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باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ، اهللا الرحمن الرحيم بسم

شريك له، وأشهد أن  هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال  مضل له، ومن يضلل فالأعمالنا، من يهده اهللا فال

  .وسلم محمداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه

األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكـل        أال وإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخير الهدى هدى محمد، وشر          

  .ضاللة وكل ضاللة في النار بدعة

 : أما بعد

والتـي   –  بحمد اهللا تعالى-وتلبيسات الحلبي  فهذه هي الحلقة السابعة من سلسلة صيانة السلفي من وسوسة

 وقد سبق في الحلقة ،"منهج السلف الصالح"بعض وسوسة الحلبي وتلبيساته في كتابه الذي سماه بـ كشفت فيها عن

 يشك أحد في علمهم وورعهم وتقواهم بأسـلوب         علماء السلفية الذين ال    السادسة مناقشة الحلبي في طعنه في بعض      

ماكر، فهو لم يذكرهم بأسمائهم ولكن ذكر أموراً يعرف كل سلفي أنهالهم، وأخذ يفسرها ويهول فيها علـى خـالف                    

  .الحق

العلماء وطالب العلم، وقد انتفـع بهـا         وقد لقيت هذه الحلقات بحمد اهللا تعالى قبوالً واستحساناً من كثير من           

 ثـم بفـضل   -وآخـراً   بفضل اهللا أوالً – بالحلبي محسناً الظن به، فظهر حاله وانكشف أمره ان مغتراًكثير ممن ك

العلماء السلفيين الذين علمونا المنهج السلفي الصحيح، وحفظوه لنا من التبديل أو التحريف أو التعطيل جـزاهم اهللا                  

  .عنَّا جميعاً خيراً

 وأسوق لك أخـي  !ستكمل شيئاً من طعن الحلبي في العلماء السلفيينا – إن شاء اهللا تعالى – وفي هذه الحلقة

   :القارئ كالم الحلبي الذي يطعن فيه على بعض علماء السلفية

א –  –  (: )16ص ( بمنهج السلف الـصالح  قال الحلبي فيما سماه: أوالً •
א – א – א ، א א ، א  א

א א ؛ .א
א  ،.א א  א

  انتهى .)

   :أقول مستعيناً باهللا تعالى

ألنه مبني على منهج السلف الصالح  صدقت أيها الحلبي فمنهج مشايخنا منضبط في الجرح والتعديل؛  - 1

وال يبيعون دينهم بعرض من الدنيا زايل، قال الذهبي فـي   اهللا عليهم، ال على الهوى والمصالح الشخصية رضوان

التعديل لكن هم أكثر الناس صواباً وأنـدرهم  ندعي العصمة في أئمة الجرح و نحن ال( :)11/82(سير أعالم النبالء 

  ).إنصافاً وأبعدهم عن التحامل خطأ وأشدهم

المنضبطون قد اعتبروا منهج الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه اهللا تعالى ومـنهج   المشايخ وهؤالء – 2

منهجاً معتدالً منـضبطاً   ىربيع بن هادي المدخلي حفظه اهللا تعالى ومنهج الشيخ عبيد الجابري حفظه اهللا تعال الشيخ

  .قائماً على منهج السلف الصالح

 -في كتابـك المـسمى       ممن خالف منهج هؤالء المشايخ كلهم بمنهجك الجديد، كما         الحلبي وأنت أيها  - 3

   . بمنهج السلف الصالح-زعماً 



أل اهللا أن يهـديك     واإلسقاط والتشنيع بال حق، فنس     والتبديع بريئون من منهج الغلو    والمشايخ السلفيون  - 4

  .السنة الذي لم تعد تبصره ونور للحق

المشايخ السلفيين وترميهم بـأنهم أصـحاب غلـو فـي            وأنت يا حلبي تحاول جاهداً طاعناً في بعض        - 5

 -اهللا تعـالى    إن شاء-كما سيأتي  – بأنهم يسقطون األبرياء ويشنعون عليهم التجريح ولم تكتف بذلك حتى رميتهم

أقرب، فأنتم الذين تحاولون إسـقاط   وال ريب أن هذه تهمة كبيرة، هي بك أليق وبأتباعك وأصحابك -بنص كالمك 

  .أجمع بعض المشايخ السلفيين الذين صاروا مرجعاً للسلفيين

  هؤالء المشايخ؟ لماذا يحاول الحلبي جاهداً في إسقاط: هنا لكن السؤال - 6

المشايخ السلفيين لجهادهم الكبير ضد أهل البـدع         لى بعض أدرك منذ ثناء العلماء ع     قد أن الحلبي : وجوابه

  .جهة هذا من، مكانة لدى السلفيين أجمعين ؤواوأن هؤالء المشايخ قد تب: واألهواء

مسالك المنهج الخلفي خـاف علـى نفـسه أن           المنهج السلفي وسلك   خالف الحلبي لما  أن: ومن جهة أخرى  

لكـن ليتـه   ! ضحية، فأراد أن يحمي نفسه من هذه الحالة الردية جديديخرج من السلفية، وأن يكون بسبب منهجه ال

  :بل حمى نفسه عن طريقين! المنهج السلفي والرجوع إلى حمى نفسه بالتوبة

 انحرافه بالنـصيحة والتوجيـه     الذين واجهوا  عن طريق الطعن في بعض المشايخ السلفيين       :الطريق األولى 

  .ثانياً أوالً وبالرد والبيان

  .منهج السلف بتأويالت باردة متعسفة عن طريق تقعيد القواعد الفاسدة وتأويل :الثانيالطريق 

نعم هـو  : فإذا كان الجواب التبديع واإلسقاط والتشنيع يعتبر منهجاً منحرفاً مطلقاً ؟ ثم يقال للحلبي هل - 7

  .تدلقلت بانضباط منهجهم خالفوا منهجهم المع فهذا يعني أن مشايخك الذين، منهج منحرف

اهللا تعالى ردوده ومواقفه لمن خالف الحق معروفة مشهودة كالـصابوني وعبـد    فهذا الشيخ ابن باز رحمه

  .الخالق وغيرهما الرحمن عبد

لمن خالف الحق معروفة ومشهودة فقـد رد علـى           وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا تعالى ردوده ومواقفه        

  .وغيره القرضاوي

ومواقفه لمن خالف الحق معروفة ومشهودة فقد رد علـى    رحمه اهللا تعالى ردودهوهذا الشيخ محمد األلباني

  .عبد المنان وعلى شعيب األرناؤوط وغيرهم الصابوني وعلى أبي غدة وعلى إحسان

 بل إذا كان بالحق والعدل فهو حق وإن كان بالظلم والهوى ،منهجاً منحرفاً مطلقاً  ال يعتبر:وإن كان الجواب

يستحق ذلك بالعدل  د رددت على نفسك في طعنك على بعض المشايخ السلفيين؛ ألنهم ما بدعوا إال منفق: باطل فهو

  .ال بالظلم والهوى والعياذ باهللا

أبيح لمميع أو مضيع أن يستغله أو بعضه للطعن في السلفيين ومنهجهم             وال( :الحلبيوأما قولك أيها     - 8

  .انتهى )هم بعضاًالناس يخطئون، ويصوب بعض فال يزال. األمين

 !أنه ال أثر له وأنك ال تقبل نتائجه المترتبـة عليـه   الناس، فتقرر الباطل ثم تدعي     بعقول أنت تتالعب :أقول

العرعـور والمـأربي فـي       فكيف ال يطعن على بعض المشايخ السلفيين وأنت ترميهم بدواهي مقتفياً منهج عدنان            

  !!  على المشايخ السلفيينافتراءاتهما



ثـم ترمـي كبـار الـسلفيين األمنـاء           : التناقض يا حلبي تصف السلفيين بأن منهجهم ناصح أمين         هذا وما

  .المعنى فكالمك متناقض متهافت مضطرب! هذا الخبث والخيانة والظلم بمثل – رغم أنوف أهل البدع – الناصحين

ظلم عظيم وإفك مبـين     دون نصيحة وال بيان فهذا       اتهام بعض المشايخ السلفيين أنهم يسقطون مباشرة       وأما

ينصحون سراً وعالنية ويحاولون تسديد المنصوح ولكن إذا عانـد وأصـر             ما يهجرون أوالً بل   :فيونلفالمشايخ الس 

 .يحذرون منه ويحكمون عليه بما يناسب حاله على باطله حينها

ـ : هاد المدخلي السؤال التالي سئل الشيخ العالمة ربيع بن اض أنكـم قـد   يردد بعض من عندنا هنا في الري

  هل ناصحتموهم قبل الرد؟ رداً كالمياً وكتابياً بعض الحركيين رددتم على

 هذا شيء معروف ومـشهور أنـي أناصـح وحتـى          (: حفظه اهللا تعالى بقوله    فأجاب الشيخ ربيع المدخلي   

السلفيين واهللا ما بـدي      واهللا ما نفعل هذا إال حفَاظاً على       تمييعا قاتلهم اهللا،   الحدادية المغلفة تجعل هذا عيباً وهذا     

وعاشر السلفيين ووقع في أخطاء ولو  السلفي وقال أنا سلفي إنسان انتمى إلى المنهج أن تسقط شعرة سلفية، إذا

  . انتهى)كتابياً بقدر ما أستطيع كبيرة أنا ال أسكت عنه وهللا الحمد أناصحه شفوياً

الخالق، وفالحاً  مأربي، وعبد الرحمن عبدالمدخلي عدنان عرعور، والمغراوي، وال وكم ناصح الشيخ ربيع

  !سنوات وسنوات: بل وناصحك أنت يا حلبي الحربي،

 ً الصالح من أهل البدع واألهواء ومن يدافع عنهم أو يمـدحهم أو يماشـيهم موقفـا    ولقد كان موقف السلف 

  :شامخاً، وسأسوق بعض أقوالهم صارماً

حليـة األوليـاء    أخرجه أبو نعـيم فـي   )فاحذره بدعة من جلس مع صاحب(:قال الفضيل بن عياض - 1

  .437رقم (2/459)  وابن بطة في اإلبانة) 8/103(

رجٍل من َأهـِل الْبِدعـة َأتْـرك          َأرى رجلًا من َأهِل السنَّة مع      ( : اإلمام َأحمد بنِ حنْبلٍ    وسأل َأبو داود   - 2

أخرجه ابن  ) وِإلَّا فََألْحقْه بِه   معه صاحب بِدعة فَِإن تَرك كَلَامه فَكَلِّمه،       مه َأن الرجَل الَّذي رَأيته    لَا َأو تُعل   :فقَاَل كَلَامه؟

  .)1/160(يعلى في طبقات الحنابلة  أبي

األهـواء  إذا رأيت الرجل جالساً مع رجل من أهل         ( :145رقم) 112 (وقال البربهاري في شرح السنة     - 3

  ).هوى فإنه صاحب فاتقه معه بعد ما علم فحذره وعرفه فإن جلس

وأجمعوا كلهم على القول بقهـر أهـل البـدع وإذاللهـم             (:)123(وقال الصابوني في عقيدة السلف       - 4

 بمجـانبتهم  والتقرب إلى اهللا عـز وجـل   ومعاشرتهم مصاحبتهم والتباعد منهم ومن وإقصائهم وإخزائهم وإبعادهم

  ).رتهمومهاج

 ذَب إلَـيهِم َأو  انْتَسب كُلِّ من عقُوبةُ  يجِب( ):2/132(الفتاوى  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع - 5

َأو منْهَأثْنَى ع َأو هِملَيع ظَّمرِفَ عع َأو مهكُتُب هِمتداعسبِم هِمنَتاوعمي وف الْكَلَام كَرِه َأوَأو َأخَذَ هِم ملَه رتَذعي  ذَا الْكَلَامه بَِأن

 جاهٌل َأو منَافقٌ؛ بـْل تَجِـب   هذَا الْكتَاب وَأمثَاَل هذه الْمعاذيرِ الَّتي لَا يقُولُها إلَّا لَا يدرِي ما هو َأو من قَاَل إنَّه صنَّفَ

نةُ كُلِّ مقُوبع فَ حرعهِملَيامِ عيلَى الْقع اوِنعي لَمو م؛ الَهاتاجِبظَمِ الْوَأع نم ُؤلَاءلَى هع اميالْق وا    فَِإندَأفْـس مِلـَأنَّه

فَسادا ويصدون عن سبِيِل  ن في الَْأرضِوالْعلَماء والْملُوك والُْأمراء وهم يسعو الْعقُوَل والَْأديان علَى خَلْق من الْمشَايخِ

اللَّه.(  



الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم ): 10(فضل اإلسالم  في شرح – رحمه اهللا – وسئل الشيخ ابن باز - 6

  بهم؟ هل يلحق

  ).العافية نسأل اهللا دعاتهم إليهم، هو من داع هو ومدحهم عليهم أثنى نعم ما فيه شك من(: سماحته فأجاب

علـى    الواجب() :5/202(اهللا تعالى أيضاً في مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  وقال الشيخ ابن باز رحمه

رسـمه   يسيروا في الخط الذي جمعية ونصح الجميع؛ بأن علماء المسلمين توضيح الحقيقة، ومناقشة كل جماعة، أو

أو لمقاصد ال  شخصية في عناده لمصالح جاوز هذا أو استمرومن ت اهللا لعباده، ودعا إليه نبينا صلى اهللا عليه وسلم،

 الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى ال يدخل يعلمها إال اهللا، فإن

بإتباعه فـي قولـه جـل        فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا اهللا        من ال يعرف حقيقة أمرهم     معهم

 )}وصاكم به لعلكـم تتقـون      ذالكم وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله       وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه    {:عالو

  .انتهى

ومتى سكت أهل الحق عن : (في تنبيهات على ما كتبه الصابوني اهللا تعالى أيضاً رحمه ابن باز الشيخ وقال

 الدعوة إلى الخير واألمر بالمعروف والنهي مر اهللا به منالغالطين لم يحصل فهم ما أ وأغالط بيان أخطاء المخطئين

غلطه والمخالف للحـق   المنكر ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت عن إنكار المنكر وبقاء الغالط على عن

واألمر بالمعروف والنهـي عـن    على الخير اهللا سبحانه من النصيحة والتعاون على خطئه وذلك خالف ما شرعه

  . انتهى) واهللا ولي التوفيقالمنكر،

خرج عن الحـق متعمـداً ال يجـوز          الذي(): 1/113(الشيخ صالح الفوزان في إتحاف القارئ        وقال – 8

 يقال الناس أحرار حرية الرأي، حريـة  وال يحذره الناس ويفضح خزيه حتى أمره السكوت عنه بل يجب أن يكشف

المسألة مـسألة   المسألة ليست مسألة آراء آلن من احترام الرأي اآلخركما يدندنون به ا! احترام الرأي اآلخر الكلمة

فأي } وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه{  :عليه حينما قال قد رسم اهللا لنا طريقاً واضحاً وقال لنا سيروا نحن ،إتباع

وال يـسعنا   منـه  النـاس  ذرنبين ونح وثانياً قوله أوالً نرفض عن هذا الصراط فإننا يأتينا ويريد منا أن نخرج واحد

 فـإن النـاس    وقلم وثقافة  الناس ال سيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان        عنه اغتر به   السكوت عنه؛ ألننا إذا سكتنا    

وجوب الـرد   فيه وهذا .جداً كما هو الحاصل اآلن فالمسألة خطيرة هذا مؤهل هذا من المفكرين ويقولون يغترون به

 الناس كل له رأيه واحترامه وحرية الرأي وحريـة   يقولون اتركوا الردود دعواعكس ما يقوله أولئك على المخالف

نحن  بخطرهم على األمة لعلمهم وردوا عليهم عن أمثال هؤالء بل فضحوهم السلف ما سكتوا .بهذا تهلك األمة الكلمة

 إن الذين {:لذين قال اهللا فيهمكاتمين من ا من بيان ما أنزل اهللا وإال فإننا نكون بل البد عن شرهم ال يسعنا أن نسكت

فـال   }اهللا ويلعـنهم الالعنـون   أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم يكتمون ما

الواجب البيان والتوضـيح   المبتدع بل يتناول األمر من سكت عنه فإنه يتناوله الذم والعقاب؛ ألن على األمر يقتصر

وتحـذر مـن    المستقيم المتوفرة اآلن في مكتبات المسلمين كلها تذب عن الصراط فة الردود العلميةوهذه وظي للناس

نحـن  . إال مضلل كاتم للحـق ... واحترام اآلخر  وحرية الكلمة علينا هذه الفكرة فكرة حرية الرأي فال يروج هؤالء

 فال يجوز العلماء وهذه أمانة حملها اهللا .حقال نتكلم في الناس القصد هو بيان قصدنا الحق ما قصدنا نجرح الناس أو

إلى غير ذلك من .. .متسرعقالوا هذا  لكن مع األسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤالء السكوت عن أمثال هؤالء

  .انتهى) شر هؤالء دعاة الضالل ال يخذلهم أن يبينوا للناس أهل العلم الوساوس فهذا ال يخذل



متى يخرج الرجـل  :السؤال العاشر: ري حفظه اهللا تعالى كما في جناية التمييعالجاب وسئل الشيخ عبيد - 9

  سلفياً؟ ويحكم عليه بأنه ليس المنهج السلفي من

منهجهم وذلك أن  كتبهم ونصائحهم وهو ضمن هذا بينه أهل العلم، وضمنوه(: فأجاب حفظه اهللا تعالى بقوله

وأبى الرجوع، هذا يخـرج   الحجة عليه بذلك هل السنة، وقامتإذا خالف أصالً من أصول أ السلفية يخرج من الرجل

يخـرج   ويعادي في ذلك فإنه خالف فرعاً من فروع الدين فأصبح يوالي السلفية، كذلك قالوا حتى في الفروع إذا من

  .انتهى )من السلفية

  

 نصفه بالغلو فـي   عن تطبيقه لكن ال نحارب من يطبقه وال          المنهج السلفي قد نعجز    ونحن مع اقتناعنا بهذا   

 مـع ضـعفهم    المعاصـرين  على السلفيين  وشنعوا فكم أزروا !! بخالف ما عليه الحلبي ومن على نهجه      ! التجريح

  .وأهلها غربة السنة فيا! أهل البدع أهل السنة قبل المنهج، ويضعون أسلحتهم في نحور وعجزهم عن تطبيق هذا
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א−א−)( (): 1(حاشية رقم ) 81ص(فعلق الحلبي بقوله في 
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  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

واألهواء ال ينافي مكارم األخالق واإلحسان إلى الخلق، وقد نقل بعـض أئمـة    لبدعإن هجران أهل ا - 1

وقـد  (: (1/227)أهل البدع واألهواء، قال البغوي في شرح الـسنة         جماع الصحابة ومن بعدهم على هجر      إ اإلسالم

 )عـة ومهـاجرتهم   على معاداة أهل البد    مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين         

  .انتهى

 النبي صلى اهللا عليه وسلم أهل المدينة قاطبـة بهجـران           مشروع حتى لغير أهل البدع فقد أمر        بل الهجر 

عليه وسلم لبعض أصحابه ينافي  هل هجر النبي صلى اهللا تبوك فما رأي الحلبي عن غزوة بعض أصحابه لما تخلفوا

السنة بهجران  الحلبي وأشياعه يرجفون على أهل! ؟)) الفاضلة  واآلداباإلحسان إلى الخَلْق، واألخالق الكريمة،(( 



يصورونها بل يحاول بعض السلفيين أن يتـألف   أهل البدع والتحزب مع أن الواقع من السلفيين ليس بالصورة التي

 والتـشويه علـى     اللوم ثم يكون  والتنفير والتشويه والطعن ويبدؤونهم بالهجران  أهل الباطل منهم،   أهل الباطل فينفر  

  ...دون من يهجرهم السلفيين

  فعن السايب بن يزيد أنه أتى عمر بن الخطاب فقيل يا؟عمر بن الخطاب على معاملته لصبيغ هل تلوم - 2

فبينما عمر ذات يوم جالـساً   قال) منه اللهم مكني: (القرآن؟ فقال عمر رجالً يسأل عن تأويل نا لقيناإأمير المؤمنين 

والذاريات ذرواً فالحـامالت  {:المؤمنين فرغ قال يا أمير  جاء رجل عليه ثياب وعمامة فتغدا حتى إذايغدي الناس إذ

والذي نفس عمر ( :عمامته فقال إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت فقام) هو أنت (:عمر فقال}وقراً

بالده ثم ليقم خطيباً  ثم أخرجوه حتى تقدموا بهوجدتك محلوقاً لضربت رأسك البسوه ثياباً واحملوه على قتب  بيده لو

اآلجـري   أخرجه  )هلك وكان سيد قومه  فلم يزل وضيعاً في قومه حتى)-إن صبيغاً ابتغى العلم فأخطأه-: ثم يقول

إنما ضربه؛ ألنه ظهر له من      ): 4/233( الحافظ ابن كثير في التفسير     وقال. وغيره )152رقم 1/481( في الشريعة 

  . انتهى)واهللا أعلم. تعنتاً وعناداً يسألأمره فيما 

البدع ومن جلساء السوء ومن الخـوارج   هل تلوم النبي صلى اهللا عليه وسلم على تحذيره من أهل بل – 3

  .)والخليقة شر الخلق(: بأنهموحثه على قتلهم ووصفهم 

د بن حنبل ويحيى بن الصالح مثل مالك واألوزاعي والثوري ومن بعدهم كاإلمام أحم وهل تلوم السلف - 4

  .ومن بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة معين

  .على أهل األهواء وتحذيرهم منهم وهل تلوم ابن تيمية وابن قيم الجوزية وتالميذهم على ردودهم - 5

  .ألهل البدع إلى حد القتال وهل تلوم اإلمام محمد بن عبد الوهاب وتالميذه على معاملتهم - 6

اعتقاد أهل  الحلبي من كتب السنة مثل السنة للخالل والسنة لعبد اهللا بن اإلمام أحمد وشرحموقف  وما - 7

وهـضمتها؟ وهـل     وأمثالها؟ هل قرأتها   السنة لاللكائي والشريعة لآلجري والحجة لألصبهاني والصواعق المرسلة       

  !منهجك وقناعاتك فال تلتزم بها واالستفادة منها أو أنها تخالف تنصح بقراءتها

مقاومتـك   النادرة مع تناسيك لمنهج السلف الصالح الوسـط بـل         دأبك يا حلبي أن تتبع األمور      إن من  - 8

   .لمضمونه وتشويه من يتمسك به

والحفاظ عليه من غلو الجاهلين كـالخوارج   إن منهج السلف الصالح فيه العدل والتوسط وحماية الدين - 9

مع اإليمان ذنب، فال أقر اهللا عيون المبطلين مـن الغـالة             أنه ال يضر   ونحوهم ومن تمييع المبطلين الذين يعتقدون     

  .المميعين والمفرطين

استداللك بموقف شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا تعالى على مؤانسة ومخالطـة              إن ثم يقال للحلبي   - 10

عليه المساعدة فيمـا     ته أو يعرض  البدع ليس صحيحاً؛ فشيخ اإلسالم ابن تيمية لم يذهب إلى هذا العدو في حيا              أهل

ليتألفهم لعل اهللا يوفقهم إلتبـاع الحـق؛ ألنهـم ال            وإنما ذهب شيخ اإلسالم إلى أهله الذين ال ذنب لهم؛         ! يحتاج إليه 

  .الذي كان يعادي شيخ اإلسالم ويؤذيه هذا العدو يحملون شيئاً من وزر

ذلك ما ذكره في مناقشة لـه مـع          معاملة فمن بل شيخ اإلسالم نفسه كثيراً ما يعامل خصومه هذه ال          - 11

قول القائل أن ال يتعرض ألحاديث الـصفات وآياتهـا     وأما ...( ):6-5/5( بعض خصومه كما في الفتاوى الكبرى     

من ذلك قط وأما الجواب بما بعث اهللا به رسوله المسترشد المستهدى فقد قال  عند العامة فما فاتحت عامياً في شيء



إن  {:وقد قال تعالى) عن علم يعلمه فكتمه ألجمه اهللا يوم القيامة بلجام من نار من سئل( :عليه وسلماهللا  النبي صلى

يوجب لعنة اهللا عليه فأخذا الجواب وذهبـا فأطـاال    العالم بما فال يؤمر} الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى

لظت لهم في الجواب وقلت لهم بصوت رفيع يا مبدلين محصل إال طلب الحضور فأغ الغيبة ثم رجعا ولم يأتيا بكالم

اعتذاره عن شـدته     وقال رحمه اهللا تعالى في معرض     .  انتهى )عن الشريعة يا زنادقة وكالما آخر كثيراً       يا مرتدين 

يجري من نوع تغلـيظ أو تخـشين         وتعلمون أيضاً أن ما   : ()28/53(وتغليظه على إخوانه كما في مجموع الفتاوى        

اآلن بمصر فليس ذلك غضاضة وال نقصاً فـي          صحاب واإلخوان ما كان يجرى بدمشق ومما جرى       على بعض األ  

بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين أرفـع قـدراً              حق صاحبه وال حصل بسبب ذلك تغير منا وال بغض         

عضهم ببعض فإن المؤمن هي من مصالح المؤمنين التي يصلح اهللا بها ب هذه األمور وأنبه ذكراً وأحب وأعظم وإنما

مـن النظافـة     األخرى وقد ال ينقلع الوسخ إال بنوع من الخشونة لكن ذلك يوجـب             كاليدين تغسل إحداهما   للمؤمن

    . انتهى)..والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين

اإلقرار بالفارق لَكَان   مع-ي اَألمسِف- مثُْل ما فَعَل شَيخُ اِإلسالَم -اليوم-) منَّا(َأحد   لَو حصَل من:وأقول -

  !!يحصل ممن يفعل ما هو دون هذا نَصيبه الرمي بالغلو والجرح والتجريح وأكثر وأكثر مما

صلى فلْينْظُر إلى سيرة النَّبِي (:  قول ابن قيم الجوزية رحمه اهللا تعالى-يا حلبي  – يبطل استداللك بل - 12

 بحسبِ سـهامهم  ألحد سواه، ثم للورثة منها ولم يكُن كماُل هذه الدرجة. هذه بعينها يجِدها: اسمع النَّ اهللا عليه وسلم

 كان يحذر من أهل البـدع  -واألمة   من كمال سيرته ونصحه لإلسالم-فالرسول صلى اهللا عليه وسلم  )من التَّرِكَة

َأنْزَل علَيك الْكتَاب  هو الَّذي(: هذه الْآيةَ  صلى اهللا عليه وسلمتْ تَلَا رسوُل اللَّهقَالَ والبدع فعن عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها

بتغَـاء الْفتْنَـة   ما تَشَابه منْـه ا  وُأخَر متَشَابِهاتٌ فََأما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون منْه آياتٌ محكَماتٌ هن ُأم الْكتَابِ

 آمنَّا بِه كُلٌّ من عنْد ربنَا ومـا يـذَّكَّر ِإلَّـا ُأولُـو     يعلَم تَْأوِيلَه ِإلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون وابتغَاء تَْأوِيله وما

سمى اللَّـه   رَأيت الَّذين يتَّبِعون ما تَشَابه منْه فَُأولَِئك الَّذين فَِإذَا(: عليه وسلم صلى اهللا رسوُل اللَّه  قَاَل:قَالَتْ  )الَْألْبابِ

موهذَروكـان  ). 2665رقـم 4/2053(الصحيح  ومسلم في) 4273رقم4/1655( أخرجه البخاري في الصحيح )فَاح

َأبغَض إلى َأصحابِ رسول  ما كان خُلُقٌ( : رضي اهللا عنهاقالت عائشة عليه الصالة والسالم يعامل الكذاب بشدة كما

لَقَدبِ والْكَذ نصلى اهللا عليه وسلم م ةَ فما اللَّهبصلى اهللا عليه وسلم الْكَذ رسول اللَّه نْدع بكْذُل يجاُل في  كان الرزي

ومن طريقـه اإلمـام   ) 20195رقم11/158( الجامع أخرجه معمر في )نَفْسه عليه حتى يعلَم أن قد َأحدثَ منها تَوبةً

والترمـذي فـي الـسنن      ) 1245رقـم 3/654(راهويه فـي المـسند       وكذا إسحاق بن  ) 6/152(أحمد في المسند    

، )حـسن  هذا حـديثٌ (: قال أبو عيسى الترمذي). 5736رقم 13/44( الصحيح وابن حبان في) 1973رقم4/348(

  .)1973رقم(مة األلباني في صحيح الترمذيوصحح إسناده العال

الْجهنـي    كان َأوَل من قال في الْقَدرِ بِالْبـصرة معبـد  :فعن يحيى بن يعمر قال، وكذا كان الصحابة - 13

رِييمبن عبد الرحمن الْح ديمحنِ فَقُلْنَا لو  فَانْطَلَقْتُ أنا ويرتَمعنِ أو مياجابِ رسولححا من َأصدينَا َأحصـلى   لَق اللَّه

فَاكْتَنَفْتُـه أنـا     فَوفِّقَ لنا عبد اللَّه بن عمر بن الْخَطَّابِ داخلًا الْمسجِد          هُؤلَاء في الْقَدرِ   اهللا عليه وسلم فَسَألْنَاه عما يقول     

قد ظَهر  عبد الرحمن إنه َأبا(:فَظَنَنْتُ َأن صاحبِي سيكُل الْكَلَام إلي فقلت  ِلهوصاحبِي َأحدنَا عن يمينه والْآخَر عن شما

      ذَكَرو لْمالْع ونتَقَفَّريو آنيقرؤون الْقُر لَنَا نَاسبُأنُفٌ          ق رالَْأم َأنو رلَا قَد َأن ونمعزي مَأنَّهو هِميتَ فإذا لَ ( :قال) من شَْأنق

آءرب مَأنَّهَأنِّي برئ منهم و مهفََأخْبِر نِّي ُأولَِئكم،مهدِلَأح لو َأن رمبن ع عبد اللَّه فُ بِهلحي يالَّذو   ا فََأنْفَقَهبذَه دثَْل ُأحم



  وروى عبد اللَّه بن بريدةَ عن عبد اللَّه).8رقم1/36(أخرجه مسلم في الصحيح  ).ما قَبَِل اهللا منه حتى يْؤمن بِالْقَدرِ

الْخَذْف أو كان يكْره  عن اللَّه صلى اهللا عليه وسلم نهى  له لَا تَخْذفْ فإن رسوَل:بن مغَفٍَّل َأنَّه رَأى رجلًا يخْذفُ فقال

 : ثُم رآه بعد ذلك يخْذفُ فقال له،وتَفْقَُأ الْعين نَّها قد تَكْسر السنلَا يصاد بِه صيد وال ينكأ بِه عدو ولَك الْخَذْفَ وقال إنه

 .)تَخْذفُ لَا ُأكَلِّمك كَذَا وكَـذَا  اللَّه صلى اهللا عليه وسلم َأنَّه نهى عن الْخَذْف أو كَرِه الْخَذْفَ وَأنْتَ ُأحدثُك عن رسول(

 وقال ساِلم بن عبـد ). 1954رقم3/1547(ومسلم في الصحيح ) 5162رقم 5/2088(ح الصحي أخرجه البخاري في

وَل اللَّهسقال سمعت ر رمبن ع د اللَّهبع َأن إذا (:يقول صلى اهللا عليه وسلم اللَّه اجِدسالْم كُماءسوا ننَعلَا تَم   ـتَْأذَنَّكُماس

 ُأخْبِرك :قَطُّ وقال ما سمعتُه سبه مثله عبد اللَّه فَسبه سبا سيًئا فََأقْبَل عليه ! واهللا لَنَمنَعهن: هعبد اللَّ  فقال بِلَاُل بن)ِإلَيها

تَقُوُل واهللا صلى اهللا عليه وسلم عن رسول اللَّهو نهنَع442رقم1/327(أخرجه مسلم في الصحيح )لَنَم(. 

على نهجهم وهديهم فهل ستعتبرهم من أهـل التـشنيع           السلف الصالح ومن سار    هجفإذا كان هذا من    - 14

  .حاشاهم من ذلك!!! والتبديع يا حلبي  واإلسقاط

 −א−א−א−)(  (:وأما قولك أيها الحلبي - 15
א אא ، א    انتهى.)!!−א−א א

أنتم لستم علـى مـنهج أئمـة         هذه دسيسة منك أيها الحلبي تريد ضرب المشايخ السلفيين بها؛ لتقول          : أقول

 ورأفتهم ورحمتهم وحرصهم على هداية النـاس،       عروفم اإلسالم كشيخ اإلسالم، ومع ذلك فمنهج مشايخنا السلفيين       

بـذلك   وما رميتهم به ليس من شأنهم وال من حالهم كما شهد لهم           ،  ومواقفهم مشهودة  وعدم شماتتهم بالناس معروفة   

  .علماء عصرهم كبار

א ( :)81ص (الصالح  قال الحلبي فيما سماه بمنهج السلف: ثالثاً •  -−؛
−، א א ، ؛ א א (א א:  .انتهى )!)א

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى  

حديث معاوية رضي اهللا  عليهم يام كذلك بل ينطبقصحيح يا حلبي الدعوة السلفية لم تكن يوماً من األ - 1  

 أو طَاِئفَةٌ من ُأمتي قَاِئمةً بَِأمرِ اللَّه لَا يضرهم من خَـذَلَهم  لَا تَزاُل (:عنه قال سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول

ومسلم في ) 3442رقم3/1331(البخاري في الصحيح  رجه أخ)خَالَفَهم حتى يْأتي َأمر اللَّه وهم ظَاهرون على الناس

  .1037رقم )3/1524 (الصحيح

عليهم بـرميهم   اإلسقاط والتبديع حتى حاول اإلجهاز ولم يكتف الحلبي برمي المشايخ السلفيين بتهمة  - 2  

هذه الفريـة كـان     و! الصوفية األوامر العسكرية، والتوجهات الحزبية واألواصر     بهذه الفرية الشنيعة أنهم أصحاب    

 )بـابوات وال ماللـي   مـا عنـدنا  (عرعور في بهته للمشايخ السلفيين وكذا سلفه أبو الحسن المأربي بقوله     يكررها

  .عاملهما اهللا بما يستحقان

الدعوة السلفية ليست منهجاً واسعاً أفيح يدخل فيها أهل البدع واألهواء ويدخل            : ونقول لك أيها الحلبي    - 3  

وليس فيها أصـول   ال نهدم، عنهم ويثني عليهم ويماشيهم ويجالسهم، وليس فيها نصحح وال نجرح أومن يدافع  فيها

ظالمة كما في مناهج من تتوالهم وتـدافع         تسقط علماء المنهج السلفي، وليس فيها خيانات وال أكاذيب وال اتساعات          

  .عنهم وتشوه السلفيين حقاً من أجلهم



السنة ومدارسـهم    هم من يستولى على مركز أهل      وصوفية األواصر ثم أصحاب األوامر العسكرية      - 4  

  .ومنتدياتهم وعلى مخازنهم

المشايخ السلفيين أصحاب فتن وقالقـل وحـرب شـوارع ومطـاردات             ولم يكتف بذلك حتى جعل     - 5  

  :يلي  كما-حاشاهم من ذلك  – لصوصية

−( :يخ األلباني أنه قالعن الش) 81(الصالح  نقل الحلبي فيما سماه بمنهج السلف: رابعاً •
א −א א א:، !!א א  א
א!א אא א ، א א א א ؛א א

א  א א א ؛ א א א
 .انتهى )!،−−! !−

א(بقوله ) .. يفصل المسلم عن الجماعة السلفية (على ) 2(فعلق الحلبي حاشية رقم    א
، −−)א(א!-−א؛)א( א א ، א ،

א   .انتهى) !−−!!!א

א(  بقولـه ) بفصله الً وثانياً وثالثاً ربما ثم حكمأنذر أو(على ) 3(وعلق الحلبي في حاشية رقم   
א(!) ،)(−א−א א  !א،

א: ، א   .انتهى) !−- א

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى  

العربية السعودية كلها،  إننا والحمد هللا ال نعرف هذا الطرد والفصل عن أحد من السلفيين في المملكة - 1  

  :من أجلها وعلى رأسهم والذي نعرفه بالضبط هو تمرد الفئات التي تدافع عنها وتحارب

  .الفاسدة  ومن معه، وأعلن إسقاط العلماء الذين بينوا انحرافاته وأصولهالذي أعلن تمرده عدنان عرعور– أ  

طويالً على بالئـه   على السلفيين لما ناصحوا المغراوي وصبروا وحزبه هم الذين تمردوا المغراوي – ب  

  .األحزاب وعناده فكافؤهم بهذا التمرد ثم التشنيع وهم اليوم وقبل مندمجون مع

 وال يزال إلى هو الذي أعلن الحرب والتمرد على السلفيين وأعلن الفراق ودعا إليه أبو الحسن المأربي– ج  

  .يومنا هذا يعترف بهذا الفراق

  .وانحرافاتهم عدد كبير من العلماء الذين ناصحوهم وبينوا أخطاءهم وكلهم اشتركوا في إسقاط  

  .فيه في هذا الفلك ويؤيد من يدورن الحلبي واليوم وقبل يدور – د  

أي  وسيعلم الذين ظلموا (للسلفيين ظالمة باطلة هللا يشهد والسلفيون يشهدون أن اتهامات الحلبي ومن قبلهوا  

  .)منقلب ينقلبون

א (!) א (: وأما قولك يا حلبي - 2   א  −א−א
א،)(   .انتهى )!،



لكـن هـذا     (:مع صبيغ ممن وصفهم بقوله     رضي اهللا عنه   عمر ال أدري هل يعتبر الحلبي موقف     : أقول  

!) -والَ بد-!!! واالستْئصالاِإلسقَاط  بِالمالَحقَة، والمتابعة، واللَّدد في الخُصومة، ِإلَى حد  موصوٌل-حقيقةً-) الفَصَل(

  .انتهى

أفعال السلفيين أسوأ حاالً  فانظر إلى أي مدى تدافع عن أهل البدع وتطعن في السلفيين؛ فأنت جعلت بعض  

 وكفى بحكاية هذا القول شناعة وعاراً عليك يا من تـدعي  !!! السلفيين عندك من فاألحزاب أفضل!!!  من الحزبيين

عليهم فرية عظيمة ولكن  وال شك أنك قد افتريت !!! الدفاع عن السلفية معروف  أن ماضيك فيوتدعي!!! السلفية 

  .حسبك اهللا

ال يطعنون في الرجل من أهل السنة إذا وقع في المخالفة حتى ينصحوه              السلفيين وقد تقدم بيان أن المشايخ      

  .ويوجهوه للخير فإن استجاب حمدوه وإن أصر حذروا منه وينصحوه

 منهم وِلم لـم تتـأثر بكثـرة    أيها الحلبي كثرة الردود على أهل البدع والتنفير أدري ما الذي يضيركوال   

 ؟! اتهاماتك للسلفيين ومحاولة تشنيعك عليهم أم أن وراء األكمة ما وراءها

 :بقوله) »قُْل كَلمتَك وامشِ«(كلمة األلباني  حين أورد) 2(حاشية رقم ) 78ص(وقول الحلبي هنا يشبه قوله  

א( א א א-א−א א)(،−א ؛
، ، ، א)(!א א ، א

،!؟ !! א א א אאא א א
  .انتهى.)

  كشف بطالن إطالق هذه األوصاف على العلماء السلفيين ولكن انظر أيهـا            سبق :أقول مستعيناً باهللا تعالى     

والرد على أهـل   الدين أهل العلم السلفيين في الذب عن السنة وعن حياض القارئ الكريم كيف يصف الحلبي سهر

  .األهواء والبدع بحال أهل األهواء وأهل الفتن فاهللا حسيبه

א א( :)89ص(سلف الصالح قال الحلبي فيما سماه بمنهج ال: خامساً •
א «):20/8−9(»א« ؛ א ،אא

א−- .−−א؛ א א ؛، א
א( א ،،) א א א:−א א ؛−א

 ، א א ؛  .א

א− −−−  ؛
، ، א:،»א א
א א א−א−אא −-،−−−א−א
א...!!،−− ،א א א ، א ، א ،

א- א   .انتهى) !!−א

  

  



  :أقول مستعيناً باهللا تعالى  

أخالق المشايخ السلفيين بحمد اهللا تعالى وهم أولى الناس بقول ابـن تيميـة               هذه األخالق العالية هي    - 1  

كائنـاً مـن كـان،     تعالى لمطابقة حالهم لقوله، فهم ال يقدمون على الرسول صلى اهللا عليه وسلم أحـداً  رحمه اهللا

صلى اهللا عليه وسـلم وال يرتـضون         ويدورون مع السنة حيث دارت، ويتمسكون بمنهج السلف كما أوصاهم النبي          

  .بغير السنة ومنهج السلف بديالً كائناً من كان

يقدموا أهـواءهم وال   لة ما طلبوا الحق وحرصوا على الوصول إليه ولمأمسوإذا حصل اختالف في  - 2  

  .مصالحهم الشخصية على الحق

فهـذا فيـه سـوء أدب    ) اختالفنا(جعُل نفسك في مصاف العلماء الكبار فتقول   وعجيب منك يا حلبي    - 3  

  .عرف قدر نفسه اهللا امرأ معهم، ورحم

 إن كنت سلفياً صادقاً ال مـدعياً  ترفقوا بك وطالبوك أن تتبع الحق السلفيون الكبار ومع ذلك فالعلماء - 4  

فهل الثناء  -:الحق ما هم عليه للسلفية، فهل المسائل التي تزعم أنها محل خالف بينك وبين المشايخ الكبار تجهل أن

م تـأثير اخـتالف   وهل مسألة عد - !الصادقين القائم على منهج الموازنات محل خالف بين السلفيين البدع على أهل

 عرعور ومحمد حسان وأبـو الحـسن   عدنان وهل -الصادقين مسألة خالفية بين السلفيين العقيدة المنهج مع صحة

  ! يعتبرون سلفيين في الميزان السلفي وغيرهم ممن تدافع عنهم وتنافح هل هؤالء المأربي

قال الشيخ عبيد الجابري حفظـه اهللا  . طلبالبا عتقد أنك تعرف باطلهم إال أنك تغالط في كيفية الدفاع عنهمأ 

وإيـاكم   وهدانا وإياه ظهرت من أخينا الشيخ علي ـ عفا اهللا عنّا وعنّه (: المهداوي تعالى في أجوبته على أسئلة رائد

 المبتدعة، يعني نظرنا فيـه، وأصـبحت   أزر وعبارات تفت في عضد أهل السنّة وتشد كلمات إلى مراشد األمورـ

غير مقبولة؛ ألنـه زكّـى رجـاالً     الشيخ علي عندنا غضاضة تزكيات أجد غير مقبولة، وأقولها وال عندنا تزكياته

  .انتهى.)أهالً للتزكية) ليسوا(

  أقران؟ أن تعتبر الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وعدنان عرعور هل يمكن: -حفظه اهللا– وسئل الشيخ  

حزبي، ويأوي الحزبين، ويـتكلم   يظهر منه أنه عرعور دنانع ال، ال، كما ال يقارن بين الثرى والثريا،: ((الجواب

الشيخ ربيع معروف  ويريد جرح السلفيين، ويريد أن يقدح في السلفيين، لكنه يحامي عن المبتدعين، أما على السلف،

  .1))المبتدعين بجهاده في إظهار السنة والرد على
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  .ة الحلبي ألهل البدع واألهواءتزكي وسيأتي المزيد إن شاء اهللا في بحث هذه القضية أعني  

نجتمـع   (له مطلقاً من دون تفصيل على قاعدة كتابه يطالب السلفيين التماس العذر والحلبي كثيراً في - 5  

 ملبسة لباس الحق ومزخرفـة  -لكن بأسلوب آخر من وراء الباب  )فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا

وستأتي مناقشته في ذلـك بـإذن اهللا عنـد     )بيننا نجعل اختالفنا في غيرنا سبباً للخالفال ( القول حيث يكرر ببهرج

  .تزكيته على أهل البدع الكالم على

    

א( :)2(حاشية رقم ) 102ص(الصالح  قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف: سادساً •
 .»אא:א«):1/176(»א«

א: א .א
א א א א«):5/12(א א א

א א   .انتهى »א

  :ستعيناً باهللا تعالىأقول م

 إليـه  في الموضع المشار   سبق في الحلقة الثالثة بيان أني لم أقف على هذا الكالم في االستقامة؛ ال              - 1

  .وال في غيره

كلمـات  ) 5/17(حذف من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية من الفتاوى الكبرى            وسبق بيان أن الحلبي    - 2

ولهذا كان من  (:  تعالى باإللزام الممنوع حيث قال شيخ اإلسالم ابن تيميةشيخ اإلسالم رحمه اهللا توضح وتبين مراد

  .انتهى )وإلزام الناس به وإكراههم عليه والمواالة عليه والمعاداة على تركه إحداث قول أو فعل أهل البدع شعار

 أنه ألزم النـاس     قوالً مبتدعاً وألزم الناس به، ال      وبهذا يظهر أن كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية فيمن أحدث         

  .ال ينكره شيخ اإلسالم رحمه اهللا تعالى وال أحد من أهل العلم فهذا أمر بالشرع وبالمنهج السلفي الصحيح،

الناس بمـا يقولونـه مـن     لهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة ال يلزمون (:ويدل عليه قول شيخ اإلسالم

  ).عليه موارد االجتهاد وال يكرهون أحداً

)(א: ()2(حاشية رقم   ) 202(الصالح   ال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف     ق: سابعاً •
(:؛ .א !א:
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  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

السلفيين حتى أخذ يتهكم ويـسخر   لم يكتف الحلبي بالتهم العظيمة التي قذف بها على بعض المشايخ - 1

ين يأخذون النـاس    الذ كالديكتاتوريين أصبحوا السلفيين بهم، ويحاول الطعن بهم بدسيسة خبيثة وكأن بعض المشايخ        

حاشـية رقـم   ) 291ص(بـمنهج السلف الصالح  بالظلم والقوة والجبروت، بل صرحتَ بهذا حيث قلتَ فيما سميته

א ():1( א (א !!!(א)א(): وفـي النـسخة    . انتهـى . ))

 فاهللا حـسبك فـي   .انتهى )!!!) (!  !! א א(: القديمة

ولـم   فالمشايخ السلفيون ناصحوك بالعلم والحلم والصبر المديد على امتداد سنوات،. البائرة تهمك الجائرة وتعدياتك

  !وتأصيالت من تدافع عنهم ألباطيل أحد كصبرهم عليك رغم تأييدك المستمر يجبروك على شيء، وما نرى صبر

أكثـر   مـا ! فحـسبك اهللا   الدكتاتوريين أوامر فأين هي األوامر العسكرية التي صورتها بأبشع من صور        

تستمد هذه األساليب الخطيرة من ألد أعداء اإلسـالم الـذين يقـذفون              إنك يا حلبي  ! افتراءاتك على النبالء األبرياء   

  !عنها ن يصدق هذه االفتراءات المدمرة ويدافعويا بؤس م! بالفواقر المسلمين

أحداً في العالم    ثم إن من تسخر بهم لم يلزموا       !حلبي هذا فيه استهزاء وسخرية ما بعدهما       فكالمك يا  - 2

  .لكثرة معارضاتك بالباطل وشغبك الطويل قد يطلبون منك كلمة الحق أو السكوت من تدافع عنهم، وإنما أنت بتبديع

بالتبـديع   عليهم أنهم يلزمون الناس    و لم يعارض فمن أكذب الكذب القول على من تفتري         وافق أ  أما من 

  .وبأوامر عسكرية

مبتدع، بل أنت اعترفت أن السلفيين  إن من لم يبدع المبتدع فهو: من قال الحلبي يسألون والسلفيون - 3

ولكن الـسلفيين  ) 2(حاشية رقم ) 244(الح سميته بمنهج السلف الص  كما فيما)ال نبدع من ال يبدع المبتدع (:يقولون

الذي  وإنما. على ذلك السلف الصالح ويثني ويماشي ويدافع عن أهل البدع فهو منهم كما نص إن من يمدح: يقولون

على امتـداد    الصادقون واجههم السلفيون  يقول بتبديع من لم يبدع المبتدع هم الحدادية الذين يبدعون بغير بدعة وقد            

 ظلمك يا حلبي تلصق بالسلفيين األبرياء هذا المذهب في الوقت الذي لـم تواجـه الحداديـة    وم من شدةوالي سنوات،

  !بشيء يذكر

العلماء في تنزيل البدعة  كبار مع الذين اختلف من هم هؤالء المبتدعون في كتابه كله لم يذكر الحلبي - 4

  لتركوه ومنهجه الجديـد المخـالف لمـنهج الـسلف    ذكر أسماءهم النفض الناس من حوله و ألنه يعلم أنه لو عليهم؛

طلبة العلم بأنهم من المخالفين للمنهج السلفي مثل عـدنان   عنهم الحلبي معروفون عند لصالح، وهؤالء الذين يدافعا

  .الحسن المأربي ومحمد حسان وغيرهم من المخالفين للمنهج السلفي وعلمائه عرعور ومحمد المغراوي وأبي

أهون من الكتابة بكثيـر، بـل        هم طلبوا منك شيئاً    السلفيون لم يطلبوا منك أن تكتب شيئاً      ثم العلماء    - 5

من كـان يـؤمن بـاهللا     (:اهللا عليه وسلم أمته بقوله وهو ما أمر به النبي صلى طلبوا منك السكوت عن قول الباطل



ومـسلم فـي الـصحيح      ) 5672رقم5/2240( أخرجه البخاري في الصحيح      )ليصمت واليوم اآلخر فليقل خيراً أو    

  .حديث أبي هريرة من) 47رقم1/68(

א(א( :وأما قول الحلبي - 6 אא−א−!– )א א
א(:−−א אא   . انتهى))אא

الكتاب والسنة بغياً وعدواناً لهـوى أنفـسهم         هذه تهمة شديدة ألهل العلم ورمي لهم بأنهم يخالفون        : أقول

 أخبـر  ():1/355( إذ أن معنى اآلية كما قال ابن كثير في التفـسير           ومصالحهم الشخصية كحال اليهود والنصارى    

 :الكتب عليهم فقال األول إنما اختلفوا بعد ما قامت الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال أوتوا الكتاب تعالى بأن الذين

على بعض فاختلفوا في الحق  أي بغى بعضهم )بغياً بينهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم(

 على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حمل بعضهم بغض البعض اآلخروتدابرهم ف لتحاسدهم وتباغضهم

  . انتهى)حقاً

عليك أنت أيهـا الحلبـي       فاآلية هذه تنطبق   وهذا من تدليسك يا حلبي وتلبيسك الباطل في صورة الحق،         

مـن تـدافع     وحال الح،ولمنهج السلف الص   والسنة حلبي المخالف للكتاب   أهوائه، حالك أنت يا    المتقلب بين  المتغير

  .عنهم بالباطل

) 408د/8( من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا تعالى في درء التعارض الحلبي حذف والعجيب أن

اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا تعالى فيـه   ما يبطل عليه استدالله بل يقلب عليه المسألة رأساً على عقب، إذ كالم شيخ

أن الكـالم    وتحقيق األمـر   (:اإلسالم ابن تيمية   شيخ قال حيث الحلبي وأمثاله  اء السلفيين مع  ما يفيد تأييد حال العلم    

فيذم ومن تكلم بما يخالف  علم الذي ينبغي لإلنسان طلبه وأما الكالم بال الذي بينه اهللا ورسوله مأمور به وهو بالعلم

أي رآه وإما بنقل بلغه ويكون كالماً بال علم وهذا قـد            إما بر  علم وقد تكلم بما يظنه علماً      الكتاب والسنة فقد تكلم بال    

كمـا ذم اهللا ذلـك   . ) 2(بغيـاً  يتبع وقد يذم صاحبه إذا ظلم غيره ورد الحق الـذي معـه   يعذر صاحبه تارة وان لم

ـ } من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم إال الكتاب أوتوا اختلف الذين وما{:بقوله  ي أنفالبغي مذموم مطلقاً سواء كان ف

واهللا يغفر لهم خطـأهم   اإلنسان الناس بما ال يلزمهم ويذمهم على تركه أو بأن يذمهم على ما هم معذورون فيه يلزم

ويعاقبهم عليه فقد بغي عليهم ال سيما إذا كان ذلك من أجـل              على ما لم يذمهم اهللا تعالى      فيه فمن ذم الناس وعاقبهم    

  . انتهى)هواه

بـالعلم الـذي بينـه اهللا         تيمية أن ما يقوم به العلماء السلفيون من كالمهم         فظهر بكالم شيخ اإلسالم ابن    

  .به ورسوله هو من جملة المأمور

بكتاب اهللا عز وجل وال في نقله عن أهل العلم  كما ظهر أيضاً لطالب الحق عدم أمانة الحلبي في استدالله

  .خامسةنقل كالمهم في الحلقة ال كما قد بينته اللجنة الدائمة وقد سبق

على باطلك محرفاً لمعناه، وتنزله على أصحاب المنهج الـسلفي   كالم اهللا وتنزله ويٌل لك يا حلبي أتتأول

إن  أرض تقلنـي  أي سماء تظلني، وأي (:الصديق رضي اهللا عنه حين قال بالباطل أين أنت من قول أبي بكر الحق

وغيره من طرق عـن أبـي        )39رقم1/168 ( السنن  أخرجه سعيد بن منصور في     )أنا قلت في كتاب اهللا ما ال أعلم       

                                                 
א−2 .א



على علم فاعدد للسؤال جواباً بـين يـدي عـالم            يحرف المعنى  علم فكيف من   إذا قال بال   فهذا قول أبي بكر   . بكر

 !!! الغيوب

)א(א ():2(حاشية رقـم  ) 209ص( قال الحلبي فيما سماه بالمنهج السلفي: ثامناً •
) :!(، א−א−!)א( −א...א

א −א−א!!−،؛!)א(א)א( א
א؛ ؟א!!−א−א ،!א א
 . انتهى)!.؟،

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى  

في العلماء السلفيين وتدافع عن نفسك بالباطل، فهل العلماء السلفيون يعتبرون   حلبي تطعنال تزال يا - 1

  .وعدالً والعدل تمييعاً، ويعتبرون الظلم والتعدي على األبرياء حقاً اإلنصاف

ودفاعـك المـستميت    ) عرعور والمغراوي والمأربي ومحمد حسان وغيرهم     (لـ وهل ثناؤك ومدحك   - 2

وباطـٌل   بـالء فظيـع،  ) يا حلبي(فهذا منك !! (الذي تدعيه وتطعن في العلماء السلفيين بخالفه اإلنصاف عنهم هو

  ).شنيع

على امتداد سنوات تـدافع   ومعارضتك الطويلة بالباطل! حلبي هو طعنك في المشايخ البالء الفظيع يا - 3

كل هذا وهم ! وشتماً لهم  تراها سباًفاسدة وطعون في علمائنا قاتلة، بل في الصحابة بأن فيهم غثائية وال عن أصول

فما كان جزاؤهم منك إال أن تفاجئهم وتـنقض   رجاء أن تعود إلى صوابك وتثوب إلى رشدك يكرمونك ويحترمونك

منهم مثل الولد المـدلل      ثم تتباكى يا حلبي كذباً وزوراً     !!! وتشويهات مزريات  عليهم بكتابين فيها طعونات طاغيات    

  !!!  من أحد أن يتقي ضرباتهويبكي وال يريد يضرب

وميعته فالمقصود بكلمة التمييع كمـا       فالبالء الفظيع والباطل الشنيع منك صادر؛ ألنك ضيعت الحق         - 5

 أن أناساً يأتون إلى أصـول اإلسـالم يميعونهـا، ويرققونهـا،           : (المدخلي قال الشيخ العالمة ربيع بن هادي عمير      

البدع، والذب  وجه أهل في ووقُوف أهله المنهج السلفي، ويسمون. فيك  اهللاشأنها، بل يحاربونها، بارك ويهونون من

واهللا الذي ال إله إال هو أنـه ال   وكذبوا، وأفكوا، سموا ذلك غلواً، ذلك شدة، وتشدد، عن السنة، يسمونه شدة، يسمون

ما كـان   عشر لبدع ال يبلغونتشدد السلفيون في مواجهة الباطل وا وإنه مهما المساكين، السلفيين يوجد شدة اآلن في

 يـأمرون بقـتلهم، ويطـاردونهم، ويهجـرونهم، ويـضربونهم،      البدع لدرجة أنهم على أهل عليه السلف من الشدة

وكم نقصر عنه ال تهرباً من هذا المـنهج   انتهى، فنحن السلفيون مساكين ما نصل إلى هذا المستوى فكم. )ويذلونهم

ومنهج ! الحلبي فإنه يرى من الخطأ والجهل محاولة تطبيق منهج أحمد هله بخالفولكن هذا حالنا مع تعظيمنا له وأل

  .السلف أحمد هو منهج

لَكنَّه يخاِلفُـه فـي       في نَوعِ البِدعة التي بدع بها؛      -ذاك-مع َأنَّه موافقٌ ِللمبدع     : (وأما قولك يا حلبي    - 6

دبذا الملَى عين ها عهذَاك-عِ تَنْزِيل انتهى )!!-َأو.  

الحلبي، فأنت تقول أن  على رد من الحلبي هذا الكالم من عجيب تصرفاتك بل هو حجة عليك، وهو: أقول

  .حصل االختالف هل نحكم على هؤالء األشخاص بأنهم مبتدعة أم ال ما وقع فيه هؤالء المختلف فيهم بدعة، لكن



 الذين ناصحوهم واسـتمروا  حاربوا العلماء  بدع ولما نصحواوالواقع أن من ينافح عنهم الحلبي وقعوا في

وفرقوا الشباب السلفي في العالم وأوغروا صدورهم  في محاربتهم بكبرياء وعناد وأكاذيب وخيانات علينا منذ سنين

 هؤالء الظالمين الباغين؟ وهل يجـوز شـرعاً وعقـالً ومـروءة أن             إذا بدعوا  فهل يالم السلفيون  !!! على العلماء   

حتى يفـتح منتـديات    الحلبي وأمثاله باألساليب المميعة والملتوية ثم يشن الغارة عليهم في كتابه وما كفاه يعارضهم

وعلُـومهم،   أخالقُهـم،  وهل هكـذا كانـت    ! هكذا كان السلفُ؟   فهل (!!!والمجهولين لحرب السلفيين بأقالم الجهالء   

السلف ال يبدعون من كان حرباً على المـنهج          هل كان  ...معارضات ومكابرات ودفاع عن أهل الباطل     ) ومناهجهم

فيها مؤازرة أهل البـدع والطعـن    هل كان السلف يؤلفون كتبا!!! هل كان السلف يطعنون في أهل السنة!!! السلفي

  )!! على أهل السنة

 !سلفك غير سلفنا: أقول فأنا! سلفيتك غير سلفيتنا :لك فلئن قيل

−א−(: )2(حاشية رقم ) 244(بمنهج السلف الصالح  قال الحلبي فيما سماه: تاسعاً •
، :א ،!!:!! !!! 
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  :أقول مستعيناً باهللا

الحلبي في اتهامه لبعض المشايخ السلفيين أنهم ظلمة غير منصفين وأنهم يطعنـون              ت مناقشة قد سبق  1

  .على األبرياء إلى آخر اتهاماته التي ناقشناها بالباطل

وفـي  ) بعض النـاس  (فهنا يقول    وال ندري من القائل   : زعم الحلبي أنه هدد من قبل بعض الناس        - 2

ق نضِالنسخة القديمة غير المتداولة معِل بخِ( بشَايألفاظه؛ ألننا بلونا  وال ما مالبسات هذا التهديد وما ندري ما!) الم

ندري في أي زمـن   ثم ال. الحلبي التغيير والحذف والتالعب بالنصوص المنقولة عن أهل العلم فكيف بغيرها على

  .تنفيذ كان هذا التهديد وهل كان من هذا المهدد

العلم لحاله  أهل وبين موقف) الَ نُبدع من الَ يبدع المبتَدع(رق بين قولهم الف تعجب الحلبي وطالب - 3

يماشي أو يدافع أو يثني على المبتـدع،         فمن لم يبدع المبتدع وسكت ليس كمن      : والفرق واضح جداً  ! مع أهل البدع  

  .اهللا الغيرة فالفرق واضح جداً لكل ذي بصيرة، وأخذته في دين

الحلبي المسمى بـمنهج الـسلف       الشيخ ربيع المدخلي في كتاب النصيحة كما في كتاب         قال: عاشراً •

א−(: )246ص(الصالح  א א א:−א א
א؛−א−א ،−א−א א א . )א ؛

 انتهى

א−א−(!)(: بقوله) 2(فعلق عليه الحلبي حاشية رقم      
א ، א ، א ، א−−؛−!א- א א!،

א א   . انتهى)..−א−א

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى



التهم هم من أتقى الناس وأورعهـم،        الذين تطعن فيهم أيها الحلبي وترميهم بهذه       المشايخ السلفيون  - 1

وأنصفهم ألهل الحق، فما كان يليق بك وأنت الذي تخشى اهللا  أعدل الناس ومن أعلم الناس بحفظ حقوق العلماء ومن

  . أن ترمي أولياءه بهذه التهم الفظيعة الشنيعةسبحانه وتعالى وهو يراك ويسمع كالمك في أهل البدع أن ال تخشاه

يالهم واحد هو مـنهج     كوال يزنون بميزانين بل ميزانهم وم      بمكيالين يكيلون والمشايخ السلفيون ال   - 2

لتكلم فيـه أهـل    وقعت فيه؛  وقع في بعض ما- حاشاه من ذلك -الصالح، فلو أن الشيخ عبد اهللا القرعاوي  السلف

قد كان اإلمام  ():185(اإلمام أحمد بن حنبل  فته للحق؛ أداء للنصيحة، قال ابن الجوزي في مناقبالعلم ولبينوا مخال

األخيار إذا صدر مـنهم مـا        عن البدعة يتكلم في جماعة من      بالسنة، ونهيه  عبد اهللا أحمد بن حنبل لشدة تمسكه       أبو

   انتهى)وكالمه ذلك محمول على النصيحة للدين يخالف السنة،

الظلـم   بعض العلماء السلفيين فـي   يكتف الحلبي برمي التهمة حتى أكدها بعدم استبعاده وقوع  ولم - 3

  .أن علماءنا السلفيين براء كل البراءة من هذه التهم والطعن في األبرياء بل في أهل السنة الخلص، وال شك

حفظه اهللا تعالى سـابقاً   عمير المدخلي على ما قرره الشيخ العالمة ربيع بن هادي السلفيون ثابتون - 4

هادي المدخلي هذا الكالم  وقد قال الشيخ ربيع بن. بمشيئة اهللا وتوفيقه وال يعرفون التلون والتقلب وهللا الحمد والحقاً

معارك على امتداد سنوات والحلبي يتفرج فلـم تحـرك    في مواجهة الحدادية الغالة الذين دارت بينهم وبين السلفيين  

الحلبي على السلفيين الذين يحاربون بحق وصدق الغلو ينقض عليهم فيرميهم  داد المعركة ينقضساكناً وفي وقت اشت

الحدادية ؟ فقـد رأينـا       وال ندري لعل هناك عالقة بين الحلبي وبين       . وبالغلو في التجريح والجرح والتجريح     بالغلو

  !!!؟ بعض المقاالت والتصرفات تدل على هذا
 

  محبكم

  أحمد بن عمر بازمول
 

 )التعليقات القادمة إن شاء اهللا زيادة إضافات في (يـتــبـع

  :إضافة جديدة

א( :)94-90ص" (منهج الـسلف الـصالح  "المسمى بِـ  قال علي الحلبي في كتابه א:א
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  مستعيناً باهللا تعالى: أقول 

وحاول إفساده، ملبساً للحق فيه بالباطـل   لم يترك الحلبي أصالً يخالف منهجه الجديد إال وقد شغب عليه، -

) مـنهج الموازنـات   (ومسألة  ) الجرح المفسر (ومسألة  ) العقيدة والمنهج ( حتى ال يطعن به عليه، وقد سبقت مسألة       

: عليه األول فجمع الحلبي في تقعيداته بين أمرين كالهما يطعن بهما) امتحان األشخاص(كالمه مسألة  واآلن هنا في

  .السلف التقعيد بالباطل خالفاً لمنهج: المنهج المخالف لمنهج السلف، والثاني

  .السالف ذكرهما القائمتين بي في هذه النتائج التي استنتجها بعد سرد أسماءوسأناقش الحل -

א)(: ( في قوله-أوالً ؛−א−א א
  ).!؟−−א)(!؟

א− : ( وفي قوله-ثانياً ،−א )א(...א
، א א:؛، א א!،

  انتهى. ) )א(א

إلحـاق   السنة أنه ال يجوز هل يجوز أن يفهم من اقتصار البربهاري على بعض أعيان أهل: يقال للحلبي -

  .البربهاري يان من علماء السنة الذين لم يذكرهمأمثال أولئك األع

أنه ال يجوز اإللحاق بأولئك الذين اقتـصر         وهل قصد البربهاري وغيره من اقتصارهم على بعض األعيان        

  على ذكرهم؟



 رواة الصحيحين، فال قيمة لهم رواة الحديث، وال سيما إسقاط ثقات البربهاري أنه يجوز وهل يفهم من كالم

  جوز امتحان أهل الضالل بهم؟عنده، وال ي

  .)سنة إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب(): النبالء-198م11(حاتم  وما رأي الحلبي في قول أبي

وهل  وال يجوز عنده إلحاق األئمة اآلخرين به؟       هل كان أبو حاتم يقصد تخصيص اإلمام أحمد بهذه الميزة،         

علـى   أيت يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على اإلسالم فإنه كـان شـديداً            إذا ر (: )النبالء-7/450(إذا قال اإلمام أحمد   

  ).المبتدعة

  ).في حماد فاتهمه على اإلسالم إذا رأيت الرجل يقع ():تهذيب الكمال-1/92(وقال القطان 

غيره من علماء السنة واسـتنكر   في جاء مبطل يطعن هل يقصد اإلمام أحمد تخصيص حماد بن سلمة، فإذا

امتحـان   وال يجـوز   الحكم بمن يطعن في حماد بن سلمة فقط،        هذا تخصيص أحمد قصد  إن: هل يقال هذا الطعن، ف  

  .الحلبي هذا ما يؤدي إليه فقه ومنطق بحماد بن سلمة، أهل الباطل إال

 حماد بن سلمة فاتهمه على إنساناً يقع في عكرمة وفي رأيت إذا ():التهذيب-7/239(ومثله قول ابن معين 

  ).اإلسالم

رأيـت   إذا أثبت الناس في السنة من يقتدى به كان كان ابن المبارك إماماً(): 10/168(ل أسود بن سالم وقو

  ).على اإلسالم رجالً يغمز بن المبارك بشيء فاتهمه

 عظُـم مـن    ال التخصيص، فمـا    ذكرهم التمثيل  يا حلبي إن األشخاص الذين ذكرهم البربهاري القصد من        

على نهجهم في  يبغضهم إال من أجل تمسكهم بالسنة، فيلحق بهم من سار وما يبغضهم منإال بإتباعهم السنة،  ذكرهم

  .األحكام هذه

األهواء بأمثال الشيخ أحمد بن يحيـى النجمـي          الحلبي يهدف من وراء هذا الكالم أنه ال يجوز امتحان أهل          

 الغديان والـشيخ زيـد بـن محمـد     والشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبد اهللا رحمه اهللا تعالى والشيخ صالح الفوزان

بمـنهجهم العظـيم    اهللا تعالى، وال االمتحان وأمثالهم من أهل السنة حفظهم   ربيع بن هادي المدخلي    المدخلي والشيخ 

  .الذي هو منهج أهل السنة والجماعة

 -فيها- دون َأن يكُون رْأساً -علْمٍ  طَاِلبعاِلماً َأو -َأو داعٍ ِإلَيها-هْل كُلُّ مشْتَغٍل بِالسنَّة : (الحلبي آنفا لقد قال

نتَحم؟ يانتهى) !بِه.  

