الحلبي من أشد الناس شهادة بالزور ومن أكثرهم وأشدهم وقوعاً في التناقضات المخزية
"الحلقة األولى"
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
فإني أقول:
إن هلذا الرجل مذاهب متعددة ،ولذلك أسباب.
منها:
 -1غلوه يف حبه للزعامة ،فهو متهالك عليها إىل أبعد احلدود.
 -2ومنها غلوه يف حب املال ،فهو متهالك عليه إىل أبعد احلدود.
فلقد باع دينه خلصوم املنهج السلفي وأهله.
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
اء َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن).
فيصدق عليه قول اهلل تعاىل( :ا ْشتَ َرْوا بِآيَات اللَّه ثَ َمنًا قَل ًيل فَ َ
ص ُّدوا َع ْن َسبيله إِنَّ ُه ْم َس َ
ولقد دفعه حب الزعامة وحب املال إىل أن يكون مع كل صاحب فتنة ثائر على املنهج السلفي وأهله.
وهو واسع املنهج ،ينسجم مع أهل املناهج املتضادة ،فهو أخ لإلخوان املسلمني ،وأخ للقطبيني التكفرييني ،وأخ للدعاة
إىل وحدة األديان وأخوة األديان وحرية األديان ،وأخ محيم ملن يدافع عن هذه املذاهب وأهلها ،وكلهم عنده منـزهون عن
الغلو.
الغلو خاص عنده بأهل املنهج السلفي ،ملاذا؟؛ ألهنم حياربون هذه االجتاهات الباطلة وأهلها مبيزان اإلسالم ،وهذا أمر
يناقض منهج احلليب الواسع األفيح ،الذي يتسع هلذه املناهج املتناقضة  ،فريى أنه ال بد من أن حيا ِرب املنهج السلفي
وأهله ،ويصفهم بالغلو ،بل خيصهم به ،وال يغري هو وحزبه هذا املوقف ،وال يتزحزحون عنه ،وال يكلون ،وال ميلون منه.
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وهو من أشد الناس شهادة بالزور.
فيشهد ألناس من أهل الضالل واألصول الفاسدة واملناهج الباطلة ،يشهد هلم بأهنم سلفيون ،ويتوالهم ،ويسري على
أصوهلم ومناهجهم الباطلة.
ومن هؤالء:
أولً -عدنان عرعور ،وهو من أهل الفنت واحلرب على أهل السنة من سنوات.
لقد أثار فتنه من سنوات طويلة ،دفاعاً عن أهل الضالل ،وعلى رأسهم سيد قطب ،الذي قال بوحدة الوجود ،وعطّل
عز وجل ،-وسخر من نيب اهلل موسى –عليه السالم ،-وطعن فيه.
صفات اهلل ّ -
وطعن يف أصحاب حممد –صلى اهلل عليه وسلم -طعناً شديداً ،وال سيما عثمان –رضي اهلل عنه ،-الذي افرتى عليه
ت روح اإلسالم يف عهده ،وحتطّمت أسس اإلسالم يف عهده ،وأسقط خالفته ،وادعى أن خالفته كانت
بأنه حتطّ َم ْ
فجوة بني الشيخني –رضي اهلل عنهما -وبني علي –رضي اهلل عنه ،-إىل طعون أخرى كثرية ،انظر كتايب "مطاعن سيد
قطب يف أصحاب رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم."-
وطعن يف معاوية وعمرو بن العاص –رضي اهلل عنهما ،-رمامها بالكذب والغش واخليانة والنفاق والرشوة وشراء الذمم،
ورمى الكثري من العرب بأهنم ارتدوا إىل املنحدر الذي رفعهم به اإلسالم ،مث واصل طعنه يف معاوية -رضي اهلل عنه،-
انظر "كتب وشخصيات" تأليف سيد قطب (ص.)242-242
أصل مثله،
دافع عدنان عن سيد قطب ،وحارب من ينتقده حبق ،ومدحه وكذب يف مدحه إياه ،فقال ما معناه :ما أحد ّ

ورمى السلفيني بعدم التأصيل.

وقرنه كذباً بشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم أو ابن عبد الوهاب يف بيان التوحيد بأنواعه.
َص َل أصوالً باطلة ،منها" :نصحح وال جنرح" ،و"إذا حكمت حوكمت".
وأ ّ
بلغت أصوله ستة أصول ،ليحارب هبا منهج السلف ،وال سيما منهج اجلرح والتعديل ،ليدافع هبا عن أهل الضالل،
وليحارب هبا السلفيني.
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واطلع العلماء على هذه األصول والفنت والرزايا والضالالت ،فناصحوه لريجع عنها ،فأىب ،فبيّنوا بطالن منهجه وأصوله،

فطعن فيهم ،وسخر منهم ،وأسقطهم.

وبني بطالهنا.
ولقد سئل العالمة ابن عثيمني عن أصوله ،فدحضها ّ
فاستمر على هذا املنهج إىل يومنا هذا.
وحرم على
وألّ َ
ف كتاباً مساه "منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعاصر" ،بىن ما ّ
تضمنه هذا الكتاب على أصوله الفاسدةّ ،
الدعاة إىل اهلل األحكام على أهل الضالل ،وجتاوز ذلك إىل حترمي األحكام من األنبياء على أعداء اهلل الكفار.

