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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  : أنا بعد ، وعلى للو وحبهو ون  وااهاحلهد  والصالة والسالـ على رسوؿ ا

نع الشيخ العالنة حس  ب  عهد الوىاب الهنا ىف ننزلو  الوحيفيب  السيد  عليالشيخ فلقد اجتهعت أنا 
وقعت بُت  اليت، تلك الفتنة تسههت يف وراجعنا األنور الرئيسية اليت ،يزةالكائ  مبدينة الشيخ زايد باجل

  ، انتشر حداىا يفسلهيةونا نتج عنها ن  لثار ، وبُت إخوانو ادلشايخ السلفيُت ىاديالشيخ زلهد ب  
كوف  ينسأؿ ا تعاىل أف  ذىوال، ىذا الهياف تفقنا على مجيع الهنود الواردة يفكثَت ن  بالد العامل، وقد ا

 األياـ ادلقهلة ن  الصلح والوئاـ بُت إخواننا السلفيُت. أف يقتفى أثره يف يدلا ينهغ انهين ،للغهة اكاشف

ونقصدنا وىدفنا احلفاظ على تلك ادلدرسة السلفية ادلهاركة ن  أف يصيهها نكروه أو ػلل هبا نا حل 
 : لنا، نسأؿ ا الثهات على األنر وبعدبالفرؽ ادلخالفة ن  قه

طالب العلم الذي  حذروا ن  كهار الفضالء ن    اإلخوةؼلص بعض ا باألنس القريب بيانً  فلقد بثثتُ 
ئرة بُت الشيخ زلهد ب  ىادى نشايخ نصر بسهب تقاعسهم ع  إظهار نوقفهم ن  تلك الفتنة الدا

. ا طويالً الذي  اشتهروا بالسلفية ودافعوا عنها زننً وطلهة العلم ،  ن  ادلشايخُتبعض السلفي وبُت دخليادل
"  :ملسو هيلع هللا ىلصد قاؿ الرسوؿ وق، وغلب على ادلظلـو أف ينتصف ن  ظادلو ،احلق نقااً  وا شك أف لصاحب

بالد العامل وتأثر كثَت ن   يوع تلك الفتنة وانتشار لثارىا يفذوبسهب  ،خاؾ ظادلا أو نظلونا "انصر أ
سكتت  اليت، حىت ا نكوف ن  الفئة كاف لزانا علينا أف نوضح نوقفنا ننها،  طالب العلم السلفيُت هبا

على  ولك  ذلك يتوقف .احلق ونا غلب عليها ن  نصرة أىلوأو كتهت نا غلب عليها أف تقولو ن  
أحاطت بتلك القضية حىت وحلت إىل ىذا احلد. ون  ادلعلـو أف كثَتا ن   تصور الواقع وادلالبسات اليت

كها أهنم ؼلافوف ن    ،إا دلانا ا ع  تلك القضية على وجو التفصيلا يعلهوف شيئً نصر  يفالدعاة عندنا 
وا  .ع  احلديث فيهاالسكوت  يفوقد كاف ىذا عذرىم  ،ثاروىاأإذا  تشتيت اجلهود ودتزيق الصفوؼ
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نوقف العالنة اإلناـ الشيخ ربيع فاضلازوا إليو لعلهو ونكانتو  يفيثقوف دتاـ الثقة شايخ ىؤاء ادلؼلفى أف 
 إدارة األنور يفاانتصاؼ للهظلـو ن  الظامل وحس  قصده  يفقضائو وعدالتو وحبة اجتهاده وحدؽ 

وىذه  -وىم راضوف حبكهو، فقد حكم حكها بناء على نا عرض عليو ،لوذلك  يفوىم ليسوا نقلدي  -
قصدوا   -فيها ضلسههم وا حسيههم-،  واحلق أهنم قنعرفة احل يفقواعد ضرورية ا يستغٌت عنها 

 وىم إف شاء ا نع كل ن  يسعى يف. بكل وضوحونهذ الهاطل  وتللفهم على احلق ُتاجتهاع السلفي
  .سهيل حتقيق ذلك

رضانا ع   ا يعٍت دخليادلالشيخ زلهد ب  ىادى  على: إف سكوتنا ع  الرد وبناء على ذلك نقوؿ
 تلك اخلصونة  بو يفطريقتو وا ع  أسلو 

اهتانو  يفسلوكو ىذا  يف سلطئ" زلهد ب  ىادى  نت أفأف بيّ أنا حس  عهد الوىاب وقد سهق يل 
طريقة ف... " اؿ ق نع الشيخ ربيع وذلك على وجو اإلمجوأف احلإلخوانو السلفيُت بغَت حجة وا دليل، 

