
 
 
 
 
 

 الشهب الربيعية على افرتاءات خالد عبد الرمحن اخللفية
 

)كان لقاء مع الشيخ ربيع يف بيته العامر وقد استأذانه يف نشر كالمه فأذن لنا حفظه 
 هللا ورعاه(
 

 حممد بنكتبه أبو عبد هللا 
 وأبو عبد الرمحن ابن حممد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني. احلمد
 أما بعد:

فقد من هللا علينا بزايرة الوالد العالمة ربيع بن هادي عمري املدخلي يف بيته العامر يف 
ه، وقد قام ابنه ابسررررررررررتقبالنا ب   رحابة 1440ليلة الرابع عشررررررررررر من  اد  امخرة من عام 

فجزاه هللا خري ما جيزي ابناً ابرّاً أببيه، وقد وجدان الشررررررررررررريخ يف صررررررررررررر ة وعافية وقوة  ،صررررررررررررردر
 ونشاط.

انتشر شرها يف ك  وقد سألنا الشيخ بعض األسئلة فيما يتعلق بفتنة الصعفقة اليت 
 ، ف ان مما سألناه ما يلي:م ان

 
الس يقول: شرريانا وردص صرروخلية  الد عبد الرمحن يت م ت ويت ت العلماء  صررو  اج

 وافقتت فيه ا وارج.
 فقال الشيخ ربيع حفظه هللا: كذاب.

فقال األخ: هي صوخلية له نشرها ابألمس، واحلمد هلل طالب العلت ردوا عليه بردود قوية 
 شيانا حفظ ت هللا.

 .احتجوا عليه ابألدلة آه؟ ،احلمد هلل فقال الشيخ ربيع حفظه هللا:
 فقال اإلخوة: نعت.
 ابرك هللا في ت. ،دظه هللا: جيّ  فقال الشيخ حف

 فقال األخ: شيانا ما خلنص ون به امن بسبب ما صدر منه؟.
  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}فتال الشرررررررررررريخ قوله خلعا : 

، ابرك هللا في ت، السررلفيون رمرون ابملعروو وين ون عن املن ر، والشرريخ (1){ ٹ ٹ
 ينشرون العلت.يقولون امن أبن عنده جمالس!!، وأه  العلت جمالس ت 

فقال أحد اإلخوة: شيخ ابرك هللا فيك طالب الن ج الواضح ه  خلنص ون هبت؟ أص اب 
 إذاعة الن ج الواضح ه  خلنص ون هبت؟

 فقال الشيخ ربيع حفظه هللا: ما أعرف ت.
                                         

 [.110]سورة آل عمران:( 1)



 فقال أحد اإلخوة: من ت خالد عبد الرمحن، وأمحد ابزمول.
 فقال الشيخ ربيع وأشار بيده مؤكداً: ال ال.

 من املاالفاص )خمالفاص كبريهت(. ا قال: علي ت أن يتمس وا ابحلق وحيذرو مث
 فقال أحد اإلخوة: هؤالء حيذرون من أمحد ابزمول وخالد عبد الرمحن؟.

 .فقال الشيخ ربيع: إيش عندهت من جديد؟
 اجلديدة هذه. -شيانا-فقال أحد اإلخوة: خالد عبد الرمحن الصوخلية 

 جلديدة ؟ يطعن يف السلفيني؟.فقال الشيخ الصوخلية هذه ا
ورميه للشيخ ربيع أبنه  ،فذكر له األخ ما قاله املدعوا خالد عبد الرمحن  صو  اجالس

 خالف أصول السنة يف هذا.
، ابرك هللا (1)فقال الشيخ ربيع حفظه هللا: هذا كذب، ب  هو خالف أصول أه  السنة

 في ت.
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}وكان مما قاله حفظه هللا: خلال قوله خلعا : 

   .(2){ ٹ ٹ ٿ ٿ
 وهؤالء حياربون الذين رمرون ابملعروو وين ون عن املن ر.ل حفظه هللا: مث قا

                                         
من خمالفاخله أتييده لفتنة التفريق فتنة الصعفقة اليت خلو  كربها ابن هادي معرضا عن كتاب هللا الذي و ( 1)

يدعوا إ  التآلف وحيذر من التفرق، وكذلك إعراضه عن كتاب هللا يف ح مه على القاذو أبنه فاسق مردود الش ادة، 
ض الدمهاء علي ت كما يف صوخليتيه اللتني مألمه ا كذاب ومن خمالفاخله الطعن يف أه  العلت ال بار وال ذب علي ت وحتري