وحيتج مبثل قوله تعاىل" :إمنا أنت نذير "" ،إمنا أنت منذر"" ،لست عليهم بوكيل" ،وكتم أحكامهم الصرحية على أقوامهم
بالكفر واالفرتاء ،وغريها من األحكام.
وجتاهل أحكام السلف على أهل الضالل والكذابني وغريهم اليت شحنت هبا كتب اجلرح والتعديل وكتب اجلرح اخلاص.
ومل يكتف هبذه الضالالت حىت بلغ به األمر أن دعا الناس عموماً ،مبا فيهم اليهود والنصارى إىل وحدة األديان ،واعترب
اعتصام اليهود والنصارى بالتوراة واإلجنيل احملرفتني من االعتصام حببل اهلل.
ووضع ميثاقاً وطنياً للشعب السوري ،أقام هذا امليثاق على مناهج العلمانيني والليرباليني وأهل الضالل.
ومل يقمه على اإلسالم ال يف عقيدة ،وال يف شريعة.
ومع كل هذه الضالالت ،ومنها ما يضاد اإلسالم يف أصوله وفروعه ترى احلليب يتواله ،وي ّدعي له السلفية ،حىت بعد أن
دعا إىل وحدة األديان ،وبعد ثنائه على بعض العلويني (النصرييني) والدروز ،وتفضيلهم على كثري من املسلمني ،وبعد
وضعه هلذا امليثاق (الدستور) العلماين.
أال تعترب شهادة احلليب لعدنان بالسلفية من بداية فتنته إىل يومنا هذا من أعظم وأشد شهادات الزور؟ وأليست هذه
الشهادة مناقضة للمنهج السلفي ،بل لإلسالم؟
وبني حاله السلفيون من كتاباته
ثانياً -وتال عدنان يف الفنت حممد املغراوي الذي هذى بالتكفري هذيان اجملاننيَّ ،
وأشرطته ،فحمل على من ّبني ضالله ورماهم بالزندقة.
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واطلع علماء السنة على غلو هذا املغراوي يف التكفري ،وناصحوه وطالبوه بالرتاجع ،فطعن فيهم ،وأسقطهم مجيعاً،
ط تالميذه على حماربة السلفيني ،فزاد تالميذه ضالالً على ضالل ،كأهنم من صميم القطبية اإلخوانية ،الذين
وسلّ َ
يزودونه باملال حملاربة السلفية وأهلها.
ومع أن احلليب يتظاهر حبرب التكفري والتكفرييني ،قام احلليب مبساندته ،والشهادة له إىل يومنا هذا بأنه سلفي.
أليس هذا العمل منه من أسوأ شهادات الزور ومن أشد أنواع التناقض ومشاركة منه يف إسقاط علماء التوحيد والسنة،
الذين أسقطهم املغراوي وعدنان واملأريب؟
أليس هذا املوقف منه مناقضاً ملنهج السلف الكرام؟
ثالثاً -أبو احلسن املصري املأريب اإلخواين:
كان يتظاهر بالسلفية ،فلما مات كبار علماء السنة كالعالمة ابن باز والعالمة األلباين والعالمة ابن عثيمني والعالمة
مقبل الوادعي ،ثار ثورة عارمة على السلفيني ،يطعن فيهم أشد الطعن ،ويرميهم باجلهل ،وأهنم أقزام ،وأهنم قواطي
صلصة ،إىل طعون وهتويشات على السلفيني وتربأ منهم ،بل بلغ به األمر يف حرب السلفيني إىل أن وصف الصحابة
بأهنم غثاء ،ووصف بعضهم بأهنم أصاغر ،واألصاغر دائماً حتت األقدام.
ووضع حلربه للمنهج السلفي وأهله أصوالً مضادة ملنهج السلف ،مثل "املنهج الواسع األفيح الذي يسع أهل السنة ويسع
األمة كلها" ،ومنها" :نصحح وال هندم" ،إىل أصول كثرية أخرى.
وناصحه علماء السنة لريجع إىل احلق ،فأىب أن يرتاجع ،مث أسقط علماء السنة يف اليمن واململكة.
ومتادى يف فتنته واحنرافه إىل أن ذهب يدافع عن أهل الضالل ،الذين اتفق علماء السنة العرب والعجم على أهنم من
أهل الضالل.
يضمون يف تنظيمهم غالة الصوفية والروافض واخلوار والنصارى ،ويتحالفون مع
مثل اإلخوان املسلمني ،الذين ّ
الشيوعيني والعلمانيني ،وحياربون أهل السنة أشد احلرب.
ومجاعة التبليغ الذين يبايعون على أربع طرق صوفية ،قائمة على الشرك واحللول ووحدة الوجود.
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يصف هاتني الفرقتني بأهنما من أهل السنة ،ويعترب العلمانيني واالشرتاكيني والبعثيني مسلمني ،وال يكفر أحداً منهم ،ال
من رؤوسهم وال من غري الرؤوس.
وألّف كتاباً مساه "الدفاع عن أهل االتباع" ،دافع فيه عن اإلخوان املسلمني ومجاعة التبليغ ورؤوس اإلخوان املسلمني
الداعني إىل وحدة األديان وأخوة األديان وحرية األديان ،وارتكب يف هذا الدفاع عنهم خيانات علمية ،ال تصدر إال من
أمثاله ،وال يزداد إال متادياً يف ضالالته.
واحلليب وحزبه يوالونه ويعتربونه سلفياً ومن علماء السنة.
أليست الشهادة هلذا املأريب بأنه سلفي وهذا حاله من أعظم الشهادات بالزور ومن أعظم املضادات للمنهج السلفي؟
وأليس هذا العمل هدماً ألصل الوالء والرباء؟
وأليس من أعظم أنواع التناقض ممن ي ّدعي السلفية ويوايل أشد خصومها؟
وهذه الباليا العظيمة أمور متعمدة من احلليب ومن حزبه ،وقائمة على اهلوى.
رابعاً -إحياء الرتاث الكويتية اإلخوانية اليت تسعى يف تفريق ومتزيق السلفيني يف العامل ،وتنشئ األحزاب وجتندها حملاربة
املنهج السلفي ،مثل حزب احلكمة يف اليمن ،وحزب الرشاد يف أندونيسيا ،ذلكم احلزب الذي أنشأه من ال يفرق بني
الرافضي واخلارجي والسين ،وهلا نشاط يف اهلند وباكستان لتفريق السلفيني ،وهلا آثار سيئة جداً يف هذه البلدان.
ومع ذلك يشهد هلا احلليب وحزبه بأهنا سلفية ،مع اطالعهم على كثري من أعماهلا.
أليست هذه الشهادة من أعظم شهادات الزور مضادة ومناقضة للمنهج السلفي؟
خامساً -القطبيون يف مصر حياربون السلفيني يف مصر وخارجها على طريقة احلزبيني ،ويسموهنم غالة التجريح ،ويوالون
القطبيني اآلخرين واإلخوان املسلمني وأبا احلسن املصري املأريب واحلليب وحزبه.
وقد كشف اهلل بطالن دعواهم السلفية يف زيارة عبد الرمحن عبد اخلالق اإلخواين الغايل ملصر ،حيث استقبلوه استقبال
وصرحوا بأنه شيخهم وإمام الدعوة السلفية ،واألب الروحي للدعوة السلفية ،أي سلفيتهم املزيفة.
امللوكّ ،
وقد نشرت منتديات "كل السلفيني" احتفاء أدعياء السلفية بعبد الرمحن عبد اخلالق ،ويف هذه النشرة ما نصه:
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"يف مشهد مهيب وحافل بالناس  ،ويف حضور كثري وكثيف  ،ويف قاعة استقبال املسافرين يف مطار القاهرة الدويل نزلت
قناة احلكمة اإلسالمية وبرفقة الشيخ أيب إسحاق احلويين وكثري من الوجوه املصرية املعروفة على الساحة الدعوية _ وال
أقول السلفية _  .نزل _ كما ُوصف ونُعت _ األب الروحي للدعوة السلفية الشيخ  :عبد الرمحن عبداخلالق املصري .

بعد ثالثني عاما من الغياب  ،و يف هذا احلشد و الضغط اجلماهريي  ،يرحب الشيخ أبو إسحاق احلويين باألب الروحي
ويطلب منه كلمة لقناة احلكمة  ،وجيود األب الروحي فيقول :و اهلل يا شيخ أنا جئت مهنئا ملصر بأمور كثرية و هذه
النقلة هذه اليت انتقلت هبا من عهد استبدادي  ،إىل عهد آخر للحرية و ....
ويف هذا اخلضم و قريبا من خمر املطار ...تتعاىل صيحات التكبري اليت رجت أحناء املطار وجدرانه يف مشهد تقشعر له
األبدان  ،مث يعرتض األب الروحي أحد الرجال قائال .... :محد هلل عالسالمة ....مصري الدعوة السلفية يف مصر والعامل
اإلسالمي  ،مصري الدعوة السلفية يف مصر والعامل اإلسالمي  ،هو األب الروحي للدعوة السلفية  ،وحنن حنبه يف اهلل.
يكف مقدم قناة احلكمة الذي كان ينقل احلدث على املباشر من وصف األب الروحي بـ  :إمام الدعوة السلفية  ،و
وال ّ

املقدم املسكني و هو ينقل احلدث مل يتمالك نفسه حيث خنقته العربة وأخرسته الدمعة ومل يستطع املواصلة ........ .و
يف خار املطار تتعاىل صيحات التكبري أكثر فأكثر و أكثر  ،و يرافق هذا التكبري :جاء احلق و زهق الباطل إن الباطل
كان زهوقا  ،...يف أثنائها ينزل الفقيه الزراعي أو املهندس الشرعي عبد املقصود من السيارة لتحية األب الروحي ....و
بعد ركوب األب الروحي للدعوة السلفية و إمامها السيارة ،مترر الكلمة للشيخ أيب إسحاق احلويين واليت أثىن فيها _
بالطبع _ على األب الروحي بقوله  :احلقيقة نزول الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق إىل مصر يعد _ يف نظري _ حدثا
يستحق الوقوف عليه .......الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق رجل قرآين قلبا و قالبا  ،خلقه فعال أستطيع أن أقول أنه
خلقه من القرآن يعين ال أريد أن أقول خلقه القرآن عشان ما ...إمنا خلقه من القرآن  ،على كثرة ما هوجم و الكالم ده
ما رأيته اغتاب أحداً قط يف جملسه  ،و كان يُذكر أقوال اخلصوم يف جملسه ومع ذلك ما كان يرد إال باحلسىن  ،أبدا ما
رأيته اغتاب أحداً يف جملسه.".....

صر على أهنم
وقد اطلع احلليب على هذا االستقبال احلافل لعبد الرمحن عبد اخلالق ،وتظاهر باستنكاره ،لكنه ال يزال يُ ُّ

سلفيون.

