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 سؤاالت  بعض طالب العلم بجازان للشيخ العالمة ربيع بن هادي المدخلي حفظه هللا

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد

فقد يسر هللا  ،هـ حسب الرؤية1439ة التاسع من شهر رمضان لعام ففي ليلة الجمع

في منزله  -حفظه هللا-المدخلي عمير ربيع بن هادي الوالد الشيخ سماحة لي زيارة 

  .نة رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالكائن بمدي

وقد  -جزاه هللا خيرا-حيث نسقنا مع الشيخ عبد الواحد المدخلي فرتب لنا الزيارة 

وكان معي ، -هللا خيرا جزاه- عمر ابن الشيخ ربيع أحسن استقبال األخاستقبلنا 

 :المشايخ وطالب العلم اإلخوة

  غالب المواسيبن عبد الرحمن و   أحمد البدويبن معتز 

 عمر القرنيو  جدح الحقويبن أحمد و

 اإلرتري  عبد الكريمو  محمد اإلرتريبن جمال و

 أبو تميم عبد المجيد المغربيو

 ربيع حفظه هللا بصحة جيدة وهلل الحمد.الوالد وكان الشيخ 

 .صامطةحال طالب العلم في وسألني عن 

 .!نحن متوقفون :ويقولون، ر  س  ه: ال ت  فقلت ل

يسكتوا عن أن يتقوا هللا وال عليهم ، ربيع حفظه هللا: هذا باطلالوالد قال الشيخ 

 .باألدلة عليهم أن يأتوا وأ، هؤيدوي  الظالم، وال 

 

  .ملف أخضر يأدلة فن محمد بن هادي معه إ :يقولونوقلت له: يا شيخ حفظك هللا: 

 أسود ما عنده وال أدلة. : بلحفظه هللا قال الشيخ
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محمد  ـأنكرعليَّ رزيق القرشي عند وضعي ل: ربيع حفظه هللاالالوالد وقلت للشيخ 

، والمأربي، الحلبيفيها "كتبها أحد اإلخوة" تتبع لتغريدة بن هادي في تغريدة 

 .الرحيليو، والحجوري، والعرعور

ألنه قصم ظهر السلفية ؛ أشد من الحدادية ،بل هو أشد منهم :هللافقال الشيخ حفظه 

ه الدعوة  ذاه  .في العالم هاالسلفية ومزقشوَّ

أرسل رسالة مفادها أن الشيخ أحمد وقلت له ناصر زكري  :وسألت الشيخ حفظه هللا

 .!يزكي محشش يأخذ الحشيش -رحمه هللا-النجمي 

 هل الشيخ أحمد يعلم أنه محشش وزكاه؟ :ربيع حفظه هللاالوالد فقال الشيخ 

وأخبرته  -رحمه هللا-محمد ولد الشيخ أحمد النجمي  ةاتصلت على أبي حمز :قلت له

 :وقال لي ،أنا ابنه طلبت منه يزكيني وما زكاني :عن رسالة ناصر زكري فقال لي

 .ال أزكيك حتى تجلس مع طالب العلم

ن يتوب إلى هللا ويعلن توبته أوعلى ناصر  ،كبرأهللا  :قال الشيخ ربيع حفظه هللا

 .حذر منه ي  وإالّ 

يا شيخ  :الئقا -حفظه هللا-الشيخ الوالد ربيع  ثم سأل الشيخ عبد الرحمن المواسي

 .؟ممنه سمعأو ي   مجلس لههل ي   له، ونعن محمد بن هادي أو ينشر ونيدافع الذين

كيف  يدافعون عن الباطل، هؤالء ،مس لهجل  ال ي   ،ال :فقال الشيخ ربيع حفظه هللا

 .؟!س لهمجل  ي  

 -حفظه هللا-ي الشيخ ربيع وهو من يرم الثم جاء الحديث عن موضوع آخر، أ

 باإلرجاء.

 .مرجئ :قلت له يا شيخ يقولون عنك :سألته حيث
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أنا من أهل  ،أنا أحارب اإلرجاء ،عليهم من هللا ما يستحقون :قال الشيخ حفظه هللا

  .أخذ بها العلماء !؟أين هم من أحاديث الشفاعة ،-إن شاء هللا-السنة 

حبة مثقال من أدنى  كان في قلبه أدنى أدنىالنار من أين هم من حديث يخرج من 

  .من إيمان خردل  

 .؟!ال إله إال هللا من النار :ج من قالخر  ي  فرحم الراحمين أ يبقىو

  .!إن أحاديث الشفاعة من المتشابه :يقولونيا شيخ  :قلت له

 :فقل له ،إنك مرجئ في هذه المسألة :من قال ،!حجتهم هذه :الشيخ حفظه هللاقال 

  .-صلى هللا عليه وسلم-كذب أحاديث الرسول ألنك ت   ؛أنت خارجي

 .وهللا إني أحب السلفيين في العالم :ثم قال الشيخ

 .نحن وهللا نحبك :وقلت له

ا في عندما كان مريض   -رحمه هللا-ثم ذكرت له قصة زيارتي للشيخ أحمد النجمي 

 ،يا شيخ أحمد وهللا إني أحبك أكثر من والدي :وقلت له ،مستشفى الملك فهد بجازان

 .وهللا إني أحب السلفيين أكثر من أبنائي :وقال ،متربعا أحمد فجلس الشيخ

 .ه هللؤوال -رحمه هللا-أحمد هللا أكبر الشيخ  :فقال الشيخ ربيع

 واالجتهاد في طلب العلم وقراءة كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ثم أوصانا بتقوى هللا

 .ومنها زاد المعاد -رحمه هللا-وكتب ابن القيم  ،وفتاواه وغيرها -رحمه هللا-

  ،ة المصافحةنَّ الس   :وقال ،ل رأسهأال  أ قب    فحلف عليَّ  ،رأسهل أ قب   ثم استأذنت أن 

  .وباهلل التوفيق، ثم صافحناه وودعناه

 يحي بن علي النهاري/  وكتبه

 هـ1439من رمضان لعام  ثالث والعشرينالجمعة اليوم 