نسألة أو  يفنع أىل السنة إذا أخطأوا  متعانله يفن  أئهة السلف السابقُت  امل نعهدىاب  ىادى 
بدع  يفالسلف واخللف كها قاؿ شيخ اإلسالـ قد وقعوا  ن  رلتهدي . فكثَتجلادة يف قضيةخرجوا ع  ا

رلاؿ  يفوا يدخل  ،رلاؿ العلم وتوضيح احلقائق يفلعلل نعروفة ونع ذلك كاف الرد عليهم ينبصر 
دلا   -بالتجسيم واحلشو أىل السنة يف رنيكها يفعل أىل الهدع - باأللقاب والتنابزاألحكاـ واألوحاؼ 

يعلهها أىل العلم  ذلك ننوط بضوابط حارنة يفواألنر  .ن  خطر عظيم على األنةب على ذلك يًتت
أنزلو  اانتزع وحف دخليادلالشيخ زلهد ب  ىادى  فوجئنا أف وقد .كالشيخ العالنة الربيع وأنثالو  األكابر

األحليُت الذي  أثهتوا نا نفاه الرسوؿ ونفوا نا أثهتو الرسوؿ بتأويالت شاذة على أىل الهدع  اإلناـ الشعيب
على  الشيخ اب  ىادى فأنزلو  -ىل السوؽ وليس نعهم ناؿ وا نتاعذىهوا إ-اجلهاؿ  فأمساىم الصعافقة
، وىذا أيضا خطر عظيم .علم بالكلية بزعم أف عندىم أخطاءفجردىم ن  الالسلفيُت كهار ادلشايخ 

ألنو ا ؼللو أحد  ،لعاملمجيع أضلاء ا يع رنوز الدعوة السنية السلفية يفقد يقضى على مج، فاضحغلو و 
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وا ؽلك  أف ينزع خطأ واحد أو عدة  .العامل يف السلفيُتد ب  ىادى وا أحد ن  . ا زلهن  خطأ
ادلشهود ذلم بالدي  والدراية العلم بالكلية ويطلق عليو لفظ  أخطاء نتجت ن  اجتهاد عامل ن  العلهاء

الشيخ ولذلك مل يصف أحد الصعفوؽ الذى ا علم لو كها يطلق على ادلتكلهة وأىل الهدع األحليُت 
ىذا  الوقوع والًتدي يف يفاية ألنفسهم نع علههم بأخطائو وق –الصعافقة–زلهد ب  ىادى هبذا الوحف 

ولذلك حربنا التعانل بُت أىل الهدع األحليُت وبُت أىل السنة إذا أخطأوا  فرؽ يف فهناؾاخلطَت  ادلنزلق
فتنة أفعالو ىذه قد ترتب على و  وأحر على عدـ ااجتهاع ونصبناه فلم ينتصحعليو لَتجع فلم يرجع 

حزب شتت الشهل و الصدور و أوغر  سالنيمجيع أضلاء العامل اإل يفحداه انتشر شر كهَت و ، عظيهة
هر جهل كثَت ن  طالب العلم ادلهتدئُت ظو على حساب الواء والرباء  تعاىل الشهاب حتزبا أعهى 

  . ووأخالقياتداب اخلالؼ دلخالفُت فضال ع  جهلهم ادلطهق بلضوابط الرد على اب

عرضها ن  باب توضيح األنور وتقريب ننع الشيخ زلهد ب  ىادى وقفات  تسعتلك الفتنة  ولنا يف
، وذلك حىت تدـو األلفة ادلتخاحهُت احلقائق لعل ا تعاىل أف يؤلف هبا بُت القلوب ويصلح هبا بُت

ظلا يأكل وإ، السنة واجلهاعة يفخلَت كل اخلَت وا ن  اتساع دائرة الغربة والفراؽ والشقاؽ بداً  ،واهة
 .الذئب ن  الغنم القاحية

- دخليادلاإلناـ العالنة الشيخ ربيع  حُت عرض قضيتو على الشيخ زلهد ب  ىاديأف  :الوقفة األولى
 -رمحو الهاين شهد بذلك اإلناـ األكها - ىذا العصر اجلرح والتعديل يف حانل راية وىو -حفظو ا

أف  ودور القاضي، و ومل يعرضها عليو كخصم وا شاىدليبكم بينو وبُت خصون عرضها عليو كقاضٍ 
. وقد قاـ العالنة حق حقو وأف ػلكم بالعدؿ كل ذي  يف األدلة وأف يعطيف ينظر أيكوف على احلياد و 