وأخرياً شاركوا اإلخوان يف شعاراهتم العلمانية وإقامة دولة علمانية دميقراطية ،ال تفرق بني املسلم والنصراين.
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وشاركوهم يف دستوٍر قائم على نبذ حاكمية اهلل يف كل جمال.
ونسوا هتافاهتم السابقة على امتداد أعوام طويلة بأن احلاكمية هلل.
وبعضهم كان جيهر بتكفري من مل حيكم مبا أنزل اهلل ،فال يعارضونه.
أليست شهادة احلليب هلم بأهنم سلفيون -مراغمة للمنهج السلفي وأهله -من أعظم الكذب والتناقض ومن أعظم
شهادات الزور؟
سادساً -مل يكتف احلليب هبذه املواقف املخزية ،الدالة على ضالله البعيد وكذبه وشهاداته بالزور -ملن أسلفنا ذكرهم
وبيان حاهلم -بأهنم سلفيون.
مل يكتف هبذا ،فما شعر السلفيون إال هبجوم كاسح على السلفيني وعلى السلفية وأصوهلا يف عدد من املؤلفات
واملقاالت يف شبكة الضالل ،اليت أنشأها لكل خلفي حمارب للمنهج السلفي وأهله ،ماضياً قدماً يف هذه احلرب الظاملة
على امتداد سنوات ،سائراً فيها على منهج عرعور واملأريب ،وعلى أصوهلما اهلدامة ،بل زاد عليهما يف إطالة هذه احلرب
الضروس.
مضيفاً أصوالً أخرى ضد املنهج السلفي.
فالتبديع عنده ال يقبل إال إذا قام عليه اإلمجاع.
والتشكيك يف أخبار الثقات ،حىت أخبار الصحابة عنده ال بد من التثبّت منها.
وأصل "ال يقنعين" ،ولو جاء صاحب احلق أو أصحابه باألدلة والرباهني.
وتارة يقول" :ال يلزمين" ،رداً للحق الواضح.
وكل هذه األصول أنشأها حملاربة منهج السلف يف اجلرح والتعديل وحملاربة الشهادة باحلق والعدل.
وفضحه اهلل خالل هذه املعركة بأنه منذ سنوات قد شهد شهادة زور لرسالة معروفة ،اشتملت على ضالالت كربى،
منها وحدة األديان وأخوة األديان ومساواة األديان وحمبة أهل األديان ،واملناداة بالدميقراطية ،وإلزام الدول بقوانني األمم
املتحدة.
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وشهد هلا زوراً بأهنا شارحة لإلسالم ،ومبينة خلصائصه ،وذهب يتبجح هبذه الشهادة.
مد َح هذه الرسالةَ ،
ومل يكتف هبا ،بل ذهب يشهد لِ َم ْن أيّدها من الروافض واخلوار والصوفية والعلمانيني وغريهم ،بأهنم علماء ثقات ووالة

أمناء.

أدىل هبذه الشهادة خالل دفاعه عن نفسه وعن هذه الرسالة.
وكم دافع عنها حزبه ،وقام بعضهم بشرحها كما يقول يف مخسني شريطاً ،حيرف فيها اإلسالم.
كل هذا وغريه جرى يف شبكة كل اخللفيني املسماة كذباً وزوراً بـِ"شبكة كل السلفيني".
أليست هذه الشهادات الفاجرة مضادة للمنهج السلفي الذي ي ّدعيه ،ومناقضة له أشد املناقضة ،بل مناقضة لإلسالم،
ومع كل هذا ادعى أنه يُكفِّر من يقول بوحدة األديان.
فكيف جتتمع شهادته لوحدة األديان وأخوة األديان ودفاعه وحزبه عنها مع دعواه أنه يُكفِّر بوحدة األديان؟
مع إصراره على تلك الشهادة الفاجرة إىل يومنا هذا.
وكيف جيتمع أمران متناقضان غاية التناقض عند اهلل ويف دينه وعند املسلمني وعند العقالء؟
ومحَالً وديعاً
ويسعى إىل تفريق السلفيني يف بلدان شىت ،مث ميسخ من ينصاعون ملكره ،فيصبحون حرباً على السلفينيَ ،

جتاه خصوم السلفيني ،مو ّادين هلم.

وحاصل هذا الرجل أنه يتخبط يف الضالل والتناقضات املدمرة منذ وفاة العالمة األلباين وظهور هذه الفنت على أيدي
ألد خصوم السلفية إىل يومنا هذا ،ومع كل هذا يصف السلفيني بالغالة ،ولعله يرمز إىل تكفريهم هبذا الوصف الذي
وصف اهلل به اليهود والنصارى ،يف الوقت الذي يشهد فيه زوراً ألهل املذاهب الثمانية الروافض واخلوار وغالة
الصوفية...اخل بأهنم بريئون من التطرف (أي الغلو) ،وال جيوز عنده حبال من األحوال أن يوصفوا بالتطرف (الغلو).
فهل يوجد أحد على وجه األرض أكثر ختبطاً يف التناقضات املخزية واملهلكة مثل هذا الرجل؟ ،وهل من سبيل هلذا
الرجل إىل اخلرو من هذا الضالل البعيد والتناقضات املخزية؟
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مث هو يواصل حربه على السلفيني ،وال سيما ربيع ،ال يكل ،وال ميل ،ويتتبع كتيب الداعية جبد إىل املنهج السلفي وعقائده
وأصوله ،واليت تتضمن مع ذلك الذب عن املنهج السلفي وعقائده وأصوله ،يتتبعها هو وأعيان حزبه ،يفعل ذلك تشويهاً
تضمنته هذه الكتب من هذا املنهج العظيم ،وتنفرياً منه ومن أهله ،يشهد بذلك واقعه وأصوله ومنهجه وتوليه ألهل
ملا ّ

الضالل وأصوهلم.

ومن هذا التتبع ما مجعه يف مقال نشره يف "شبكة كل اخللفيني" ،عنوانه" :تناقض الشيخ ربيع المدخلي في تأصيل
موقفه من المخالف وكشف بعده عن رسوخ المؤصلين".
نشر هذا املقال بامسه ،مث لغرض سيء حوله باسم "مشريف منتدى "كل السلفيني".
وحيث أنه هو كاتب املقال وناشره أوالً ،فإن مناقشيت ستوجه له شخصياً ،وقد أتعرض حلزبه أحياناً تبعاً.

وتناقضه ليس موقوفًا على جانب التأصيل
أوال :إن اضطراب الشَّيخ ربيع املدخلي
أولً -قال الحلبي في (صً " :)1
َ
ِ
ضه واضطرابِه يف مو ِ
اجملرد ،بل يتعدَّاه إىل تناقُ ِ
تأصيالت غريه؛ وذلك بالنَّظر إىل تعلُّقها بعالقاته الشَّخصيَّة
اقفه ِمن
العِلمي َّ
من صاحب التَّقرير؛ ومثال ذلك:
بالرد والنكران ،وسلَّط عليه
السلف الصاحل» قابله الشَّيخ ربيع املدخلي ِّ
أن الشَّيخ عليًّا احلليب عندما ألَّف كتابه «منهج َّ
ِ
الغالية اليت يسري عليها الشَّيخ املدخلي -ولو
يرد على األصول
السفهاءَ والغلمان ،وذلك ألنه استشعر أن هذا
الكتاب ُّ
ُّ
َ
كان بكالم الشَّيخ املدخلي نفسه."!!-
أقول:
 -1أنا ليس عندي إال أصول السلف أسري عليها ،وال أخر عنها حبمد اهلل.
لست مثلك ومثل حزبك املولعني بالتأصيل الباطل ملواجهة احلق وأهله ،وللدفاع عن أهل الضالل.
و ُ
 -2مث إن هذا منك رمي ألصول السلف بأهنا غالية ،وال شك أن احلليب وحزبه من أشد املخالفني ألصول السلف،
ومن أشد الغالة يف ِّردها.
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 -2ومل أسلط عليك السفهاء ،وإمنا الذي رَّد عليك عامل حبق بأصول السلف وما يناقضها ،وعامل باحلديث وأصوله ،وله
شهاداته العلمية الراقية اليت تفقدها أنت وحزبك.
ِ
يرد  -باحلق القائم على احلجج والرباهني -أباطيلكم.
وم ْن منهجكم الباطل أن تسفهوا وجتهلوا كل من ُّ
ثانياً -قال الحلبي في (ص " :)1لكن معظم املسائل اليت َّقررها الشَّيخ احلليب يف (كتابه) وافقهُ على تقري ِرها

السنَّة واجلماعة»".
الشَّيخ َّ
َّعامل مع اخلالف بني أهل ُّ
حممد اإلمام يف كتابه املوسوم بـ«اإلبانة عن كيفيَّة الت ُ
أقول :لقد أخطأ الشيخ اإلمام يف موافقته ألصول احلليب.