وفجورا، ولؤما وخيانة، ومن عالماص أه  البدع الوقيعة يف أه  األثر، ومن خمالفاخله ضرب كالم العلماء يف انزلة الصعفقة 
ا يف صوخليته فإذا بعرض احلائط، ومن خمالفاخله خللونه يف القضية فبعد أن كان ينصح ابلرجوع للشيخ عبيد يف أمر ليبيا كم

به يعيب العلماء ال بار الذين كان ينصح هبت ويت م ت برأي ا وارج!! سب انك الل ت هذا هبتان عظيت، ومن خمالفاخله 
سياسة ال ي  مب يالني وهي س وخله عن ابن هادي الذي وافق ا وارج يف أن الفع  يدل على االست الل كما يف صوخليته، 

ع على هذا عند القاضي كما يف الوثيقة لف ويل األمر أبال يت لت يف طالب العلت وقد وق  وس وخله عن ابن هادي الذي خا
اليت ح ت في ا القاضي، ومن خمالفاخله س وخله عن ابن هادي الذي ير  جواز غيبة السلطان ف ذه هي أفعال ا وارج حبق 

قالم ت وألسنت ت من أفعال ا وارج، والذين يس ت عن ا، ويطعن يف أه  العلت الذين ط رص قلوهبت وأاملدعو خالدا وهذا 
، ومن خمالفاخله انفراده ومن معه عن أه  العلت ال بار واعتزاهلت حذروا من ا وارج من إخوان ودواعش وقاعدة وغريهت

 وعدم املباالة بنصائ  ت وخاصة يف هذه الفتنة.
 [110ورة آل عمران: س]( 2)



   .(1){ ڻ ں ں }مث خلال قوله خلعا :  
خيالفون القرآن : املؤمنني هللا ميدح ت أبن أمرهت شور  بين ت، وهؤالء قال حفظه هللامث 

 .والسنة، بينوا هلت ابرك هللا في ت
 

وقد حضر هذا اللقاء  ع غفري من طالب اجلامعة اإلسالمية واملعتمرين من ليبيا وخلونس 
 واجلزائر وغريها.

 ه.1440وكان هذا اللقاء ليلة الثالاثء/ الرابع عشر/ من  اد  امخرة/ عام 
 واحلمد هلل رب العاملني.

 هللا ابن حممد.وكتبه أبو عبد 
 وأبو عبد الرمحن ابن حممد.

 
 

فإان نسأل خالد عبد الرمحن  (احتجوا عليه ابألدلة)وامتثاال لقول شيانا حفظه هللا: 
 املصري هذه األسئلة:

ما هي األصول اليت وافق في ا الشيخ ربيع حفظه هللا خلقرير ا وارج، وما هو هذا -1
والذي هو أص  من أصول ديننا؟ فأثبته إن كنت من االحنراو عن السنة الذي وقع فيه 

 ں ں }، فإن كان يف نظرك الشور  نفس ا فإن هللا خلعا  يقول يف كتابه: الصادقني

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}، وإن كنت خلقصد اجالس فقد قال هللا خلعا : (2){ڻ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ} ، وقال سب انه: (3){ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

                                         
 .[38]سورة الشور :( 1)
 [.38الشور :]سورة ( 2)
 [.114]سورة النساء:( 3)



، ف ذا كتاب هللا فما أنت قائ ؟ وإايك (1){ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ
   والتأوي  فتوافق أه  البدع واألهواء.

كاذب   ب المك هذا وإال فاعلت أنك ،آخر فاذكره وبرهن عليه وإن كنت خلقصد أمراً 
 جاحد لفض  الشيخ عليك ،ظامل

يدل على ج لك فإن الشيخ ربيع وفقه هللا قد وافق والة أمر إق امك ملسألة اليمن -2
، نرجوا اإلجابة على ذلك دولته ووالة أمر اليمن فما هي األصول اليت وافق في ا ا وارج هنا؟

أهت السلطة اليمنية املتمثلة يف الرئيس عبد ربه  ؛من هت والة األمر يف هذا البلد :وسؤال آخر
الدولة السعودية للوقوو ضد استعان بدولة التوحيد يمنيني و منصور هادي والذي استنفر ال