  .في هذه الحملة الشعواء االمتحان بمثل هؤالء العلماء، وأنه يقصدهم وذلك يؤكد أنه ال يرى

لكـاً  السختياني وما  أيوب والحق أنه ال يطعن فيهم ويخالف منهجهم إال مبتدع ضال، فهم في زمانهم يمثلون             

على منهج أيوب ومالـك واألوزاعـي        يحبهم ألنهم  واألوزاعي في زمانهم؛ ألنهم على منهجهم، والذي يحبهم إنما        

  .السنة وغيرهم من أئمة

لتمسكهم بمنهج السلف، وكفى بذلك دليالً على ابتداع  والذي يبغض علماء السنة في هذا الزمان إنما يبغضهم

  .يبغضهم وضالل من

  .صحيح ال، هذا القول غير: فإن قال الحلبي

أمتي على الحق ظاهرين حتـى       طائفة من  ال تزال (: - صلى اهللا عليه وسلم    -فأين قول رسول اهللا     : فنقول

  ).ذلك يأتي أمر اهللا وهم على



  .عليهم من ينطبق فأرنا على هؤالء العلماء، إن هذا الحديث ال ينطبق: فإن قلت

  .للتمثيل ال الحصر كما تزعم لمريسي ومن معهمابن أبي دؤاد وبشراً ا: البربهاري وذكر

التخصيص الباطل في حين أن البربهاري ذكر في السياق رؤوس أهـل البـدع          والستنتاجك لهذا  وعجباً لك 

  وأتباعهم، فمن أين أخذت هذا التخصيص؟ وأشياعهم

رؤسـاء واألعيـان؛    عليهم البربهاري بالحكم الذي أنزله علـى ال        حكم واألتباع الذين  وهل إغفالك لألشياع  

أهكذا يكون الفقه وهكذا  !الناصحين؟ االمتحان فقط بالرؤوس واألعيان من سلوك أهل السنة األمناء جواز لتخصص

  العلمية؟ تكون األمانة

أعيانهم؛ أما من عداهم من خريجي جامعات  الروافض إال من أن يمتحن بأحد من وعلى فقهك هذا ال يجوز

أهل البيت أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون،  ولو اعتقدوا في بهم حرام وغلو،الرفض وحوزاتهم فاالمتحان 

 ، ولو كانوا من الدعاة إلـى - صلى اهللا عليه وسلم–وطعنوا في القرآن وفي زوجات الرسول  ولو كفروا الصحابة

  .ذلك

من خريجـي    لو كانوا االمتحان بغيرهم، و   يجوز وال يجوز أن يمتحن بأحد من الصوفية إال برؤسائهم، وال         

  .الضالل وتقديس األولياء وغيرهم، وهكذا قُل في سائر طوائف جامعات التصوف ومن الدعاة إلى التصوف

علـى   معهم وهو اإلسالم معه  زاعماً أن أئمة   السلفي وأمثاله باسم المنهج   هذا التقرير الخطير   الحلبي يقرر

  .في التجريح ن الغالة وغالم المزعوم المهلك فهو المنهج منهجهم، ومن خالف هذا

وطعنوا في منهجهم، ونشروا هذه الطعون بمختلـف   علماء السنة المعاصرين وإذا طعنتْ هذه األصناف في

األعيـان   الرؤساء وال من من عليهم؛ ألن هذا من االمتحان باألشخاص؛ ألنهم ليسوا االعتراض يجوز الوسائل، فال

المنكرات التي يجـب محاربتهـا،       ومن إلحاقهم بالرؤساء من الغلو والجهل    عند المنظر الكبير الشيخ علي الحلبي، ف      

  .هذه الغاية الجهادية ويجب تأليف المؤلفات، وأن تنشأ المنتديات لتحقيق

א: ()2(رقم حاشية) 93(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح         −א
؛−−א)א(!!؟)א(!א؛!)א(،!)(

א−−،−!−)( א )א(א!!א א ؛
؛−−)א(   .)...אא..א...!؟!؛

  :أقول مستعيناً باهللا

 .إلى درجـة الكـذب     تصل وظلم ألهل الحق، ثم فيه مبالغة زائدة       الحلبي فيه شماتة وتشويه    من هذا الكالم 

أنـاس   فـي  ثم بعد حين بدأ يطعن    ،  ن فيمن يخالفهما  والطع فالشخص المشار إليه كان يظهر الذب عن السنة وأهلها        

وأحكام هذا الرجـل،     مشايخ المدينة الشيخ ربيع وإخوانه تصرفات      على طعنه، فأنكر   معروفين بالسلفية بدون حجة   

بدون بيان وال أسـباب      على امتداد سنوات، فال يزداد إال تمادياً في منهجه وأحكامه التي يقذفها            نصحهم له  وكرروا

  .المشهورة ا يقول، ثم أخيراً كتب الشيخ ربيع نصيحتهتوجب م

ظالماً وتشويهاً، وألّـب علـيهم جهـاالً وسـفهاء           فانقلب هذا الرجل بحربه على الشيخ ربيع وإخوانه طعناً        

  .البغي والظلم وإخوانه لهذا يطعنون فيهم ويسقطونهم، فتصدى الشيخ



 داالً وأخالقاً، أو يعـاب ذلـك الـشخص المنحـرف          اعت المتمسكين بالمنهج السلفي   أفيعاب الشيخ وإخوانه  

؛!)א(،!)(−א א(: ثم من الكذب المبالغ فيه قوله المجازف؟
  . انتهى)!!؟)א(!א

  .نوالبرها فأثبت هذه الدعوى بالحجة

-، ويبدعون -!نفسه- )ببغضه(؛ فصاروا يمتحنون -فيه-األمر ) انقلب(ثم  : (ومن الكذب المبالغ فيه قوله

  .)!! المدافع عنه-حتَّى

أعتقد أنهم لم يعرفوا هذه  مكان فهؤالء السلفيون في كل .فأثبتها إن كنت من الصادقين فأين هذه االمتحانات؟

  .بها االمتحانات وال سمعوا

  .الدافعين للظلم المظلومين منهج الحلبي دفعه إلى ثلب وتشويه الشيخ ربيع وإخوانه

 صـلى اهللا    –مسلمين، فلما توفي رسـول اهللا        يعرف أن الصحابة حاربوا أناساً كانوا      ال إن الحلبي المسكين  

  .الصنفين ذين انحرفوا، فمنهم من ارتد عن اإلسالم، ومنهم من منع الزكاة، فقاتلوا ه-وسلم عليه

 مكانتهم عند أهل السنة وأئمتهـا، فلمـا انحرفـوا          على السنة، وكانت لهم    من أناس كانوا   واالنحراف يكثر 

منهج الحلبي يكون اللوم على من يقاوم المنحرفين؛ سواء كان المقـاوم هـم               بدعوهم وعاملوهم بما يستحقون، فعلى    

  .أهل السنة وأئمتهم الصحابة أو

عليه من الحق فعاملهم بما هو معروف  عما كانوا انحرفوا عنده باني كان أناس لهم مكانتهموهذا العالمة األل

  .الحلبي اللوم على األلباني، ال على المنحرفين للحلبي وغيره، فعلى منهج

 يعظم ويبجل شيخه محمداً إبراهيم شقرة وسليماً الهاللي، ثم قامت الخصومة بينهمـا  وهذا الحلبي نفسه كان

 المـذكورين؟  فهل يؤنب نفسه ويشهر بها على موقفه مـن         . )3(على أغراض  ، واهللا أعلم ال على المنهج وإنما      وبينه

التخبطات والتناقض، وذلك من نتائج فساد منهجه والتزلـزل   وكم للحلبي من البصائر، وعمى الهوى فنعوذ باهللا من

  .السلفي عن المنهج

؛ -أيـضاً -خطـًأ   ) الثاني(الذي يمنع أن يكون الموقفُ        خطًأ؛ فما  )األوُل(فلئن كان الموقفُ     (:وقول الحلبي 

؛ باتجاهلكن ؟!آخَر!.(  

وإخوانه؛ بل تتناول مواقف الصحابة ومن تبعهم مـن          هذه التخطئة في الحالين ال تخص الشيخ ربيعاً       : يقال

 وتطبـيقهم؟  لسنة ومنهج السلفظاهر األشخاص؛ األمر الذي عليه الكتاب وا السلف وتخالف أصولهم من البناء على

  .اليوم وتؤلب عليهم اليوم األغمار والرعاع من تطعن فيهم ثم ما حكمك على نفسك، فقد كنت باألمس تبجل

 بمنهج السلف إال هذا البالء لكفاه بطالناً وسقوطاً، فكيف وهو مليء باألباطيل لو لم يكن في كتابك المسمى

  .قضات البلهاءواألقوال والتأصيالت الساقطة والتنا

  

    

                                                 
א −3 א !!א!،

א א א !!! א



  :فــــــائـــدة

 :قولـه  لوأما اليوم فيمتحن بالسنة المحنة في اإلسالم بدعة(:)118رقم55(شرح السنة  قال البربهاري في

إن كان صاحب  فانظر) تقبلون شهادته إال ممن الحديث وال تقبلوا(، )تأخذون دينكم ممن إن هذا العلم دين فانظروا(

  ).تركته عنه وإالسنة له معرفة صدوق كتبت 

األصل في المسلم الخير وإحسان الظن به، ما لم (:)2/241(في إتحاف القاري  وقال الشيخ صالح الفوزان

فإننا نقبل منه الخيـر،   مادام المسلم لم يظهر منه إال الخير،: منه خالف ذلك، هذه هي القاعدة، فالمؤلف يقول يظهر

وتعالى، فمادام أنه  المنافقين، ووكل سرائرهم إلى اهللا سبحانه قبل ظاهر صلى اهللا عليه وسلم حتى المنافق، الرسول

هذا معنـى    وألهل السنة، فحينئذ فاحذره،    منه بغض للسنة،   لم يظهر منه شيء فأنت تحسن الظن به، لكن إذا ظهر          

 في وقتـه فـصار    : أي )وأما اليوم (مسلم لم يظهر منه سوء فال تمتحنه         يعني أي ) والمحنة في اإلسالم بدعة   (قوله  

يغتر بكونه  من هو على السنة، وال ألنها كثرت الفرق الضالة التي تدعي اإلسالم، فال بد أن يعرف يمتحن بالسنة؛

   .يدعي اإلسالم

من أهل  على أنه أنه من أهل الخير، والذي يحب أهل البدعة هذا دليل على أهل السنة هذا دليل فالذي يحب

  انتهى.)الشر

عليهم  فكيف بحال من يدافع عنهم ويثني!! البدعة وحال من أحب أهل ! أحب أهل السنةهذا حال من: أقول

  ...... المخالفة لمنهج السلف من أجل ويؤصل القواعد

  

 
؟א: (عن مسألة االمتحان له قال الحلبي في جلسة א אא

א א א א ، א ، א א
א، אא א ؟א ؟ א א

אא ؟ ؟ א א

؟א: א

؟ :א א א ،،
א ،   )..א א

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

وهذا ما كان عليه السلف الـصالح مـن    من غيرهم، معرفة أهل السنة هو المقصود باالمتحان والسؤال -

إلفادة الناس فميزوا بين من أهل السنة من غيـرهم؛   المتصدرين الفتنة، فنظروا في حال البحث والتفتيش بعد ظهور

 َأهِل السنَّة فَيْؤخَـذ  رِجالَكُم فَينْظَر ِإلَى سموا لَنَا قَالُوا عن الِْإسنَاد فَلَما وقَعتْ الْفتْنَةُ لَم يكُونُوا يسَألُون(:  ابن سيرِينقال

       ميثُهدْؤخَذُ حعِ فَلَا يِل الْبِدِإلَى َأه نْظَريو ميثُهدمقصود الـسلف    ولم يكن ). 1/15(في مقدمة الصحيح    مسلم   أخرجه) ح

  !!! فتنة الناس كما ادعاه الحلبي الصالح ومن سار على دربهم



أصبح من إذا عرف السنة عرفها      : (غريب؛ قال يونس بن عبيد     عزيز ومن تمسك بالسنة ودعا إليها فهو      -

أهـل   (:، وقال يوسف بن أسـباط     )2059رقم5/2550 (من يعرفها أخرجه اآلجري في الشريعة      غريباً وأغرب منه  

فلذلك أهل السنة أصـبحوا     ). 483رقم2/399(الهروي في ذم الكالم وأهله        أخرجه )السنة أقل من الكبريت األحمر    

 التهـذيب  للمـزي وتهـذيب   ) 28/153(قال أحمد بن عبد اهللا بن يونس كما في تهذيب الكمـال           . محنة ألهل البدع  

أبغـضوه فهـم أهـل       السنة وإن  أحبوه فهم أهل   وصل بمعافى بن عمران فإن    امتحنوا أهل الم   (:للحافظ) 10/180(

امتحنوا أهـل   (:للمزي) 28/153(كما في تهذيب الكمال  وقال سفيان الثوري)البدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى

أهـل   متحنواا (:قال سفيان: أحمد بن يونس عن المثنى محمد ابن أحمد بن أبي ، وقال)الموصل بالمعافى بن عمران

) أصحاب بدع هؤالء: وجماعة ومن عابه قلت هؤالء أصحاب سنة:  قلت- يعني بخير-بالمعافى فمن ذكره الموصل

 وقال شيخ اإلسالم ابـن      )في أهل األثر   عالمة أهل البدع الوقيعة    ():1/139(وقال أبو حاتم كما في السنة للاللكائي      

ويقارنه بنكاح وغيره،  محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه والمؤمن: ()15/328(تيمية كما في مجموع الفتاوى

إذا (: )330-15/329(وقال كما في مجموع الفتاوى . انتهى)}جاءكُم الْمْؤمنَاتُ مهاجِرات فَامتَحنُوهن ِإذَا{: قال تعالى

وقيل إنه تاب منه أو كـان   فجورأحداً وقد ذكر عنه ال أو أراد المؤمن أن يصاحب أن يصاحب المؤمن أراد اإلنسان

 به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه وكـذلك  القول صدقاً أو كذباً فإنه يمتحنه بما يظهر ذلك مقوالً عنه سواء كان ذلك

الناس وتـارة تكـون بـالجرح        ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات     ... إذا أراد أن يولى أحداً والية امتحنه        

 كما في الدرر الـسنية      -الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن       وقال .انتهى) واالمتحان باالختباروالتعديل وتارة تكون    

هم محنة أهل األرض، ويمتاز أهل السنة  والحديث في كل مكان وزمان أهل السنة (: )4/102(األجوبة النجدية  في

   . انتهى)اءتهمالبدعة واالختالف بعيبهم وشن والجماعة بمحبتهم، والثناء عليهم، ويعرف أهل

א( :وأما قول الحلبي - א א  א
  .انتهى) א

  .األمة عليه أجمعت  نقض وإبطال تعليق االمتحان بمن-بفضل اهللا تعالى  – أقول تقدم في أول المقال

ه، من ال يزال عنده تأول، من ال يزال فـي موضـع التناصـح               عنده شب  ال يزال  أما من  (:وقول الحلبي  -

عـدم   على هذا بأي حق يمتحن الناس به؟ أنت تبدعه وغيرك ال يبدعه ماذا تفعل؟ أترضى أن تمتحن واألخذ والرد

  . انتهى )التبديع كما تمتحن على التبديع؟ لماذا نكيل بمكيالين ونزن بميزانين؟

متأوالً، ولكن يمتحنون بمن ظهـرت بدعتـه          لم يبدعه أهل العلم، أو كان      أهل السنة ال يمتحنون بمن    : أقول

بعض العلماء يبدعون والبعض اآلخر ال يبدع، فهـذا االخـتالف ال    ودعوته المخالفة لمنهج السلف الصالح، وكون

 هر حـال مقدم على التعديل، ومن علم حجة على من ال يعلم، فإذا ظ بدعتهم، فالجرح المفسر يخرج أهل البدع عن

  .الرجل وظهرت بدعته عاملوه بذلك

!! السلفيون به غيرهم بالصفة التي ذكرت أنت       امتحن بأن يعطينا مثاالً واحداً لرجل    : ونحن نطالب الحلبي   -

 فهؤالء أنت تراهم يا حلبي أنهم دعـاة سـنة  !!!! محمد حسان !!! المأربي !! المغراوي!  عدنان عرعور: ستقول

بدع خطيرة  أنهم وقعوا في وتخالف الصواب والحق فأهل العلم أثبتوا نت بهذا القول تكابرسلفية، وأ وأصحاب عقيدة

  !السلفي كثيرة الواحدة منها تخرج من المنهج



الدفاع عن نفسه في مجالـسته  : المخالف لمنهج السلف مقصوده بهذا التقعيد الباطل فظهر بهذا أن الحلبي -

  .دعومماشاته ألهل البدع حتى ال يب وثنائه

بل أنـت  : وأهله المحاماة عن المنهج السلفي أنت ما أردت الدفاع عن السنة وأهلها، وال: لألسف يا حلبي -

  .وال قوة إال باهللا العلي العظيم عليهم وال حول حرب عليهم، مناصر للمخالفين

لمرجعية الـصحيحة  يؤخذ عنه العلم غابت ا ال من يؤخذ عنه العلم ومن ألم تعلم يا حلبي أنه إذا لم يتميز -

بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ، فإذا رجعوا إلى غير أهـل   التي يتلقى عنها العلم فعامة الناس ال يميزون

يرفع فإن من رفعه  أن يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل(: قال عبد اهللا بن مسعود. وأضلوا علم فضلوا العلم، أفتوهم بال

 في آخر هذه األمة أقوام يزعمون أنهم يدعون لتبدع والتنطع وعليكم بالعتيق فإنه سيكونأن يقبض أصحابه وإياكم وا

وقـال الـشيخ صـالح      ). 20465رقم11/252(أخرجه معمر في الجامع     ) إلى كتاب اهللا وقد تركوه وراء ظهورهم      

ألنهـم   بتعـاد عـنهم؛   أصحاب البدع واألفكار الهدامة، يجب على الشباب اال        ():150(المفيدة   الفوزان في األجوبة  

له أثره على المتعلم، فـالمعلم الـضال    يسيئون إليهم، ويغرسون فيهم العقائد الفاسدة والبدع والخرافات، وألن المعلم

 على يديه الطلبة والشباب، فالمعلم له دور كبير، فال نتساهل في هذه ينحرف الشاب بسببه، والمعلم المستقيم يستقيم

  ).األمور

אא ( :وقول الحلبي - ؟  א
؟   ).א

 ! اختلط بالمناهج الفاسدة والبدع والضالالت بل هل ترضى أنت يا حلبي أن يتصدر إلفادة الناس من: أقول

 اهللا تعالى ألن من وافق الحق إن شاء من الكيل بمكيالين، بل هو الحق والصواب وليس امتحان السلفيين -

والوزن بميزانين لمن يعلق الثناء والمـدح لمـن          ولكن الكيل بمكيالين   !مدح وأثني عليه ومن خالفه بين حاله للناس       

  .وغيرهما والقدح والذم لمن خالفه في مصالحه، كحالك مع سليم الهاللي ومحمد شقرة وافقه في مصالحه،

الحزبية؟ لكن هنالك حزبية     وبين ون حزبية مغلفة، ولألسف وما الفرق بينها      أن تك  أخشى(  :وقول الحلبي  -

ـ  بقرنيها، وهنالك حزبية ال تزال تحبو، ونخشى أن تكون هذه التي تحبو تصل إلى درجـة ذي  ضرت وال . رنينالق

  .انتهى) حول وال قوة إال باهللا

  الناس بأهل السنة الداعين إليها ولـو لـم  بهذا تطعن في السلف الصالح الذين امتحنوا  أنت،اهللا أكبر: أقول

  .المسكين عليك أيهاا وكفى بقولك هذا شناعة وعار! يكونوا رؤوساً، وترميهم بالحزبية المغلفة 

وراءهم كـل    والدفاع عنه، ويجري   التي يتظاهر كبارهم بالتمسك بالمنهج السلفي      هي: والحزبية المغلفة  -

  .الخلفي لمنهج السلفي، والمنافحين عن المنهجفي الحقيقة من المخالفين ل ناعق، وهم

تصيب سهامه أهل الباطل ال قروناً كما تدعي يا حلبي فحاشا أهل الحق السلفيين  والحق له صولة وجولة -

أقالمهـم   لهم قرون، إنما أصحاب القرون الذين يحاولون أن يناطحوا الجبال فتكسرت قـرونهم ووهنـت               أن تكون 

  .وخابت مآربهم الخسيسة

  

  
 



اليـوم   ونحن: (الفطين لتهافت تأصيالت الحلبي المسكين     قال األخ سعد الزعتري في تنبيه     ،  بسم اهللا الرحمن الرحيم   

تنقـصهم   واإلمام األلباني واإلمام ابن عثيمين فمن أحبهم فهو سلفي ومـن           كاإلمام ابن باز   نمتحن الناس بأهل السنة   

   .فهو حزبي ضال مبتدع

وقد يلبس أهل البدع على الناس بحـب        ،  يفرقون بين أحد منهم    السنة جميعهم، ال  وأهل السنة يحبون علماء     

  .مسوغاً لهم الطعن في باقي علماء أهل السنة لكي يكون بعض علماء السنة

ابن باز، األلبـاني، والعثيمـين، ويطعنـون         :أنك تجدهم يدعون محبة األئمة الثالثة      ومن األمثلة على ذلك   

   . وغيرهماربيع والشيخ مقبل بالشيخ

   .عبد الكافي وغيرهم والحويني وعمر المناهج محمد حسان هذه  وممن تولى كبر،وهذا من أخبث المناهج

 وما الـشريط  ،عن الثقات أنه يطعن في الشيخ ربيع في مجالسه الخاصة كما بلغنا ويدخل معهم علي الحلبي

 إال أكبـر  –بميزانين  لشيخ يكيل بمكيالين ويزن وهو يصف كالم الشيخ ربيع بأنه فتنة وأن ا-الذي سمعناه المسجل

  .شاهد على ذلك

فإذا سألت أحدهم عن الشيخ ربيع       !ويبغض اإلمام أحمد؟ كال واهللا     فهل يعقل أن السني يحب مالك والشافعي      

  .االتهامات الجائرة الجرح والتعديل في هذا العصر قدحوا فيه وذموه واتهموه بالشدة إلى غير ذلك من حامل لواء

، فهذا من تلبيـسهم علـى النـاس     ! وأثنوا عليهم خيراً   وإذا سألتهم عن الشيخ ابن باز وابن عثيمين مدحوهم        

  .فمن أحبه كان سلفياً، ومن أبغضه كان حزبياً مبتدعاً, محنة هذا الزمان  هو-حفظه اهللا-فالشيخ ربيع 

  .كان سلفياً  مبتدعاً، ومن أبغضهمالسنة يمتحنون الناس أيضاً بأهل البدع واألهواء، فمن أحبهم كان وأهل

 كحال كثير من -عليه وأطراه ومدحه ومن األمثلة على هؤالء في هذا الزمان؛ يوسف القرضاوي فمن أثنى

مبتدع ضال مضل، ومن حذر منه وأبغضه، وتبرأ منه فهـو             فهو مثله  -وغيره -عفانة   الملبسين أمثال حسام الدين   

ي رؤوس األحزاب والبدع كأمثال سيد قطب، وحسن البنا، وتقي الدين النبهاني، باق سني على الجادة، مع تبرئه من

  .وتصرف انتهى باختصار .)إلياس، والمودودي، والجفري، والحدادي، والحبشي، وغيرهم ومحمد

المساس بحامل لـواء الجـرح       الشيخ صالح الفوزان يطرد رجالً حاول      صدقت يا أخي سعد، فها هو     : قلت

نعـم زكينـاه    : الشيخ صالح الفوزان   فقال؟  له يا شيخ   بالنسبة لتزكيتك (  :ل الرجل للشيخ الفوزان   والتعديل حيث قا  

  .انتهى) اخرج ... ونزكيه 

من كتابه المسمى بـمنهج    ) 2(حاشية رقم   ) 225ص(الحلبي في بعض المشايخ السلفيين قوله        ومن طعن  -

في الفقه وال ذاك المقلد في العقيدة يصلح للنقد والجرح  مقلدفال هذا ال(السلف، تعليقاً على قول الشيخ ربيع المدخلي 

א: (علق الحلبي بقوله  ،  )والتضليل والتعديل والتبديع  א ؟א א !א
א!!אא א !!א

א א א א א ... א!א
אא א א א א

א!!:!! ؟א א!א א
א א(: (2/156)א א   . انتهى ))א

  



  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

ألهل   تكيل فيه المدحانظر يا حلبي إلى قاموس شتائمك للمشايخ السلفيين، في الوقت الذي بل أنا أقول: أوالً

  .باألحوط البدع واألهواء وتزعم أنك تخاف اهللا في تبديعهم وتأخذ

، أم في الثقات الذين لم يختلف فيهم أهـل          )كما تزعم (الطعن في المختلف فيه   : فأيهما أحوط إن كنت صادقاً    

  ! ما هذا المنهج المنحرف الذي تسير عليه أيها الحلبي .العلم

فهل تريد من أهل العلم أن يزكـوا         شرعيان، أمانة يؤتمن عليهما أهل العلم،      وصفان يلالجرح والتعد : ثانياً

  . أهل األهواء والبدع جزافاً، ويفتح الباب

خيراً وعمل خيراً زكي وأثنى عليه أهـل   فمن قال: إنما يكون بناء على أفعاله وأقواله: ثم التعديل للشخص

  ؟يزكى أما من خالف الحق فكيف، العلم

فيما فررت منه، فأنت تقول في تعديل  في الوقت الذي تنكر فيه وجود التعديل، أو تقلله، تتناقض فتقع: ثالثاً

  .عليه وهذا التناقض العجيب الذي تسير المنحرف المنهج ، فتأمل هذا)ليس بصواب(المشايخ السلفيين 

يخ السلفيين من أمثال الـشيخ  فهذه دعوى ترمي بها بعض المشا) الجرح والتعديل متشددي(أما قولك : رابعاً

  .وسبابك رحمه اهللا تعالى والشيخ ربيع المدخلي والشيخ عبيد الجابري؛ ألنهم هم المقصودون بردك النجمي

المقبول قولهم بدليله، والذين يرجـع   من أئمة الجرح والتعديل في هذا العصر: وهؤالء عند أهل العلم الكبار

  .إليهم لسؤالهم

ــساً ــك : خام א(وقول א  !!א

א א א א א   )!א

إن كان الجواب نعم حالهم واحد لم يتغير فيـصح          ؟  اليوم هل حال إخوان األمس مثل حالهم     : يا حلبي : أقول

 ! قولك واستعجابك وتأسفك

بمخالفتك لمنهجك باألمس كمـا فـي    ت؛ ألن إخوان األمس خالفوا منهجهم اليوم فها أنت تعترف         ولكن هيها 

  .السادسة الحلقة

فَِإن آمن آمن  ال يقَلِّدن أحدكم دينَه رجالً (:الحي أما قال ابن مسعود رضي اهللا عنه ثم هل تؤمن الفتنة على

الطبراني فـي المعجـم    أخرجه. )فَاقْتَدوا بِالْميت فَِإن الْحي ال يْؤمن عليه الْفتْنَةُ بد مقْتَدينوِإن كَفَر كَفَر وِإن كُنْتُم ال 

  ).8764رقم9/152(الكبير 

واليوم تخالف مـنهج الـسلف       ،كنت باألمس مع السلفيين فأثنى أهل العلم على ظاهرك        : وأنت أقرب مثال  

  .عليك العلماء وطالب العلم بالحجة والبرهان السلفيين فردالصالح وتطعن في بعض العلماء 

  )... א (وقولك في وصف حال المشايخ

والحال غير السديد وال الرشيد     ،  الرشيد، هو حال من تابع السلف الصالح عقيدة ومنهجاً         الحال السديد : أقول

د، ولم يكتف بذلك حتى ادعى أنه منهج السلف الصالح، وهم مخترع جدي بل المتردي العنيد هو حال من أتى بمنهج

  .براءه من

  !!! الوصف من أليق بهذا: هداك اهللا لرشدك وسدد حالك ووقاك بطانة السوء: فانظر



א (:وقولك אא א א
 !! א

:!!
א ؟א א!א א א :)2/156(א

אא(   .))א

  .لحربيا فالح: الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، ومرادك بمن زكاه :مرادك ببعض الناس: أقول

لماذا لم ترد عليه وتفضحه؛ ألنـك عرفـت         : يقال لك أوالً  : نعرف عنه انحرافاً منهجياً واضحاً    : قولك: لكن

  ؟ومن عرف حجة على من لم يعرف

انحراف يضلل به الرجل، ومـع ذلـك         هل هو : ما مقصودك بانحرافه المنهجي الواضح    : أنت تغالط : ثانياً

  .صراح نه كذبيزكيه المشايخ السلفيون فهذا ال شك أ

على المخالفين وكان المشايخ يعاملونه  وحال فالح قديماً معروفة حيث كان يظهر السلفية والدفاع عنها والرد

  .رحمه اهللا العزيز ابن باز ممن أثنى عليه الشيخ عبد على ما ظهر منه، وباطنه يوكلونه إلى اهللا، بل

  !!!العصمة من الخطأ مستقبالً: لكن هل تعني التزكية

  .أيها الحلبي صك غفران عندك: هل التزكية

فالحاً الحربي كان يظهر الذب عـن الـسنة وأهلهـا            إنه سلفي أكثر منكم؛ ألن    : وقول الشيخ ربيع عن فالح    

  .يخالفهما والطعن فيمن

والمحن حيث وقفت أيها الحلبـي       الذين كانت لهم مواقف سيئة خاصة في الفتن        وإخوانهبخالف حال الحلبي    

  ! والمغراوي والمأربي ضد السلفيينمع عرعور 

بالسلفية بدون حجة، أنكر عليه مـشايخ        ثم لما خالف فالح الحربي المنهج السلفي بطعنه في أناس معروفين          

على امتداد سنوات، فال يزداد إال تمادياً في منهجه وأحكامه التـي   المدينة الشيخ ربيع وإخوانه، وكرروا نصحهم له

  .المشهورة سباب توجب ما يقول، ثم أخيراً كتب الشيخ ربيع نصيحتهوال أ يقذفها بدون بيان

علـيهم جهـاالً وسـفهاء       وتشويهاً، وألّـب   على الشيخ ربيع وإخوانه طعناً ظالماً      فانقلب هذا الرجل بحربه   

  .لهذا البغي والظلم يطعنون فيهم ويسقطونهم، فتصدى الشيخ وإخوانه

 اعتداالً وأخالقاً، أو يعـاب ذلـك الـشخص المنحـرف            السلفي أفيعاب الشيخ وإخوانه المتمسكين بالمنهج    

  المجازف؟

وال يلعبـون   لين وال يزِنُون بميـزانين ابمكي أليس هذا من األدلة الكثيرة على أن العلماء السلفيين ال يكيلون

  .لهم إذا أصر وعاند بينوا حاله للناس وحذروا منه على الحبلين، فالمخالف للحق ولو كان أخاً

  )!!(: قولكأما 

المدخلي معروفٌ عند أهل العلم بحلمه وشفقته ورحمته حتى على المخالف، وقد  الشيخ ربيع بن هادي: أقول

  .ذلك سبق بيان



علم السلف علـى الخلـف    يغضب كما يغضب العلماء على من خالف الحق، قال ابن رجب في فضل            : لكن

العلم وال يفخر به على أحد وال ينسب غيره إلـى   من عالمات العلم النافع أن صاحبه ال يدعي ():المجموع-3/31(

  .)أحد يتكلم فيه غضباً هللا ال غضباً لنفسه وال قصداً لرفعتها على الجهل إال من خالف السنة وأهلها فإنه

 إلى اهللا ودفاعك عـن      الدعوة فغضب الشيخ ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى منك لسوء تصرفك، وحالك في           

  .غيره جمعية إحياء التراث وعن أهل البدع في ذاك المجلس وفي

عن كتاب النصيحة للـشيخ     ) 9ص  (ته بـمنهج السلف الصالح     يومن رد الحلبي على الحلبي قولك فيما سم       

والحمـد  -فَخَرجتْ . وال ضغُوط ها شَد، والَ جذْب،بِنَفْسية هادَئة وقَلَمٍ مضبوط، لَيس علَي فَقَد كَتَبها ...( ربيع المدخلي

  .انتهى) راِئقا، ومحقَّقَةً تَحقيقاً منْهجِيا فَاِئقا  مَؤصلَةً تَْأصيالً علْميا-هللا

  .وعين السخط تبدي المساوئ : .......كل كتب الشيخ بهذه الصورة عند أهل العلم المنصفين لكن: قلت

نفسك ما رماك به محمد شقرة  وأنت تدافع عن) 1(حاشية رقم ) 53ص(ا ذكرت في كتاب الرد البرهاني أم

وما فسح لي المجال فيه وهو قليل، كنت أرده بقوة وأعلـو             (من الغضب ورفع الصوت في مجلس حصل لك بقولك        

  .)فيه بحق

إشارة إلى األصـوات    ) 7ص(مقدمتهوليس يزعجني البتة ذلك الغمز بي من قبل فضيلة الشيخ سدده اهللا في              

 !! واألوداج

  الغضب فـي -28(، و) من رفع صوته بالتعليم-3(كتاب العلم المشهورة من صحيح البخاري  فمن أبواب

  .انتهى ...)الموعظة والتعليم

 !إزعـاج  الشيخ ربيع المدخلي غضبه في العلم وفي الموعظة ما أثبته لنفسك بال فما بالك يا حلبي تنكر على

  .بالحبلين  أنه الكيل بمكيالين والوزن بميزانين واللعبأم

 .السلفيين طعناً بالقائل كفى بالطعن في العلماء: ثم أخيراً يا حلبي
 



  

  

  

  

  ة السلفي ـــصيان

  ن ــــم

  ة وتلبيسات ــوسوس

  احلليب علي

  )الثّامنة احللقة (
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باهللا من شرور أنفسنا، ومن  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ، اهللا الرحمن الرحيم بسم
شريك  أن ال إله إال اهللا، وحده ال هادي له، وأشهد  مضل له، ومن يضلل فالسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال

   .وسلم له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه
بدعة،  األمور محدثاتها، وكل محدثة    أال وإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخير الهدى هدى محمد، وشر           
 .النارضاللة وكل ضاللة في  وكل بدعة

بحمـد اهللا   - من سلسلة صيانة السلفي من وسوسة وتلبيسات الحلبـي  الثامنة الحلقة فهذه هي: أما بعد
ـ   والتي كشفت فيها عن بعض وسوسة الحلبي وتلبيساته في كتابه – تعالى  مـنهج الـسلف  "ـ الذي سـماه ب

  ."الصالح
 يشك أحد فـي  الذين ال السابعة مناقشة الحلبي في طعنه في بعض علماء السلفية الحلقة وقد سبق في

أنهـالهم،   بأسلوب ماكر، فهو لم يذكرهم بأسمائهم ولكن ذكر أموراً يعرف كل سلفي وتقواهم علمهم وورعهم
  .الحق وأخذ يفسرها ويهول فيها على خالف

 العلماء وطالب العلم، وقد انتفع بهـا كثيـر         وقد لقيت بحمد اهللا تعالى قبوالً واستحساناً من كثير من         
 ثـم بفـضل   -بفضل اهللا أوالً وآخراً  – فظهر حاله وانكشف أمره الحلبي محسناً الظن به،ممن كان مغتراً ب

 علمونا المنهج السلفي الصحيح، وحفظوه لنا من التبديل أو التحريف أو التعطيل جزاهم العلماء السلفيين الذين

  . اهللا عنَّا جميعاً خيراً

 !الـسلفيين  اً مـن طعـن الحلبـي فـي العلمـاء     استكمل شيئ – اهللا تعالى إن شاء – الحلقة وفي هذه

  :علماء السنة وأسوق لك أخي القارئ كالم الحلبي الذي يطعن فيه على بعض
 -وِلَألسِف- فال يخْلُو بلَد ِإسالَِمي... وهكذا(: )66ص (قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح 

م، والتَّخَاصذا االخِْتالف، وِمثِْل ه ر،ِمنابش التَّدارالتَّهو!!.(  
وإال فأروني باهللا علـيكم     ): (2(حاشية رقم   ) 83ص(بـمنهج السلف الصالح     وقال الحلبي فيما سماه   
  ).مؤتلفة بلداً واحداً فقط كلمة السلفيين فيه
خُ  مـا قَالَـه شَـي   -وأعظَم- وما َأجمَل): (129ص(بـمنهج السلف الصالح  وقال الحلبي فيما سماه

والـسنَّة َأضـعافُ     فَالثَّباتُ واالسِتقْرار ِفي َأهِل الحِديثِ     «):4/51(» الفَتَاوى مجموع«اِإلسالَِم ابن تَيِمية ِفي     
  ...والفَلْسفَة َأضعاِف َأضعاِف ما هو ِعنْد َأهِل الكَالَِم
الَِّذي يقُولُه حقٌّ  َأعظَم النَّاِس افِْتراقاً واخِْتالفاً مع دعوى كُلٍّ ِمنْهم َأن ِموَأيضاً؛ تَِجد َأهَل الفَلْسفَِة والكَالَ

   !مقْطُوع ِبِه قَام علَيِه البرهان
 ِإلَيِهم َأقْرب؛ كَـان ِإلَـى  وكُلُّ من كَان ِمن الطَّواِئِف    .َأعظَم النَّاِس اتِّفَاقاً واْئِتالفاً    وَأهُل السنَِّة والحِديث  

باالْئِتالف َأقْراالتِّفاق و«.  
) االسِتقْرار(و )الثَّباتُ(أين هو هذا : فلنجب بصدق وشفافية.. باللـِه عليكم(: -القائل هو الحلبي- قُلْتُ

 في -كثر االختالف وندر االئتالفالِخالفُ، وقل اإلنصاف، و ، وقَد عم-اليوم-في كثير من إخواننا السلَِفيين 
  ).!!أو كدنا ِفتْنَةً ِلغَيِرنا؟ -ِبذَا– ؛ حتَّى ِصرنا -ولألسف الشديد  – عموم أنحاء الدنيا
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 -وِلَألسـفِ  -اآلن -ونَحـن نَـرى     ): (1(حاشية رقم   ) 246(وقال الحلبي فيما سماه بمنهج السلف       
ا بكُلِّ أسىةَ -َأقُولُهوعد ار؛ َأنانِْدحقٍُر ولَِف ِفي تَقَهر، السابتَداخِْتالف، وٍق، وتَفَر ا ِمنهابِب هذا الذي َأصبِبس 

   !وانِهيار
-التَّـشَرذُم   سم ِلي بلَداً واِحداً لَيس ِفيِه هذَا التَّفَرقُ، أو ذَِلـك  -  إن كنت منصفاً-ِباللَّـِه علَيك-وِإالَّ 

الـشَّرِق    ِمن الِحجاز ونَجد، ِإلَى الخَِليج، ِإلَى الـشَّام، ِإلَـى  -ِبالرفْق  الغُلُو ِفي التَّبِديع، وعدِم االنِْضباِطِبسبِب
 ...وِغوايـة  ِخبـرٍة وِدرايـة، الَ عـن جهـٍل وتـسرع      وِإنِّي َألتَكَلَّـم عـن   !!-اَألقْصى، فَُأوروبا، وَأمِريكا

يوبد رشْهي..  
-الغُلُو ويهتدي أصحابه، وأن يفْـتَح ألهـِل الحـقِّ     أن ينْقَِمع هذا:  عظيم-تعالى-ولكن األمَل باهللا 

  .انتهى) .. بابه-بالحقِّ
  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

خ السلفيين، بالتفرقة واالختالف قاصداً بذلك الطعن في منهج بعض مشاي يرمي الحلبي السلفيين - 1
في أي  ذلك، وادعى الحلبي أن هذا التفرق واالختالف ال يخلو منه بلد مسلم، ولم يوضح الحلبي وأنه أدى إلى

  .المسائل وقع االختالف بين السلفيين
واختالف التنوع كله حـق كـاختالف        ،فهناك اختالف تنوع واختالف تضاد    : واالختالف أنواع  - 2

  .القراءة المتواترة
التي ال دليل عليها بالخصوص فهذا       فال يخلو إما أن يكون في مسائل االجتهاد       : التضاد الفوأما اخت 

  .يقال فيه ال إنكار في مسائل االجتهاد
يجب فيه الرجوع إلى الدليل والعمل  وأما االختالف في مسائل شرعية ثبت فيها الدليل فهذا االختالف

   !به ومن خالفه فهو مذموم
المخاِلف بل ينصح ويعلـم وإال       يقر م مخالفة ما كان عليه السلف الصالح فال       ومن االختالف المذمو  

 ):5/202(متنوعـة   الشيخ ابن باز رحمه اهللا تعالى في مجموع فتاوى ومقـاالت  حذر منه وفضح حاله قال
يـسيروا   توضيح الحقيقة، ومناقشة كل جماعة، أو جمعية ونصح الجميع؛ بأن على علماء المسلمين الواجب(

اهللا عليه وسلم،ومن تجاوز هذا أو استمر فـي عنـاده             الخط الذي رسمه اهللا لعباده، ودعا إليه نبينا صلى         في
ممن عرف الحقيقة، حتى  يعلمها إال اهللا، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه أو لمقاصد ال شخصية لمصالح

يضلوه ويـصرفوه عـن الطريـق       من ال يعرف حقيقة أمرهم ف      يتجنب الناس طريقهم وحتى ال يدخل معهم      
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعـوا الـسبل    وأن﴿ :بإتباعه في قوله جل وعال الذي أمرنا اهللا المستقيم

 ومما ال شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع ﴾ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون فتفرق بكم عن سبيله
المسلمين ووحدتهم  كلمة اإلسالم من اإلنس ثانياً؛ ألن اتفاق  وأعداءاإلسالمي مما يحرص عليه الشيطان أوالً

لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد مـن         وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون       
وهذا مسلك ال يرضاه األعداء من اإلنـس   وإخوانهم المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبالدهم أجل مصلحة
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نسأل اهللا أن ، بينهم كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة ذا هم يحرصون على تفريقفل، والجن
  .انتهى)الحق وأن يزيل من مجتمعهم كل فتنة وضاللة، إنه ولي ذلك والقادر عليه المسلمين على يجمع كلمة
لفين لمـنهج الـسلف   المخا ومن األمور الخطيرة اعتبار الحلبي كالم بعض العلماء السلفيين في - 3

هو السبب الرئيس مع أن كالم العلماء مبني  الصالح من أسباب الفرقة واالختالف، واعتباره أن التحذير منهم
وقد طلب الحلبـي الجـواب   ! من تمسك به زال عنه االختالف على الكتاب والسنة ومنهج سلف األمة الذي

   .انتهى )شفافيةفلنجب بصدق و.. باهللا عليكم : (بصدق وشفافية حيث قال
والشفافية كما هو ظاهر حالك لكن نتجاوب مع هذا الكـالم            الحق أنك يا حلبي ال تريد الصدق      : أقول

تدافع عنهم أسباب هذه الفتن التي تجري في كل البلدان باسم السلفية فـأنتم               أنت ومن : بصدق وشفافية فنقول  
دعـاة   – واهللا - فهم! أما ترميهم بما فيك. وتؤججهاوفتن وتأصيالت باطلة تدعم هذه الفرقة والفتن  دعاة فرقة

فال تـضرب ثـم   . واالختالف حق يدعون إلى االعتصام بالكتاب والسنة ويحذرون أشد التحذير من التفرق
  !!تبكي

بالتفرقة  الحلبي للسلفيين بالتفرقة فيه مشابهة للحزبيين وأهل البدع الذين يرمون السلفيين ورمي - 4
فضيلة : السؤال التالي 2رقم25-2/23) (عالمة أحمد بن يحيى النجمي كما في الفتاوى الجليةفقد سئل الشيخ ال

عن أهل المـنهج الـسلفي، وافتـرائهم     يشيعه بعض الحزبيين الشيخ نرجو بيان كلمة مختصرٍة جدا حول ما
جماعـات اإلسـالمية    بالتفريق لكلمة المسلمين، وذلك عندما بينوا حال بعـض ال           وأن السلفيين جاءوا   ،عليهم

الحقـة، والـدعوة    والَِّتي خالفت نَهج األنبياء والمرسلين، وما كان عليه سلفنا الصالح من العقيدة ومنظريها،
وسلم نرجو منكم يا شيخنا الرد علـى شـبهة    السليمة الموافقة ِلما ِفي كتاب اهللا، وسنة رسوله صلى اهللا عليه

  وجزاكم اهللا خيرا؟ -كفانا اهللا شر األفاكين-هؤالء الضالل 
 ،ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونتوب إليـه      الحمد هللا نحمده،   إن(: فأجاب رحمه اهللا تعالى بقوله    
أعمالنا؛ من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد   ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات

 كـالم اهللا،  فإن أحسن الحـديث :  محمدا عبده ورسوله أما بعدشريك له، وأشهد أن اهللا وحده ال أن ال إله إالَّ
 محدثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضـاللة؛  وخير الهدي هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور محدثاتُها، وكل       

   :أما بعد
ينبغي الكالم فيـه هـو       طلب منِّي بعض اإلخوة أن أقدم كلمات ِبها نصيحة توجيهية، والذي أراه أنه            

  :، فهذا كالم باختصار أقول فيه-رحمهم اهللا-نهج السلف م
واضح لكـل   منهج السلف الصالح هو منهج واضح ال غبار عليه، وال قصور فيه وال لبس؛ بل هو

فهم السلف   وعلىصلى اهللا عليه وسلمأحد؛ منهج السلف الصالح هو الدعوة إلى كتاب اهللا، وسنة رسول اهللا 
ورثوا هذا الدين عن نبيهم، وعن  عين، وأئمة الحديث أهل السنة والجماعة؛ الذينالصالح من الصحابة، والتاب

  .؛ هذا هو المنهج الذي يدعو إليه السلفيون-عنهم صلوات اهللا وسالمه عليه ورضي اهللا-صحابة نبيهم 
الذين جاءوا بالتفريق، وهم الذين جاءوا باختالف الكلمـة، فقـد كـذب،              ومن زعم بأن السلفيين هم    

جاء بتفريق الكلمة إالَّ أصحاب الحزبيات؛ الذين جاءوا ببدع،   فواهللا ما،عنها عز وجل اهللا ترى فرية يسألهواف
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 وهم الذين سببوا التفرقة، ولكن عندما يتكلم متكلمهم أو يكتب كاتبهم، فيرمي السلفيين وهم الذين جاءوا ِبهذا،
للحقائق، وسيسأل اهللا عن هـذا   ، وهذا قلب  بدائها وانسلترمتني: بأنَّهم هم الذين فرقوا، فإنه قد وقع فيما قيل

يعلم السر وأخفى من السر، فهو يعلم من الـذي جـاء             الكالم من قاله، ويعلم اهللا عالم الغيب والشهادة الذي        
الكلمة، ومن الذي سبب هذا، وما يقوله، وينتحله بعض الناس في السلفيين،  بالتفرقة ومن الذي جاء باختالف

بين يـدي اهللا؛   إالَّ صد عن سبيل اهللا، ورمي للسلفيين بما ليس فيهم، والخصومة بيننا وبين الحزبين افما هذ
: الحج[ ﴿هذَاِن خَصماِن اخْتَصموا ِفي ربِهم﴾: يقول عز وجل البد أن نجتمع في الخصومة نحن وإياهم، واهللا

هـؤالء الحـزبيين؛ الـذين        وأن يكفيهم شـر    ،رضىنسأل اهللا أن يوفق المسلمين لما يحب وي       ]. 19من اآلية 
الصبر، وعلى التمسك بدينهم، الدين الحـق،   يضلون، ويِضلون، ونسأل اهللا أن يعين أهل المنهج السلفي على

  انتهى .)وسلم وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
واجبـةٌ بوجـوب األمـر       دالردو( :)31-2/25(وقال الشيخ أحمد النجمي أيضاً في الفتاوى الجلية         
          كان في األخالق         بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، فكما أنَّه ال يجوز لنا أن نقر الباطل مهما كان نوعه؛ سواء

 الردود الَِّتي تقع إنَّما تقع على أقواٍم أخطأوا في ... العقائد وهو األهم أو في المعامالت أو في العبادات أو في

أو أبـاحوا ممنوعـا أو     فأدخلوا في اإلسالم ما ليس منه؛ أحلوا حراما أو حرموا حالالً،العقيدة أو في غيرها
أن تلك البدع مـن   الدين حتى يظن الظان  أو ابتدعوا بدعةً في،عن أهله سكتوا عن الشرك، وغضوا الطرف

  .الدين
أقوام خطاء الَِّتي وقعوا فيهاعلى أقواٍم من المبتدعة، وبينوا األ من السلفيين فمن أجل ذلك رد،سواء  

وكلفوا أنفسهم بـالرد إنَّمـا    كانت في العقيدة أو في المعامالت أو في العبادات، وإن هؤالء الذين فعلوا ذلك،
الدين، وحمايةً له من أن يدخل فيه ما ليس منه، فهؤالء قـد              فعلوا ذلك بيانًا للحق، ودفعا للباطل، وذودا عن       

الحق،  ولَم يكن منهم اعتداء على أحد وال خروج عن الحق، وإنَّما أرادوا أن يفهم الناس به،فعلوا ما أمر اهللا 
   .ويبتعدوا عن الباطل، فمن يخطئهم فهو المخطئ، ومن يضلِّلهم فهو الضال

عز  فاهللا!! على أي شيٍء نجتمع؟: بأنَّه يجب علينا أن نجتمع، وأن نتآخى، فنقول لهم: أما قول القائل
أمرنا أن نكون أمةً واحدة  عز وجل على الحق، ولَم يأمرنا أن نجتمع على الباطل، واهللا أمرنا أن نجتمع وجل

واحدة؛ علما بأن أصحابه كان فـيهم المنـافق، وكـان يعـاديهم اليهـود،                كما كان أصحاب رسول اهللا أمةً     
النَِّبي جاِهِد الْكُفَّار والْمنَاِفِقين واغْلُظْ  يها﴿يَأ :عز وجل والصابئون، والمشركون الوثنيون، وقد قال والنصارى،

ِهملَيع ﴾ِصيرالْم ِبْئسو نَّمهج ماهْأوم9:التحريم [و[.  
إنَّه ال ينبغي أن يرد بعضنا على بعض؛ ألن فـي            وما هذه إالَّ خدعةٌ، وما هذا إالَّ تضليل حينما يقال         

هذا خداعا، وهو يعلم أن الحق : وهؤالء منهم من يقول. فيما بين المؤمنين عداوةذلك شقٌّ للصف، وإظهار لل
ربما انطلى علـى   ومنهم من يقول هذا تقليدا لغيره، ومحاكاةً لمن يقول هذا القول؛ ألن هذا القول في غيره،

 ليكيد به اإلسالم، ويـضر بـه   وهو إنَّما قاله ،و باطل، وظن أن من قاله ناصح      من ال يعلم، فظن أنَّه حق وه      
  .يستفحل أمر المبتدعة لكان في ذلك ضرر عظيم الدين، فلو سكت أهل الحق والمعرفة حتى
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نبيه إالَّ ألنَّهم نصروا الحق على أنفسهم أوالً، وعلى غيرهم ثانيـا واهللا   وما نصر اهللا نبيه، وأصحاب
   ] .7:محمد[ويثَبتْ َأقْدامكُم﴾  صروا اللَّه ينْصركُم﴿يَأيها الَِّذين آمنُوا ِإن تَنْ :قال تعالى قد

 أنفسنا، وعلى من سوانا نصرنا اهللا، وإذا خذلنا الحق، وكتمنا ما أمرنا اهللا بـأن  فإذا نصرنا اهللا على
لتواصي بـالحق،   بالتناصح، وا  فال يستقيم الدين إالَّ   ..... نبلغه للناس فإنَّا نكون حينئٍذ قد تعرضنا لغضب اهللا          

الردود الَِّتي تكون في محلها حقٌّ، وِبها تكون إقامة          وِبهذا نعلم أن  ... واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر      
عليه بالضالل؛ ألنَّه بكتمان الحق أراد أن يستفحل الباطل؛ نسأل اهللا للجميع  الدين، ومن قال خالف ذلك حكم

  .والتوفيق، والسداد الهداية
الردود على أصحاب الباطـل، ورد الحـقِّ إلـى       أنَّه ما استنْزل النَّصر بمثل طاعة اهللا، وإن       والمهم  

  .الَِّتي يستنْزل ِبها النصر نصابه، وبيانه لمن يجهله لهو الحق والطاعة
المعاصي، والبدع، فإنَّها داء وبيل، وموجبةٌ لغضب اهللا وذلك حرمان من خيـر   أما الكثرة مع وجود

الظفـر،   ومن ذلك النصر على األعداء، وعزة أهل الحق بالحق الذي يحملونه، وحرمان أيـضا مـن   ،الدنيا
  .والنجاة من النار، ودخول الجنة والفالح في اآلخرة، والفوز فيها بتثقيل الموازين، والمرور على الصراط،

  الباطل، وإذا دعي إلىويدعو إلى المخالفة، من يقصد:  منهم،المخالفون للكتاب والسنة أنواع: وأقول
الـضال، وهـو     مع أنَّه هو،أبى، وأعرض، ونفر، فهو يعيب دعاة الحق، ويتهمهم بالضالل، والغواية الحق

  .الغاوي، فهذا ال شك أنَّه منافق
  . قوٌل صحيح،داخله أن من يكون هكذا هو عدو للدين من: قال وقول من

تبين له الحـق قبلـه، فهـذا ال ينبغـي أن       رجع، وإذاأما من وقع في الخطأ جهالً منه، وإذا روجع
 ،يقولون هذا القول أن للدين عدوًا من الداخل ال يقولونه إالَّ عن علـم              يوصف بأنَّه منافق؛ وإن المشايخ الذين     

ـ  يقصدون به إالَّ أعداء الدين الحق من دعاة البدع والضالل؛ الذين يصرون على الباطل وال ه وهم يعلمون أنَّ
أمر بمنكر، ومن أمر بمتابعة أهـل        باطل؛ يأمرون بالمنكر، وينهون عن المعروف؛ فمن أمر بالتحزب، فقد         

   .بأنَّه منافق، وأنَّه عدو للدين الحق البدع، فقد أمر بمنكر، وهو جدير بأن يقال فيه
 بصحيح، وإنَّما يطلقـون  على كل من خالف بأنَّه منافق، فهذا القول ليس يطلقون أما قول القائل بأنَّهم

الموه،  عن الباطل، وعن التحزب، وعن البدع على من مضى وصفهم، فتجدهم لو أراد أحد أن يرجع النفاق
ضاللة، وهم في الحقيقة أعداء  على ذلك الباطل الذي هو فيه، فهؤالء دعاة وذموه وعصبوه، وحزبوه ليصر

   .انتهى) السلفي شاءوا أم أبوا لمنهجللدين؛ أعداء للتوحيد؛ أعداء للسنة؛ أعداء ل
في  العلماء السلفيين أحرص الناس على جمع الكلمة وأكثر الناس دعوة لالئتالف ونبذ الفرقة أن - 5

علـى الكتـاب    : دروسهم وفي محاضراتهم وفي مجالسهم وفي كتبهم، ويدعون الجتماع الكلمة على الحـق            
  .الحق والباطل  والتكتيل دون تمييز بينوالسنة ومنهج سلف األمة ال على منهج التجميع

العالمة ربيع بن هـادي المـدخلي        سأضرب لك أيها الحلبي وألتباعك مثاالً واحداً من كالم الشيخ         و
على بعـض    يردد بعض من عندنا هنا في الرياض أنكم قد رددتم         : حفظه اهللا تعالى حيث سئل السؤال التالي      

  الرد؟ حتموهم قبلهل ناص وكتابياً رداً كالمياً الحركيين
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الحدادية المغلفة تجعل  هذا شيء معروف ومشهور أني أناصح وحتى: تعالى الشيخ حفظه اهللا فأجاب
واهللا ما نفعل هذا إال ِحفَاظاً على السلفيين واهللا ما بدي أن تسقط شعرة سلفية،  هذا عيباً وهذا تمييعاً قاتلهم اهللا،

وعاشر السلفيين ووقع في أخطاء ولو كبيرة أنا ال أسـكت   أنا سلفيالسلفي وقال  إنسان انتمى إلى المنهج إذا
الرحمن عبـد الخـالق يمكـن     كتابياً بقدر ما أستطيع فأول من ناصحته عبد عنه وهللا الحمد أناصحه شفوياً

  .المسلمين ناصحته واإلخوان
نشجعه ونفـرح  طيبة وكنا  بارك اهللا فيكم وسمع له سمعة راح الكويت ... وعبد الرحمن عبد الخالق

كتـابين كـل    اإلخواني في منهجه وفي كتابته فكنت أكتب له مناصحات كتبت له بتالميذه ما شعرنا إال الفكر
 التي وقعت منه جاء المدينة وما يأتي مرة إال وأذهب إليه فـي  صفحات بالتفصيل باألخطاء كتاب من خمس

هذا المنهج الذي   وأبين له أخطار،وأناصحه ةخذه في السيارآخذه إلى بيتي وأناصحه وآبيت أخيه وأناصحه و
السياسة انحرفوا وعاقبـة تالميـذهم       عليه، وأضرب له األمثال لناس كانوا على السلفية فلما دخلوا في           يسير

وناصحته وهو أصغر مني سـناً   اهللا فيكم، وناصحته، اإلغراق في السياسة بارك صاروا علمانيين بسبب هذا
 سيقبل رأيي، ولكن أالحظ عليه أن الرجل ماشي على خط معين صـبرت  قدير وأنهوألقى منه االحترام والت
تالميذه وأصدقاؤه ويقولون اصبر عليه وناصحه معليش، وأنا  المناصحة، ويجيئني  فياسنوات طويلة مستمر

 اهللا فيـك،  جاثمين على صدر األمة بارك أبغي أفرق، لما وصل إلى درجة أنه يطعن في العلماء، عميان ما
خره، ويطعـن  آالجهاد، و و إلى  األحزاب، ويرى الدخول في األحزاب جهاد، والتعددية الحزبية من ويمدح

علمائها بـأنهم طـابور مـن     تساوي شيئاً، ويصف يعني هذه سلفية تقليدية ال في المنهج السلفي ويقول هذا
  ...المحنطين

كنت حريصاً علـيهم   واهللا صحتهم،ناصحته، وفريد ناصحته، وجالستهم ونا الحداد ناصحته، باشميل
والخروج والحماقات بارك اهللا فيكم، ورد علـى الحـداد           فأبوا إال التمرد  ... أال يخرجوا من المنهج السلفي      

وافترائه يضرب ويضرب بطريقة واهللا شـبهتها بطريقـة    وبجره وأكاذيبه الناس، وهب الحداد بعجره بعض
  .اهللا فيك ب ويحرق أهلها بالكذب والفجور باركالكويت، يحرق الكت آبار صدام في تدمير

ما واحد إال وأناصحه كتابياً وشفوياً، حريصاً        عدنان عرعور ست سنوات، أبو الحسن سبع سنوات،       
أحاول أن أؤلف بينهم، وأصالح دائماً بين الـسلفيين،   السلفيين يختلفون الكلمة، وإذا رأيت اثنين من على جمع

أصالح  أصالح بينهم، في أي مكان لح بينهم، في فلسطين أصالح بينهم، في المغربإندونيسيا أصا يفترقون في
ثـم   وأناصح بعضهم بعضاً، وإذا انتسب إلى السلفية... فيكم، قصدي أن ال يختلف السلفيون  بينهم بارك اهللا

خالص في ذلك   أرد عليه نصحاً هللا وأسال اهللا أن يرزقنا اإل         المناصحة وكذا  عاند أرد عليه، فإذا عجزت من     
  .فالن وفالن تشفياً من) ليس(

بيني وبينـه وأبـى أن يـرد،         سرية  سنوات وسنوات، وأخيراً كتبت له رسالة      هفالح الحربي نصحت  
يحاربنا هذه الحـرب الفـاجرة الظالمـة     بغير رضاي، بعد شهر ونصف أو شهرين، وراح وبعدين وزعوها

ماشيين عليها البـد أن ينفـذوها    رقة يا إخوان، لهم خططالف الفجور، كلهم يريدون القائمة على الكذب وعلى
واهللا األلبـاني يـرد    عليهم...الذي رسم له، فأرد عليه، اللوم علي وإالّ عليهم  ولذلك لن يرجع أبداً عن خطه
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الشيء، لجمـع   باز يرد رأساً وأحيانا يناصح، أنا أبغي أناصح، أناصح متفرغ لهذا أحيانا يناصح وابن رأساً،
أواجه أخطاراً، أواجه  هذه األشياء ألني المناسبة أنا أحياناً أذكر  السلفيين ولحماية المنهج السلفي، وبهذهكلمة

  .أكاذيب وإشاعات
الكذابين له ذلك وأمـر   أسبقيته في العمل في مواجهة وتحطيم أن يذكر اضطر طالب العلم والعالم إذا

وإنما قمـع وردع هـؤالء   ... لهذا الغرض، واهللا ما نبغي ونحن اآلن إذا ذكرنا شيئاً من جهودنا  ... مشروع  
 إال بالكذب ما واحد من هؤالء عبد الرحمن، أبو الحسن، براء منه، ال يحاربونا الذين يرموننا بما نحن الفجرة

   انتهى .)الحق الباطل، ما يستطيعون أن يحابوا المغراوي، الحداد، فالح، ما يقدرون يحاربون ألنهم على
إخوانه في محاولـة نـزع فتيـل     أيها الحلبي مواقف الشيخ ربيع المدخلي المشهودة ومواقففتأمل 

واالختالف، وأنت معهم سابقاً واآلن الحقـاً تـسير          الفرقة، مع مواقف من تدافع عنهم الذين سعوا في الفرقة         
  .بعض العلماء السلفيين بدائك، وانسللت على خطاهم، ولم تكتف بهذا حتى رميت

ومنهج سلف األمة، وإلى نـصرة       سباب الفرقة واالختالف ترجع إلى مخالفة الكتاب والسنة       أن أ  - 6
على السلفيين خصوصاً في هذا العصر ابتـداء   أهل الباطل على أهل الحق، ومن الضربات الشرسة المتتالية

ة لمنهج الـسلف،  المأربي إلى الحلبي، وإلى تقعيد القواعد المخالف من فتنة عدنان عرعور إلى المغراوي إلى
 السنة، وإلى تهمة السلفيين األبرياء خصوصاً العلماء، وإلى التحزب والتكتل كمـنهج  وإلى الطعن في علماء

تـسعى لتفرقـة كلمـة     اإلخوان ومنهج التبليغ وكالجمعيات القائمة على الحزبية، والدفاع عن الجمعيات التي
  .في فلكهما ر بدبي ومن دارالسلفيين كجمعية إحياء التراث اإلسالمي وجمعية الب

كتبت هذا الكتاب للم شمل الدعوة، حيث قلت فيمـا سـميته بــمنهج               والعجب أنك تدعي أنك    - 7
ولَــما ِلـشَمِل    وما كَتَبتُ الَِّذي كَتَبتُ ِإالَّ َأداء لَلواِجـب،  ():1(في الحاشية رقم  )305ص (السلف الصالح 

   . انتهى)-واُهللا يشْهد ويعلَم-وَأبنَاِئها، وجمعاً ِللْكَِلمة  ، ودعاِتها، وحملَِتها،)الدعوِة السلَِفية(
        عن الحق، والناصرة ألهل الباطـل،       ادةفهل إزالة االختالف تكون بهذه الطرق البدعية الملتوية الص

، فمتى كانـت الفتنـة      )على فتنة  نة يقضي كتاب فت : (لقد صدقت أيها الحلبي حين وصفت للرملي كتابك بأنه        
هل هذا منهج السلف الصالح أم أنه منهج خلفي طالح ؟؟؟ كيف تزعم  سبيالً لنصرة الحق، ورده إلى نصابه،

أولست يا حلبي القائل فيما  !! )رد الشيخ ربيع على الشيخ ربيع(للواجب ألم تقل للرملي بأنه  أنك كتبته أداءاً
 وَأين التَّواِصي ِبالحقِّ المِبين، والتَّواِصي !فََأين التَّنَاصح ِفي الدين؟( :)27ص(صالح سميته بـمنهج السلف ال

  انتهى!) ِبالصبر واليقين؟
 نسأل اهللا السالمة من الفتنة! مدى من األوحال والخراب أوصلك حالك يا حلبي  لست أدري إلى أي

  .واألهواء
دم لحديث معاوية رضي اهللا عنه قال سمعت النبي صـلى اهللا عليـه              مصا ثم قولك يا حلبي هذا     - 8
خَذَلَهم أو خَالَفَهم حتى يْأِتي َأمر اللَِّه وهم  تَزاُل طَاِئفَةٌ من ُأمِتي قَاِئمةً ِبَأمِر اللَِّه لَا يضرهم من  لَا (:وسلم يقول

ومـسلم فـي الـصحيح      ) 3442رقـم 3/1331(ح   أخرجه البخـاري فـي الـصحي       )الناس ظَاِهرون على 
 واالختالف الذي ترمي به السلفيين هالك ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم؛ فعن أبـي              ،  )1037رقم3/1524(
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 أخرجه مـسلم فـي      )هلَك الناس فَهو َأهلَكُهم    إذا قال الرجلُ   (:هريرةَ َأن رسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قال        
  .)2623رقم 4/2024 (الصحيح
فهو استعمال قبيح مع السلفيين خاصة إذا قصدت علماءهم، وهذا الوصف  )تهارش(وأما قولك  - 9

اللغة  وحارب أهله، وتعدى عليهم بالشتائم والنقائص أليق؛ قال ابن فارس في معجم مقاييس بمن خالف الحق،
بعض، ومنـه يقـاس    ب تحريش بعضها على   كلمة واحدة هي مهارشة الكال    : الهاء والراء والشين   ():6/46(

هرش رجـل هـرش    (: (6/363)  انتهى، وفي لسان العرب البن منظور)التهريش وهو اإلفساد بين الناس
والهـراش واالهتـراش    ... بين الكالب    مائق جاف و المهارشة في الكالب ونحوها كالمحارشة يقال هارش         

  ).تقاتل الكالب
-خَيراً  -تَعالَى-جزى اُهللا  ) (1(حاشية رقم ) 227ص(الصالح  سلفبـمنهج ال قال الحلبي فيما سماه

ــراً ــشَّيِخ -كَِثي ــِضيلَةَ ال ــِب( فَ ــا) الكَاِت ــِه عنَّ ذَبــِه و ــي ِدفاِع ــاِني- ِف خ اَأللْبــشَّي ــذَ ال ــن تَالِمي نَح-. 

 الطعن َأن عم-في-اليوم   ملةً وتفصيالً-تالميذ الشيخ األلبانياآلن؟ فَِلماذا! د شدي-ج!  
  !!!حتى تخلُو ساحةُ الدعوة للصغَراِء 

  !ونَقِِّري ما ِشْئِت أن تُـنَقِّري     واصفُِري خال لِك الجو فبيضي
 األكَمة ما(أم أن ها وراء؟)وراء!  

قال شيخُ اإلسالم ابن قَدذا، وفَ هة في  كَيالتي والنُّصو«:)449-4/448(» مجموع الفتاوى«تيمي ص
والِعراق، وسـائِر أهـِل       على نجد،  -وأهِل الغَربِ -في فضِل الشَّام    : اهللا، وسنَِّة رسوِلِه، وأصحاِبه    في كتابِ 
 إلـى  -دائماً-بأمِر اهللا  ميز أهَل الشَّام بالقياِمصلى اهللا عليه وسلم والنَِّبي  ...هنا أكثر ِمن أن تُذْكَر-المشرِق 

   .الدهِر ، وبأن الطائفةَ المنصورةَ فيهم إلى آِخرآِخِر الدهِر
 وهذا الوصفُ ليس لغيِر الشَّاِم ِمـن أرضِ  -الكثرِة والقوِة مع-فهو إخبار عن أمٍر دائٍم مستمر فيهم 

  انتهى) !!؟»اإلسالِم
  :  أقول مستعيناً باهللا

مشايخ السلفيين عنه وعن غيره من      ال في هذا الكالم من الحلبي العاق ألهل العلم اعتراف بدفاع          - 1
التقلبات  بالمنهج الحق، منهج السلف الصالح، لكن البواطن أو أهل الشام، وذلك لما كان ظاهر حالهم التمسك

  .أمر ال يعلمه إال اهللا من الحق إلى الباطل هذا
فَِلمـاذا  !  شـديد -صيالًجملةً وتف-الشيخ األلباني   في تالميذ-اليوم-مع َأن الطعن ( الحلبي قول - 2

  !!!للصغَراِء حتى تخلُو ساحةُ الدعوة ...!اآلن؟
  !ِشـْئِت أن تُـنَقِّري ونَقِِّري ما   خال لِك الجو فبيضي واصفُِري

 األكَمة ما(أم أن ها وراء؟)وراء!(  
 مثل حـالكم    لو أن حالكم وقت ما طعنوا فيكم      : فأقول: قد سبق اإلجابة عنه لكن أكرر فالمكرر أحلى       

  .الحلبي، ويكون في األمر ريبة وتهمة لمن طعن فيكم وزكاكم وحالتكم واحدة حين زكوكم يصح قولك أيها
  .يكيل بمكيالين ويزن بميزانين: قول بعض األوغاد ولصدق فيهم
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فحالكم حين كشفوا انحرافكم ومخالفتكم لمنهج السلف الـصالح غيـره وقـت             : ولكن هيهات العقيق  
  .تزكيتهم لكم
الجديد لكان هذا تهمـة      لو استمرت تزكية أهل العلم لكم مع انحرافكم مع علمهم بحالكم المتغير           : بل

  .فيهم وقدحاً في كالمهم
عن أهل البدع، بـل   مخالفتكم الشديدة لمنهج السلف، وبسبب مخالطتكم ودفاعكم بسبب: فالطعن شديد 

السلفية أن تبدعوا  ، وكان حقكم على ما دلت النصوصإنما نقد لباطلكم اآلن لم يصدر منهم تبديع لكم، هم إلى
  .بمنهجكم الجديد المخالف

  )!!!حتى تخلُو ساحةُ الدعوة للصغَراِء ...( :وقولك – 3
القضية منافسة لساحة الـدعوة ومـن        من الصغراء أيها الحلبي ومن الكبراء؟ وهل      : عجيب غريب 

بيد السلفيين كلهـم علمـاء      : ونصرة المنهج السلفي   نةيتصدرها أم القضية نصرة الدين ونصرة الكتاب والس       
   .وطالب علم

كبير بهذا المنهج ال لذات  أن العالم المتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف األمة هو كبير بهذا العلم،
صغير، ولو كان كثير العلم، قال عبد اهللا بـن   هذا العالم، وإنما للحق فصاحب الحق كبير، وصاحب الباطل

 وقـال إبـراهيم     )البدع، فأما صغير يؤدي إلى كبيرهم فهو كبيـر         هم أهل  (:)األصاغر(المبارك في معنى    
 وإنما ال يؤخذ العلم عن األصاغر )بقول رسول اهللا والصحابة والتابعين فهو كبير  الصغير إذا أخذ (:الحربي
شيخاً، والعالم كبير  أما الكبير فهو العالم في أي شيء كان، فالجاهل صغير وإن كانيفتون بغير علم، و الذين

أن العلم ليس بكثرة الروايـة والكتـب     اعلم ():104رقم96(قال البربهاري في شرح السنة . وإن كان حدثاً
 فهو صاحب بدعـة     قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة       وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان       

  )والكتب وإن كان كثير العلم
البيان بتحقيق أن العمل من اإليمان لمحمد  وهذا الكالم منك أيها الحلبي يؤكد ما جاء في كتاب برهان

األلبـاني  : فإن لم يكن أئمة العصر هـم ): 16ص(األردن  – األثرية في الشطرات طبعة الدار المنشاوي وال
يعرف لهذه األمة اليوم أئمة يقتدى بهم، وال أدل على ذلك مما حل باألمة بعدهم                فال: وابن باز وابن عثيمين   

التـشهي   فوضى في الفتوى واضطراب وأما من عداهم فإننا نرى في معظم أتباعهم ولألسـف الـشديد   من
  انتهى... ) والمزاج في التقريب واالبتعاد 
  انتهى )!!الخراب يشكك بهذا الواقعمما ال يستطع أحد مهما كان أن (: وعلق عليه الحلبي بقوله

العلماء هم أئمة عصرهم، لكن هل ينفي هذا الوصف عن غيرهم مـن              ال يشك أحد أن هؤالء    : أقول
  ؟الرسوخ في العلم والتأهل لوصول مرتبة اإلمامة في العلم والدين أهل العلم ممن عاصرهم

وبأنهم أهٌل لتلقي العلم  ع للفتوى والعلمفقد شهد هؤالء األئمة الثالثة لجماعة من أهل العلم بأنهم مرج
  .جاهل أو صاحب هوى منهم واالستفادة منهم، وهذا معلوم متواتر ال ينكره إال

  ؟! ما وراءها  أم أن وراء األكمة ؟ أثنوا على الصغراء: فهل هؤالء العلماء الثالثة
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ي ومن هو على منهجك من      حق ال جدال فيه لكن ال يصدق عليك أيها الحلب          وأما كالم ابن تيمية فهو    
  :البيان أهل الشام وإليك

 ميز أهل الشام بالقيام بأمر اهللا دائماً إلـى آخـر   والنبي صلى اهللا عليه وسلم(شيخ اإلسالم قال  : أوالً
  )الدهر

نزعت عنكم الغيرة على دين اهللا، وتكالبتم على  فهل أنتم قمتم بأمر اهللا أم خالفتم أمر اهللا عز وجل بل
  .وانقلبتم صالحكم الدنيوية، فغيرتمالدنيا وم

أقول ما بين القوسين ) الطائفة األخرى بأمر راجح مقابلة الجملة وترجيحها ال يمنع اختصاص: (ثانيا
أليس هذا الحذف مـن      !حذفتها أيها الحلبي وهي تبين المعنى المراد ؟        من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ولكن      

   !المشينوقد تكرر منك هذا العمل  !الخيانة
إمام السنة وناصرها في هذا العصر ومن تتمسح به وتعلق نفسك به مع أنك لو  أجيبك بما قاله: ثالثاً
عمله لم  من أبطأ به(من أخص تالميذه لم ينفعك هذا إال إن كنت على الحق الذي يسير عليه فـ كنت ابنه أو

خالفـاً لظـن بعـض      كثيرة صـحيحة؛ في فضل الشام أحاديث(حيث قال رحمه اهللا تعالى ) يسرع به نسبه
فيقوموا بشكره؛ بالعمل الصالح وإخالص  الكُتَّاب، وحتى يعرف المستوطنون فيه فضل ما أنعم اهللا به عليهم،

إن  (:كما قال سلمان الفارسي ألبي الدرداء رضي اهللا عنهمـا          العبادة لوجهه سبحانه وتعالى، وإال فإن األمر      
  انتهى . ))2/235(رواه مالك في الموطأ ) وإنما يقدس اإلنسان عملهأحداً،  األرض المقدسة ال تقدس

 أحاديث فضائل الشام تصدق على كل من فيها من اليهود والنصارى والباطنية والـروافض  ثم هل

   !! والصوفية والقبورية وأحزاب ضالة
تَْأِرز الْحيـةُ   كما ِرز إلى الْمِدينَِةَأن الِْإيمان لَيْأ( :األحاديث الصحيحة التي أفادت لماذا لم تذكر: رابعاً
وأنت ). 147رقم1/131(في الصحيح  ومسلم) 1777رقم 2/663(أخرجه البخاري في الصحيح ) إلى جحِرها

  .عليك اليوم تخاصمهم وتتطاول عليهم بما ال يصدق
قال الحلبي فيمـا   الحلبي له حيث ولم يسلم الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه اهللا تعالى من تعرض

 .-اُهللا  رحمـه -قريبـاً -وقـد تُـوفِّي   ( ):2(حاشـية رقـم   ) 204ص(الـسلف الـصالح    سماه بــمنهج 

 ممـا ال أراه  - رِحمـه اهللا -مع علمي ببعض ما رده علي  -وثَناٍء عليه   لكتابِة ِرثاٍء-تعالى -ووفَّقَني اُهللا 

  .-صواباً
بـين النَّـاِس َأمـر       وقُوع االخِْتالفِ « َأن   -ِجيداً-ُل هذا؛ ِلَأنِّي َأعلَم     َأقُو،  عنه رحمه اهللا تعالى وعفا   

 وِريرض-ِمنْه داِتِهم-الَ بِت ِإرادم ؛ ِلتَفَاوراِكهى ِإدقُواِمِهم، وَأفْهو.  
  غْيب ومذْمالم لَِكنو    انُهودعض، وعلَى بِضِهم ععِإالَّ .بو  ي ِإلـى        ؛ فَِإذَا كَانَؤدٍه الَ يجلَى واالخِْتالَفُ ع

االخِْتالَف، فَِإنَّه َأمـر الَ بـد        ِمن المخْتَِلفين قَصده طَاعةُ اللَّـِه ورسوِله، لَم يضر ذَِلك         التَّبايِن والتَّحزب، وكُلٌّ  
فََأين الغُالَةُ وَأهُل التَّـشِْديِد   ...)2/519(» المرسلَة الصواِعق«ما قَاَل ابن القَيم ِفي كَ. »اِإلنْساِنية ِمنْه ِفي النَّشَْأِة

  انتهى) ! ِمن هذا الكالم النافع الرشيد، البر المفيد؟-السِديد غَيِر-
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  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
يحيى النجمي الذي أدرك خطركم وضرركم مـن  العالمة مفتي جازان أحمد بن  رحم اهللا الشيخ - 1

 هؤالء معدودون من( :عن حالكم فقال مقولته المشهورة بعدم أخذ العلم من أمثالكم حيث قال بعض ما نقل له
المغراوي، ويزكـونهم، ومـن       أنَّهم يؤيدون أبا الحسن، ويؤيدون     - أي السائل    -عنهم   السلفيين؛ ولكن نقلت  

 انتهى كالمه .)أن نقول فيه أنَّه يؤخذ عنهم العلم إن عليه مالحظات، وال نستطيعيزكي المغراوي التكفيري؛ ف
   -اهللا تعالى رحمه –

يحيى النجمي رحمه اهللا تعالى عليك كانت صائبة وموفقة، وقـد وافقـه              وردود الشيخ أحمد بن    - 2
يدل علـى   الذي) مما ال أراه صواباً(تستطع أيها الحلبي اإلجابة عليها إال بمثل هذا الكالم  عليها العلماء، ولم

مؤصالً بالحجة والبرهان، بمجـرد   سوء أدبك مع العلماء، فمن أنت أيها الحلبي حتى ترد كالماً لكبار العلماء     
 !وعلى ما تراه صواباً ؟ أم ال بد الرجوع إلى الحق الدعوى والهوى هل المسائل الشرعية موقوفة على رأيك

لكن في . ) وعفا عنه-تعالى-رحمه اُهللا ... كبيراً-في نفسي -ويبقى  ( كان في النسخة القديمة - 3
وهل يخاف اهللا في الشيخ النجمي      ! الواقع عند الحلبي   هل ال زال كبيراً في    : النسخة الجديدة حذفت وال أدري    
ابـن  (حذفها حتى ال تشغب على أصله الباطل أن بعد موت العلماء الثالثة              أن يجعله من الصغراء ؟؟؟ ولعله     

   !!خلت الساحة من العلماء الكبار) وابن عثيمين باز واأللباني
الحجة عليه حتى فـي كتابـك        هو مجرد دعوى لم تستطع إقامة     ): مما ال أراه صواباً   (وقولك   - 4

والتلبيس وبتر النصوص وتنزيلها على غيـر   المسمى بـمنهج السلف الصالح إال بالتالعب والغش والتدليس
  . أهل األهواء والبدعالمراد بها كحال

كان في المسائل االجتهادية فيسوغ االختالف فيها لكن هل مخالفتك للحـق             وأما االختالف فإن   - 5
   االختالف االجتهادي أم من باب مخالفة األدلة الشرعية واألصول السلفية ؟ من باب
يَؤدي ِإلى التَّبـايِن والتَّحـزب،    وجٍه الَوِإالَّ؛ فَِإذَا كَان االخِْتالَفُ علَى (: وقول ابن قيم الجوزية - 6

هدقَص خْتَِلفينالم كُلٌّ ِمنذَِلك االخِْتالَف و رضي وِله، لَمسرةُ اللَّـِه والجوزية رحمه اهللا  ، لقد بين ابن قيم)طَاع
فسد عليك نقلك، ولكـان حجـة   نقلته أل لكنك يا حلبي حذفت الكالم الذي لو: تعالى لماذا ال يضر وما شرطه

لم يـضر    (:تالعبك بكالم أهل العلم فقد قال ابن قيم الجوزية         وال أدري أين خوفك من اهللا عند      : عليك دامغة 
كان األصل واحداً والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكـد يقـع               ذلك االختالف ولكن إذا   

واحد وهو   ا تقدم من اختالف الصحابة فإن األصل الذي بنوا عليه         وإن وقع كان اختالفاً ال يضر كم       اختالف
النظر في أدلـة القـرآن    كتاب اهللا وسنة رسوله والقصد واحد وهو طاعة اهللا ورسوله والطريق واحد وهو

انتهى فهل أنت يا حلبي سلكت طريقـة الـسلف    )وسياسة والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق
  .لقد سلكت طريقة مخالفة لهم: عند االختالف؟ ال

معلقاً ) 3(حاشية  ) 74ص(العلم قوله فيما سماه بـمنهج السلف الصالح         ومن طعون الحلبي في أهل    
 الحاضر، ومن تسرع بعض فهذا من فتن العصر(فيمن أخطأ في التفسيق والتبديع والتكفير  على قول األلباني

  )الشباب في ادعاء العلم
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  )الشيوخ في اإلفتاء بالعلم) بعض (وكذا(هعلق عليه الحلبي بقول
 يقَوم َأهـَل الـسنَِّة، والَ  : منْهج سِديد( :باز على قول العباد في وصف ابن  معلقاً) 100(وقال الحلبي   

 .يمـزق  ويلُـم، والَ   .يفَرقُ منْهج يجمع، والَ  . ويسمو ِبِهم، والَ يِسمهم    .وينْهض ِبِهم، والَ يناِهضهم    .يقاِومهم
  )يعسر وييسر، والَ .يبدد ويسدد، والَ

 فيمـا  -ال ِقلَّـةً وال كَثْـرةً  -شيئاً ِمن هذه السماِت العزيزاِت  ِكدنا ال نَرى: (علق عليه الحلبي بقوله
  ...عكسها :والملموس المحسوس .نقائضها :والمعاين .أضدادها :-والِعياذُ باهللا-بل المشاهد  !-وشاهدنا عايشْنَا

  ).!ِإلَى متَى؟! فَِإلَى متَى؟ ...
  :  أقول مستعيناً باهللا تعالى

حيث قيد التسرع بأدعياء العلم ولم ينسبه إلى العلماء، بخالفك يا حلبـي فقـد                رحم اهللا األلباني   - 1
   !!!باب المتسرعين الذين هم أسباب الفتنالشيوخ السلفيين بالش ألحقت بعض
يستعجب من أتباعك أن تطعن في العلماء وترميهم بالتسرع، وما نقمت  ليست غريبة عليك وال - 2

  .قالوا الحق، وصدعوا به منهم إال أنهم
 كونك لم تر هذه الصفات العزيزة فهذا لعمى في بصيرتك وعقلك، لكن قد رآها المبصرون أما - 3
الشيخ أحمـد بـن يحيـى     وغيرهم من بقية أهل العلم في) ابن باز، األلباني، ابن عثيمين(ماء الثالثة من العل

عبيد الجـابري والـشيخ محمـد المـدخلي      النجمي رحمه اهللا تعالى والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ      
   .وغيرهم
 كونك ترى أضدادها، فهذا داء أما أنت لم ترها؛ ألنك ال تعرفها، فجهلك مانع من معرفتها،: نعم - 4

لمنهج السلف الصالح الذي يسير عليه العلمـاء الـذين    فيك سببه مخالطة أهل البدع والدفاع عنهم، ومخالفة
 : على حد قول الشاعر .ترميهم بذميم صفاتك

  سقم وينكر الفم طعم الماء من     قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد
 -اليـوم -والَِّذي نَراه   () :2(رقم   حاشية) 290-289(السلف الصالح   قال الحلبي فيما سماه بـمنهج      

ذَِلك كْسن - عتَيِجه ِمن-:  
1 -  غَةٌ) أكثر(َأنفَرِة ماحالس ،ونحرسيا، وِفيه ونخُوضالء؛ يهِللجاب، وون ِللشَّبحرميو!  
  تَْأِثيراً علَى بعِض المشَاِيِخ اَألفَاِضل؛ ِبحيـثُ -ولألسف-جهالَِءال وبعِض-َأن ِلنَفٍَر ِمن الشَّباب  - 2

  !!!ِفيِهم يكَاد يكُون لَهم حكْم ظاهر علَيِهم، وَأثَر باِلغٌ
  .- ولألسف – واقع ؛ لكنَّه- شيئاً ما -(!) ولِئن كان هذا الكالم صعباً  ...