تلك  وخرج حبكهو الفصل يف، ها كلهة كلهةوراجع ،اا حرفً الربيع فقرأ أدلة الشيخ زلهد ب  ىادى حرفً 
، تلك اخلصونة يا تستدعا ؽللك أدلة وا براىُت وا أسهابً  دخليادلأف الشيخ زلهد ب  ىادى  :قضيةال

-، " نذير الصاعقة ": قد عرض الشيخ حس   رسالةأيضا ون  جهة أخرى ف. يف السلفيُتوا الطع  
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مث قاؿ ن   ،فقرأىا كلهة كلهةعلى الشيخ ربيع  -مجع فيها بعض أدلة الشيخ زلهد ب  ىادى اليت
  .: كاتب رلهوؿ وأسلوب ركيكفكاف رده! رلهوؿ :الكاتب؟ قالوا

وينقطع ع   وينتهيالعالنة الربيع كم حب أف يرضىىادي وقد كاف ن  الواجب على الشيخ زلهد ب  
 إثارة تلك القضية بُت العانة ن  طالب العلم ...

أف الشيخ لو بعض طالبو ادلقربُت  يمل يقرأ األدلة ومل ينظر فيها ويدع اأنا أف ؼلرج ليزعم أف الشيخ ربيعً 
و بادليل ع  احلق واهتاـ ل ،الشيخ ربيع  يقرأىا فهذا طع  واضح ورجريح يفوملىا على األرض األق اربيعً 

 يفحكونة حاكم و ألنو رد  ،اا شديدً غلب أف يوقف عنده وأف ػلاسب عليو حسابً  ،وتكذيب ألخهاره
 . .واستعاف بطالبو ليشيع ذلك .، نسألة بغَت حق

ا نرقهة نرتهة لو ذلك إنا أف غلهعها مجيعً  اغعرض األدلة نرة أخرى لس يفولو قدرنا لو حق ااستئناؼ 
عهد ا  أ.د.خ عهيد أو الشيخ عالنة الشيخ ربيع أو يعرضها على اإلناـ العالنة الشيناـ الويعطيها لإل

بل إنو مل يفعل كها فعل ، ولكنو مل يفعل ذلك ،قضية أي يف كشأف كل ندعٍ   .فظهم ا .ح ريالهخا
رضى -طالب  عرض نا ينقهوف بو على علي ب  أيبب -رضي ا عنهها-اخلوارج دلا طالههم اب  عهاس 

 يفدي  ا ورفع ع  نفسو اسم أنَت ادلؤننُت وذلك  يفم الرجاؿ قاتل ومل يسب وحك   :فقالو -ا عنو
 ونأى جبانهو حوب طالبو والعواـ ن  ،انعزؿ عنوو  اوإظلا ترؾ الشيخ ربيعً ، مل يفعل ذلك نقاط زلددة

وترؾ الناس يهبثوف ع  ، خصونو وكل ن  شايعهم باجلهل والصعفقة لَتفع درجة العداوة ويرني ،جلسائو
 وقاؿ ذلم تلك ىي، السراب ادلاء يفكأهنم يهبثوف ع    ،ظلهات بعضها فوؽ بعض ييف حبر جلّ األدلة 
رجاه  ن  نشاعر وأحاسيس وطعوناتفؤاده  يفوفتح اجملاؿ لهعض اجملاىيل ليعرضوا نا غليش  األدلة

 السلفيُت . 
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إا بنتف ن  الكلهات اقتطفها ن  بعض الصوتيات ادلررجلة ليتخذىا حجة على  ف مل يأتوىو إىل اآل
وىو يررجل بكالـ  يءوا شك أف العامل قد ؼلط... كها يفعل سائر العانة نع ادلشايخ الكهار خصونو  

فقد وقع زلهد وإف كاف ذلك قد وقع ن  خصـو الشيخ  ،ولكنو ا يعتقد ذلك، يسهق فيو لسانو قصده
بعض  يفقد قاؿ ، فيتلهيذه عهد العزيز اجلزائر   ذلكن  زلهد ب  ىادى نفسو وقد نههو إىل اأيضً 