الشيخ ربيع والة أمر هذه البلدان وأيدهت على ذلك؟ أم أن  هوالذي وافق في ،احلوثيني األجناس
هت احلوثيون الذين أفىت الشيخ ربيع ابلقتال ضدهت ف ان بذلك  عندك والة األمر يف هذا البلد
 .وخمالفا ألصول السنة يف هذا؟ ؟موافقا لتقرير ا وارج

فإن الشيخ ربيع مل خيالف والة أمر بلده الذين حياربون  :مسألة ليبياال الم عن -3
لوالة أمر املسلمني وهو موافق  ، تلف   اإلخوان ب   أطياف ت من دواعش وقاعدة ونصرة ومن لف  

 ،والوقوو ضد ا وارج يف ذلك البلد وعرض ت من الدواعشرض ت يف ليبيا يف الدفاع عن أ
مبا أنك فت ت هذه املسألة فما هو موقفك من الدواعش يف  :ولنا سؤال هنا ،وهذا معلوم

ذلك وه  خلعتقد أبن والة أمر املسلمني يف  ؟،وما موقفك من سف  ت لدماء املسلمني ؟،ليبيا
والذين  البلد هت الربملان واجليش اللييب املتمث  يف قائده املشري أركان حرب خليفة بلقاست حفرت

؟ وهذا السؤال الزم ألنك اهتمت الشيخ أبنه وافق ت الشيخ ربيع يف الوقوو ضد الدواعش
 ومن ت-اإلخوان وافق خلقرير ا وارج وأنه احنرو عن السنة يف هذه املسألة؟ أم خلعتقد أبن 

وافق خلقرير ا وارج  أبنه ربيعهت والة األمر يف ذلك البلد والذي بسببه اهتمت الشيخ  -الدواعش
 عندك. -الدواعش والذين من ت-اإلخوان  ابلت ريض ضد والة األمر املتمث  يف

ومبا أنك ذكرص  ،أن الشيخ ربيع له كالم فيما يتعلق هبذا البلد؟ ت  مسألة سوراي أثب  يف -4
جيش بشار يف ا موقفك من الدكتور حممد بن هادي الذي أفىت ابلقتال ضد هذا البلد فم

وه  خالف أصول  ،وه  خلدخ  فيما ليس من صالحياخله؟ه  وافق خلقرير ا وارج؟،  ؟،حلب
                                         

 [.2]سورة املائدة:( 1)



السنة يف هذه املسألة؟، أم أن هذا حبسب املفيت فإن كان املفيت الشيخ ربيع فقد وافق خلقرير 
تور فقد وافق خلقرير أه  السنة؟؟ نرجوا اإلجابة فأنت أق مت ا وارج!، وإن كان املفيت الدك

 مسألة سوراي؟، وهذا رابط الصوخلية للدكتور حممد بن هادي للقتال يف حلب ضد جيش بشار: 
https://youtu.be/zkH0f4TLYe0  

 
قولك: "هذا الذي كنا نعاين منه أايم الصىب" وهنا يرد سؤاال: ه  ص يح أنك كنت -5

فأنقذك هللا ابلشيخ ربيع الذي خلن رص له ورميته ابلب تان؟ أرجوا اإلجابة  خلبليغيا يف أايم الصىب
قب  أن خلدعوا أخلباعك  على السؤال فإنك مت ت يف دينك يف خللك الفرتة فانف الت مة عن نفسك

، وهبذا يعلت أنك يف وجاهد نفسك على قول احلق ،أو اعرتو ابلفض  ألهله ،قكإ  خلصدي
ف يف خلستعطف السامعني مبا مل ي ن فيك، وكيف خلن رص أله   ،كنت من رفاً   أايم الصىب

، وكذلك أنت مت ت بعقد اجالس ا اصة مع أخدانك يف ال ويت ؟تهللا هب كالفض  الذين أنقذ
وكذلك مت ت  ،فانف الت مة عن نفسكالفض  مبا أنت واقع فيه، فرميت أه  العلت و  ،وغريها

 لت ت إن كنت من الصادقني.ابلتأك  ابلدينار ال وييت فانف هذه ا
 ،عاصممن املعلوم أن قواعد هذا الدين ال جتمع بني املفرتقاص وال خلفرق بني اجت -6

رو عن أصول السنة يف هذا وهنا يرد سؤال؛ وهو: إذا كان الشيخ ربيع وافق خلقرير ا وارج واحن
فما خلقول يف الشيخ ابن ابز الذي أفىت ابلقتال يف أفغانستان إابن احلرب ضد الروس بعد أن 