 :سعيد الخدري أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال         عن أبي ) 3691 ()صحيح البخاري (ويؤيده ما في    
بطانة تأمره بالمعروف، وتحضه عليـه،      : خليفة إال كانت له بطانتان     ما بعث اهللا من نبي وال استخلف من       ( 

  )وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه اهللا وبطانة تأمره بالشر،
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صلى اهللا عليه عن أم سلَمةَ، أن النبي ) 1713(ومسلم  ،)2534(ما رواه البخاري : - كذلك -ويؤيده
ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجِتِه ِمن بعٍض؛ فأقضي له على نحـو مـا                إنَّكُم تختصمون إلي،  «: قال وسلم
منه أسمع..«.  

د وهو المعـصوم بـالوحِي الجليـل، والمـسد     - فإذا كان هذا حاَل النبي :-القائل هو الحلبي– قلتُ
  انتهى )! في كثير ال قليل؟-والسالم عليه الصالة-؛ فكيف من دونَه -بالتنزيل

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
؛ -بالوحِي الجليل، والمـسدد بالتنزيـل    وهو المعصوم-فإذا كان هذا حاَل النبي (: قول الحلبي - 1

   . انتهى) كثير ال قليل  في-عليه الصالة والسالم-فكيف من دونَه 
عليه وسلم من التـأثر      مؤدى هذا الكالم أن عصمة اهللا للنبي صلى اهللا عليه وسلم ال تمنعه صلى اهللا              

  ! بالبطانة السيئة فغيره أولى

إساءة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يسبق إلى مثلها، ومن هذه نظرته  وهذا استنتاج قبيح فيه
األبرياء الذين يرميهم بما  فال يستغرب منه ما يرمي به السلفيين!  ولألنبياءالنبي صلى اهللا عليه وسلم بل إلى

  .األلداء فيه وبما في خصومهم الغالة
الشباب السلفي بحمد اهللا تعالى لنصيحة العلماء بأن ال يـدخلوا فـي الفتنـة     استجاب الكثير من - 2
المدخلي حفظـه     قال الشيخ ربيع بن هادي     عالجها للعلماء ومن خالف نصيحتهم وقع في الفتنة؛ كما         ويتركوا

 ):289-287(بـمنهج الـسلف الـصالح       اهللا تعالى في النصيحة التي بنيت عليها أيها الحلبي كتابك المسمى          
)لَِفيِج السنْهلَى المع عتَمةٌ  اجكَِبير اددقِّ،-َأعلَى الحاِونَةً عتَعقِّ، ملَى الحتَِّفقَةً عتَآِخ مةً في اهللامالَِّذي -ي ر؛ اَألم

ولَقَـد  .... انِْتشَاِر السلَِفيِة ، وذِلك ِمما يساِعد علَى-وفَصاِئِلِهم-التَّبِليِغ، واِإلخْواِن  ِمن جماعِة-كَبتَ َأهَل الباِطِل 
نْظُ تَِعبن ال يِة آثَاِر كَلَاِم مالَجعنَِّة ِمن مُل الساِقِب،َأهوفي الع ر   تَخِْدمـسال يو ،فَاِسدالمو اِلحصاِعي المرال يو
ومع اَألسـِف؛ ِإن  .-تَقُوم ِللدعوِة قَاِئمةٌ ِإلَّا ِبها ِتلْكُم اُألصوُل العِظيمةُ الَِّتي يِجب مراعاتُها، وال-والِحكْمةَ الرفْقَ
فَقَوُل ...يرمى ِبالتَّمِييِع، وَأحزاِب التَّمِييِع: المشْروعةَ م هِذِه المعِضلَِة، وينْصر هِذِه المعالَجاِتيدِرك حج كُلَّ من

ذَا خَاضوا في الِفتْنَِة ِإ ال ينْبِغي االعِتراض علَيِه؛ فَِإن كَِثيراً ِمن الشَّباِب): الِفتْنَِة ال تَدخُلُوا في: (النَّاِصِح ِللشَّباِب
مقَتْهزَأو م ،مفَتْهرذَا  !جَل هصقَد حم...-ِفعالً–ولَـه لَمِض: فَاَألسالخَو مدعا، ونْهع دعلَـى   البا، والِحفَاظُ عِفيه

  ىانته.)الِعلَاج ِللْعلَماِء عِقيدِتِهم، وُأخُوِتِهم في اهللا، وَأن يدعوا
مفَرغَـةٌ ِللـشَّباب،    (الساحة اليـوم  وادعاء الحلبي أنه يرى اليوم خالف هذا األمر، مستدالً بأن - 3

  انتهى )ويسرحون، ويمرحون وِللجهالء؛ يخُوضون ِفيها،
 بهم  على أتباع الزمرة التي تدافع عنها وعلى الشباب الذين تعلقوا بهم ولحق            هذا الكالم يصدق  : أقول

  !منتدياتكم بابش
تالميذ   في-اليوم-مع َأن الطعن  ) (227ص(السلف الصالح  وقد قال الحلبي قبلها فيما سماه بـمنهج

 ملةً وتفصيالً-الشيخ األلبانياآلن؟ فَِلماذا!  شديد-ج!... غَراِء حتى تخلُوساحةُ الدعوة للص!!!  
  !ما ِشْئِت أن تُنَقِّري ِريونَقِّ      خال لِك الجو فبيضي واصفُِري
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 األكَمة ما(أم أن ها وراءانتهى )!؟)وراء  
 والجهـالء والـصغراء    أن الـشباب  : سبق رد هذا الكالم لكن سؤالي الموجه للحلبي أثبت لنا         : أقول

   !يخوضون في هذه المسائل
   !صغير العلم؟ ففي السلفيين وفي غيرهم هذا الوصف ثم الصغراء إن كان قصدك

أهل أهواء؟ فالسلفيون الصادقون بحمد اهللا من أبعد الناس عـن هـذا              ن قصدت صغراء أي أنهم    وإ
   .أليق بأهل األهواء ومن يماشيهم ويمدحهم ويدافع عنهم الوصف، وهذا الوصف

عـن الخـوض فـي       فالخالصة أن السلفيين الصادقين الذين تربوا على أيدي العلماء من أبعد الناس           
بأهل البـدع رغـم تـوفر دواعـي      هذا من أنهم لم يتكلموا فيك ويحكموا عليك بإلحاقكالفتن، وال أدل على 
  .انتظاراً لحكم وقول العلماء فيك: وأسباب إلحاقك بهم

  تَْأِثيراً علَى بعِض-ولألسف-وبعِض الجهالَِء-ِلنَفٍَر ِمن الشَّباب  أن( وثنى الحلبي استدالله بـ - 4

  )!!!وَأثَر باِلغٌ ِفيِهم  ِبحيثُ يكَاد يكُون لَهم حكْم ظاهر علَيِهم،المشَاِيِخ اَألفَاِضل؛
دعوى يستطيع القول بها كل فارغ من  هذا الكالم يحتاج إلى دليل وإلى برهان وإال فهو مجرد: أقول

عض األشخاص  كالم بعض المشايخ السلفيين وحكمهم على ب      : أمثال الحلبي، ولكن أنا أطالب الحلبي أن يقول       
ولو كان عنده دليل لسارع لذكره فالحلبي لما فرغ ! تأثير بطانتهم السيئة والجماعات والجمعيات هو بناء على

  !! والبرهان استدل بالمغالطات وبما ليس دليالً أصالً عند أهل العلم من الحجة
هواء؛ لرد الحق الذي عليه طالبه هو من استعمال أهل البدع واأل السلفي يؤثر وادعاء أن العالم - 5

 مـن العبـارات  ( ):50-49ص(إليه، قال الشيخ محمد بن عمر بازمول في كتابه عبـارات موهمـة    يدعو
فإنهـا مـن    .. الكلمة    احذروا يا إخواني هذه    )!عليه الشباب الذين حوله    الشيخ يؤثر (: قول بعضهم : الموهمة

باز رحمه اهللا، وسمعتها تقال فـي حـق    خ ابنكالم أهل البدع والجهل، وكنت قد سمعتها تقال في حق الشي
  : آخرين، وهي كلمة باطلة، من وجوه منها األلباني رحمه اهللا، وسمعتها تقال في حق مشايخ

واألصـل أنـه ثقـة      . في الشيخ أنه غير ضابط يقبل التلقين من تالمذته         أن هذه الكلمة طعن   : األول
  .القبول ، وإال حقها الرد وعدماألصل، فإما أن يقام عليها دليل ضابط، فهذا خالف

وِمنْهم ﴿ عليه وسلم والعلماء ورثة األنبياء     أن هذه الكلمة قد نهى اهللا عن قولها للنبي صلى اهللا          : الثاني
الَِّذين ْؤِمني ٍر لَكُمخَي قُْل ُأذُن ُأذُن وه قُولُونيو النَِّبي ْؤذُونْؤِمِن يِللْم ْؤِمنيِباللَِّه و نُوا ِمـنْكُمآم ةٌ ِللَِّذينمحرو ين 

      َأِليم ذَابع موَل اللَِّه لَهسر ْؤذُوني الَِّذينعند هذه   هجر(،  11/535) (قال الطبري في تفسيره   ). 61:التوبة( ﴾و
ـ          هؤالء المنافقين جماعة يؤذون    ومن: يقول تعالى ذكره  (: اآلية ه رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ويعيبون

  .يقول فيقبله ويصدقه ويقولون هو أذن سامعة يسمع من كل أحد ما
هو يِقن ويقَن إذا : يسِرع االستماع والقبوَل، كما يقال إذا كان) فعلة(رجل أذَنَةٌ، مثل : وهو من قولهم

: وسلم  عليهعن النبي صلى اهللا وأصله من أذن له يأذن إذا استمع له، ومنه الخبر. حدث كان ذا يقين بكل ما
أيها القلب تعلل ِبددن إن همـي فـي          :ومنه قول عدي بن زيد    ،  )بالقرآن ما َأِذن اهللا لشيء كَأذَِنه لنبي يتغنى      (

َأذَناهـ) سماع و  
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عليه وسلم واليوم يقولها أهل البدع والجهال  فهذه الكلمة يقولها أهل النفاق طعنا في الرسول صلى اهللا
هذا فعل أهل النفاق، وال حول و ال قوة إال           ودفعاً لعلمهم، فشابهوا بفعلهم     وإسقاطاً لكالمهم،  طعناً في العلماء  

  .العلي العظيم باهللا
العلم في األشخاص أو في األمور، وهذا من  أن هذه الكلمة يتسور بها أصحابها لرد كالم أهل: الثالث

  عي، فهل هذا من األدلة الشرعية؟إال بدليل شر أسوأ وأبطل ما يكون؛ إذ كالم العالم ال يرد
فيها محاذير كثيرة منها ترسيخ انعدام الثقة بالشيخ في كالمه وأحكامـه، وإذا              أن هذه الكلمة  : الرابع

  .الثقة بالشيخ ضاعت الثقة بعلومه ضاعت
  انتهى.الكلمة أنها تسقط مهابة الشيخ وإجالله من نفوس الطالب ومن محاذير هذه: الخامس

اهللا  ما بعث (:الل الحلبي بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالاستد وأما - 6
عليه، وبطانة تـأمره     بطانة تأمره بالمعروف، وتحضه   : من نبي وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان         
باطل قال أبو   بطانة سوء فهذا معنى       فإن قصد أن لألنبياء    )بالشر، وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه اهللا      

الْغَاِلبـِة عليـه    تََأملْنَا قَولَه صلى اهللا عليه وسلم وهو مـن ( :)362-5361( جعفر الطحاوي في مشكل اآلثار   
نِْبيـاء َألن  اَأل يرِجع إلَى غَيِر اَألنِْبياِء ِممن ذُِكر في هذه اآلثَاِر الَ إلَـى  ِمنْهما فَكَان ذلك ِعنْدنَا واَللَّه َأعلَم ِمما

كُونُونالَ ي ونومصعصلوات اهللا عليهم م اءاَألنِْبي هذَاِهبالَ مو خَالَِئقُه دممع من الَ تُح .وزجفَ يكَيفقال قَاِئٌل و 
َألنِْبيـاِء علـيهم الـسالم    من ذُِكر فيها من ا     َأن يكُون ذلك كما ذَكَرت وِإنَّما في هذه اآلثَاِر رجوع الْكَالَِم على           

ماهِسو نِمم؟وفَكَان  هذا الْكَالَم ِنِه َأنوعِفيِق اللَِّه عز وجل ونَا له في ذلك ِبتَوابوج  مِبِه قَو خُوِطب ِبيرع كَالَم
تَرده إلَى بعِضِهم دون بِقيِتِهم  هذا على جماعٍة ثُممخَاِطبهم والْعرب قد تُخَاِطب ِبِمثِْل  عرب يعِقلُون ما َأراد ِبِه

يرِجع ذلـك   عليه وسلم في اآلثَاِر التي روينَاها وهو من التي تَغِْلب عليه ِمنْهما فَِمثُْل ذلك قَولُه صلى اهللا... 
 )صلوات اهللا عليهم الَِّذين الَ يكُون منهم ِمثُْل ذلـك  ياِءعلى من قد يجوز َأن يكُون منه ِمثُْل ذلك الَ على اَألنِْب

  انتهى
وبين كالم الحلبـي الـذي    – الصالة والسالم  عليهم-فقارن بين هذا الكالم الذي يبين مكانة األنبياء 

 يظهر لك شناعة هذا القول وبشاعته ويظهر لك جهـل وتهـور هـذا    )... فإذا كان هذا حاَل النبي(يقول فيه 
يمثـل   فلم يكتِف بما يلصقه بالسلفيين وعلمائهم فذهب المسكين غير الفطـين          . بمنزلة األنبياء  المتعالم وجهله 

  .والهوى باألنبياء وال سيما خاتمهم وأفضلهم عليهم الصالة والسالم قاتل اهللا الجهل
 إن كانت هي رحمه اهللا تعالى أن بطانة السوء ال يحكم بها إال الطحاوي وظهر بقول أبي جعفر - 7

  .المؤثرة ال مطلقاً تؤثر واهللا أعلم الغالبة
إنَّكُم تختصمون إلي، ولعـلَّ     «:قال صلى اهللا عليه وسلم   استدالله بحديث أم سلَمةَ، أن النبي        وأما – 8

 فَمـن    «:وتكملة الروايـة  . »..فأقضي له على نحو ما أسمع منه       بعضكم أن يكون ألحن بحجِتِه ِمن بعٍض؛      
أبلغ   «:وفي لفظ »ألحن بحجته«:  وقوله»َأِخيِه شيئا فال يْأخُذْ فَِإنَّما َأقْطَع له ِقطْعةً من النَّاِر قَضيتُ له من حقِّ

فيه إساءة إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم أال تراه قـال             غريب عجيب بل منكر؛ إذ     فهو استدالل . »من بعض 



 8 - 17

)بالتنزيل - فإذا كان هذا حاَل النبي ددسبالوحِي الجليل، والم ن دونَه -وهو المعصومعليه الصالة-؛ فكيف م 

   .انتهى)  في كثير ال قليل-والسالم
فيحكم : فيقال له خالف الواقع: يمكن أن يستَغْفل: النبي صلى اهللا عليه وسلم أن: فظاهر كالم الحلبي

  .معصوم  عليه وسلموهذا فَهم سقيم، ألن الرسول صلى اهللا :ظلماً
، التي "بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبنية على اإلقرار أو البينة يتعلق"ثم الحديث  - 9

العلماء وإدانتهم هـو   عليها والحكم في ضوئها؛ ألن له الظاهر واهللا يتولى السرائر، وكالم العالم بالبناء يلزم
وبالتالي ال متعلـق للحلبـي باالسـتدالل بهـذا           وتياً أو كتابياً،  بناء على كالم الشخص المنتقد سواءاً كان ص       

  .الحديث
في سجعه وزخرفتـه فيفـتن       على حال الحلبي الذي يلحن بكالمه ويبالغ       وفي هذا الحديث رد    - 10

التعمق في البالغـة بحيـث يحـصل     فيه أن(: )13/177(بعض الناس بأسلوبه، قال الحافظ في فتح الباري 
أي أكثـر بالغـة   ) أبلغ(مذموم فإن المراد بقوله  لى تزيين الباطل في صورة الحق وعكسهاقتدار صاحبها ع

يذم وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل فـي صـورة الحـق     ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم
 ة وهذا كما يذملذاتها وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه وهي في حد ذاتها ممدوح فالبالغة إذن ال تذم

كان الغير مـن   صاحبها إذا طرأ عليه بسببها اإلعجاب وتحقير غيره ممن لم يصل إلى درجته وال سيما إن
وال فـرق  . األمور الخارجية عنها أهل الصالح فإن البالغة إنما تذم من هذه الحيثية بحسب ما ينشأ عنها من 

  انتهى )في ذلك بين البالغة وغيرها
على عهِد رسول اللَِّه صلى اهللا       خَِطيباِن الْمشِْرِق اه ابن عمر قال قَِدم رجالَِن من      ويؤيده ما رو  : قلت

اهللا عليه وسلم فَتَكَلَّم ثُم قَعد فَعِجب  فَتَكَلَّما ثُم قَعدا وقَام ثَاِبتُ بن قَيٍس خَِطيب رسول اللَِّه صلى عليه وسلم فَقَاما
فَِإنَّما تَشِْقيقُ الْكَـالَِم ِمـن    يا َأيها الناس قُولُوا ِبقَوِلكُم(: النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال ِهم فَقَامالناس من كَالَِم

) 875رقم 302( األدب المفرد  والبخاري في ) 2/94( المسند أخرجه أحمد في  ) فإن ِمن الْبياِن ِسحراً    الشَّيطَاِن
، )671رقـم  324(وصححه األلباني في صحيح األدب المفرد       ). 5718قمر13/25 (وابن حبان في الصحيح   

 )الـشيطان  عمر إن كثرة الكالم في الخطب من شقاشق        عند عمر فأكثر الكالم فقال     رجل خطب( :وقال أنس 
وابن عبد البر   ) 152رقم112( وابن أبي الدنيا في الصمت    ) 876رقم302(أخرجه البخاري في األدب المفرد      

وصحح إسناده األلباني في صحيح      .من طرق عن حميد أنه سمع أنساً      ) 2/113(العلم وفضله   في جامع بيان    
   ).672رقم325 (األدب المفرد
السلفيين معروفة لديهم، وهم يعاملونهم على ظاهرهم، والخفايا يعلمهـا اهللا،            ثم بطانة المشايخ   - 11
الدليل ويقفون  طالبون من يخبرهم بأمر أحد عنال يقبلون قوالً بال حجة وال برهان، بل ي السلفيون والمشايخ

وقوع الخطأ لكن الحكم للغالب واهللا       بأنفسهم على القضية، ويتثبتون في األمور هذا غالب حالهم، مع احتمال          
  .أعلم

هذا شيخنا العالمة ربيـع      ومن هؤالء المشايخ الذين طعنت فيهم يا حلبي وربيت أتباعك على           - 12
عليـه،   عليه أن بطانة الشيخ ربيع المدخلي تؤثر اهللا تعالى فقد زعمت كذباً وافتراءاًبن هادي المدخلي حفظه 
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الخامسة  الحلقة الفرية قد ردها المشايخ السلفيون كما سبق نقله عنهم في وال شك أن هذه فرية بال مرية، وهذه
شخاص بالـدليل، وبقبـول     بتأهله للنقد والتكلم في الجماعات واأل      حيث شهدوا للشيخ ربيع بن هادي المدخلي      

 عالية في هذا الباب إال أن يظهر ما يخالفه، ويرده واقعه وكتاباته المبنية على الحجج               ذلك منه لبلوغه درجة   
وسـأكتفي  ! والقال   والبراهين وعلى تصريحات من ينتقدهم سواءاً كانت من كتبهم أو أصواتهم ال على القيل             

إمام الجرح والتعديل الصادق األمين     : (ا حفظه اهللا تعالى حيث قال     هنا بقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب البن       
مـن   على كل رأس مائة عـام  يبعث هادي واهللا إمام الجرح والتعديل في القرن الرابع عشر اهللا أخونا ربيع

 تكلم عن أمر دينها فالمجدد للجرح والتعديل بعدل وصدق وأمان واهللا ربيع هادي ونتحدى أنه يجدد لهذه األمة
شـيخنا   عن ال نعرف  (:وقال الشيخ فالح مندكار    ،)أشرطته ومن كتبه   أي واحد بدون الدليل من كالمه ومن      

دقيق جداً في هذه المـسائل، فـرده    يعتمد على الكالم المجمل، بل هو  أنه-حفظه اهللا – ووالدنا الشيخ ربيع
أئمـة   المردود عليه، وقد أثنـى عليـه       ووالعزو دائماً إلى موضع الكالم المنقود أ      ،  والبراهين ونقده باألدلة 

الحـق وإبطـال    اهللا ولرده عن المخالف بالحجة والبرهان حرصاً على بيـان  لذبه عن دين وعلماء عصره
 تثبته في المسائل واألقـوال  الحق والصواب، وشدة الباطل، مع حرصه على انتفاع المنصوح ورجوعه إلى

أهـل   ينشر ذباً عن دين اهللا وتنقية لمـذهب        ثم بعد ذلك  ،  ةوصبره على أهل األخطاء ومناصحتهم سراً لفتر      
بالحكمة والرفق واللين مع المخالفين على ما  واألخطاء، وكل ذلك اهللا من الشوائب والبدع الحق وتصفية لدين

اهللا  والدين الحق، وفقـه  على العقيدة الصحيحة السنة والجماعة، وكل هذا مع شدة غيرته عند أهل هو متقرر
  انتهى )وبارك له في علمه وعمله وعقبه  وتقبل منا ومنهوأيده

 يا حلبي صاحب البطانة السيئة، فمجالسك مع من بدعهم العلماء وردوا على أخطـائهم  ثم أنت - 13
سيء يـا حلبـي    الجسام، من أمثال العرعور والمغراوي والمأربي والحويني ومحمد حسان وسالم، بل أنت

على اآلخر، وال حول وال قوة إال باهللا         ة والعافية، فال أدري أي واحد منكم مؤثر       بغير بطانة نسأل اهللا السالم    
  .العلي العظيم
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أنفسنا، ومن  باهللا من شرور إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ، اهللا الرحمن الرحيم بسم
شريك  أن ال إله إال اهللا، وحده ال هادي له، وأشهد  له، ومن يضلل فالسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل

  . له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
بدعة،  محدثاتها، وكل محدثة   اهللا، وخير الهدى هدى محمد، وشر األمور       أال وإن أصدق الكالم كالم    

  :ما بعدر، كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في الناو
 –  بحمد اهللا تعالى-سلسلة صيانة السلفي من وسوسة وتلبيسات الحلبي  نالتاسعة م الحلقة فهذه هي

  ."الصالح منهج السلف"بعض وسوسة الحلبي وتلبيساته في كتابه الذي سماه بـ والتي كشفت فيها عن
ماكر، فهـو لـم    مناقشة الحلبي في طعنه في بعض علماء السلفية بأسلوب الثامنة الحلقة وقد سبق في

   .لهم، وأخذ يفسرها ويهول فيها على خالف الحق هم ولكن ذكر أموراً يعرف كل سلفي أنهايذكرهم بأسمائ
العلماء وطالب العلم، وقد انتفع بهـا كثيـر          وقد لقيت بحمد اهللا تعالى قبوالً واستحساناً من كثير من         

 ثـم بفـضل   -خراً بفضل اهللا أوالً وآ – فظهر حاله وانكشف أمره ممن كان مغتراً بالحلبي محسناً الظن به،
 علمونا المنهج السلفي الصحيح، وحفظوه لنا من التبديل أو التحريف أو التعطيل جزاهم العلماء السلفيين الذين

  .اهللا عنَّا جميعاً خيراً
وأسوق لك  !السلفيين استكمل شيئاً من طعن الحلبي في العلماء – اهللا تعالى إن شاء – الحلقة وفي هذه

  .علماء السنة مع الرد عليه بي الذي يطعن فيه علىأخي القارئ كالم الحل
الحـد ِبـبعِض    وقَد يِصُل(: )1(حاشية رقم ) 72ص(بـمنهج السلف الصالح  قال الحلبي فيما سماه

  !!) يِتناسلَِف سلَِفيتُك غَير: (كََأن يقوُل!! من يخالفه  ِإلى التَّشِْكيِك بسلفية-!ِلمجرِد مخالَفَِتِه-(!) الناس
 :اَألشْـخَاص  ، وأن ما قَد يقَع ِمن اخِْتالٍف بـين -َأبداً-السلَِفيةَ واِحدة   غفر اهللا له َأن-هذا-متَناِسياً 

  !والعمل ، َأو سوِء التَّصرِف-والخَلَل-فَِبسبِب سوِء الفَهِم 
: -رِحمـه اهللا -اَأللْبـاِني    ِبحقِّ شَـيِخنا -قَِديماً )1(ِبما قَالَه بعض الناس (!) ولَقَد ذَكَّرتِْني هِذِه الكَِلمةُ

 )2( بأسلوب آخـر   -!معِذرةً-ولَِكن   !-سواء ِبسواءٍ -فَهِذِه ِمن ِتلْك     !!»الشَّيِخ اَأللْباِني  سلَِفيتُنا َأقْوى ِمن سلَِفيةِ   «
علـى  (!)  خَرجهـا    -غَفَر اُهللا لنا وله   -أن قائَل هذه الكلمِة      -أخي طالب العلم  -فتَ  والعجب يعظُم إذا عر    !!

 ،فاِع عن الشيخ األلباني    معنى الذَّبالدنَِقفْ عندها كثيراً   ... ومع ذلك  !ولماذا؟ ؟!ولستُ أدري كيف     !!!و فلم !
نِْدننُد انتهى )!!حولَها ولو يسيراً ولم  

   :اهللا تعالىأقول مستعيناً ب
ربيع المدخلي حفظه  أثار الحلبي في هذا التعليق وأراد بدسيسة الطعن ظلماً وعدواناً على الشيخ - 1
  .اهللا تعالى

                                                 

وفيها بيان أن ) الناس من بعض(وهذه أفضل  )شاِيِخ األفاِضلقَالَه بعض املَ ِبما(!) ولَقَد ذَكَّرتِني هِذِه الكَِلمةُ (يف النسخة القدمية  - 1
 .معروف املراد به شيخ وهو الشيخ ربيع كما هو

 .وهذه سوء أدب كاليت يف األصل!!)  ِمن الباِب اخلَلِْفي-!معِذرةً- ولَِكن! -سواًء ِبسواٍء-فَهِذِه ِمن ِتلْك (ويف النسخة القدمية  - 2
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  سلفية أقوى من  سلفيتنا(واألخرى قديمة ،  )غير سلفيتك  سلفيتنا(إحداهما جديدة    :وهاتان المسألتان  - 2
  .كما سيأتي بيانه إن شاء اهللا تعالى ! ق السحيق بين االثنينوقد شبه إحداهما باألخرى، مع الفار ،)األلباني

قول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه اهللا تعالى لعلي الحلبي بعـد             : فهي أما المسألة األولى   - 3
 والحلبي! عليه لسنوات طوال مع التحذير من مخالفة منهج السلف الصالح  النصيحة والصبر نصحه وتكرار
 !!) سلَِفيتُك غَير سلَِفيِتنا   (ن منهجه الجديد، فقال له الشيخ ربيع المدخلي بكل وضوح وصراحة          يدافع وينافح ع  

 المدخلي حفظه اهللا تعالى إن كان هذا المنهج الذي تسير عليه أيها الحلبي تزعم أنـه                ومعنى كالم الشيخ ربيع   
السلف وتلقيناها مـن   سير عليها وورثناها عنمنهج سلفي فهذا يعني أن سلفيتك غير السلفية المعروفة التي ن

  .المشايخ السلفيين بل وأثنى عليها كبار العلماء
وهـذا   .المعـروف  أنك بهذا المسلك وهذا المنهج الجديد لست على منهج السلف         : والمعنى باختصار 

  . واضح جداً بحمد اهللا
 ، وأن ما قَد يقَـع ِمـن  -َأبداً-لسلَِفيةَ واِحدة غفر اهللا له َأن ا -هذا-متَناِسياً (: فقولك أيها الحلبي - 4

  .انتهى) !التَّصرِف والعمل ، َأو سوِء-والخَلَل-فَِبسبِب سوِء الفَهِم : اخِْتالٍف بين اَألشْخَاص
  .ألعمالك التي تخالف منهج السلف السلفية واحدة؛ فما تفسيرك فإذا كانت: عليك حجة

نصف فقيه كما قاله ابن قيم الجوزية ونقلته في كتابـك المـسمى بمـنهج                ل أنت فقيه أم   فما أدري ه  
وأن مـا قـد     (وأما قولك   ) قلت فقيه النفس يقول ما أردت، ونصف الفقيه يقول ما        ( ):33ص (السلف الصالح 

  ! فغريب جداً...) يقع
   ؟  ما أدري !!اصاألشخ فهل ما وقع بينك وبين المشايخ السلفيين هو من باب االختالف بين

  .على طريقة الفالسفة المغالطة مغالطات في كالمك أيها الحلبي
حتى رميتهم بسوء الفهم والخلل، ولم تكتف بذلك حتى رميتهم بسوء  الحلبي ولم تكتِف بذلك أيها - 5

  ! التصرف والعمل
  .نك أيها الحلبيقر وأنت كوعل يناطح الجبال فما أوهنتها ولكن أوهنت ما أدري يا حلبي أال تستحي

العلماء الكبار واحترام رأيهم، والرجوع إليهم،       لو افترضنا جدالً أن المسألة اجتهادية فأين األدب مع        
وأعمق علماً، وأحسن توجيهاً منك لو كنت متأصالً علمياً فكيف وأنـت             واالعتراف بفضلهم، فهم أبعد نظراً،    

  .وقلة العلم بل والهوى جمعت بين صغر السن
أو خصام هم دافعوا عنك كما       ليس بينك وبينهم عداء    ؟ايخ السلفيون يريدون أن يختلفوا معك     هل المش 

، سيأتي نقلـه مـع   )1( حاشية رقم) 227ص(سميته بـمنهج السلف الصالح  اعترفت أنت بنفسك بذلك فيما
  .فيه مناقشتك

، مسألة التزام بمنهج بدعة، مسألة حق أو باطل والمسألة ليست اجتهادية إنما هي مسألة سنة أو: كيف
  .مخالفته السلف أو

والتأصيل الباطل للدفاع عن هؤالء الرؤوس      ،  فهل الدفاع عن رؤوس أهل البدع باألكاذيب والخيانات       
المسلمين بأنهم من أهل السنة وبإطراء أهـل البـدع الغليظـة              والشهادة ألهل البدع مثل اإلخوان     م،وأتباعه
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 ، َأو سوِء تَّـصرِفك -وخَلَلك-ذيب واالفتراءات العظيمة إال من فَهِمك باألكا  وحرب أهل السنة،كالشعراوي
  !وعملك

وانتهت لكن عاد الحلبي ليفتحها بأسلوب ما كـر          أما المسألة الثانية فهي مسألة قديمة قد أثيرت        - 6
لطـالب العلـم   المدخلي ويؤلب الناس على الشيخ ربيع المدخلي؛ ليقول  مخادع ليطعن بها على الشيخ ربيع

  .من خلف الباب فكالمه في الباطن طعن! ربيع المدخلي يطعن في األلباني بأسلوب خفي الشيخ: والعلماء
والعجـب   (أيها الحلبي  عن نفسه إذ قلت    ولم تكتِف بذلك حتى رددت دفاع الشيخ ربيع المدخلي         - 7

الـذَّب،   على معنـى (!)  خَرجها -فَر اُهللا لنا ولهغَ- أن قائَل هذه الكلمِة -العلم أخي طالب-يعظُم إذا عرفتَ 
  ).!!!والدفاِع عن الشيخ األلباني

فكالم الشيخ ربيع المدخلي واضح عنـد   !!! وال أدري أيها الحلبي إلى أي مدى من التلبيس وصلت
، شيء  على اآلخر فيل التفضيل تفيد اشتراك اثنين في أمر مع زيادة أحدهماافأفع: أهل اللغة وعند أهل العلم

 ومن على لكن إذا قارنا بين سلفية األلباني وسلفية أئمة الدعوة؛ معروفة فسلفية األلباني رحمه اهللا تعالى قوية
  .نهجهم نجدها أقوى

على معنى الـذَّب، والـدفاِع عـن     (!)  خَرجها-غَفَر اُهللا لنا وله-قائَل هذه الكلمِة ( :وأما قولك - 8
  .انتهى )لبانيالشيخ األ

المدخلي لم يخرجها بـل هـذه هـي الحقيقـة      فهذا تلبيس وتدليس منك إلخفاء الحقيقة؛ فالشيخ ربيع    
الشيخ ربيع المدخلي أورد هذه الجملة في سياق الثنـاء           ألن! الواضحة وال تحتاج إلى تخريج لمعنى صحيح      

قال أخونا الشيخ خالد ضحوي في       .المدينةمن علمه، مع سلفية األلباني وأهل        على الشيخ األلباني واالستفادة   
 في نقول بأن الشيخ ربيع كان ():2ص(زعم أن الشيخ ربيع المدخلي يطعن في الشيخ األلباني  الجواب عمن

فيه طعن خصومه  مناسبة معروفة وشريط معروف قد طرح فيه سؤال حول بعض فتاوى الشيخ األلباني ورد
  .بما هو أهٌل له نبوية أثنى على الشيخ رحمه اهللاوذكر جهوده العظيمة في خدمة السنة ال

األلباني فقال مفنداً لهذه الدعوى التـي ال         ثم رد على من يزعمون بأن سلفية الشيخ ربيع مأخوذة من          
السلفية والحمد هللا من قبل أن نعرف الشيخ األلباني ويقصد بـذلك   يقصد منها الخصوم إال الطعن، إننا عرفنا

 السلفي في هذه البالد الطيبة وعلى رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه اهللا هجما عليه علماء المن

  .وتالمذته والشيخ القرعاوي رحمه اهللا وتالمذته
الفتاوى وإن كان مجتهداً فإن الشيخ ربيع يرى أن الصواب فـي هـذه    وأن الشيخ يخالفهم في بعض

  .سلفيتنا أقوى من سلفية الشيخ األلبانيالبالد ومن هنا قال أن  المسائل مع علماء هذه
العقالء المنـصفين أن   ولقد بلغت هذه الكلمة الشيخ األلباني وتالمذته فلم يغضبهم ذلك بل قالوا قول

  انتهى) هذه وجهة نظر وليس فيها طعن والحمد هللا
 له حتـى مـن      وحباً والشيخ ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى من أكثر العلماء دفاعاً عن األلباني            - 9

  .الذين يدعون أنهم تالميذه وأنصاره
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في الجواب عمن زعم أن الشيخ ربيع المدخلي يطعـن فـي الـشيخ               قال أخونا الشيخ خالد ضحوي    
عن أهل السنة جميعاً وعلى رأسـهم        معروف عنه دفاعه المستميت    ربيع حفظه اهللا   الشيخ): (1ص(األلباني  

اللطيف باشميل وحذر منـه،   حداد وأتباعه وهو الذي رد على عبدوقف في وجه ال الشيخ األلباني، فهو الذي
كتاباً واحداً أو  ثورة هؤالء الحدادية على الشيخ ناصر الدين األلباني، ولم نر من أهل األهواء أكثر وقد كانت

  .انتهى)شريطاً واحداً في ذبهم عن الشيخ األلباني
م واضح جداً عن هذه الفرية التي يرميـه بهـا           المدخلي حفظه اهللا تعالى بكال     وقد أجاب الشيخ ربيع   

سـمع  : يقول سائل يسأل (: أصحاب النوايا الخبيثة فقد سئل الشيخ ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى           المغرضون
  أنكم قلتم في شريط بصوتكم إن سلفيتنا أقوى؛ أفضل من سلفية األلباني؟

ومرات، وهذا مثل القول بأن األلباني  اتعلى هذا السؤال كر قد أجبت: - حفظه اهللا -فأجاب الشيخ 
ما دام أهـل     الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما هي إجابتكم عن هذه الدعوى على الشيخ األلباني؟              يطعن في 

 أسألكم، ما هو قـولكم     فأنا،  السؤال ويطلبون ترداده وقد أجبت عنه مراراً وتكراراً        األغراض يلحون في هذا   
أجبـت عـنكم وفنـدت       عندكم إجابة؟ أنا    في اإلمام محمد بن عبد الوهاب؟ ما       يطعن فيمن يقول إن األلباني   

األلبـاني ال مـن    عندهم غيرة على كرروا السؤال كذابون، ليس دعوى هؤالء، وبينت كذبهم، وهؤالء الذين
أنا أحترم األلباني؛ ما     ويكررونه للفتنة هذا قصدهم،    قريب وال من بعيد، وهم من خصومه، وخصوم منهجه،        

التي في الشريط الـذي   هذه عنه وهللا الحمد؛ كثيراً وكثيراً، وفي الكلمة عتقد أحد يفوقني في احترامه، وذببتأ
األلباني، فطبعاً أهل األهواء جعلوني بين شقي رحى مـن   قلت فيه هذه الكلمة كان الشريط دفاعاً عن الشيخ

على هذه الشبهة وبينا الكـذب وكـذا،    جبناطيب أ... إني أغلو في الشيخ األلباني : طرف يقول: الشريط هذا
  .وكذبهم

الكـالم،   األلباني، أطعن فيه فقلت هذا إني أنا أنتقص: الثاني الشق الثاني للرحى هذه؛ يقول والطرف
إخوان أني قلت سلفيتنا أقوى من سلفية األلباني هـذا   افرضوا يا دفاعي عنه وثنائي عليه وتعلقوا بها، فنسوا

اإلمام الشافعي لإلمام أحمـد   لما يقول - بارك اهللا فيكم - ال ؟هذا إخراج له من السلفية فية؟إخراج لهمن السل
فأخبروني بأي حديث صح كوفيـاً      ،  بالرجال والحديث مني  ؛  أنتم أعلم بالحديث مني   : وإلخوانه يقول  بن حنبل 

د أعلم مثالً تكلم الشافعي أحم ؟هذا نقص في الشافعي هل، بصحته ألعمل به أخبروني؛ شامياً مصرياً بصرياً
األمثلة كثيرة  ؟هذا انتقاص للشافعي فهل، بصحة األحاديث وبالرجال وبمعرفته بالرجال؛ أعلم منه ولكن أحمد

إنه شـيخ   : الشيخ محمد بن عبد الوهاب     يعني الشيخ األلباني قال في كالمه عن      ،  األمثلة كثيرة ؛  على كل حال  
يا أخي مـا  ، طعن في الشيخ األلباني إنه: الكالم الذي يقولون فيه ي هذاالشريط أو ف في هذا، اإلسالم الثاني
القـيم   بن عبد الوهاب وال ابن كم شيخ اإلسالم وتالميذه كلهم ما أحد يقول عن محمد، اإلسالم أحد مثل شيخ

 وال أحد الحلم والعلم والذكاء الشوكاني وال غيرهم ممن دافع عن ابن تيمية كابن تيمية في وال ابن حجر وال
تيمية في الحفظ والعلم والذكاء  غيرهم ممن جاء بعد ابن وال يدعيه لغيره، وال يدعي، ال أحد يدعي هذا لنفسه

اهللا  لإلمام محمد بارك ال تنقص... فاألمر ، أحد يدعي هذا لنفسه وال يدعيه لغيره ما أحد وال أحد يدعيه، ما
تجاوز ابـن  ، الثاني بعد ابن تيمية وهو شيخ اإلسالم: يقول فيه ،قال فيه الشيخ األلباني ففي هذا الكالم، فيكم
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هل هذا الذي يقول ، اإلسالم الثاني علماء السنة وجعله شيخ والذهبي ومن بعدهم من القيم وابن كثير والمزي
 ؟  بن عبـد الوهـاب     هل هذا اإلنسان يتنقص الشيخ محمد     ؛  لفظ المجدد في هذا المقام     ويطلق عليه ،  هذا الكالم 

ونشره للـسنة  ، السنة ومحاربته أهل البدع وقد بينت منزلة األلباني وجهاده وعلمه وذبه عن،  في هذا الشريط  
، عرفنا السلفية إال مـن األلبـاني   عنا إنا نحن ما يشيعون كانوا: قالوا يعني لواء السنة وو إلى آخره، ورفع
ومـن  ، قبل الشيخ األلباني وعرفنا السلفية ! موأين مثل هذا الكال، حزب األلباني، فأين مثل هذه الشبهة ونحن

وال ألن سلفيتنا أقوى من سلفيته بارك ، الشيخ يوم جاء يدرسنا في الجامعة بدأنا من أول يوم نعرف فيه أول
 أنه يعني متساهل بالنـسبة لمواقفنـا  .. ونحن ننظر أنه األلباني ينظر لنا أننا متشددون الشيخ؛ طيب، اهللا فيكم

 ؟معنـاه أنـه يتنقـصنا    هذا لما يقول هذا هل ولماذا نحن متشددون أيش معنى، ارة ال تنقصاً لهقلت هذه العب
  . ال: يقول

ومنهجه واحد ،الشيخ ابـن بـاز وابـن     ومنهجنا، على كل حال عقيدتنا وعقيدة األلباني شيء واحد
وانتشرت دعـوة   واحد،عقيدة واحدة ومنهج  واأللباني ومحمد بن عبد الوهاب وابن تيمية كلهم على عثيمين

في مشارق األرض ومغاربها ال يجد السلفيون في العالم كله تنافراً بـين             ؛  باز الجميع في حياة األلباني وابن    
يـشيعونه علـى    الـذي  ومثل هذا السؤال، يثيرها أهل الفتن ولكن هذه األشياء، األلباني ومنهج إخوانه منهج

 لو بلغت األلباني هـذه مـا   ، بعضهم ببعض هدف منها ضرب السلفيينكل هذه األشياء إنما ال؛  األلباني وعلي
وال ، األلباني وأعداء منهجه وهؤالء الذين يرددونها أنا أعتقدهم أعداء! وبلغت تالميذه ولم تهزهم، أبداً هزته

ـ  لكن ربما واجه، وأنا ال أتهم السائل اآلن الذي سألني إن شاء اهللا، الفتنة إال يريدون بذلك ن هـؤالء  غلطاً م
  انتهى) السؤال المفسدين فسألني هذا

على علماء السنة واإليمان كما نقله أخونا الشيخ خالد          وسئل الشيخ ربيع المدخلي في دفع بغي عدنان       
 ما تعلـيقكم ) 20رقم4ص(الجواب عمن زعم أن الشيخ ربيع المدخلي يطعن في الشيخ األلباني  ضحوي في

: على األلبـاني قـال     الرجل المتكبر  واهللا العظيم قال هذا    «:- اهللا إليكم  أحسن   –اهللا على قوله اآلتي      حفظكم
   »؟كيف يرضى، ما يرضى ؟بالتحاكم سلفيتنا أقوى من سلفية األلباني، فكيف يرضى

وعلمه ومنهجـه   عقيدة ومنهج، ونحن نجلُّه ونحترمه لعقيدته أقول نحن يربطنا باأللباني (:الجـواب
ألنه تصدى ألباطيلهم،   ؛  واحدة ل وألهل البدع ورمي أهل البدع إياه عن قوسٍ        الصحيح، وتصديه ألهل الباط   

سلفيتنا أقـوى مـن     ": وهذا الكالم الذي قلته   . هذا له  وكر عليها بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح نعرف       
 أن مسجل فليـسمعه مـن يريـد    قلته في خالل الدفاع عنه، ورد الطعون عليه، وهذا شريط "األلباني سلفية

 ومن منطلق الغيرة علـى الـسنة وعلـى    ؟صادقاً وهل عدنان يردد هذا الكالم. يعرف الحقيقة وهو منتشر
التصاقه باأللباني استغالٌل ماكر، فهو ليس على منهجه، وبعيد عن مـنهج   األلباني، أو هو استغالٌل ماكر، إن

  .األلباني
القواعد لحمايـة أهـل      يدافع عنها ويضع  ألن منهج األلباني محاربة البدع صغيرها وكبيرها، وهذا         

مع أشد أعداء األلباني، ورأيت شـيئاً        البدع، ويمشي مع أهل البدع ويمشي مع الحزبيين، بل يمشي في ظني           
يمدونه بأشرطة ال يمكن أن يعلمها، موجودة عند أناٍس من  في كالم عدنان يدل على هذه الصلة، ومنها أنهم
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 باني سباً شديداً وافتروا عليه، وأنه عدو لمحمد ابن عبد الوهاب وعدو لدعوتهاألل رؤوس الحدادية الذين سبوا
عندهم، وما سـمعنا لـه    وعدو لهذه الدولة و وإلى آخره، هؤالء يمدونه بمعلومات ال يعرفها أعرف أنها من        

على تالميذ  عرضت هذه المقولة    ،  األلباني كلمة ال في شريط وال في كتاب يواجه بـها هؤالء الذين يعادون           
وعدنان يريد أن يهول ويريد الفتنة، وهذا من األدلة أنه           ،"هذا ال شيء فيه   ": أما تالميذ األلباني قالوا   . األلباني

 .ويتقصد التحريش تقصداً يتقصد الفتنة قصداً

واحترامه لأللباني لرد على أعدائه الذين ألفوا فيه الكتب يطعنـون فيـه    وإال لو كان صادقاً في حبه
باشميل،  '':يطعن في دعوة محمد بن عبد الوهاب ويطعن ويطعن إلى آخره، ويعرفهم أسميهم له ويقولون أنه

 عليهم اآلن إن كان صـادقاً وإن       وأعلنوا، يرد  يرد عليهم، وغيرهم من الذين كتبوا     " موسى الدويش، العسكر  
عليهم فهو صديقهم ومتمـالىء      الدنيا ال تهز ظفره يرد عليهم، فإن لم يرد         كان شجاعاً، وإن كانت الدنيا فتنة،     

  انتهى) بالمعلومات التي أظن أنهم أمدوه بـها، فإن سكت ولم يرد عليهم فاألمر كما ذكرت أنا معهم ويمدونه
على هذا المدح أم طعنت فيه هذا كـالم   كافأت األلباني ما ذكرته بأنني (:وقال الشيخ ربيع المدخلي

 الكـالم؟  ماذا تريد بهذا ! السلفيين كما هو المعهود منك وهو تحريش واضح بإثارة الفتن بين الظلم في غاية

 أما أنا  أطعن فيه وقد تكون أنت وأمثالك تطعنون فيه في جلساتكم الخفية،           أنا واهللا ما   !أنا طعنت في األلباني؟   
) الفقه ( منه الحديث وقواعد أصول أحترمه وأعلم فضله ودرست عليه ثالث سنوات أتلقىفأقدر هذا الرجل و

بذلك واستفدت من كتبه ومن أشـرطته،   يعرف لمثله، أشهد له   و قواعد أصول الحديث وتطبيقها عملياً بما ال       
لجامعة وفي موقـع  ا في  ...وتقديره أعداء هذا الرجل يحاربوني بما يعلمون من احترامي لهذا الرجل والناس

أرى كمشايخي علماء هذه البالد أن هـذه         أنا أتصور أنني وإياه واقفان فذكرت له بعض القضايا التي أنا           ما
  .عندكم شيء من التشدد أنتم: الشيخ األلباني القضية فيها كفر فقال

فيتي فـإذا  من بسلفيته وهو يؤمن بسل ؤأ أنا هذه وجهة نظر من الشيخ األلباني وقولي هذا وجهة نظر،         
يـرى   وال أرى ذلك طعناً وهو ال هو أن سلفيته أقوى يرى سلفيتنا أقوى من سلفيته أعني أشد فقد يكون قلت

 حق تجعله طعنـاً  ألنك تعتبر الكالم الذي يعتقده المسلم في نفسه أنه طعناً ولكنك أنتَ فسرته طعناً قولي هذا
يعذرني األلباني وأنا أعذره ألنه يـرى        ..مستعد   اً فأنا هذا الكالم على الشيخ األلباني فإن رآه طعن        فليعرض
 واختراعـك  يهزه هذا التحريش، وثق أن كالمك باطل سلفيته أقوى من سلفيتنا، وثق أن األلباني لن نفسه أن

أنا قلت هذا الكالم قبـل أن        ،)3(كتبي لهذا التأريخ أنني قلته مكافأة بعد أن عدلني ومدحني وأثنى علي وعلى           
الشريط أصله ُألقي علـي سـؤال    وبشريط مسجل وكان هذا علي ولعله بسنوات األلباني وقبل أن يثنييتكلم 

وخالفتـه فـي    في كفر من يسب اهللا أو يسب الرسول وله فيه رأيه فاعتذرت لـه  حول فتوى للشيخ األلباني
  .انتهى كالم الشيخ حفظه اهللا) الفتوى

  . ما يقالعطر بعد عروس ك ال: أقول أنا أحمد بازمول
                                                 

قد أزعـج  ) حامل لواء اجلرح والتعديل يف هذا العصر إن الدكتور ربيع بن هادي هو: (اء ومنه قول األلباين رمحه اهللاوهذا الثن - 3
الـشيخ   فلكهم اليوم إزعاجاً شديداً وأثار كوامن أحقادهم السوداء فشنوا احلرب الظاملة على عرعور وعصابته ومن سار يف عدنان

 .اىل من ذلك الوقت إىل يومنا هذاربيع بن هادي املدخلي حفظه اهللا تع
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إلى موافقة الحلبي لعرعور ولمن أراد تهمة الـشيخ ربيـع المـدخلي              لكن ألفت نظرك أخي القارئ    
في  ولكنه الهوى هو الذي ساقك إلى مثل هذا الكالم. حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم بتنقصه لأللباني وال

  ._  حفظه اهللا–ربيع  منك في حق الشيخحق الشيخ ربيع الذي توافق فيه أهل البدع وهذا واهللا تعد وظلم 
هـ عندما سـئل    1429ما قاله الحلبي في معرض القاهرة سنة        : ومن رد الحلبي على الحلبي     - 10
! عن قصده فيهـا    وأبان! قالها الشيخ ربيع   هذه: الحلبي فأجاب) أفضل من سلفية األلباني    سلفيتنا(عن مقولة   

بينمـا  ، توحيد األلوهية بسبب ما كان في تلك البالد من شـرك  تركيزنا على باب كان قال نحن في السعودية
عامة وإنمـا    باب األسماء والصفات، وباب نشر السنة، فهذه المفاضلة ليست         األلباني كان تركيزه في    الشيخ

الشيخ األلباني أيضاً سلفيته فيها  نقول! المحدد ممكن أن نقلبه على قائله وهذا الشيء، مقصود بها شيء محدد
طائفة من أهل : طار بها طائفتان لكن هي كلمة خرجت ( !! ) وهذا ال يحسن حقيقة ر أكثر من سلفيتكم،ظهو

للنقض بين الشيخ ربيع والـشيخ       وطائفة أخرى لألسف الشديد جعلتها سبيالً      مرادها، غير على الغلو حملتها 
  . انتهى)وبركاته والسالم عليكم ورحمة اهللا!! لسنا إلى هؤالء وال إلى هؤالء  األلباني ونحن

مما له عالقة بمثـل هـذا        على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه اهللا تعالى         ومما طعن به الحلبي   
 وِمن أعجِب ما سمعتُ(: )1(حاشية رقم ) 210ص) (منهج السلف الصالح(المقام ما قاله الحلبي فيما سماه بـ

)4(س عند مناقشتي لبعض النا-!ِمما َأضحكَِني -قريباً-
:  أماِمي-في وجهي–قولُه !!-دعب  درأنت : (-!َأخٍْذ و

   لستَ ِمن تالميذ األلباني! (-ًغاِضباهكذا   !!-م) ؛ وأنـا      -!!أمـامي   !)!! قالَهـاوهـو غاضـب  ضـاِحك-! 
ربـع  ( نحواً ِمن -ِد اهللاِبحم-مالَزمةً برةً - بمالزمتي لشيِخنا(!) مع معرفِته الجاِزمة !خَلِْفي؟ فماذا تُراه قائالً

  .-والبرهان بالدليل–ِمن الزمان ) قَرٍن
… فْخَرفي الوقت الذي ي)وه!( -اِب لشيِخنا -ويتفاخَرذَِة عليه- ِباِالنِْتسالتَّلْممع كوِنه! وحق له! -!و  لم

  !!-!)ِنصِف قَرن(حِو نَ وذلك قَبَل-) ربع القرن( إلى أقلَّ ِمن ربع -!معه-يكد يصُل ذَِلك ِمنه 
) مقَدمِتـهِ (صـفحة، و ) 1200(في -الواِقِع » اإلمام األلباني سؤاالت الحلبي لشيِخه« وفي كتابي .....

  انتهى )..بيان أطوُل: -صفحةً (70) البالغِة نحواً من
  : أقول مستعيناً باهللا تعالى

هي من باب ما قاله     )  من تالميذ األلباني   أنت لست (كلمة الشيخ ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى         - 1
كما أنك وإن كنت حضرت عند ! األلباني تسير أي أنك لست على منهج) سلفيتنا غير سلفيتك(لك أيها الحلبي 

 من الفتاوى، فهذه الجلسات ال تعني التتلمذ االصطالحي عند أهل الشيخ العالمة األلباني جلسات وسمعت منه

  .العلم
براءة حال الشيخ األلباني  بي في الشيخ ربيع المدخلي في هذه الكلمة؛ ألنها كشفتوقد طعن الحل - 2

أنك على منهج تخالف مـنهج األلبـاني ولـو          : من أوحال الحلبي؛ ألن مراد الشيخ ربيع المدخلي باختصار        
ن عن صاحبك سـلطا   ) 179ص(فيما سيمته بمنهج السلف الصالح       كما نقلت : ادعيت أنك من تالميذ األلباني    

وابن  ابن باز، واَأللْباِني،  (العلَماِء السلَِفيين؛ فَِإن مشَاِيخَنا      والَ يغُرك انِْتسابهم َأو تَحزبهم ِلعاِلٍم ِمن      (: العيد قوله 
                                                 

 .)لبعض املشايخ األفاضل(يف النسخة القدمية  - 4
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 ون مذْهبهم وطَِريقَتَهم، وِحرصهم علَى جمعِ     ِبِهم، ويخَاِلفُ  برآء ِمن هُؤالءٍِ الَِّذين يتَستَّرون    ) -وغَيرهم-عثَيِمين  
  .انتهى )كَِلمِة السلَِفيين
خاصة من أحسن إليك منهم وكان معروفـه         وقد أسأت األدب كثيراً يا حلبي مع المشايخ الكبار         - 3

  .الكريم واصالً إليك ولكن ال ينتفع اللئيم بإحسان
أنت لـست مـن تالميـذ       (ربيع لك     زعمت أن كلمة الشيخ    ولبست الحق بالباطل ودلست حيث     - 4

 .الصبورالحليم  قالها في ساعة غضب، وصورت الموقف كأنك أنت) األلباني

بينما الموقف كان مـن الـشيخ ربيـع         ؛  ولكن واقع األمر أنك أنت يا حلبي من كان يغضب ويصيح          
لسلف الصالح، كما هو شأن الـسلف       الحق ومخالفتك لمنهج ا    عن غضباً هللا عز وجل بسبب تهاونك وتخاذلك      

عالمات العلم النـافع أن      من ():المجموع-3/31(علم السلف على الخلف      الصالح، قال ابن رجب في فضل     
يتكلم  العلم وال يفخر به على أحد وال ينسب غيره إلى الجهل إال من خالف السنة وأهلها فإنه صاحبه ال يدعي

  ).اً لرفعتها على أحدفيه غضباً هللا ال غضباً لنفسه وال قصد
فقلت بها هكذا  العظيمة كأن ذبابة وقعت على أنفك أنك تضحك مع وقوعك في هذه األمور: والعجيب
نُوبـه  الْفَاِجر يرى ذُ   وِإن،  كََأنَّه قَاِعد تَحتَ جبٍل يخَافُ َأن يقَع علَيهِ        ِإن الْمْؤِمن يرى ذُنُوبه   « :كما قال عبد اللَّهِ   

  .)5949رقم5/2324(أخرجه البخاري في الصحيح  »كَذُباٍب مر علَى َأنِْفِه فَقَاَل ِبِه هكَذَا
فهي دسيسة تطعن بها على الشيخ ربيع المـدخلي         !) فماذا تُراه قائالً خَلِْفي؟   : (وأما قولك أيها الحلبي   

  .اعترفت أنت أنه يدافع عنك الذي
  .بالزهد والورع والخوف من اهللا عز وجل والشيخ ربيع يعرفه العلماء

صاحب المجالس الذي تطعن في الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ النجمـي،             أنت: ولكن أيها الحلبي  
  .عرعور والمأربي وغيرهما من أوليائك وكل من يدين

  .وانسلت رمتني بدائها: ويصدق عليك
ربـع  ( نحواً ِمن    -ِبحمِد اهللا -مالَزمةً برةً   -ا  بمالزمتي لشيِخن  (!)مع معرفِته الجاِزمة  : (وقول الحلبي 

  .)-بالدليل والبرهان-الزمان  ِمن) قَرٍن
لمنهج السلف ثم تزج األلباني فيهـا افتـراء    ك لأللباني وأنت تدخل في مشاكل مخالفةأين بر: أقول

  !!!منهجاً تسير عليه عليه وهو منها براء أو أخطأ فتجعل خطأه
 وسأنقل شيئاً من كالمـه هنـا  ) براءة األساتيذ(مقاله  عليك في خ معاذ الشمري في ردهولقد أجاد األ

ـ   ( :حيث قال  منقطـع   والكذّاب اللّئيم ،  وإالّ فإن الخائن األثيم   ؛  اعتبارا لما كان   ) !تّالميذ   ( و لقد سميتهم بال
  ! وتلمذته بين يديه، عليه الصلة بمن يزعم أستاذيته

عليـه   وخالف ما ،  فأما من تنكّب الطّريق   ؛  و طريقته  خ من أخذ عنه وسار على منهجه      إذ تلميذُ الشّي  
  ... خصومه و مناوئيه وهو في صفّ، عن الشّيخ شيخه من تدقيٍق وتحقيق؛ فهذا أبعد النّاس

منهجه، وتقولونه مـا     مع أنّكم تخالفونه في   ؛  له) شيخنا  ( : تتجرؤون على قول   كيف: وأنا أقول لكم  
  !؟  ، وتحرفون كالمه ومنهجهه منليس
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 - فهذا هو مراده! األلباني أنتم لستم تالميذ:  لما قال لحلبيكم-اهللا   سلّمه-أال قد صدق الشّيخ الربيع 
  .هو معنى كالمه وهذا، -رحمه اهللا 

ما الحلبي  وال سي-القوِم ) دراسة ( إلى عدم   يشير-يحفظه اهللا  - بل الربيع: - وقد قيل -فإن قيل 
- نعم: فنقول؛ -اهللا   رحمه– على شيخنا اإلمام األلباني !  