، مل يك  نعتقًدا لو ولكنو سهق لسافو بالتأكيد، ومل يك  يقصد ذلك " القرلف سللوؽ " شروحاتو أف 
 يأخذ عليهم ن  أخطاء ألف األحل عندىم التوحيد والسنة .. نزؿ القوؿ على خصونو فيهاتوىكذا ي
ادليزاف  :يكوف قد قاؿأنكر أف الظفَتي  ب  حلفيقالشيخ عهد ا ع  سهق اللساف ىذا ف اعتذر ووكها أن

وىذا  -حُت أنكر يدري عنو كاف او  نلك ،توعلى الرغم ن  أنو ثابت يف حوتيا- حفة ن  حفات ا
 ا ينافح عنو .  قادً يكوف اعت الذاكرة كي يفليس لو نوضع ، لسافق يدؿ على أنو سه

 ومل دتارس عليو ضغوط ن  أي، ة ائما لون يفالشيخ زلهد ب  ىادى إف كاف ا ؼلاؼ  فالفرحة أناـ
والصلح خَت  ،ا وأبواب الشيخ ربيع ا تزاؿ نفتوحةأف غلهع أدلتو مجيعً نزاعو نع إخوانو  ليستهر يفجهة 

 ن  اخلصونة ...

 ،العامل اإلسالني يفنة الشيخ ربيع أف الشيخ زلهد ب  ىادى يعلم عظم نكانة العال: الوقفة الثانية
فبة أىل الهدع يف العامل نكا يفويعلم كذلك عظم تقدير كهار العلهاء لو ولعلهو واجتهاده وجهوده 

  .تعرض ذلا  واخلصونات اليت، دلعارؾ اليت خاضهاويعلم عظم ا ،اإلسالني

يناطح ن   علم احلديث والسنة والعقيدة واجلرح والتعديل ا ؽلك  أف يفكربى أف لو نكانة  أيضا ويعلم 
ب طال يفولوا نكانة الشيخ ربيع وجهوده نا كاف هد ب  ىادى نكانة  ،قهل الشيخ زلهد ب  ىادي

 يفزلهد ب  ىادى تصدر يدعوتو إىل اآلفاؽ أف  تحلفهل يليق برجل و  ،العامل اإلسالني يفالشيخ ربيع 
ىل ، ا وزف ذلا يتبتلك القضية ال شغل العامل اإلسالنييشغلو و يو ، ا أحل ذلا اليت، نواجهتو هبذه الفتنة
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 يف لتذبُ  وترد تلك اجلهود اليت ؟كأنس الذاىبلتكوف  ، على تلك الدعوة أف تقضيأيها الشيخ تريد 
يا شيخ مل يفرح أحد ن  أىل العلم مبا فعلت أبدا  ،كلهات نعسولةأعواـ قد نضت بأسهاب واىية و 

هسط ذلم يأىلها ل الذي  يريدوف القضاء عليها بأيدي إظلا فرح بذلك وتراقص بو أعداء تلك الدعوة، زلهد
 أحد ..ف لننُت نطهئنُت دوف أف يرد عليهم أحد أو ينتقدىم ؤو اجملاؿ ليقولوا نا يشا

حىت أعطيت  ،دليل يفلقد عرضت للناس عادلا كهَتا مبظهر ادلًتدد ادلتبَت الذى ا ػلكم حبق وا ينظر 
بنيت على أدلة  تلك األحكاـ اليت، الفرحة لكل أىل الهدع السابقُت ليسقطوا أحكاـ ىذا العامل فيهم

أبرياء. لقد حققت ذلم نا مل يقدروا  وليقولوا حكم علينا مبا ليس فينا ورنانا مبا ضل  نن ،وشواىد وقرائ 
إا أهنا دوافع  يءوأقهت خصونة ن  ا ش، حف طالبو يفعليو طيلة األياـ واألعواـ ادلاضية فدخلت 

 نفسية وخصونات شخصية ا عالقة ذلا بالعقيدة وا بالتوحيد وا بادلنهج ...

إحالحهم  يفا زعهت فاألنر كل نا نضى كه  يفولو قدر وقوع بعض األخطاء ن  الدعاة السلفيُت 
 والعلم رحم بُت أىلو ...، اخلَت كلو  الرفق يأيت يفأىوف وأيسر ن  إحالح أىل الهدع األحليُت ...و 

نا يسهى على  ن  خالؿ بعض تغريداهتم السلفيُتعداوة بُت أيها الشيخ  تلقد أنشأ :الوقفة الثالثة
وأهنم  ،وأنزلتها على نفسك وقلت أهنم يقصدونك بذلك -وفيس بوؾ تويًت-مبواقع التواحل ااجتهاعي
وقد أنكروا  .بالظ  والوىم ،غَت ذلك ن  التهمو ، اسدفالولوج يف ننهٍج و  ،يتههونك بالظلم والتهجم