فاستشهادك باخلطأ يدل على أنك غارق يف اهلوى ،مث َم ْن ِم ْن علماء السلف َم ْن شهد لك ولكتابك القائم على حماربة

املنهج السلفي؟ أليس فقدانك لشهادات العلماء من أوضح األدلة على بطالن ما حواه هذا الكتاب وعلى مضادته

ملنهج السلف؟
الكتاب ِمبا قابل به كتاب «منهج
ثالثاً -قال الحلبي في (ص " :)1لكن بدل أن يقابِل الشَّيخ ربيع املدخلي هذا
َ
الرد والتَّبكيت والت ِ
ِ
الكتاب وراجعه ووضع عليه
بنقيض هذا!!!! فقد قرأ
َّشغيب والتَّأليب؛ قابله
السلف الصاحل» ِمن ِّ
َّ
َ
قائال« :راجعه وقرأه فضيلةُ الشَّيخ العالمة ربيع بن هادي
طرة كتابِه ً
َّيخ اإلمام على َّ
بعض احلواشي ،وكتب الش ُ
َ
املدخلي».

للرد على (الشَّيخ احلجوري)
السبب يف هذا راجع إىل أن الشَّيخ املدخلي أدرك -هنا -أن كتاب «اإلبانة» إمنا ُوضع َّ
و َّ
الذي كان يف طَور صرب الشَّيخ ربيع ومناصحتِه له.
ِ
بيعا
القول
ونقيضه ،وميدح َ
فالشَّيخ املدخلي يُقر َ
القول ُّ
َ
ويذمه ال بالنَّظر لذاته و َّإمنا بالنَّظر ل َمن قاله ،وهذا ما أوقع الشَّيخ ر ً
املدخلي يف التَّناقض واالضطراب".

أقول :ربيع مل يقرظ كتاب " اإلبانة" لإلمام ،ولقد تصفحه يف أول األمر تصفحاً سريعاً ،ومع ذلك استنكر بعض
األمور فيه ،وعلّق على هذا الكتاب بتنبيهات حملمد اإلمام لريجع عن أخطائه ،مث قرأه مرة ثانية وأبدى مالحظات على
بعض األخطاء يف هذا الكتاب ،وطلب من اإلمام أن يرجع عنها ،وأن يعيد النظر يف كتابه ،فإذا وجد يف كتابه خمالفة
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َّ ِ
ين
ملنهج السلف فعليه أن يرجع عنها ،وال أزال على هذا املوقف البعيد عن احملاباة ،أخذاً بقول اهلل تعاىل( :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِِ
آمنُوا ُكونُوا قَـ َّو ِام ِ ِ
ني).
ني بِالْق ْسط ُش َه َداءَ للَّه َولَْو َعلَى أَنْـ ُفس ُك ْم أَ ِو الْ َوال َديْ ِن َو ْاألَقْـَربِ َ
َ
َ
وضعت عليه بعض احلواشي.
فأين هو التناقض؟ ،ال سيما مع اعرتافك بأين
ُ
علي ،وشهادات العلماء وال سيما األلباين لكتابايت بأهنا حق ،وترد
وأنا ُّ
أرد الباطل ألنه باطل ،وال ُّ
أقر باطالً كما تفرتي َّ

الباطل ،وأهنا ال ختالف منهج السلف ،تكفي هذه الشهادات إلدانتك باجلهل والظلم ،فلظلمك وجهلك وحقدك جتعل

احلق باطالً ،والباطل حقاً.
رابعاً -قال الحلبي في (ص " :)1ثانيًا :إن اضطراب الشَّيخ ربيع املدخلي وتناقضه مل يقف عند حدود املسائل
ليقع يف التَّناقض يف اإلخبار عن الشَّيء وضدِّه؛ ومن ذلك -على سبيل التَّمثيل ال
العلميَّة ،واملواقف السلوكيَّة ،بل تعدَّاه َ

احلصر -ما َّقررناه يف مقالنا «(- )7موثقا -طعونات الشَّيخ ربيع املدخلي -وكبار أعوانه! -بالسلفيني -علماء ودعاة-

».
حيث قلنا:
(( إنكار الشَّيخ ربيع املدخلي لطعنه ِمبن قد طعن فيهم -حقيقةً -يف ِ
جمالسه اخلاصة[ ،كما تستمعون إليه يف هذا
املقطع ]-جوابًا على سؤال وجه إليه ضمن (املخيم الربيعي)؛ وفيه« :السائل :يقول عن الشَّيخ ربيع( :وطعنه يف العلماء

املتأخرين؛ يقول الدكتور ربيع بن هادي :ابن باز طعن يف السلفيَّة طعنةً شديدة -نقله عن «الفصل
ِّ
املتقدمني و ِّ
الصفات،
ؤول بعض ِّ
العادل» ،-ويقول :وطعن يف ابن حجر والنووي ،وبدَّع ُشعبة ،و َّاهتم اإلمام أمحد بن حنبل بأنه يُ ِّ

وقال عن حممد بن عبد الوهاب :كان شابًّا ً َّ
يؤول بعض الصفات ،وقال عن ابن عثيمني:
ابن خزمية بأنه ِّ
طائشا ،واهتم َ
ِ
ختر رايات الشِّرك ِمن جند ،وقال عن األلباين :سلفيتُنا أقوى من سلفيَّتِه ،وقال عن ُشعبةُ :مبتدع ،وقال عن
أنه بسببه ُ
الثوري :يتهالك يف ركاب رافضي ،وقال عن حممد بن عبد الوهاب :عنده َمحاس واندفاع شباب ،ينسب كل هذه
األقوال إليك يا شيخ ،وينقل هذا عن «الفصل العادل»؟.
السنة ،ومنهم َمن
اجلواب :أقول :سبحانك هذا هبتان عظيم ،هذه كتيب وهذه أشرطيت ،ما هي إال دفاع عن أئمة ُّ

ذكرت»".
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أقول:
 -1ليس عندي اضطراب وتناقض يف املسائل العلمية واملواقف السلوكية ،وإمنا هذه صفاتك وصفات حزبك" ،رمتين
بدائها وانسلت".
أرد ضالالت خلفيني  ،وليس فيهم علماء وإمنا هم دعاة فنت ،وأهل شغب على السنة
 -2مل أطعن يف سلفيني ،وإمنا ُّ
وأهلها.
 -2كذبتم ،مل أطعن يف العلماء من أهل السنة املتقدمني واملتأخرين ،وإمنا أشيد هبم وأدعو الناس إىل احرتامهم والسري
على منهجهم.
علي بأكاذيب احلدادية وحتريفاهتم للكالم،
 -4إن احلليب مل يكتف بأكاذيبه اليت يفرتيها عل َّي ،فذهب يستعني َّ
وحتميلهم لكالمي ما ال حيتمل.
ومواقفي من العلماء السابقني والالحقني وذيب عنهم ،ودعويت إىل منهجهم تدمغ احلليب واحلدادية بالكذب واالفرتاء.
بالصوت عن الشَّيخ ربيع املدخلي طعنُه يف الشَّيخ
خامساً -قال الحلبي في (ص " :)2نقول -1 :قد ثبت َّ
االدعاء املوثق ،أم بالنفي املعا ِرض لِما هو ثابت وموثَّق
عظيما؟!!؛ وهل البهتان يف ِّ
ابن باز؛ فكيف يكون ُهبتانًا ً
بالصوت".
َّ
إيل قد دبلجه احلدادية األفاكون ،ولقد أشاعوا هذا اإلفك قبل وفاة اإلمام ابن باز.
أقول :هذا الصوت املنسوب َّ
صح ما أشاعوه فأسذهب إىل الشيخ ابن باز ألعتذره وأستحل منه،
إيل ،فإن َّ
ت منهم أن يأتوين بالكالم املنسوب َّ
فطلب ُ
فما استطاعوا أن يأتوا يف ذلك الوقت يف حياة الشيخ ابن باز بشيء.