 ئل في -اهللا   رحمه-وشيخنا األلبانيطالبـك الّـذي  (:  "5 :فتاوى رابغ"  س تنـصحنا   من هو أبر
  ؟ بقراءة كتبه

 -دون علـي  يترد هناك أفراد؛  ولكن،طالّب بمعنى الكلمة الحقيقة أنّه ليس لي: - رحمه اهللا -فقال 
 -ثم ذكـر  .... ومن تحقيقات سبيلهم من البحوث ويستشيرونني فيما يعترض، - هناك في عمان - -كثيرا 
  .... الحلبي والهاللي: -منهم 

الهـدى   سلسلة"  كما في - رحمه اهللا -ألنّه سئل  ؛) ! جلساء( بل ؛ ! )تالميذَ ( ولم يذكرهما : أقول
) إنّـو  ( اليوم تعرف  أنت؛ هذه المسألة تختلف باختالف األزمان ...: (فقال؛ )لمذة التّ (عن؛  "174: والنّور

وال يترتّب من ، )اصطالحية(الشّيخ، ولذلك فهذه أمور  وليس بحضور التّلميذ بين يدي، في دراسة بالمراسلة
  .قيمة ورائها شيء جوهري له

        مان في حديث  أو،  مانفإذا افترضنا إنسانًا تفقّه بكتب رجٍل من قديم الزـسمى     ؛  الزمكـن أن يفذلك ي 
  .شخصه أو أدرك زمانه ولكنّه ما لقي، زمانه وال أدرك، ولو أنه ما عرفه؛ لهذا الشّيخ تلميذًا

  .إنّه تلميذ فالن: هذا أن يقال فيمكن لمثل، المهم أن يتثقّف في ثقافته وأن يتفقّه بفقهه
  !؟أنّه تلميذ فالن: هوهل يجوز أن يقول هو عن نفس: السائل
يفهمـون   أما إذا كانوا ال   ؛  فيكون تدليسا ؛  يفهمون من قولته هذه أنّه تلميذٌ له مباشرةً        إذا كانوا : الشّيخ

  . -  آنفًا-حسب ما أوضحت؛ فال بأس من ذلك؛ ذلك
  !؟  للشّيخ تالميذ هل. . . : السائل
  . الطريقة لي تالميذٌ على هذه: الشّيخ
  !؟هي مباشرة) إللّي ( طريقة األخرىعلى ال: السائل
  ! ال ما عندي: الشّيخ
  !؟ما فيه! بالمرة : السائل
  . ]في سوريا: أي!!! [ كان فيه  بالشّام!!! هنا ما فيه : الشّيخ
  .الجزاء جزاك اهللا خير: السائل
  هـ.ا)) و إياك : الشّيخ
 - رحمـه اهللا -) الشّوكاني (تلقيب من - رحمه اهللا -خان  صديق حسن ومن هذا الباب إكثار: قلت

): /21055:فهـرس الفهـارس  ( حتّى قال الكتّاني في؛ )شيخ شيوخنا(: - أحيانًا -يقول  مع أنّه؛ )شيخنا(بـ 
)        ؛  )شيخنا   (:فما يوجد في كتبه من قوله في القاضي الشّوكانيزمكنه  ! أو تدليس ،  فتجواألخذ عـن    و كيف ي

  هـ.ا )... !!؟و ال نتحقّقه؛ إالّ أن يكون أجاز ألهل عصره؛ في غيره آلخروا، الشّوكاني وهو في قُطٍْر
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: زمانـه  إطالقه على بعض علمـاء  -  رحمهم اهللا-ولقد أنكر السخاوي على ِسبط شيخه ابن حجٍر 
 قـرأ علـى   وما علمته(: )3/1215(" الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر"في  فقال؛ )شيخنا(

  هـ.ا) ماواحد منه
) تلميـذًا (و) طالبا(و) المستفيد(في عدم تسمية ؛ )محترم (  اصطالح ألباني ومدخلي-إذًا  - فهذا: قلت

  !!!؟  ففيم النّكير...بمعناها المعروف) دراسةٌ ( إذا لم تكن- بإطالٍق -
  )!لكذبا التّدليس أخو( و !؟على الشّيخ ومن اَألولى بذلك غير المدلّسين الكاذبين

 كما هو صـريح كـالم   -هم تالميذ دراسٍة  فال! -  على الطّريقتين-زورا  لقد نسبوا أنفسهم للشّيخ
و تحريف ، ويمتهنون الكذب عليه، بل هم يخالفون طريقته! و ال هم على طريقته و فقهه و منهجه! - الشّيخ
  !المستعان فاهللا !!! كالمه

؛ ألنّه كذلك؛ )تلميذًا( بعض جلسائه في األردن - رحمه اهللا -نا تسمية شيخ -  أبدا-يصادم هذا  و ال
انتهى كـالم األخ  ) أعلم واهللا . -كما سبق - الّذي شرحه) اصطالحه(الّتي جاءت في ) الطّريقة األولى( على

  .التحرير معاذ الشمري وكالمه غاية في
! -!والتَّلْمذَِة عليه - ِباِالنِْتساِب لشيِخنا    -ويتفاخَر-!) هو (في الوقت الذي يفْخَر   :(... وأما قول الحلبي  

ِنـصِف  (قَبَل نَحـِو   وذلك-) ربع القرن( إلى أقلَّ ِمن ربع -!معه-كوِنه لم يكد يصُل ذَِلك ِمنه  مع! وحق له
  ).!!-!)قَرن

، وغيـره،  وأخذ عليه شرحه لبلوغ المرام     عنده الحديث  نعم يحق له أن يفخر بذلك؛ ألنه درس       : أقول
دراسة األسانيد وتخـريج األحاديـث ويـصحح صـحيحها      ودرسه في علوم الحديث ودربه وزمالءه على

  .لمدة ثالث سنوات، وحضر جلساته العلمية ويضعف ضعيفها، في الجامعة اإلسالمية
جماعة من العلماء األقحاح كالشيخ العالمة عبد العزيـز ابـن بـاز     ويحق له الفخر فقد درس على

 األمين الشنقيطي وغيرهما ومنهم الشيخ العالمة األلباني رحمهم اهللا تعالى كمـا قـال   يخ العالمة محمدوالش

علماء لم يحـصل علـى       فقد كان من حظنا جميعاً تلقي العلم على       : (الشيخ ربيع المدخلي في النصر العزيز     
وفـي مـادة   … كان مـن هـؤالء   األولى ف األخذ عنهم إال لقليل ممن التحق بالجامعة اإلسالمية في سنواتها

صدره في نقاش أهل الشبه، وصاحب المنهج السليم         الحديث، محدث العصر المعروف بعلمه وفضله، وسعة      
الدين األلباني فقد غرس في قلوب طالبه حب السنة والعمـل بهـا،    في التصفية والتربية الشيخ محمد ناصر

  انتهى) والذب عنها
إن حامـل   : باختصار أقول  ():18(الثناء البديع    ة قال فيها كما في    وزكاه الشيخ األلباني تزكية عجيب    

  )الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع راية الجرح والتعديل اليوم في العصر
فيمن ينتقد الشيخ ربيعاً المدخلي والشيخ مقبالً الوادعي رحمـه          ) 18(البديع   وقال أيضاً كما في الثناء    

باهللا مـن شـره،    إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى فيستعاذ... قدون الشيخين فهؤالء الذين ينت (:تعالى اهللا
  ).ظهره ونطلب من اهللا عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقصم

  .قرن ولم تحصل لك يا حلبي وأنت المالزم له نحواً من ربع
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ـ  وقول األلباني رحمه اهللا تعالى في الطاعنين على الشيخين  ى حزبـك  مقبل وربيع ينطبق عليك وعل
  .نهجهم الظالم المعتدي الحاقد عدنان عرعور والمغراوي والمأربي ومن سلك

على هذين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل        الحط( :)13(حيث قال رحمه اهللا كما في الثناء البديع         
حيح هـو  السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الص الداعيين إلى الكتاب والسنة، وما كان عليه

؛ الجاهل يمكن هدايتـه  .إما من جاهل أو صاحب هوى: إنما يصدر من أحد رجلين  كما ال يخفى على الجميع    
إليه سـبيل،   أما صاحب الهوى فليس لنا.. يظن أنه على شيء من العلم، فإذا تبين العلم الصحيح اهتدى ألنه

ذكرنا ـ إما جاهل فـيعلّم، وإمـا     خين ـ كماإال أن يهديه اهللا ـ تبارك وتعالى ـ فهؤالء الذين ينتقدون الشي 
  ). إما أن يهديه وإما أن يقصم ظهره-وجل عز-صاحب هوى فيستعاذ باهللا من شره، ونطلب من اهللا 
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ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه، بسم اهللا الرحمن الرحيم
أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك  له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل

  . ورسولهمحمداً عبده له، وأشهد أن
بدعة،  محدثاتها، وكل محدثة   أال وإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخير الهدى هدى محمد، وشر األمور           

  : أما بعد .وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار
 منهج السلف للحلبي عدة مالحظات على هذا الكتاب، وقـد  في من كتابالسل ذكرت في التحذير فقد

  .بهوى أو بجهل أو مجرد دعوى ذكرتها بحمد اهللا تعالى بعلم ال
الحلقة األولى إلى الحلقة الرابعة في شيء من المالحظة األولى والتـي هـي               وقد ناقشت الحلبي في   

  ).واألهواء البدع لصالح في التعامل مع أهلوتقعيده قواعد على خالف منهج السلف ا الحلبي تأصيل(
المالحظة الثانية والتـي هـي       ثم ناقشت الحلبي في الحلقة الخامسة إلى الحلقة التاسعة في شيء من           

وتقواهم بأسلوب ماكر، فهو لم      علمهم وورعهم  طعن الحلبي في بعض علماء السلفية الذين ال يشك أحد في          (
  ).على خالف الحق لهم، وأخذ يفسرها ويهول فيها سلفي أنها يعرف كليذكرهم بأسمائهم ولكن ذكر أموراً 

بحمد اهللا تعالى قبوالً واستحساناً من كثير من العلماء وطالب العلم، وقد انتفع  وقد لقيت تلكم الحلقات
 ثـم  -أوالً وآخراً   بفضل اهللا–كثير ممن كان مغتراً بالحلبي محسناً الظن به، فظهر حاله وانكشف أمره  بها

وحفظوه لنا من التبديل أو التحريف أو التعطيل  بفضل العلماء السلفيين الذين علمونا المنهج السلفي الصحيح،
   . جزاهم اهللا عنَّا جميعاً خيراً

للشباب السلفي فـي     وصف الحلبي (وفي هذه الحلقة العاشرة سأناقش الحلبي في مالحظة ثالثة وهي           
فقد نزل عليهم الوصف بـأقبح البهـائهم   : فهم بها أهل البدع واألهواء    هذا الكتاب وفي غيره بأوصاف لم يص      

  )وبأنهم كالذباب، )مصاصو دماء(الخنزير، وبأنهم 
  

  :وإليكم البيان
ِفـي بعـِض    -وِإنِّي َألخْـشَى اَهللا وَأتَِّقيـِه       ): (68ص(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح        

ِمثُْل : -المتَصيِدين ِلَألغْالَط، الفَِرِحين بالزلَّاِت َأن يكُون ِفيِهم ِمن الباِحِثين عِن اَألخْطَاء،-السلَِفية المنْتَِسِبين ِإلى
وِمن النَّاس من طَبعـه طَبـع   : (» (1/403) مداِرِج الساِلِكين« ِفي -رِحمه اهللا-ِفيِهم اِإلمام ابن القَيم  من قَاَل

 ِمن المحاِسن َأضـعافَ  -ويرى-يسمع ِمنْك  وهكَذا كَِثير ِمن النَّاِس؛ ...ِبالطَّيباِت فَال يلِْوي علَيها نِْزير؛ يمرِخ
وجد بغْيتَه ومـا  : راءكَِلمةً عو ؛ فَِإذَا رَأى سقطَةً، َأو-!والَ تُناِسبه-يحفَظُها والَ ينْقُلُها  َأضعاِف المساوئ؛ فَالَ
تَهلَها فَاِكهعها، فَجنَاِسبنُقَْل يو!(   

  
وفـي منهـاج الـسنة النبويـة        :  تعليقاً على كلمة الخنزير    68ص) 5(وقال الحلبي في الحاشية رقم      

  انتهى) لشيخ اإلسالم تشبيه ذا بالذباب) 6/150(
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  :مستعيناً باهللا تعالى أقول
حتى طعن في الـشباب الـسلفي الـذين          عوناته المسمومة في العلماء السلفيين    الحلبي لم يكتف بط    -

والمنهج السلفي، ويحذرون من الباطل الذي حذر منه العلمـاء           يتبعون الحق الذي يدعو إليه العلماء السلفيون      
  .السلفيون

 عـنهم  لبيالشباب السلفي عند الحلبي إال أنهم سألوا العلماء عن ضالالت من يدافع الح             وما ذنب  -
الحلبـي مـنهم     وغيره، وما يبثونه بين صفوف الشباب من شبهات وباطل من القول، فغـضب             كأبي الحسن 

  .ورماهم بالدواهي والفواقر بل بما ال يصفهم به أهل األهواء والبدع
جلسة، بل فـي   وإذا كان الحلبي ال يريد لكالمه أن ينقل للعلماء فلماذا تكلم به بين الشباب ليس في -

يبلغونه للعلمـاء ليناصـحوه      وال ساته الكثيرة، فكيف يسمع الشباب كالم الحلبي الذي اشتمل على الباطل          جل
  .وليردوا باطله الذي انتشر بين الشباب

تـدل   الشباب السلفي طبقوا المنهج السلفي الصحيح في مثل هذه المسائل، وقد جاءت أدلة كثيرة ثم -
والفتن واألهواء وإلـيكم      عن ما أشكل وعن ما ظهر من أهل الريب         على سؤال الشباب وطالب العلم العلماء     

  :البيان
قال عبد اللَِّه بن ُأبي لَا تُنِْفقُوا على من ِعنْد رسول اللَِّه  لَما(: فعن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه أنه قال

وسلم فَلَامِني الَْأنْصار وحلَفَ عبد اللَِّه بـن         هللا عليه َأيضا لَِئن رجعنَا إلى الْمِدينَِة َأخْبرتُ ِبِه النبي صلى ا          وقال
فََأتَيتُه فقال ِإن اللَّـه قـد    فَرجعتُ إلى الْمنِْزِل فَِنمتُ فَدعاِني رسول اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ُأبي ما قال ذلك
ومسلم ) 4619رقم4/1860(أخرجه البخاري في الصحيح . )الْآيةَ } لَا تُنِْفقُوا  هم الَِّذين يقُولُون{صدقَك ونَزَل 

  )2772رقم4/2140(الصحيح  في
أرقم هذا أنه ينبغي لمن سمع أمرا يتعلق  في حديث زيد بن): "17/120(قال النووي في شرح مسلم 

ه وفيـه منقبـة   ضرره على المسلمين أن يبلغه إياه ليحترز من باإلمام أو نحوه من كبار والة األمور ويخاف
  ".لزيد

فيه جواز تبليغ ما ال يجوز للمقول فيـه وال يعـد نميمـة              ): "8/646(فتح الباري    وقال الحافظ في  
  ".إال إن قصد بذلك اإلفساد المطلق وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فال مذمومة

معبد الْجهِني فَانْطَلَقْتُ أنا وحميد بـن        بصرِةكان َأوَل من قال في الْقَدِر ِبالْ      ( :وعن يحيى بن يعمر قال    
ِريياِب رسول عبد الرحمن الِْحمحا من َأصدِن فَقُلْنَا لو لَِقينَا َأحيتَِمرعِن أو مياجاللَِّه صلى اهللا عليـه وسـلم    ح

فَاكْتَنَفْتُه أنا وصـاِحِبي   عبد اللَِّه بن عمر بن الْخَطَّاِب داِخلًا الْمسِجدفَوفِّقَ لنا  فَسَألْنَاه عما يقول هُؤلَاِء في الْقَدِر
ظَهر ِقبلَنَا  فَظَنَنْتُ َأن صاِحِبي سيِكُل الْكَلَام إلي فقلت َأبا عبد الرحمن إنه قد َأحدنَا عن يِميِنِه والْآخَر عن ِشماِلِه

 آنيقرؤون الْقُر مننَاس ذَكَرو الِْعلْم ونتَقَفَّريُأنُفٌ و رالَْأم َأنو رلَا قَد َأن ونمعزي مَأنَّهو فـإذا   : قـال ؟شَْأِنِهم
ُأحٍد   ِلَأحِدِهم ِمثَْلوالَِّذي يحِلفُ ِبِه عبد اللَِّه بن عمر لو َأن لَِقيتَ ُأولَِئك فََأخِْبرهم َأنِّي برئ منهم وَأنَّهم برآء ِمنِّي

  ).8رقم1/36(أخرجه مسلم في الصحيح  "...ذَهبا فََأنْفَقَه ما قَِبَل اهللا منه حتى يْؤِمن ِبالْقَدِر
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واهللا ما أظن على ظهر األرض اليوم أحداً أحـب إلـى            : "وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال       
  ؟ فقيل وكيف! الشيطان هالكاً مني 

انتهت إلي قمعتها بالـسنة      هللا إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا           وا: فقال
ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس      ) 12رقم1/55 (أخرجه الاللكائي في شرح اعتقاد أهل السنة      . "فترد عليه 

  ). 11(إبليس 
يا أبا عبد : ن محمد بن حنبل فقلتالحسن بن بدينا سألت أبا عبد اهللا أحمد ب وقال أبو جعفر محمد بن

وقـد  ،  محبـوك  وفيهم أهل سنة نفر يـسير     ،  الغالب على أهل بلدنا الجهمية    ،  أنا رجل من أهل الموصل    ،  اهللا
! إياك! إياك« : فقال لي أبو عبد اهللا    ،  لفظي بالقرآن مخلوق  : قول الكرابيسي ،  وقعت مسألة الكرابيسي فأفتنتهم   

يا أبا عبـد اهللا فهـذا القـول    : قلت، أربعاً مراراً، تكلم من يكلمه وال،  تكلمهال، وهذا الكرابيسي! إياك! إياك
 أخرجه الحربي في رسالة فـي أن      . »هذا كله قول جهم     « : منه يرجع إلى قول جهم؟ قال      عندك ما يتشعب  

تاريخ بغـداد    والخطيب في ) الجهمية-129رقم1/329(وابن بطة في اإلبانة     ) 3رقم36(القرآن غير مخلوق    
الكامـل مـن وجـه آخـر         ، وأخرجه ابن عدي فـي     )1/288(وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة       ) 8/65(
)2/365(.  

المنضد الجديد في اإلجابـة علـى        في العقد   كما – حفظه اهللا تعالى     -وقد سئل الشيخ زيد المدخلي      
اقتضى الحال البيـان أم      ذالطلبة العلم بيان حال المنحرفين إ      هل: )1/154: (مسائل الفقه والمناهج والتوحيد   

  ؟ هو مختص بالعلماء
وعند لزوم األمر    بيانه عند اقتضاء الحال لذلك     من عرف الحق وجب عليه    : "فأجاب حفظه اهللا تعالى   

بيانه ولكـن بالـضوابط الـشرعية     وعند التقيد بمنهج الدعوة الصحيح، ومن عرف الباطل كذلك وجب عليه
  . وبآداب الدعوة السلفية

 فال يستعجل طالـب     ،الدعوة في هذا الباب ويحسنون معالجة هذه األمور        هم الذين يحسنون  والعلماء  
 المتوسط وال يحمله الحماس على ترشيحه لنفسه في تخطئة الناس أو الحكم عليهم بالضالل العلم المبتدئ أو

عوان علـى نـشر     األ األمر لغيره وهو يكون من خير      حتى يتأكد ويدع الحكم لغيره ومناقشة هذا      ،  أو البدعة 
متأنياً حتى ال يصدر األحكـام مجازفـة         يكون منضبطاً ويجب أن يكون     ولكن يجب أن   ،الخير وقمعاً للبدعة  

  انتهى. "فيما يضر وال ينفع في األمور والحقائق فيقع بدون علم وبدون فهم
ا ضـالله   العلماء عن ما أشكل عليهم أو ما علمـو         فهل يالم الشباب المتأسي بالسلف الصالح بسؤال      

  .يرجى أن يكون سعيهم مشكوراً بنقله للعلماء ليقمعوها بالسنة فهؤالء
ممن يسعى جاداً لضرب كـالم العلمـاء         ولكن كان ينبغي للحلبي أن يوجه كالمه لصنف من الناس         

السلفي كما رام إلى هذا بعض أعضاء منتدى كل  وزرع الشكوك والفوضى في أوساط الشباب! بعضه ببعض
الذين حاولوا التفرقة بين الولد وأبيه واألخ وأخيه والعالم وتلميـذه            عض أتباع الحلبي في فلسطين    السلفيين وب 

  ! والقالقل والبالبل والنميمة بين الناس سعياً في الفتنة ممن يثير الفتن
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عقـولهم   ألسنة الشباب الذين يطلبون االسترشاد من علماء األمة لتـستنير          ولكن الحلبي يريد خرس   
  !يدركوا حبائله وفتنه وانحرافاته فيتقوها تى البالسنة ح

التقيت اهللا في العلماء السلفيين، والتقيـت اهللا فـي الـشباب             ولو كنت صادقاً في خشيتك يا حلبي       -
ولكنك تخدع الناس بعذوبة اللسان في الظـاهر وفحـشه فـي     رميتهم به من الفواقر    السلفي، وما رميتهم بما   

  .قذرة كالذباب شية مع الظلم والتعدي والطعن القبيح بحيوان مثل الخنزير وحشرةوإال كيف تجتمع الخ الباطن
مصاف من يطعن فـي الـشباب        وقد ظلمت ابن قيم الجوزية رحمه اهللا تعالى أيضاً حين جعلته في           

  .السلفي وهو براء من هذا الهراء الذي تقوله يا حلبي
، والـشرور   الفسق والفجور وأهل الباطل    فكالم ابن قيم الجوزية كان في معرض الكالم عن أهل          -

الناس مع المعصية، جـاء فـي       فقد ذكر ابن قيم الجوزية هذا الكالم في معرض شرحه أحوال          : وإليكم البيان 
  :وهي ثالثة عشر مشهداً: مشاهد الخلق في المعصية ( :أوله

  مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة -
  ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة -
  . ومشهد الجبر -
  . ومشهد القدر -
  .ومشهد الحكمة -
  .والخذالن ومشهد التوفيق -
  .ومشهد التوحيد -
  .ومشهد األسماء والصفات -
  .وتعدد شواهده ومشهد اإليمان -
  .ومشهد الرحمة -
  .ومشهد العجز والضعف -
  .واالفتقار ومشهد الذل -
  .ومشهد المحبة والعبودية -

  ...والثمانية البواقي ألهل االستقامة وأعالها المشهد العاشر للمنحرفينثم قال فاألربعة األول 
 الحيوانية وقضاء الشهوة فمشهد الجهال الذين ال فرق بينهم وبين سائر الحيوان إال فـي  فأما مشهد

فهؤالء نفوسهم نفـوس     اعتدال القامة ونطق اللسان ليس همهم إال مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها             
المالئكة فهؤالء حالهم أخس من أن تذكر وهم في  نية لم تترق عنها إلى درجة اإلنسانية فضالً عن درجةحيوا

  )....الحيوانات التي هم على أخالقها وطباعها أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت
  .الحال الشنيعة والسلفيون براء من هذا الوصف وهذه

محبون للناس الخير والـسعادة، فـي        ون عن المنكر،  وإنما هم دعاة إلى اهللا، آمرون بالمعروف، ناه       
وال باالنتهازيين، ومن األدلة على ذلـك أنهـم يـصبرون            الدنيا واآلخرة، وليسوا واهللا بالمتربصين بالناس     
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على امتداد سنوات وسنوات، بخالف أعمال هؤالء المنحـرفين فهـم            عن الجادة  ويناصحون كل من ينحرف   
  !نواالنتهازيو واهللا المتربصون

فإذا بهم يهبون كاألسـود الكاسـرة        ابن باز واأللباني وابن عثيمين،    : فما أن غادر هذه الدنيا األئمة     
وقوف الحلبي إلى جانبهم يؤيدهم ويدافع عنهم، ويطبق  واألعجب من ذلك! يمزقون جسد السلفية في كل مكان

   . السلفيين بمكر ودهاء أصولهم الفاسدة يحارب بها
فيهما السلفية وأصول أسالفهم، وجره فـتح        هاجم السلفيين وفاجأهم بكتابين يشوه    وما كفاه ذلك حتى     

على الـسلفية والـسلفيين يحـاربونهم بالكـذب والتحريفـات            منتدى كل السلفيين الذي اجتمع فيه كل حاقد       
دع ويـدافع  يشيد بالمحاربين للمنهج السلفي ويستشهد أهله بمن يتولى أهل الب بل إن هذا الموقع! والمغالطات 

  !!! عالنية عنهم
لشيخ ) 6/150(السنة النبوية  وفي منهاج(:  تعليقاً على كلمة الخنزير68 ص5وأما قوله في الحاشية 

   )اإلسالم تشبيه ذا بالذباب
على بعض الشباب السلفي حتى ينزل وصـفهم   يكتِف بتنزيله حال الخنزير لم ما أدري هل الحلبي -

  فـاهللا وحـده   ! يع أكبر عدد ممكن من األوصاف السيئة والقبيحة للطعـن فـيهم           أنه أحب تجم   أم!!! بالذباب  
  . سيبهح

 !! أليس هذا منك يا حلبي تشويهاً ضمنياً للحق الذي هم عليه وتنفيراً منه

شيوخهم الـسلفيين،   من األوصاف، فقد طعنت في وهل الشباب السلفي بحاجة إلى كل هذا التجميع -
  .دون تحكم في نفسه قاتل الهائج الذي يضرب يميناً وشماالًثم طعنت فيهم فأصبحت كالم

صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ثم كالم شيخ اإلسالم كان على الرافضة الذين يطعنون في -
وال  (:عنهم راض حيـث قـال      صلى اهللا عليه وسلم وهو     ويقدحون فيهم خاصة الستة الذين توفي رسول اهللا       

صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم راض الذين عينهم عمر ال يوجد أفضل  فى رسول اهللاريب أن الستة الذين تو
منهم ما كرهه فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم ولهذا لم يتول بعد عثمان خير                 منهم وإن كان في كل    

عاوية من م  وال أحسن سيرة وال تولى بعد علي خير منه وال تولى ملك من ملوك المسلمين أحسن سيرة                 منه
له ذنوب فغيرهم أعظـم ذنوبـا    وإذا كان الواحد من هؤالء، رضي اهللا عنه كما ذكر الناس سيرته وفضائله

الجاهل بمنزلة الذباب الذي ال يقع إال على العقير وال  وأقل حسنات فهذا من األمور التي ينبغي أن تعرف فإن
 الرافضة من أجهل الناس يعيبون على مـن         وهؤالء،  األمور جميعا هذا وهذا    يقع على الصحيح والعاقل يزن    

بالتفضيل  يعاب أعظم منه على من يمدحونه فإذا سلك معهم ميزان العدل تبين أن الذي ذموه أولى يذمونه ما
  ).ممن مدحوه

فها أنت تصف العلماء الـذين يـردون    وليس ذا غريباً عليك يا حلبي فأنت قد أغرقت في الطعونات
مصاصو دماء كما في الجلسة التي رد عليـك فيهـا أيهـا     ن لمنهج السلف بأنهمعلى أهل الباطل والمخالفي

ترى اآلن الذين يكتبون كأنه ليس تشفياً كأنه تعطش،          (:الفطين حيث قلت   المسكين الشيخ سعد الزعتري بتنبيه    
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رجعـة   الواحد والعياذ باهللا كأنه مصاص للدماء ينتظر الفريسة وإذا وقعت ال كأن الواحد صار كأنه تعطش،
  . فاهللا حسيبك في ظلمك للمشايخ السلفيين ). لها وإذا تاب ال توبة له

ولكن ال يعني   ،  فالمشايخ السلفيون من أحرص الناس على توبة الناس خصوصاً أهل البدع واألهواء           
مع وقوعه فيمـا يخـالف توبتـه     حرصهم أن يكونوا مغفلين ساذجين، يظهر الواحد من أهل األهواء التوبة،  

  .ب صدقه ومع ذلك يصدقونه ويعتبرونهويكذ
والمتابعة، واللَّـدد   الرد على فريتك بتهمة العلماء بأنهم أهل المالَحقَة،) السابعة(الحلقة  وقد سبق في

  .فال داعي إلعادته هنا فليراجعها من شاء !!!واالسِتْئصال ِفي الخُصومة، ِإلَى حد اِإلسقَاِط
  .ومرة ذباب، ومرة خنازير،  مصاصين دماءمرة فعجيب هذا منك

  
 معلقـاً   64قال الحلبي في ص      )1(حاشية رقم   ) 64(السلف الصالح    قال الحلبي فيما سماه بـمنهج    

يؤخذ عن فـرد   اآلثار السلفية إذا لم تكن متضافرة متواترة فال ينبغي أن '':رحمه اهللا األلباني على قول الشيخ
  .''من أفرادها منهج

محمد بن هادي وفقه المولى في محاضـرته تحـذير            التأصيل تطبيقاً ما قاله أخونا الشيخ      هذا ويشبه
الحداديون بالغوا في تعظيم اآلثار إلى أن تركوا األخبار الواردة عن رسـول             : السلفيين من أالعيب الحزبيين   

النبي صـلى اهللا     قال: تقول له  ...بالغوا في هذا فوقعوا في هجر وترك األحاديث       ! اهللا عليه وسلم     اهللا صلى 
   انتهى)تبع لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم قول فالن إنما هو سبحان اهللا قال فالن ؟: يقول، عليه وسلم
  

  :أقول مستعيناً باهللا
  .اهللا السلفيون لم يخالفوا ما قاله األلباني بل هم يسيرون عليه ويعملون به بحمد -
ما نقـل    هي من أفراد   لنا مثالً واحداً على قاعدة لديهم     ونحن السلفيون نطالب الحلبي أن يضرب        -

الـصالح منهجـاً     عن السلف وليست مبنية على ما صح من النصوص الشرعية، وعلى ما ثبت عن السلف              
  .العقيق فلو ظفر بها الحلبي لطار وشرق وغرب ولكن هيهات! مشهوراً معروفاً 

وما وقع فيه الحداديـة    صلى اهللا عليه وسلم،والسلفيون ال يقدمون كالم أحد على كالم رسول اهللا -
  .وجهلهم مما ذكره الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي هو بسبب غلوهم

السلف، ويبـالغون فـي طعـن        غلواً فهم يقدمون أقوال الحلبي على منهج       واليوم أتباع الحلبي أشد   
  !وتشويه وسب أهل الحق، أشد من الحدادية

 التعـصب  وهذا من آثـار    !اعتدال: وغلوهم في التمييع والتجريح   ! غلو: السنة عندهم  فاعتدال أهل 
 !األعمى للباطل وأهله

السلفي بأنهم كالحدادية في هذا الجانـب؛        والحلبي يريد أن يصف بعض العلماء السلفيين والشباب        -
  .المنقولة ال على منهج سار عليه السلف بمعنى أن منهجهم مبني على بعض أفراد اآلثار
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والذي يعرف كل    السلفيين بهذه التهمة التي هم منها براء،       ذه طعنة شديدة من الحلبي أن يرمي      وه -
الحدادية مثلهم بالتأليف والمحاضرات والكتابة في الشبكات الـسلفية بحمـد اهللا             منصف أنه لم يحارب منهج    

  .تعالى
  .اهللا تعالى تأتي بإذنالسلفيين بمنهج الحدادية في مواضع من هذا الكتاب وس والحلبي كرر رمي -
فالشيخ محمـد بـن هـادي       : مرِضية عليه غير مرِضية له، بل ستكون     وأنا أتحف الحلبي بتحفة    -

لما قدم لمكة وعمل فيها محاضرة، ومن قبلها هاتفتـه           المدخلي جلست معه وزارني في بيتي جزاه اهللا خيراً        
  .الحلبي فخذها صريحةالمنحرف من سنوات أيها  فكان يحذر منك، ويطعن في منهجك

  
وقَد قَاَل الشَّيخُ ربيع بن هادي (: )3(حاشية رقم ) 75(السلف الصالح  قال الحلبي فيما سماه بـمنهج

–ِصفَات        -اُهللا وفَّقَه ناً بعضيبة( في بعض مقاالته ماِديدالح(: »ِديعة،       تَبعِفي ِبد قَعو نم عدبالَ ي نتُ مداوعو،ه 
هبرحو«...  

  :وَأقُول
 ِمن اِب(كَِثيرالشَّب (-موطَلَح  -اليصم ونركَري)ةاِديدِه اِإلنْكَاِر-) الحجلَى وِديع عالتَّبو!- ِرفُونعالَ يو ،

 تَدَأهبمو نْشَأهم ! ِرفُونعالَ يِته  وبَل ِنسِقيقَةَ    ! َأصح ِرفُونعالَ يِتهوِفي  !!ِفكْر ظلمات بعـضها فـوق     {تَقِْليٍد   تَقِْليد
  ....}بعض

  انتهى.)  هداهم اهللا-والِعياذُ باهللا-شيٍء  غُالةٌ في كُلِّ) الحداِدية(نعم؛ 
  

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
، وضـالل  الحلبي هنا ينفي عن كثير من الشباب السلفي علمهم بالحدادية كمنشأ وابتداء أو كمنهج              -

الرد عليهم، توصل بذلك     غمار وال أدري ما دليله على هذا النفي، هل ألنه لم يتكلم على الحدادية ولم يخض              
  .إلى هذه الدعوى الفارغة؛ فعدم العلم ليس بعلم

  .وربما تصدق هذه األكثرية على أتباع الحلبي ومن سار على دربه -
 س بالحدادية؛ لكثرة تحذير العلماء الـسلفيين      أعرف النا  والواقع أن الشباب السلفي من     ولكن الحال  -

  .أو في محاضراتهم أو في كتبهم منهم سواء في دروسهم
أن الشباب السلفي يحذر من منهج الحدادية ويطعن فيه لكنـه بـسبب    والحلبي يريد أن يصل إلى  -

  .وقعوا في منهج الحدادية جهله بحقيقة الحدادية
  :الحدادية؛ ألنهم يجمعون بين أمرين  شر مما وقع فيهوالواقع أن الحلبي وأتباعه وقعوا في

  .  خطر التمييع المخزي- 1
  .المردي  والغلو في التجريح-2 
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ال يفقهونه، ويقعـون   هذا المصطلح تقليداً لشيوخهم، وهم  يكررون– في نظر الحلبي -فالسلفيون  -
مة التقليد األعمى، وظلمة تقليد منهج      ظل: فهي ظلمات بعضها فوق بعض    : في المنهج الحدادي تقليداً لشيوخهم    

 !!! الذي وقع فيه شيوخ السلفية) بدعة من تبديع من ال يبدع من وقع في(الحدادية 

   . هذه الفرية فأغنى عن إعادته هنا على الرد) الحلقة السادسة(وقد سبق في  -
  

، )الفَـاِطنِ (فَى علَى   ال يخْ  (:)1(حاشية رقم   ) 82ص (قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح      
الفَطُوِن(و( و ،)الفَِطين!(   ِع        «أنِنِه بمنزلِة نُصوِص الشَّريلْتَفَتُ إلى  -اتِّخاذَ أقواِل رجٍل بعن ِسـواه،     ال يقوِل م

ولـم   .األمةُ على أنَّه محرم في ديِن اهللا       أجمعت: -إال إذا وافقتْ نصوص قوِله    -بل وال إلى نصوص الشرع      
  ».انِْقراِض القُروِن الفاِضلِة يظهر في اُألمة إال بعد

  ).(2/236) »إعالم الموقِّعين«كما قال ابن القيِم في 
  

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
الفاطن والفطون والفطين من السلفيين فهل خفي عليك حالهم يـا            على لم يخف ذلك المنهج السلفي     -

  . مسكين
 أن أتباع الحلبي وأنصاره هم الذين غلو فيه فهو الحـافظ والمحـدث             ل مبصر الواضح لك  والواقع -

  .النحرير وال يردون شيئاً من جهاالته وأباطيله وأصوله الفاسدة
  .رد فرية ادعاء العصمة لمشايخنا السلفيين) الحلقة الخامسة (وقد سبق في -

رِحمـه  - مَل ما قَالَه اِإلمام ابن حزمٍ     وما َأج  (:)123(بـمنهج السلف الصالح     قال الحلبي فيما سماه   
وهم ِمـن غَيـِر   -العلُوِم وَأهِلها ِمن الدخَالِء ِفيها  الَ آفَةَ َأضر علَى« :)91ص(» اَألخْالَق والسير« ِفي -اهللا

  . »!ويقَدرون َأنَّهم يصِلحون ِسدون،ويفْ! فَِإنَّهم يجهلُون، ويظُنُّون َأنَّهم يعلَمون ؛-َأهِلها
غَفَر -) الدخَالء(هؤالِء  !) بعض(ولَقَد ذَكَّرتِْني بعض صنائِع     : (بقوله) 1(وعلق عليه في حاشية رقم      

  حاِفل، وقَِد استَدلَّ علَيِه الخَـصم      رجالً يناِظر ِفي مجِلسٍ    ولَقَد رَأيتُ : ( ِبكَالَِم للعالَّمِة الماورِدي؛ قَال    -لَهم اُهللا
 وما لَـم ! فَاِسدةٌ؛ ووجه فَساِدها َأن شَيِخي لَم يذْكُرها ِإن هِذِه ِداللَةٌ: ِبداللٍَة صِحيحة، فَكَان جوابه عنْها َأن قَال

 :(!) فَهم علَى مذْهِب .-لَه–) 70ص(» والدين َأدب الدنْيا«كَما ِفي ِكتَاب -! »يذْكُره الشَّيخُ الَ خَير ِفيه

 )!َأرشُِد غَويتُ وِإن تَرشُد غَِزيةُ             ِإالَّ ِمن غَِزيةَ ِإن غَوتْ  وما َأنَا
  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

 :ولكـن ! ق على حاله وواقع وأنـصاره     الذي نقله الحلبي إنما ينطب     أؤكد مرة أخرى أن هذا الكالم      -
  . رمتني بدائها وانسلت

العقيـدة   والحلبي يعتبر محمد حسان والحويني والمغراوي والمأربي من أهل السنة ومـن حملـة              -
أنه مجنون أم أنه هوس الثـأر        فال أدري أبه جنون أم    !!! على المنهج    السلفية، ويعتبر الشباب السلفي دخالء    

  .للنفس
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الباطل وانحرافات هؤالء واتبعوا الحق، ولم يرضـوا         شباب السلفي عنده إال أنهم ردوا     وما ذنب ال   -
  .وباطله بالتحزب له، واالنصياع ألوامره

السلفيين فيجعلونهم   متعصبون لبعض المشايخ   رماهم بأنهم  الحلبي بوصفهم دخالء حتى    ولم يكتف  -
  . كالنص الشرعي، أو بعبارة الحلبي يصفونهم بالعصمة

 الطعن أيضاً فيه طعن للعلماء السلفيين بأنهم يحملون أتباعهم على الباطل ويـرونهم علـى               ذاوه -
  .فليراجعها من أحب .رد هذه الفرية على الحلبي) الحلقة الخامسة(وقد سبق في  .على ذلك الباطل ويقرونهم

  
صاِدر ِمن  ) القَال والِقيل (هذا   ولَعلَّ َأكْثَر  (:)124ص(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح        

  .)ِمن البالَيا والصعاب ِلما ِفيِه- الدخُوُل ِفي هذا الباب -َأصالً-الَِّذين الَ يجوز لَهم  عوام الشَّباِب؛
  

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
 الخوض فـي هـذه      فالشباب السلفي بحمد اهللا تعالى تركوا     ،  ذاك الكوكب يا حلبي    عند اجعل لعل  -

  ).الحلقة الثامنة(بعد أن علمهم العلماء السلفيون خطورة هذه القضية كما سبق في  المسائل
الغـالة مـن     ال تخلط أيها الحلبي مجدداً بين الشباب السلفي المتبع للحق وبين الحدادية وبعـض              -

  .فهذا من الظلم والبهتان: المنحرفين وتجعلهم صفاً واحداً
 ي يدخلون في قول الشيخ عبيد الجابري حفظه اهللا تعالى في بعض أجوبته وقد نقلتالسلف والشباب -

أحياناً، ويخطئ   فالسلفي بشر، ينسى  " ):4(حاشية رقم   ) 68ص(قوله أنت فيما سميته بـمنهج السلف الصالح        
  . نتهىا". بارك اهللا فيكم في جرح األشخاص فال تتعجلوا، عنده أمور يحصل ،ينسى، أحياناً، ويجهل أحياناً

أهل االنحراف والباطل    وال الشباب السلفيين، وعذرت    السلفيين فلماذا أيها الحلبي لم تعذر العلماء      -
  .أجلهم وتطعن في أهل السنة من

  
عليهم، وهذا ما صرحت به فيما       وكالم الحلبي فيه اتهام للعلماء السلفيين بالغفلة وأن بطانتهم تؤثر          -

  :-ِمن ِجهتَين- عكْس ذَِلك -اليوم-والَِّذي نَراه : ()2(حاشية رقم ) 290-289(سماه بمنهج السلف الصالح 
- 1-  ا،) أكثر( َأنِفيه ونخُوضالء؛ يهِللجاب، وغَةٌ ِللشَّبفَرِة ماحون السحرميو ،ونحرسيو! 

  تَْأِثيراً علَى بعِض المشَاِيِخ اَألفَاِضل؛ ِبحيـثُ -ألسفول-الجهالَِء وبعِض-َأن ِلنَفٍَر ِمن الشَّباب  -2 - 
  . انتهى!!! ) يكَاد يكُون لَهم حكْم ظاهر علَيِهم، وَأثَر باِلغٌ ِفيِهم

  ).الحلقة الثامنة( وقد سبق الرد على هذه الفرية في  
  

أن سـائر   : أكبر المـشاكل   (:)2(حاشية رقم   ) 124(بـمنهج السلف الصالح     قال الحلبي فيما سماه   
  .انتهى) أنفسهم متأهلين كما قال ابن حزم فما الحل إذن هؤالء يعتبرون
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  : تعالى أقول مستعيناً باهللا
أنفسهم متأهلين، بدليل رجوعهم  الشباب السلفي بحمد اهللا تعالى لم يتصدروا في الفتن، ولم يعتبروا -

  إلى العلماء، وسؤالهم إياهم
الذي ينكره الحلبي من بعض الناس إن كانوا غير سلفيين كالحدادية فمـا ذنـب                مرووقوع هذا األ   -

  .السلفيين بهم الشباب
فما ! المتأهلين لمحاربة أهل الحق المبين ثم يا حلبي لماذا تدفع بأتباعك الجاهلين والمجهولين وغير -

  .أكثر تناقضك واضطرابك أيها المسكين
والدفاع  يستحق النصر مظلوماً؛: والمبطل الظالم الباغي! ظالماً : فأنت اليوم وقبل اليوم ترى المحق

 !األمور ولك سلف في هذا المنهج فاتِق اهللا ودع المغالطات وتقليب

والمحـن، وإشـاعة     ولكن أنت أيها الحلبي وأمثالك ممن لم يتأهل أصحاب هذه المشاكل والفـتن             -
التي لم تفقهوها أو فقهتموهـا ولكـن    ء في هذه المسائلاالختالف والتفرق بين الشباب السلفي، وأنتم الدخال

  .حرفتموها ألهوائكم وأغراضكم الشخصية
الـذي   إن كنت صادقاً تريده فهو بالرجوع للعلماء الكبار واحترامهم وتقديرهم وقبول الحق: الحل -

ديهم وتلقـي العلـم   بين أي يدعون إليه وعدم معارضتهم بأهوائكم وتحريفاتكم، وإن كنت جاهالً فبثني الركب
  . منهم

  
 الشَّيخ عبـد   وما َأجمَل ما قَالَه َأخُونَا الدكْتور      ():125 (قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح      

 والحكِْم علَـى  ِفي االعِتقَاِد، والعمِل، مظَاِهر الغُلُو «- ِبعنْوان- ِفي محاضرٍة لَه-رِحمه اهللا-البرجس  السالَم
وهو سِبيٌل ِإلَى التَّكْفيِر ِبغَيـِر      . والتَّباغُض يقُود ِإلَى التَّقَاطُع  : ِبغَيِر حقّ، والتَّفِْسيقُ ِبغَيِر حقّ     التَّبِديع«: »النَّاس

  .»حقّ
بعِض  ه ِمنوهذا ما حصل بعض: (على كلمة التكفير بقوله) 1(الحلبي في الحاشية رقم  وعلق عليه 

   انتهى... )) والِحرص الِحرص... فَالحذَر الحذَر !!)ِمنَّا القَِريبِة(اَألشْخَاِص ِفي عدٍد ِمن المجتَمعاِت 
  

  :مستعيناً باهللا تعالى أقول
القَِريبـِة  (معـاِت  بعِض اَألشْخَاِص ِفي عدٍد ِمن المجتَ وهذا ما كاد يحصُل ِمن(في النسخة القديمة  -

  ) !!)ِمنَّا
فهل ما كـاده الحلبـي    فال أدري مع أن الحلبي كان بين كالمه األول والثاني ما يقارب ثالثة شهور

 !!! سبحان اهللا مقلب األمور والقلوب!!! وقع

عـدل   أم ليسوا بسلفيين، هذا يحتاج خبر      األشخاص الذين حصل منهم التكفير سلفيون      هل هؤالء  - 
  .ت أيها الحلبي فمعذرة لست مأموناًأن أما
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الناس عن التكفير ومن أكثرهم تنفيـراً وتحـذيراً؛ بتوجيهـات     من أبعد والحمد هللا الشباب السلفي -
  .اهللا خيراً العلماء السلفيين جزاهم

فـيمن طعـن فـي      ) 15ص(العنيد   وأما التكفير فأنت أيها الحلبي قلت في كتابك ترغيم المجادل          -
كفراً أكبر؛ إلصراره، وعدم رجوعه وإقراره  األصغر الذي أخشى أن ينقلب عليه ه ذلك الكفروأشد(األنساب 

  .انتهى) المفترى في األنساب المواقعه هذا البليد بطعنه الجاهلي
فَالحـذَر  (التكفيريين، فنقـول لـك بلـسانك         على المعصية، كما هو منهج     فهذا فيه تكفير باإلصرار   

ذَرالح ...صالِحرو صالِحر....(  
-ونَرى أكثر المقَلِّدِة    (): 4 (حاشية رقم ) 127-126(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح        

روِب الِفتَِن-اليومِعِري ناِر حسم موالِخالفات، والمشاكِل والنِّزاعات  ه!  
 يكون وإنِّي ألخشى أن)ضعهؤالء!) ب (!)لَِفيين بين السسنْدداً-ين ممِدهم، والتفريق -عضِللْفَتِّ في ع 

  !!وتمزيق جمِعهم بينهم،
  !ودهاليِزهم السرية وليس ذلك بغريٍب على دعاِة الحزبية، وأساليِبهم الجاسوسية،

 أنَّه -!كَبرعجٍب وتَ َأو! لَحظَِة غَفْلٍَة َأو خُبٍث ِفي-واِحد ِمن ذاك الصنف !) اعتَرف(وباألمِس القريب 
  انتهى) !-البلدان ِمن مشايخ السلَِفية في بعِض-) فُالن(، و)فُالن(إلسقاِط (!!) ِمن األموال  كذا وكذا!) جاءه(

  
  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

بأنهم مقلدة وأنهم جهال ال يعلمون الدليل ويأخذون بقول شيخهم الذي  يرمي الحلبي الشباب السلفي -
  .يرميهم جزافاً ظلماً وعدواناً كذايقلدونه، ه
  . من العلماء بدليله وهو اإلتباع الممدوح أهله والشباب السلفي بحمد اهللا تعالى يقبلون الحق -

يعلم الفرق بين التقليد واإلتباع ولكن يرميهم بالتقليـد ألنهـم            والحلبي يطعن في الشباب السلفي وهو     
  .تقليدأوحاله فرماهم بال اتبعوا الحق وتركوه في

أن يقلدوهم، ويربونهم على الدليل واإلتباع  بل المشايخ السلفيون أنفسهم ال يرضون للشباب السلفي -
  ).الحلقة الخامسة(كما سبق بيانه في 

رميه لبعض العلماء  الفتن والخالفات، وقد سبق نقل والحلبي يرمي الشباب السلفي بأنهم أوقدوا نار -
الفواقر؛ ألنهم فرقوا من حولـه طـالب العلـم           وإما رماهم الحلبي بهذه   . تالفالسلفيين بأنهم أهل تفرقة واخ    

  .السلف الصالح السلفيين، بعد معرفتهم لمخالفته لمنهج
ِللْفَتِّ في عضِدهم، والتفريق بينهم،  -  بين السلفيين-مندسين ((ولم يكتِف الحلبي بذلك حتى جعلهم  -

النيات ؟ ثـم     أم أنها التهم الجائرات في    !!! بالدليل على هذا القول    يونحن نطالب الحلب  !! )) وتمزيق جمِعهم 
السلفيين ويناصرهم بالحق، ومن يرد على أهل األهواء والبدع ويحذر منهم هـل هـذا                هل من يحب العلماء   

  .مندساً عندك أيها الحلبي وأمثالك يعتبر
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 في أهـل الـسنة الـسلفيين        واألهواء ويناصرهم ويطعن   هل من يجالس أهل البدع    : وفي المقابل  -
! ال أدري أيها الحلبي لعل ميزانك مقلوب !! الحلبي من السلفيين الصادقين  هل هؤالء عندك أيها: ويحاربهم
  .وال قوة إال باهللا العلي العظيم وال حول

وهذه عادة جمعيـة إحيـاء   ! الحلبي ممن جاءته األموال  وهذا الواحد الذي ذكرته لم تذكر لنا أيها    -
  !! فهل عرفتهم)) من آثارهم تعرفونها((واأللباني اإلمام يكرر مقولة  .راث التي تدافع عنها وتناصرهاالت

 تتبـع العثـرات   : المـسألة الثالثـة عـشر      (:)145(الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح        قال
  ...).منقصة

  )... وأما هؤالء المتلقطون المتسقطون (:)146ص(وقال 
س منكوسة، وقلوب معكوسة؛ يخالفون بها الهدي النبـوي الرشـيد، والنظـر             نفو): (147ص(وقال  

  )أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً: السديد اإلنساني
  انتهى) القال والقيل ونقل األقاويل المسألة العاشرة (:)112ص(وقال 

  
  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

 بخطئه وباطلـه إلـى أسـلوب الحـركيين    الحلبي للدفاع عن نفسه وللهروب من االعتراف  لجأ -
فيا عجباً مـن    . والقال والحزبيين في رد الحق بالباطل، فرمى من كشف باطله وبالياه بتتبع العثرات والقيل            

عجب فهذا ديدن من وقع في الباطل اسـتخدام          وال،  حالك أيها الحلبي المتردي في أساليب ومنهج الحركيين       
  .األسلوب العاطل

طالق على الشباب السلفي فأول من يدخل فيها أنت أيها الحلبي فنظـرة عـابرة               اإل وإذا صح هذا   -
من ردود   مؤلفاتك نجد أنها انطبق عليها ما أطلقته هنا وإال ما الفرق بين ما سطرته في مؤلفاتك                على بعض 

مـن أهـل الباطـل       أو كـان  ) كالشيخ إسماعيل األنصاري  (على من خالف الحق سواءاً كان من أهل الحق          
  ).الصابوني والسقاف وغيرهماك(

المخالف ليس من باب تتبع العثرات وال من باب القيل والقال إذا صح  ثم بيان األخطاء والرد على -
بعـض   هل بيـان " ):138(األجوبة المفيدة  النسبة لقائلها، فقد سئل الشيخ صالح الفوزان كما في النقل وثبتت

ال هذا ليس من " :؟ فأجاب  إلى بالدنا، يعتبر من التعرض للدعاةأخطاء الكتب الحزبية، أو الجماعات الوافدة
 ليـسوا مـن     –أصحاب هذه الكتب واألفكار      - التعرض للدعاة ؛ ألن هذه الكتب ليست كتب دعوة، وهؤالء         

 لـيس  – أو هؤالء الدعاة –فنحن حين نبين أخطاء هذه الكتب  .الدعاة إلى اهللا على بصيرة، وعلم وعلى حق
لذاتهم، وإنما من باب النصيحة لألمة أن تتسرب إليها أفكار مشبوهة، ثم تكـون               ريح لألشخاص من باب التج  

التـي   وتتفرق الكلمة، وتتشتت الجماعة، وليس غرضنا األشخاص، غرضنا األفكار الموجودة بالكتب           الفتنة،
  ".وفدت إلينا باسم الدعوة

ى الباطل ويسكتوا فالسكوت عن المبتدعة يقفوا عل أن ما أدري هل الحلبي يريد من الشباب السلفي -
بالعامة، وتدليس عليهم، وكتمان للحق؛ فيظنون أنهم على حـق وخيـر،    وعن الجهال المتصدرين فيه تغرير
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 ال يجوز تعظـيم " ):73(على ذلك، قال الشيخ صالح الفوزان في ظاهرة التبديع والتفسيق  والواقع أكبر شاهد
بـدعتهم، ويجعـل     ن عندهم شيء من الحق؛ ألن مدحهم والثناء عليهم يروج         المبتدعة والثناء عليهم، ولو كا    

الثقة بالمبتدعة، وعن الثنـاء      والسلف حذرونا من  . المبتدعة في صفوف المقتدى بهم من رجاالت هذه األمة        
ويجب االبتعاد عنهم، ولو كان عندهم شيء من الحق،  عليهم، ومن مجالستهم، والمبتدعة يجب التحذير منهم،

شيء من الحق؛ ولكن ما دام عندهم ابتداع، وعندهم مخالفـات، وعنـدهم    إن غالب الضالَّل ال يخلون منف
ترويجـاً   يجوز الثناء عليهم، وال يجوز مدحهم، وال يجوز التغاضي عن بدعتهم؛ ألن في هذا أفكار سيئة، فال

 فالواجـب  - ال قدر اهللا -لألمة   قادةللبدعة، وتهويناً من أمر السنة، وبهذه الطريقة يظهر المبتدعة ويكونون
  ".التحذير منهم

المقصود منه تنقصه أو فضحه بل المقصود منه النـصيحة، هـذا             ثم إن الرد على المخالف ليس      -
اهللا، تبلى يوم تلتقي الخصوم، قال الشيخ صالح الفوزان كما في األجوبة المفيدة  علمها عند الظاهر، والسرائر

يجب أن نعرف هذا، وال نتكـتّم  صلى اهللا عليه وسلم،  صوما من الخطأ إال رسول اهللاليس أحد مع): "163(
: قلنـا  "الدين النصيحـة": صلى اهللا عليه وسلم يقول النبي. الخطأ محاباة لفالن، بل علينا أن نُبين الخطأ على

ن النصيحة للجميع، وأما كتمانه م وبيان الخطأ". هللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة المسلمين، وعامتهم: لمن؟ قال
  ".فهو مخالف للنصيحة

ال يطلع عليه الناس، لكان األولى رده بالخفاء، أما إن أظهر فوجب رده              ثم إن الخطأ لو كان خفياً      -
  .أن يتراجع صاحبه إذا نوصح في العلن إال

م من الـسلفيين  بالعامة فضالً عن طالب العل وأما ما رمى به الشباب السلفي من أوصاف ال تليق -
الدفين على السلفيين، والحاقـد ال دواء لـه إال التوبـة النـصوح      فهذا من األدلة على ما في نفسه من الحقد

  .عباده والرضا بقسمة اهللا بين
  

أذيـال النـاس بالباطـل     أال تعلم أن من جر (:)148(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح  
التسقط والتلقط الذي تمارسه بشغف واهتمـام أو   عند هذا هل نهاية العاِلم ستقفباهللا عليك ، جروا ذيله بالحق

  ).له وبه ذاك التربص والتصيد الذي تعيشه بل تعيش
  

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
فأنت حاولت الطعـن بالعلمـاء الـسلفيين        ! وفي ذلك عبرة   هذا الخطاب أيها الحلبي يوجه إليك،      -

 ! عليك بالحق فهل اعتبرت ، فردواوبالشباب السلفي بالباطل

تماديك في الباطل وعدم رجوعك إلـى الحـق،          هل نهاية العالم ستقف عند    : ويقال لك أيها الحلبي    -
في أهل الحق هو من السقوط واالنحراف الذي تعيشه بـل   أليس ما أنت عليه من نصرة ألهل الباطل وطعن

 !!! تعيش له وبه

 ! طل والمنكر نصحاً هللا ولكتابه ولرسوله وللمسلمين تسقطاً وتلقطاًرد البا: هل تعتبر ثم يا حلبي -
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األسلوب الذي  أليس هذا! أليس هذا يعود على أئمة اإلسالم الذين ردوا على أهل الباطل كل سقطاتهم
حاربوا السلف والالحقين إال بهـذه   فما! تطعن وتشوه به أهل الحق أسوأ من أساليب أهل البدع وأشد وأنكى

 ! من الفتن التي تنكس القلوب فنعوذ باهللا! ليب الظالمة القائمة على الكذباألسا

___________________________  
  :تنبيهان

، هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومـن وااله  الحمد، الرحيم بسم اهللا الرحمن
  :أما بعد

   :فأحب التنبيه على أمرين
وليس ذلـك بغريـٍب      (: أخونا معاذ الشمري على بيان مراد الحلبي في قوله         ما نبه إليه  : األمر األول 

واِحـد ِمـن ذاك     !) اعتَرف( وباألمِس القريب    !على دعاِة الحزبية، وأساليِبهم الجاسوسية، ودهاليِزهم السرية      
، )فُالن(إلسقاِط  (!!) كذا وكذا ِمن األموال     ) !جاءه( أنَّه   -!َأو عجٍب وتَكَبر  ! ِفي لَحظَِة غَفْلٍَة َأو خُبثٍ    -الصنف  

  انتهى!) -ِمن مشايخ السلَِفية في بعِض البلدان-) فُالن(و
ولقد أجاد أخانا معاذ الشمري وأفاد في البيان جزاه اهللا خيراً، ودعا الحلبي للمباهلة في ثالثـة                 : أقول

  .هللا السالمة والعافيةأمور، وكشف أموراً أخرى تدل على خطورة حال الحلبي نسأل ا
 !ذكرت أن الحلبي كرر رمي السلفيين بمنهج الحدادية في مواضع مـن هـذا الكتـاب               : األمر الثاني 

ألبي الحسن المأربي الذي رمى السلفيين بأنهم حدادية، وقـد   وفاتني أن أنبه أن الحلبي مقلد في هذا االفتراء
 المأربي افتراءه على السلفيين بأنهم حدادية كمـا فـي           رد الشيخ العالمة أحمد النجمي رحمه اهللا تعالى على        

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. )2/216(الفتاوى الجلية 
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باهللا من شرور أنفسنا، ومن  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ، الرحيم الرحمن اهللا بسم
شريك  أن ال إله إال اهللا، وحده ال هادي له، وأشهد فال مضل له، ومن يضلل فالسيئات أعمالنا، من يهده اهللا 

  .له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
بدعة،  اهللا، وخير الهدى هدى محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة          أال وإن أصدق الكالم كالم    
  : أما بعد .النار وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في

 بحمـد اهللا  -السلفي من وسوسة وتلبيسات الحلبـي   من سلسلة صيانة عشرة لحاديةا فهذه هي الحلقة
   "منهج السلف الصالح"الحلبي وتلبيساته في كتابه الذي سماه بـ  والتي كشفت فيها عن بعض وسوسة–تعالى 

بـأقبح األوصـاف    وقد سبق في الحلقة العاشرة مناقشة الحلبي في طعنه في الشباب السلفي ورميهم
  ).الذباب(وما يستقبح من الحشرات ) الخنزير(بيههم بأقبح البهائم وتش

العلم وطالب العلم، وقد انتفع بها كثيـر         وقد لقيت بحمد اهللا تعالى قبوالً واستحساناً من كثير من أهل          
 ثـم بفـضل   -بفضل اهللا أوالً وآخراً  – فظهر حاله وانكشف أمره ممن كان مغتراً بالحلبي محسناً الظن به،

علمونا المنهج السلفي الصحيح، وحفظوه لنا من التبـديل أو التحريـف أو التعطيـل     علماء السلفيين الذينال
   .اهللا عنَّا جميعاً خيراً فجزاهم

شيئاً من طعن الحلبي في الشباب السلفيين الذين عاب عليهم  استكمل – إن شاء اهللا تعالى – وفي هذه
 للعلماء وسؤالهم عن انحرافات من يدافع عنهم الحلبي وعن بعض السلف في رجوعهم الحلبي امتثالهم لمنهج

باهللا العلـي   فيه الحلبي من انحرافات وتأصيالت مخالفة لمنهج السلف الصالح، وال حول وال قوة إال ما وقع
   : وإليكم البيان .العظيم

  
البن عبد  ) 656(وفي جامع بيان العلم وفضله      : ()156(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح      

   : البر عن الفضيل بن عياض قوله
 ..بخيـر  ما من أحد أحب الرئاسة إال حسد وبغى وتتبع عيـوب النـاس، وكـره أن يـذكر أحـد                   

يسأل عنه يتتبعه ال يهـدأ   فتراه يالحقه! كأنه جرب فيه !! وكره أن يذكر أحد بخير! تتبع عيوب الناس(نعم 
ــقاطه وال  ــاح إال بإسـ ــضه وال يرتـ ــهإال بنقـ ــنعم إال بإخراجـ ــة  يـ ــا األدواء الدفينـ  إنهـ

األليمة وال يجوز ألحد أن يكابر المحـسوس، أو أن يـستعلي    إنها األمراض الخزينة إنها البالءات المتراكبة
   . انتهى!!)) شاء من شاء وأبى من أبى ) ما له من دافع(كله واقع  على الموجود المشاهد فهذا

   : أقول مستعيناً باهللا تعالى
يحل مكان األلبـاني وفـالن       كثر الحلبي وأتباعه الخوض في من المرجع ومن له الصدارة ومن          ي -

  .الرئاسة، ويتوجه كالم الحلبي منه إليه وفالن وهذا من أكبر األدلة على ما في نفوسهم من طلب
 وثناء كبار العلماء عليه وال وسل نفسك عمن انزعج وهب لتربع الرئاسة وإسقاط من انتشر جهاده -

المدخلي حفظه اهللا تعالى بأنه حامل لواء الجرح والتعـديل           سيما العالمة األلباني الذي أثنى على الشيخ ربيع       



ومنهم الحلبي في إسقاط القائمين جماعات وأفـراداً وال سـيما الـشيخ ربيـع                شرعوا: بحق فمن ذلك اليوم   
  . مهلكاً وبغياً مدمراً المدخلي حسداً

ا تقوم ببثه في قلوب الشباب في دول الغرب من طعنـات غـادرة فـي                أيها الحلبي م   وسل نفسك  -
  .من حولك السلفيين وفي الشباب السلفي، لتصرفهم عن العلماء السلفيين وعن الحق، وحتى ال ينفضوا العلماء

والشباب السلفي بحمد اهللا تعالى من أبعد الناس عن حب الصدارة والرئاسة، وال  المشايخ السلفيون -
يهدي اهللا بك  ألن(ذلك أنهم ال يطلبونها وال يسعون إليها، فقاعدتهم قول النبي صلى اهللا عليه وسلم  أدل على

  ).رجالً واحداً خير لك من حمر النعم
العلماء، وتصدر قبل أوانه، وسـعى       عند التي تتكلم عنها فهي عند من لم يثني ركبه         األمراض أما -

  .لنفسه لسحب كراسي الصدارة
الحال الذي تندبه محسوس فهذا من تهويلك لألمور، ومن افتراءاتـك علـى     أن هذاوأما دعواك -

  .السلفيين فاهللا حسيبك العلماء والشباب
  

ويْأِتي واِحـد ِمـن هـُؤالَِء     (:)4(حاشية رقم  (179) قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح
 البِليــــة ، ويِزيــــد ِفــــي ِلــــيعِكس القَــــِضية-!لَجــــوج جاِهــــٌل–!) الهــــوج(

 !!-كَمـا يقَـال  -خَبطَ لَزٍق-هكَذا   !!!)اَأللْباِني بريء ِمن تَالَِميِذه: (-وجهٍل داِمٍغ قَاِئالً أو ناقالً ِبحمٍق ِباِلٍغ،-
  انتهى!!) يكِْذب؛ لَِكن المعاصرةَ ِحرمان والتَّاِريخُ شَاِهد الَ

  
  :باهللا تعالىأقول مستعيناً 

للشدة، والمنادي بالرفق واللين، فهال  ما هذا األدب الرفيع الذي تتفوه به أيها الحلبي، وأنت المنكر -
  .البدع الذين تدافع عنهم وتعتبرهم أنهم أهل السنة اعتبرت هذا القائل في مرتبة قريبة من أهل

 يعلـم أن  -عز وجـلَّ -اُهللا  (:(245)أولست القائل أيها الحلبي فيما سميته بـمنهج السلف الصالح      -
ولن يخشَى، وأن ،لن يتذكَّر ن، بالقوِل ِفرعونيِن الكريميهذين النبي رذلك َأم ع؛ ومالكُفْر ِن، والكلمة  خاتمتَهاللَّي

 ولـيس ِمـن    ... الكَِريم، وأخيهِ  خيراً ِمن هذا النبي   ) داٍع (فليس ِمن : -تعليماً لألمة، وإرشاداً لدعاِتها   -الطيبة  
)مدعو (ِمن أكفَر)ذَِويه-الكَفُور ) فرعونانتهى...)) -و  

  . أليس هذا من مخالفة القول للفعل: الرجل بمثل ما تقول فلماذا لم تتعامل مع هذا
  . أليس هذا من الكيل بمكيالين والوزن بميزانين
  . وتهارش ذا األمر وفي مقام غيرهم تهاوشه في مقام أهل األهواء والمخالفين للحق تستخدم

وواقعكم وواقع منتداكم يؤكده، وبعدكم عن األلباني منهجـاً وأخالقـاً جلـي              معروف من تقصده   -
 ينصر من يقول الحق، وأنتم تحاربونه، وهو يتحرى الحق وأنتم تخذلونه، وتنصرون خصومه، واضح، فهو

مـشارق األرض     جند نفسه لتمزيق وتشتيت السلفيين فـي       وهو عفيف نزيه، وأنتم تتهالكون على أموال من       



بينكم وبين األلباني ومنهجه وأخالقه  ومغاربها، وأنتم من أنصاره والمدافعين عنه فكم هي األبعاد والمسافات
  ! ونزاهته

 خَنا كُنَّا نَسمع شَـي -وكَم-كَم  (:)4(حاشية رقم ) 179(السلف الصالح  قال الحلبي فيما سماه بـمنهج
 اِنياَأللْب اماهللا-اِإلم هِحمقُول-راِرِهم: ( يِثم م ِمنِرفُونَهتَع( ...  

و)ارِثم (!  ُأولَِئك- دشْها يكَم) شَاِهدياِقل ) ونْظَل  -كُلُّ عحو جسوذَا     !! ع نع ننَحِد–ومـِد   -اهللا ِبحعِبَأب 
  ..منِْزل

الرِديـة،    ِإالَّ عدم سلُوِكنَا مـساِلكَهم -!علينا) دبابيرهم: َأي(زنَاِبيرهم  ووجه-نَّا ِم(!) غَاظَهم  بْل ما
الزنَـاِبير؛ فَتَلْـدغَكُم، والَ تُخَـاِطبوا        الَ تُِثيروا : (-قَِديماً-وقَد ِقيَل   ) الِحزِبية( وصنَاِئعهم الغَضِبية، وطَراِئقَهم  

وكُمالسشِْتماء؛ فَيفَه ( ا ِفياِزي«كَمتَفِْسير الر «)انتهى). 2/134  
  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

أما العلماء السلفيون فجعل ! بعض العلماء السلفيين وفي الشباب السلفيين  هذا من الحلبي طعن في -
 لعدم سلوكه مسالكهم الرديـة ووصفهم بأنهم حقدوا عليه ) مر المذاق(وحنظل ) الشوك(عوسج  ثمار دعوتهم

من لَم يكُنَ معنـا؛      (:وتصرفاتهم الغضبية ومناهجهم الحزبية في النسخة القديمة زيادة بعد وطرائقهم الحزبية          
المدعي العاق وهذا المخالف لمنهج السلف، الرامـي   وال شك أن هذا طعن شنيع فظيع من هذا)!!. فَهو ِضدنا

  . ع واألهواءبنفسه في أحضان أهل البد
 فالعلماء السلفيون جزاهم اهللا خيراً علموا: أيها الحلبي فمن ثمارهم تعرفونهم صدق األلباني وكذبت -

الحق، ورد الباطـل،     الشباب السنة وألفوا بين قلوبهم وأبعدوهم عن البدعة والفرقة والخالف، علموهم نصرة           
  .ىاألعم علموهم اإلتباع وعدم االبتداع والتعصب والتقليد

فأنت : رميتهم بها هي بك وبأتباعك يا حلبي أليق، وأصدق، وألصق وأوفق لكن هذه الصفات التي -
الجديد المخـالف لمـنهج      في طريق السلفيين وفرقت بينهم، ولقد تحققت مرارة منهجك         الذي زرعت الشوك  

مـن   ك ترمي كلأنت وأتباع وأما غضبك وثورتك فها هي تبدو من أشداقك وها! فهذه بعض ثمارك السلف،
   .لم يكن معكم بالباطل والضالل

سمعته يقوله للشيخ العالمـة ربيـع        ووصف الحلبي الشباب السلفي بالزنابير أي الدبابير وهذا ما         -
أنا ال أرد عليك يـا شـيخ    (:المصري فيقول الحلبي المدخلي في مكالمة هاتفية مع الشيخ خالد عبد الرحمن

  )حولك ينربيع أنا أرد على الدبابير الذ
حوله دبابير، ألهذه الدرجة ترمـي الـشيخ         الشيخ ربيع : هكذا يقول الحلبي بكل سفاهة وعدم احترام      

  .دبابير وال يدركهم، وتدركهم أنت أيها القزم ربيع المدخلي بالغفلة والسذاجة بأن حوله
اآلحـاد   أن أخبار ب عن أصل أهل السنة   : المكالمة الهاتفية كلمة خطيرة جداً     ومما قاله الحلبي في تلك    

   ! فقد شبهه الحلبي بأنه مثل جنس العمل من المتشابه: وهو من األصول العظيمة تفيد العلم
  ! الحلبي االلتصاق فيه وعن منهج األلباني الذي يحاول! عن منهج السلف  فيا له من بعد



المـستقيمة   خالقالشباب الذين حول الشيخ ربيع المدخلي بحمد اهللا تعالى معروفون بالعلم واأل ثم -
  ).الثامنة الحلقة(أحسبهم كذلك وال أزكي على اهللا أحداً، وقد سبق رد هذه الفرية في 

  
احِرص علَى ِإظْهـاِر  : (عن سلطان العيد قوله (180) نقل الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح

ذُِكر ِعنْده َأخُـوه الـسلَِفي بـادر     سلُوب بعِض الحمقَى؛ ِإذَاوادع لَهم ِبظَهِر الغَيب، وتَجنَّب ُأ فَضاِئِل ِإخْواِنك،
  )  !فُالَن علَيِه مالحظَات: قَاِئالً ِليصعد على كَِتفَيِه

   .)!!!وقد كَثُروا وتكاثَروا(: بقوله) 1(رقم  فعلق عليه الحلبي في الحاشية
  

لي التي نقلها الحلبي فيما سـماه بــمنهج الـسلف الـصالح     المدخ وفي نصيحة الشيخ العالمة ربيع
  ) المراِهِقين المشْبوِهين كَما يفْعلُه اآلن بعض-ِشدتُهم علَى َأهِل السنَِّة  ولَيستْ (:)244(

وقَد بـدُأوا    !!هونمراِهقُون، مشْبو : -واهللا-هم كَذَِلك   : (بقوله) 3(فعلق عليه الحلبي في الحاشية رقم       
ونكْثُرون- يتَكاثَريم       -!وتْأِييداً لَهِحيباً ِبِهم، ووا تَردجا ولَـم ذَِلكـِل الِعلْـِم،           ؛ وـِض َأفَاِضـِل َأهعِل بِقب ِمن

  !!! وشمخوا وتعاظموا! فَباضوا، وفَرخُوا
 ..ِصـفاِتِهم  تَعج ِبصفْحاِتِهم، وقَِبـيحِ ) اِإلنْتَرِنت(فَِإن ساحاِت ؛ -هنا- (!) ولَستُ ِبحاجٍة ِلِذكِْر اَألسماِء

فانْظُر :نَِّة    !تَرِة    ) هؤالء(فَالَ ِللسعالَ ِللِبدوا، وروا -!بصنيِعهم-نَصرانُوا    .. كَسْل َأعاللَّـِه-بِع    -وَل الِبـدَأه
 بتعقُّب أهل السنَّة، -ليَل نهار-، وانِشغاِلهم )أهل البدع(عن  منهم) كثيٍر(فضالً عن سكوت  !!علَى َأهِل السنَّة

  انتهى ...)هدانا اُهللا وإياهم سواء السبيل ...وأنْجحوا ولو لَِزموا جادةَ الشرع ألفلحوا، !!عليهم والتعصِب
  

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
صرح بأنـه يريـد بهـذا     قد كثروا وتكاثروا؛ ألن الحلبيمراد الحلبي بأن السلفيين بهذا الوصف  -

بل صـرح أنـه أراد بعـض     (310-309) الكتاب السلفيين ال غيرهم كما فيما سماه بـمنهج السلف الصالح
، )عاِة منْهِج الـسلَف   ِلد(، و )ِلَأهِل السنَّة  ( ِإنَّما هو موجه   -كُلَّه-ولْيعلَم َأن كَالَِمي    : (المشايخ السلفيين حيث قال   

والعجيب أن الحلبي ال يعتبر     ) ....-بعضهم  ِإذَا َأخْطََأ واِحدهم، َأو زلَّ     -)العِقيدِة السلَِفية المباركَة   (وِلحملَِة هِذهِ 
   .للعثرات وال من القيل والقال ونقل األقاويل هذا من التتبع والتصيد

وأنهم بحمد اهللا تعالى اسـتجابوا       ية التي زعمها الحلبي على الشباب السلفي،      وقد سبق رد هذه الفر     -
  . لتوجيه وتربية العلماء لهم

السلفيين والحدادية وجعلهم من باب واحد، مكراً ودهاءاً ظلماً وافتراءاً فـاهللا   والحلبي لم يفرق بين -
  .حسيبه

ب فيما هم عليه بعض المشايخ السلفيين جعل السب حتى في الشباب السلفي لم يكتف الحلبي بالطعن -
 بأنهم يؤيدون حال هؤالء الشباب المذمومين ويرحبون بهم، حتى باضـوا وفرخـوا وعظمـوا    الذين رماهم

   .وشمخوا على حد تعبيره



من أبعد الناس عن إقرار أهل الباطل، وهم من أكثر  عظيم للمشايخ السلفيين، فهم بحمد اهللا وهذا ظلم
  .نشرها وتربية الشباب عليها لى دعوة الحق، وعلىالمشايخ حرصاً ع

هذه  ما يرد أن الحلبي نقل أقوال المشايخ السلفيين في كتابه هذا مواطن عديدة كثيرة فيها والعجيب -
   .الفرية على وجهه

 من الحلبي دسيسة ومكر؛ ليقول هؤالء المشايخ يؤصلون الحق بالقول، ويطبقون الباطل ولكن هذا -

  ).الحلقة السادسة ( ريب أن هذا ظلم عظيم لهم وقد سبق الرد على افتراءاته وما أكثرها فيبالفعل، وال
نَصرت، والَ  )يا حلبي( فَالَ ِللسنَِّة ( :بالباطل قاله للسلفيين والحلبي بهذا الكتاب نقول له بالحق كما -

فضالً عن سكوتك عن !! السنَّة  الِبدِع علَى َأهِل َأهَل-واللَّـِه-بْل أعنت وناصرت وقويت ..كَسرت -!ِللِبدعِة
ولو لَِزمت جادةَ الـشرع  !! عليهم) المهلك(السنَّة، والتعصِب   بتعقُّب أهل-ليَل نهار-، وانِشغاِلك)أهل البدع(

  انتهى) ...هدانا اُهللا وإياهم سواء السبيل... وأنْجحت ألفلحت،
ـ   األمثلة ولسنا بحاجة لذكر   - والمنح الصحيحة ومنتداك ومقـاالت     ) منهج السلف ( فكتابك المسمى ب

   . بالشواهد على ذلك أتباعك طافحة
 الَ -السِليب-) ِفِلسِطين(فَهِذِه (... في الحاشية  (232) قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح

زتَجاوي ددشَرات    عع عِفيها ِبض ينلَِفيةِ    ف-!! السطْوس ِمن عانُونَها يِة       وقَ مبغَـضو ،وـدص العتَّل، وتربحالم
حتَّى وصَل اَألمـر بـبعِض      !! َأهلَكَتْهم، وشتَّتَتْهم  فَِإن الفُرقَةَ ضربتْهم، بلْ    -و.. و ..المخاِلف، وِفتْنَِة التَّحزب  

علـيهم بالكـذب    واستعدائهم !!المحتَلِّين  ِإلَى الِوشَايِة بإخوانهم ِإلَى اليهودبْل! مراكز الشُّرطَة المتناِفرين ِإلَى
  !! -المشين

 الِعلِْميِة العاِلية، والَِّتي لَن يدِركَها الهـوج، وال المجـاِدلُ   وما ذَِلك ِإالَّ ِبسبِب الغَفْلَِة عن هِذِه اُألصوِل
موج، َأو اَألحوجاللَّججمقُ الم!!!(  

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
عما حصل لهم، ولم تكن له يد خفيـة   السلفيين في فلسطين وكأنه بمعزل على حال الحلبي يتباكى -

ربيع المدخلي يجتهـد فـي جمـع         في الوقت الذي كان الشيخ     وتشتيتهم، وتأجيج نار الفتنة بينهم     في تفريقهم 
  .بينهم تنةكلمتهم ولم شملهم وإطفاء الف

عنهـا   الغاليات التي يبحـث    العاليات وأين الكلمات  الحلبي التي ينادي بها،    وما أدري أين أخالق    -
  ).82(في منهجه  الحلبي كما
 الواجـب ِفـيمن   (:)85( الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا الذي نقله في منهجه وأين الحلبي من قول -
لَعلَّه اشْـتَبه علَيـِه     : ينْتَِقده ِفي هذا، ويقُول    عن َأِخيه ِإذَا سِمع من     اِفع اِإلنْسان َأن يد : ما ينْتَقَد عليه   صدر منه 

األمر !له لعلَّهغيـرهم   وأما. - حسب –هذا يقوله أصحاب النفوس الرضية : (وعلق عليه الحلبي بقوله)! تأو
  )!! فبالعكس

  . رد الحلبي على الحلبي فهذا من -



المتعـصبة ال   بعـض (: )2(في الحاشية رقم  (256) قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح
 يخطأ أمامهم إمامهم بينما لو خطئ أبو بكر وعمر أو أبو حنيفة والـشافعي  يقبلون ألبتة إما حاالً أو مقاالً أن

  انتهى) عندهم من أسهل ما يكون لكان هذا
  

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
بالتعصب المقيت، بل يرميهم بدعوى أنهم ينزلون مشايخ منزلة المعصوم،  لحلبي يرمي السلفيينا -

  ).الحلقة الخامسة(أن هذا لسان حالهم أو مقالهم وقد سبق رد فريته عليه في  وزعم وكذب واهللا
ين أبـي   الحلبي الفرية فادعى أنهم يرضون بسهولة تخطئة الخليفتين اإلمام         لكن في هذا الكالم زاد     -
وهـذا  . وبتخطئة العلماء كأبي حنيفة والشافعي وال يرضون وال يقبلون أن يخطئ شيخهم وإمامهم بكر وعمر

   .إفك مبين وافتراء عظيم تفوه به لسانه وجرى به قلمه فاهللا حسيبه
أن العلماء السلفيين يربون الشباب السلفي على عدم التعصب لهـم،  ) الخامسة الحلقة( وقد سبق في -

ومعرفـة   خطأ منهم ال يقبلونه بل يردونه كائناً من كان، مع احترام الصحابة رضوان اهللا علـيهم                ذا رأوا وإ
  .منزلتهم

الظالمـة   ومواقفـه  الحلبي فكل أقوال : وأصدق ،وأتباعه في منتداه أليق    لكن هذا الوصف بالحلبي    -
السلفيين الذين تشوههم شيء ويتحزبون لكل من تحزب له من أهل الباطل وليس عند  ! عندهم حق وصواب

  !ذلك من
وصف الصحابة بالغثائية ليس سباً في حقهم رضوان اهللا علـيهم، وتـستدل              ألم تعتبر أيها الحلبي    -

 .الكرام وزمروا لك ودافعوا عنك وثاروا ألجلك ولم يغضبوا للصحابة ماذا فعل أتباعك طبلوا: عليه بالحديث
  ! وأتباع الحلبي يعظمونه ويغلون فيه

وهم القدوة عندهم وهم السلف  والسلفيون يعظمون مقام الصحابة رضوان اهللا عليهم ويحترمونهم، -
  .السابقين والالحقين ويحترمون السلفيين. الذين يسيرون على منهجهم القويم

قـالوا   عليهم ونسب إليهم ما لم يقولوه، بل ما الحلبي فلم يرفع رأساً بمنهج السلف، بل افترى أما -
ولم تجِر علـى لـسانه ولـم         ، وليس هذا بغريب على الحلبي، فقد نسب لإلمام األلباني أشياء لم يقلها            بخالفه
   . أصالً يكتبها

عنهم يسعون جادين في إسقاط بعض العلماء السلفيين فيا بعد مـا بـين               ومن يدافع  وأتباعه والحلبي
  ! الفريقين

  
فمـن  : (السلفي  الحاشية عن بعض الشبابفي) 307(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح 

 ما قاله -جدا-وهذا الوصفُ يشبه  !!لم يبِعد): الحدادية أفراخ(بـ-بسبِب غُلَوائهم، وتشدِدهم) هؤالء(وصفَ 
الحـب فـي اهللا     «  في مجلـس لَـه عنْوانُـه       -حفظه اهللاُ -  فضيلةُ الشيخ ربيع بن هادي     -!الصنف في هذا -

ــ ــهواالعت ــشّباب  « »:صام بحبل ــض ال ــد بع ــد عن ــشبه  يوج ــدةٌ تُ ــسلفي ِش ــة (ال اِديالحد(!! 