ف   الشيخ ابن ابز  ؟،جلس وخلشاور مع علماء بلده فالص إ  القول ابجل اد يف ذلك البلد
ت فيما ليس من احنرو عن السنة ووافق خلقرير ا وارج ألنه جلس وخلشاور مع العلماء وخل ل

 .صالحياخله؟
 ودمائ ت والشيخ األلباين ملا دعا ا وارج يف اجلزائر إ  وقف القتال وخلعظيت حرمة املسلمني

بعد أن درس املسألة وجلس وخلشاور مع  ه  خلدخ  فيما ليس من صالحياخله يف ذلك البلد
أه  الفض  والنب ؟ أم أن هذا حبسب احلال فإن أفىت رأسا من دون مشاورة ففتواه ص ي ة 

بعد املشاورة والنظر والتدقيق واملراجعة مع أه  العلت فت ون فتواه غري ص ي ة ألنه وإن أفىت 
 .عقد هلا اجالس وخلشاور في ا

https://youtu.be/zkH0f4TLYe0
https://youtu.be/zkH0f4TLYe0


لقتال ضد النصار  يف أندونيسيا بعد أن جلس ونظر يف هذه والشيخ مقب  ملا أفىت اب 
 املسألة وخلشاور مع أه  العلت والفض  ه  وافق خلقرير ا وارج كذلك؟.

وشيخ اإلسالم من قبل ت ملا دعا الناس للوقوق ضد التتار وحث ت على اجل اد ه  وافق  
 .؟خلقرير ا وارج؟ وه  خالف أصول السنة واحنرو عن ا

وقبل ت اإلمام أمحد ملا جلس إليه علماء بغداد يف قضية خلق القرآن وما حدث من 
 .خلشاور يف القضية ف   ك  هؤالء قرروا مذهب ا وارج  وخالفوا أصول السنة؟؟!

نرجوا اإلجابة فإذا كان يف نظرك أن الشيخ ربيع خالف أصول السنة واحنرو عن ا 
عندك ألن املسألة واحدة فإهنت قد جلسوا ونظروا  ف ذلك هؤالء العلماء خالفوا أصول السنة

 هللال أمام أس  ت  وس   ،ابلب تان العظيت وخلشاوروا مث أفتوا، وإال فاعلت أنك قد رميت الشيخ ربيعاً 
 .ولي ن اجلواب صواابً  ،فأعد للسؤال جواابً  ،سب انه
لعلماء ظ رص ب تابتك هذه أنك أنت الغيور على السنة إ  درجة اجلرأة على اأقد -7

 الذين خالفوها يف نظرك ف نا نسألك أسئلة نرجوا اإلجابة علي ا؛ وهي:
أن اإلصرار على ال ذب يدل على  ما موقفك من الدكتور حممد بن هادي الذي ير 

الذين يرون أن  من ا وارج وما الفرق بينه وبني سلمان العودة واحلويين وأضراهبت؟، االست الل 
أبنه وافق خلقرير ا وارج واحنرو  حممد بن هادي ف   سرتمي الدكتور ؟فاع  ال برية مست   هلا

أم أنك ست يد عن ا وخلس ت ألن املت لت ليس الشيخ  ؟عن أصول السنة يف هذه املسألة
 : للدكتور وهذا رابط الصوخلية ؟؟!!ربيع

https://m.youtube.com/watch?v=xaB76bCbYzM  
ما موقفك من الدكتور حممد بن هادي يف قوله جبواز غيبة السلطان  :ونسألك كذلك

ف   وافق خلقرير ا وارج واحنرو عن أصول السنة يف هذه املسألة؟ وهذا رابط الصوخلية: 
XYJMwD/https://youtu.be3ezvc  

 نرجوا اإلجابة فأنت الغيور على السنة إ  درجة اجلرأة على ال بار دفاعا عن السنة. 
ما موقفك من الدكتور حممد بن هادي الذي خالف ويل األمر برتك  :ونسألك كذلك

ف   الدكتور احنرو عن السنة يف هذه املسألة  ؟،ال الم يف العلماء وطلبة العلت ونقضه للع د
 خلقرير ا وارج الذين ال ع د هلت مع والة األمر؟ وهذا رابط الوثيقة: ووافق

https://m.youtube.com/watch?v=xaB76bCbYzM
https://m.youtube.com/watch?v=xaB76bCbYzM
https://youtu.be/XYJMwD3ezvc
https://youtu.be/XYJMwD3ezvc


 https://b.top4top.net/p_112220phm1.jpg   
ربيع أم الدكتور حممد بن هادي الذي خلنافح  شيخآل ا وارج فأي ما أحق مبوافقة خلقرير