وبعد سنوات ،وبعد موت الشيخ ابن باز أظهروا الكالم الذي دبلجوه ،وزوروه ،وفرح بذلك احلليب احلقود الكذوب ،و
"إن الطيور على أشكاهلا تقع".
وربيع من أشد الناس احرتاماً للعالمة ابن باز وإشادة بفضله وكرمه وحلمه ،يقرر ذلك يف كتاباته ويف جمالسه ودروسه،
وحيث الشباب على قراءة مؤلفاته والتأسي بأخالقه.
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وإين ألعظم اإلمام أمحد وأجبله وأعتربه إمام أهل السنة ،وأريب الشباب على حبه واحرتامه والسري على منهجه.
فت كتاباً يف الذب عن اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب وعن منهجه وعقيدته ،ر ّاداً الطعون الفاجرة اليت وجهها
وقد ألّ ُ

إليه أحد الروافض.

وأعترب هذا اإلمام من عظماء أئمة اإلسالم اجملددين لدين اهلل.
سادساً -قال الحلبي في (ص -2" :)2وأما ما كان متعلِّ ًقا بالشَّيخ ابن عثيمني -رمحهُ اهللُ -فلم يَثبت عن
قلت لتالميذ شيخ ِمن القصيم
الشَّيخ ربيع أنه قال فيه ما تقدَّم ،لكن الثَّابت عنه قوله -يف شريط « َمن هم املرجئة»ُ « :-
الصوفية وعن مجاعة التَّبليغ قالوا :ال ،قلت :إذا كان إذا استمر الوضع على هذا احلال بعدم
هل عندكم خلفيَّة عن ُّ
ِ
ِ
التصوف ِمن قلب جند بدل انطالقها برايات
للصوفية
فهمكم ُّ
ايات ُّ
تنطلق ر ُ
ُ
وتساهلكم يف انتشار أهل البدع فَـلَ َسوف ُ
التَّوحيد».
أبرز شيوخ القصيم -آنذاك -هو الشَّيخ (ابن عثيمني -رمحهُ اهللُ)-؛ لكن لَ َّما كان الشَّيخ ربيع َمل
نقول :ومعلوم أن َ
يتقول على مقصده؛ ال سيَّما مع نفيِه -اجململ -لذلك!!
يُ ِّ
سمه أو يُعيِّنه؛ فليس ألحد أن َّ
وإ ْن كان هذا -نفسه -ولألسف -هو أسلوبه مع خ ِ
صومه!!".
ُ
َ
ُ
أقول:
 -1أليس من التناقض واهلراء بالباطل أن توهم الناس أين أطعن يف العالمة ابن عثيمني ،مث ترد على نفسك بقولك" :
يتقول على مقصده؛ ال سيَّما مع نفيِه -اجململ -لذلك!!"؟
فليس ألحد أن َّ
 -2إن هذا الكالم ليدل على حيب للحق ،وبغضي للباطل ،ونصيحيت لإلسالم واملسلمني ،وحتذيري من الباطل وأهله،
وليس فيه طعن البن عثيمني –رمحه اهلل -الذي أجله ،ولكن هلوان منهج السلف عليك ،وغريتك على الباطل وأهله
جيعالنك ممن يرى احلق باطالً والباطل حقاً.
 -2إن احلدادية هم الذين يطعنون يف ابن عثيمني ،ويطعن شيخهم الثاين يف ابن عثيمني يف جمالسه ،مث جترأ ونشر طعنه
مت بالرد العلمي عليه يف مقال مسيتهَ " :دفْع ُهبت وكيد اخلائنني عن العالمة حممد بن عثيمني"،
يف موقع األشريني ،فق ُ
ت يف هذا الرد افرتاء هذا الكاتب على العالمة ابن عثيمني -رمحه اهلل.-
وأبطل ُ
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جيل الشيخ ابن عثيمني ،وبينه وبني ابن عثيمني من احملبة يف اهلل واملواالة فيه الشيء الكثري.
وربيع ُّ
فلماذا مل يستنكر احلليب هذا الطعن يف ابن عثيمني؟ ،وملاذا مل ينتقد احلدادية يف طعنهم املستمر يف الشيخ األلباين
ورميهم له باإلرجاء ،بل بالتجهم؟
إن الرجل لصاحب هوى جامح ،حيارب أصحاب احلق ،ويفرح باألباطيل واألكاذيب املنسوجة ضد ربيع ،فكيف
يستنكرها؟
سابعاً ًً -قال الحلبي في (ص -4" :)5-4وكذلك ما كان متعل ًقا بتبديع احلافظَْني ابن حجر والنووي؛ فالشَّيخ ربيع

كبري فَرق بني القول َّأهنما أشعريَّان ووقعا يف البدع وبني القول َّأهنما
وإن رفض التَّصريح بتبديعهما إال أنه ال يرى َ
ومن ِ
التأدب يف العبارة !!!-كما جاء يف جوابه عن سؤال حول ال َفرق بني احلداديَّة والسلفيَّةِ « :
صفاهتم
ُمبتدعان -إال ُّ
الرت ُّحم؛ كان إذا ترمحت على مثل ابن حجر والشوكاين والنووي قالوا :مبتدع ،إذا قلت احلافظ ،قالوا:
أيضا -عدم َّ
 ًُمبتدع ،إذا قلت :عندهم أشعريَّة قالوا :ال بُ َّد أن تقولُ :مبتدع ،إذا مل تقل ُمبتدع فأنت مبتدع!!

الزما أن تقول عنه مبتدع.
قلنا هلم :إذا قلنا أشعري معناه أنه عنده بدعة؛ اإلنسان يريد أن يتأدب يف لفظه ليس ً
أنا أقرأ لكم تراجم من البخاري؛ َميُّر على جابر اجلعفي وَمير على غريه ال يقول ُمبتدع وهو يعرف أنه رافضي وال يقول
الزما أن تقول مبتدع أو غري مبتدع فأبوا.
صحا للناس لكن ليس ً
إنه مبتدع ،ألن هذا ليس ال ِزًماِّ ،بني ضالله نُ ً

أبدا ،أنت ضال
علي أناس من اخلار ِمن ْأهبا يقول يل :ما رأيك يف ابن حجر ،أقول له :عنده أشعرية ،يقول يلً :
يتَّصل َّ

ال َّ
بد أن تقول مبتدع!!».

مغري احلال ،فالشَّيخ ربيع هنا يُنكر على احلدادية إلز َامهم إيَّاه بتبديع َمن وقع يف البدع واألشعرية -
نقول :سبحان ِّ
فمن هو األقرب إىل احلدادية؛ هو أم َمن ينكر
بإقراره -بل ومن قيل فيه أنه رافضي!!! وبني إلزامه هو بتبديع السلفيني؛ َ

عليهم؟!".

أقول:
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أ -أما ابن حجر والنووي فعندمها أشعرية ،ولذا ناقش اإلمام ابن باز كثرياً من أشعريات ابن حجر ،وكلّف
الشبل بإكمال بقية الرد عليه ،فقام بذلك ،وقام مشهور حسن بالرد على النووي يف أشعرياته يف " شرح صحيح مسلم"،
رد على النووي هذه األشعريات .
وربيع َّ
أما احلدادية فكانوا يُبدِّعون ابن حجر والنووي ،وتبديع من ال يُبدِّعهما ،ويقصدون بذلك السلفيني ،وقاموا حبرق "فتح
الباري".