الطبيب؛ يأخـذ هـذا      إذا سقط الواحد ِمنَّا يكون أخوه له مثلَ        :«-نفِسه في المجلس -ثم قال    » ....تُتْرك فهذه
  .والِحكمة المريض إلى المستشفى، يعالجه باللُّطِْف

 !-مـع األسـف الـشديد   -أجهـزوا عليـه   : اإلنـسان  وِحـدة؛ إذا سـقَطَ  هناك أناس عندهم ِشدة 
بالحكمـِة   المهِلكة، وعن التَّساهل المضيع للحقّ، وتراحموا فيمـا بيـنكم، وتناصـحوا    ابتِعدوا عن هذه الشِّدة

  ...»والموعظِة الحسنة
 من يسقطه! ومنهم بالعكس  !!قبل السقوط) مخاِلِفِه(يجِهز على  يا فضيلة الشيخ من) منهم(بل  :قلتُ

  انتهى)  -السِبيِل سواء–هدانا اُهللا وإياكُم، وإياهم . تحسساً وتجسساً ثم يجهز عليه
  

   : أقول مستعيناً باهللا تعالى
يههم بالحداديـة   ولم يكتف بتشب   باألوصاف الشنيعة التي رمى بها الشباب السلفي،       الحلبي لم يكتف  -

  .رماهم بأفراخ الحدادية فاهللا حسيبه حتى
 !زعم الحلبـي   عندهم شدة وغلواً فيما    وسبب كون الشباب السلفي أفراخاً للحدادية عند الحلبي أن         -

الحلقـة  ( السلفيين وقد سبق الرد عليه في هـذه الفريـة فـي            وهي نفس الفرية التي رمى بها بعض العلماء       
  )الخامسة

لوصف أتباعه في منتداه وغيره بأنهم أشد من الحدادية فيما هم عليه مـن   بي لو أنصفولعل الحل -
   .السلفيين غلو وشدة على

فهو  ،انتهى ))الحداِدية(يوجد عند بعض الشّباب السلفي ِشدةٌ تُشبه  (:العالمة ربيع وأما قول الشيخ -
السلفيين بشدة الحدادية، ومعلوم أن      بعض شدة إنما شبه لم يصفهم بالحدادية مطلقاً أو بأنهم أفراخ الحدادية، و        

ومراد الشيخ ربيع حفظه اهللا تعالى ما وقـع فيـه   . كل وجه التشبيه ال يقتضي مطابقة المشبه بالمشبه به من
فالح الحربي، حتى شابهوا في شدتهم الحدادية، ولكن بحمد اهللا لمـا تميـزت               بعض السلفيين المتأثرين بفتنة   

  .وتركوا فالحاً ومنهجه. الحق، ترك السلفيون تلك الشدة المذمومة األمور وعرف
أجهزوا : إذا سقَطَ اإلنسان هناك أناس عندهم ِشدة وِحدة؛: (ربيع المدخلي العالمة وأما قول الشيخ -

محـذراً  بعدها للشباب السلفي  فمراده الحدادية أنفسهم ومنهجهم الباطل لذلك قال!) -مع األسف الشديد-عليه 
المهِلكة، وعن التَّساهل المضيع للحـقّ، وتراحمـوا فيمـا     ابتِعدوا عن هذه الشِّدة( لهم من هذا المنهج الباطل

  .)..بالحكمِة والموعظِة الحسنة بينكم، وتناصحوا
 أن الـشدة   ربيع المدخلي حفظه اهللا بكالمه هذا يقرر الحق الوسط الخيـار العـدل فكمـا               والشيخ -

بهـذا الكـالم     ة مرفوضة كذلك التساهل والتضييع والتمييع للحق مرفوض، فليتك يا حلبي انتفعـت            المذموم
راية الشدة علـى الـشيخ ربيـع         الصادر من هذا اإلمام رغم أنفك وأتباعك ومن تدافع عنهم، فأنتم ترفعون           

فما أشـد   ! زب والباطل راية التمييع لصالح أهل التح     في الوقت الذي ترفعون فيه    ! وإخوانه أكثر من الحدادية   
   !تناقضكم



 بيِني وبين الحقِّ عداء، بـلْ  ولَيس (... :)310-309(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح 
  بالَء -واللـِه-حوالتَّذِْكير   ..و عِختَاماً-م-  ا قَالَهاز        ِبمِزيز ِبن بد العبخ عتَاِذنا الشَّيةُ ُأساحماهللا  - س ـهِحمر- 

 .الـشِّدة  الرفِْق، والصبر، والِحكْمة؛ ولَيس عصر هذَا العصر عصر« :-لَه-)8/376(» مجموع الفَتَاوى« ِفي

الرفْق؛ حتَّى تَـِصَل الـدعوة،    فَالَ بد ِمن الصبر، والَ بد ِمن .وِإيثَاٍر ِللدنْيا النَّاس َأكْثَرهم ِفي جهل، ِفي غَفْلٍَة،
  . »يعلَّموا وحتَّى يبلَّغَ النَّاس، وحتَّى

  . »إلَّا بها لجميع بني آدم؛ ال تقوم مصلحةُ ديِنهم، وال دنياهم عامةٌ فالحاجةُ إلى السماحِة، والصبر «
ال : العاليـات  وهذه الكلماتُ الغاليات، :قلتُ ،(28/24) »مجموع الفتاوى«كما قال شيخُ اإلسالِم في 

 تَّةَ-تتعارضِمنِّي في هذا-ألْب ردقد ص أن يكون ما يمكن عالكالِم، أو شـيٍء  ) خَِشِن( ِمن بعِض -الكتاب  م
يراه ويأنَس   ِمن ِحرِصي علَى َأن َأهز قلوب من يمارس هذا الغُلُو، أو-واللـِه- في المالم؛ فذلك) شدٍة(ِمن 

  ).يخشى لعله يتذكر أو( !يشَجعه به، أو يسكُتُ عنه؛ فضالً عمن
 هذا النَّفَس رالدعوة السلفية( في -هكذا-فلئِن استم(فاءالم ؛ فعليها العوالس!    وكيفما كـان األمـر-

 أو ..أستَْأِصـلَ  أو..أو ُأسِقطَ ...ُأبدع :إلى أن : لفظي في أقصاه  ) خَِشن(كالمي، و ) شديد ( فلم يِصلْ  -والحمد هللا 
 يخطئـون   -بني آدم  كغيِرهم ِمن -فالسلَِفيون   !أنِّي أطعن في السلَِفيين   : -بالباطِل- حتى ال يقاَل في    ...ُأضلَِّل

) ذا بهتان عظيمسبحانك ه!! ( طعناً فيهم؟-بعِضهم أو ِمن-فكيف يكون نقد بعِض سلوكياٍت منهم  !ويصيبون
-اُهللا   قد يدِخلُنا في مـشابهِة مـن قـال   -نحن السلَِفيين-عن أخطاِء بعِضنا بعضاً  بل إنِّي أرى أن السكوتَ

 -سـاعتئذٍ -وهـذه    ...)كانوا يفعلون  عن منكر فعلوه لبئس ما     كانوا ال يتناهون  : (-مبكِّتاً لهم - فيهم   -تعالى
  !الكُبرى الطامةُ

 ِإنَّمـا  -كُلَّه- ولْيعلَم َأن كَالَِمي ....-ما استطَعنا إلى ذلك سبيالً-الطَّيبة  رفِْق، واللِّين، والكلمِةنعم؛ بال
 هجوم ونَّة(هِل السِلَأه(و ،)ِجنْهاِة معلَف ِلدالس( ِذِهلَِة همِلحو ،)كَةاربة الملَِفيِة السِقيدا ِإذَ-)الع  م، َأوهاِحدَأخْطََأ و

  انتهى !!...)مبتَِدعة الَ تَرِويجاً ِلِبدعة، والَ ِدفَاعاً عن ..والَ ِلضالٍّ غَيِر تَِقي الَ ِلمبتَِدٍع شَِقي، ....-زلَّ بعضهم
  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

قل هاتوا برهـانكم إن كنـتم       : (ول له الحق وليس بينه وبين الحق عداء نق       الحلبي يزعم أنه يحب    -
 فارجع للحق وتب من باطلك وتبرأ من أهل الباطل وانصر الحق واعتذر ألهلـه؛ فلـيس المحبـة    (صادقين

   .بمجرد الكالم بل البد من مطابقة الفعال، وإال خالف قولك فعلك وكذبه
من تلبيسه وتدليـسه، فمـا       وبكالم الشيخ اإلمام ابن باز رحمه اهللا تعالى فه         وأما استدالل الحلبي   -

أقواله وأقوال  وكالماً يخالف كالم الشيخ ابن باز مثل كالم الحلبي في هذا الكتاب وفي منتداه من رأيت عمالً
   !أتباعه

ذهب يتالعب ويستر   : وكالم ابن باز في واٍد آخر      ولما رأى الحلبي أنه وكالمه الظالم الغالي في وادٍ        
   . ال تنطلي إال على من يقلده التقليد األعمى ويتعصب له يعات التيسوءته بهذه المغالطات والتمي



الحلبي أن تعلم أخي القارئ أن كالم الشيخ ابن باز رحمه اهللا تعالى إنما هـو                 ومما يبطل استدالل   -
المعانـدين المخـالفين    التعامل مع الجهلة من عامة الناس، وأهل المعصية والغفلة ال أن يكون الرفق مع في
  انتهى ) غَفْلٍَة، وِإيثَاٍر ِللدنْيا جهل، ِفي النَّاس َأكْثَرهم ِفي (:ق لذلك قال رحمه اهللا تعالىللح

ألخطاء " األدلة الكاشفة: "رحمه اهللا تعالى في رسالته الشيخ العالمة ابن باز ومما يدل عليه ما قاله -
للمسلم أن يتجاهل ذلـك؛   يجوز فال. دة في محلهاالشريعة الكاملة جاءت باللين في محله، والش: الكتاب بعض

ينبغي أيـضا أن ينـسب إلـى     وال .اللين يوضع اللين في محل الشدة، وال الشدة فيمحل وال يجوز أيضا أن
 بالشدة فقط؛ بل هي شريعة حكيمة كاملة، صالحة لكل زمـان  فقط،وال أنها جاءت الشريعة أنها جاءت باللين

  "ذلك جاءت باألمرين معاًومكان، وإلصالح كل أمة؛ ول
 ):5/202( رحمه اهللا تعالى أيضاً في مجمـوع فتـاوى ومقـاالت متنوعـة             وقال الشيخ ابن باز    -

يـسيروا   جماعة، أو جمعية ونصح الجميع؛ بأن علماء المسلمين توضيح الحقيقة، ومناقشة كل على الواجب"
ليه وسلم،ومن تجاوز هذا أو استمر فـي عنـاده   صلى اهللا ع إليه نبينا الخط الذي رسمه اهللا لعباده، ودعا في

منهم من عـرف الحقيقـة،       يعلمها إال اهللا، فإن الواجب التشهير به والتحذير        شخصية أو لمقاصد ال    لمصالح
فيضلوه ويصرفوه عن الطريـق   من ال يعرف حقيقة أمرهم وحتى ال يدخل معهم حتى يتجنب الناس طريقهم

 هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعـوا الـسبل   وأن{: ه في قوله جل وعالبإتباع اهللا الذي أمرنا المستقيم

 شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع ومما ال }ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون فتفرق بكم عن سبيله

 ن ووحدتهمالمسلمي كلمة اإلسالم من اإلنس ثانياً؛ ألن اتفاق اإلسالمي مما يحرص عليه الشيطان أوالً وأعداء

لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد مـن         وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون       
يرضاه األعداء من اإلنـس   وهذا مسلك ال وإخوانهم المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبالدهم أجل مصلحة

بينهم، نسأل اهللا أن     أسباب العداوة كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر       والجن، فلذا هم يحرصون على تفريق     
  انتهى "والقادر عليه إنه ولي ذلك، الحق وأن يزيل من مجتمعهم كل فتنة وضاللة يجمع كلمة المسلمين على

 الذي يثني على أهـل البـدع  ): 10( في شرح فضل اإلسالم – رحمه اهللا –الشيخ ابن باز  وسئل -

   ويمدحهم هل يلحق بهم؟
 هو مـن دعـاتهم نـسأل اهللا     فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم هو داع إليهم،نعم ما: سماحته فأجاب

  انتهى" العافية
 مع ما يمكن أن يكـون قـد   -ألْبتَّةَ-ال تتعارض : العاليات وهذه الكلماتُ الغاليات،: (وقول الحلبي -

 ِمـن  -واللــهِ - في المالم؛ فذلك) شدٍة(الكالِم، أو شيٍء ِمن ) خَِشِن( ِمن بعِض -الكتاب صدر ِمنِّي في هذا
) !يراه ويأنَس به، أو يسكُتُ عنه؛ فضالً عمن يـشَجعه  ِحرِصي علَى َأن َأهز قلوب من يمارس هذا الغُلُو، أو

  انتهى
ترتكز عليها يا حلبي في نفي التعارض بـين   المغالطة التي ما هذا التالعب بعقول الناس، وما: أقول

   .لك القبيحة مع ما ذمه اإلمام ابن بازفعا



الغفلة فكيف ال يطلـب      فإذا كان الشيخ اإلمام ابن باز يطلب الرفق واللين مع العامة الجهلة ومع أهل             
رحمه اهللا تعالى في مواطن ونقلتـه        ابن باز  الرفق واللين مع أهل السنة السلفيين بل هذا ما صرح به الشيخ           

وسأنقل كالم الشيخ اإلمام ابن باز من كتابك المسمى بــمنهج الـسلف              التدليس،أيها الحلبي ولكنه التلبيس و    
بأفعال،  القارئ الكريم على مدى تالعب الحلبي وتلبيساته العلمية حتى غدا ال يوثق بكالمه وال الصالح؛ ليقف

  .وال يؤتمن مثله على مسائل العلم وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
  
ُأستاِذنا الشَّيخ عبد العِزيز بن باز        عين ما َأرشَد ِإلَيِه سماحةُ     -كُلُّه-وهذا   (:)62ص(في  قال الحلبي    

ِبَأحسٍن ِعبارٍة، وَألْطَِف  فَيكُون ذَِلك«: - ِفي بياِن ِصفَِة الرد، والنَّقْد-ِبقَوِلِه -)7/313(» مجموع الفَتَاوى«ِفي 
ِإشَارِريح، َأوتَج م، َأوجتَه ونراض ٍة؛ دقِّ، َأو اِإلعالح دو ِإلَى رعدِل ينْـه  شَطٍَط ِفي القَوٍض   .عـرتَع وندو

  . انتهى» مسوغَ لَها ِللنِّيات، َأو ِزيادٍة ِفي الكَالَم الَ ِلَألشْخَاص، أو اتِّهاٍم
كَان ذَا منْهٍج   : (المحسن العباد في وصف منهج الشيخ ابن باز       كالم الشيخ عبد    ) 99ص(ونقل الحلبي   

ِبالرفِْق واللِّيِن ِفي  الخَير، وَأمِرِهم ِبالمعروِف، ونَهِيِهم عِن المنْكَر، يتَِّسم فَذٍّ ِفي الدعوِة ِإلَى اللَّـِه، وتَعِليِم النَّاِس
   ِة عوِدِه الكَِثيردرِحِه، وِره نُصلَى غَي:  ِديدس جنْهالَ   : منَِّة، وَل السَأه مقَوم يهقاِومم     .يهناِهـضالَ يِبِهم، و ضنْهيو. 

  ).....يعسر  والَوييسر، .يبدد ويسدد، والَ .يمزق ويلُم، والَ .يفَرقُ منْهج يجمع، والَ .ويسمو ِبِهم، والَ يِسمهم
 فيمـا   -ال ِقلَّةً وال كَثْـرةً    -هذه السماِت العزيزاِت     ِكدنا ال نَرى شيئاً ِمن     (:الحلبي بقوله  عليه وعلق

عكـسها  : المحسوس والملموس. نقائضها: والمعاين. أضدادها: -والِعياذُ باهللا-المشاهد  بل! -عايشْنَا وشاهدنا
  انتهى ) !ِإلَى متَى؟!  متَى؟فَِإلَى... 

وقد سـبق  . على السلفيين شيوخاً وطالباً هذا يصدق عليك أيها الحلبي بحق وعدل وإنصاف ال: أقول
  )الثامنة الحلقة(التعليق على هذه الجملة في 

خْطَأ ِمن َأهِل  الَ يمنَع ِمن نَِصيحِة من َأ-كُلُّه- وهذا (:قول اإلمام ابن باز) 245ص(ونقل الحلبي في 
 بْل يِجب َأن يوجه ِإلَى الخَيـِر، ويرشَـد   .ِسيرِتِه الدعاِة ِإلى اللَّـِه ِفي شَيٍء ِمن عمِلِه، َأو دعوِتِه، َأو الِعلِْم، َأو

،وِء الظَّنسِز، ون؛ الَ ِباللَّمسلُوٍب حقِّ ِبُأسِإلَى الح لُوِب العاُألساوِمم قِّ َأكْثَرالح ِمن نَفِّري ذَِلك و   ِنيف؛ فَِإنعـدي
 فقوال له: (-لَـما بعثَهما ِإلى َأكْفَِر الخَلِْق ِفي زماِنه-وهارون   ِلرسولَيِه موسى-عز وجلَّ-وِلهذا؛ قَال   .ِإلَيه

  .]44:طه) [قوالً ليناً لعله يتذكر أو يخشى
   (2/350)» فَتَاِويه« ِفي -رِحمه اهللا-نفِسه-سماحِة ُأستَاِذنا الشَّيخ ابِن باز  هو نَص كَالَِمكَما 
 يعلم أن ِفرعون لـن      -عز وجلَّ -فاُهللا   :عبرةٌ بالغةٌ  وفي هذه اآليِة الكريمةِ   ): القائل هو الحلبي  (قلتُ  

،الكُفْ يتذكَّر خاتمتَه ِنولن يخشَى، وأنيهذين النبي رذلك َأم ع؛ ومبـة   رِن، والكلمة الطين، بالقوِل اللَّييالكريم-
 ...وأخيـهِ  خيـراً ِمـن هـذا النبـي الكَـِريم،     ) داٍع(فلـيس ِمـن   : - لـدعاِتها  تعليماً لألمـة، وإرشـاداً  

  انتهى...) -وذَِويه- الكَفُور) فرعون(أكفَر ِمن ) مدعو(وليس ِمن 
يدعي الصدق والنصح واإلرشاد، وهو  وفي حالك عبرة وعظة فيمن يخالف قوله فعله، وفيمن: أقول

   . عن هذا من أبعد العباد



فـي  ) شـدةٍ (الكالِم، أو شيٍء ِمن     ) خَِشِن( ِمن بعِض    -الكتاب قد صدر ِمنِّي في هذا    : (وقول الحلبي 
  ) المالم

بـالتهم الباطلـة     ه جمع بين السب والشتم والقـذف      ولكن! ليت الصادر منك قول خشن وبحق     : أقول
فأعراضهم محفوظة عندكم وال سيما الشعب       والمناهج الفاسدة بالظلم واالفتراء واالعتداء ليس مع عامة الناس        

  . مع أولياء اهللا من العلماء السلفيين وأتباعهم األردني الذي ترفعه إلى مصاف السلفيين ولكن
 ِمن ِحرِصي علَى َأن َأهـز قلـوب مـن    -واللـِه-فذلك  (:السلفيين عوقول الحلبي في سبب شدته م

  ) !الغُلُو، أو يراه ويأنَس به، أو يسكُتُ عنه؛ فضالً عمن يشَجعه يمارس هذا
 أهـل االنحـراف   وقعت في أشد مما حاولت الفرار منه؛ فلئن أردت أن يتساهل السلفيون مع: أقول

   .شددت على أهل السنة السلفيين شدة بالباطل واالفتراءوالمخالفة، فقد 
  .أولئك المخالفين ثم إذا طالبت أنت اللين والرفق مع المخالفين أليس السلفيون أولى بذلك منك من

: لفظي في أقصاه) خَِشن(كالمي، و) شديد( فلم يِصْل -والحمد هللا-األمر  وكيفما كان :(وقول الحلبي
إلى أن: دُأبِقطَ...عتَْأِصَل أو..أو ُأسلَِّل أو..أسُأض...(  

 وأنهم قالوا كالماً. الحلبي بعض العلماء السلفيين بالشدة والتهمة بالتبديع بال حق هنا يرمي: أقول -

  . خشناً
 رد هذه الفرية الحلبية) الحلقة السابعة (االستئصال والتضلل بالباطل، وقد سبق في  ورماهم بمنهج -
  .فحسبه اهللا
الـشيخ   هو أيها الحلبي؛ بل ترفقوا معك، وناصحوك، وطالبوك بالرجوع فها يبدعوك لم العلماء ثم -

أهـل   علي أن يعود إلـى  فأنا أنصح أخانا الشيخ (:يقول في آخر أجوبته ألسئلة رائد المهداوي عبيد الجابري
 جهداً في التفريق بينه وبين إخوانه،     الحزبيات والبدع فإنهم ال يألون       ويبتعد عن أهل   الحديث فيسلك مسلكهم،  

أهل الـسنّة،    أنصحه أن يعود إلى إخوانه     وعداوةً وحقداً وحسداً،   وسيوغرون صدره وصدر اآلخرين بغضاً    
الفاسد، واهللا وباهللا وتاهللا إني ناصـح لـه،    هذه العبارات الفلسفية والقواعد التي مبناها على القياس وأن يدع

  انتهى) من ذلك أهل البدع أعيذه باهللا كما أتكلم فيتكلمت فيه  وإلى اآلن ما
أنه ناٍج من اإللحاق بمن يدافع عنهم وينافح ألجلهم من أهل األهواء والبدع،              ولكن ال يظن الحلبي    -

  .الحلبي بكثير يتراجع ولم يتب فهو منهم كما حكم بذلك السلف في أناس وقعوا في أقل مما وقع فيه فإن لم
َأهز قلوب من يمارس هذا الغُلُو، أو يراه ويأنَس به، أو يـسكُتُ    ِحرِصي علَى َأنِمن(: وقول الحلبي

  )فضالً عمن يشَجعه عنه؛
 أنت لم تهز القلوب بل أنت دمرتها وذبحتها بغير سكين، فالظلم شديد على الحـر، وتأبـاه  : أقول -

  . النفوس األبية



 وترمي المشايخ السلفيين بالغلو وبعدم إنكارهم بل بتشجيع المـشايخ           ترميهم أنت ال تزال يا حلبي     -
   .لحالهم وقد سبق الرد عليك واهللا حسيبك السلفيين

العبارات، وتشبيهك لهم بالخنازير والذباب  ثم رميك لهم بالغلو واالستئصال والتضليل وأمثال هذه -
  . هي أشد من التبديع

دق وطعنكم في العلماء والسلفيين وغلوكم في التمييع والتجريح وردكم للص وتبين من تكذيبكم للحق -
 أنكم قد أوغلتم فـي : يناصرك على الباطل وال يستنكرون ذلك وال لبعضهم بعضاً منكرين والسب أنت ومن

التحزب والتعـصب   الباطل وحرب أهل السنة أشد على السلفيين من الحدادية وعموم الحزبيين وفقتموهم في
   . لسلفية والسلفيين شديدوبلواكم على ا

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإن اهللا ليملي للظالم حتى إذا أخذه  واهللا من ورائكم محيط -
  . لم يفلته

  

  :مالحظة
 يخطـو  السلفي الشباب وبعض السلفيين العلماء بعض في طعنه في الحلبي أن الكريم القارئ ليالحظ

 هم بما ويرمونهم السنة أهل في يطعنون الذين األهواء أهل من وغيرهم والمأربي والمغراوي عرعور خطى
   . براء منه

 الـسلفيين  العلمـاء  بعض في والتجريح الطعن في غال الحلبي أن منصف لكل يظهر الحلقات وبهذه
   . السلفي ابـوالشب

 تقـسيم  وأن .عهوأتبا الحلبي به يرميهم الذي التجريح يـف الغلو نـم بريئون السلفيين العلماء وأن
 الـذين  السلفيين المشايخ بالمتشددين يقصدون أنهم إذ باطل؛ تقسيم ! ومعتدلين متشددين إلى السلفيين العلماء

  . التراث إحياء وجمعية والحلبي والمأربي والمغراوي عرعور وضالالت مخالفات على ردوا
 المشايخ هؤالء تشدد: والبرهان لحجةبا لنا فاثبتوا ! صادقين كنتم إن برهانكم هاتوا قل لهؤالء ونقول

   .وأحكامهم وأقوالهم منهجهم في
  !!! حنين بخفي فرجع التجريح في بالغلو ليرميهم ورجله بخيله وأجلب جاهداً حاول فالحلبي
 كنـتم  ولـو  ! وغلـواً  تشددا يعتبر والبرهان بالحجة الباطل ورد الحق نصرة هل: أيضاً لهم ونقول

 بـاالفتراءات  السلفي والشباب السلفيين المشايخ بعض في به طعن الذي الحلبي المك تعتبرون ماذا: صادقين
  خالفهما؟ أم واألمانة الصدق من هو هل ؟ التشدد أم االعتدال من هو هل ؟ عليهم والتقول
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باهللا من شرور أنفسنا، ومـن   إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ، اهللا الرحمن الرحيم بسم
شريك  أن ال إله إال اهللا، وحده ال       هادي له، وأشهد    فال مضل له، ومن يضلل فال      سيئات أعمالنا، من يهده اهللا    

  . له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
اهللا، وخير الهدى هدى محمد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها،  أال وإن أصدق الكالم كالم

 :  بعدأما. بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار وكل محدثة

السلفي من وسوسة وتلبيسات الحلبي والتي سـأناقش         فهذه هي الحلقة الثانية عشرة من سلسلة صيانة       
  )). مستميتاً وجمعية دار البر دفاعاً عن جمعية إحياء التراث دفاعه:(( الحلبي في مالحظة رابعة وهي

ا فيها من الحجـة والبرهـان،       الحلقات بالقبول لم   وإني أحمد اهللا تعالى على تلقي الشباب السلفي لهذه        
والسنة، وسيراً على منهج السلف الصالح رضوان اهللا عليهم في الرد على  وعدم التعصب ألحد، إتباعاً للكتاب

  . والتحذير منه، ورد الباطل على قائله كائناً من كان المخالف
 السلفيين المخلصين الذين    اهللا تعالى أوالً وآخراً ثم من ثمرة جهود علمائنا         بفضل إال وما هذه الحلقات  

  .عنَّا جميعاً خيراً المنهج السلفي الصحيح، وحفظوه لنا من التبديل أو التحريف أو التعطيل فجزاهم اهللا علمونا
  

  :مع مناقشته بالحجة والبرهان وال أطيل عليك أخي القارئ فإليك البيان من كالم الحلبي
عن جمعية إحيـاء التـراث اإلسـالمي        ) 39ص(لح  السلف الصا  قال الحلبي فيما سماه بمنهج    : أوالً
باالمتحان في رأيي ومـوقفي مـن       !! دون مقدمات    فواجهني فوراً ! ... زرت قريباً بعض الناس   : (الكويتية

عليها،  أنني لست معها، وال تابعاً لها، وال محسوباً       : فابتدأت معه  !!؟ جمعية إحياء التراث اإلسالمي الكويتية    
 الَ؛ بْل: فأبى، واستَنْكَر؛ قَاِئالً –  المالحظات المتضمنة عدداً من النصائح والمناصحاتمع إبدائي مجموعة من

  .) !!)تَكِْفيِريون(، )ِإخْواِنيون (،)قُطِْبيون(وهم !! َأنْتَ تَُؤيدهم، وتُداِفع عنْهم
  

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
ِبِزيـارِة   لَـما تَـشَرفْتُ  : (كتاب وصف الحلبي بعض الناس بقوله     في النسخة المتداولة القديمة لل     - 1

   .!!فال أدري لماذا تغير أسلوبه ؟) الشَّيخ الفَاِضل
–معها، ولَم َأزرهـا   َأنَِّني ُأخاِلفُها، ولَستُ: فَابتَدْأتُ معه: (القديمة للكتاب وفي النسخة المتداولة - 2

   . !!ي ما الذي غَير الكالم وهو مجلس واحد ؟فال أدر) -قَطُّ
تعامالً وتواصالً مع  ويالحظ أن سؤال هذا الشيخ الفاضل للحلبي يدل على أنه الحظ على الحلبي - 3

ما الـذي الحظتـه   : الحلبي لهذا الشيخ الفاضل جمعية إحياء التراث بأي صورة كانت، فكان المتوقع أن يقول
   ل ؟علي حتى تسأل هذا السؤا

 ال تـدل  -صحتها  على فرض – فنفى أموراً: لكن الحلبي راوغ في الجواب فحاد عن الصواب - 4
   .معهمعلى عدم عالقته بهم، وتواصله 



مع  )!!عنْهم بْل َأنْتَ تَُؤيدهم، وتُداِفع( التعجب قول هذا الشيخ الفاضل له الحلبي بعالمات واستنكر – 5
أدري لمـاذا   خالصته النتيجة التي ذكرها الشيخ الفاضل، فال) 51-39(في الكتاب جواب الحلبي وكالمه  أن

الحلبي المستميت عن جمعية إحيـاء       وسيأتي إن شاء اهللا تعالى دفاع     ! هذا التعجب والنتيجة واحدة في األخير     
   .التراث، وجلبه لخيله ورجله في سبيل نصرتها

: حيث قـال  ) تنبيه الفطين  -70-69(  الحلبي في جلسة   وهذا الدفاع المستنكر على الحلبي قد صرح به       
عن عقيـدة أهـل    واهللا هذا غير صحيح، واهللا التراث إنهم من أكثر من دافع! التراث تكفيريون: يقال أما أن(

هـذا ال يقـال، لكـن فـي         ! تكفيريون ؟  كيف يقال . السنة، ونصرة منهج الشيخ األلباني في مسائل اإليمان       
لنا صلة بالتراث حتى ال يؤخذ كالمي على أسـاس   ليس: ومع ذلك نحن نقول ... مالحظات، في مالحظات

   . انتهى )الحق ولكنه دفاع عن. بأنه دفاع 
  ! هو دفاع عنهم، فأنت منهم: سمه ما شئت يا حلبي في األخير

يكون كأن : ولم ينِف الحلبي أموراً أخرى ثابتة عليه: معهم أو ذهب إليهم أن يكون والحلبي نفى - 6
بعمان في  لهم به وزيارة منهم إليه واستضافة ألفراد من جمعية إحياء التراث في مركز األلباني هناك اتصال

هي عالقة مع جمعية إحياء التراث؛ ألنهـا         الحلبي مع جمعية دار البر     وعالقة .دوراتهم وزيارتهم له في بيته    
  !! يدة مع هذه الجمعيةمن كالم الحلبي عالقته الحميمة والوط فرع عنها، وسيأتي

 مـع إبـدائي مجموعـة مـن       : (وقد صرح الحلبي بعالقته بمشايخ جمعية إحياء التراث بقوله         - 7
صالتي العلميـة   : (من منهجه ) 46(كما سبق، وبقوله    ) عدداً من النصائح والمناصحات    المالحظات المتضمنة 

  ).تضليل من غير تبديع وال وإياهم بالحق والصبر، ىأشرت قبالً حسنة، أناصحهم وأتواص كما
عالقتك حسنة مع أناس  هذا هو وجه اإلنكار من ذاك الشيخ الفاضل عليك يا حلبي، كيف تكون: أقول
وسـيأتي إن   !! مثلهم ال يبدع وال يضلل     على المنهج السلفي، وكيف تتواصى مع المخالفين، وكيف        هم حرب 

  .لعلم فيهاوأقوال أهل ا شاء اهللا بيان حال جمعية إحياء التراث
 ِخالفـاً  -عدٍد ِمن البلْداِن ِفي-قَد رَأيتُ ): (40ص(السلف الصالح  قال الحلبي فيما سماه بمنهج: ثانياً
 في جلي جمِعيةٌ تَرفَع  وِهي-ِفي الكُويت-) جمِعية ِإحياء التُّراث اِإلسالَِمي(حوَل  -! ِإلَى حد الِفتْنَِة-كَِبيراً ِجدا

أحياناً  مجتهدة في تطبيق ذلك مما يجعلها تصيب أحياناً وتخطئ. والعِقيدِة السلَِفية أمرها ِشعار الدعوِة السلَِفية،
  .أخرى

الء العلمـاء   وبعض هؤ . الِعلِْم السلَِفيين ِبها، ونَقْدهم ِإياها      طَعن بعِض َأهلِ   -ثَمةَ-وسبب هذا الِخالف    
اآلخر في  في شيء من نقدهم وبخاصة فيما وقع من تفريق وفرقة في عدد من البالد بسببها والبعض مصيبون

  ).كالمه نوع غلو
  

 : أقول مستعيناً باهللا تعالى
فهـل  ! من الحلبي في القضية وإعطاؤها أكبر من حجمهـا         المبالغة والتهويل  ما أدري لماذا هذه    - 1

  .كما يدعيه ويصوره الحلبي! سلفيين في قضية إحياء التراث اإلسالمي إلى درجة الفتنةال وصل الخالف بين



عرفوا حال جمعية إحياء التراث علـى تـضليلها؛ ألعمالهـا            السلفيين الذين  المشايخ كثير من  - 2
   . المخالفة ألهل السنة والمفرقة بين السلفيين في بلدان كثيرة مما اعترف الحلبي ببعضه الخطيرة
على ظاهر حالها، ولم يقف      إحياء التراث من مشايخ السلفية؛ فثناؤه بناء       ومن أثنى على جمعية    - 3
 :من أمور تقتضي الجرح والتضليل، بدليل أن المشايخ السلفيين الذين زكـوا جمعيـة التـراث                على ما فيها  

   .يبدعون المنهج اإلخواني، وهو ما تسير عليه جمعية إحياء التراث اإلسالمي
ينكر أخطاء ومخالفات جمعية إحياء التـراث، ولكنـه راوغ بـالتبعيض             ولم يستطع الحلبي أن    - 4

  .أصاب الحق منهم للعلماء وبتبعيض من
ومراده أنه ليس كل العلماء الـسلفيين طعنـوا          فالذي طعن في جمعية التراث بعض العلماء السلفيين،       

وهـذا هـو التبعـيض       .لحجة لكان الواجب قبوله قوله    سلفي واحد با   فيها، وهذا ليس بشرط، بل لو تكلم عالم       
  .األول

مع ؛  فيه نوع غلو   وبعضه أن هذا الطعن من بعض العلماء السلفيين بعضه صواب        : والتبعيض الثاني 
  نتهىا )!!نَقِْدِهم؛ ولَِكن وهُؤالَِء العلَماء مِصيبون ِفي كَِثيٍر ِمن: (لالقديمة قا أن الحلبي في النسخة المتداولة

ما الذي غير الكثير إلى البعض ومـا         حلبي يا أي ولكن ال يصل إلى مرحلة التبديع والتضليل؛ ولكن        
  ! غلو الذي جعل الكثير بعضه صواب وبعضه فيه نوع

المحاربة للمنهج السلفي والـسلفيين، فـي        ألهذا الحد يا حلبي تراوغ مدافعة عن جمعية إحياء التراث         
  !!! على السلفيين مشايخ وطالباً لبي حمالت شرسة شعواءالوقت الذي تشن فيه يا ح

العلماء السلفيين بالغلو، فهذا من سوء أدبه، فالعلماء السلفيون بحمد اهللا  وأما رمي الحلبي لبعض كالم
الغلو فـي   أبعد الناس عن الغلو، ومع ذلك ال يسلم من الخطأ أحد، فنحن نطالب الحلبي أن يثبت لنا تعالى من
  . كالمهم

الجمعية وأدانوهم بأعمالهم وأقـوالهم المخالفـة        وكيف يكون غلواً وهم تكلموا على القائمين على هذه        
  ! لمنهج السلف الصالح فهل هذا غلو

المقولة في نظر المميعـين المـضيعين        وأما اتهامك لكالم العلماء السلفيين بنوع من الغلو فقد تكون         
وقـد سـبق رد هـذه       . العلم يتكلمون بعلم ودين وأمانة     فأهل. بكلمنهج السلف الصالح غلو فال عبرة به وال         

  ). الحلقة السابعة ( الفرية في
وتلبيسه ومحاولته المستميتة في الدفاع عن جمعية إحياء التـراث اإلخوانيـة             ومن دهاء الحلبي   - 5

ي عدد مـن    مصيبون في شيء من نقدهم وبخاصة فيما وقع من تفريق وفرقة ف            هؤالء العلماء  وبعض: (قوله
  ).بسببها البالد

  :لبس الحلبي في كالمه هذا من جهتين: أقول
مما يفيد أنها لـم تخـرج فـي         . الجمعية بأنها سلفية منتقدة ببعض االنتقادات      أنه وصف هذه  : األولى

   . العام عن المنهج السلفي وإنما أخطأت بعض األخطاء منهجها



 برز األمور المنتقدة على هذه الجمعية الضالة، بينما هذاالحلبي أن هذا النقد من أ أوهم كالم: والثانية

   .النقد هو سبب من أسباب منهج الجمعية اإلخواني المحارب للمنهج السلفي
بينما في كتابه يرمي العلماء      والحلبي هنا يعترف أن هذه الجمعية سبب من أسباب الفرقة واالختالف          

  )! ما السبب؟ ومن السبب؟ باهللا عليكم( ):66ص(في  ساءل كمابل ويت. السلفيين بأنهم سبب الفرقة واالختالف
تقر وتعلـم أن جمعيـة إحيـاء         وأنت!! السلفيين بأنهم أهل فرقة واختالف     رميك للمشايخ  فمن الظلم 

  ! المفرقة للشباب السلفي التراث هي
  إالَّ وال ذمة، بـل لما رمى العلماء السلفيين بالفرقة واالختالف لم يرقب فيهم فالحلبي: هنا فرق لكن

  . تطاول عليهم وشنع وهاج وماج
 فما الفرق والقضية عنـد ، كالمه مليء بالرفق والليونة والخنوع والتمييع لكن مع هذه الجمعية ترى

  . الحلبي واحدة ولكن تعامله اختلف
هل هم أهل الوضوح والصراحة والـصفاء ممـن          !الحسنة من الفريقين   ومن الذي يستحق المعاملة   

أم أهل الغموض والمكر     على الدعوة السلفية، وتخليصها مما يشوبها من االنحرافات والبدع؟         فوا بحرصهم عِر
السلفية، وتفريق أهلها بتعبئة القلوب، وإيغار الصدور  والمغالطات من المندسين وسط الصفوف إلفساد الدعوة

 وفي مقابل ذلـك     - إن وِجد    –طأ  بعض كالمهم ببعضه، وتهويل وتضخيم الخ      على العلماء السلفيين، وضرب   
 األهواء والبدع ممن يبغضون الدعوة السلفية وأهلها بتهوين طوامهم وبـدعهم وضـالالتهم   المحاماة عن أهل

  تارة، وتقليب األمور تارة، ودفع األموال تارة أخرى ؟
  ).لقة الثامنةالح(في  وقد سبقت مناقشة الحلبي في اتهامه للعلماء السلفيين بأنهم أهل فرقة واختالف

مقولـة العالمـة    ) 3حاشية رقـم    179 (والحلبي يكرر في كتابه المسمى بمنهج السلف الصالح        - 6
عليهم؛  السوء ، ويحاول تنزيلها على السلفيين، منزالً أحوال) تعرفونهم من ثمارهم( األلباني رحمه اهللا تعالى 

  ! السلف ين لمنهجافتراءاً عليهم، فهل طبق الحلبي هذه القاعدة على المخالف
وبعض آثارها ونتائج منهجهـا الدالـة        ومع ذلك إليك أخي القارئ بعض أعمال جمعية إحياء التراث         

  :فمن تلكم األعمال والمكايد .وأهله على انحرافها ومكرها ومكايدها للمنهج السلفي
العالمة المحدث  ذهبوا إلى اليمن، وطلبوا من        أن وفداً من وفودها وعلى رأسهم طارق العيسى        -أوالً

مقبل الوادعي التعاون معهم، فلما عرف منهجهم وأهدافهم السيئة رفـض   السلفي الذكي الزاهد العفيف الشيخ
  .ورفض إغراءاتهم وأموالهم التعاون معهم،

على منهجهم، وينفذ خططهم من  عمن يسير السلفية مكيدة خطيرة، فذهبوا يبحثون فدبروا له ولدعوته
، -رحمـه اهللا – على الشيخ مقبل موال المتأكلين بدينهم، فوجدوا طلبتهم في مجموعة تتلمذوافي األ الطامعين

السلفي لمهاجمة وحـرب الـشيخ مقبـل         ؛ تلبس زوراً المنهج   "جمعية الحكمة "فكَونُوا منهم جبهة تحت مسمى      
لماً، فكم تجنُّـوا علـى      مقلدون، وطعنت فيهم أشد الطعن ظ      وإخوانه السلفيين الذين وصفتهم هذه الجبهة بأنهم      

وألّفوا في الطعن فيه بعض المؤلفات، ودبجوا في طعنه وتشويهه المقاالت، يجعلون  الشيخ مقبل وكذبوا عليه،



العـدل   حسناته وذبه عن المنهج السلفي سيئات وسيئات، وجعلوا مخازيهم وذبهم عن أهل الـضالل مـن   من
  :والورع واإلنصاف

 ذي نشر في مجلة الفرقان اليمنية التابعة لجمعية الحكمة التـي تمـدها            ملف الشيخ مقبل ال    انظر – 1
ـ 1417 (جمعية إحياء التراث الكويتية باألموال في العدد العاشر الصادر في ربيع األول عام             ) 62ص) (هـ

مد مح: عدداً كبيراً؛ منهم ، وذكر"مقبل أسماء العلماء والدعاة والشخصيات الذين تكلم فيهم الشيخ"تحت عنوان 
وسيد قطب وسعيد حوى وعبد الرحيم الطحان وعبد المجيـد           رضا وأبو األعلى المودودي وحسن البنا      رشيد

الرحمن عبد الخالق ويوسف القرضاوي وأسامة بن الدن وأبو غدة وصالح  الزنداني ومحمد بن سرور وعبد
  .متولي الشعراوي وعمر التلمساني وعمر أحمد سيف وغيرهم الصاوي ومحمد
جمعية الحكمة التي تدعي السلفية، وتحارب الشيخ مقبالً وتالميذه من أجل  بين لك حقيقة منهجوهذا ي

  .ومناهجهم، وما هي إال أداة بيد جمعية إحياء التراث هؤالء
عالج ) ذم المسألة( حيث ألّف رسالة فريدة في بابها وسمها ب –واسعة   رحمه اهللا رحمة-وقد أحسن 

  . ى المال، وإضاعة بعض الناس لدينهم من أجلهالوله عل فيها مشكلة
القطبيـين وال    من هذا الملف قالت هذه المجلة عن الشيخ مقبل أنه ال يبلـغ مـد              ) 78ص(وفي   - 2
وال نصيفه؛ كأنهم من كبار أصحاب       فالشيخ مقبل الوادعي رحمه اهللا تعالى ال يبلغ مد أحد القطبيين          ! نصيفه  
   وراء هذا احتقار ألهل السنة وعلمائهم؟ ل وراء هذا تحزب؟ وهل، فه-صلى اهللا عليه وسلم-محمد 

سلفية جمعية الحكمة وجمعية إحياء التراث التي أنشأت جمعية الحكمة  ومن هنا ومما سلف يتضح لك
  .وتُمولها ومولتها
عبد  لسيد قطب ولعبد الرحمن    ربيع على الشيخ ربيع، ثم تباٍك من نقد الشيخ        كذب) 79ص(في   - 3

فيهما، ونسوا طعن سيد قطب في نبـي اهللا موسـى وفـي     لق، ووصف هذا النقد العلمي لهما بأنه طعنالخا
  .الخ...قرون وطعنه في العلماء، وتكفيره لألمة اإلسالمية من ،- صلى اهللا عليه وسلم–أصحاب محمد 
مـن   والـسخرية بهـم، وأنهـم طـابور        عبد الخالق لعلماء المنهج السلفي     الرحمن عبد طعن ونسوا

 ودعوتـه إلـى التعدديـة الحزبيـة، وإشـادته بالجماعـة       المحنطين، وأن سلفيتهم تقليدية ال تساوي شـيئاً، 
  .الخ..اإلخوانية

على سيد قطب    وعلى ماذا يدل تباكيهم    بحق؟ فعلى ماذا يدل طعن جمعية الحكمة ومجلتها فيمن ينتقد        
 ؟ بل حتى مقام الـرب،     -صلى اهللا عليه وسلم    –النبوة وال مقام الصحبة ألصحاب محمد        الذي لم يحترم مقام   

  .فيقول في حقه بوحدة الوجود، ويعطِّل صفاته
الرحمن عبد الخالق الذي يطعن في علماء السلفية وعقيـدتهم وفقههـم،    وعالم يدل تباكيهم على عبد

   .!!اإلخوانية؛ بل حتى جماعة التبليغ الغالية في الخرافات والصوفية ؟ ويمدح الجماعات
  تُمولها بسخاء؟ على إخوانية وقطبية هذه الجمعية والجمعية التراثية التي تدل هذه الفواقرأال 
الخالق المعروفة بالتأصـيل الفاسـد       عبد الرحمن  إشادة بمؤلفات عبد   - أيضاً   -) 79ص(وفي   - 4
  .وبالفتن



حكمة من جمعية   بجمعية إحياء التراث والدعم السخي الذي تتلقاه جمعية ال         ارتباط جمعية الحكمة   - 5
  .التراث إحياء

-32ص(وفـي   ) هـ1418(شعبان عام    أعداد جمعية الحكمة الصادر في     عشر من  في العدد الرابع  
أحد أعضاء جمعيـة الحكمـة، وهـذا نـص الـسؤال             وجهت مجلة الفرقان سؤاالً لعبد القادر الشيباني      ) 33

لديكم، حبذا لو تذكرون باألرقام، وما آخـر  التراث، ما هو حجم مشاريعها  جمعية إحياء: الفرقان" :والجواب
  التعاون بينكم وبينهم؟ مشروع تم

دعوية، تهتم بنشر منهج السلف وتهتم بمـساعدة         الحقيقة جمعية إحياء التراث جمعية سلفية     : الشيباني
 فـي   في جميع المجاالت، لـيس     وبينهم عقائد المسلمين، والتعاون بيننا    المسلمين أينما كانوا، وتهتم بتصحيح    

 ولو أنه في الحقيقة كـان يـوم        فقط، نحن نتعاون مع جمعية إحياء التراث من بدء التأسيس،          مجال المشاريع 
إحيـاء التـراث     تأسيس جمعية الحكمة يوم عدم وجود جمعية إحياء التراث رسمياً في الكويت؛ ألن جمعيـة              

تكاد تكـون تغطـي القـارات        )1(عالمولها نشاط فعال في جميع أنحاء ال       راسخة وقديمة في المجتمع الكويتي،    
المسلم يوجد لها نشاط مع هذا المسلم، وهـذه الجمعيـة مـن     المعروفة، في كل قارة لها نشاط حيث ما يوجد  

دعويـة   )2(خيرية إنها أفضل جمعية إسالمية: اإلسالمية في العالم، وال أبالغ إن قلت أفضل الجمعيات الخيرية
  .اإلطالق على

قبـل صـدام حـسين العراقـي         م، والكويت غزيت مـن    21/8/1990ت في   فجمعية الحكمة تأسس  
وهذه الظروف توقفت فيها جمعية إحياء        يوماً، 19م، وبين غزو الكويت وتأسيس الجمعية حوالي        2/8/1990

فأنشأت لها مكتباً في لندن إلدارة أعمالها وأنشطتها، وجمدت          التراث عن العمل، ونقلت نشاطها إلى الخارج،      
إخواننا في جمعية إحياء التراث اإلسالمي أن يقفوا مع إخوانهم في اليمن حتى              ينس ي الكويت، ولم  أنشطتها ف 

المحنة وقفـوا   لم يخرجوا من محنتهم بعد، فأرسلوا المساعدات وأرسلوا الكتب وغير ذلك، وهم في هذه وهم
  .بعد معنا وفي بداية عملنا، وهم لما يخرجوا من محنتهم

طارق / رئيس جمعية إحياء التراث الشيخ سين من الكويت جاءنا وفد برئاسةبل عندما خرج صدام ح
ومباشرة بعد عودته إلى الكويت بدأ ينسق جهوده فـي إعانـة             العيسى إلى اليمن، واطلع على أحوال الجمعية      

ضـخمة  األعمال بيننا وبينهم تترى وإلى اآلن مستمرة اآلن مثالً هم ينشئون مراكز  إخوانه في اليمن ثم بدأت
 وهـو مركـز   اليمن لصالح جمعية الحكمة، ولصالح المجتمع المسلم في اليمن، مثل مركز عدن العلمي، في

البر نسأل اهللا أن يأخذ بأيديهم، وأن   على إنفاقهم في وجوه-جزاهم اهللا خيراً–سيكلف ماليين الرياالت ولكنهم 
   .يوفقنا وإياهم إلى مرضاته

                                                 

واالستيالء على كثري منهم وحتويلهم عن املنهج السلفي إىل املنـهج القطـيب           ، لكنه يف تفريق السلفيني    "هلا نشاط فعال  "إي واهللا    - 1
 .كما فَعلت جبمعية احلكمة وغريها واإلخواين؛

ه التزكية، وهو يعلم أا مجعية سياسية حزبية، وأا نـشرت  التراث هذ يزكّي هذا الرجل الذي يمثّل مجعية احلكمة يزكّي إحياء - 2
هذا الفكر يف العامل، ومن مثـاره   عبد اخلالق السياسي اإلخواين، والذي ضمنه حتقري املنهج السلفي وعلمائه، نشرت فكر عبد الرمحن

 .وأعماهلم السرية أكرب وأخطر بعض ما أظهرته مجعية احلكمة، وما ختفيه قلوم



والمعنوي منها مـن لحـق بجمعيـة          جمعية إحياء التراث الدعم المادي     فهذه الجماعات التي تُقدم لها    
  .الطريق ليلحق بها ، ومنها من يسير في )3(الحكمة التي عرفت بسوء حالها

وهناك مقاالت نُشرت تبين بعـض أحـوال         ومنها من فاقها في االنحراف عن عقيدة ومنهج السلف،        
  .التراث جمعية إحياء

ودعم تجاوز الماليين، وحقق مشاريع كثيرة   قدمت إحياء التراث من جهودانظر أخي مرة أخرى ماذا
وتذكّر هجومها وحربها ألهل السنة، وذبها ودفاعها عن أهل الضالل،  في اليمن لهذه الجمعية؛ جمعية الحكمة،

 رس تاريخوجمعية إحياء التراث بميزان اإلسالم الحق؛ ميزان السلف ومنهجهم العادل، واد وِزن هذه الجمعية
ومـنهج الـصحابة    الصحابة والسلف الصالح الذي تتمسح به هاتان الجمعيتان، هل ترى شبهاً بين منهجهمـا   

  والسلف؟؟
  "العنب وإنك ال تجني من الشوك"
  "تعرفونهم ومن آثارهم"
  "ينضح وكل إناء بما فيه"
  "منها اختلف واألرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر"

 وال يدركها المتأكلون المرتزقون، وبالشبهات يتعلقون،      .يعتبرون ال ال يعقلها إال العالمون، وبها     واألمث
  .وبها على الناس يلبسون

  
تَرفَع في جلي أمرها ِشعار الـدعوِة الـسلَِفية،          وِهي جمِعيةٌ : (وقول الحلبي عن جمعية إحياء التراث     

  ).أخرى مجتهدة في تطبيق ذلك مما يجعلها تصيب أحياناً وتخطئ أحياناً. ةالسلَِفي والعِقيدِة
  

  : أقول مستعيناً باهللا تعالى
سلفية الجمعية بشعارها، ضـارباً   على نفسه صاحب الحجج والبراهين يستدل الحلبي الذي يعتبر - 1

وخـالطوا   السلفيون الذين خبروابأقوال وأفعال الجمعية التي تدينها والتي حكم بضاللها العلماء  عرض الحائط
   أم حجج الحلبي؟ بيت العنكبوت: فال أدري أيهما أوهى. هذه الجمعية من أهل بلدها ومن خارجها

وسلوكها منهج  ! مع مخالفتها لمنهج السلف الصالح     عليها، السلفية يكفي للثناء   فهل رفعها لشعار   - 2
  .والقطبيين اإلخوان
فإنما ذلك ذر للرمـاد فـي    دعت السلفية في شعارها أو في كلماتها؛ا وإن وجمعية إحياء التراث - 3
   !العيون

الشعارات البراقـة وال الكلمـات       والحلبي وقف على انتقادات كبيرة للعلماء السلفيين ال تدفعها         - 4
  . الخطافة

                                                 

 .مصر مثل حممد حسان وأيب إسحاق احلويين، ومن على درما يف - 3



من بـاب   عند الحلبي    ولكنها لم تؤثر   بل الحلبي نفسه اعترف بأن له عليها ثالثة انتقادات كبرى          - 5
 تجعلهم من - على فرض صحتها -أهل السنة فأخطاؤهم  نصحح وال نجرح مع أهل األهواء والمخالفين، أما

  .أفراخ للحدادية، بل من الديكتاتوريين أهل الغلو والتفرقة واالختالف بل
ومخالفة للحق؛ فأمرهـا     انحراف جمعية إحياء التراث من    عند ولست أريد الخوض في بيان ما      - 6

السلفيين يعرفون حال هذه الجمعية بحمد اهللا تعـالى          ور مفضوح عند العلماء وطالب العلم بل حتى عامة        مشه
لم يستطع تبرئتهم مما وقعوا فيه ولكنه راوغ فـي تطبيـق مـنهج               الحلبي ويحذرونها، وال أدل على ذلك أن     

فيهم، وهنـاك   لثقات وطالب العلمولكني سأكتفي بأقوال العلماء ا. بمنهجه األفيح الواسع الجديد السلف عليهم
  .مقاالت كثيرة جداً معروفة في شبكة سحاب وغيرها
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  )4(الشيخ العالمة محمد ناصر الدين األلباني رحمه اهللا تعالى: أوالً
 كتاب المسلمون والعمل وقفت على: السائل( :والنور من سلسلة الهدى) 166رقم (جاء في الشريط  -

  كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ؟ أوفي شريط أو غير ذلك السياسي مكتوبا
مالحظات عليه؛ ألنه نحن نرى أن العمل السياسي اآلن سابق           يمكن أنا قرأته طبعاً لي    : الشيخ األلباني 

 المسلمين ما يهتمـون  اإلخوانيصبحون ك .... الكويت اإلخوان في اعتقادي إن في ألوانه من جهة وبعدين هو
ونحـو   واالنتخابات والبرلمـان  السياسة والمناصب همهم هو بالدعوة ما يهتمون بما أسميه بالتصفية والتربية

 كثيراً هذا لو صدر من إخونجي كان من ارتكاب بعض المحرمات كونه يصرح بأنه ال بد ذلك وأكثر من هذا
  ).فكيف من سلفي

: قال العالمة األلباني رحمـه اهللا تعـالى       : من سلسلة الهدى والنور   ) 200رقم  ( الشريط وجاء في  -
الكويت خاصة أنهم يسيرون على      أن التكتل والحماسة في تكتيل جماعة السلفيين في        إنني في الواقع أرى   ...(

 افة اإلسالميةالمسلم وتجميعهم دون العناية بتثقيفهم الثق وهو تكتيل الشباب المسلمين قديماً وحديثاً خطا اإلخوان

 المسلمين المنتمين إلى هذا الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كما هي دعوة كل الصحيحة القائمة على
وفي بالد أخـرى     الدعوة السلفية في الكويت    أن ترجع  ما أخشى  المنهج اإلسالمي الصحيح ولذلك فإني أخشى     
دعوتهم خطا جماعة اإلخوان المـسلمين       ى ويتمثلون في  القهقر قد تتأثر بهذا التكتل أو التحزب الجديد وترجع       

 بعضهم كتّل ثم ثقّف ثم ال شيء بعد ذلك إال التكتّل والتحزب آنفا وهي القائمة على قول ذاتها التي أشرت إليها
دعوتهم فيهم  مضى على جماعة اإلخوان المسلمين ستون عاماً ولم نشاهد من أثر وأكبر دليل على ذلك أنه قد

  ... دينهم عالماً واحداً بين صفوفهم يرجع الناس إليه لمعرفة أمور نتجتأنها أ

                                                 

الرمحن املـصري جـزاه اهللا    أقوال الشيخ األلباين يف مجعية إحياء التراث اإلسالمي أفادين به الشيخ خالد عبد ما نقلته من: تنبيه - 4
 .خرياً من رده على كتاب احلليب

  



بالتثقيف ولـيس    بالد اإلسالم يعنون   ولذلك فنحن نريد أن يظل إخواننا السلفيون في الكويت وفي كل          
المنشود  واألنبياء كلهم ثم ينشأ بعد ذلك التجمع عليه وآله وسلم بل صلى اهللا بالتكتيل؛ ألن هذه هي دعوة النبي

  .)والتكتّل المرغوب لذلك
قال الشيخ العالمة محمد ناصـر الـدين        : والنور من سلسلة الهدى  ) 700رقم  (وجاء في الشريط     -
يحكمون بغير  الحكام الذين بعض الخطباء هناك في سوريا يصعد متحمساً ويرد على كنا نسمع ...  (:األلباني

عبادته فإذا بدأنا ننصحه ونذكره بيقول هذا مذهب         ي صالته في  الحكم في نفسه ف    ما أنزل اهللا وإذا هو يخالف     
الحكـم وهـم    عـن  الحكم هللا فقط فيما يتعلق بالكفار حتى الذين ينحرفـون  سبحان اهللا طيب هناك أبي حنيفة

 فالشاهد نحن ننصح إخواننـا  مكلفون أن يخلصوا في الحاكمية هللا عز وجل حتى في أنفسهم مسلمون هم أيضا
الشرع؛ ألن الرسول عليـه   البرلمانات ألنهم أوال يخالفون د إن كانوا يريدون وجه اهللا أال يدخلوافي كل البال

فهؤالء ركنوا إليهم شيئاً كثيراً حيث       }قليالً لقد كدت تركن إليهم شيئاً     {: السالم قد خاطبه رب العالمين بقوله     
إلى ..و..و لربا وإقرار الزنا وإقرار بيع الخمرا وفيها كما كتب إلي أحد اليمينين إقرار أنهم يقرون هذه النظم

  . اإلصالح تحت هذه النظم وتحت هذه القوانين آخره كيف يكون
أهلها يريدونها سلفية  مقاالً في مجلة قرأت شيخنا تأكيداً لكالمكم في الحقيقة(: وعلّق علي الحلبي بقوله

  !يأستاذ ذكرتم مع أنها يبدوا أنها انحرفت عن المنهج بنوع مما
فضبطه بـالمعنى إيـش يقـول        أما القسم األول   منه فهناك عنوان لمقال ضبط بالحرف القسم األخير      

  !شيخنا
  ؟ أخيراً أم أوال: قال العالمة األلباني

لحكـم   اإلسالم أو للعمـل اإلسـالمي أو   ال قيام لدولة(( أوالً وأخيراً بالتالي يقول : الحلبي قال على
  !!))السياسي  إال بالعمل- معناه  هذا ماال أضبطه هذا-اإلسالم 

  . معروف هذا عنهم اهللا أكبر نعم هذا هو: قال العالمة األلباني
  ! ال حول وال قوة إال باهللا: قال الحلبي
المسلك السياسي حكمهـم   الذين يدعون عن طريق هذا اإلخوة السلفيين شيخنا ما حكم هؤالء: السائل

ذلك خاصـة وأنـت       إذا عرض عليهم أن يكونوا وزراء فهم قبلوا        ثم ما يكون حكمهم    شرعاً إذا كانوا نواب   
  البرلمانية هي دعوة محدثة ؟ شيخنا في شريط مسجل لك أنك قلت الدخول يكون بدعة الن الدعوة ذكرت

 الدعوة التي ينتمون إليها يكونون يكونون مخطئين أي نعم ال شك أنهم في دخولهم هم: الشيخ األلباني
 كان الحديث ليس له عن هذه الدعوة الصالحة لكنني أقول إنما اإلعمال بالنيات وإن لينضا: أقول بل مخطئين

يريـد   وإنسان آخر ضـل وهـو   صله قويه بهذا الموضوع لكن افرق بين إنسان ضل وهو ال يريد الضالل
اإلخوان  ءعنه فهؤال  حادوا والمشركين الذين عرفوا الحق ثم    ... على مثل اليهود الذين نتكلم عنهم       !  الضالل

أنهم آثمـون   على اآلخرة فال شك الدنيا البرلمان إذا كان دخولهم إتباعا ألهوائهم وإيثاراً للحياة الذين يدخلون
واهللا عـز   ضـالون  فهم بال شك إخالصهم للدعوة دعوة الحق إثماً كبيراً وإذا كان ذلك بنوع من االجتهاد مع

  .) ... وجل هو حسيبهم



... (: قال العالمة األلباني رحمه اهللا تعالى     : والنور من سلسلة الهدى  ) 725رقم  (وجاء في الشريط     -
 هـاتين الركيـزتين، أال وهمـا التـصفية     على الدعوة عن بالسياسة اشتغال يصرف القائمين االشتغال اليوم

عما هـم فـي      هذه الدعوة مقرونة بهذه التصفية والتربية      على التربية، فاالشتغال بالسياسة يصرف القائمين    و
  .صدده

مـن يـوم أجـازوا     !دخلوا وانتهى األمر ! بدور تحزب، ال الدعوة السلفية في الكويت مش يمرون
 في بعض في بعض أدوارهم، حينمـا سـوغوا   المسلمين دائماً وأبداً، وكـحزب التحرير ألنفسهم كـاإلخوان

على الكفر باهللا ورسوله وباإلسـالم  : ولما نق - على ألنفسهم باسم اإلصالح أن يدخلوا في البرلمانات القائمة
القائمة على مخالفة الشريعة في جوانب كثيرة وكثيرة  هذه البرلمانات : وإنما على األقل نقول-جملة وتفصيالً 

يحكم بما أنزل اهللا،  ينتخبوا وأن ينتخبوا وأن يدخلوا في البرلمان هذا الذي ال فحينما أباحوا إلخوانهم أن جداً،
  .هم من كان وزيراًصار من حتى

  .آخر أخذت طوراً سياسياً إن الدعوة السلفية هناك: لهذا نحن نقول
الـصحيحة، وتربيـة     التصفية بناء على الكتاب والسنة    : فنحن ماضون على الدعوة على هذا األساس      

  .األساس المسلمين على هذا
عن غيرهم أن يـدخلوا   م فضالًاشتغلوا بالسياسة، وأباحوا ألنفسه فمن اشتغل كجماعة من السلفيين إذا

الذي  بالنظام الديمقراطي، وهو يختاروا سبيالً لالنتخابات هو السبيل الذي انتخبه ما يسمى في البرلمانات، وأن
المفروض أنه يريد أن يحكم   في البرلمان-أيضاً- يسمح للمسلم والكافر أن يرشح نفسه، وأن يرشح من غيره

 الديمقراطي أن يرشح المسلم المسلم الطالح المسلم الجاهل النظام المسمى بالنظام بما أنزل اهللا، بل قد أباح هذا
ـ    يرشحون غيرهم ويرشحون أنفسهم، وحينئذ تؤخذ القضية التي تطرح المسلم الفاسق، هؤالء ذا فـي مثـل ه

  .  انتهى)باألكثرية، وليس على أساس الكتاب والسنة البرلمان
جمعية إحياء التراث كـان      يخ العالمة األلباني رحمه اهللا تعالى في      ويالحظ القارئ الكريم أن كالم الش     

الجمعية من ضرب السلفية فـي مـشارق األرض          في بداية أمرها فكيف لو رأى رحمه اهللا تعالى ما تقوم به           
صورتهم ونشر الفكر الثوري والحزبية واألمارة والبيعة إلى آخر  ومغاربها ومحاربة العلماء السلفيين وتشويه

  !  عندهم من ضالالتما
  
  الشيخ العالمة مقبل بن هادي الوادعي رحمه اهللا تعالى: ثانياً -
 هي التي تجمع بالكويت جمعية إحياء التراث(): 11رقم93( قال رحمه اهللا تعالى في تحفة المجيب -

لـرحمن  ا عن عبـد   فالدعوة غنية  شملهم، الخالق ليضل الناس ويشتت    الرحمن بن عبد   األموال ثم ترسل عبد   
مصر، فإنّها محتاجـة إلـى       اإلسالم فليذهب إلى   وعن أفكاره، فعليه بالجلوس في بيته وإن كان غيورا على         

  انتهى ) ....والميوعة آرائهم، أفكار الضياع دعاة، ولعله سيتفق مع األزهريين في
اث عنـدنا جماعـة إحيـاء التـر       ): 4رقم151 ( كما في تحفة المجيب    - رحمه اهللا تعالى     -وسئل   -

  للشباب الذين دخلوا معهم؟ الخالق، فما نصيحتك الرحمن عبد اإلسالمي لعبد



نحن ال نستطيع أن نـساعدكم إال       : إلى اليمن وقالوا لنا    هذه جماعة فرقة، فقد زارنا بعضهم     (: الجواب
 دتكمونحن ال نريد مـساع : معترفًا بكم من قبل الحكومة فقلنا لهم حكومي بمعنى أن يكون أن يكون لكم مركز

 الغاليـة الـدينار    واستمالوهم بالعملـة   إلى بعض ضعاف األنفس    إال أن تساعدونا بال شرط وال قيد، فعمدوا       
إن دعوتنا ما انطلقـت  : قائل الكويتيين في مجلس وهم في صنعاء الكويتي حتى زهدوهم في أهل العلم، وقال

أهل الذكر  فاسألوا{ العزة يقول في كتابه الكريم المقالة النتنة، ورب أفّ لهذه: فأقول. العلماء إال بعد أن تركت
مفرقة بين  فهذه دعوة...  مواضعها فأهل العلم هم الذين يعرفون ويضعون األشياء في... } إن كنتم ال تعلمون

ومحمد صلى اهللا : ((وسلم أنه قال اهللا عليه وعلى آله عن النبي صلى" صحيح البخاري"وجاء في . أهل السنة
أن النبـي صـلى اهللا      : أي)). ومحمد فرق بين النّاس   ((: وفي رواية )). النّاس آله وسلم فرق بين   عليه وعلى   

المـرأة مـسلمة    األب وابنه، فيكون األب كافرا والولد مسلما، أو ربما تكون وعلى آله وسلم يفرق بين عليه
السنة في  خالق فرقت بين أهلال عبد الرحمن بن لكن دعوة عبد. كافر، أو العكس، وكذا األخ وأخيه وزوجها

وفي غير ذلك من البلدان      نفسها، وفي اإلمارات،   اليمن، وفي مصر، وفي أرض الحرمين ونجد، وفي الكويت        
بن هادي المـدخلي   طوام، وأنصح بمراجعة كتاب أخينا الفاضل ربيع الخالق الرحمن عبد عبد وفي كتب... 