ل األحكاـ على الناس بالظ  والتوىم وإقانة ية نا انتهيت إليو ن  تنز بولو قررنا ح، ذلك وأقسهوا
 الناس بناء على ذلك ألنزلنا عليك بنفس تلك القواعد نا رنيت بووالعداوات ورجريح  اخلصونات
 اتفسَت ذلا إا أنك تقصد هبا الشيخ ربيعً  ا ك قلت كالنا رلهال فيو طعونات، وذلك أنالسلفيُت

إظلا يأخذوف األقواؿ  ،يتتهعوف األدلة واألسهاب بتلك الطريقة ولك  العقالء اا وغَتعل اوالشيخ عهيدً 
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بل إهنم يتربعوف حبقوقهم ويسازلوف  ؛والصرػلة ويهتهوف حبقوؽ ا تعاىل وا يذكروف حقوقهمالواضبة 
 لثار السلف غنية لهياف ذلك ... يف. ولنا ..ودرأ للفتنة  ،لدي  والسنةل اعرضهم نصر  يف

ا ن  كهار طالب العلم السلفيُت ن  أحباب ادلشايخ ت مجعً الشيخ زلهد ب  ىادى ... لقد نهز   
وغَتىم بالصعفقة واجلهل وعدـ  الهخاريادلهلكة كالشيخ ربيع والشيخ عهيد والشيخ عهد ا  يفالكهار 

ويدافعوف العلم .. بينها ىؤاء العلهاء ا يزالوف يزكوف ىؤاء الطالب الكهار وؽلدحوهنم ويثنوف عليهم 
 ... عنهم

وا دعوة ذلم  ،وا جهد ذلم ،ا لينعزؿ الشيوخ مبفردىم ا طالب ذلمف تسقط ىؤاء مجيعً ىل تريد أ
  .!.؟..

فيها قرابة وا  مل تراعِ  ادلاضية بتلك احلرب اليتسنوات تلك ال يفىل تريد أف تسقط جهود ىؤاء العلهاء 
كل ذلك   .ذلم وا كرانة ..؟كأنك حتارب أىل بدع أحليُت ا عهد  ، ادلنهج والسنة يفجوارا وا اتفاقا 

 .د وقرائ  مل تستطع أف تنصههاوأحداث حتتاج إىل أدلة وشهو ن  أجل خصونات 

ا ننهم بالعلم والفهم والدراية .. فه  يهقى إذف إذا كاف طالب ىؤاء األئهة ونع ذلك مل تستث  أحدً 
 ؟ن  سيؤخذ عنو العلم ون  سينشر الدعوة ؟ على ىذا الوحف

 يفأف تستدرؾ عليهم بأحوؿ وقواعد نفصلة وعلـو زلكهة رغهة  ُتنسائل الرد على ادلخالف يفضل  نفهم 
ىدايتهم ورجوعهم إىل احلق ... كها ىو دأب األئهة السلفيُت ن  قهل ... وا نفهم كيف يصل بك 

عكا لتدرس  يفأنشأىا  اليت يها كأهنا ندرسة اآلندلهي إىل القضاء على تلك ادلدرسة بأكالسع يفاحلاؿ 
 تإظلا نهز  ،على التبقيق والتفصيل فضيلة الشيخ مل تستدرؾ بعلم إنك ياوادلنطق وعلم الكالـ .. ةالفلسف
باجلهل واذلهجية ينهم باألوحاؼ الذنيهة واهتهتهم مجيع خصونك بغَت تفريق ب يتورن ،ابباأللق



8 

 

كأنك تتهاىل ،  وتستشهد ا على أقوالك، كل كهَتة وحغَتة  يفمث تقسم با كثَتا . ..والكذب والتلوف 
نعصـو ن  اخلطأ وا أظ  وا يظ  أحد أنك ، إنك على احلق وا تقوؿ إا احلق وتقوؿ ،اعتقاد وسنة يف

وا يظ  ، مجيعا فيهاوقعوا كذلك أف ىؤاء الذي  رنيتهم بتلك األوحاؼ قد وا أظ    ،والنسياف والغفلة
فقة وتقوؿ ىؤاء كذابوف وا  علكذب مث تضم الكل إىل نطاؽ الصفأنت تتهم الهعض با، عاقلذلك  يف