 .؟؟ أجب وال حتدعنه
حسن بن عبد الوهاب البنا والشيخ عبد الرمحن بن العالمة ما موقفك من الشيخ  -8

ن اجليش اللييب ويفتون ابلوقوو ضد ا وارج كما يف صوخلياص افإهنما كذلك يؤيد ؟حمي الدين
أصول السنة  واخلقرير ا وارج وخالف واذلك وافقف   هت كوكذلك الشيخ عبيد اجلابري  ،هلما

فيما ليس من صالحيت ت؟ ب  كذلك الدكتور ابن هادي أفىت أله  ليبيا ابلوقوو يف  واوخل لم
 .وجه الدواعش فما موقفك منه؟

وحنن  ،وهنا وقت التطبيق ،نرجوا اإلجابة الصرحية والوضوح فأنت ممن ينادي ابلوضوح
 ابالنتظار.
أن الشيخ ربيع خالف أصول السنة يف هذا وهو قد أفىت ابلوقوو يف  إذا كنت خلر  -9

وجه الروافض من ثالث سنني خلقريبا ف و يف نظرك خالف أصول السنة وخل لت فيما ليس من 
ومل حتذر من هذا  ،طيلة ثالث سنواص فلماذا س ت   ،وقد ذكرص اليمن ابلنص ،صالحياخله
وز كتت هذا واحلالة هذه أم أنك خلن رص ولبست فال جي الذي وقع فيه الشيخ ربيع؟ االحنراو
ليس جلبابك وأظ رص الغرية يف هذا الوقت ملآرب يف نفسك فإن أه  السنة ال خلنطلي  جلباابً 

فلت يبق معك إال أه  اجل    ؛وقد وهللا نبذوك نبذة رج  واحد ،علي ت أفعالك وال خدعك
 .واهلو  واملغرر هبت

ن خلقرير ا وارج وخالف أصول السنة يف هذا وهو م  رميك للشيخ ربيع أبنه وافق  -10
هو يف دفاعه السنة والوقوو يف وجه أه  البدع من صوفية وروافض وخوارج وخاصة أقنوم 

ف   اطلعت على كتب الشيخ ربيع وصوخلياخله فظ ر لك  ،ا وارج يف هذا العصر سيد قطب
وإال  ،كما خلدعيغيورا ً  شجاعاً أنه خالف أصول السنة ووافق خلقرير ا وارج.؟ فأثبت هذا وكن 

 ،فاعلت أنك ثراثر كذاب كما قال الشيخ ربيع ودعواك هذه قد سقطت هبا على أم رأسك
يذكر وإن ذكر ف ،وهذه سنة هللا يف خلقه أن من خلطاول على أه  العلت ال بار انطمس ذكره

وها هي ش ب أه  السنة خلنقض عليك من  ،وها أنت صرص عربة ل   معترب ،قبح أفعالهأب
وما ذلك إال نصرة من هللا هلذا اإلمام  ،س يقة ك  جانب حىت ألقت بك صريعا يف م او  
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وكان لك نصيب األسد  ،، وآخرهت أنتوحديثاً  الذي افرت  عليه أه  البدع وأه  األهواء قدمياً 
 ،مد هلل الذي عافاان مما ابتالك بهواحل ،لك هبذه الوراثة وهنيئاً  ،لك أبسالفك ف نيئاً  ،يف هذا

 ،وال ذب علي ت ،ونسأله سب انه أن يط ر قلوبن ا وألسنتنا عن ال الم يف أه  العلت ابلباط 
 والب تان علي ت. 