قد تراجع وتاب على يد الشيخ ابن  ألن بعض الناس يظن أنه ،الخالق الرحمن عبد عبد حفظه اهللا في رده على
عـن البعـد عـن     عن تفرقة المسلمين؟ وهل تراجع المسائل فقط، فهل تراجع باز، فهو قد تراجع في بعض

 كان في الجامعة اإلسالمية؟ فقد كان على خير حتى عصفت به إلى ما كان عليه عند أن وهل رجع الحزبية؟

  .االًوشم األهواء يمينًا
المـسلمين، أم مـن    الخالق، أم من اإلخـوان  الرحمن عبد عبد فهؤالء أناس سواء أكانوا من جماعة
  :وكما قيل عمياناً فإنّهم مبصرون، السرورية قد أصبحوا مثل األعور وال أقول

  تهديه  قد ضّل من كانت العميان       أعمى يقود بصيرا ال أبالكم 
 .إخوانـه  شيًئا من العلم فلـيعلم   يضيعكم اهللا سبحانه وتعالى، ومن علملن: لألخوة البريطانيين فأقول

وإذا أتـى   التعليم أنفع لكـم،  األفاضل بإرسال من يعلمكم فإن  عن هؤالء، ومطالبة العلماء    وأنصحكم باالبتعاد 
   انتهى)ولبلدكم أشهر لكان أنفع لكم شخص مستفيد وبقي عندكم ثالثة

جمعية إحياء التراث مجروحة؛ فإنها فرقت      (): 2رقم167( فة المجيب وقال رحمه اهللا تعالى في تح      -
   . ) ...الحكمة مجروحة، وجمعية اإلحسان مجروحة، وكذلك اإلخوان المفلسون بين الدعاة إلى اهللا، وجمعية

 وصلني سؤال من اإلخوة المـسلمين فـي       (): 1رقم195( وقال رحمه اهللا تعالى في تحفة المجيب       -
  الكويتية، ويشكون بأنّها فرقت جمعهم وشتتت شملهم ؟ معية إحياء التراثبريطانيا حول ج

عليها هم أهل السنة من فضل اهللا؛ ألنه         هذه الجمعية أول من أنكر     إن(: فأجاب رحمه اهللا تعالى بقوله    
مـشغول   وقد عم الفساد وطم في الكويت، وعبد الرحمن عبـد الخـالق           .... الرحمن عبد الخالق     عبد يقودها

   .بمطاردة السلفيين وبتفرقة كلمتهم



جمعية إحياء التراث فرقت أهل ..... له، فقد فرق كلمة أهل السنة باليمن  هذه أكبر جريمة وأنا أعتبر
 وفرق أهل السنة بمصر وفرق أهل السنة بإندونيسيا فال بـارك اهللا فـي  ...السودان  السعودية، وفي السنة في

  .الرحمن عبد الخالق عبد
بين الدعاة إلى اهللا، وجمعيه الحكمة مجروحة، وجمعيـة   حياء التراث مجروحة؛ فإنّها فرقتفجمعية إ

 دعا إلى هذا المنهج هم الحزبيـون مـن سـرورية    وأول من. مجروحة، وكذلك اإلخوان المفلسون اإلحسان
   . انتهى ).وإخوان مفلسين وأصحاب جمعية الحكمة، وأصحاب جمعية اإلحسان

والـشيخ   بـاز  موقف الشيخ ابـن  ما هو) 6رقم209(تعالى كما في تحفة المجيب وسئل رحمه اهللا  -
  التراث ؟ إحياء  من جمعية- رحمهما اهللا -األلباني 

بـاز   األلباني فهو متبرئ منها منذ زمن، والشيخ ابن الشيخ أما(:  بقوله- رحمه اهللا تعالى -فأجاب 
عندهم من أهـل     موثوق به   المشايخ األفاضل بمن هو    فيأتون األشياء، والحزبيون ملبسون،   عليهم بعض  أنكر

الحقيقـة ذهبـوا    وهم في- إفريقيا على أيدينا وقد ذهبنا إلى الكثير اهللا الخير يا شيخ قد حقق: السنة ويقولون
يصدق، وقد رد  وإلى كذا وكذا، والشيخ حفظه اهللا وذهبنا إلى إندونيسيا وإلى باكستان -يفرقون كلمة المسلمين

  .) أمرهم سيتبرأ منهم إذا اتضح له الخالق وأنا متأكد أن الشيخ الرحمن عبد على عبد
 يهمهـا هـو جمـع        ما جمعية إحياء التراث  (: كما في تسجيل صوتي مفرغ     رحمه اهللا تعالى   وقال -

  !! تجميع الناس معهم وإلى دعوة ديمقراطية األموال ثم بعد ذلك
وليس الخالف !  الخالف بيننا وبينهم من أجل المراكزوليس! من أجل المال ليس الخالف بيننا وبينهم

وهكذا أيضاً   !!الخالف بيننا وبينهم أنهم يدعون إلى الديمقراطية       !بيننا وبينهم من أجل رتب عسكرية وغيرها      
  . )واهللا المستعان! أن يصورا للناس من أنها إسالمية  اإلخوان المفلسون يدعون إلى الديمقراطية ويريدون

  
  الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النجمي رحمه اهللا تعالى: ثالثاً
تعرفون عن جمعية إحياء التراث التي       ماذا: )2/320(سئل رحمه اهللا تعالى كما في الفتاوى الجلية          -

السلفي وفتحت دروس وتصرف رواتب لكل  فتحت لها فرعاً في العراق وفرقت الشباب في الكويت حيث إنها
  أرشدونا مأجورين ؟ ء الذين يلقون الدروس ليسوا أهالً للتدريس،هذه الدروس وهؤال من يحضر

 كنـتم سـلفيين   إن فال ننصحكم مالحظات جمعية إحياء التراث عليها(: فأجاب رحمه اهللا تعالى بقوله
  .بااللتحاق بها خوفاً عليكم باالنخداع بما هي عليه

 الـسلفي والطريقـة الـشرعية   علـى المـنهج    أن تصبروا حتى يهيئ اهللا لكم من يعلمكم وأنصحكم
السلف الصالح وأهـل    على فهم-عليه وسلم   صلى اهللا-األخذ بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا  وهو: الصحيحة

  . الدخيلة من شيعة و شيوعية وغير ذلك العقيدة الحقة والبراءة من الدعوات
لمـنهج الـسلفي مـن    وا يكون من أهل العقيدة الصحيحة  أن ييسر لكم من- عز و جل -وأسأل اهللا 

يتولون التدريس ليسوا بأهل للتـدريس ولـيس    إن الذين: أنكم قلتم تتعلمون على يديه وينضاف إلى هذا أيضاً



وصلى اهللا على نبينا محمد وعلـى  . فإني أنصحكم بعدم الدخول فيها وفقكم اهللا وسدد خطاكم علم؛ لهذا عندهم
  .) آله وصحبه
  
  

  هادي المدخلي حفظه اهللا تعالىالشيخ العالمة ربيع بن : رابعاً
 الموجودة في الـساحة اليـوم؟      الجمعيات اإلسالمية  ما الموقف الشرعي من   : سئل حفظه اهللا تعالى    -

  ؟ الجمعيات أو يتعامل أو يتعاون معها بماذا تنصحون الذي يدخل فيو
الحقيقـة والواقـع    الجمعيات اإلسالمية أو الخيرية إنما هي في إن هذه: فأجاب حفظه اهللا تعالى بقوله

 والمنهج السلفي، وهـي ال     أفكاراً واتجاهات حزبية سياسية معروفة، يرفضها اإلسالم       جمعيات سياسية، تحمل  
وأفكارهم الحزبية، فمن كان فيه استعداد لتقبلهـا   تتعاون مع السلفيين من أجل السلفية، وإنما من أجل سياستهم     

فكري والسياسي، ويصبح حرباً على السلفية والسلفيين، ومـن       منهجهم ال  أغدقوا عليه المعونات حتى يستوعب    
الـسلفيين   الحرب بطرائقهم الحزبية السياسية وهذا أمر واقع وملموس، وبأعمالهم هذه فرقوا عليه أباها شنُّوا

تعرفـونهم، كيـف ال    آثـارهم  ومزقوهم شر ممزق وانحرف من تابعهم أيما انحراف في بلدان كثيرة، ومن
وهـذه أهـدافهم    وعليه فال يجوز لسلفي أن يتعاون معهم مادام هـذا حـالهم   م وسياستهم معروفة،واتجاهاته
، بغيره، وبالتجربة والواقع من تعاون معهم سقط وسقطت دعوته في أعين الناس            وعظ والسعيد من  ،وآثارهم
أمـام دعوتـه    ح األبوابعونهم أغناه اهللا، وفت ومن استغنى باهللا عنهم وعن، الساقطين على أيديهم وما أكثر

هذه الجمعيات وأهدافها رفض  فانتشرت بقوة ونجاح كما حصل للشيخ مقبل ودعوته في اليمن لما أدرك اتجاه
 اهللا في قلوب الناس حبهـا واحترامهـا   فانتشرت دعوتهم في اليمن وخارجها وألقى وإخوانه هو معها التعاون

ومناهجها من أجل الدنيا والعاقبـة للمتقـين         هذه الجمعيات فاعتنقوها عقيدة ومنهجاً وجفل الناس عمن خضع ل       
  .)وباهللا التوفيق
الجمعيات السياسة التي تلبس لباس السلفية،  من مكايد أحذر إخواني السلفيين: وقال حفظه اهللا تعالى -

المـالي   هذه الجمعيات أهل المطامع الدنيوية بالـدعم  تتصيد، ومناهج مضادة للسلفية و منهجها ولها اتجاهات
النبهاء إال وقد تحول أولئك المدعومون إلى معاول تهدم          والمعنوي تحت ستار دعم السلفية، فال يشعر العقالء       

الشديدة الظالمة والسعي في إسقاط علمـاء وإعـالم هـذه            العداء والخصومات  الدعوة السلفية ومناصبة أهلها   
والبحـرين، حيـث    وفروعها في اإلمارات) لكويتيةإحياء التراث السياسية ا جمعية(كما فعلت وتفعل  . الدعوة

طامعون  وبنجالدش، فال يقبل دعمها السلفية في اليمن، ومصر، والسودان، والهند، وباكستان، ضربوا الدعوة
الحق الذين أدركوا مكايد هـذه   على الثابتين والسلفيين عمالئها إال رأيت االنشقاقات والصراعات والفتن بين

ورأوا بإبصارهم وبصائرهم النهايات المؤلمة المخزيـة  ، الماكرة ولمسوا بأيديهم السياسيةالجمعيات وخططها 
والمساكين والمنكـوبين،   التي تجمع باسم الفقراء، الذليلة إلى هذه الجمعيات وأموالها أيديهم الخائنة لمن يمدون

لهذه الجمعيات، وإن شـئت    وأبواقاًفأصبحوا لعباً ثم تكرس هذه األموال إلى أولئك الخونة الذين باعوا دينهم
  . وأهلها في كل البلدان فسمهم جنوداً مجندين لحرب السلفية



لتفريق السلفيين ثم  السلفيين في العراق لتحقق أهدافها الدنيئة واليوم تحاول هذه الجمعيات تصيد بعض
ثابتين الذين لم تدنسهم المطامع السلفيين ال إلقامة الحروب والفتن ضد تجنيد من يطمع فيخنع ألموالها وخططها

  كل الحذر وليقفوا موقف الرجـال - وغيرها -السلفيون في العراق  السياسية الحزبية، فليحذرها والمغريات
  .مكايدها وصد بغيها وفتنتها صفاً واحداً إلحباط

عليـه، وأن  يوفقهم باالعتزاز بمنهجهم الحق والثبات  السلفيين في العراق، وأن اسأل اهللا أن يحفظ كل
محمد وعلى آله وصحبه     على نبينا  إن ربي لسميع الدعاء وصلى اهللا      .كيد الكائدين ومكر الماكرين    يرد عنهم 

  ).التوفيق وباهللا وسلم
مـن الـداخل وأرى أن       مآخذ شديدة في الخارج أكثر     إحياء التراث عليها  (: وقال حفظه اهللا تعالى    -

  . التعاون معها تعاون ضد المنهج السلفي
وتعلن الحرب على هـذا      عليها أن تتوب إلى اهللا تبارك وتعالى وتلتزم المنهج السلفي باطناً وظاهراً           ف

  ... الغلو وعلى هذه المناهج مناهج سيد قطب
يؤدي إلـى    التراث وقد نصحتكم في مرات كثيرة أن تبتعدوا عن أسباب الخالفات فالتعاون مع إحياء            

  .) صراعات وخالفات بينكم
  

  عبيد الجابري حفظه اهللا تعالى: شيخ العالمةال: خامساً
الجمعيات لدينا  هناك بعض: التراث حول جمعية إحياء) دورة حفر الباطن(سئل حفظه اهللا تعالى في -

تنتشر في الخليج وفي بعـض الـدول    التراث اإلسالمي التي ما بين مؤيد لها ومحذر منها مثل جمعية إحياء
  على طالب العلم تجاه ذلك ؟ ي عندها و ما الواجبالت اإلسالمية فما هي المخالفات

عنـدنا مـن     هذه الجمعية نحن أبدينا فيها وأعدنا وبينا بما ثبت        : أوالً(: فأجاب حفظه اهللا تعالى بقوله    
 تخـدم  الدنيا بالدين وأنها ليست على السنة، و الذي أدين اهللا به فيها أنها تخدم األدلة على انحرافها وضاللها

الجماعـات   هكـذا  ولكن...  تظهره من دعوة، دعوة خليط فيدعون من يدعون من أهل األهواء             السياسة بما 
الناس واستجالباً لمن يكثـر   على حالهم تلبيساً السياسة بالدين أو البدعة بالسنة هذه الدعوية الحديثة التي تخلط

ل وأهلـه وأن يجعـل دائـرة        بكلماته وأن يمحق الباط     أن يحق الحق   - سبحانه وتعالى    -سوادهم ونسأل اهللا    
بالقول الثابت  ينجي أهل السنة من مكرهم وكيدهم وشرهم وأن يثبت أهل السنة الباطل وأهله وأن السوء على

   . ) السنة في الحياة الدنيا و في اآلخرة على
  التي تتخذ على جمعية التراث ؟ هي أبرز المفارقات ما: وسئل حفظه اهللا تعالى السؤال التالي -

عندنا عليها أنها جماعة منحرفة ضالة مضلة  الدليل إحياء التراث قام جمعية(: ب حفظه اهللا تعالىفأجا
بـن   فالح ابن إسماعيل مندكار وأخونا الشيخ محمد العدول من أهل الكويت ومنهم أخونا الشيخ بشهادة النقلة

السبيعي وشهادة آخرين    بن حسين وأخونا الشيخ أحمد     عثمان العنجري وأخونا الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان       
هذه الجمعية في أشرطة كثيـرة، وأحـيلكم    ثبت لدينا من انحراف من طالب العلم الثقات وبسطنا القول عما

مع بعض من كانوا معهم عام اثنـين         المثال جلسة كانت معي    المقام لذكرها، وعلى سبيل    عليها؛ ألنه ال يتسع   



في   كنت في دورة علمية ذكرت يعني تفصيالت وتفصيالت أوسعوأربعمائة وألف، في حفر الباطن وعشرين
للمبتدعة مرتع ألهل التكفير مرتع لإلخوان المسلمين مرتع لكل ناعق  أنها مرتع مخالفاتهم وأهم أشرطة أخرى
يكـن   إخوانياً أو سرورياً قطبياً أو غيره هي مرتع لهؤالء تؤويهم وهم أعضاء فيها ومـن لـم   كان تبليغياً أو

الجماعة  وعندي مجلد كبير فيه وثائق تدل على أن هذه  فإنه ينشر بلسانها الناطق باسمها مجلة الفرقانعضواً
   . )ثابتة وثائق في مقال خاص بعد الفراغ من استعراض ذلكم المجلد الكبير منحرفة لعلِّي إن شاء اهللا انشره

فـي حلقـة     عية إحياء التراث  جم هل تنصحون الشاب بالدخول مع    : وسئل الشيخ حفظه اهللا تعالى     -
   تحفيظ القران وبعض دروسهم ؟

التعاون مع تلك الجمعية وال غيرها  أدين اهللا به أنه ال يجوز الذي... (: الشيخ حفظه اهللا تعالى فأجاب
وال الدراسة في مدارس خاصة بها وال حلقات خاصة بها وال  سلكها االنخراط في من الجمعيات المنحرفة وال

 ،في الكويـت  السنة حرب على أهل أنها ثبت عندنا الجمعية هذه الدعوية ألن معها في أنشطتها ونالتعا يجوز
أشرطته بالتكفير إن لم يكن  الذي تنضح مثل ناظم المسباح: تحتويه من أعضائها المكفِّرين تحتوي فيمن وكذلك

  !منها كلها فكثير
 وأبنائنـا  إخواننـا  عليه قوله بشهادة العدول مـن فإنه يرد  هذه الجمعية ولَطَّف حالها ومن هون أمر

 ونحن نقبل قولهم وقول أبنائهم وإخـوانهم  الكويتيين ومنهم مشيخة السلفية ومن المشيخة الذين يعرفون حالها
 أبو محمد الشيخ فالح بن إسماعيل وأبو عثمان الشيخ محمـد بـن   ومنهم :فيما يجري في الكويت وهم أهٌل

  .) من مشيخة السلفية في الكويتعثمان العنجري وغيرهم 
  

  تعالى محمد بن هادي المدخلي حفظه اهللا: الشيخ الدكتور: سادساً
مجال الدعوة في المملكة فماذا تعرفون       يوجد لجمعية إحياء التراث جهود في     : سئل حفظه اهللا تعالى    -

  السلفي؟ عن هذه الجمعية ؟ وهل هي قائمة على المنهج
 قائمـة  على المنهج اإلخواني: واهللا ! ما هي على المنهج السلفي -  واهللا- ال: فأجاب حفظه اهللا تعالى
ممن تجملوا له وهو ال يعرفهم؛       زكاهم منهم ال يجوز لنا أن ندعه لحال من        وأصحابها متلونون والذي نعرفه   

 أو يـسمونها  العهد ويسمونها والبيعة عندهم حزبية وهذه الجمعية علمنا إال بما يكلفنا فإن اهللا سبحانه وتعالى لم
تجدهم  ال اإلسالمي شرقوا أو غربوا في العالم اإلسالمي وغير وأينما إليهم في مواقفهم طاعة المسئول فانظروا

 الـذي  المال وذلك بسبب فيفرقونها وإنما يأتون إلى التجمعات السلفية ما يجمعون السلفية الدعوات يفرقون إال
 وإن الـساعة  وهو شيخهم إلى هذه بخاف عليكم جميعاً وال علينا بخاٍفعبد الرحمن عبد الخالق ليس ... معهم 
  .) العافية والسالمة التنصل منه فنسأل اهللا حاولوا

  
  الشيخ عايد الشمري حفظه اهللا تعالى: سابعاً
لو كانت إحياء التراث انحرافها في (: )2حقائق ووصايا رقم ( في تسجيل  قال حفظه اهللا تعالى كما -
 األخيرة رأينا أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق اآلونة مالنا دخل لكن لما نظرنا في ه وغيرها واهللاأمور مالي



إخوانية  الفرقان وإذا بأفكار   الكتب باسمها ومجاناً وتنزلها بمجلة     هذه تنشر التراث بدأ يؤلف كتباً وبدأت إحياء    
على ثغرة وإن كان عندهم بدع فـنحن         كلبعضاً   الجماعات يكمل بعضها   تدخل مشروعية العمل الجماعي أن    

 يفعلون ورميهم بشبه وكذب وو إلى آخره أصول العمـل الجمـاعي   الحملة على السلفيين الذين وشن، أخوان
   . بالجمعية هي التي تنشر وغيره ننظر فإذا... وتنمية العمل

عبد الرحمن  كتب !ن هذابل حتى السلفيون الكويتيون يعرفو السلفية كلهم الدعوة الشيخ األلباني مشايخ
وال  عبـد الخـالق   الدعوة السلفية ومع ذلك أصبحت الجمعية تنشر لعبد الرحمن عبد الخالق أن هذا ليس من

  ... في الرأي تنشر لمن يخالفه
ذلك مجلة الفرقان كنا نريدها مجلة تنشر        بعد... طلعت مجلة الفرقان فرحنا بها كلنا واسمها الفرقان         

فإذا بها مجلة سياسية بحته بعد ذلك رأينا أنك تجد  وتبين التوحيد وغيره على الصوفية قضيالدعوة السلفية وت
الرزاق الشايجي  عبد....طالب عبد الرحمن عبد الخالق  مقال مقالين عبد الرحمن عبد الخالق أو في الفرقان

رحمن عبد الخالق ثم أيش تنـزل  إال عبد ال مجلة الفرقان ما تنزل يا جماعة أين السلفيون ماتوا كلهم فرأينا أن
من  يوم ينزل مقالة كل ما تنزل مجلة الفرقان ينزل مقالة يذكر شيء الكويت شيئاً فشيئاً كل تغيير السلفيين في

تـذهب نحـو    السلفية فـي الكويـت   فنظرنا فإذا بالقضية قضية فكر وإذا بالدعوة... المسلمين  فكر األخوان
  .) أيش إلى آخره فيه أهل البدع ما أدري اً هجر المبتدع مااألخوان المسلمين يكمل بعضنا بعض

  تعالى الشيخ أحمد السبيعي الكويتي حفظه اهللا: ثامناً
 وبيان بعض حقيقة نزاعنا –وفقه اهللا  – الدفاع عن الشيخ محمد العنجري(قال حفظه اهللا تعالى في  -

) التـراث (عبد الخالق    أن نزاعنا مع جماعة    من ما ينقم علينا   إن(: )جماعة األستاذ عبد الخالق   ) التراث(مع  
غير صحيح، بل إن نزاعنا معهـم   -  كما يصور البعض ألهل العلم-في مسألة دخول البرلمان فقط  منحصر

المسلمين  المسلمين، وعقيدتنا فيهم هي فرع من عقيدتنا في اإلخوان يمتد ليشمل كل ما يختلف فيه مع اإلخوان
   . بأنهم من الفرق الهالكة –  رحمه اهللا تعالى–بد العزيز بن باز الشيخ ع الذين حكم عليهم

  . هذه الجماعة األم اليوم هي متفرعة من وجميع الجماعات اإلسالمية السياسية
حكم دخول هذه المجالس فقط، فالكـل        وفيما يتعلق بدخول البرلمان، فليس نزاعنا معهم منحصر في        

 . ول علمائناالمسألة قد اختلف فيها ق يعلم أن هذه

المثـال ال    على سـبيل -منها  . الموضوع في مسائل قبل وبعد دخول البرلمان فنزاعنا معهم في هذا
  :-الحصر

االنتخابات وتحت قبة البرلمـان فالـذي    االنتخابات وفي الصحف وبعد عالنيةً أثناء األمر نقد والة -
فـي   اعتقادها والعمل بها   والة األمر ال ينحصر    به أن عقيدة أهل السنة والجماعة في         - عز وجل    –نتدين هللا   

 رحمـه اهللا    –الشيخ ابن بـاز      األمر فيها بل إن هذا الحكم يشمل بلدنا الكويت وقد سألنا           السعودية و مع والة   
قد سـألنا الـشيخ ابـن    . إنهم والة أمر شرعيون :  بصراحة–فقال لنا   عن حكم والة األمر عندنا،–تعالى 
األمر لنقده عالنية كجزٍء من أجزاء النظـام   والة األمر علناً إذا دعا ولي عن حكم نقد –  رحمه اهللا–عثيمين 



قـال األميـر    أهل السنة حتى لـو   بعدم جواز ذلك، واطراد العمل بمذهب– رحمه اهللا –فأفتانا  الديمقراطي
   ... عالنية انقدوني: بلسانه

شغلهم الشباب بهذه األمور  –  في حكم الدخول وليس لها صلة–باالنتخابات  و من المسائل المتعلقة -
 الـذي ال  - عز و جل –المسلمين، وإدخالهم العمل السياسي في صلب أصول التدين هللا  اإلخوان على طريقة

 عـز  –الشرعي للدعوة إلى اهللا  تدين متدين إال به عندهم وإدخالهم العمل السياسي في المسمى والحكم يصح
 والذي سئل عـن  –تعالى   رحمه اهللا–الشيخ ابن باز  السنة وعلى رأسهم لماءوجل، وهذا أمر يرفضه كل ع
  ... النافع اتركوا الطعن في األمراء واشتغلوا بطلب العلم: -ما معناه  - الكالم في األمور السياسية فقال

 في حكم الدخول إليه تحقيـر العلـم   المسائل المتعلقة بدخول البرلمان وال تنصب فقط و كذلك من -
على لسان أحد قيادات  وتهوين شأن طلبه وأثره في اإلصالح الشرعي وقد نقلت ذلك صريحاً الشرعي وحملته

االنتخابات ويعظم  العلم الشرعي وقت بصوته، وهو يحقر من طلب التراث العلمية في شريطي في نصيحتهم
  .من شأن العمل السياسي

 مـن   –أو األمة من أهل العلم       جلس البرلمان  أن من جوز الدخول لم     – أيضاً   –ومن هذه المسائل     -
الناس وربط مصالح  على الشرعية وفرض هذا النظام قسراً والمفاسد  نظر إلى اعتبار المصالح–أهل السنة 

والولوج منه وأهل العلم هؤالء بعيـدون        الناس به وتدافع المبطلين والمنحرفين وسائر الطوائف إلى استثماره        
الشورى كما يزعمـه   عن لبدعية التي تعتبر النظام الديمقراطي شرعياً أو أنه عوضعن المقوالت ا البعد كل

الدخول القول بأن النظام  من القول بجواز فال يلزم. على مذاهبهم ومن سار من يزعمه من اإلخوان المسلمين
 ده بأن النظـام من يقول بجواز الدخول لهذه المجالس مع اعتقا الديمقراطي نظام صالح كما أنه ال تناقض بين

 يختلفون –ومستحسنوه   وهم واضعوا هذا النظام–الديمقراطي نظام فاسد ومن المعلوم أنه حتى الكفار أنفسهم 
 الموجه لجماعـة عبـد الخـالق    المسألة ذيول والنقد  ولهذه.فيما بينهم في تطبيقه وطريقته وقد ينتقده بعضهم
 وما يؤيده في الدستور من كفالة الحريات –الديمقراطي  النظامالتراث هنا هو تقديم منسوبيها قرابين اإلقرار ب

 ذلك من المحرمات المغلظة إلى يوم القيامة ومن والثناء عليه وذكر فضله وكل واإلقرار به و مدحه – وغيره
بحجـة ضـغط   ،  وعلى دينـه حرامـاً  –و جل  عز – اهللا الموبقات وال يجوز لمسلم أن ينسب أو يقول على

 صـلى  –رسوله   على– عز و جل –واإلصالح بيان ما أنزل اهللا  فإن من صلب الديانة،  غيرهمالمنافقين أو
  . بالباطل وقول الحق ولو كان مراً  وتفهيم الناس دينهم الحق وتعمد ترك لبس الحق–اهللا عليه وآله و سلم 

دده مـن يـسمى   والكفار باألمس صار يقوله ويـر  اليوم أفضى األمر إلى أن ما كان يقوله المنافقون
 –ومن يشايعهم أو يلتبس عليه أمرهم  – وأهله من قول المنافقين باإلسالميين، على وجه هو أضر على الدين

  .اآلخرون مما ال يصنعه إلى اإلسالم و الدين ألن هؤالء ينسبون أقوالهم
ـ    - على اختصار    -كامل نزاعنا مع التراث، لكنني أذكر        ولست هنا بصدد ذكر    - سألة  ما يتعلق بم

 ن األمر يشمل عدداً من المسائل الجوهرية وأصول الـسنة ممـا ال مجـال لـسرده    إإال ف دخول المجالس، و
  : والتفصيل فيه هنا

  . شيوخ التراث وأئمتها كعبد الرحمن عبد الخالق كمسألة التكفير بغير حق، والمتفشي في كالم - 1



  . ومسألة فقه الواقع - 2
  .انتهى ) غير ذلك كثيرومسألة التحزب وإيجابه و - 3
  

وشهاداتهم الصادقة وحكمهم بالحجة والبرهـان علـى ضـالل     فهذه أقوال أهل العلم: عود على بدء
مفسر وهو مقدم على تعديل من عدل الجمعية من أهل السنة فمن علم حجـة   جمعية إحياء التراث، وجرحهم

  .على من لم يعلم
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ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ،اهللا الرحمن الرحيم بسم
أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك   فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهديهده اهللا سيئات أعمالنا، من

  .له، وأشهد أن محمداً عبده
بدعة،  األمور محدثاتها، وكل محدثة    الهدى هدى محمد، وشر    وإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخير      أال
  : أما بعد. ضاللة وكل ضاللة في النار وكل بدعة

اهللا   بحمـد  – الحلبـي  وتلبيسات وسوسة من السلفي صيانة سلسلة من عشرة ةالثالث الحلقة هي فهذه
  ."الصالح منهج السلف"بعض وسوسة الحلبي وتلبيساته في كتابه الذي سماه بـ والتي كشفت فيها عن – تعالى

عن جمعيـة إحيـاء التـراث        المستميت وقد سبق في الحلقة الثانية عشرة مناقشة الحلبي في دفاعه         
   . اإلسالمي

 عن جمعيـة إحيـاء التـراث    استكمل شيئاً من دفاع الحلبي – اهللا تعالى إن شاء – وفي هذه الحلقة

  ! اإلسالمي
  : جمعية إحياء التراث اإلسالمي عن وأسوق لك أخي القارئ كالم الحلبي الذي يدافع فيه

  
 ِعنْد بعـضِ -) الجمِعية (انْتَقَدتُ هِذِه): (40ص(السلف الصالح  قال الحلبي فيما سماه بـمنهج: أوالً

   :ثَالَثَةَ انِْتقَاداٍت كُبرى - منْذُ َأكْثَر ِمن ِعشِْرين سنَةً-رُؤوِسها، وِكباِر َأفْراِدها 
   .السياِسي واستغراقهم فيه انِْشغَالُهم الكَِبير ِبالعمِل: َأولها

   .-وقَد اعتَرفَ ِبها كَِبير ِمن كُبراِئِهم َأماِمي-ِفيِهم  بعض المساِلك الِحزِبيةُ: وثَاِنيها
انْحـرفَ    وقَد-)عبد الرحمِن عبد الخَاِلق(وهو -رُؤوِسِهم الساِبِقين  عدم تَبرِئِهم ِمن رْأٍس ِمن :وثَاِلثُها

هجنْهنازعاً منزع التكفير! م !مهِرفُون وعانتهى ) !!-ي   
مخالفاته ويشدد   عليه فضالئهم ينكر  عدداً من  فقد سمعت ( :بقوله) 1(وعلق الحلبي في الحاشية رقم      

   .عليه في انحرافاته
علناً ألسباب خاصة بهم متعلقة      عدم البراءة منه   خاصاً في  فهمت منهم سددهم اهللا أن لهم اجتهاداً       وقد

  .انتهى ) ببلدهم
  

  :ىأقول مستعيناً باهللا تعال
أختهـا،   حالهم اليوم والبدعة تجـر     فكيف!  عليهم قبل عشرين سنة    انتقد هذه االنتقادات   الحلبي – 1

مسعود قاتلوا الصحابة يوم النهروان، قال البربهاري        عليهم ابن  المساجد الذين أنكر   فأصحاب حلق الذكر في   
" لبدع يعود حتى يصير كبيراً      من األمور، فإن صغير ا     المحدثات صغار واحذر ":)7رقم61(في شرح السنة    

  .وهم لم يرجعوا ويتوبوا وال هم يذكرون!  كيف حالهم اآلن  فقل لي بربك،انتهى
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 فيه تلبيس؛ ألن حقيقـة    ،  انتهى )الكَِبير ِبالعمِل السياِسي واستغراقهم فيه     انِْشغَالُهم( :وقول الحلبي  - 2
الشيخ اإلمام محمد ناصـر      يبدعها العلماء السلفيون ومنهم   هو دخولهم في البرلمانات التي       انشغالهم بالسياسة 

  ).عشرة الحلقة الثانية( عنه في الدين األلباني، ويراها بدعة ضاللة، كما سبق النقل
  ! أمور أخرى في تبديع هؤالء فكيف إذا انضم إليها والورع كاٍف وهذا وحده عند أولي العلم

المـساِلك  : وثَاِنيها (في النسخة المتداولة القديمة )حزبيةبعض المسالك ال: وثانيها( :قول الحلبي - 3
  .انتهى )حزبية عندهم ممارسات وسلوكيات): (تنبيه الفطين-69(وقال الحلبي في جلسة ). الِحزِبيةُ ِفيِهم

إحياء التـراث بخـالف      على جمعية  كالمه األول الذي يصدق نوعاً ما      غَير الحلبي  فال أدري لماذا  
الجمعية قليلة بل الغالب إن لم يكـن         على اآلخر الذي ال يصدق على الجمعية؛ فليست مسالك القائمين        كالمه  

  .الكل
القـضية   بل وتلبيساً تدليساً وممارسات كما يصورها الحلبي    مجرد مسالك  عندهم أنها  القضية وليست
  .والقبائح للمفاسدعن منهج السلف الصالح المحقق للمصالح والمطوح  ضالون منحرفون أنهم حزبيون

عدها أهل العلم    والبراء للحزب وهي أمور    ومن حزبيتهم ما عندهم األمارة والبيعة والتحزب والوالء       
في منهجه بأنه كتب في ردها ونقدها إذ يقول الحلبـي فيمـا              من البدع والضالالت، بل الحلبي نفسه يعترف      

الِحزِبي المبني علـى الـوالء       مِل الجماِعي التَّنِْظيِمي  ِمن الع  موِقِفي): (45ص (سماه بـمنهج السلف الصالح   
قَبَل َأكْثَر ِمـن    »- ِعنْد الجماعاِت اِإلسالَِمية-البيعِة بين السنَّة والِبدعة« وقَد كَتَبتُ ِرسالَة. والبراء معروف

  انتهى .)والتعاون الشرعي بين التجمع الحزبي لى اهللالدعوة إ :ومثلها بعدها بيسير كتابي! ربِع قَرن
  ! قائمة عنده) الشخصية(المرعية  أالزالت المصالح! فلماذا يخالف قول الحلبي فعله 

 -)عبد الرحمِن عبد الخَاِلق   (وهو  -الساِبِقين   عدم تَبرِئِهم ِمن رْأٍس ِمن رُؤوِسِهم     : (وقول الحلبي  - 4
   ) !!-وهم يعِرفُون! نازعاً منزع التكفير! منْهجه د انْحرفَوقَ

عليه مخالفاته ويشدد    عدداً من فضالئهم ينكر    سمعت فقد: (بقوله) 1(رقم   وعلق الحلبي في الحاشية   
   .عليه في انحرافاته

ب خاصة بهم متعلقة البراءة منه علناً ألسبا وقد فهمت منهم سددهم اهللا أن لهم اجتهاداً خاصاً في عدم
  . انتهى )ببلدهم

  :  الحلبي يعترف بأمرين
   .الخالق منهجه تكفيري أن عبد الرحمن عبد :األول

   .التكفيري المنسوب إليها أن جمعية إحياء التراث، لم تتبرأ من هذا :والثاني
ذا التكفيري ال أي أن ه )رؤوسهم السابقين من( الخالق الرحمن عبد إال أن الحلبي لبس بقوله في عبد

  !! دخل له في الجمعية وال يعمل معها
ويدافع عنها مع علمه  وإنما جعله من السابقين حتى ال تدان الجمعية به، وال حتى ال يدان من يزكيها

  !! بحالها
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ألنه خالف الحقيقة والواقع؛ فالمعروف أن عبد الرحمن عبد الخالق ال زال  وهذا فيه تلبيس وتضليل؛
شـارك   ية يديرها ويؤمر وينهى بل هو األب الروحي لهذه الجمعية وله اتخاذ القرارات وقـد              الجمع مع هذه 

مأساة (ندوة عامة بعنوان     عبد الخالق في   ؟ ومن أواخرها مشاركة عبد الرحمن      وندواتهم معهم في مؤتمراتهم  
ين وأربعمائة وألف   شهر اهللا المحرم عام ثالث     وكانت هذه الندوة بتاريخ الخامس عشر من      ) غزة محنة ومنحة  

أي في هذه السنة، وبعـد صـدور        . الوطن الكويتية في التاريخ السابق     من الهجرة النبوية كما أعلنته جريدة     
يا  فأي تلبيس وتدليس تقع فيه! ذكر فيه أن عبد الرحمن عبد الخالق من رؤوسهم السابقين  كتاب الحلبي الذي
   . حلبي دفاعاً عنهم

  .عبد الخالق بجمعية إحياء التراث اإلسالمي ب ادعاء عدم عالقة عبد الرحمنوقد بين أهل العلم كذ
الجابري والشيخ أحمد السبيعي الكويتي في كشف حقيقـة هـذا    وإليك أخي القارئ كالم الشيخ عبيد

  :  الكذب
  :الشيخ عبيد الجابري في دورة الحفر فقد سئل الشيخ عبيد الجابري حفظه اهللا تعالى كما في لقاء مع

إدارة الجمعية فعلوا شيئاً    عبد الخالق فالرجل نحن نتفق معكم في خطأه لكن األخوة في           قضية عبد الرحمن بن   
  الخالق؟ عبد الرحمن بن عبد هو تهميش جميالً وكبيراً و
هذا ليس بصحيح إال أمامك بل هو القائم على اللجنة الشرعية وعندي على             ( :حفظه اهللا تعالى   فأجاب

 عندهم مناورة تكتيك فـي  -وهي كلها منحرفة  - الجماعات الدعوية الحديثة نهم أحياناً جميعولك ذلك مستند
عليه  أنا عندي  محترق قطبي هو القطبي أشياء ويبطنون خالفها فعبد الرحمن بن عبد الخالق        العمل يظهرون 
عبـد   واآلخر،   اهللا السبت  عبد إحداهما :التراث لها بوابتان   وإحياء !البوابتين إلحياء التراث   وثائق هو إحدى  

  . عبد الخالق بن الرحمن
عبد الخالق  ومن خرج عن طريق ابن! عن طريق ابن عبد الخالق فمن خرج عن طريق السبت دخل

  !! دخل عن طريق السبت
 !هذه الجمعية وأن ال تنتموا إلى أحد تُفاصلوا أن مناورات، لكني أنا أنصحكم إن كان لكم بهم حاجة

   انتهى)...السلفيين الصافيين من التحزب  تمعوا مع إخوانكمكونوا سلفيين اج
 وفقه اهللا –الدفاع عن الشيخ محمد العنجري ( وقال الشيخ أحمد السبيعي الكويتي حفظه اهللا تعالى في

 على طـالب   هنا مسألة فشا الضرر   ( :)الخالق جماعة األستاذ عبد  ) التراث( مع  وبيان بعض حقيقة نزاعنا    –
أال وهي  الكويت، منسوبي التراث خاصة خارج عوى ال تثبت عند التحقيق، رفعها سياسياً بعضالعلم فيها بد

  .إقصاء عبد الرحمن عبد الخالق وإبعاده من التراث مسألة
، حـساب  الدعوى قد زال الحماس لها بعد موت األئمة الذين يحسب لهم ألف والذي يظهر لي أن هذه

ذهـب   من أثق به أنه وقد حدثني يعلن بها هنا وهناك، لق والمدافعة عنهو قد بدت تباشير االعتداد بعبد الخا
فضحك، و قد رأيته بعيني في داخل الجمعيـة فـي            أنت أخرجت من الجمعية    :إلى عبد الخالق نفسه فقال له     

إن األمر يرجع  :عبد الخالق فقال استضافة عن رئيس الجمعية أنهم سألوا أيضاً من أثق به مكتبته وقد حدثني
  .المنطقة إلى
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اعتقاده ومذاهبه وأقواله التي امتزجت  عن فماذا، وهب أن بدن عبد الخالق قد أخرج من هذه الجمعية
  ؟ بقلوب األجيال وتربى عليها منسوبي الجمعية

من نسخ كتيباته التي بثت في مشارق األرض ومغاربها على عين ورعاية             الماليين بمسؤولية فكيف
  الجمعية ؟ هذه

هـل كـل     بالقذة ؟  القذة الجمعية حذو  عليه اختطه عبد الخالق و سارت     هب والمنهج الذي  كيف بالمذ 
 ومن  -اإلعالن بالبراءة من مذهب عبد الخالق        ذلك يسقط بدعوى ال يشفع معها وال حتى قرطاس واحد فيه          

  . انتهى) ؟ -شاكلته  على
كباراً، مثـل الفكـر      مخالفات كهنا أن المشكلة الوحيدة أم   الخالق هو  هل وجود عبد الرحمن عبد     ثم

الخالق  الرحمن عبد وغيرها من الضالالت التي أصلها عبد التكفيري والحزبية واألمارة والبيعة والبرلمانات
   .في فكرهم وخطة سيرهم في الدعوة

وحدها تكفي للطعن في جمعية إحياء التراث، ولرد مسالكها الغويـة   حلبي ثم هذه االنتقادات يا - 5
المدافعين  وكيف تكون في صف. فكيف تنتقد من حذر منها وبين حالها؛ نصحاً للمسلمين. عنها دفاعوعدم ال

اتق اهللا في نفـسك وفـي        يا هذا . عنها وهي على هذا المنهج المنحرف باعترافك من أكثر من عشرين سنة           
  .السلفية وفي السلفيين

  )فضالئهم سمعت عدداً من( :وقول الحلبي في التعليق
وبذاءة لسانه مع السلفيين الذي يدعي       أدبه  جداً من أدبه وليونته مع المخالفين باعترافه، وسوء        أعجب

  !!المنهج موافقتهم في
 عليـه فـي    فقد سمعت عدداً من فضالئهم ينكر عليه مخالفاتـه ويـشدد          : (وقول الحلبي في التعليق   

  )انحرافاته
اإلسالمي أن يحذروا منه ومن كتبه ومنهجه  راثهذا اإلنكار منهم يلزم القائمين على جمعية إحياء الت

فـالمنهج  ) الحلقـة الـسابعة     ( منهج السلف الصالح، كما فـي        وأن يبدعوه ويضللوه وإال ألحقوا به كما هو       
أم أنك صرت لمـصالحك ال فـي        " من فتنة التكفير   التحذير"وأين  " صيحة نذير  "التكفيري منهج خطير؛ فأين   

   . النفير العير وال في
أهـل البـدع     مـع  التعامـل  لمنهج السلف في   على قاعدتهم المخالفة   هذا منهم جرياً   ن معلوم أن  ولك

  .والتراثيون والتي يطبقها الحلبي) نصحح وال نجرح(
اجتهاداً خاصاً في عدم البراءة منه علناً ألسـباب          وقد فهمت منهم سددهم اهللا أن لهم      : (وقول الحلبي 

   ).ببلدهم خاصة بهم متعلقة
 ! الخفـاء  فعلياً وفـي  على هذه الجمعية تبرؤوا من عبد الرحمن عبد الخالق اهللا هل القائمونسبحان 

  ! على رأس اإلفتاء وكيف جعلوه
 ؟ فيه لمخالفة منهج السلف الـصالح  وهل اجتهادهم الخاص يعذرون! ما هذا التلبيس وما هذا التدليس

   وهل هم أهل لالجتهاد ؟
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 الـرحمن عبـد    عن موقفهم من عبـد    ) تنبيه الفطين -69(سة كما في    ألست القائل أيها الحلبي في جل     
وهذا االستصعاب خطأ، أنـا أقـول       ... هذه المفارقة    كأنهم يستصعبون إظهار   هم يقرون بهذا لكن   " :الخالق

  . انتهى " يفاصلوا لكن قد يعرفون أكثر مما نعرف يجب أن
يفاصلوا هذا الرجل ثم  قفهم خطأ ويجب أنمو! سبحان اهللا ما هذا التناقض والتالعب بالقضية  :أقول

   ... عن ما تراه خطأ لهم عذر ما هو العذر االستصعاب وأنت تراه خطأ ثم تعود وتعتذر
  ! وانتشر الباطل وذاع ولو فتح هذا الباب والتأويالت الفاسدة لرد الحق وضاع

  
 فُرصةٌ ُأكَـرر ِفيهـا نُـصِحي      وهِذِه  ): (41ص(السلف الصالح    قال الحلبي فيما سماه بـمنهج     :ثانياً

  ِمن شَـِديدِ -ِمنْه-هذا الرْأس؛ ِلما ينْتُج ِمن عدِم التَّبرِؤ   ِبلُزوِم التَّبرِؤ ِمن-رغْم مخَالَفَِتي لَهم-ِلهُؤالِء اِإلخْوِة 
  !!البالء والبْأس

-؛ هـم    -عافانا اُهللا وإياهم ِمنها   -واب شر كثيرة    عليهم أب  فضالً عن المالحظات األخرى التي فَتَحتْ     
   .ِغنى عنها  في-ِلدعوِتِهم

اهللا خيراً فقد رأينا منهم بعض التجاوب  وليس ذلك ببعيد عنهم جزاهم! لعلهم يستجيبون ويتجاوبون ...
  . عياناً زادهم اهللا توفيقاً

ِرسالَةُ مناصـحة لهـذه     ) 153-149ص( » قَمِع المعاِند  « ِفي   -رحمه اهللاُ -وِللشَّيخ مقِْبل ِبن هاِدي     
  .)!)عبد الرحمن عبد الخَاِلق ( تَضمنَت نَقْد-نَفِْسها-)الجمِعية(

  
  :تعالى أقول مستعيناً باهللا

مع من يخالفهم بخالف من يوافقهم فيما يزعم من الـسلفيين، فلـه معهـم     الحلبي يترفق كثيراً - 1
   .سديد ب شديد، غيرأسلو

التراث يسيرة أم شديدة ومستنكرة؟ ظاهر كالم الحلبي أنها يـسيرة ألنهـا              هل مخالفات جمعية   - 2
 وهذا خالف الواقع كما سبق بيانه من كالم أهل العلـم فـي هـذه              . ولكنها فتحت أبواب شر    شر، هي ليست

   . الجمعية
أما أن يتبرؤوا  الرحمن عبد الخالق قوالً وفعالً، التراث التبرؤ من عبد إحياء ويلزم أتباع جمعية - 3

 .ويتعاملون معه فهذا ال ينفع بل هذا تالعب ومراعاة للخلق ال للحق قوالً

 الـرحمن عبـد   من عبـد  صادقاً في دعوة جمعية إحياء التراث إلى التبرؤ وما أظنك يا حلبي - 4
  ! الرحمن، وتدافع عنهم من هو شر من عبد الخالق؛ ألنك تتولى

وتبديعهم لهم، ألنه مـن بـاب ذر    عن تضليل العلماء لهم هذا التجاوب الذي رأيته ال يخرجهم - 5
  .فأي تجاوب تزعم أيها الحلبي! هي: هي للسلفيين ومحاربتهم، هو :الرماد على العيون، فمنهجهم هو

 بـبعض   المخالفين للحـق   مع هل كان السلف يتعاملون   : )رأينا منهم بعض التجاوب   ( :ثم قولك  - 6
   !تجاوبهم أم كانوا يطالبونهم بالرجوع عن باطلهم كلياً ؟
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   !!ثم أين هو هذا التجاوب المزعوم ولو في نصف ورقة ؟
فأي تجاوب تريد مـنهم يـا       ! هم عليه هو حق وأن غيرهم على الباطل          أن ما  ثم هؤالء يرون   - 7

   !!! هل الحق بمثل هذه التلبيساتبعقول الناس ومشاركة لمن يحاول الضحك على أ كفاك تالعباً! حلبي
أنك نقلت أن الشيخ مقبل الوادعي رحمه اهللا تعالى نصح هذه الجمعية في              حلبي يا ومن تلبيسك  - 8

الحقيقـة أن   بينما! وكأنه هو فقط نقطة الخالف بين السلفيين والجمعية !  عبد الخالق الرحمن تعاملها مع عبد
منتقدة على الجمعية تدل على  الخالف الكبيرة ولكن هناك نقاط أخرىالخالق هو أحد نقاط  عبد الرحمن عبد

   . وقوعهم في الباطل
ويحرم التعامل معهم ويحذر     ثم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه اهللا تعالى يبدعهم ويضلل           - 9

   . وقد سبق نقل شيٍء من كالمه في الحلقة الثانية عشرة. منهم
 ِإالَّ -جِميعاً-ومع هِذِه االنِْتقَادات ): (42-41ص( بـمنهج السلف الصالح فيما سماه قال الحلبي :ثالثاً

بْل َأنَـا علَـى   -)! تَكِْفيِرية(، َأو )قُطِْبية(َأنَّها   ادعاء-البتَّةَ-والَ ُأِقر ..َأرى معاداتَها، والَ ومخاصمتَها َأنِّي الَ
   .-س ذَِلكعلى عكْ - َأنَّهم) يِقين(

والـذين  {َأهـواه   ؛ متَبرئاً ِإلى اهللا ِمن الخُنُوِع ِلما-استَطَعتُ ِإلى ذَِلك سِبيالً ما-والَ َأظِْلم من ُأخَاِلفُ 
  . }جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا لمع المحسنين

لَم يعبر الِجـسر    «: راهويه َأحمد ِفي ِإسحاقَ بن    قَاَل كَما   -! مع الفَاِرق  -ومع مشَاِيِخِهم -وحاِلي معهم   
النَّاس لَم يزل يخـاِلفُ بعـضهم    ؛ فَِإن- وِإن كَان يخاِلفُنا ِفي َأشْياء -ِمثُْل ِإسحاقَ بِن راهويه  -ِمن خُراسان-

   . (11/371) كما في سير أعالم النبالء» بعضاً
ما رأيت أعقل "  :قاله اإلمام يونس الصدفي رحمه اهللا  ومع مشايخهم أيضاً مع الفارق ماومثله معهم

 يا أبا موسى أال يستقيم أن نكـون " : مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال من الشافعي ناظرته يوماً في
   .)10/16(كما في سير أعالم النبالء " إخواناً وإن لم نتفق في مسألة

  ."فما زال النظراء يختلفون هذا يدل على كمال عقل هذا اإلمام وفقه نفسه، " :بهاوقال عق
  

أحياناً أعظم من ذلك فقد أشار شيخ اإلسالم ابن          بل قد يكون األمر   ( :وعلق الحلبي في الحاشية بقوله    
 ":لية ثم قـال إلى بعض المسائل العلمية العقدية والمسائل العم (9/229) تيمية رحمه اهللا في مجموع الفتاوى

 "...المسائل ولم يشهد أحد على أحد بكفر وال بفسق وال معصية           وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه       

وتنازعوا أي الصحابة في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي            ":منه) 19/123(وقال أيضاً في    
  انتهى ) " ... اء الجماعة واأللفةببكاء أهله ورؤية محمد ربه قبل الموت مع بق وتعذيب الميت

  
  

  :  أقول مستعيناً باهللا تعالى



 13 - 8 

بوقوع الجمعية في مخالفة الحق في مسائل كبار إال أنه ال يـرى معاداتهـا                الحلبي مع اعترافه   - 1
 بينما الحلبي يشن هجوماً شرساً قذراً على بعض المشايخ السلفيين الـذين كـشفوا عـواره    !!! ومخاصمتها
فـي أمريكـا    لحق، ويطعن في هؤالء المشايخ في مجالسه الخاصة ليس بين شباب بلده بل حتـى ومخالفته ل

   . وأوربا وغيرها
الحلبي أمر مهم أن هذه القضايا ال دخل فيها للرأي واالجتهاد، فمـن خـالف مـنهج                  لكن فات  - 2

   . الصالح فحكمه عند السلف الهجر والتبديع بعد النصيحة والبيان السلف
بعدم المعاداة والمخاصمة حتى نفى رميها بالقطبية والتكفيرية، بل أثبت لهـا              يكتِف الحلبي  ولم - 3
  .)- على عكْس ذَِلك-َأنَّهم ) يِقين(علَى  بْل َأنَا: (بقوله خالف ذلك

  .). عكْس ذَِلك-ِبالجملَِة-َأنَّهم ) يِقين(علَى  بْل َأنَا (:القديمة وفي النسخة المتداولة
 التي تفيد أنهم وقعوا في شـيء مـن مـنهج التكفيـر    ) بالجملة(كلمة   أدري لماذا حذف الحلبيفال

   !!!والقطبية
خطـورة حـال     التراث، يدل علـى    وال شك أن هذا القول منه إن كان مع علمه بحال جمعية إحياء            

   . الحلبي؛ ألنه يوافقهم فيما هم عليه من ضالل ويراه حقاً
علماً، وقد أحسن من     أمرهم فما كان ينبغي له التكلم في مسألة لم يحط بها          وإن كان مع جهله بحقيقة      

  .انتهى إلى ما قد علم، وقد أساء من تكلم فيما ال يعلم وظلم
الحلبي فيه سوء أدب، وعدم لزوم منهج السلف الصالح وال القواعد العلمية من              من وهذا الكالم  - 4
  :  عدة جهات

عشرين  من ومنهجهم الفاسد واطالعه عليه من أكثر عد معرفته بحالهموب – أنه بهذا الموقف :األولى
بل يزدادون بعداً عن منهج السلف وتفريقاً بين السلفيين في العالم ! عليه  هم ما وعلمه باستمرارهم في – سنة
حـالهم فجـاء    كل هذا هو يخالف من ينتقدها بحق ونصح من أهل العلم وخاصة من بلديهم الذين سبروا مع

  ! الحلبي ليضرب بقولهم عرض الحائط، ولم يعتبره أصالً
الزمان خابراً لحالهم،  خالف جماعات من أهل العلم وجملة منهم من بلديهم أو من سار معهم فترة من

   . أصالً فجاء الحلبي بكل صالفة فضرب بقولهم عرض الحائط، ولم يعتبره
التراث ظالمين لهم وأنهم فعلوا       على جمعية إحياء   جعل الحلبي أهل العلم الذين خالفوا وردوا      : الثانية

 ؛ متَبرئاً ِإلى اهللا ِمن الخُنُوِع ِلما-استَطَعتُ ِإلى ذَِلك سِبيالً ما-والَ َأظِْلم من ُأخَاِلفُ  ( :بقوله ذلك لهوى نفسهم

  ). َأهواه
  .وما أبعد الحلبي عما ادعاه

 فلم يحترم -رحمه اهللا تعالى  - العلماء الكبار ومنهم العالمة األلبانيأن الحلبي تقدم بين يدي  :الثالثة
  .ونصائحهم كلمتهم وتوجيهاتهم
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 أحب إلينـا  - الذين خبروا حال إحياء التراث -رأي الجماعة : أقول )ال أرى( قول الحلبي :الرابعة
نصرة للحـق، بـل     ليس فيهافكيف إذا كان مثلك ممن هو معروفة حاله ومواقفه التي. رأي الواحد الثقة من

  !!! خذالنه ونصرة أهل الباطل
على يقين وعندهم البيعة والحزبية واألمارة وأنت تضلل من وقع في هـذه              كيف تقول إنك  : الخامسة
   .في يقينك أيها الحلبي األمور فأي ثقة

 ختالف فـي  أحمد واإلمام يونس الصدفي، فكالمهما في اال       لبس باستدالله بكالم اإلمام    والحلبي – 5
والمـنهج وال فـي    المسائل االجتهادية الفرعية التي ال نص فيها، وليس كالمهما في االختالف في األصول

  .اختالف الحق مع الباطل
االجتهاد في المسألة  :االختالف سببه إلى أن) فما زال النظراء يختلفون(وقد أشار الذهبي بقوله  - 6

  .  مع طلبهم للحق بال هوى-ذكره ابن تيمية في رفع المالم   كما-لعدم الوقوف على الدليل أو لسبب آخر 
الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويونس الصدفي كلهم أئمـة فـي الـسنة     ويؤكده أن اإلمام   - 7

  . والعلم
األئمة ممن خالفوا الحق، فقد سأل َأبـو داود اإلمـام            هؤالء موقف حلبي ومما يبطل كالمك يا    - 8

دمَأح ٍلبنْبِل :ن حَأه ٍل ِمنجر عنَِّة مِل السَأه لًا ِمنجى رَأر هكَلَام كِة َأتْرع؟الِْبد   
تَرك كَلَامـه فَكَلِّمـه، وِإلَّـا فََألِْحقْـه      تُعِلمه َأن الرجَل الَِّذي رَأيته معه صاِحب ِبدعٍة فَِإن لَا َأو :فقَاَل

   .)1/160(طبقات الحنابلة  أخرجه ابن أبي يعلى في."ِبِه
 تأخـذ بـه يـا أبـا عبـد اهللا ؟           : فقـال لـه رجـل     . حـديثاً  ذكـر الـشافعي   " :وقال الحميـدي  

عن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم         ترى على وسطي زناراً نعم أقول به وكلما بلغني         أفي الكنيسة أنا أو    :فقال
  . ياء وغيرهأخرجه أبو نعيم في حلية األول ."قلت به

كان الشافعي رضي اهللا عنه شديداً على أهـل اإللحـاد   :  )1/469(الشافعي  وقال البيهقي في مناقب  
   . انتهى" مجاهراً ببغضهم وهجرتهم  وأهل البدع

   . من التسوية بين أهل الحق والباطل فأين ما تدعيه أيها الحلبي
الحق معانـداً أتكـون     ) أو يونس أو الشافعي   أحمد أو إسحاق    (خالف أحد    أرأيت لو  :للحلبي ثم يقال 
فقد ! نعم  :إن قلت بالباطل؟ مواقفك أيها الحلبي وأمثالك من التمييع والمداهنات والدفاع عنه مواقفهم منه مثل

  .ال ؛ فقد رددت على نفسك :وإن قلت. طعنت فيهم
ونة والتمييع بينمـا    المصافاة واللي  ولبس الحلبي إذ أوهم أن موقف السلف مع من خالف الحق،           - 9

  .)الحلقة السابعة(تقريره كما في  كان موقف السلف مع من خالف الحق شديداً، وقد سبق
ففرق بينهم وبين جمعية إحياء      :وأساء الحلبي األدب في مقارنته بين حاله وحال أولئك األئمة          - 10

للسنة ومنهج السلف الصالح وجمعية الحلبي فمخالف  التراث والحلبي فأولئك من أئمة السنة وأعالم الهدى أما
   . ومحاربة لمنهج السلف إحياء التراث فهي على ضالل بل

  . والشدة والعنف على أهل الحق! مع المخالفين للحق واللين هذا الرفق ثم ما - 11
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أحياناً أعظم من ذلك فقد أشار شيخ اإلسالم ابـن تيميـة    بل قد يكون األمر: (وأما قول الحلبي -12
ومـا   " :إلى بعض المسائل العلمية العقدية والمسائل العملية ثم قـال         ) 9/229(هللا في مجموع الفتاوى   رحمه ا 

  "... المسائل ولم يشهد أحد على أحد بكفر وال بفسق وال معصية زال السلف يتنازعون في كثير من هذه
ية كسماع الميت    في مسائل علمية اعتقاد    - أي الصحابة    -وتنازعوا   :منه) 19/123(وقال أيضاً في    

   انتهى " ... الميت ببكاء أهله ورؤية محمد ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة واأللفة صوت الحى وتعذيب
  .الحلبي وتدليسه عامله اهللا بما يستحق هذا من تلبيس :أقول

ق، تيمية األول في اختالف السلف في المسائل العملية والعلمية مع طلبهم للح فكالم شيخ اإلسالم ابن
الحجـة   وال لبدعة وضاللة، لكن من خالف الحق ممن بعد الصحابة وقامت عليـه ، عليه ال لهوى وحرصهم

  .تضييع فإنه يوصف بما يستحقه، من غير تمييع وال
هذا مع أني دائمـاً ومـن        :ويدل عليه قوله قبل هذا الكالم في نفس الصحيفة التي نقل منها ما يريد             

إال إذا علم    عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية        عظم الناس نهياً  جالسني يعلم ذلك منى أنى من أ      
وعاصياً أخرى وإني أقرر أن  كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها

  "ةالخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملي اهللا قد غفر لهذه األمة خطأها وذلك يعم
ينقل كالم شيخ اإلسالم الذي يبطل عليه استدالله، وقد أحال على الجـزء              ولكن الحلبي من تدليسه لم    

  !!! بينما كالم شيخ اإلسالم في الجزء الثالث من الفتاوى من نفس الصحيفة التاسع عشر
لـدار  الخالف بينهم في رؤية اهللا فـي ا        ثم هذه جزئيات فليس الخالف بينهم في عذاب القبر، وليس         

 . اآلخرة

الخالف بينهم على هذا الوجه األصولي أيتساهل فيه الـصحابة أو شـيخ              أرأيت أيها الحلبي لو كان    
   . أئمة السنة اإلسالم أو أحد من

  !على أهل األهواء ثم أليس لشيخ اإلسالم ابن تيمية عشرات المجلدات في الرد
  !السكوت عنها وعنهم أليست حياته كلها جهاداً ألهل البدع ويرى أنه ال يسعه

كَانُوا لَا  { : المنكر؛ ليكونوا كمن قال اهللا فيهم      عن أتريد أن يترك أهل السنة األمر بالمعروف والنهي       
  .}فَعلُوه لَِبْئس ما كَانُوا يفْعلُون يتَنَاهون عن منْكٍَر

  ! الهممن بالء من أناس يزعمون أنهم سلفيون وهذا ح ويا له! فيا لها من محنة 
الثاني فهو في مقام الكالم عن المسائل االجتهادية التي تنازع فيها الـصحابة              وأما كالم شيخ اإلسالم   

 وأما ما" :)124-19/122(على عدم تضليل المخالف، حيث قال رحمه اهللا تعالى  اهللا عليهم واتفقوا رضوان
فيه مما اقروا عليه وسـاغ لهـم    ازعوا من وجه دون وجه فهو ما تن-أي تنوع شرائع األنبياء  – يشبه ذلك

كاجتهاد الصحابة في قطع اللينة وتركها واجتهـادهم     العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ واألمراء والملوك       
إلى بني قريظة وأمرهم أن ال يصلوا العصر إال في بني قريظة فصلى قوم  في صالة العصر لما بعثهم النبي

 نما أراد التعجل ال تفويت الصالة وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصـلوها بعـد  الوقت وقالوا إ في الطريق في
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 إذا اجتهـد  " :الطائفتين وقال  الوقت تمسكا بظاهر لفظ العموم فلم يعنف النبي صلى اهللا عليه وسلم واحدة من             
  ." الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر
العمل باجتهادهم  على على إقرار كل فريق للفريق اآلخر وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها

الذين ثبت بالنصوص أنهم ال يجتمعـون        وهم األئمة .... كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء       
وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع       متابعتهم على باطل وال ضاللة ودل الكتاب والسنة على وجوب        

  وتعذيب الميت ببكاء أهله ورؤية محمد ربه قبل المـوت مـع بقـاء الجماعـة واأللفـة      الميت صوت الحي
واحد عند الجمهـور إتبـاع       وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعاً ومنها ما المصيب في نفس األمر             

ون وجـه  النوع يشبه النوع األول من وجه د فهذا... السلف واآلخر مؤٍد لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه 
عن اإلقرار على الخطأ بخالف الواحد من العلمـاء          السالم معصومون  أما وجه المخالفة فألن األنبياء عليهم     

 معصوما من ذلك ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق الذي يجب إتباعه وإن كان فيه بيان واألمراء فانه ليس
اآلخر وأما المشابهة فألن  حدهما ما يظهر به خطأخطأ من أخطأ من العلماء واألمراء وأما األنبياء فال يبين أ
  . النبي بإتباع ما أوحي إليه كال مأمور بإتباع ما بان له من الحق بالدليل الشرعي كأمر

ذلك ألحد النبيين مع اآلخر وقد يظهر له مـن           وليس ألحدهما أن يوجب على اآلخر طاعته كما ليس        
االجتهاد عن االجتهاد ويشبه النسخ في حق النبي لكـن هـذا رفـع              ب الدليل ما كان خافياً عليه فيكون انتقاله      

  انتهى "..للحكم حقيقة لالعتقاد وذاك رفع
السحيق العميق فالصحابة لم يخالفوا الحق متعمدين، بل هم مأجورون وإن            فظهر بهذا الكالم الفارق   

  .الجتهادهم وطلبهم للحق أخطؤوا؛
أي في المسائل االجتهادية التي اختلفوا فيها وساغ فيها على اآلخر طاعته  وقوله ليس ألحد أن يوجب

  . أما من خالف الحق فإنه يرد عليه ويبين له، فإن رجع وإال ضلل  االختالف،
وتعـذيب الحـي   ( ولكن وقع في كتاب الحلبي )وتعذيب الميت ببكاء أهله( في مجموع الفتاوى :تنبيه

  . وهو خطأ ظاهر )أهله ببكاء
كَمـا ِفـي    - عثَيِمين ابن وقَاَل الشَّيخُ  (:)43ص( فيما سماه بـمنهج السلف الصالح       قال الحلبي  :ثالثاً

 -ِإذَا دعِت الحاجةُ  -تَقِْويماً كَاِمالً   - والواِجب علَى من َأراد َأن يقَوم شَخْصاً      « :-)4730(» المسِلمون جِريدة«
   انتهى .»ومحاِسنَه َأن يذْكُر مساِوَئه،

  
  :  أقول مستعيناً باهللا تعالى

 اإلخوانية القطبية، وليسوغ لنفسه ذكـر      الحلبي أورد هذا الكالم ليدافع عن جمعية إحياء التراث         - 1
   . ما عند هذه الجمعية من حسنات

هذا المنهج مع بعض المشايخ السلفيين والشباب السلفي الذي شن علـيهم             وليت الحلبي استعمل   - 2
  .هوادة ولكنها باءت بالخسران بحول اهللا وقوته عواء بالحملة ش
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الكتاب والسنة ومنهج السلف الـصالح       بيان أنه ال يوجد دليل من     ) الحلقة الرابعة (وقد سبق في     - 3
  .وحال الترجمة على إيجاب ذكر الحسنات مع السيئات في حال التقويم

الموِقِف ِبدعاً ِمـن     ولَستُ ِفي هذا  - (:)43ص(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح         :رابعاً
  :-وَأي نَاس-النَّاِس 

ِللشَّيخ عبد اهللا  »حكْم العمل الجماِعي« يقَرظُ ِكتَاب -وفَّقَه اهللا-صاِلح الفُوزان  فَهذا فَِضيلَةُ الشَّيخ - 1
  .-)ِعيةالجم (السبت، وهو ِمن ِكباِر مشَاِيِخ هِذِه

» ِلقَـاء البـاب المفْتُـوح     « ِفـي    - يـسَألُ  -رِحمه اهللا -ابن عثَيِمين  وهذَا فَِضيلَةُ ُأستَاِذنا الشَّيخ    - 2
 يـاء جمِعيـة ِإح  (خَاصة  -ِعنْدنا   خَاصة؛ فَنُوزع المنِْطقَةَ   ِبخُصوِص الدعوِة ِعنْدنا ِبالتَّنِْظيم   « :)104/11:رقَم(

مسُؤول، وهذا المسُؤوُل يرِجع ِإلَى مسُؤوٍل َأعلَى ِمنْه،  ، حيثُ تَتَوزع علَى ِعدِة ِقطَع، وكُلُّ ِقطْعٍة لَها-)التُّراث
 -فََأجاب فَـِضيلَتُه    واِجبة؟ هْل هذا المسُؤوُل طَاعتُه    :هنا ، فَالسَؤالُ -ِمن نَاِحيِة دروٍس وغَيِره   -دعِوي   كَتَنِْظيٍم

  :-رحمةُ اهللا علَيه
وِلي اَألمر الَِّذي    عن فَِإنَّه يِجب التَّمشِّي ِبما يقُول؛ ِلَأنَّه نَاِئب      : وِلي اَألمر  ِإذَا كَان هذا التَّنِْظيم ِمن ِقبل     «

ِللحكُومِة ِفيه؛ فَهُؤالِء ِإن رضـوا َأن        ا ِإذَا كَان تَنِْظيماً داِخِليا؛ الَ عالَقَةَ      وَأم .اهللا تَِجب طَاعتُه ِفي غَيِر معِصيةِ    
   انتهى .» فَالَ يِجب طَاعتُه: فَطَاعتُه واِجبةٌ؛ وِإن لَم يرضوا :يكُون هذَا َأِميرهم

  :  أقول مستعيناً باهللا تعالى
ال يقول به بل يراه خطئاً بل بدعة، فالعمل          حال الحلبي أنه يستدل بأمر     في الغريب من العجيب  - 1
  .واألمارة والبيعة عند الحلبي من األمور المبتدعة الجماعي

االستدالل بأمر يراه خطأ، أليس هذا من التقليد الذي يحاربـه الحلبـي          فال أدري كيف استساغ لنفسه    
  !؟ زن بميزانينأم أنه من الكيل بمكيالين والو !؟ فيما يزعم
فَقَد طَلَب ِمنِّي الشَّيخُ    : َأما اُألولَى ): "(45ص(وقد نقض الحلبي غزله بنفسه حيث قال في كتابه           - 2

دبت  عباهللا الس-هذا -نَفْسالشيخ- تَقِْريظَ ِكتَاِبِه ه َل طَلَِبِه ِمنان قَبتُ -الفُوزفَضرِفي -، و ذَِلكو)يبد(-.  
ِلفَممالع ِقِفي ِمنالمبني على الوالء والبراء و التَّنِْظيِمي اِعيموف ! الجرعم.  

  !قَرن قَبَل َأكْثَر ِمن ربِع» - ِعنْد الجماعاِت اِإلسالَِمية-والِبدعة البيعِة بين السنَّة«وقَد كَتَبتُ ِرسالَة 
   ".الشرعي لدعوة إلى اهللا بين التجمع الحزبي والتعاونا: "ومثلها بعدها بيسير كتابي

 عما ذَكَره الشَّيخُ الـسبتُ ِفـي        -تَفِْصيالً-الَ يخْرج  -ِفي فَتْواه - فَكَالَم الشَّيخ ابن عثَيِمين   : َأما الثَّاِنية 
  !الفُوزان ، وقَرظَها لَه الشَّيخ-تَْأِصيالً- ِرسالَِته

مناوه ناك َأقُولُهه ا قُلْتُه! "  
  .الجماِعي التَّنِْظيِمي الِحزِبي معروف فَموِقِفي ِمن العمِل

ولم يدخل الحزبيون .. إال ما وجب بالنص الشرعي، والدليل المرعي ال واجب :وإني على يقين بأنه
  !!ربابهاأ بالتعصب إال من باب الرضا باإلمارة ووجوب طاعة على أشياعهم
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ال .. الترتيب، والتنسيق، والنظام اإلداري  الشيخين الفاضلين لهذا األمر من باب نعم قد يكون تجويز
   انتهى " فتنبه!! الشرعية، واإللزام بما ال يلزم  من باب اإلمارة الحزبية أو البيعة غير

  .هذا الكالم بطوله هو رد الحلبي على الحلبي أقول - 1
باب الترتيب والتنسيق ال من باب  بن عثيمين رحمه اهللا تعالى والشيخ الفوزان منوكالم الشيخ ا - 2

قـد يكـون   ( بخالف ما أوهمه قولك أيها الحلبي! العلم  اإلمارة الحزبية والبيعة غير الشرعية جزماً عند أهل
 كما يقولـه العالمـة   .أهل السياسة والحيل للمرواغة التي يستعملها! القدقدة فال تستعمل ).... تجويز الشيخين

الشيخ العالمة ابن عثيمين والشيخ العالمة الفوزان في هذه القضية مـشهور   وكالم. األلباني رحمه اهللا تعالى
   .صغار السلفيين معلوم عند
أيها الحلبي بمثل هذا الكالم، فهل يفيد تقديم الشيخ الفـوزان حفظـه اهللا تعـالى                 ثم لماذا التلبيس   -3

  . وتمزيق شملهم سبت أنه يقر حال الجمعية أو أنه يشجعها على بث الفتن بين السلفيينعبد اهللا ال لكتاب
ابن عثيمين على أنه اطلع على ما عندهم من انحراف ومخالفـة للحـق               الشيخ وهل تدل فتوى   - 4

  .وأيدهم
أن العالمين السلفيين بأنهما يؤيدان أهل الفتنة والبدع والـضالل، مـع    هاذين تصور أنت بهذا - 5
والـشيخ   ينطبق على واقع جمعية إحياء التراث اإلسالمي اإلخواني القطبي، والشيخ ابن عثيمـين  كالمهما ال

   . الفوزان يريان أن جماعة اإلخوان من االثنتين والسبعين فرقة
ألفت كتابين في الرد على من يرى البيعة والتنظيم الحزبـي الـدعوي              والعجيب أن تذكر أنك    - 6

 نعـم صـدق  ! فلماذا خالف فعلك كتابتك ! والضالل، ثم تزكي وتدافع عمن وقع فيهما  البدعوترى أنه من 
والتبدل الذي حصل  التغير أم أنه من". إذا لم تستح فاصنع ما شئت ":المصطفى صلى اهللا عليه وسلم إذ يقول

  ."  ثَبتْ قَلِْبي على ِديِنكمقَلِّب الْقُلُوِب يا: "نعم صدق المصطفى صلى اهللا عليه وسلم حيث كان يدعو! لك 
  

-الحرِم المكِّـي     وهُؤالِء َأِئمةُ - 3" :)44ص(سماه بـمنهج السلف الصالح      قال الحلبي فيما   :خامساً
الـرحمِن   بـدِ محمد السبيل، والشَّيخ صاِلح ِبن حميد، والشَّيخ ع ِمثْل الشَّيخ-) الجمِعية( يزورون -وفَّقَهم اهللا
   . ويثْنُون علَيها-السديس

المـنْهج الـسلَِفي    علَم ِمن َأعـالَمِ «: وَأنَّها ،)الجمِعية( ِفي -وفَّقَه اهللا-السديس  كَالَم الشَّيخ: ِمن ذَِلك
  .-همقطوع عنْ كَما هو-» ..المتَميز، والعِقيدِة السلَِفية

العبيكَان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صـالح آل           وَأما تَزِكياتُ الشَّيخ ابن باز، والشَّيخ      - 4
  " ).فَمشْهورة ال تدفع الشيخ ِللْجمِعية؛

يخ ربيع الشَّ انْظُر ثَناء فَِضيلَِة ":بقوله) 1(محمد السبيل في الحاشية رقم  وعلق الحلبي فوق اسم الشيخ
وكذا كتابه المجمـوع الواضـح   ، )11ص(» ...النَّصر العِزيز «  علَيِه ِفي مقَدمِتِه ِلِكتاِبهِ    -وفَّقَه اهللا -بن هادي   

 . ")463ص(
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، إذ  -علَماءُأمراء و - اُألمور والَ شَك َأنَّهم مزكَّون ِمن ِقبِل َأوِلياءِ       ":بقوله) 2( رقم الحاشية وعلق الحلبي في  
  ..عقَاِئِديٍة مأمونٍة ِمثَْل هذا المنِْصِب الفَخْم دون َأهِليٍة ِعلِْميٍة منْهِجيٍة َالَ يمِكن في الغالب َأن يتَبوأوا

  ..ِبمن زكَّاهم، وبوَأهم  طَعن-والحالَةُ هِذِه-فَالطَّعن ِبِهم 
  ."والتبديع ن البحث في البدعنعم يخطئ الجميع؛ لك

  :  أقول مستعيناً باهللا تعالى
  !الحلبي في مثل هذا االستدالل الذي ال يستدل بمثله إال من أفلست حجته  ال أدري ما الذي أوقع - 1

  .الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح فالحجة في
 حـين اسـتدل الـصابوني       في صالة التـراويح    الصابوني رد على  والعجيب أن الحلبي نفسه    - 2

وليس في العصر الـسعودي     ! الحرم ولكن بصالة أئمة الحرم     بمشروعية صالة عشرين ركعة ال بزيارة أئمة      
 ":وما بين القوسين مني إللزام الحلبـي بقولـه        ) 61(في الكشف الصريح     حيث قال الحلبي   العصور بل عبر 

  !!حانه، وصحيح سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلممن المسلمين قدوتنا كتاب اهللا سب نحن أهل السنة والحديث

الحلبي أن أئمة الحرم ( ثم ما الذي أعلم. والحرمان فأئمتهما غير معصومين، فهم معرضون للخطأ والصواب
علم ( هل لديه )زاروا إحياء التراث اإلسالمي كانوا يعلمون بحال جمعية إحياء التراث اإلخواني المكي الذين
  .والتشويش لع الغيب أم هو التهويشأم اط) عن كل إمام

يكـون   )حال الجمعيـة  (فهل مجرد إقرارهم )حال الجمعية (جدالً أقروا )أئمة الحرم المكي (ثم لو أن
 أما عند أهـل التقليـد الـذين        .ال :الجواب على هذا عند أهل التحقيق      !؟ مسوغاً لألخذ بهذا القول دون دليل     

  . انتهى "وهذا عين الغلط والسقم!! هجاً لهم فهو نعم ارتضوا بالتقليد حكماً على دينهم ومن
  . فهذا من درر رد الحلبي على الحلبي

ما جاءهم من الوصـف      على حسب  ومن زكى الجمعية من العلماء السلفيين فتزكيتهم صدرت        - 3
ولذلك . حالهمأن تعرف حقيقتها أو ينقلب  لهذه الجمعية ولم يطلعوا على ما فيها من خبايا أو أنهم زكوها قبل

ابن باز لو وقف على ما عند جمعية إحياء التـراث مـن فـتن     جزم الشيخ مقبل الوادعي أن العالمة اإلمام
  . انتهى " أمرهم سيتبرأ منهم متأكد أن الشيخ إذا اتضح له وأنا: اهللا تعالى وضالالت لتركهم حيث قال رحمه

بل ،  العزيز بن باز في قضايا يسيرة      اد الشيخ عبد  إنه ال يكفي انتق   : "وقال الشيخ مقبل رحمه اهللا أيضاً     
إحياء التراث بالكويت هـي   فجمعية. الرجل أضّل أمماً وفرق كلمة أهل السنة، وغر الناس بديناره ال بأفكاره         

 ويشتت شملهم، فالدعوة غنية عـن عبـد        الخالق ليضل الناس   الرحمن عبد  التي تجمع األموال ثم ترسل عبد     
فإنها محتاجة ، كان غيوراً على اإلسالم فليذهب إلى مصر وإن! ، فعليه بالجلوس في بيتهالرحمن وعن أفكاره

  انتهى".األزهريين في آرائهم، أفكار الضياع والميوعة إلى دعاة، ولعله سيتفق مع
هم يتلونون فقد " :جمعية إحياء التراث عن) 198(وقال أيضاً رحمه اهللا تعالى كما في تحفة المجيب 

عبد الرحمن عبد الخالق، وأنا متأكد أنه ما أجاب بما أجاب بـه              م الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم يأتي       رد عليه 
 عنه إال أنه يخشى من الحكومة الكويتية؛ فإنها تثق بالشيخ ابن باز وتحبه، فلـو قـال   وال تراجع عما تراجع

   . رحلوه، هذا ال خير فيه، لرحل :لهم
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 عن قولـك أنـه ال بـأس        هل تراجعت  :الخالق الرحمن عبد  لعبد من أجل هذا تراجع، ونحن نقول     
عبد الخـالق مـشغول بمطـاردة     وقد عم الفساد وطم في الكويت، وعبد الرحمن ... بالتحالف مع العلمانيين

   .وبتفرقة كلمتهم السلفيين
اث فرقـت   جمعية إحياء التـر   ..... باليمن   وأنا أعتبر هذه أكبر جريمة له، فقد فرق كلمة أهل السنة          

بمصر وفرق أهل السنة بإندونيسيا فال بـارك اهللا   وفرق أهل السنة...السعودية، وفي السودان  أهل السنة في
  ."عبد الخالق الرحمن في عبد

» التَّهـِذيب  تَهِذيب« وِفي (:)107ص" (منهج السلف الصالح  "فيما سماه بـ     قال الحلبي أن والعجيب
لَو حدثَ اُألستَاذُ عن محمد بن حميـد؛ فَـِإن          : خُزيمة قُلْتُ البنِ « :يسابوِري، قَال عن َأِبي عِلي النِّ   ) 9/131(

  !قَد َأحسن الثَّنَاء علَيه؟ َأحمد
  .»-َأصالً– ما َأثْنَى علَيِه-كَما عرفْنَاه-عرفَه  ِإنَّه لَم يعِرفْه؛ ولَو: فَقَال

أي أن اإلمـام  ) وقد ال يفعـل (بقوله ) كما عرفناه ما أثنى عليه  لو عرفه ( : على قولهوعلق الحلبي
ثبـت   كحال التراثيين وأتباعهم من المميعين والمضيعين لكن      !! الجرح المفسر ولو وقف عليه       أحمد ال يقبل  

  ! عن اإلمام أحمد قبوله للجرح المفسر وتراجعه عن تعديله
  .المفسر، ويرده لهواه ال بحجة وبرهان له ممن ال يقبل جرح العلماءفهذه حجة تدين الحلبي وأمثا

  . في تعقيبه المتهافت الرد على الحلبي) الحلقة السادسة(وقد سبق في 
 زكوا الجمعية يرون أن اإلخوان المسلمين من فـرق         على ذلك أن العلماء السلفيين الذين      ويدل – 4
   . الضالل
اء فقولهم معارض بالجرح المفـسر الواضـح الـصريح لهـذه            العلم ثم من زكى الجمعية من     - 5

ويرد إال المصطفى صلى اهللا عليه وسلم، ومعلوم أن كالم العلماء يستدل له وال  الجمعية، فكٌل يؤخذ من قوله
   .به يستدل

 فهل الحق معلـق !!! أن تجعل دليلك التقليد دون طلب الحجة والدليل الحلبي فهل يصح لك أيها - 6

  !!!باألشخاص
أم أن الجمعية والقائمين عليها يحكم عليهم على ! لهذه الجمعية تعتبر تزكية ثم هل مجرد الزيارة - 7

   . أعمالهم وأقوالهم بالميزان السلفي القويم حسب
  

  :  ومن رد الحلبي على الحلبي
تْأييـد؛ ال   ) سيد قُطـب  (المفتي في    مع كلمة فضيلة الشيخ   ( ما قاله الحلبي لسماحة المفتي في مقال        

  َأن ال-َأو بعـِضها - لَو ُأوِقفَ علَى هِذِه الحقـاِئقِ -نَفَع اللَّه ِبه-والظَّن الحسن ِبفَِضيلَِة الشَّيِخ المفِْتي "): !تقليد
وَأوالهم سلَفُه ِفي منِْصِب اِإلفْتاِء     ؛ وَأولُهم   -شُيوِخه ِممن هم ِفي طَبقَةِ   -يخَالَفَ فَتَاوى مشاِيِخ العصِر وعلَماِئِه      

امِزيز ِبن باز  اِإلمد العبخ عةُ الشَّيالَّمالع-اللَّه هِحمتَعالَى-ر-هون هو  وم - …  
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، وقَولُه ِفيِه؛ -عليه السالم -في نبي اهللا موسى ) سيد قطب (  كالم-رحمه اهللا -فعندما نُقل لسماحِته 
  …»ردةٌ مستقلةٌ االستهزاء باألنبياء« :قال سماحتُه!! » للزعيِم المنْدفِع العصبي المزاِج نموذج«: أنّه

-ِلهاتيك الباليا ) الحِقيِقي(  َأنَّه لَو عرفَ القَاِئَل-زاده اللَّه تَوِفيقاً-المفِْتي  فَالظَّن الحسن ِبفَِضيلَِة الشَّيِخ
، نَـصره اُهللا بـالحقِّ  -ِللْحـقِّ   َأحكَاِمِه، والَ غَير ِفيها، والَ تَغَير ِبسبِبها؛ نُصرةً  لَثَبتَ علَى-)يد قُطبس(وأنّه 

  . -ونَصر الحقَّ به
اِصمالع اللَّهو...  