فاستنكر علماء السلف هذا العمل ،ومنهم املشايخ ابن باز واأللباين وابن عثيمني والفوزان واللحيدان وغريهم.
طعنت يف ربيع.
كنت حترتم هؤالء العلماء الذين موقف ربيع مثل مواقفهم ملا
َ
ولو َ
والسلفيون علماء وطالب علم يعرفون ما عند النووي وابن حجر من أشعريات ،ولكنهم ال يعتربون أشعريتهم مثل
أشعرية أصحاب الكالم وغالة األشاعرة ،من أمثال الرازي ،وجيدون الفرق الكبري بينهما وبني األشاعرة املتكلمني ،حيث
إن ابن حجر والنووي قد أفنيا حياهتما يف خدمة السنة النبوية يف شىت اجملاالت؛ من شروح هلا ،والتأليف يف رجاهلا،
وبيان أحوال الرواة من جرح وتعديل ،والتأليف يف علوم احلديث ،مع حبهم ألهل احلديث واحرتامهم هلم.
فمن مؤلفات النووي شرحه لصحيح مسلم ،و"رياض الصاحلني" ،و"األذكار" ،و"هتذيب األمساء واللغات".
ويف علوم احلديث" :اإلرشاد" ،و"التقريب" و "اجملموع يف الفقه الشافعي" ،لكنه يسري على طريقة أهل احلديث يف
االستدالل على املسائل الفقهية باألحاديث النبوية.
ومل يؤلف أي كتاب يقرر فيه عقيدة األشاعرة ويدافع عنها.
وأما احلافظ ابن حجر فله مؤلفات كثرية يف خدمة السنة وعلومها وهي:
 -1إحتاف املهرة بأطراف العشرة ،وهو يقع يف سبعة عشر جملداً .واملقصود بالعشرة :املوطأ ومسند الشافعي ومسند
أمحد ومسند الدارمي وصحيح ابن خزمية واملنتقى البن جارود وصحيح ابن حبان ومستخر أيب عوانة ومستدرك احلاكم
وشرح معاين اآلثار للطحاوي وسنن الدارقطين.

15

 -2اإلصابة يف متييز الصحابة .وهو من أشهر مصنفات احلافظ وأعظمها بعد فتح الباري ،مطبوع ويقع يف أربعة
جملدات.
 -2إنباء الغمر بأبناء العمر .رتبه على السنني ،أورد يف كل سنة أحوال الدول وأحداثها ووفيات األعيان مستوعبا لرواة
احلديث .مطبوع.
 -2بلوغ املرام من أدلة األحكام يف جملد لطيف وهو مطبوع ومشهور.
 -5تبصري املنتبه وحترير املشتبه ،حرر فيه كتاب املشتبه للذهيب فضبط فيه األمساء باحلروف واستدرك فيه ما فات الذهيب
من أمساء .مطبوع.
 -6جتريد األسانيد للكتب املشهورة واألجزاء املنثورة املسمى باملعجم املفهرس ،خمطوط منه نسخة بدار الكتب املصرية
برقم (.)221
 -7تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة .يعين رجال املوطأ ومسند أيب حنيفة ومسند الشافعي ومسند أمحد
مطبوع.
 -8تغليق التعليق يقع يف جملد ضخم يشتمل على وصل األحاديث املعلقة املرفوعة واآلثار املوقوفة واملقطوعة الواقعة يف
صحيح البخاري.
 -9تقريب التهذيب خمتصر هتذيب التهذيب له يشتمل على تراجم رجال الكتب الستة مطبوع يف جملدين.
-11التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري .وهو تلخيص للبدر املنري البن امللقن .وأضاف إليه زوائد وفوائد
مهمة .مطبوع يف جملدين.
 -11هتذيب التهذيب خلص فيه هتذيب الكمال يف الرجال للمزي مع زيادات كثرية أضافها إليه .مطبوع يف اثين عشر
جزءا.
 -12احلواشي على تلخيص املستدرك.
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 -12الدراية يف تلخيص ختريج أحاديث اهلداية .خلص فيه احلافظ نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي مطبوع
يف جملد.
 -14الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة .وهو من كتب الرتاجم مجع فيه أعيان القرن الثامن مرتبني على حروف
املعجم .مطبوع يف مخس جملدات.
 -15فتح الباري بشرح صحيح البخاري وهو أجل شروح البخاري ومن أجل تصانيف احلافظ وأشهرها وأكثرها نفعا.
مطبوع يف ثالثة عشر جزءا.
 -16لسان امليزان .يشتمل على تراجم من ليس يف هتذيب الكمال من امليزان مع زيادات كثرية جدا يف أحواهلم من
ناحية اجلرح والتعديل ،وأضاف أمساء رجال فاتت صاحب امليزان .مطبوع.
 -17املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية .وهي ومسند ابن منيع ومسند ابن أيب شيبة ومسند عبد ابن محيد ومسند
أيب أسامة ومسند ،الطيالسي ومسند احلميدي ومسند ابن أيب عمر ومسند مسدد مث أضاف إليها مسند إسحاق ابن
راهويه .مطبوع.
 -18خنبة الفكر وشرحها نزهة النظر .حوى على صغر حجمه كل أنواع علوم احلديث .طبع مرارا.
 -19نزهة األلباب يف األلقاب .خمطوط توجد منه نسخ كثرية خمطوطة منها بدار الكتب نسختان حتت رقم ،166
 226مصطلح .ومنها نسخة مبكتبة احلرم املكي.
 -21هدي الساري مقدمة فتح الباري تقع يف جملد ضخم وتشتمل على مجيع مقاصد الشرح (فتح الباري) سوى
االستنباط .مطبوع.
ومها (أي النووي وابن حجر) خيالفان متكلمي األشاعرة يف مسائل عقدية أصولية.
فهذه الفروق الواسعة بينهما وبني األشعرية ،جعلت السلفيني من أئمة الدعوة السلفية يف جند واحلجاز يستنكرون من
حيكم عليهما بأهنما مبتدعان ،وقد استنكروا موقف احلدادية ،واشتد نكريهم عليهم.
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واستنكر عليهم العالمة األلباين أشد االستنكار ،ومن عباراته" :ليس كل من وقع يف بدعة يكون مبتدعاً"  ،فهو يعرتف
بأن النووي واحلافظ ابن حجر قد وقعا يف بدعة  ،ولكنه ال يبدعهما ،فهل هو متناقض؟ وهل من ناقشهما يف
أشعرياهتما ،ومل حيكم عليهما بأهنما من املبتدعة يعترب مبتدعاً؟ وملاذا مل ترمهم بالتناقض؟ أليس هذا من التناقض القائم
على اهلوى الذي يشبه أحكام اليهود يف التفريق بني الضعفاء واألقوياء يف األحكام؟
ب -انظر إىل احلليب يطلع على فجور احلدادية وال ينكره عليهم ،بل حيتج هبذا الفجور عل َّي ،أليس هذا من مداهنة
الظاملني ،والبغي على األبرياء؟
نت مطلعاً أكثر من غريي على احنرافات احلدادية ،وأهنم يقصدون بالتشدد يف الطعن يف ابن حجر
جـ -وأقول :لقد ك ُ
والنووي الطعن يف أئمة الدعوة ،وعلى رأس أئمة الدعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام ابن القيم بالنسبة للنووي،

واإلمام حممد بن عبد الوهاب وأبناؤه وتالميذه بالنسبة للنووي وابن حجر.
بل لقد طعن شيخ احلدادية يف شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن أيب العز شارح "الطحاوية" ،فتصدى ربيع للرد
على ظلم وبغي هذا احلداد ،ومل يرد عليه احلليب بشيء  ،ال هو ،وال حزبه.
ف يف طعنه كتاباً ضخماً ،لو طبع خلر يف ألف صحيفة ،ومل يرد عليه
وطعن احلداد يف العالمة األلباين طعناً شديداً ،وألّ َ

احلليب املتسرت بالشيخ األلباين.

ولعل هذا احلليب يفرح هبذه الطعون يف السلفيني وأئمتهم ،كما يفرح بطعون من هم شر من احلدادية يف عداوة السلفيني
وعلمائهم ،كأيب الفنت واملغراوي وعرعور ،الذين حاربوا السلفيني حربا ضروساً ،وأسقطوا علماءهم ملا ناصحوهم وطلبوا
منهم الرجوع عن أصوهلم وضالالهتم املناهضة ملنهج السلف ،واستمروا يف هذا البغي ويف الدفاع عن أهل البدع
والضالل ،مبا يف ذلك وحدة الوجود واحللول ووحدة األديان وحرية األديان.
وال ينكر عليهم هذا احلليب وحزبه شيئاً ،بل يدافعون عنهم وعن باطلهم ،ويرون أهنم سلفيون ،ومن يرد ضالالهتم
الكربى من الغالة ،بل هم الغالة ،أليس هذا من البغي ومن أشنع أنواع التناقض اهلادم للسلفية اليت ي ّدعوهنا؟
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مث هل فَـ َع َل ابن حجر والنووي مثل هذه األفاعيل ونَشراها بقصد متزيق السلفيني هبا يف أحناء العامل كما يفعل حزب
احلليب؟ ،فما حكم َم ْن يؤيهم ويناصرهم ويشاركهم يف الفنت ونشرها ،وهل يُعد من التناقض أن يُطالَب من هذا واقعه
بتبديع من هذا حاهلم وهذه فتنتهم؟

– أنا أعتقد أن الذي يتوىل ويوايل من يدعو إىل وحدة األديان وأخوة األديان ومساواة األديان ،ويدافع عن هذه
تضمنت هذه الضالالت ،وميدح من يؤيدها ويعتربهم علماء ثقات ،أعتربه أسوأ من احلدادية
الضالالت ،وميدح رسالة ّ

مبراحل ،بل أسوأ من املعتزلة واخلوار .