 
 : (1)وهنا أنق  كالماً لبعض األئمة  صو  الشور 

يف أمر، حىت "كان أبو عبد هللا ال يدع املشورة إذا كان  نق  ابن مفلح عن املروذي قوله:
إن كان ليشاور من هو دونه، وكان إذا أشار عليه من يثق به، أو أشار عليه من ال يت مه من 

 (.1/323امداب الشرعية )، أه  النسك من غري أن يشاوره ق ب    مشورخله"
لّ  ت  قال ابن جرير:و  "ألن املؤمنني إذا خلشاوروا يف أمور دين ت متبعني احلق يف ذلك، مل خي 
قالوا: وذلك نظري قوله عز وج  ، ز وج  من لطفه، وخلوفيقه للصواب من الرأي والقول فيههللا ع

 . (2)الذي مدح به أه  اإلميان: }وأمر هت ش ور   ب ينر   ت{"
 : اإلسالم ابن ابز وقال شيخ

الشور  من أهت امل ماص يف الدول اإلسالمية واجلماعاص اإلسالمية، لذلك ينبغي العناية )
اب وا ل ر هبّ  ت   ت ج  ابلشور  اإلسالمية، وهي من صفاص املؤمنني ، كما قال ج  وعال: } و ال ذ ين  اس 

نر   ت  { ، (4)وقال ج  وعال: } و ش او ر ه ت  يف  األ  م ر  { ،(3)و أ ق ام وا الص الة  و أ م ر ه ت  ش ور   بر ير 
امل ماص، أما إذا كان النص صرحيا من  فالتشاور يف األمور اليت ليس في ا دلي  واضح من أهت

فال خلشاور، إمنا الشور  خل ون فيما قد خيفى من املسائ  اليت  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب هللا ومن سنة رسوله 
 خلبدو لل اكت أو للجماعة أو للمركز اإلسالمي ومن فيه أو لغري ذلك ، هذا حم  الشور ،

يه، أو يف معرفة الباط  ويف أدلته والشور  خل ون يف معرفة احلق، أو يف كيفية خلنفيذه والدعوة إل
أمر ينبغي أن يالحظ وهو: أن الشور  جيب أن  وهناك، وكيفية القضاء عليه ودفعه وحماربته

                                         
 قد نشر اإلخوة هذه النقول فجزاهت هللا خريا على دفاع ت عن أئمة اهلد .و ( 1)
 (.6/190جامع البيان )( 2)
 ،[38]الشور :( 3)
 ،[159]آل عمران:( 4)



ي ون رجل ا من أه  العلت والبصرية وا ربة أبمور الناس وأحواهلت ومن أعيان الناس العارفني 
صفة من عامة الناس وج اهلت وال أبحوال اجتمع، يتشاورون ويتعاونون، ال ممن ليس هبذه ال

ب  من الناس املعروفني ابلعق  الراجح والعلت  حلق،ممن يعرو ابإلحلاد يف الدين والزيغ عن ا
والفض  وا ربة أبحوال الناس حىت حيص  التعاون مع ت يف معرفة احلق فيما قد خيفى دليله أو 

، (1)(ق أو كيفية ردع الباط  والقضاء عليهيف األمور اليت حتتاج إ  نظر وعناية يف كيفية خلنفيذ احل
   .ف   الشيخ ابن ابز يقرر عقيدة ا وارج وه  خالف أصول السنة؟

 
 

كيف ال وقد   ،، ف و ملزم هبامنه اإلجابة عن اكاملة ننتظر   نقاط ف ذه عشرة وأخرياً 
شديداً، وبني  كذبه، وخل لت فيه أه   العلت وأه  الفض  ابحلجة  جرحه الشيخ ربيع جرحاً 

 والربهان.
فإن مل جيب فليعلت العقالء أن هذا الدعي قد كذب على أه  العلت مبا مل ي ذب به أه  

 علي ت.  -قبله-األهواء 
نا وعرضنا ياشوالدان و  :ستت ابألمس خلقولونأل وأخلباعه الدكتور حممد بن هادي ونسأل

 ،؟ة من هذا األفاك فما أنتت قائلونهو والدكت وشيا ت يتعرض هلذه اهلجم ضك ف ادون عر 
 ،على األلسن؟، أم أهنا كلماص قيلت  ت دون عرضهعراضين أوأ ،؟وأين دفاع ت عن الشيخ

 .ضح املتسرتينلفنت خلفوه ذا ا ،؟خلوافق ا القلوبومل 
زي خريا ما جي سا خملصني يذبون عن عرض الشيخ فجزاهت هللاهلل الذي قيض أاند واحلم

 .أه  العلتمدافعا عن  اً اهدجم
 أستغفرك وأخلوب إليك. ،سب انك الل ت وحبمدك أش د أن ال إله إال أنت

 بن حممد.اأبو عبد هللا  وكتبه
 
 

                                         
 (18/336فتاو  ومقاالص متنوعة ) جمموع( 1)

 