كَِثيـٍر ِمـن    ن رْأيه يلْقَى قَبـوالً ِعنْـد  فَال شَك َأ: ( -قاِئالً -!) البعض( وقَد علَّقَ على فَتْوى فَِضيلَِتِه
ِلمينسالم..(!!   

فَِعنْـدهم   :-المتِْقنُـون   وطُالَّبه-والمقَلِّدِة؛ َأما َأهُل الِعلِْم المحقِّقُون   صِنيع العوام-هكَذا-هذَا :  فَنقُول
  !!صـواباً وغَلَطـاً  ، ِصـحةً وخَطَـأً  -ِبـِه مقَـاالَِت الخَلْـِق     نِميـزان الحـقِّ المـستَِقيم الَّـذي يِقيـسو     

   انتهى ) .- ِسوى رسِل اِهللا وَأنبياِئِه-اَألشْخَاص  ال اَألسماء وال، فَالكَبير هو الحقّ ِببهاِئِه
  !!! نفسه من العوام والمقلدة أم أنه من طلبة العلم فال أدري هل يعتبر الحلبي

الشيخ محمد السبيل فيه دسيـسة       على وتعليق الحلبي في الحاشية بنقل ثناء الشيخ ربيع المدخلي         - 8
يقول إن الشيخ ربيع المدخلي لم يطعن في الـشيخ           من الحلبي للطعن في الشيخ ربيع المدخلي؛ ألنه يريد أن         

   !! كيل بمكيالين ويزن بميزانينفيمن له زيارة أو عالقة بالجمعية فهو ي محمد السبيل لزيارته للجمعية وطعن
 محمـد الـسبيل    العدل واإلنصاف والمنهج الـسلفي، فالـشيخ       هو وما درى الحلبي المسكين أن هذا     

 على حال جمعية إحياء التراث     معروف بسلفيته وتضليله لمنهج اإلخوان المسلمون مما يدل على أنه لم يطلع           
 هذه يعذر بخالف حالك أيها الحلبي الـذي تعـرف          والحالاإلخوانية، وقد يكون وصله الخبر بتزكيتهم فمثله        

  ! لكن اهللا يعلم السرائر والخفايا فاعدد للسؤال جواباً. حالهم وخباياهم ولكنك تماحل بالباطل
  ! فهل تريد من السلفيين أن يكونوا كالحدادية غالة في التجريح

  ! يا حلبي تدليسما هذا التلبيس وال! أليس هذا ما تنكره فلماذا تريد أن نواقعه
ُأمـراء  -ِقبـِل َأوِليـاِء اُألمـور        ِمن والَ شَك َأنَّهم مزكَّون   : (وتعليق الحلبي في الحاشية بقوله     - 9

اءلَمعفي الغالب     -و ِكنمـةٍ           ، إذَ الَ يـٍة ِعلِْميِليَأه وننِْصِب الفَخْم دذا المأوا ِمثَْل هوتَبي َأن نْهـٍة    مقَاِئِديـٍة عِجي
 نعم يخطئ الجميع؛ لكن البحث في البـدع .. طَعن ِبمن زكَّاهم، وبوَأهم -والحالَةُ هِذِه-فَالطَّعن ِبِهم .. مأمونٍة

  .)والتبديع
ودسائسه؛ فالحلبي يريد أن يوقع العداوة بـين الـسلفيين وبـين والة أمـرهم،      من نميمته :هو أيضاً 

  فقد نقل الحلبـي فـي  ،على نفسه فالحق ليس معلقاً باألشخاص   مظهر السوء لكن سيرد الحلبي     فيويظهرهم  
اَألصل َأالَّ يـرد    : (...عن الشيخ محمد بازمول أنه قال     ) 53-52ص(كتابه المسمى بـمنهج السلف الصالح      
دريو ُل الكَالَمقْبْل يِباَألشْخَاص، ب وافَ الكَالَمِب مسـقَّ ِبحافَقَ الح؛ فَِإن وخالَفَِتِه لَهم قِّ؛ َأوقَِتِه ِللح   ِإنِلنَـاه، وِقب

  .خَالَفَ الحقَّ رددنَاه
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دري ا َأنَأم اِء الكَالَملَمالع ِمن سلَي قَاِئلَه ِد َأنرجلَى قَاِئِلِه ِلمار عـو أَ : الِكبهَل، وخالَفَِتِه اَألصفَال؛ ِلم ن
  .ِبالرجال الحقَّ الَ يعرفُ
المشَاِيِخ الَِّذين لَم  الَ يعنَي َأن كُلَّ كَالَِمِه حقّ، وكَذَا كَونُه ِمن: الِكبار َأن كَون القاِئِل ِمن العلَماِء: وِمنْها

  . كَالَِمِه باِطليعِني َأن كُلَّ الَ: يِصلُوا ِإلَى درجٍة العلَماِء الِكبار
  .»ِإالَّ صاِحب هذا القَبر ما ِمنَّا ِإالَّ راد ومردود علَيِه«: -رِحمه اهللا-اِإلمام ماِلك  وكَما جاء عِن

  .نتهىا )هذا القَاِئل، ومدى موافَقَِتِه ِللحقِّ َأو مخالَفَِته فَعاد اَألمر ِإلى النَّظَِر ِفي دِليِل
 يرد الكَالَم علَى قَاِئِلِه ِلمجرِد َأن قَاِئلَه لَيس ِمـن  َأما َأن(وعلق الحلبي على قول الشيخ محمد بازمول 

  )فَال: العلَماِء الِكبار
  انتهى) !ار؛ فَالَِلمجرِد َأن قَاِئلَه ِمن العلَماِء الِكب َأو َأن يقْبلَه): (1(بقوله في الحاشية رقم 
  . الحلبي دسيسته التي حاول أن يوقع السلفيين فيها فاهللا حسيبه فهذا الكالم يبطل على

أو أن الحق معه، قال شيخ اإلسالم ابن  أن صاحبه من العلماء، على دليالً ثم إن المنصب ليس - 10
مجتهداً، ولـو    ماً مجتهداً؛ عالماً  عال المنصب والوالية ال يجعل من ليس      ":)27/296(المجموع   تيمية كما في  

أحق بالكالم في العلم والدين، وبـأن        كان الكالم في العلم والدين بالوالية والمنصب؛ لكان الخليفة والسلطان         
  "العلم والدين عليهم في يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل

 كبار العلماء وهم صفوة من      على هيئة  عدة مؤلفات  رددت في  منصفاً لماذا  ثم لو كنت صادقاً    - 11
بمكيالين والوزن  أم أنه الكيل. باختيار والة األمور، وأزبدت وأرجفت ولم تقبل توجيههم ونصائحهم أهل العلم
  ! بميزانين

صالتي العلميـة بمـشايخها كمـا    ( ):46ص(السلف الصالح  قال الحلبي فيما سماه بـمنهج :سادساً
نعـم انتقـدهم   ... من غير تبديع وال تضليل  إياهم بالحق والصبروأتواصى و أشرت قبالً حسنة أناصحهم،

  انتهى )خطأ وقد يقع االنتقاد والمناصحة منهم إلي فكلنا ذوو. وأناصحهم بشفقة برفق،
  

  : أقول مستعيناً باهللا تعالى
مع مشايخ جمعية إحياء التراث وهو يعرف أنهم علـى مـنهج إخـواني               الحلبي له صلة حسنة    - 1
   . ويماحل بالباطل  أنه يكابرحزبي إال
  . ألهل الباطل، وتكثير لسوادهم وتغرير العوام بهم نصرة وهذا من الحلبي - 2
ألكثر مـن عـشرين سـنة        عليه على دين اهللا فيخالط من خالف الحق مصراً        الحلبي ال يغار   - 3

فعن ساِلم بن عبد    . ن بدعة ولو لم يكن ع    ويصفها بالعالقة الحسنة، بينما كان السلف يهجرون من خالف الحق         
رماللَِّه بن ع دبع وَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم يقول:قال اللَِّه َأنسسمعت ر : )كُماءوا ِنسنَعإذا   لَا تَم اِجدـسالْم

سـيًئا مـا    فَسبه سبا] فزبره[َل عليه عبد اللَِّه واهللا لَنَمنَعهن قال فََأقْب عبد اللَِّه  فقال ِبلَاُل بن: قال)استَْأذَنَّكُم ِإلَيها
 أخرجه مـسلم . " اهللا عليه وسلم وتَقُوُل واهللا لَنَمنَعهن سِمعتُه سبه مثله قَطُّ وقال ُأخِْبرك عن رسول اللَِّه صلى

 فَنَهاه وقال ِإن رسوَل اللَِّه صـلى  :خَذَفَ قال غَفٍَّلوعن سِعيِد بن جبيٍر َأن قَِريبا ِلعبِد اللَِّه بن م. الصحيح  في
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تَكِْسر السن وتَفْقَُأ الْعـين قـال    الْخَذِْف وقال ِإنَّها لَا تَِصيد صيدا وال تَنْكَُأ عدوا ولَِكنَّها   اهللا عليه وسلم نهى عن    
 أخرجـه البخـاري   )َأبدا عنه ثُم تَخِْذفُ لَا ُأكَلِّمك ى اهللا عليه وسلم نهىرسوَل اللَِّه صل ُأحدثُك َأن(فَعاد فقال 

   .ومسلم واللفظ له
!!! فال أدري ما السبب  والحلبي صاحب لين ورفق مع المخالفين، وصاحب عنف مع السلفيين - 4

   أهما المكيالن
بينما لما نصحه بعـض المـشايخ        على الجمعية المناصحة واالنتقاد،    والحلبي يقبل من القائمين    - 5

  .المسمى بـمنهج السلف الصالح السلفيين هاج وماج واضطرب، وأخرج السم الزعاف في كتابه
عنـي تزكيـة مطلقـة       لَم يصدر ...): (46ص(السلف الصالح    قال الحلبي فيما سماه بـمنهج     :سابعاً

  .-قَـدمتُ  كَمـا - غَيـٍر تَبـديٍع وال تَـضِليل   ِمـن -انْتَقَـدتُها عـدة انِْتقَـاداٍت     ؛ بـل -قَـطُّ -للجمِعيـة  
َأو يقَاُل  ؛ وذَِلك ِإذَا سِمعتُ ما تُظْلَم ِبِه،-ِبالحقّ-ُأداِفع عن غَيِرها  )قد( كَما -ُأداِفع عنْها) قد (-ِللحقِّ-ولَِكنِّي 

المعـاداِة لَهـا،     َأقْرب ِإلَى الحقِّ ِمن ِإعالَِن-ِعنِْدي-وهذا )...كِْفيرالتَّ(و ،)القُطِْبية(كَتُهمِة -ِفيها ِبغَيِر صواب 
ويعِظـم   امِتحاناً بين َأهِل السنَّة، وِفتْنَةً لَهم؛ ِمما يِزيد الِفتْنَـة،          وِإشْهاِر المخاصمِة معها، وجعِل الموِقِف ِمنْها     

  انتهى )ذا من مقاصد اإلسالم في شيءوليس ه... البالَء 
  :  أقول مستعيناً باهللا تعالى

يزِك جمعية إحياء التراث تزكية مطلقة؛ ألنه زكاها لكن مـع االنتقـادات              الحلبي يزعم أنه لم    - 1
اإلخوان  وجهها لها، وهذا بناء على أصله الفاسد نصحح وال نجرح، الذي جارى وشابه فيه فرقة الكبرى التي

   . نالمسلمو
 عـن الـدفاع عنهـا    يطلب السلفيون من الحلبي أن يبدع الجمعية لكن طلبوا منه أن يسكت ولم - 2

  . والثناء عليها مطلقاً أو مقيداً أو مقدقداً
إحياء التراث بوصفها باإلخوانيـة      وال يزال الحلبي يرمي العلماء السلفيين بأنهم يظلمون جمعية         - 3

بالحجة والبرهان وأثبتوا فضائحهم من إصـدارات وكـالم     في هذه الجمعيةالقطبية، مع أن السلفيين تكلموا
  . يتكلموا جزافاً أو ظلماً وعدواناً كما يرميهم به الحلبي افتراء عليهم القائمين على الجمعية ولم

عشرة مناقشة الحلبي في اتهامه للسلفيين بأنهم ظلموا جمعية إحيـاء   الثانية وقد سبق في الحلقة - 4
   .حكمهم عليها ث فيالترا

  انتهى )وليس هذا من مقاصد اإلسالم في شيء: (وقول الحلبي - 5
والفتنة، وليست مخالطـة     الحفاظ على أهل السنة من أهل الشر       السلفي المنهج بل من مقاصد   :أقول
  .والفتنة، والمخالفين والمحاربين للمنهج السلفي من مقاصد اإلسالم في شيء أهل البدعة

وعدم التحذير من أهـل      وليس السكوت ،  صحيح من مقاصد اإلسالم في شيء     تفرقة ليست والفتنة وال 
  .البدع مقصداً لإلسالم في شيء

والقواعد المخالفة لمنهج السلف ليست     ،  وليس قلب الحقائق والطعن في السلفيين من اإلسالم في شيء         
   . من اإلسالم في شيء
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غَيـر   َألُوم غَيِري ِإذا رَأى    ولَستُ): (...47ص(لصالح  قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف ا       :ثامناً
ْأِيي؛ لَِكنِني :رِذرعِلي...(  

  : أقول مستعيناً باهللا تعالى
  !تأليفك للكتاب؛ أال يتكلم عليك أحد ؟ هل هذا هو المقصود من - 1
لفية منهجاً أفيح واسعاً يسع أن تكون الس تريد. تريد أن تكون سلفياً موالياً ألهل البدع: ماذا تريد - 2

  .!؟ موافقين ومخالفين الجميع
، )عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيمـا اختلفنـا فيـه          نجتمع فيما اتفقنا  (اإلخوان   وهذا تطبيق لقاعدة   - 3
القول عنـد أهـل    وكالهما باطل من) ال نجعل اختالفنا في غيرنا سبباً لالختالف بيننا(الموافقة لهم  وقاعدتك

  .العلم
 على اآلراء فتحرف وتبدل على ما تريد وتريد من العلمـاء الـسلفيين أن   دين اهللا مبني ثم هل - 4

 . يسكتوا عن تبديلك وتحريفك وتغييرك للحق بالباطل
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باهللا من شرور أنفسنا، ومن  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ، اهللا الرحمن الرحيم بسم
شريك  أن ال إله إال اهللا، وحده ال هادي له، وأشهد  فال مضل له، ومن يضلل فالسيئات أعمالنا، من يهده اهللا

  .له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
بدعة،  األمور محدثاتها، وكل محدثة    اهللا، وخير الهدى هدى محمد، وشر      أال وإن أصدق الكالم كالم    

  : أما بعد. وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار
 بحمـد اهللا    -وسوسة وتلبيسات الحلبي      الرابعة عشرة من سلسلة صيانة السلفي من       فهذه هي الحلقة  

ـ       والتي كشفت فيها عن بعض وسوسة الحلبي       –تعالى    "منهج السلف الصالح  "وتلبيساته في كتابه الذي سماه ب
  . سالميعشرة مناقشة الحلبي في دفاعه المستميت عن جمعية إحياء التراث اإل وقد سبق في الحلقة الثالثة
إحيـاء التـراث      استكمل شيئاً من دفاع الحلبي عن جمعيـة        – إن شاء اهللا تعالى      –وفي هذه الحلقة    

  ! اإلسالمي، وجمعية دار البر
  : الحلبي الذي يدافع فيه عن جمعية إحياء التراث اإلسالمي وأسوق لك أخي القارئ كالم

أن ذكر أن جمعية إحياء التـراث         بعد )47ص(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح        : أوالً
العِقيـدة، والـدعوة،      ِفـي  )الجمِعية(مجموعةً ِفيها بيان منْهج      أرسلت للشيخ ابن باز والشيخ األلباني ورقاتٍ      

 ِسـوى -هِجِهم، وَأيدهم ِفيِه َأقَرهم علَى منْ - أي ابن باز – فَالشيخ "-يستَنِْصحونَه–المنْهِجية  وبعض المساِئل

  .-كَما قَال- )مالحظات يِسيرة(
 اهللا-والشيخ األلباني كَتَب هِحملَى-رنَتا   عمِن؛ تَضقَتَيرِة وخَِتِه الخاصة(نُسِسيرظَاٍت يالَحضاً- )مَأي-

  تهى ان"-وما ِهي علَيه - )الجمِعية(، دون نَكيٍر علَى 
   :أقول مستعيناً باهللا تعالى

  .النخاع بالكوع والكراع حتى عن هذه الجمعية اإلخوانية، عجيب أمر الحلبي ودفاعه المستميت - 1
 تلبيس الحلبي أنه ادعى أن األلباني رحمه اهللا تعالى موقفه من جمعيـة إحيـاء التـراث    ثم من - 2

وصـفها   لباني من الجمعية معروف مـشهور، وقـد  اإلسالمي هو مالحظات يسيرة، مع أن موقف الشيخ األ    
وصوته مـسجل، بـل       والحلبي كان حاضراً ذلك المجلس     )700رقم  ( بالضالل كما في سلسلة الهدى والنور     

كالم العالمة األلباني في الحلقة الثانيـة   علق الحلبي بكالم يؤيد كالم األلباني رحمه اهللا تعالى، وقد سبق نقل
  .عشرة

  ! حاله المه وبدلفما الذي غير ك
عليها سوى مالحظات    موافق للجمعية ولم ينكر    ولست أدري لماذا ينسب الحلبي للعالمة األلباني أنه       

   ! يسيرة
مدى مصداقية الحلبي في نسبته األقوال للعالمة األلباني وكيف ينـسب            فانظر أخي القارئ الحصيف   

   ! مشهور عنه غير منكور له خالف ما هو
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رحمه  رحمه اهللا تعالى موقف الشيخين الجليلين ابن باز واأللباني شيخ مقبل الوادعيبين ال وقد - 3
 ما )6رقم209( في تحفة المجيب اهللا تعالى بياناً شافياً ال تلبيس فيه وال تدليس حيث سئل رحمه اهللا تعالى كما

  ث؟الترا إحياء  من جمعية- رحمهما اهللا -باز والشيخ األلباني  هو موقف الشيخ ابن
األلباني فهو متبرئ منها منذ زمن، والشيخ ابن بـاز           أما الشيخ :  بقوله - رحمه اهللا تعالى     -فأجاب  

عندهم من أهـل   موثوق به األفاضل بمن هو األشياء، والحزبيون ملبسون، فيأتون المشايخ بعض أنكر عليهم
الحقيقة ذهبـوا    وهم في  - إلى إفريقيا على أيدينا وقد ذهبنا      الكثير الخير يا شيخ قد حقق اهللا    : السنة ويقولون 

يصدق، وقد رد  وإلى كذا وكذا، والشيخ حفظه اهللا وذهبنا إلى إندونيسيا وإلى باكستان -المسلمين يفرقون كلمة
   ."أمرهم سيتبرأ منهم إذا اتضح له الخالق وأنا متأكد أن الشيخ الرحمن عبد عبد على

حاله، بينما يطعن    بعض المجروحين اغتراراً بظاهر   قلت صدق رحمه اهللا تعالى فقد وثق ابن معين          
  . الشيخ مقبل الوادعي رحمهما اهللا جمعياً فيه األئمة اآلخرون، وهذا عين ما وقع للشيخ ابن باز كما حكاه عنه

 )122، ص 105ص(ابن معين فيما سماه بـمنهج الـسلف الـصالح    والعجب أن الحلبي ذكر قصة
  .  وأقرها وهي حجة عليه

اطلع على حالهم ما زكـاهم قـول         صدق كالم الشيخ مقبل الوادعي من أن الشيخ ابن باز لو          ومما ي 
 على علماء المسلمين   الواجب" :)5/202(متنوعة   الشيخ ابن باز رحمه اهللا تعالى في مجموع فتاوى ومقاالت         

مه اهللا لعباده، يسيروا في الخط الذي رس توضيح الحقيقة، ومناقشة كل جماعة، أو جمعية ونصح الجميع؛ بأن
لمقاصـد ال   أو شخـصية  لمصالح ومن تجاوز هذا أو استمر في عناده اهللا عليه وسلم، ودعا إليه نبينا صلى

طريقهم وحتى ال  حتى يتجنب الناس، ممن عرف الحقيقة منه الواجب التشهير به والتحذير يعلمها إال اهللا، فإن
بإتباعـه فـي    الذي أمرنا اهللا عن الطريق المستقيم همعه ممن ال يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفو   يدخل

ذالكم وصـاكم بـه    هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن{قوله جل وعال 
  انتهى"}تتقون لعلكم

 وبيان بعـض حقيقـة   –وفقه اهللا  – الدفاع عن الشيخ محمد العنجري(قال الشيخ أحمد السبيعي في 
 – رحمـه اهللا     –اهللا الذي ال إله إال هو لو كان ابن باز            فو: ) جماعة األستاذ عبد الخالق    )التراث(مع  نزاعنا  

 لبرأ من ذلـك ، البدع وأهلها إليه أقواله لنصرة أهل هذه األحزاب ونسبة الكف عن حياً ورأى طريقة توظيف
بد الخالق ،فهذا هو الظـن الحـق        ع في الطعن على عدد من دعاة البدع والجماعات كعبد الرحمن          مثلما تكلم 
أما المعايش لهذه الجماعة و يـرى   ...حقاً لمن كان يعظمه و يجله،  وبطريقته– رحمه اهللا تعالى –بابن باز 

إذا كان صادقاً مخلـصاً صـاحب    – البلد بالليل والنهار فال يمكن أبداً في داخل جهودها عن كثٍب ومن قرب
 يكـون بينـه و بـين هـذه         اللهم إال أن  ،   الجماعة و بعدها من السنة     يلتبس عليه أمر هذه     تصور أن  –سنة  

، يعرف بفقه الواقع العقدية خاصةً في المطالب العصرانية المبنية على مسألة ما الجماعات وشائج من القربى
  .آخر فهذا أمر
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وهـم  - المشَاِيخ هُؤالِء: والَ يقَال ...( :)48ص(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح : ثانياً
ــار الِكب ــار الِكب : ،ــاِني اَأللْبــاز، و ب ــن ــين اب ــن عثَيِم ابــون: -و ــِرف)!(الَ يعِرفُ نَع ــن نَحو ،!!  

  !!السهولَة فَاَألمر لَيس ِبهِذِه: ومع ذَِلك! فَهذَا قد يكون غَمزاً خَِفياً
 أو َأن مـا    رَأوا المصلَحةَ ِفي عدِم ِفتْنَِة النَّـاِس ِبـذَِلك،         :رفُوا، ولَِكن ع: -بالمقابل-إذ يمِكن َأن يقَال     

  انتهى )!!!لَهم ُأوِخذُوا ِبِه الَ يِصُل َأن يكُون سِبيَل تَبِديٍع وتَضِليٍل
ء بجهـل  هؤال غمز علمائنا! فهذا لمز يشبه من باب آخر( : بقوله)1(وعلق الحلبي في الحاشية رقم 

  انتهى )فقه الواقع
  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

بعض المشايخ الكبار للجمعية ال تفيدها ما دام أن واقعها مخالف لمنهج             الحلبي يدرك أن تزكية    - 1
  .علمهم بواقعهم أن يجعل تزكية المشايخ بناء على السلف، فحاول
والتعديل، الذي يطلع فيـه الجـارح        حوكالم العلماء في جمعية إحياء التراث هو من باب الجر          - 2

   !على أسباب جرح لم يطلع عليها المعدل
ال يعني الطعن في المعدل، بل يقول له  علم الحديث أن جرح الجارح ومعلوم عند صغار طالب - 3

  .على تعديلك يستحق به الجرح أنا عندي زيادة علم
زكوا   يدعون أن العلماء الكبار الذينأن من طعن في جمعية إحياء التراث ال علم هذا ظهر فإذا - 4

  . علم بواقعهم عندكم من على ما عندنا زيادة علم بواقعهم الجمعية ال يفقهون الواقع، بل يقولون
العلماء بعدم فقه الواقع العام، وبين نفي علم العالم بواقع خاص، فحال جمعية              ثم فرق بين رمي    - 5

  .ي يدركها كل أحدالتراث ليس من األمور العامة الت إحياء
أنه بـشر تخفـى عليـه بعـض      ثم هل تزعم يا حلبي أن العالم مطلع على األمور جميعها، أم      - 6

  ! غيره األمور، كما تخفى على
  عن عبد اللَِّه بن    )فتح-202رقم1/305(الوضوء باب المسح على الخفين     ففي صحيح البخاري كتاب   

رمِد ععقَّاٍص عن النبي صل عن سِنبن أبي وعلى الْخُفَّي حسم ى اهللا عليه وسلم َأنَّه.  
حدثَك شيئاً سعد عن النَِّبي صلى اهللا عليـه          وَأن عبد اللَِّه بن عمر سَأَل عمر عن ذلك ؟ فقال نعم إذا            

هرَأْل عنه غَيوسلم فال تَس.  
يخفى عليه من األمـور   يم الصحبة قدفيه أن الصحابي القد((: )1/306(قال الحافظ في فتح الباري 

على الخفين مـع قـديم صـحبته وكثـرة           الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره؛ ألن ابن عمر أنكر المسح           
   انتهى))روايته

مشهورة أال يخفى على بعض العلماء حال جمعية إحياء التـراث مـن              فإذا خفيت على صحابي سنة    
  . باب أولى
ة السلفيين بأنهم يطعنون في العلماء ويغمزون فيهم فهذا من سوء أدبه،            تهم وأما محاولة الحلبي   - 7

   .التي يحاول بها الطعن على أهل المنهج السلفي فاهللا حسيبه ومن دسائسه
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 النَّـاسِ  عدِم ِفتْنَِة رَأوا المصلَحةَ ِفي: عرفُوا، ولَِكن: -بالمقابل-يقَال  إذ يمِكن َأن" :وقول الحلبي - 8
  انتهى "ِبذَِلك

العالم اإلسـالمي بالـسكوت      للعلماء الكبار في   هذا الكالم فيه مغالطة فلسفية قبيحة؛ ألنه رمي       : أقول
   .عن حال أهل البدع واألهواء

  : هذه المغالطة أمور ومما يدل على بطالن
  . وبينوا موقفهم هو أكبر منها من المسائل الشرعية، أن العلماء تكلموا فيما -
  .الجوانب التي اطلعوا عليها من حال هذه الجمعية م انتقدوا بعضأنه -
الفتنة أن يخدع الناس بتزيين حـال   الجمعية يسبب فتنة تحتاج إلى دليل، بل أن دعوى التحذير من -
  . أهل البدع
كانت هناك مصلحة لعدم الطعن لم  أن بعض العلماء أثنى على جمعية إحياء التراث اإلسالمي، فلو -

  . يعذر في تزيين الباطل والتشجيع عليه السكوت فال عليها أصالً، وإذا عذر العالم في يثنوا
  )!!!لَهم َأن يكُون سِبيَل تَبِديٍع وتَضِليٍل أو َأن ما ُأوِخذُوا ِبِه الَ يِصُل( :وقول الحلبي

هو مـنهج قـد حكـم       منهج اإلخوان، و   هذا كالم باطل؛ ألن جمعية إحياء التراث تسير على        : أقول
 بالمنهج السلفي وأهله في مشارق األرض ومغاربها األمـر         بضالله العلماء الكبار، ولقد أضرت هذه الجمعية      

  ! المسلمون الذي لم يلحقهم فيه اإلخوان
   .أيظن أنه يتكلم في قفر أو بين صم وبكم ! فال أدري أين عقل الحلبي عندما يتكلم بمثل هذه الكالم

القول في هذه الجمعية مـن مـوارد        ( :)48ص(سماه بـمنهج السلف الصالح      حلبي فيما قال ال : ثالثاً
  !اإلجماع النزاع وليس من مسائل
 دون–غَيره ِبرْأِيِه ِإالَّ ِبالحجِة والبيان، والـدِليل والبرهـان            َأن يلِْزم  -كَاِئناً من كَان  -فَالَ يجوز ِلَأحٍد    

  انتهى )-المِتحانالِفتْنَِة وا
  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

والتلبيس؛ ليخـرج نفـسه مـن     إلى هذه النتيجة بكل سبيل، ولو بالتدليس     الحلبي يريد أن يصل    - 1
  .والدفاع عن أهل البدع واألهواء سواء أهل جمعية إحياء التراث أو غيرهم مأزق التعامل
 عليه، وبنى علـى هـذه التبرئـة أن         طل الذي تسير  الجمعية من المنهج البا    هذه والحلبي يبرئ  - 2
   .الجمعية خالف فرعي فقهي أو خالف يسوغ فيه االجتهاد خالفنا مع
   .مقدماتها توصل لها الحلبي باطلة لبطالن التي وال شك أن هذه النتيجة - 3
 فـي عليه إجماع السلف قال الـصابوني   واألهواء ليس من موارد النزاع بل فهجر أهل البدع - 4

 وأجمعوا كلهم على القول بقهر أهل البدع وإذاللهم وإخـزائهم وإبعـادهم وإقـصائهم             : ")123 (عقيدة السلف 
   انتهى"ومهاجرتهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى اهللا عز وجل بمجانبتهم

لماء السنة على   والتابعون وأتباعهم وع   وقد مضت الصحابة  : )1/227(وقال البغوي في شرح السنة      
   انتهى"ومهاجرتهم هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة
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  :وهل مسألة - 5
  . الرحمن عبد الخالق التكفيري عبد السير على منهج -
  . وتعاونهم مع الرافضة -
  . وإبراز أهل البدع واألهواء -
  .والتمييع في التعامل مع أهل البدع واألهواء ودعمهم -
  . والبرلمانات والديمقراطية لبيعةواإلمارة وا -

فأين تمـسحك   ! تعالى بهذه الفقرة وحدها وبحضورك يا حلبي         وقد ضللهم العالمة األلباني رحمه اهللا     
  !!شيخنا !باأللباني ولهجك بقول شيخنا

   .وتفريق السلفيين -
  . والقطبي والتكفيري والمنهج اإلخواني -
  . هلهعلى الحكام و منازعة األمر أ والتحريض -
  . ومدح بعض أعضائها لتنظيم القاعدة مجاهراً بذلك -

يلـزم تـضليل    فهل هذه األمور عندك يا حلبي من موارد النزاع التي يسوغ فيهـا االخـتالف، وال  
   .المخالف لها

وهل هناك سلفي بعد هـذا      ! فما الحجج والبراهين    ! الحجج والبراهين    أليس بيان هذه الضالالت من    
  !! لبراهينوا يطالب بالحجج
مرجعها إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، قال شيخ اإلسالم كما فـي              النزاع ثم مسائل  - 6

إلـى اهللا   مسائل النزاع التي تنازع فيها األمة في األصول والفروع إذا لم ترد" :)17/311(الفتاوى  مجموع
   ."أمرهم بينة منوالرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير 

جميع مسائل النزاع مـا      في الصواب: ")17/205(وقال شيخ اإلسالم أيضاً كما في مجموع الفتاوى         
والعقـل   والـسنة  الكتـاب  عليـه  يدل الذي هو وقولهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان     السلف عليه كان

  انتهى "الصريح واهللا سبحانه أعلم
كرة يجعل لمخالف الحق سبيالً للتخلص من االلتزام واالنقياد بالحق،          الما والحلبي بهذه الطريقة   - 7

الـصابوني فـي    الطريقة تهدم على الحلبي كتبه التي ألفها للرد في بعض مسائل النزاع كرده علـى         بل هذه 
   .التراويح وكرده على الغماري في السبحة

  .من باطل قبل هي قاعدة تجعل الدين والمنهج السلفي أفيح ال يعرف فيه ح - 8
عين ما   مسألة متنازع فيها، وهذا هو     هي: فالمخرج عنده ،  فمهما أنكرت على صاحب منكر ما فعله      
وهذه ! قائمة ناسين أو متناسين أن خالف الحق ال عبرة به  يقوم به هو وأتباعه من تسويغات واهية لمنكرات

  . عينها في رد الحق والدفاع عن أهل الباطل طريقة اإلخوان المسلمين
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  َأنِّي ما-ِفي الِبدِء والِختَام-مَؤكِّداً ...: ()49ص(سماه بـمنهج السلف الصالح  قال الحلبي فيما: رابعاً
؛ دفْعاً ِللتَّقَـوِل والتَّقِْويـل، وردا       -السلَِفيين  ِمن مشايخي، وإخواني   -ِلنَفِْسي وِلغَيِري -كَتَبتُ هذا ِإالَّ ِلِإلنْصاِف     

   .... واَألقَاِويل، ونقضاً لما قد يكون بغير حق سبباً لإلرجاف والتهويل نِللظَّ
ــل  ــسلفي الجمي ــر ال ــك األث ــع ذل ــاً م ــذلك؛ تَجاوب ــدوك: وك ــدل لع ــدلك اع ــصديقك ع  "ل

 :يقُـول  ؛ ِإذْ-وفَّقَـه اهللا -فَـِضيلَِة الـشَّيخ ربيـع بـن هـادي       »تَوِجيهـات «واسـتجابة أيـضاً لـبعِض    

؛ فَـضالً   -حقّ لَو كُنْتُم علَى  -البهت، وانِْتهاِك َأعراِض من تُخَاِصمونَهم ِبحقّ        ركُم ِمن الظُّلْم، وارِتكَابِ   نُحذِّ«
   )»ِبالباِطل عن َأن تَرتَِكبوا كُلَّ هذا ِفي حقِّ من تُخَاِصمونَهم

ِقيَل » الجمِعيِة«وما ِقيَل ِفي هِذِه (: بدبي دار البرعن جمعية   بقوله)2(وعلق الحلبي في الحاشية رقم 
 ِف-ِمثْلُهِلَألسِفي-و  »اِر الِبرِة دِعيمج «-يبَل !!! -ِفي دالقَو َأن عقَّ(مالح( -ِذِه  ِفيه)ةِعيمالج(-  ـحضَأو -
، وعرفْنَا -وحضراً سفَراً-؛ وعايشْنَا القَاِئِمين علَيها -عن قُرب-» جمِعيةال«هِذِه  فَاُهللا يعلَم َأنَّنا خَالَطْنَا: -ِبكَِثير

علَـى العِقيـدِة    فَلَم نَر ِإالَّ الدعوةَ ِإلَى السنَّة، ولَم نَـر ِإالَّ الِحـرص   ؛-مطَالَعةً ونَظراً-َأفْكَارهم، وتَوجهاِتِهم 
-ِللِكـرام   هْل هكَذا يكُـون االتِّهـام  .. فَعجباً.. والرفْقَ، واللِّين، والِحكمةَ ، ولَم نَر ِإالَّ الحقَّ وَأهلَه،الصِحيحِة

  انتهى .)!!؟-ِبمحِض الِخصام
  : أقول مستعيناً باهللا تعالى

 ياء التراث، وال شك أن هذاوبين المشايخ السلفيين الذين أثنوا على جمعية إح الحلبي يسوي بينه - 1
  : الظلم؛ للفارق السحيق بينه وبينهم من

لم يطلعوا على حقائق وخفايا ما عند جمعية إحياء التراث بخـالف الحلبـي          المشايخ السلفيون : فأوالً
إحياء التراث الحقيقة أنـا     ": )تنبيه الفطين -68(حالهم وسوء فعالهم بل قال الحلبي في جلسة          الذي اطلع على  

  . بالباطل  إال أنه يراوغ ويدافع عنهم"لم الناس بها أع
عنها والوقوف في وجه إخوانهم المـشايخ الـسلفيين          ألن المشايخ السلفيين لم يشتغلوا بالدفاع     : وثانياً

  .الحلبي للرد عليهم بخالف حال
الدين  يخ ناصرإليهم الحلبي من تزكية الجمعية كالش أن بعض المشايخ السلفيين براء مما نسبه: وثالثاً

  .األلباني
واَألقَاِويل، ونقضاً لما قد يكون بغير حق سبباً  دفْعاً ِللتَّقَوِل والتَّقِْويل، وردا ِللظَّن( :وقول الحلبي - 2
  )والتهويل لإلرجاف

التـراث بـالحجج والبـراهين     جمعية إحيـاء  الحلبي يرمي المشايخ السلفيين الذين تكلموا في: أقول
وتقويل أي أنهم ينسبون لألبرياء مـا ال يقولونـه،           بأنهم أهل تَقول   وهم بأقوالهم وأفعالهم وثمارهم المرة    وأدان

  !!!سوء، وأهل إرجاف وتهويل وأنهم أهل ظن
  !وشناراً عليك أيها الحلبي وكفى بهذا القول عاراً

م منها أبرياء، مـستمراً فـي       ه العلماء السلفيين فيرميهم بهذه الفواقر التي      فالحلبي ال يخشى اهللا في    
  . تهويل األمور والتهويش والتحريش والتهريش عادته في
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  . الباطل المضلل للخلق  النقض بالحق لكالم الحلبي)السادسة والسابعة الحلقة(وقد سبق في 
  ")لعدوك عدلك لصديقك اعدل": الجميل السلفي وكذلك؛ تَجاوباً مع ذلك األثر(: وقول الحلبي - 3
   .نتجاوز ما فيهم نحن ننتقد األحزاب والجمعيات بحق وعدل وال: ولأق

ويؤصـلون  ! ويشوهون منهجنا منهج الـسلف   وهم يفترون علينا أشد ألوان االفتراءات ويشوهوننا
  ! وأصوله وأنت تدافع عنهم باألصول الفاسدة والتشويهات الظالمة  األصول الفاسدة التي تضاد المنهج السلفي

 وهذا أمر ال تطلبه من الظالمين! الباليا حتى تذهب تدعي العدل والدعوة إلى العدل  ك هذهم ما تكفيث
َأتَـْأمرون النَّـاس ِبـالِْبر      { !!فأي ظلم هذا الذي أنت واقع فيـه       ! الجائرين بل تطلبه من أهل الحق العادلين        

َأنْتُمو كُمَأنْفُس نوتَنْسَأفَلَ و الِْكتَاب تَتْلُونِقلُونا تَع{.  
السلفي في معاملة المبتدع ال يعني ظلمه، وال يعني التعدي عليه، بل هو زجر  وبهذا يظهر أن المنهج

زيـادة اإلثـم    باطله، وتأديب له، ورحمة به ولغيره من أتباعه الذين يغويهم؛ فيضلّوا بسببه، ويستحق له عن
امتثاالً لمنهج السلف كمـا      ، وكل ذلك  ...ل بها    ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عم          "بسببهم  

  .)السابعة الحلقة(سبق تقريره في 
ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى الذي نقله الحلبي موجه ألنـاس يحـاربون              وقول الشيخ العالمة   - 4
ه سـميت  كما تفعل أنت اآلن يا حلبي وأتباعك فيمـا ! ويخالفون منهجهم ويظلمونهم في خصوماتهم السلفيين،

   . مع األسف)كل السلفيين(منتدى 
فيمن حذرهم، حيث قال حفظـه       ربيع المدخلي لعلمتَ أنك تدخل     ولو أكملت كالم الشيخ العالمة     - 5

 ِفي يقَعوا ِمن َأصحاِب العواِطِف العمياِء، والتَّبِعيِة البلْهاِء َأن وِإنَِّني َألخَافُ علَى كِثيٍر ... " :المولى عز وجل
  . انتهى» -فَضالً عن غَيِرِهم ِمن اَألبِرياء-والحقِّ  اسِتحالَِل َأعراِض اَألبِرياِء ِمن دعاِة السنَِّة

وتَتَقَول عليهم ما ال يقولونـه،       فهذا يصدق عليك أيها الحلبي؛ ألنك ممن تطعن في السلفيين األبرياء،          
  . سيبكوترميهم بالدواهي والفواقر فاهللا ح

من أهل األهواء والبدع من الظلم الذي حذر منه الشيخ ربيـع المـدخلي               وليس تحذير السلفيين   - 6
   !بل التحذير من أهل األهواء والبدع من فروض الكفايات حفظه اهللا تعالى

في أوساط السلفيين أنها فـرع       التي يدافع عنها الحلبي فالمشهور والمنتشر      وأما جمعية دار البر    - 7
رحمـه   على خطاها، وقد كان الشيخ العالمة مقبل بن هادي الوادعي         التراث اإلسالمي، وتسير   معية إحياء لج

عنها أموراً تجرحها وإليـك      عنها حزبية، ويذكر   اهللا تعالى في آخر حياته يحذر من جمعية دار البر، ويقول          
  :بعض أقواله رحمه اهللا تعالى

 تمكن انا اهللا فإن شاء اهللا أنها تموت هذه الفتنة، واهللا لوشف إن: قال رحمه اهللا تعالى في مرض موته
  الدعوة من جمعية البر ومن أبي الحسن انتهى أخشى على ،بإخوانه هكذا أبو الحسن لرمى

فـي   تقـصدون ...  بالنسبة لموضوع األشرطة يعني أنتم ال ترون نـشرها        : وسئل رحمه اهللا تعالى   
  البيع؟؟و اإلنترنت أو حتى يعني مسألة التسجيل

   لمن ؟: الشيخ
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  تنصحون بعدم تسجيلها وبيعها؟ يعني أنتم... أشرطة اإليمان وأشرطة جمعية البر  يعني: السائل
   أشرطة من ؟: الشيخ
  وشريطه حول جمعية البر؟ أشرطة أبي الحسن في اإليمان: السائل
ـ ... نشرها  وال أيضاً... نرى بيعها جزاك اهللا خيراً  ال...:الشيخ ي نحـن غـارقون فـي    وهذا يعن

  ! ما نفتح لنا مشاكل جديدة...المشاكل
  .اهللا إن شاء طيب: السائل
  .اهللا حفظكم: الشيخ
الشريط الذي أخرجـه  ...قد نشرنا منه كمية... جمعية البر الشريط حول نحن يا شيخ نشرنا: السائل

  .اآلن نوقفلكن إن شاء اهللا ... جمعية البر قد أخرجنا منه كمية أبو الحسن في الدفاع عن
  انتهى... حفظكم اهللا أحسنت : الشيخ

جمعيـة الحكمـة    نحن بحمد هللا قد تكلمنـا علـى  : )2/5(وقال رحمه اهللا تعالى في غارة األشرطة 
وال جمعية البـر؛ ألنهـا تعتـرف     والتحذير منها، وليس معناه أننا نقر جمعية اإلصالح وال جمعية اإلحسان    

يلومننـا أن  . وبين حزبية مغلفة كجمعية الحكمـة  هرة كجمعية اإلصالح،باالنتخابات، وألنها بين حزبية ظا
  . )131(المجروحون عند اإلمام الوادعي :  انتهى وانظر"البر  تكلمنا في جمعية اإلحسان والحكمة وكذا

 :في الحاشية ) 60 (وقال حسن الريمي في كتابه السهام الوادعية في نحور أقطاب الجمعيات الحزبية           
  ."المأربي جمعية البر عن حزبيتها خصوصاً في فتنة أبي الحسنقد أظهرت "

العلماء في التحذير من الجمعيات لما احتوتـه         وقال أبو عبد اهللا حمزة بن عون الجزائري في فتاوى         
قد تكلم فيها الشيخ مقبل ـ رحمه اهللا ـ وهكذا علماء ومشايخ   :  عن جمعية دار البر)16(من أضرار وبالء 

  ."  ثم إن القائم على فرعها في اليمن هو أبو الحسن المأربي المصري،وحذروا منها  اهللا ـاليمن ـ حفظهم
  : من رد الحلبي على الحلبي

 : مخَلَّفـات ونتـائج   : الحزبيـة : المبحـث الـسابع   ":  بقولـه  )75(ما ذكره في كتابه الدعوة إلى اهللا        
 : لــصواب أبلــج مليحــاًوتظهــر ا نــذكر هــا هنــا قاعــدة مهمــة تبــين وجــه الحــق صــبيحاً، ...

اإلباحـة أو التحـريم؟      إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو         : رحمه اهللا  قال العالمة ابن القيم   
راجحة ظاهرة فإنه يستحيل علـى الـشارع         على مفسدة  فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته فإن كان مشتمالً       

عي، وال سيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يغـضب اهللا            قط األمر به أو إباحته بل العلم بتحريمه من شرعه        
والفقيـه  "، "البصائر وهو رقية له ورائد وبريد فهذا ال يشك في تحريمه أولو ورسوله موصالً إليه عن قرب

مـاذا نحـن     !الـدقيق  فلنقس الحزبية من خالل هذا المنظار     ،  "المقاصد من نظر في األسباب والنتائج وتأمل     
  .انتهى كالم الحلبي... وإياكم واجدون ؟ 

 "الحزبيـات   الجمعيـات أسـتار    "صدق اإلمـام األلبـاني رحمـه اهللا تعـالى حـين قـال               : أقول
  !يفارقه كما فارقه في أمور كثيرة ؟ فال أدري هل الحلبي سيعمل بقول العالمة األلباني أم

  )-ِبمحِض الِخصام- لِكرامهْل هكَذا يكُون االتِّهام ِل( :وقول الحلبي
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الباطل بالحجة والبرهان فال يقال في مثله أنه اتهم الكرام بمحض الخصام،  من قال الحق، ورد: أقول
  ! حلبي تهرش وتهوش ولكنك يا

  !!! وغيره  بمليء فيه)!!كرام (وال أدري هل يقول الحلبي بأنهم 
  ! ونصرتهم للحزبيين ينمع محاربتهم للسلفي! وال أدري ما وجه كونهم كراماً 

  !!! من كرمهم شيئاً يعلمه أكثر من غيره ويذكر لنا! وليت الحلبي يوضح لنا وجه كرمهم بالنسبة له 
قال شيخ اإلسالم كما في مجمـوع  ( )49ص(السلف الصالح  قال الحلبي فيما سماه بـمنهج: خامساً

 فإذا تعذر إقامة الواجبات مـن       "ع المفاسد   الهجر مشروط بتحصيل المصالح ودف      مبيناً أن  )28/212(الفتاوى  
 والجهاد وغير ذلك إال بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحـصيل مـصلحة   العلم

  انتهى )تفصيل الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس ولهذا كان الكالم في هذه المسائل فيه
  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

الباطل الذين ال يستطيعون تـرويج   الحلبي مستمراً في التلبيس والتدليس شأنه شأن أهلال يزال  - 1
   .باطلهم إال بالحيل والمكر

ابن تيمية رحمه اهللا تعالى في مراعاة المصالح ودفع المفاسـد فـي حالـة                فكالم شيخ اإلسالم   - 2
الفتـاوى   اإلسالم قبله كما في مجمـوع     فقد قال شيخ    . مطلقاً كما أوهمه فعل الحلبي واستدالله      الضرورة، ال 

مجانبة من قـال القـرآن        في مسائل إسحاق بن منصور وذكره الخالل في كتاب السنة في باب            )28/310(
فيظهـر  : قلـت . ألحق به كل بليـة : قال  من قال القرآن مخلوق ؟:عن إسحاق أنه قال ألبى عبد اهللا   مخلوق

  . يقوون بهم الأهل خراسان : العداوة لهم أم يداريهم ؟ قال
عن أكثر أهل البـصرة      عن القدرية لتركناها   وهذا الجواب منه مع قوله في القدرية لو تركنا الرواية         

بالتي هي أحسن ومخاطبتهم بالحجج يفسر ما في كالمه وأفعاله           ومع ما كان يعاملهم به في المحنة من الدفع        
ما أعيان من األكابر وأمر بهجـرهم        غيرمجالستهم ومكالمتهم حتى هجر في زمن        من هجرهم والنهى عن   

روايـة   لما كثر القدر في أهل البصرة فلـو تـرك         ... التجهم فإن الهجر نوع من أنواع التعزير       لنوع ما من  
إلى ...الواجبات من العلم والجهاد      الحديث عنهم الندرس العلم والسنن واآلثار المحفوظة فيهم فإذا تعذر إقامة          

  .لىتعا آخر كالمه رحمه اهللا
كما أوهمـت  !! مسألة الضرورة ال مطلقاً  فظهر بهذا أن كالم شيخ اإلسالم رحمه اهللا تعالى هذا في

  !! مدلِّساً يا حلبي
  . وخلطتهم محرمة المبتدعة واجب الضرورة تقدر بقدرها؛ ألن هجر: وهنا يقال لك وألمثالك

  : ة بعضهاالعجال ثم لمجانبة أهل البدع مصالح وفوائد عديدة أذكر في هذه
  

  :أهل البدع فيه إكرام للدين هجر

فليعتزل مجالـسة    من أحب أن يكرم دينه"أخرج ابن وضاح عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال            
  "أصحاب األهواء؛ فإن مجالستهم ألصق من الجرب
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  :مصلحة حفظ الدين بإحياء السنن وإماتة البدع

إماتة السنن، أو إقامة     عن ساد، فوجدت عامتها نشأت    قد تدبرت أنواع الف    "قال المعلمي صدع الدجنة     
التبس عليهم األمر،  واجتناب البدع، ولكن البدع، ووجدت أكثر المسلمين يبدو منهم الحرص على إتباع السنن

  .كثير من البدع أنه سنة فزعموا في كثير من السنن أنه بدعة، وفي
 عشرات، أو مئات من الرؤساء في الدين الذين هذا سنة، أو هذا بدعة، عارضه: وكلما قام عالم فقال

فيه، وبالغوا في تضليله والطعن فيه، وأفتوا بوجوب قتله، أو حبـسه،       يزعم العامة أنهم علماء، فردوا يده في      
 لإلضرار به وبأهله وإخوانه، وساعدهم ثالثة من العلماء، عالم غـال، وعـالم مفتـون    أو هجرانه، وشمروا

  ."غيرها  معرفة السنة، وإن كان متبحراً فيبالدنيا، وعالم قاصر في
  :نفسه بأن تخمد فتنته ويرتدع عما هو عليه من باطل مصلحة المهجور

  ."عليهم أشد من السكوت  لست براد"أخرج اآلجري في الشريعة عن أيوب أنه قال 
  :المهجور نفسه بأن ال يكثر أتباعه على باطله فيبوأ بإثمهم جميعاً مصلحة

وكيع شـيئاً مـن     في الضعفاء عن أبي صالح الفراء قال حكيت ليوسف بن أسباط عنأخرج العقيلي
  أن تكـون هـذه غيبـة    قال قلت ليوسف أما تخاف    ،  الحسن بن حيي   فقال ذاك يشبه أستاذه يعنى     أمر الفتن ؟  

عـتهم أوزارهـم    يعملوا بما أحدثوا فتب    فقال ِلم يا أحمق أنا خير لهؤالء من أمهاتهم وآبائهم أنا أنهي الناس أن             
  ."عليهم ومن أطراهم كان أضر

نفسه بأن ال يغتر بما عنده من البدع بكثرة أتباعه أنه على الحق فيستمر علـى                 مصلحة المهجور 

  .باطله

  :نفسه وقلبه من أفكار وضالالت أهل البدع مصلحة الهاجر نفسه بأن يحمي

 األهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة  ال تجالس أهل"ابن عباس أنه قال  أخرج اآلجري في الشريعة عن
  . "للقلوب

مفتوناً، فإنك منـه      ال تجالس  "وأخرج ابن أبي زمنين في أصول السنة عن مصعب بن سعد أنه قال              
  ."تفارقه إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن: على إحدى اثنتين

  الَْأهواِء وال تُجـاِدلُوهم فَـِإنِّي لَـا آمـن أن    تُجاِلسوا َأهَل  لَا"وأخرج الدارمي عن أبي ِقلَابةَ أنه قال 
ِرفُونتَع ما كُنْتُم كُملَيوا علِْبسأو ي لَالَِتِهمفي ض وكُمغِْمسي".  

بن ِسيِرين فَقَالَا يا َأبا بكْـٍر   وأخرج ابن سعد في الطبقات أنه دخل رجلَاِن من َأصحاِب الَْأهواِء على
لََأقُومن قال فَخَرجا فقال بعض  فَنَقْرُأ علَيك آيةً من ِكتَاِب اللَِّه قال لَا ِلتَقُوماِن عنِّي أو ك ِبحِديٍث قال لَا قاالنُحدثُ

علَـي آيـةً    علَيك أن يقرأ علَيك آيةً من ِكتَاِب اللَِّه تعالى قال إني خَِشيتُ أن يقـرأ  الْقَوِم يا َأبا بكٍْر وما كان
  ."فَيحرفَاِنها فَيِقر ذلك في قَلِْبي

علمـاً فجـاءه رجـل     -  تعالى- إن قال قائل فإن كان رجل قد علمه اهللا "قال اآلجري في الشريعة 
تثبت عليه الحجة ويرد عليه قولـه   يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه ترى له أن يناظره حتى

  ؟
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قيل لـه إن     ؟ فإن قال فماذا نصنع    !وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين        الذي نهينا عنه  قيل له هذا    
فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم        كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق ال مناظرة          

ومجادلتـك    يريد مناظرتك  وإن كان ،  المسلمين رضي اهللا عنهم    من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة      
أئمة المسلمين إن كنـت لهـم        فهذا الذي كره لك العلماء فال تناظره واحذره على دينك كما قال من تقدم من              

قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا بـه أشـد            بالباطل ونسكت عنهم ؟    فإن قال فندعهم يتكلمون   ،  متبعاً
  ."سلف الصالح من علماء المسلمينمناظرتك لهم كذا قال من تقدم من ال عليهم من

جلـست إليـه     لو كان صاحب البدعة إذا"أخرج ابن بطة في اإلبانة عن مفضل بن مهلهل أنه قال 
ثم يدخل عليـك بدعتـه،    يحدثك ببدعته حذرته، وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه،

  ."فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك
  :ال يكون فتنة لغيره بداللته على أهل البدع بتكثير سوادهم  نفسه بأنمصلحة الهاجر

 إذا لقيـه    )ليس هو مخلوقاً  (أبو طالب اإلمام أحمد عمن يقول في القرآن          سأل: في الشريعة لآلجري  
  أيرد عليه السالم ؟ في الطريق وسلم

وكيف يعرف هو أنك !  عليهالناس إذا سلمت كيف يعرفه! وال تكلمه! ال تسلم عليه: فقال اإلمام أحمد
  ."أنك أنكرت عليه وعرفه الناس فإذا لم تسلم عليه عرف الذل وعرف! منكر عليه

 ترك مجالسة أهل البدعة ومعاشرتهم سـنة        "في الحجة في بيان المحجة       وقال قوام السنة األصبهاني   
 ة ولئال يكـون مجالـستهم     ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدع          لئال تعلق بقلوب  

  "ذريعة إلى ظهور بدعتهم
الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم : اإلسالم  كما في شرح فضل– رحمه اهللا –وسئل الشيخ ابن باز 

  بهم؟ هل يلحق
هو من دعـاتهم نـسأل اهللا        ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم وهو داع إليهم،          نعم: فأجاب سماحته 

   "العافية
  :أذاه  نفسه بأن يسلم منمصلحة الهاجر

مفتوناً، فإنـك منـه     ال تجالس"أخرج ابن أبي زمنين في أصول السنة عن مصعب بن سعد أنه قال            
  ."تفارقه إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن: على إحدى اثنتين

  :الناس بأن يبتعدوا عن أهل البدع مصلحة عامة

 أهل البدع والضالل ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، "تعيير النصيحة وال قال ابن رجب في الفرق بين
  ." جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيراً من االقتداء بهم فيجوز بيان

  .ومفاسد من مخالطتهم ومجالستهم، وهناك أيضاً مصالح أخرى
الـسنة إال أن الواقـع أن أهـل     إن حصل من أهل هذا السنة ألهل األهواء هذا في هجر أهل: أقول

علـى   الظالمة القائمة وتشويههم بالشائعات منهم أهل السنة والتنفير  هم الذين يبدؤون بهجر    زب واألهواء التح
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المتـسترين بالـسلفية المجنـدين     هذا ما يفعله اإلخوان المسلمون والقطبيون ومن تابعهم من    الكذب والفجور 
  .والغزالي لحماية رؤوس األخوان كالبنا وسيد قطب والمودودي

الحسن المأربي المصري ومحمد حـسان       مجندون هم أمثال عدنان عرعور والمغراوي أبي      هؤالء ال 
  .ومن سلك مسالكهم

 يبدؤون بهجر أهل السنة ومحاربتهم باألكاذيب والـشائعات الظالمـة ثـم    هؤالء وأتباعهم هم الذين
 ألعمـال الظالمـة   الناس أن أهل السنة يظلمونهم ويهجرونهم ثم ما يكتفي هؤالء بهـذه ا             يتباكون ويوهمون 

ومنهجهم في واٍد وهـم      والسلف!  فيقومون بتأليف الكتب التي يحرفون فيها منهج السلف وأصوله في الهجر          
  . في واٍد

منهج السلف الصالح إال امتداداً ألعمال هؤالء ولمؤلفاتهم وما كتبـه إال   وما كتاب الحلبي الذي سماه
الـسلف   ألحزاب ودوراناً في فلكهم وكل ذلك تحت ستار منهج        أهل السنة وحماية وانتصاراً لهذه ا      حرباً على 

  . الصالح وهو منهم براء
قال اإلمام ابن القيم في زاد المعاد       (: )50ص(السلف الصالح    قال الحلبي فيما سماه بـمنهج    : سادساً

 الظلمة إذاأن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة و: ومن فوائد يوم الحديبية " )مؤسسة الرسالة-3/303(
وإن منعـوا غيـره      طلبوا أمراً يعظمون فيه حرمة من حرمات اهللا تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه             

ويمنعون مما سوى ذلك فكل من التمس  فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات اهللا تعالى ال على كفرهم وبغيهم
 من كان ما لم يترتب على إعانته علـى ذلـك   ذلك كائناً المعاونة على محبوب هللا تعالى مرض له أجيب إلى       

  )"من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس المحبوب مبغوض هللا أعظم منه وهذا
:  بقولـه  )1( في الحاشـية رقـم       )أعينوا عليه (على قول ابن قيم الجوزية       وعلق الحلبي في الحاشية   

  انتهى. )...و ...قيم رحمه اهللا بالتهاون والتمييع ووبالباطل متدرع ليتهم اإلمام ابن ال أخشى أن يأتي متسرع(
  : أقول مستعيناً باهللا تعالى

التعامل معهم، ويبحث هنـا      الحلبي يترك كالم السلف الواضح البين في هجر أهل البدع وعدم           - 1
ع دأب وشأن مريد الحق، بل هو شأن من اتب         على قول لعالم يؤيد مشربه في الظاهر، وهذا ليس         وهناك ليقف 

  . هواه
يصلح لإلمام أن يعمله، وليس آلحاد  ثم كالم اإلمام ابن قيم الجوزية رحمه اهللا تعالى في بيان ما - 2

   .التشغيب والسقم الرعية، وفرق بينهما عند أهل الفقه والفهم ال أهل
ـ  ! الجوزية ما يرد على استدالل الحلبي وفي كالم ابن قيم - 3 ة فتأمل قول اإلمام ابن قـيم الجوزي
أي طلبوا من ولي األمـر الـذي       )طلبوا أمراً يعظمون فيه حرمة من حرمات اهللا       (: تعالى إذ يقول   رحمه اهللا 

إلقامة شرع اهللا،    ويعانون في أمر فيه مصلحة    ،  ال من آحاد الرعية    ،بيده مراعاة المصالح العامة والنظر فيها     
ال   فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات اهللا تعالى        وإن منعوا غيره،  ( :ويؤكده قوله ،  وال يفتح الباب لهم بالكلية    

  .)على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك
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على أمر ال مصلحة فيه وإن كان مشروعاً فضالً من أن يعانوا على باطلهم               مما يدل أنهم ال يعانون    
  . منع وردع ويتركون دون

سالم والمسلمين وفيما فيه تعظـيم  عظمى لإل فالحاصل أنهم يجابون من والة األمور فيما فيه مصلحة     
  !! كما يريده الحلبي ومن على دربه يسير لحرمات اهللا وعند الضرورة ال في كل األحوال

الجمعية من أضرار جسيمة وفتن ومحن ألهل السنة يكفي مـن كـان              وال شك أن ما حصل من هذه      
السحيق  ا بكالم ابن قيم الجوزية مع الفارقحقاً وصدقاً أن يحرم التعامل معها وال يقيسه بصيراً وفقيهاً وسلفياً

  . بينهما
التي يدعو إليها أهل البدع واألهواء حتـى يـالم           وأنا أريد أمثلة من الحلبي فيها بيان ما حرمات اهللا         

  ! أهل السنة إذا لم يستجيبوا لهم
ة إلـى رد    فيضطر أهل السن   أهل السنة إال إلى البدع والضالل      أهل األهواء  ال يدعو : وأقول للحلبي 

ألنه من الجهاد واألمر بالمعروف والنهـي        باطلهم والتحذير منه، وهذا من أوجب الواجبات على أهل السنة؛         
  . عن المنكر وهذا يغيظ أهل األهواء وحماتهم

متسرع وبالباطل متدرع ليتهم اإلمام ابن القيم رحمـه   أخشى أن يأتي( :بقول وأما تعليق الحلبي  - 4
  )...و ...مييع واهللا بالتهاون والت

ويرميهم بالتسرع في القول ورمـي البـراء         هكذا يسخر الحلبي من بعض المشايخ السلفيين،      : أقول
   !! للمخالفين للسلفيين بالباطل، بينما يكيل الثناء والتمجيد

  . السلفيين بهذه الفرية  نقض اتهامه الباطل للمشايخ)الحلقة السادسة(وقد سبق في 
كالم هذين اإلمامين الجليلين أحدهما ( :)50ص(السلف الصالح  فيما سماه بـمنهجقال الحلبي : سابعاً

فلئن لم نقبل األخيرة مع قوله      . على التعاون مع أهل البدع     يتكلم على التعاون مع من فيه بدعة واآلخر يتكلم        
اسـتطعنا إلـى    على الضوابط الشرعية لذلك ما       األولى لمجرد التهويش مع حرصنا     لها وإقراره لها فلن نرد    

  انتهى )فيما نحن فيه ذلك سبيالً
  : أقول مستعيناً باهللا تعالى

يقَول شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه النجيب ابن قيم الجوزية كالمـاً لـم               الحلبي لألسف الشديد   - 1
   .وقد سبق نقض استدالل الحلبي بكالم هذين العلمين يقواله،

وهذه طعنة شديدة فـي     ! أهل البدع  ة بأنه يقول ويقر التعاون مع     بل اتهم الحلبي ابن قيم الجوزي      - 2
 براء وكتبه وأقواله ومواقفه وثناء األئمة عليه شاهدة له ابن قيم الجوزية أحد أئمة السنة في عصره هو منها

  .بذلك
ن واَألقَاِويل، ونقضاً لمـا  وردا ِللظَّ دفْعاً ِللتَّقَوِل والتَّقِْويل،( من الذي يستحق الرد لباطله بالحق: فانظر

  .السلفيون الصادقون الناصحون األمناء أنت أم )والتهويل قد يكون بغير حق سبباً لإلرجاف
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التهويش، وهل يصح أن تصف كالم  وكالم األئمة مبني على الدليل والحجة والبرهان، ال على - 3
وأحزابك الذين تدافع عـنهم وتتمحـل لهـم         وأشكالك   أهل العلم بهذا الوصف القبيح الذي يصدر من أمثالك        

  . بالباطل
على الضوابط الشرعية، فأنت وأمثالك في منهجكم األفيح الجديد من           حريص وأما ادعاؤك بأنك   - 4

 تضييع مع حرصنا على( الضوابط الشرعية، كما نص على ذلك أهل العلم، ولو قلت يا حلبي أبعد الناس عن

   .دقلكان لحالك أص )الضوابط الشرعية
 ِدفَاعاً عن -كُال وبعضاً- ولَم َأقُْل هذا( :)51ص(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح : ثامناً

 ... التخطئة لبعض ممارساتهم التي أرى فيها مخالفة الحق والصواب كما تقدم مع! مبتَِدعة، والَ تَرِويجاً ِلِبدعة

أن : أعناقنا، وال نرتضيه ألنفسنا فهذا أمر ال نضعه في! أو نسقطه ! امل معهمأما أن نبدعهم ثم نبدع من يتع
  "والظلم ظلمات"نقابل به ربنا 

صـلى اهللا   ورسولُنا   ،}وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً    { !!يريد ومن أبى ذلك منَّا فليفعل هو ما يريد كما        
» غَايةُ المـرام  «[» ِمن النَّار  كَان حقا على اهللا َأن يعِتقَه     : غَيبةذَب عن ِعرِض َأِخيه ِبال     من«: يقُول عليه وسلم 

)431([.  
  انتهى ).حسن وظنُّنا بربنا ...