د – أقول :انتقد ضالالت هذا الصنف جبد وصدق ولن تطالب بالتبديع ،ولكن هيهات ،إنك لن جتين من الشوك
العنب ،كيف ينتظر اإلنصاف من ظامل دأبه الظلم ومساندة أهل الضالل والذب عنهم؟
أقر الشَّيخ ربيع املدخلي أهنم وقعوا يف بِدع؛ فقال
بشعبة واألعمش فقد َّ
ثامناً -قال الحلبي -5" :و َّأما ما كان متعل ًقا ُ
بالرد علينا ِمبذكرة بدَّع فيها شعبة
الرد على «جمازفات احلداد» بالقول« :ثالثًا :قوله [حممود احلداد]( :ونقضه مصنفه َّ
يف َّ
واألعمش وطعن يف سفيان الثَّوري ،وأثبت فيها الثناء على أهل البدع).

أقول ... :فهذه املذكرة موجودة مل أطعن يف سفيان الثوري -والعياذ باهلل -وهو -وهلل احلمد -من أعظم األئمة عندي
حيب له وإكرامي له غري أن غُ َّلو هؤالء جعلين أنقل ما قاله الشَّافعي وغريه يف موقف سفيان من جابر
ويعلم اهلل ِّ
اجلعفي".
أقول:
 -1إن حمموداً احلداد مبتدع كذاب ،وال يعتمد على نقله إال من هو على شاكلته ،ومن فجوره أنه ألّف كتاباً مساه:
"اخلميس" أي اجليش املنظم ،له قلب ومقدمة ومؤخرة وجناحان ،بلغ هذا الكتاب حوايل أربعمائة صحيفة خبط اليد ،لو
طبع لبلغ ألف صحيفة ،مأله بالفجور والتجين على العالمة األلباين –رمحه اهلل ،-فلم حيرك احلليب ضده ساكناً ،رغم
متسحه الكثري باأللباين ،ويكثر جداً من قول :شيخنا ،شيخنا.
فرددت عليه بكتيب
وكذلك طعن عبد اللطيف بامشيل يف كتيب مأله بالكذب والتحريف على األلباين والسلفيني،
ُ
نت فيه أكاذيبه وخياناته وظلمه لأللباين والسلفيني ،ومل حيرك احلليب ضده ساكناً؛ ألنه ال يدافع وال حيارب إال عن
بيّ ُ
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نفسه الظاملة اجلاهلة والباغية على السلفيني ،وال سيما ربيعا ،فقد جعله هدفاً من أهدافه الشريرة الباغية ،وما كانت
ردوده على التكفرييني إال ألغراض غري سلفية ،ويف الغالب ما كانت إال دفاعاً عن نفسه ،فال يصدق إن قال إنه يدافع
عن املنهج السلفي وأهله ،والدليل على ما أقول أنه صديق محيم لكثري من التكفرييني وأذناهبم ومن يدافع عنهم.
1
ِ
شهادات األئمة العُدول بأهنم وقعوا يف بِدع،
فنقلت
:
)
 -2قوله " :و َّأما اآلخرون [يعين :شعبة واألعمش وغريمها](
ُ
ذكرت يف ترمجة كل
منها ال َق َدر ،ومنها التشيُّع ،ومنها اإلرجاء ،وتداوَهلا األئمةُ العدول يف دواوين اجلرح والتعديل ،وقد
ُ

علي
نسبَه اىل البدعة،
وذكرت املصادر أو املصدر يف كل ترمجة ،فكالمي موثَّق ال يستطيعون أن يُثبتوا َّ
ُ
واحد منهم َمن َ
كلمةً َرميت فيها بريئًا».
نقول :حتت أي خانة شرعية يدخل هذا اإلنكار من الشَّيخ الربيع ملا هو ثابت عليه قطعا ؟
سؤال إجابته مرتوكة للقارئ املنصف !!!)).
أقول:
إيل احلداد واحلليب فقد فتشت عنه يف مظانه من مؤلفايت فلم أجده.
 -1إن ما نسبه َّ
فعلى فرض أين قلته ،فإن الذي أدين اهلل به يف حيايت أن شعبة وسفيان الثوري من أئمة اإلسالم الذين أحبهم يف اهلل
وأجلهم وأتقرب إىل اهلل بكل هذا.
وأما األعمش فقد وقع –رمحه اهلل -يف شيء من التشيع الذي مل يوقعه يف بغض الصحابة وال الطعن فيهم ،وأما من
إيل أين قلت :إهنم وقعوا يف القدر واإلرجاء فسموهم يل وأعطوين نص كالمي فيهم ألحدد موقفي منهم.
نسبتم َّ
 -2مث استمع إىل كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل -يف "جمموع الفتاوى" ( ،)192-191/9حيث
قال:
ف قَ ْد قَالُوا وفَـعلُوا ما هو بِ ْدعةر وَمل يـعلَموا أَنَّه بِ ْدعةر َّإما ِأل ِ
يث ِ ٍ
اخلَلَ ِ
السلَ ِ
ُّوها
ف َو ْ
" َوَكثِرير ِم ْن ُْجمتَ ِه ِدي َّ
َحاد َ َ
َ َ َ َُ َ َ ْ َْ ُ ُ َ
ضعي َفة ظَن َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وص َملْ تَـْبـلُ ْغ ُه ْم .
ص ر
يحةً َوإِ َّما آليَات فَ ِه ُموا مْنـ َها َما َملْ يـَُرْد مْنـ َها َوإِ َّما لَرأْ ٍي َرأ َْوهُ َوِيف الْ َم ْسأَلَة نُ ُ
َ
صح َ
 - 1ما بني القوسني من وضع احلليب.
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ِ
ِ
ِِ
يح أ َّ
الص ِح ِ
َخطَأْنَا } َوِيف َّ
َوإِذَا اتَّـ َقى َّ
اع َد َخ َل ِيف قَـ ْوله َ { :ربـَّنَا َال تـُ َؤاخ ْذنَا إ ْن نَسينَا أ َْو أ ْ
استَطَ َ
َن اللَّهَ
الر ُج ُل َربَّهُ َما ْ
ِ
آخ ُر ".
قَ َال  " :قَ ْد فَـ َع ْلت " َوبَ ْس ُ
ط َه َذا لَهُ َم ْوض رع َ
قلت يف شعبة:
نقلت عين يف مقالك (ص )15أين ُ
 -2لقد َ
" إن شعبة إمام كبري جدًّا بل أمري املؤمنني يف احلديث وأفىن حياتَه يف تعلُّمه وتعليمه ونقد رجاله ،ويقوم بالرحلة
الطويلة الشَّاقة يف احلديث الواحد".
وهذا الذي أدين اهلل به يف هذا اإلمام سابقاً والحقاً ،وإىل أن ألقى اهلل إن شاء اهلل.
 -4وقول احلليب " :نقول :حتت أي خانة شرعية يدخل هذا اإلنكار من الشَّيخ الربيع ملا هو ثابت عليه قطعا ؟
سؤال إجابته مرتوكة للقارئ املنصف !!!))".
بنيت عليها هذا القطع؟
أقول :وما هي أدلتك الواضحة اليت َ
وعهدي بك أنك تشكك يف أخبار الثقات ،حىت وصل بك األمر إىل التشكيك يف أخبار أصحاب رسول اهلل -صلى
اهلل عليه وسلم ،-وهذا يشبه أساليب الروافض.
وت ّدعي حب الصحابة واحرتامهم ،وترى أن الطعن فيهم من السين بأهنم غثاء ال يعترب سباً حىت يتم االتفاق عليه بأنه
جرك إىل هذا التناقض إمنا هو اهلوى
سب ،فأي سفسطة هذه ،وأي تناقض أسوأ من هذا التناقض املخزي؟ ،والذي ّ
والتعصب األعمى ملن يطعن فيهم ،وغلوك يف مواالته والدفاع عنه بالباطل.
وال تقبل تبديع العلماء يف أي شخص مبتدع إال إذا قام اإلمجاع على هذا التبديع ،وهذا من أصولك اهلدامة ،مث يف
الوقت نفسه تقبل أخبار الشذاذ عن منهج السلف ،وتبين عليها حكمك القاطع ،فهل يوجد أسوأ من هذا التأصيل
وهذا التناقض؟
تضمنت وحدة األديان وأخوة األديان وحرية األديان ،وتشهد زوراً ال نظري له
ومع ذلك ت ّدعي السلفية ،مث متدح رسالة ّ