وا تعاىل ا يعاقب أحدا مبا جناه غَته .. ورنيت أبرياء بغَت جناية  كذابوف نتلونوف وا نتلونوف ..
 ﴿ :قالوا لو السالـ إلخوانو دلاالصالة و ، وقد قاؿ يوسف عليو ﴾ُأْخَرى  ِوْزرَ  َوازِرَةٌ  َتزِرُ  َوَا  ﴿ :قاؿ تعاىل

 .. ﴾َلظَاِلُهوَف  ِإًذا ِإن ا ِعْنَدهُ  َنَتاَعَنا َوَجْدنَا َن ْ  ِإا   نَْأُخذَ  َأفْ  الل وِ  َنَعاذَ  قَاؿَ  ﴿  ﴾ َنَكانَوُ  َأَحَدنَا َفُخذْ 

بعض طالهبا وا علة وراء ذلك وا ىدؼ يفهم  ليس كرني ة بأكهلها بالصعفقةطالب ندرس إف رني
أحباب  يفنا أراد الروافض ن  الطع   :وكها قاؿ اب  عقيلو إا قصد إسقاطها وإسقاط شيوخها، نن

 ..الشريعة ألنو إذا كاف محلة الشريعة كفارا فالشريعة باطلة يفرسوؿ ا حلى ا عليو وسلم إا الطع  

ادلصاحل وادلفاسد وعواقب األنور وأف األنر  يفعلى نثلك ضرورة النظر  فيا أظ  أنو ؼل :الوقفة الرابعة
بعض نواجهة  يفغَت أننا وجدناؾ  اع ...مجننكر أكرب ننو فهو غَت جائز باإلوالنهى إذا ترتب عليو 

اع ، ومل تر وا ننهجا قرابة خوة واأفيهم  ذب مل تراعِ ورنيهم بالصعفقة واجلهل والتلوف والك السلفيُت
ومل تفرؽ بُت اخلصونات . هاعا سيتأثروف بذلك وسينفروف ننكأف ذلم أتومل تراع ، نصلبة وا نفسدة

.. وقد ترتب حىت جعلت كل خصوناتك دينية  فأقهت ىذه نقاـ تلك ،الدنيوية واخلصونات الشرعية
 ..  العظيم  تولد ننو إا الشر النصح نا يف.. واخلَت الذي ظننتو على ذلك ن  الفساد نا ا بو عليم

 عة للشيخ ربيع وإىل ندرستو لتنشيءتاببااتصاؿ واحلديث نع مجيع ادلراكز العلهية ادلوقد اجتهدت 
حىت فرقتهم  ،يءوا تعنيهم بش ،ئلاخلصونات وتؤجج الصراعات عند أناس ا علم ذلم بتلك ادلسا

 ؟ىل لك سلف ن  العلهاء فيها فعلت وأوغرت حدورىم بالعداوة والهغضاء رجاه إخواهنم ...، زبتهموح
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خصونة بُت  عوة نا يقرب ن  سهعُت عانا مل أرتلك الد يفعهدالوىاب الهنا ب  لقد عشت أنا حس  
 -رمحو ا- ىل رأيت رجال كاب  تيهية تلك اخلصونة .. يفالعلهاء وطالب العلم مبثل نا رأيت ننك 

ليُت فيقـو فضال ع  علهاء السنة األحون  على شاكلتو يسلك نع خصـو الدعوة مبثل سلوكك ىذا 
 .؟ كها فعلت نع إخوانك وحفهم باجلهل والصعفقة  ب

ع  أنا ورنيهم باأللقاب القهيبة وقد هنيتك  ُتالسلفيإخوانك  يفحتولت كل دروسك إىل الطع  لقد  
حىت وحل بك " .. مل ترجع و  ادلستقيهة ولكنك مل تعهأ بنصيبيت استخدـ األلفاظ: " وقلت لك، ذلك

بيت ن  بيوت ا تعاىل ... فهل  يفبالعهر والفجور  واهتهتو عرضو يف بريًئا شخًصاقذفت  األنر إىل أف
 .الناس إىل احلق ويردىم ع  الهاطلكهَت يريد أف يهدى   يبداعية إسالنذلك يليق 

الهدعة بغَت علم  يفوقد وقع كثَت ننهم -إف شيخ اإلسالـ كاف يرد على أئهة أىل السنة واجملتهدي  
إظلا كاف يًتفق هبم ويلتهس ذلم ، ػلذر ننهم ويشنع عليهم .. فلم نره وإزالة الشههة  احلقبهياف  -ننهم

تنزيل  يفوىو يعلم أف ا قد غفر ذلذه األنة أخطاءىم العلهية والعهلية ... فليست ادلسألة  ،األعذار
فأي  أنت ن   األحكاـ بالعدؿتنزيل ، مث بياف احلق باألدلة يفاألحكاـ والتشنيع على الناس إظلا ادلسألة 

 ذلك .؟  

، خطأ يفل السنة إذا وقع أحد ننهم التبذير والتضييق على أى يفك وطريقتك بدادية بأسلو لقد فرح احل
تكفَت  يفوقد وحفهم بأهنم أعداء السن  الغالة ، بأف يتههك مبا اهتههم بو اوطالهوا الشيخ ربيع بل

 فهاذا أنت قائل؟. ،وا يزاؿ الشيخ ربيع حابرا عليك، بالهاطلمجيعا وتهديعها وتضليلها األنة  علهاء

حجر واحد ليقتل بو خصونو ..  يفمجع احلصى  يأنرؾ فوجدتك كالذ يفلقد نظرت  :الوقفة الخامسة
زننا  -إف وجدت أحال-عرفة األخطاء مب لعلم والدعوة إىل ا تعاىل أف ػلتفظ لنفسوا يف كونا كاف دلثل
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هيانك نعربا ع  وخرجت ب، ؾوؤ حىت أفرخت نا يس، عوتًتعر قد تركتها لتكرب ف، يرد عليهادوف أف ، طويال
 :ذلك بقولك

 إذف أنت كنت حانتا .. ! " لف هد ب  ىادى أف ؼلرج ع  حهاتو " 

وأنت ترى وتسكت عليو بال نصيبة وا حتذير  السلفيُتعظاـ  يففهل غلوز لك أف ترى اخلطأ ينخر 
 .؟ حلب الدي  والدعوة  يفىذا اخلطأ 

إظلا الصديق الذى إذا قلت حدقك  " :وادلسلم نرلة أخيو .. وكها قاؿ القائل ..؟ىل ىذا يليق مبثلك
تأخَت ىذا الهياف وإخفاء  يفنصلبة  هة شتت مشلو فيك ليجهعك " أىػ فأيوالذي إذا نابت عليك نائ

 تلك األخطاء .. ؟

دلاذا  .؟ا باأللقابونابز  اقً عا ونفس  عليهم قاضيا وزلذرا ونهد  ىل كنت تنتظر ننهم جناية عظهى لتخرج 
 ؟ أف يصلوا إىل ىذا احلد الذى زعهتمل تدركهم قهل 

حدرت بو زلاضرتك يدينك وا يظهرؾ مبظهر الناحح إظلا يظهرؾ مبظهر ادلًتبص  يإف ىذا العنواف الذ
.. 

 وحفتهم بالصعافقة السلفيُت الذي لقد أشعت بُت العانة واخلاحة أنك ل  رجتهع نع  :الوقفة السادسة
والتعديل وأنت تعلم أف إناـ اجلرح ... ونا اهتهتهم بو بو حىت يعودوا إىل احلق ويرضوا مبا قضيت عليهم 

 ..؟! ل أف غللسوا نعكء تريد ذلم أف يرجعوا عنو قهيش يأف رح أنو ليس نعك شيء ن  األدلة،حقد 

 ؟ناـ أخذت ..إ ينذىب ىذا وع  أ يأ يف؟ ىل تريد أف تلـز الناس بفههك بالقوة ودتتب  الناس بو 
م بو أتريد أف تلـز الناس بفههك ودتتبنه" ىب أف ىذا ىو فههك  :دؤاد إلناـ أمحد اب  أيالقد قاؿ 
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إف ا تعاىل  ،غَت نعتقدؾوأف يعتقد ، وا ترى لغَتؾ أف يفهم غَت فههك .ىػ.وتعذهبم وتسجنهم بو " أ
يِ   يف  ِإْكرَاهَ  َا  : ﴿على دينو فقاؿ يشرع اإلكراهمل   أف تكره الناس على فههكأنت فكيف تريد  ،﴾الد 

 !.؟ وأقوالك 

. .حلل تلك القضية . ن  طعنت فيهمع لقد وجدتك تصرح بعدـ ااجتهاع واجللوس ن :الوقفة السابعة
 يفلك فيها اإلناـ العالنة الشيخ ربيع ... فهل تريد أف تعتزلو وتكوف خصها لو ودل  وافقو  تصدى واليت

اإلحالح  ... دلاذا ا تسعى يف .؟!شيخ عهيد والشيخ عهد ا الهخاري وغَتىمنثل نا ذىب إليو كال
ادلدينة باعتزاؿ  فتنتو يفثل زلهود احلداد حُت بدأ أتريد أف تكوف ن ؟وتًتؾ اإلحرار على الفراؽ والنزاع ..