بأهنا شارحة لإلسالم ،وتشهد للمئات الذين أيدوها من أهل الضالل من الروافض واخلوار والصوفية وغريهم بأهنم
علماء ثقات ووالة أمناء.
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وتوايل وتعادي آخرين من أجل من يدعو إىل وحدة األديان بكل صراحة ،وتوايل من يدافع عن دعاة وحدة األديان
وأخوة األديان.
وهذه مواقف منك تصادم اإلسالم يف صميمه :عقيدة وشريعة ،ومل يصدر منك أي توبة.
ومع ذلك ت ّدعي أنك وأمثالك سلفيون.
فهل يوجد يف الدنيا أسوأ وأقبح من هذا التناقض الفظيع؟
مث ترجف على غريك بأنه متناقض ،ولعل من يتتبع كتاباتك قد جيدك من أكثر الناس تناقضاً ،التناقض القائم على
اجلهل واهلوى.

تاسعاً -قال الحلبي " :ونقول :بل تناقُض الشَّيخ ربيع املدخلي مل يقف عند هذا احلد!! بل تعدَّاه -كذلك-

ليقع يف إخبا ِره عن حال نفسه وتأرخيه ،ومن أمثلة ذلك ما َّقررناه يف مقالنا )2(« :العربة بنهاية الشَّيخ ربيع املدخلي
(السلفية)! ال بنقص بدايته (اإلخوانية)=(البدعية) !!! » حيث قلنا:

السابقة ،وشهادة أهل العلم عليه مع قولِه يف هامش كتاب «انقضاض الشُّهب السلفيَّة» -
((تناقُض أقوال الشَّيخ ربيع َّ

املنقول ساب ًقا« :-ربيع َمل يكن إخوانيًّا قط (!)َّ ،
وإمنا مشى معهم(!) مدة بشرط أن ُخيرجوا أهل البدع من صفوفهم

شباهبم على املنهج السلفي!! وكان (ميشي مع َمن ينتسبون إىل املنهج السلفي) ،ال مع أهل البدع
(!) ،وبشرط أن يُربُّوا َ

السلفيني ،ومنهم الشَّيخ األلباين (!) ،فهل تقول يا عدنان :إن األلباين كان إخوانيًّا أو
بعض َّ
منهم ،وقد فعل مثل هذا ُ

بالرتاجع؟!»!!".
يف اإلخوان؟! وهل تطالبه َّ
أقول:

كنت ضد ما يظهرونه من
 -1أؤكد لك وألمثالك من أذناب اإلخوان أنين مل أكن يف يوم من األيام إخوانياً قط ،بل ُ

أساليبهم السياسية ،وأناصحهم جبد ،وأدعوهم إىل منهج السلف ،وما كانوا يظهرون أمامي بعض أساليبهم إال يف النادر

كنت أحاربه
من األحوال ،خوفاً من نقدي هلم ومهامجيت ملا يظهرونه من منهجهم ،ومل أدعُ إىل شيء من منهجهم ،بل ُ
وأمثاله يف دروسي ،وليس يل أي دعوة إال إىل املنهج السلفي.
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جعلت حرب ربيع شغلك الشاغل ،مع انغماسك يف الضالل ،ودفاعك عن غالة أهل الضالل وضالالهتم،
-2
َ
فأعمالك خطرية جداً.
 -2هات شهادة أهل العلم الثقات الذين يشهدون على ربيع بأنه متناقض؛ من أمثال أهل العلم حقاً؛ كابن باز
واأللباين وابن عثيمني والنجمي والفوزان واللحيدان ،وغريهم من أهل العلم والصدق ،ال من غريهم من أهل األهواء
والضالل؛ دعاة وحدة األديان واملدافعني عنهم ،فإن مل ِ
تأت هبذه الشهادات ،فأنت من األفاكني الفجار يف اخلصومة،
الذين يشبهون غالة اجلهمية الذين يرون أن أهل السنة متناقضون ،بل متادى هبم اهلوى والضالل إىل أن يدَّعوا أن يف
نصوص القرآن تناقضاً ،وقد تصدى إلفكهم هذا أئمة اإلسالم ،وعلى رأسهم إمام أهل السنة أمحد بن حنبل ،فهدم
وبني جهلهم ،انتصاراً لإلسالم والقرآن ،وكذلك فعل اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي ،فهؤالء هم سلف
أباطيلهمّ ،
احلليب.
وقول الحلبي " :حيث قلنا:
السابقة ،وشهادة أهل العلم عليه مع قولِه يف هامش كتاب «انقضاض الشُّهب السلفيَّة» -
((تناقُض أقوال الشَّيخ ربيع َّ

املنقول ساب ًقا« :-ربيع َمل يكن إخوانيًّا قط (!)َّ ،
وإمنا مشى معهم(!) مدة بشرط أن ُخيرجوا أهل البدع من صفوفهم
شباهبم على املنهج السلفي!! وكان (ميشي مع َمن ينتسبون إىل املنهج السلفي) ،ال مع أهل البدع
(!) ،وبشرط أن يُربُّوا َ

السلفيني ،ومنهم الشَّيخ األلباين (!) ،فهل تقول يا عدنان :إن األلباين كان إخوانيًّا أو
بعض َّ
منهم ،وقد فعل مثل هذا ُ

بالرتاجع؟!»!!".
يف اإلخوان؟! وهل تطالبه َّ

مشيت معهم إال بشروط :أن يربوا شباهبم يف العامل على املنهج السلفي ،كما
أقول :وهلل احلمد مل أكن إخوانياً قط ،وما
ُ

طهروا صفوفهم من أهل الضالل،
يف النص الذي نقلته عين ،وأن يُ ِّ
وظللت أحلُّ عليهم يف تطبيق هذه الشروط ،صابراً
ُ
عليهم سنوات ،أقل من صربي على احلليب املتلون ،مث تركتهم هلل -عز وجل.-
علي بالتناقض ،فاحكم على الشيخ األلباين الذي مشى معهم طويالً إلصالحهم ،فلم يرتكهم حىت تركوه،
فإن
حكمت َّ
َ
وإال فأنت من أشد الناس تناقضاً ،وكم لك من التناقضات املدمرة.
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َّ
إن هذا احلليب املتلون واملتناقض من أشد الناس سرياً على منهج اإلخوان وأصوهلم ،ومن ذلك سريه على املنهج الواسع
األفيح الذي يسع أهل السنة واألمة كلها ،وقد طبّق هذا املنهج لواسع على دعاة وحدة األديان وأخوة األديان وحرية

األديان ومؤيديها.

بل زاد عليهم أصوالً مضادة للمنهج السلفي ال توجد عندهم.
وهتكت أستارهم
أقضت مضاجعهم،
وسيأيت ذكر مؤلفايت اليت
انتقدت فيها اإلخوان وزعماءهم ،تلك املؤلفات اليت ّ
ْ
ُ
وأستار من يدافع عنهم من حزب احلليب ،الذين يؤيدهم احلليب يف الدفاع عن اإلخوان وعن ضالالهتم ،ومنها دعوة
رؤسائهم إىل وحدة األديان وأخوة األديان وحرية األديان.
كتبه
ربيع بن هادي عمري املدخلي
1424/7/5هـ
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