زن  شيخ  يفأمل تعلم أف اخلصونة بُت احلنابلة واألشاعرة كانت على أشدىا ها .. ؟ ئنشاؼلها وعلها
قد كاف شيخ اإلسالـ يسعى و ادلقاتلة .. السهاب و قهلو .. حىت وحلت إىل حدود  اإلسالـ واألزناف اليت

كاف ينتصر ألىل   يلف الصاحل ويهُت أف اإلناـ األشعر وىو يقرب ادلفاىيم على طريقة الس، إىل درء الفتنة
 ورجع الناس إىل العلم كطريق لوقف اخلصونات .. ،حىت ىدأت األنور، احلديث والسلف

نشارؽ األرض ونغارهبا  يفا مجيعً  والسلفيوف ؟..نع السلفيُتفكيف تأىب وتصر على عدـ ااجتهاع  
 ..ويطالهونك بو يأنلوف ننك ذلك 

كهد   يفتكوف بيضاء نقية كالشهس  اليت يغلب على الناس االتزاـ هبا ى إف احلجج اليت : الثامنةالوقفة 
.. وىذا   السهاء وا تكوف نظلهة وا بيضاء نشوبة بظلهة .. وكل حججك أو أكثرىا ن  النوع الثاين

التأحيل ن  ناحية ا ردودؾ العلهية قصورً صلد يف وكذلك ، وىى حقا ضعيفة، كاؼ لهياف ضعفها
ولو أننا تتهعنا أخطاءؾ كها يتتهع طالبك  .ن  كالـ األئهةوإف شئت زدناؾ فيها يؤكد ذلك ، والتقعيد

. وا ضلب أف طلسر نقانك .ولكننا نظ  فيك ظنا حسنا ،شلا اهتهتهم بو أخطاء خصونك نا سلهتَ 
ادلستهدة ن  الكتاب والسنة وفهم بفضل ا تعاىل نوق  أف تأحيالت الشيخ ربيع نفس الوقت  يفضل  و 
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 يفمبا يدفعنا إىل نصرتو وتأييده ، ننكوحتقيقا للعدؿ وحرحا على الشريعة العلم  يفأشد رسوخا السلف 
كوهنم   يفمل يك  هم ا سيها وأننا نرى أف أحل خالفك نع ،ختوضها نعو ونع طالبو تلك ادلعركة اليت

إظلا كاف  ،كلوتزلة وا الروافض وا الصوفية فهم أبرياء ن  ذلك  سلكوا طريق اجلههية وا األشاعرة وا ادلع
فأظهر لنا وادلنهج، ولو كاف األنر نتعلقا بااعتقاد . األحل فيها خصونات شخصية وعداوات قدؽلة

واألحزاب ادلخالفة افقة نذاىب الفرؽ ادلنبرفة ء وافق فيو ىؤاء الذي  أمسيتهم بالصعيش يبالتفصيل أ
 يم عليهم احلجة ونزيل الشههة أو نفارقهم إذا عاندوا واستنكفوا ... حىت نق

فال تك  أنت أوؿ ن  ، اشتعلت نارا وتريد ن  يطفئهاقد أننا نرى أف األرض بسههك  :الوقفة التاسعة
وا ؽلك  أف يكوف ، .. والعلهاء سهاقوف إىل اخلَتإطفائها  ن  يسعى يف ؿوك  أنت أو يزيدىا اضطرانا 

بل إف  ،يءش يفإذا تراجعوا  بعض السلفيُت يكها ترن،  على جهلك دليال ت فيوعها وقع اعتذارؾ
بل ىو دليل على حس  القصد واخلوؼ ن  ا تعاىل  ،ودليل على حب احلق ،الًتاجع دليل على العلم

فال ختذؿ إخوانك بعلل قاحرة ودعاوى باطلة وك  كها قاؿ الرسوؿ .. وضل  ننتظر ننك ذلك بكل قوة 
ا  اىدان... نتفق عليو  " لو لهثت يف السج  نا لهث يوسف ألجهت الداعيحلى ا عليو وسلم : " 

وحلى ا على زلهد وعلى للو وحبهو وبصرنا وإياؾ هبداه وأنعم علينا وعليك بتقواه، وإياؾ إىل احلق 
 وسلم ... 

 عبد الوىاب البنابن والشيخ حسن  الوصيفيالسيد  علينشره الشيخ  ىتبو واتفق علك
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