  : أقول مستعيناً باهللا تعالى
! يقول ويعمل بخالفه ثم يتبرأ منه من أراد أن ينفي عن نفسه الباطل يثبت أوالً براءته منه؛ بأن - 1

  .أنا بريء من الباطل:  له أن يقولحينها يصح
ثـم  ! الباطل ويدافع عنه ويطعن في أهل الحق قوالً وفعالً    حيث يقرر : ذلك أما الحلبي فبخالف   - 2

   !!! براء من الباطل والوقوع فيه يقول أنا
  . وإما من خلل في عقله وتفكيره فيقرر الباطل ويتبرأ منه !وتدليسه وهذا إما من شدة تلبيسه

  . "كاد المريب أن يقول خذوني"كالمك يا حلبي يصدق عليه : وصدقاً
  .قائم على القاعدة الباطلة نصحح وال نجرح وكالم الحلبي هذا - 3
 )! أو نـسقطه ! أمـا أن نبـدعهم ثـم نبـدع مـن يتعامـل معهـم       (: وتهويش الحلبي بقوله - 4

خصوصاً في باب التعامـل    الصالحالعلماء السلفيون في منهجهم عموماً ال يخرجون عن منهج سلفهم: أقول
  .مع أهل البدع

سبق رده في الحلقة السادسة لكني سأنقل هنا بعض النصوص التي تدل على  واتهامك لهم بالباطل قد
 من يجالس أهل البدع "قال ابن عون  :الناس عن الضوابط الشرعية في مسألة معاملة أهل البدع أنك من أبعد

  .)486رقم2/473(في اإلبانة  رجه ابن بطة أخ"أشد علينا من أهل البدع 
  الِْبدعِة َأتْرك كَلَامه؟ َأرى رجلًا ِمن َأهِل السنَِّة مع رجٍل ِمن َأهِل"حنْبٍل  وسأل َأبو داود اإلمام َأحمد بِن

تَرك كَلَامـه فَكَلِّمـه، وِإلَّـا فََألِْحقْـه      ِبدعٍة فَِإنتُعِلمه َأن الرجَل الَِّذي رَأيته معه صاِحب  لَا َأو: فقَاَل
  .)1/160(طبقات الحنابلة  أخرجه ابن أبي يعلى في"ِبِه



 14 - 16 

على أهل البدع  الذي يثني: )10(شرح فضل اإلسالم   كما في– رحمه اهللا –وقد سئل الشيخ ابن باز 
  بهم؟ ويمدحهم هل يلحق

  من أثنى عليهم ومدحهم هو داع إليهم، هو من دعـاتهم نـسأل اهللا              شك نعم ما فيه  : سماحته فأجاب
  . "العافية

والظلـم  "أن نقابل به ربنـا  : ألنفسنا فهذا أمر ال نضعه في أعناقنا، وال نرتضيه( :وقول الحلبي - 5
  ")ظلمات

ض أما رضيت بالطعن الشديد الغادر الكاذب في بع! رضيت بما هو أكبر ذلك سبحان اهللا أنت: أقول
  .؟السلفيين العلماء

  .؟للمنهج السلفي أما رضيت بالثناء على أهل البدع واألهواء والمحاربين
  .؟البدعة ما قعدت القواعد الباطلة لحرب أهل السنة ونصرة أهل

   .؟ما هذا الورع البارد، والتقوى في غير محلها
 }هم آتيه يـوم القيامـة فـرداً       وكل{ !!يريد ومن أبى ذلك منَّا فليفعل هو ما يريد كما        ( :وقول الحلبي 

ِمـن   علـى اهللا َأن يعِتقَـه   كَان حقا: ذَب عن ِعرِض َأِخيه ِبالغَيبة من«: يقُول صلى اهللا عليه وسلمورسولُنا (
  ])431(» غَايةُ المرام«[» النَّار

...نسنا حوظنُّنا برب.(  
وهل العلماء الـسلفيون     !!ذا األسلوب التهكمي مع أهل العلم     الحلبي ال يستحي أن يتكلم بمثل ه      : أقول

بنوه على أهوائهم وما يحلو لهم أم أن كالمهم مبني  عندما كشفوا عوار جمعية إحياء التراث ومن يدافع عنها،
  . األمين الذي ال غش فيه وال تدليس وال تلبيس على المنهج السلفي الواضح الناصح

أشد الناس ورعاً وتقوى وخوفاً من اهللا فال يتكلمون إال بعلم وحلم وحكمة              ثم إن العلماء السلفيين من    
بقولـه   )11/82(وحالهم كما وصفهم الذهبي رحمه اهللا تعالى في سير أعالم النبالء . اهللا تعالى ودراية بحمد

إنـصافاً  وأندرهم خطأ وأشـدهم   نحن ال ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل لكن هم أكثر الناس صواباً  "
  .  انتهى"وأبعدهم عن التحامل

  !!! ثم هل كالم العلماء السلفيين في أهل األهواء والمنحرفين يعد من الغيبة
على حسب : يخالفه الفعال، ومن باب آخر أين حرصك على الضوابط الشرعية المزعوم أم أنه كالم

   !!! مصلحتك
 :اف ليس من الغيبة بل هو من النـصيحة يعرف أن الكالم في أهل االنحر فالسلفي الصغير المبتدئ

  لم يزل أهل السنة يعيبون أهل األهواء المضلة، وينهـون عـن            )293(زمنين في أصول السنة      قال ابن أبي  
   "عليهم مجالستهم، ويخوفون فتنتهم، ويخبرون بخالقهم، وال يرون ذلك غيبة لهم، وال طعناً

والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف األمة  لجرح الكالم في ا)1/348(وقال ابن رجب في شرح العلل 
وقد ظن بعض من ال علم عنده أن        . السنن، مما ال يجوز قبوله     وأئمتها، لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من        
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عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة، ولو كانت خاصة كالقدح فـي   كذلك، فإن ذكر ذلك من باب الغيبة، وليس
  ."ير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولىالزور، جائز بغ شهادة شاهد

والـضالل ومـن      أهل البدع  " )المجموع-2/407(وقال ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير         
  ."االقتداء بهم تشبه بالعلماء وليس منهم؛ يجوز بيان جهلهم، وإظهار عيوبهم تحذيراً من

الشباب السلفي بقول النبي صـلى اهللا        لفيين وفي ونحن نذكر الحلبي في طعنه في بعض المشايخ الس        
 إن مـن أربـى   "أنه قال  رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم الذي رواه سعيد بن زيد

  .)2833 صحيح الترغيب رقم( "الربا االستطالة في عرض المسلم بغير حق
عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه        نهمارضي اهللا ع   وبقوله صلى اهللا عليه وسلم الذي رواه ابن عمر        

صـحيح الترغيـب رقـم    ( "أسكنه اهللا ردغة الخبال حتى يخرج مما قال  من قال في مؤمن ما ليس فيه"قال 
2845( .  

  ).وظنُّنا بربنا حسن ...( :وأما قول الحلبي
النبي صلى اهللا عليـه     وقال  ،  } إن تنصروا اهللا ينصركم    {ولكن كما قال تعالى     ! ونعم باهللا   : فنقول له 

  . )احفظ اهللا يحفظك(وسلم البن عباس 
الناس ِإن اللَّه طَيب لَا يقْبـُل إال          َأيها ":  قال رسول اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم       :وحديث أبي هريرةَ قال   

رَأم اللَّه ِإنا وبفق طَي ِلينسرِبِه الْم را َأمِبم ْؤِمِنينُل{ :الالْمسا الرها إني  يا َأياِلحلُوا صماعاِت وبكُلُوا من الطَّي
ِليمع لُونما تَع{وقال  } ِبمقْنَاكُمزاِت ما ربنُوا كُلُوا من طَيآم ا الَِّذينهيا َأي {ذَكَر ثُم فَرِطيُل السَل يجثَ  الرَأشْع
وملْبسه حرام وغُِذي ِبـالْحراِم فَـَأنَّى    السماِء يا رب يا رب ومطْعمه حرام ومشْربه حرام لىَأغْبر يمد يديِه إ
 ِلذَِلك ابتَجسمسلم في الصحيح  أخرجه"ي.  

عمال وال بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته األ ليس اإليمان بالتحلي: وكما قال الحسن البصري
أخرجـه ابـن    "اهللا عليه قوله ومن قال حسناً وعمل صالحاً رفعه العمل من قال حسناً وعمل غير صالح رد

 وصححه ابـن قـيم      )30351رقم6/163 ( وابن أبي شيبة في المصنف     )1565رقم545(المبارك في الزهد    
  . )5/356(العالئي كما في فيض القدير   وجود إسناده)12/294(الجوزية في حاشية السنن 
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الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن            إنّ،  بسم اهللا الرحمن الرحيم   
وحده ال شريك  أن ال إله إال اهللا، هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهدأعمالنا، من يهده ا سيئات

  .له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
بدعة،  وخير الهدى هدى محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة         أال وإن أصدق الكالم كالم اهللا،     

  .ضاللة في النار وكل بدعة ضاللة وكل
  : أما بعد

الحلبي المسمى بـمنهج الـسلف الـصالح        على كتاب  التحذير السلفي سبع مالحظات   فقد ذكرت في    
  : وهي

، واألهـواء  البـدع  السلف الصالح في التعامل مع أهل      تأصيل وتقعيد قواعد على خالف منهج      - 1
   .األولى إلى الرابعة وبيانها مع ردها من الحلقة

وتقواهم فيما يظهر لهم بأسلوب      وورعهم مهمعل الطعن في علماء السلفية الذين ال يشك أحد في         - 2
يعرف كل سلفي أنهالهم، وأخذ يفسرها ويهول فيهـا علـى            ماكر، فهو لم يذكرهم بأسمائهم ولكن ذكر أموراً       

  .من الحلقة الخامسة إلى التاسعة وبيانها مع ردها، خالف الحق
م يصفهم بها أهل البدع     وفي غيره بأوصاف ل    طعنه في الشباب السلفي ووصفهم في هذا الكتاب        - 3
  .العاشرة والحادية عشرة وبيانها مع ردها في الحلقة، واألهواء
وبيانها مع ردها من الحلقـة      ،  دفاعاً مستميتاً  دفاعه عن جمعية إحياء التراث وجمعية البر بدبي        - 4

  .الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة
 –البـدع    سود اهللا وجوه أهـل     -سوده  عليه الكتاب من دسائس خبيثة يحاول فيها م        ما اشتمل  - 5

  .السلفيين بعضهم ببعض، وضرب السلفيين بوالة أمرهم ضرب
علـى أهـل     وتماوته ورحمته وشفقته   على السلفيين، وخنوعه   من شدته  الكتاب ما اشتمل عليه   - 6

   .البدع واألهواء
أوردتـه فـي تلكـم       اعليهما وسأكتفي بم   وهاتان المالحظتان قد سبق في الحلقات ما يثبتهما ويدلل        

  .الحلقات
 ويصفهم بالموحدين فهو وإن لم يذكرهم البدع الثناء والتمجيد ألهل :وأما المالحظة األخيرة فهي - 7

أمثال عدنان عرعـور     والثناء عليهم في مجالسه وفي أشرطته من       عنهم بأسمائهم إال أنه معروف عنه الدفاع     
  .حسان وغيرهم والمغراوي والمأربي ومحمد

قعد قواعده الفاسدة وطعن     من أهم هذه المالحظات وعليها مدار الخالف مع الحلبي ومن أجلها          وهي  
المالحظة سيكون إن شاء اهللا تعالى في هذه الحلقة وما           ورد هذه  !في بعض العلماء السلفيين والشباب السلفي     

   .بعدها
  ينبغي تقديم مناقشة الحلبي في     مناقشة الحلبي في ثنائه وتزكيته ألهل البدع، رأيت أنه         وقبل البدء في  

وبين العلمـاء   بينه هي لب الصراع القواعد التي سلكها لهذه التزكيات، فمسألة تزكية أهل البدع عند الحلبي



  15- 3  

على خصوم الـسلفيين، لـذا هـذه         وأثنى علماء وطالباً،  السلفيين؛ وألجلها قعد القواعد، وطعن في السلفيين      
  .في خالف السلفيين مع الحلبي بين الحق والباطلالمسألة هي بحق المعركة الفاصلة 

  :ولحرب أهل السنة على عدة قواعد وقد بنى الحلبي تزكيته وحمايته ألهل البدع بل
 ! اختالف المنهج إذا صحت العقيـدة فـي زعمـه          التفريق بين المنهج والعقيدة بحيث ال يؤثر       - 1

  .وهيهات أن تصح العقيدة مع فساد المنهج
العالمة محمد ناصـر   ومخالفته فيه ألهل السنة والحديث، وال سيما ى الجرح المفسر تهويشه عل  - 2

 .يلتصق به وبينهما مسافات سحيقة عميقة الدين األلباني رحمه اهللا تعالى الذي يحاول الحلبي دائماً أن
  .يبدع أحد إال إذا تم اإلجماع على تبديعه على التبديع؛ فال اشتراط اإلجماع - 3
 ؛-والسنة ومنهج السلف الصالح علـى وجـوب قبولهـا             التي دل الكتاب   -بار الثقات   رد أخ  - 4

  .إلبطال جرح أهل البدع
   .التثبت؛ لرد الحق والثبات على الباطل - 5
   .بالحجج والبراهين أصل ال يلزمني؛ لرد الحق ولو جئت - 6
  .أصل ال يقنعني ولو جئتهم بالحجج والبراهين - 7
  .وال نجرح نصحح - 8
  .ال نجعل خالفنا في غيرنا سبباً للخالف بيننا - 9

 وغيرها ما هي إال أسلحة ألهل البدع واألهواء اخترعت لحرب أهل السنة وتأليب أهل              فهذه األصول 
والتعديل وذلك من أنواع     ومقابلة ومواجهة ألصول أهل السنة في التجريح      . البدع والسفهاء على السنة وأهلها    

   .بها عن الباطل سلحة الحق التي يحمى بها الحق ويدفعتجريد أهل السنة من أ
األخيرتين، وهي بحاجة لكشف باطلها، وبيان  وقد سبق مناقشته في هذه القواعد الباطلة إال القاعدتين

   .مناقشة الحلبي في تزكيته ألهل البدع واألهواء عوارها ومخالفتها لمنهج السلف الصالح قبل
  : عود على بدء

والبرهـان،   هللا تعالى على تلقي الشباب السلفي لهذه الحلقات بالقبول لما فيها من الحجـة ا وإني أحمد
رضوان اهللا عليهم فـي الـرد        وعدم التعصب ألحد، إتباعاً للكتاب والسنة وسيراً على منهاج السلف الصالح          

  .من كان على المخالف والتحذير منه، ورد الباطل على قائله كائناً
المخلصين الذين  علمائنا السلفيين ال بفضل اهللا تعالى أوالً وآخراً ثم من ثمرة جهودوما هذه الحلقات إ

  .التبديل أو التحريف أو التعطيل فجزاهم اهللا عنَّا جميعاً خيراً علمونا المنهج السلفي الصحيح، وحفظوه لنا من
  :والبرهانأخي القارئ فإليك البيان من كالم الحلبي مع مناقشته بالحجة  عليك وال أطيل

 -االختالفَ في التبديِع    ( :)3(حاشية رقم    )75(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح        : أوالً
  .)...هجراً، وال إسقاطاً، وال تبديعاً  اختالفٌ سائغٌ؛ ال يوِجب- )أهل السّنَّة(في إطاِر 
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  : أقول مستعيناً باهللا تعالى
كـل مخالفاتـه    مـع  ه لمنهج السلف؛ ألنه يريد أن يظل سلفياًلم يستطع الحلبي أن يصرح بمخالفت -

جمعية إحياء التراث اإلسـالمي      عدد ممكن من السلفيين، فهذا ما تريده       ومحاربته لمنهج السلف؛ ليضلل أكبر    
   .األفذاذ وأهل األهواء الذين همهم ضرب المنهج السلفي ورجاالته

من أمثلة ذلك، فيجعل الحق  فلسف، وهذا الكالم منهومنهج الحلبي الجديد مبني على المغالطة والت -
   .معنا في حلقات الصيانة كثير من مغالطاته باطالً والباطل حقاً وال حول وال قوة إال باهللا، وقد مرت

هو من باب اختالف أهـل  : السلفيين فيمن يزكيهم من أهل البدع فالحلبي يدعي هنا أن اختالفه مع -
  .لذي ال تترتب عليه أحكام الهجر والتبديع إلى آخرها السنة، االختالف السائغ

يعلم حال أولئك الذين يدافع عنهم ويثني عليهم ويماحل عنهم بالباطـل وال              الحلبي وفي الواقع أن   -
  : من عدة أمور تكشف حال الحلبي وأنه يتالعب بهذه التزكيات أدل على ذلك
على ما عنـدهم     يفتخر بذلك فقد وقف مباشرة    يجالسهم ومطلع على حالهم كما يصرح و       الحلبي: أوالً

  .ضالالت من
في محمد حسان بأنه قطبـي       أن الحلبي قد صدر منه سابقاً طعن وقدح لمن يزيكهم اآلن كقوله           : ثانياً

  .مع أن حالهم اآلن أشد من السابق
 تـزكيتهم   الذين زكوا بعض المبتدعة لما تبين لهم حالهم طعنوا فيهم وتراجعوا عن            أن العلماء : ثالثاً

وجرحه كمـا    عليه حال اإلمام أحمد في ابن حميد حيث كان يثني عليه، فلما وقف على حاله تكلم فيه                 ويدل
   .سبق في الحلقة الثالثة

حالهم ليس ملتبساً بالنسبة له بخالف بعض أهل العلم الذين  أن هؤالء الذين يدافع عنهم الحلبي: رابعاً
   .لعوا على أسباب الجرح، وهذا يقع لألئمة الكبارألجله، ولم يط اطلعوا على ما عدلوا
  : ثم يقال للحلبي

  ...هل أهل السنة يختلفون في من كان منهجهم قطبياً سرورياً إخوانياً
مـن   إذا ثبت لديهم في رجل يثني على أهل البدع ويدافع عنهم إلى غير ذلـك  أهل السنة يختلف هل

  .لىالمخالفات مما سيأتي ذكرها إن شاء اهللا تعا
ربيع المدخلي في النصيحة كما فيما سماه الحلبي بمنهج الـسلف الـصالح              قال الشيخ العالمة  : ثانياً

 ولَـم   -وقَد جرحه ِبذِلك بعض اَألِئمّـِة       . وِممّا جِرح ِبِه ِعكِْرمةُ أنَّه علَى مذْهِب الصّفِريِّة الخَواِرج        (: )197(
ّخَاِريِل البقْبي جِتِهمّجِف حع؛ ِلضمهحر(  

 !!استَـضعفَها  لَِكـنّ البخـاِريّ   ؛  -ِإذَن -فَثَمّةَ حجّـةٌ    (: بقوله )4رقم( عليه في حاشية   وعلق الحلبي 

يكُـون   -الًحاضراً، أو مستقب   -َأو الجرح  -تَاِريِخ عالَِم النَّقْد    ِفي -قَبوالً وردّا  -فَهْل ِإذَا تَكَرّر هذا االختالفُ      
وهم على مـنهٍج صـدق واِحـد،     -َأنْفُِسِهم  ِفي الخُصومِة، َأو اِإلسقَاط، َأو التَّنَازع بين هُؤالء المخْتَِلِفين سبباً

  !؟ -واعتقاٍد واِحد حق 
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ذَِلك سبباً ِفـي إسـقَاِط    كَان؛ -ِممّن جرح وطَعن - من خَالَفَ -ِفي ذَا -خَالَفَ البخَاِريّ  وهل لَـمّا
  !َأو الطَّعِن ِبه؟ َأو اسِتْئصاِله،! البخَاِريِّ مع اإلقرار بالفارق 

  !! موضوع عقَاِئِديّ-هنا - مع التَّذِْكيِر َأنّ موضوع اِإلماِم البخاِريِّ
     هما ُأكرِّر وقد -دائماً -وهذا عين    ّلَيع هال (انْتَقَد ناسبعض!( -  ٍّقبغير ح- :)     ُل اختالفَنا فـيعال نَج

  ... )سبباً للِخالِف بينَنا غيِرنا
 ِّلـيا -وجّراِدي بـ -ِجدم ّلَف: أي؛ )اختالفنا(أنّنهج السعاة منَّة، ودّأهل الس.  

ـ  ولهذا نرى العلماء مع اختالفهم الشديد   " ضهم في بعض المسائل ال يضلل بعضهم بعضاً وال يبدع بع
 وقال الشيخ ربيع بن هادي أعانه اهللا في       ،  لشيخنا اإلمام الهمام   )37 -36ص(التراويح   كما في صالة   "بعضاً

فلماذا الخالف القائم الـذي      ":من خالف فيه من غيره     عنده وما وقع   المبتدعة بعض مقاالته مشيراً إلى بعض    
لى اآلن، وكف األلسن عنهم، بل احترامهم، لهم خطأ إ أرجو إنصاف إخوانكم الذين لم يتبين يضحك األعداء؟
  ."وإظهار براءتهم

 ...ّسِّفَ  لكنتَعا -المّنِْصف-طُري لن !.(  
  : أقول مستعيناً باهللا تعالى

البـدع،   ال زال الحلبي مستمراً في مغالطاته، ويخلط األوراق؛ ليخرج نفسه من مأزق تزكية أهل              -
الخالف الذي مبنـاه علـى       ففرق بين !  الحقائق أو التدليس والتلبيس    ولو بقلب !  والذب عنهم والتأصيل لذلك   

المقصود مع االجتهاد في طلب الحق، فللمخطئ أجر، وبين من يخطئ متعمداً ويستمر في باطله                غير الخطأ
   .وهواه فهذا آثم مؤاخذ شرعاً

ف في محمـد  الخالف في عكرمة أحد أئمة التفسير في عصره بل أحد أئمة الدهر، كالخال ثم هل -
المـنهج   والمأربي والحويني والمغراوي وعرعور وغيرهم، وهل تلبس عكرمة ببدع ظاهرة، وحارب           حسان

فأصواتهم وكتاباتهم تدينهم وتثبـت      السلفي أم أنه أمر لم يثبت عليه، وال يصح عنه، بخالف من تدافع عنهم             
  .عليه بحق جرح من جرهم من العلماء السلفيين

وهو حجة عليك    ني رحمه اهللا فهو يلتقي مع قول علمائنا السلفيين تماماً وال يختلف           وأما قول األلبا   -
وبين صاحب الهـوى والمـصر       أيها الحلبي ورد لمنهجك الباطل الجديد، فهو رحمه اهللا يفرق بين المخطئ           

لبـي بكـالم    وسأورده؛ لكثرة فوائده وإلفحام الح     المعاند، وكالمه في المسألة مؤصل يتنزل لرد باطلك تماماً        
  .األلباني اإلمام

هـذه المـسألة     موقفنا من المخالفين لنا في    ( :)39 -35(اهللا في صالة التراويح      قال األلباني رحمه  
السنة في عدد ركعـات التـراويح    على أحد أننا حين اخترنا االقتصار فال يتوهمن إذا عرفت ذلك: وغيرها

ذلك من العلماء السابقين والالحقين كما قد ظن ذلك           يرى وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من ال         
بأن األمر الفالني ال يجـوز أو أنـه         : علينا توهماً منهم أنه يلزم من قولنا       بعض الناس واتخذوه حجة للطعن    

التـي    كال فإنه وهم باطل وجهل بالغ؛ ألن البدعة،كل من قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع بدعة أن
مخترعة تضاهي الـشيعة     طريقة في الدين   "هي ا وتحمل عليه األحاديث الزاجرة عن البدعة إنما       يذم صاحبه 
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بدعة يقصد بها المبالغة في التعبد وهـو يعلـم    فمن ابتدع "عليها المبالغة في التعبد هللا سبحانه يقصد بالسلوك
 أن يعلم بها ولم يقصد بها       تلك ألحاديث وأما من وقع فيها دون       عليه أنها ليست من الشرع فهو الذي تنصب      

فـي   تشمله تلك األحاديث مطلقاً وال تعنيه البتة وإنما تعني أولئك المبتدعة الذي يقفون المبالغة في التعبد فال
تقليـداً ألهـل العلـم       السنة ويستحسنون كل بدعة بدون علم وال هدى وال كتاب منير بل وال             طريق انتشار 

أحد من العلمـاء المعـروفين بعلمهـم         لعوام وحاشا أن يكون من هؤالء     والذكر بل إتباعاً للهوى وإرضاء ل     
المجتهدين رضي اهللا عنهم أجمعـين فإننـا نقطـع           وصدقهم وصالحهم وإخالصهم وال سيما األئمة األربعة      

نعم قد يقع أحدهم فيما هو      ... عن ذلك  وهم قد نهوا    كيف ،في التعبد  بتنزههم أن يستحسنوا بدعة مبالغة منهم     
عليه كما سبق مراراً وقد يتبين للباحـث أن   على ذلك بل هو مغفور له ومأجور يؤاخذ عاً ولكنه الخطأ شر

اجتهاد منه وال    الخطأ من نوع البدعة فال يختلف الحكم في كونه مغفوراً له ومأجوراً عليه ألنه وقع عن                هذا
منه أنها سنة وبين وقوعـه فـي        ظناً   عالم أنه ال فرق من حيث كونه خطأ بين وقوع العالم في البدعة             يشك

علمت ولهذا نرى العلماء مع اختالفهم الـشديد فـي           المحرم وهو يظن أنه حالل فهذا كله خطأ ومغفور كما         
يبدع بعضهم بعضاً ولنضرب على ذلك مثاالً واحداً لقد اختلفـوا            بعض المسائل ال يضلل بعضهم بعضاً وال      

 فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ورآه بدعة مخالفة للسنة ومعإتمام الفريضة في السفر  منذ عهد الصحابة في
 "من خالف السنة كفر    صالة المسافر ركعتان   ":ذلك فلم يبدعوا مخالفيهم فهذا ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول          

هذا فلم يكفر ولم يضلل من خالف        ومع. بإسنادين صحيحين عنه   )123 -21/122(رواه السراج في مسنده     
أن  "أتم معه، فروى السراج أيضاً بسند صـحيح عنـه    ن يرى اإلتمام  متهاداً بل لما صلى وراء      هذه السنة اج  

ركعتـين ثـم أن      ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدراً من أمارته        النبي صلى اهللا عليه وسلم صلى بمنى      
  . "نعمر إذا صلى معهم صلى أربعاً وإذا صلى وحده صلى ركعتي فكان ابن عثمان صلى بمنى أربعاً
 ابن عمر لم يحمله اعتقاده بخطأ من يخالف السنة الثابتة باإلتمام في السفر علـى أن                فتأمل كيف أن  

 معاذ اهللا بـل  -للهوى  يضلله أو يبدعه بل إنه صلى وراءه؛ ألنه يعلم أن عثمان رضي اهللا عنه لم يتم إتباعاً
جب على المسلمين أن يتخذوه لهم طريقاً الوا ذلك يجب عن اجتهاد منه وهذا هو السبيل الوسط الذي نرى من

منهم بما يراه هو الصواب الموافق للكتاب والـسنة شـريطة أن ال              لحل الخالفات القائمة بينهم أن يجهر كل      
المـسلمين   ير ذلك لشبهة عرضت له ألنه هو الطريق الوحيد الذي به تتحقق وحـدة  يضلل وال يبدع من لم

المسائل الخالفية بـين   هذا هو موقفنا في... هراً جلياً غير منطمس المعالمكلمتهم ويبقى الحق فيه ظا وتتوحد
وهذا هو الذي جرينا عليـه   .لهوى لشبهة ال المسلمين الجهر بالحق بالتي هي أحسن وعدم تضليل من يخالفنا

غير ذلك فقد بغى نسب إلينا  فمن وذلك هو موقفنا وما أظن عاقالً ينازعنا فيه... إلتباع السنة منذ أن هدانا اهللا
... وهو تبليغها للناس هذه المسألة وغيرها بيِّن ظاهر وغرضنا من نشر السنة في ! وتعدى وظلم واهللا حسيبه
ال سـيما إذا كـان لـم     وال إتباعاً لآلباء واألجداد فليس ألحد عليه من سبيل لهوى فمن لم يقتنع بها لشبهة ال

   انتهى)اهللا سبحانه والتوفيق من. ألةيلتزمها بعض كبار العلماء كما في هذه المس
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تفهم الكالم أم ملبس ومدلس أمـا   وأما كالم الشيخ ربيع المدخلي فال أدري هل بك عقل أم أنك ال -
 )أرجو إنصاف إخوانكم الذين لم يتبين لهم خطأ إلـى اآلن          ( قال الشيخ العالمة ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى       

  ..صاحب هوى إذن أنت لست داخالً في كالم الشيخ بل أنت ؟تقف عليهأنت لم يتبين لك الخطأ ولم  فهل
  :ومن رد الحلبي على الحلبي

عن العالمة الشيخ ربيع المدخلي حفظه اهللا تعـالى أنـه           ) 73-72 (ما نقله فيما سماه بـمنهج السلف     
اإلسالم  سالم، فيقول شيخأخذنا بهذه القاعدة؛ لبدعنا أكثر أئمة اإل البدع ال يبدع؛ ألنا لو كل من وقع في: قال

اعتمـد   حيث ال يشعر، إما ألنـه  من أئمة السلف والخلف، وقع في البدعة من       إنه كثير : ابن تيمية رحمه اهللا   
   .رسوله أو الجتهاد حديثاً ضعيفاً، أو فهم من النص غير مراد اهللا، ومراد

عرفنا سالمة المنهج، وسـالمة     بدعة فإذا    عندنا أئمة مجتهدون، وقد يؤديه اجتهاده إلى خطأ أو         اآلن
  .هذا عنه، ثم وقع في بدعة ال يبدع المقصد، والبعد عن الهوى، تحري الحق، إذا عرف

القصد، وعرفنا منه أشياء تدل على أنه يريد البدعة هذا           عرفنا منه الهوى، وعرفنا منه سوء      لكن إذا 
  .يبدع

 ر من الناس وقعوا في أخطاء ما سموهم       وكثي،  على كثير من الناس بأنهم مبتدعة      حكموا: لهذا تجدهم 
 "يسيرون عليـه   عرفوا سالمة مقصدهم، وحسن نواياهم، وتحريهم للحق وسالمة المنهج الذي          مبتدعة؛ ألنهم 

  انتهى
سـبباً   كَان ذَِلك؛ -ِممّن جرح وطَعن -من خَالَفَ  -ِفي ذَا -البخَاِريّ  وهل لَمّا خَالَفَ( :وقول الحلبي

  ).!الطَّعِن ِبه؟ َأو اسِتْئصاِله، َأو!  إسقَاِط البخَاِريِّ مع اإلقرار بالفارق ِفي
من هو مجروح، ولم يؤصل لحـرب        إن البخاري لم يخاصم من جرح عكرمة وإن كان فيهم         : أقول

   .عكرمة حجج واضحة فأسقطها البخاري أهل السنة الذين جرحوا عكرمة ثم ليس عند من طعن في
المتجرد من األهواء فقياسات الحلبـي باطلـة واضـحة     إال شبهات ال تثبت عند أهل النقدوما كانت 
  : البطالن والتهافت

   حقاً وكل كاسر مكسور       تهافت كالزجاج تخالها حجج
 - )المتَعجِِّلـين ( بعِض :)2(حاشية رقم    )201ص( الحلبي فيما سماه بمنهج السلف الصالح      قال: ثالثاً

موَألٍَة،      -اليسم ِفي ملُهن ِإذَا خُوِلفَ قَوّتُكَلٍَّم ِفيه     ِممم اٍو، َأور قُوا        :َأوّشَـروا، وبـطَروا، واضـاجموا وـاجه 
  !وغَرّبوا

نَّما الِخالفُ ِإ؛ -جملةً وتَفِْصيالً -العِقيدِة والمنْهج  ِفي ُأصوِل -ِكلَيِهما -مع اتِّفَاِق المخالَِف والمخَاِلف 
- بسوِل النَّقِْد  ِفي -!حِنِه  -هذه -تَنِْزيِل ُأصيٍد ِبعلَى فَرع- ن -أو أكثرِّفيه ِمم ذا  !!تُكُلِّمه ّدْل عماً -فَهوي- 

 نيِل الِعلْم (بنَّة أهل= َأهّاغُض؟ - )السالتَّبِر وِبيالً ِللتَّدابانتهى ))!س  
  
  
  



  15- 8  

  : ناً باهللا تعالىمستعي أقول
وهذا حال من لم يطلب العلم       -فيصفهم بالعجلة    ال يزال الحلبي مستمراً في سوء أدبه مع العلماء         -

أدبه في الحلقة الثامنة      وقد سبق رد سوء    –أو حال أصحاب الهوى      على أيدي العلماء ولم يترب على أيديهم      
  .حقالفتوى بالعجلة عامله اهللا بما يست حين وصف بعض شيوخ

للحق، مصراً على باطله ردوا عليه باطلـه وبينـوا الحـق             والمشايخ السلفيون من خالفهم معانداً     -
ويعاملون كل مخالف بما يناسبه، فمن خالف الحق لشبهة ترفقوا بـه، ومـن    صريحاً بال مجاملة وال مداهنة

ـ   : عاملوه بما يستحق من الشدة في بيان الحق       : معانداً خالف الحق  المعاملـة   أن هـذه  : ا حلبـي  فهل تعتبر ي
  !!! للمخالف المعاند اضطراباً وهيجان بأمواج الغضب فاهللا حسيبك

مـع  (فيقول  يستحي الحلبي من موقفه المخالف للعلماء الكبار، فيعتبر نفسه نداً للعلماء الكبار وال -
تقديرهم وعـدم التعامـل   الكبار و مع أن الواجب على طالب العلم احترام العلماء )اتفاق المخاِلف والمخالَف

   .معهم بسوء األدب هذا
المخـالَِف   مـع اتِّفَـاقِ  ( :اتفاٍق مع العلماء الكبار في األصول حيث قـال  وزعم الحلبي أنه على -
ـ  -!حسب -ِإنَّما الِخالفُ ؛ -جملةً وتَفِْصيالً - ِفي ُأصوِل العِقيدِة والمنْهج -ِكلَيِهما -والمخَاِلف  ي تَنِْزيـِل  ِف

  انتهى )!!ِفيه ِممّن تُكُلِّم -أو أكثر -علَى فَرٍد ِبعيِنِه  -هذه -النَّقِْد  ُأصوِل
على باطلك مع نـصحهم      وعاندتهم وأصررت  اتفقت مع المشايخ الكبار فقد خالفتهم      ال واهللا ما  : أقول

  ..المتكرر والمستمر لك ولكن ال حياة لمن تنادي
  :  مسائل كثيرة خالف فيها المنهج السلفي منهاوقد وقع الحلبي في

   .بين المنهج والعقيدة المترتب عليه عدم تأثير اختالف المنهج إذا صحت العقيدة التفريق -
   .اعتباره وصف الصحابة بالغثائية ليس سباً -
  .والدفاع عنهم عليهم مخالطة أهل البدع والثناء -
  .ج السلف الصالحتقعيد القواعد الباطلة المخالفة لمنه -
  .اشتراطه اإلجماع لقبول الجرح -

فلـيس الخـالف    ،  السنة، وقد مـرّ بعـضها      إلى آخر األصول التي أصلها هو وحزبه لحرب أهل        
  : الخالف في موضعين على سبيل اإلجمال محصوراً في تنزيل األصول المتفق عليها بل

   .ا المنهج السلفي والسلفيينالتي تحارب به خالف في تقعيدك للقواعد واألصول الفاسدة -
منهج السلف وتالعبك في هذا التطبيق بلي أعناق النصوص  تطبيقك لألصول السلفية على خالف -

   .واآلثار على هواك
الحلبي فيما  قال الشيخ العالمة ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى في كتابه النصيحة التي أوردها: رابعاً

 اِإلنْكَار علَـى مـن     :-اليوم -ِبغَيِر حقٍّ  -المتَشَدِّدون   وِممّا وقَع فيه  ( :)207(سماه بـمنهج السلف الصالح     
 هرخَاِلفُ غَيح -يراِب الج؛ -ِفي باِرحح الجرجِتباِر َأن يلَى اعِرِه عغَي حاً ِعنْدرج رتَبعا ال يِبم!!(  
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ال «: مـن قـولي    -دائماً -هذا معنى لطيفٌ ِلـما ُأكَرِّره      و( :)2رقم( وعلق عليه بقوله في الحاشية    
ِمن مبتَـِدٍع، َأو    : ِممّن خَالَفَ السّنَّة  (ِفي غَيِرنا    )نَحن َأهَل السّنَّةِ  = االجتهادي المعتبر   ( يجوز أن نجعَل ِخالفَنا   

قَعنِّيٍّ وة سعِفي ِبد(:  نَنايباً ِفي الِخالَِف ببس)َنَّةنَّل السَأه نْل» )حِر  ؛ ببّى ِبالصنَتَواصقِّ، وبالِعلِم والح حنَتَناص
  )....والمرحمة

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
غير  حفظه اهللا تعالى في بيان أن الجارح قد يجرح بجرح مثله           كالم الشيخ العالمة ربيع المدخلي     -

الـسّنَِّة   هـِذِه قَاِعـدةُ َأِئمّـةِ     ...(، ويوضح هذا قوله حفظه اهللا تعالى        باب التعمد  معتبر من باب الخطأ ال من     
الَِّذي جاء ِبِه اِإلسالم؛ َألنّ العاِلم قَد يخِْطُئ في الجرِح َأو            والحِديِث، ولَيستْ ِبظَاِلمٍة، بْل ِهي ِمن صِميِم العدلِ       

  . -في هذَا َأو هذَا -طََأه التَّعِديِل، فَيصحِّح أخُوه خَ في
  ... -ِإنْصافاً ِلـمن وقَع علَيِه هذَا الجرح - النُّقَّاد جرحه يجرح العاِلم ِبغَير جاِرٍح؛ فَيردّ العلَماء وقَد

؛ ِإذَا كَانماِب نَعبِبَأس اِرِفيننَاِء العاِء اُألملَمِمن الع اِرحِحالجرـاِهالً َأو     الجج تَـِرضعِديِل، والموالتَّع
  انتهى )ِباعِتراِضِه صاِحب هوى؛ فَال ِعبرةَ

  .وهو موافق لكالم األلباني السابق
هوى؛ فَـال    المعتَِرض جاِهالً َأو صاِحب   (ربيع المدخلي    داخل في قول الشيخ العالمة     حلبي يا فأنت

  .دفاعاً أو ثناء فأنت صاحب هوى فال عبرة باعتراضك أصالً .)ِهِعبرةَ ِباعِتراِض
سبق بيان أن الخالف مع الحلبي لـيس اجتهاديـاً          : أقول )المعتبر االجتهادي خالفنا( :وقول الحلبي 

  .في الحلقة الرابعة عشر معتبراً كما
لحال  ن أصدق؛ إذ أن حاله مغايرالو قال أنتم أهل السنة؛ لك: أقول، )السّنَِّة نَحن َأهَل( :وقول الحلبي

   .أهل السنة، باعترافه هو بأنه تراجع وتغير منهجه كما في الحلقة السادسة
البدعة والمبتـدع    الذي وقع في   الفرق بين السني   بيان سبق،  )َأو سنِّيٍّ وقَع ِفي ِبدعة    ( :وقول الحلبي 

عندهم أخطاء  ويعتبر أهل البدع سلفيين...اطليغالط ويسفسط على منهجه الب المصر على بدعته ولكن الحلبي
  .في بدع ال يبدعون بسببها أو وقعوا

 سبباً للخالف بينهم؛   نعم أهل السنة ال يكون االختالف     : أقول،  )بينَنا سبباً ِفي الِخالَفِ  ( :وقول الحلبي 
علـى   المـصر  خالفعلى األصول السلفية، ويعذرون المخطئ أما المعاند الم        ألنهم يطلبون الحق ويسيرون   

   .باطله فهذا ليس منهم
 وعلَيه؛ فَِإنّ تَخِْطَئةَ   :)1رقم(حاشية   )208ص  (الصالح   قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف     : خامساً

يِّ حـاٍل   ِبَأ -لَيست  : الظَّنِّ خَطَُؤه ِفيه   ، َأو تَصِحيحه في بعِض ما يغِْلب علَى       -ِفي بعِض ما جرح    -الجاِرِح  
  ...َأو تَقِْليالً ِمن مكَانَِتِه ومنِْزلَِتِه طَعناً ِفيِه، -ِمن اَألحوال

 -3/452(» ذيل طبقـات الحنابلـة    «ضمن   -»العلِْثيِّ البن الجوزي   نصيحة إسحاق بن أحمد   «وفي  
ـ  فإن(: -تعالى - اهللا   بيننا وبينك كتاب اهللا، وسنَّةُ رسوِلِه؛ قال      « :-له - قولُه -البن رجب  - )453 زعتم اتن

  .. »!إلى ابن الجوزي: ، ولم يقُل)في شيء فردوده إلى اهللا والرسول
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الناس ممن أراد إلزامـي بأقواِلـِه،    لبعض )قريباً(ِمثَْل هذا القَوِل  ولقَد قُلْتُ !!!ِإلَى غَيِرِه: والَ: قُلْتُ
 -ورْأسه بعد تَقِْبيِلي يده -له  )الوداِعيِّ(فكان هذا آِخر كالِمي  -! دوتوعّ وشَدّد وتشَدّد، وهدّد -وإلحاقي بحاِله

... 

...  قَدو)تُهحاهللا - )نَص انَهظَِة -َأعِلِم -نَفِْسها ِفي اللَّحسقَّ المِلم حسلَى المـِذِه    -عِة هاءة «ِبِقـرالنَّـِصيح« - 
   !!وعسى لَعلَّ؛ -علَى الصّواب - هذا الِكتَاب الَِّتي ِهي َأصُل -النَّاِفعة

روى : من جهة أخـرى    واألصل أن الخالف لو احتد أن ال يستمر من جهة وأن ال يصل إلى القلوب              
وعثمان وكان بينهما نزغ من الـشيطان        شهدت علياً : عن سعيد بن المسيب قال     )715ص(الخالل في السنة    

شئت أن أقص عليكم ما قاال لفعلت ثم لم يبرحا حتى اصطلحا             يئاً إال قاله فلو   فما ترك واحد منهما لصاحبه ش     
  .لصاحبه واستغفر كل واحد منهما

أبو بكْـٍر   : الْخَيِّراِن َأن يهِلكَا أي    عن ابن أبي ملَيكَةَ قال كَاد      )4366(وقد روى البخاري في صحيحه      
ِخلَاِفي قال ما َأردتُ  فقال أبو بكٍْر ِلعمر ما َأردتَ إال... لى اهللا عليه وسلمِعنْد النبي ص وعمر رفَعا َأصواتَهما

  ...ِخلَافَك فَارتَفَعتْ َأصواتُهما
  انتهى )..عظيم صلتهما ومكانتهما وكبير أخوتهما ومنزلتهما على ذا قليالً أو كثيراً يؤثر ولم: قلت

  : أقول مستعيناً باهللا تعالى
على باطله وال شك أن  دون قصد، وبين المصر بين من وقع في الخطأ  الحلبي الحكم فسوّىأطلق -

   .والتسوية بين الحق والباطل وقد سبق رده من كالم اإلمام األلباني هذا من الظلم
   .دربه، ومشى على نهجه، وترك ما عليه من حدثه على فهال سار

 عليها السلفيون،  وأصل من األصول السلفية التي يسير     فهو حق    تعالى اهللا رحمه العلثي قول وأما -
   .مخالف للحق مثلك أيها الحلبي ويردون بها على كل

 -بحاِلـه  لبعض الناس ممن أراد إلزامي بأقواِلِه، وإلحـاقي  )قريباً(هذا القَوِل  ولقَد قُلْتُ ِمثَْل( وأما -
  )... -بعد تَقِْبيِلي يده ورْأسه -له  )الوداِعيِّ(الِمي فكان هذا آِخر ك -! وشَدّد وتشَدّد، وهدّد وتوعّد

 - )قريبـاً (القَـوِل    ولقَد قُلْتُ ِمثَْل هذا   (: التي تداولها من اختارهم الحلبي     أقول في النسخة القديمة    -
فكـان هـذا آِخـر     -! وتوعّدوشَدّد وتشَدّد، وهدّد  -بحاِله أراد إلزامي بأقواِلِه، وإلحاقي لشيخ فاضٍل -تماماً

  .انتهى )... -بعد تَقِْبيِلي يده ورْأسه - له )الوداِعيِّ(كالِمي 
أن  أن المراد بهذا الكالم هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه اهللا تعالى، وال شك يبين هذا: أقول

الواضحة النيرة التي    ده ودعوته السلفية  هذا من سوء أدبه مع الشيخ ربيع فالشيخ ربيع المدخلي معروف بجها           
  .سبق نقله في الحلقة الخامسة كما. شهد له به جماعة من أهل العلم الكبار في العالم اإلسالمي

   .نهار حتى تتقي اهللا في حالك وباطلك وأوحالك عليك يا حلبي ليل وهذه اآلية أنت أحوج بأن تتلى
بأنه شـدد   : رح والتعديل ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى      راية الج  وأما قوله عن الشيخ العالمة حامل     

 افترائه وتَقَوّله عليه فالشيخ ربيع صبر وتصابر وصابر في معاملتك محاوالً إصالحك وتشدد وتوعد فهذا من
  .السابعة وقد سبق رد هذه الفرية في الحلقة! ولكن دون جدوى ! وهدايتك للحق لسنوات كثيرة 
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مجالسك الخاصـة، وتؤلـف      الشيخ في   ورأسه فما الفائدة منه وأنت تطعن في       وأما تقبيلك ليد الشيخ   
ال األتقيـاء أولـي      الذئاب المخادعة أليـق    الكتب في الطعن فيه، وتفتري عليه، وما هذا الصنيع إال بصنيع          

  .األلباب
ـ               وأما نصيحتك للشيخ ربيع بأن     م يقرأ نصيحته لفالح فهذا فيه ما سبق من سوء األدب مع أهـل العل

هذا لألسف يصدر ممن يتصدر لدعوة الشباب فال شك أنك بحاجة لدعوة نفـسك قبـل                 األدب الكبار، وسوء 
   .لدعوة غيرك إصالحك

علـى الحـق    فعالً بل هو يـسير  ثم الشيخ العالمة ربيع المدخلي لم يخالف ما في نصيحته قوالً وال       
   . وأوحالكالحلبي بفضل اهللا عليه ومنته لم يتغير ولم يتبدل كحالك أيها

جميع األصحاب، فهذا خـالف      علي وعثمان رضي اهللا عنهما وعن      وأما ما حصل من الخالف بين     
كالم اإلمام األلباني ما يوضح هذا المعنـى        على الباطل ورد الحق، وفي     للوصول للحق، وليس مع اإلصرار    

  .عثمان رضي اهللا عنهم أجمعين كما سبق نقله عنه في موقف ابن عمر مع
عليه، أو يقر الباطل وال يغـار        الحق واإلصرار  ل يا حلبي أن أحداً من الصحابة يقر مخالفة        فهل تقو 

  .اهللا عليه وسلم على دين اهللا وعلى سنة رسول اهللا صلى
ومراقبة لكلماتك وأقوالك حتى تـتهم       ما هذا الخصام بالباطل الذي تخوض فيه وتلج فيه دون مراعاة          

فهذه من نتائج منهجك الجديـد      ! وال حول وال قوة إال باهللا        بإقرار الباطل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم       
من كان مستناً فليستن بمن قـد       ": وصدق السلف رضوان اهللا عليهم    ! وفقت إليه    الذي تسير عليه وتفخر أنك    

  ."ال تؤمن عليه الفتنة - من بعد الصحابة –فإن الحي  -أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم   أي–مات 
ما كنت تنكـره وأن   اعلم أن الضاللة حق الضاللة أن تعرف": حالك كما قال حذيفة رضي اهللا عنه   و

  .)20454رقم11/249(في الجامع   أخرجه معمر"تنكر ما كنت تعرفه وإياك والتلون فإن دين اهللا واحد
ـ         اهللا بن  وقد سبق في الحلقة السابعة نقل موقف عبد        نة النبـي   عمر وعبد اهللا بن مغفل لمن خالف س

  !أوالدهما صلى اهللا عليه وسلم بعد بيانها لهم من
  .)715رقم2/460(السنة للخالل : صوابه: أقول، ))715ص( روى الخالل في السنة( :وقول الحلبي
  .)2053رقم2/214(بنفس السند والمتن في العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد : وهذا األثر

 األقرع بن حابس أو القعقـاع بـن        نهما فكان بسبب تأمير   اختالف أبي بكر وعمر رضي اهللا ع       وأما
  .وليس في مخالفة الحق )13/279(معبد على بني تميم كما في فتح الباري 

الْخَيِّراِن َأن يهِلكَا أبو  عن ابن أبي ملَيكَةَ قال كَاد: ففي صحيح البخاري: هذا االختالف يفسر والحديث
تَِمـيٍم   ِعنْد النبي صلى اهللا عليه وسلم حين قَِدم عليه ركْب بِنـي  َأصواتَهما ا رفَعابكٍْر وعمر رضي اهللا عنهم  

 الْآخَر ِبرجٍل آخَر قال نَاِفع لَا َأحفَظُ اسمه فقال أبـو           وَأشَار فََأشَار َأحدهما ِبالَْأقْرِع بن حاِبٍس َأِخي بِني مجاِشعٍ       
َأصواتُهما في ذلك فََأنْزَل اهللا يا َأيّها الَِّذين آمنُـوا           َأردتَ إال ِخلَاِفي قال ما َأردتُ ِخلَافَك فَارتَفَعتْ        ابكٍْر ِلعمر م  

  ..تَرفَعوا َأصواتَكُم الْآيةَ لَا
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أجمعين ليس من بـاب الجـدل واالخـتالف فـي الحـق،              عليهم ثم اختالف الصحابة رضوان اهللا    
عقل الحلبي حين يقيس خالفه المعـارض        ذلك، وال أدري أين    عن ته بالهوى والجهل؛ فهم منزهون    ومعارض

  !! عليهم للحق بحال الصحابة رضوان اهللا
ِإذَا وقَع ِمن   ( :)229ص( قال الشيخ العالمة ربيع المدخلي في النصيحة كما في منهج السلف          : سادساً

التَّبـِديع بيانـاً    تَبِديع َأو تَضِليٌل؛ فال بدّ ِمن بياِن َأسباِب هذَا -السّنَِّة هَلوِبخاصٍّة َأ -َأو ِمن أطراٍف  -طَرٍف 
اِبرِبِه د قْطَعيةُ، وّجِبِه الح تْ شَاِفياً تَقُومدِِّع قَامبِف المالطَّر كَامَأح ّللنَّاِس َأن رظْهيـ   الِفتْنَِة، و ّجحلَى ِعلْـٍم وٍة ع

  .-ِفي الطَّرِف المبدّع -وبرهاٍن 
 -ِفيِه -الشِّفَاء والوضوح؛ فَاَألصُل وما لَم يكُن سِبيلُه هذا :)1رقم(الحلبي بقوله في الحاشية  فعلق عليه

، )تَقُـوم ِبـِه الحجّـة   ( حتى؛ -فيه -والتَّواِصي ِبالحقِّ والصّبر، والتَّناصح ، )الشَّرِعي التَّعاوِن(ِإعماُل قاِعدِة 
  ... )يغن اهللا كالً من سعته(: وتظهر المحجّة، أو

 -!  )نُـصحِّح وال نُجـرِّح    (: وقاعدِة!  )ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه     ... (: ودعك ِمن قاعدةِ  
  !! -حقّ ِبغَيِر )!(اللَّتَيِن قُوِّلْنَاهما 
  انتهى )...إمّا باطٌل، أو باب إلى الباطل على غيِر ما نقوُل؛ فَِكلِْتاهما -قَِديماً -نْتُكَما بيّ -فَهما 

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
يـذكر الجـرح     الجارح البد أن يذكر أسباب الجـرح، وال        أن ربيع المدخلي  مراد الشيخ العالمة   -

وطعن في األعـراض، ولـم       ب لضاعت الحقوق،  مجمالً، بحيث يظهر حجته في هذا الجرح؛ إذ لو فتح البا          
   .يستقم حال الناس

العالمة ربيع المدخلي على محمد حسان والحويني والمـأربي   والحلبي يريد أن ينزل كالم الشيخ -
  !! لم تقم حجة على تبديعهم شافية واضحة: أهل البدع، ليقول والمغراوي وعرعور وغيرهم من

ها منهجه الجديد، وإال فما وقع فيه هؤالء من التأصـيل الفاسـد             التي بنى علي   وهذه من مغالطاته   -
ولكن مـن   اإلخوان ومنهج التكفير ومنهج القطبية والسرورية وغيره بال شك أنه جرح واضح مفسر ومنهج

   .عميت بصيرته ال عبرة بقوله
  : )التَّعاوِن الشَّرِعي(قاِعدِة  ِإعماُل( وقول الحلبي -
يكون بما جاء في الكتاب والسنة على منهج الـسلف الـصالح،        التعاون الشرعي ال شك أن    : أقول -

مقرر معلوم عند أولي األبصار؛ فهل من منهج السلف التعامل مع أهل البدع              وما سواه فليس بشرعي كما هو     
   .ةوالديان ال شك أن هذا من الخيانة لألمانة وتضييع للسنة! وتقديمهم للناس بأنهم دعاة سنة واحترامهم
  )... )يغن اهللا كالً من سعته(: المحجّة، أو وتظهر، )تَقُوم ِبِه الحجّة(حتى ( وقول الحلبي -

قامت على هؤالء الذين تعتبرهم يا حلبي بأنهم من أعيان أهـل الـسنة،               ال شك أن الحجة قد    : أقول
  الحلبـي بهـذه الليونـة      يطعنون في المنهج السلفي وأهله بكل وضوح، وال أدري ماذا يريد           بحيث أصبحوا 

  !! والميوعة وإلى أي حد يريد أن يصل
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 نُـصحِّح وال (: وقاعدِة!  )ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه... (: قاعدِة ودعك ِمن( وقول الحلبي
  )!! -ِبغَيِر حقّ )!(اللَّتَيِن قُوِّلْنَاهما  -!  )نُجرِّح

  : اعدتين باطلتين مخالفتين لمنهج السلف الصالحعن نفسه العمل بق ينفي الحلبي: أقول
  .ال نجعل خالفنا في غيرنا سبباً للخالف بيننا: األولى
  .نجرح نصحح وال: الثانية

  : وهذه مغالطة أخرى من الحلبي وإليك بيانها
  .خالفنا في غيرنا سبباً للخالف بيننا ال نجعل: أما قاعدة

السه، ومنها الجلسة التي رد عليه فيهـا الـشيخ سـعد            مج فقد قررها في مواطن في كتابه وكذا في       
 الخالق نعادي النـاس  نحن ليس بسبب عبد ( :)69(كما في تنبيه الفطين  الزعتري حيث قال الحلبي المسكين

للخالف بيننا، من جعل     ال يجوز أن نجعل خالفنا في غيرنا سبباً       : كلهم، نحن نبيِّن ونقول كلمة أكثر من مرة       
ألنه إذا اختلف مع أخيه بسبب غيره سـيكون   سبباً في الخالف بينه أنا أقول هذا أحمق ليش؟خالفه في غيره 
 )وأين العدل في ذلك؟ وأين اإلنصاف؟ وأين الحرص؟       . المستفيد؟ الخصم  إذا خسر أخاه من    مستفيداً هذا الغير  

  انتهى
بل هـذا كـالم      !عن نفسه  فهذا كالم واضح جداً في تقرير القاعدة السابقة التي ينفيها الحلبي          : أقول

المنهج السلفي مع أهل البـدع ومـن يجالـسهم           الحلبي عامله اهللا بما يستحق أن تطبيق       سيء للغاية إذ يعتبر   
  ! ويدافع عنهم ويثني عليهم حماقة وسفاهة
واكتفي برد الشيخ سـعد      على هذا الكالم القبيح إذ قبحه أبلغ من رده،         وال أظن أني بحاجة إلى تعليق     

  .الفطين  حفظه اهللا تعالى في الموطن المشار إليه من تنبيهالزعتري
  : ولما شعر الحلبي أنه تورط أخذ يهرب من عمومها ويقيده بما يلي

المخْتَِلفَين في أصول العقيـدة والمـنهج        أنه اختالف اجتهادي سائغ في أطار أهل السنة، مع اتفاق          -
لسلفيين فقط في تنزيل القواعد وتطبيقها، وأن مـن زكـاهم           العلماء ا  الخالف بينه وبين   جملة وتفصيالً، وأن  
  .أعيان أهل السنة ليسوا بمبتدعة بل من

على وقوعه في القاعدة التـي ينفيهـا         وإليك أقواله من كتابه المسمى بمنهج السلف الصالح التي تدل         
  : عن نفسه
  .) "...ِليعِذرِني: ِكنغَيِري ِإذا رَأى غَير رْأِيي؛ لَ ولَستُ َألُوم...  (:)47ص( -
 وأجل منه قول    "الخالف شر ": قال من قال من الصحابة رضي اهللا عنهم تأصيالً         لذلك (:)68ص (-
  .)"عذاب الجماعة رحمة والفرقة": اهللا عليه وسلم تقعيداً النبي صلى
فٌ سـائغٌ؛ ال    اخـتال  - )أهل السّنَّة (في إطاِر    -االختالفَ في التبديِع    (: )3( حاشية رقم  )75ص (-

وِجبهجراً، وال إسقاطاً، وال تبديعاً ي...(.  
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 ِفـي ُأصـوِل العِقيـدة    -ِكلَيِهما -اتِّفَاِق المخالَِف والمخَاِلف  مع... ( :)2(حاشية رقم  )201ص (-
أو  -علَى فَرٍد ِبعيِنـِه      -هذه -قِْد  ُأصوِل النَّ  ِفي تَنِْزيلِ  -!حسب -ِإنَّما الِخالفُ   ؛  -جملةً وتَفِْصيالً  -والمنْهج  

أكثر-ن تُكُلِّمّانتهى ))!!...ِفيه  ِمم  
ال يجوز أن نجعـَل  «: من قولي -دائماً -ُأكَرِّره  وهذا معنى لطيفٌ ِلـما  ( :)2رقم( حاشية )207( -

مبتَِدٍع، َأو سنِّيٍّ وقَـع ِفـي    ِمن: ن خَالَفَ السّنَّةِممّ(ِفي غَيِرنا  )نَحن َأهَل السّنَِّة = االجتهادي المعتبر(ِخالفَنا 
 ِبالـصّبرِ  ؛ بـْل نَتَناصـح بـالِعلِم والحـقِّ، ونَتَواصـى          » )نَحن َأهَل السّنَّة  ( سبباً ِفي الِخالَِف بينَنا    :)ِبدعة

  )...والمرحمة
  ِبـسبِب مخالَفَِتنَـا  - )!البعِض(ِمن  -!اليوم -ى ِبها نُرم وِهي الَِّتي (:)3(حاشية رقم  )250ص( -

ِبأًَنَّهم  -المواقعين لبعض الخطأ، أو البدعة     )السّنَّة أهل(ِمن   -عدِم الحكِْم علَى بعِض اَألعياِن       ِفي )االجِتهاِديّة(
  .)...!!مبتَِدعة

قـد يكـون     ممّا )مفاسد(ِمن   )كالم في شخصٍ  قد يترتَّب على ال   (وما   :)2رقم(حاشية   )293ص( -
 -فيهـا  -التي ال أرى الـصواب       )في بعض الحاالت  (الدّاِفعِني   هو :)عنه أعظم بكثير من مفسدة السّكوت    (

 تبديع- َأو انِْتقَاد!- للعلِم، هذا الداعي، أو هذا الطالب  أو هذا العالم-  لَِفيّعاة المنهج الـسم ِمن دن هِّمم- ! 
ّعلى أصل  وأرى أن هة(إبقاءّلَِفيّالِحيطَِة )الس ة، بل هو بابالمة هو األصُل بال مالمّفلئن خالَفَِني فـي  ...والس

  انتهى )!!هذا غيري؛ فال أقلَّ ِمن أن يعِذرني
ردها وسـيأتي الـرد      وهذه المزاعم من الحلبي والمغالطات يماحل الحلبي فيها بالباطل وقد سبق           -

   .ى بقية كالمه إن شاء اهللا تعالىعل
  .نصحح وال نجرح: الثانية وأما القاعدة

رأيكم في المخالفين لمنهج أهـل الـسنة         ما: الحلبي فقد سئل : فتقريرها قوالً فإليك كالم الحلبي فيها     
  وعرعور؟ والمأربي كالحويني والمغراوي

ت بعيدة، وقرأت ما كتبوا وسمعت مـا        أعرفهم منذ سنوا   أقول إن هؤالء أنا    أنا: الحلبي بقوله  فأجاب
 استطيع منهم أن أناصـحه،  أنا من ،...وبعض هذه األخطاء قد ال يكون قليالً أخطاء عندهم أعلم أن قالوا، أنا

وأتقيه في أن أبـدعهم، أو       أخاف اهللا  لكني والصبر أناصحه، وأذكره، وأبين له خطأه، وأتواصى معه بالحق       
من  بقدر ما أستطيع   ت أعرف أنا أن عندهم أخطاء، وهذه األخطاء أعالجها،        وإذا كن ...أن أخرجهم من السنة   

سنية سـلفية، وال     أن أصولهم أصول عقائدية    أن هؤالء على ثغرات    نصيحة من هذه األخطاء، لكن أعرف،     
 تكفيري بل كلهم يتبرأ من ذالك، وإن كانت        حزبي، أو أنا   أنا أو أحد منهم يقول أنا لست بسلفي، أو أنا قطبي        

 اهللا واتقيه في أن أقول هؤالء تكفيريون، أو قطبيون، أو حزبيون درجات، فأنا أخاف على فترات وعلى يعني

 مخطئين وإن كنت أخطـأهم     على ذلك، وإن كانوا    على أن هؤالء   يعلم مني أني لست بقناعة     وأنا أعلم وربي  
واتقيه فـي    اهللا بدعهم، أما أنا فأخاف   تبديعهم فلي  ومن ال يخاف اهللا في     أخطائهم، لكني أخاف اهللا،    وأحذر من 

  انتهى ...ذلك
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الزعتري في كتابه تنبيه الفطين لتهافـت تأصـيالت علـي            وله كالم آخر منه ما أورده الشيخ سعد       
   .مناقشته فيه مع )77 -65(الحلبي المسكين 

   .األفيح الجديد فعالً وأما فعالً فأنا أجزم بأن الحلبي يمشي عليها، ويطبقها في منهجه
يجرحهم، وينادي بعدم تبديعهم، ويطعن فـيمن        عليهم ويدافع عنهم، وال    فهو يعامل أهل البدع ويثني    

  .نصحح وال نجرح وأخواتها: غاية وثمرة يتكلم فيهم، ويصوره بأبشع الصور، وهذا
وقد سبق في    )نصحح وال نجرح، ونجرح من يجرح     (القاعدة   بل لعل الحلبي بمنهجه الجديد يزيد في      

الحلقة عند كالمه على قاعدة يعذر بعضنا بعضاً، وما سيأتي مـن كـالم الحلبـي                  السابعة، وفي هذه   الحلقة
  .ألهل البدع، ما يفيد تطبيق الحلبي لقاعدة نصحح وال نجرح تزكيته

 من الحق بمثل هذه ال يفيده، بل يزيد في مراوغته وتفلته: قوالً، وتطبيقه لهما عمالً فنفي الحلبي لهما
  .المماحالت

  )...الباطل إلى فَِكلِْتاهما إمّا باطٌل، أو باب( :وقول الحلبي
  .أما كونهما باطلتين فهذا هو الحق: أقول

 باب إلى الباطل فهذا فيه تمييع وتضييع للقضية، بل هما قاعدتان باطلتان تصطدمان مع وأما كونهما
جنح إليه الحلبي كمـا      التالعب الذي   دون مطلقاً وقد حكم أهل العلم واإليمان ببطالنها      مباشرة، منهج السلف 

  .هي عادته
  :القاعدتين وإليكم كالم أهل العلم واإليمان على هاتين

  
  بيننا ال نجعل خالفنا في غيرنا سبباً للخالف :القاعدة األولى

  :تعالى الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النجمي رحمه اهللا -
غيرنا سبباً    فالٍن؛ فال يجوز البتة أن نجعل اختالفنا في        واختلفنا في  فإذا ضاقت األمور،  (: قال الحلبي 

  .)بيننا، وإالَّ كان سبيالً كبيراً يستفيد منه المخالفون أكثر ما يستفيدون لالختالف
على أيِّ شيٍء يجب اجتماعنا؛      :أقول: (تعالى فتعقبه العالمة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه اهللا        

الحق أحد وجب علينا أوالً أن ننصحه، ونبيِّن له؛ فإن رجع، وإالَّ فإنَّـه               الفبلى؛ فإن خ  !  ؟أليس على الحق  
وهجرنـاه،   أن نعتبره شاذاً، ونرفضه؛ فإن أيّده أحد، وأعانه على باطله أنكرنـا علـى المؤيـد؛                علينا يجب

ار علـى   أن نترك اإلنك   وباألخص إذا كانت بدعته أو مخالفته واضحةً، وضارة كبدعة الخوارج، وال يجوز           
األخذ للعلـم   ضارة بالدين؛ فإن أفتينا بجواز المميع حرصاً على جمع الكلمة، والشك أنّ بدعة الخوارج بدعةٌ         

هدم الدين، وشجّعنا المفسدين؛ وهل وجد فينا التكفيـر، والتفجيـر،            عمّن يرى رأي الخوارج؛ فقد أعنَّا على      
 ؤالء، ومؤيديهم، وال يجوز أن نقول هـؤالء يحفظـون  على ه تتلمذ مجموعات من الشباب والتدمير إالَّ حين

مـن وقَّـر    ":الـسلف  القرآن، وعندهم علم؛ فالجهل خير من التتلمذ على أيديهم، وأين أنت من قول بعـض            
   .أخرجه البيهقي في الشعب "صاحب بدعٍة فقد أعان على هدم اإلسالم



  15- 16  

ألنّ عمـر   عن مجالـسته؛ ألـيس   ىوصبيغ سيّره عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه إلى الكوفة، ونه 
ونحن ننتمي إلى أهل الحـديث،       على المسلمين من العدوى بفكره؟ بلى؛ أفيليق بعد ذلك         رضي اهللا عنه خاف   

يرى رأي الخوارج، وال على من يدافع عمّـن   وأتباع األثر أن نغضب على من قال ال يؤخذ العلم على من
أو يؤويه في بيته، ويتظاهر بصحبته، ويحتفظ به؛ فال يخرجه  يرى رأي الخوارج، ويعتذر له، ويبرر مسلكه

  !!؟ بخارجيته من منهج السلف بعد العلم
المنهج السلفي؛ ألـيس النبـي       ال يستحق أن يخرج به من      بل يرى أنَّه إن كان له ذنب فذنبه صغير        

ظم من حـدث الخـوارج؛      رواه مسلم، وأيّ حدٍث أع     ))لعن اهللا من آوى محدثاً    ((: صلى اهللا عليه وسلم يقول    
أو  السلفية مع ما ورد في األحاديث المخرّجة في الصحيحين أو أحدهما           فهل يصح أن يقال أنَّه ال يخرج من       

الحديث  غيرهما بسنٍد صحيح؛ وإني واهللا أربُأ بك يا شيخ علي وأنت من المعدودين من أصحاب مخرّجة في
  . انتهى) من السلفيةأن تتوقف في إخراج من يدين بهذا الفكر الخارجي

  :اهللا تعالى الشيخ العالمة ربيع بن هادي المدخلي حفظه -
   بيننا؟ في غيرنا سبباً لالختالف فيما ال نجعل اختالفنا: عن قاعدة: سئل حفظه اهللا تعالى

خاللها يريدون التوصل إلى عدم تبديع وجرح من هـو أهـل             فاسدة، وأنهم من   بأنّها قاعدة : فأجاب
  .هـ.ا... وأبي الحسن المأربي ومحمد حسان مثل المغراوي ديعللجرح والتب
  :تعالى الشيخ العالمة عبيد الجابري حفظه اهللا -

فإذا ضاقت  : علي الحلبي مقعداً   يقول: المهداوي سئل حفظه اهللا تعالى كما في أجوبته على أسئلة رائد         
حفظكم  فما رأيكم . يرنا سبباً لالختالف بيننا   البتة أن نجعل اختالفنا في غ      فالن، فال يجوز   األمور واختلفنا في  

  الكالم؟ اهللا بهذا
الساحة من الكالم علـى بعـض        في أظنّ أن أخانا علياً يشير إلى ما يجري       : فأجاب حفظه اهللا تعالى   

  :األشخاص، وهاهنا ال بد من بيان أمور
 وليس هو وليـد هـذا       قديم، أن االختالف في األشخاص من حيث الجرح والتعديل هذا        : األمر األول 

جـرحهم   واألئمة يختلفون في أشخاص من حيث -علم الجرح والتعديل  -بل منذ عرف هذا العلم  العصر،
قول أهل الخبرة والمعرفة    : القولين الدليل، ومن األدلة التي ترجح أحد      وتعديلهم، والمعول عليه في هذا األمر     

علـى   على رجل أنه مجروح، وأظهر الدليل      ام الدليل أق معاشرتهم له أو نظرهم في كتبه، فمن       به من خالل  
وترك قول المعـدِّل، ألن      أنه بهذه األدلة مجروح؛ وجب قبول الجارح       جرحه من كتبه أو من مقاالته، وبان      

  ...علم خفيت على المعدِّل الجارح عنده زيادة
   .ملمقدم على التعديل المج أن الجرح المفسر :-األمر الثاني  وهو -والخالصة 

عقيدتـه،   فساد منهج سيد قطب وفساد -اهللا  حفظه -العصر أثبت أخونا الشيخ ربيع  في هذا: وثالثاً
على حفـظ   يدع مجاالً للشك، فالمنصفون والفطنا والحريصون الدليل على ذلك من كتب الرجل بما ال وأقام

كتب الرجل، وأمـا أهـل اللجـج       يل من أهلها قبلوا كالم الشيخ ربيع؛ ألنه أقام الدل        العقيدة والذب عنها وعن   
عليه،  والثناء وتبجيل الرجل، ورفعه فوق الرؤوس،     والحزبيات فإنهم إلى اليوم على تمجيد الرجل،       والشطط
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القاعدة غير سديدة بل هي فاسدة، فأهل السنّة  وبهتاناً، وبهذا يعلم أن هذه وعده في مصاف األئمة كذباً وزوراً
  .القول اآلخر على صحته وترك ويقبلون من األقوال ما قام الدليل القطعي زنون بينها،ونفي األدلّة ويوا ينظر

 إلى الشيطان هالكـاًً منـي   واهللا ما أظنّ أنّ أحداً أحبّ" :اهللا عنه ـ روي عنه  ابن عباس ـ رضي 
هت إلي قمعتهـا    انت المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا     تحدث البدعة في المشرق أو    ": وكيف؟ قال :  فقيل "اليوم

  ."بالسنّة فترد عليه
  :فيتحصل لدينا أن الناس قسمان

إال  يـسلكه  وهذا منهج فاسد ال االختالف الذي فيه مندوحة، ال يعبأ بالجرح والتعديل، ويراه من قسم
  .جاهل أو صاحب هوى
 حكم الدليل، فم  الذين لم تسبق له به معرفة، في       أقوال العلماء في الرجال    ينظر إلى  من: والقسم الثاني 

األصل، ومن هنـا     على وما لم يقم الدليل على جرحه فإنه يبقى        اقام الدليل على جرحه فهو مجروح ساقط،      
  : - المتكلم فيهم ثالثة - الناس ثالثة: يقال

  .المقبول فهذا هو العدل السليم قسم ظهرت عدالته واستقامته، -
  .منبوذ جروحبمقتضى األدلة، وهذا م وقسم ظهر جرحه وانحرافه -
  .يتعب الناس أنفسهم في البحث عنه فهذا يكفي أنه مستور فال مستور، الثالث آخر وقسم -

 الفتن التي تعصف في الناس وتموج بهم كـان  مسلك عظيم وهو في الحقيقة قاعدة؛ أنه في حال وهنا
أهل السنّة فيهم خيـرا      رهممن األقطار فإن أثنوا على علمائهم وخيا       لقدامى من األئمة يمتحنون الوافدة إليهم     

الشام  امتحنوا أهل المدينة بمالك، وامتحنوا أهل     : عليهم شراً أبعدوهم، ومن أقوالهم في ذلك       إن أثنوا  قربوهم،
امتحنـوا أهـل الموصـل       بن سعد، وامتحنوا أهل الكوفة بـسفيان،       باألوزاعي، وامتحنوا أهل مصر بالليث    

  .انتهى "بالمعافى بن عمران
  :اهللا تعالى ور محمد بن هادي المدخلي حفظهشيخ الدكت -

رأيكم حفظكم اهللا في هذه القاعـدة ال نجعـل           ما: سئل حفظه اهللا تعالى في محاضرة التمسك بالسنة       
  ؟للخالف بينناا اختالفنا في غيرنا سبب

نت أهل األهواء، فأ ألنه قد يكون الخالف بيني وبينك في هذا كالم باطل؛ هذا كالم باطل،: الجواب 
حذَّر  لذي ؟أنا أو أنت ؟لدين اهللا ولعباد اهللا وأنا ُأحذّر الناس منه، فأيّهم الناصح تُزكّي صاحب البدعة وتمدحه

أهل األهواء والبدع فهذا منهم،  أما الذي أوى إلى - تبارك وتعالى-اهللا  من األهواء وأهلها هو الناصح لدين
علـى   قد اسـتدلّ   -رحمه اهللا تعالى   -واإلمام أحمد   ،  ))يخاللعلى دين خليله فلينظر أحدكم من        المرء((ألن  

إذا رأيت الرجل   " :فقال -رحمه اهللا تعالى   -السالم على أهل األهواء      هوى الرجل وانحراف الرجل بطرحه    
تحاببتم؟   أفال أدلكم على شيء إذا فعلتموه      ":حديث ثم استدل  "أهل األهواء فاعلم أنه يحبه     يسلّم على رجل من   

ال ليسوا هـم أهـل      : منهم وأتباعك يقولون   ذا كنت أنت تُزكّيهم وهذا يحذِّر      فأهل األهواء  "ا السالم بينكم  أفشو
هو  -اشك أنه    ؟تُفرِّقوا المسلمين، أيهم أنصح لدين اهللا ولعباد اهللا        ألمر سهل والخطب يسير، أو ال      أهواء، أو 

هذا الكالم   في خالفنا، هذا غير صحيح، بل      ا سبباً ال نجعل خالفنا في غيرن    : منهم، فكونك تقول   الذي حذّر : –



  15- 18  

تظهر للناس اليوم، ففرقت أهل السّنة،       مثل هذه العبارات التي بدأت     عليه تحفظ نسأل اهللا العافية والسالمة من      
المشبوهين وإن  وبين أهل األهواء، أما اآلن فاندس في صفوفهم بعض القديم كان الخالف بينهم أهل السّنة في

   .العافية والسالمة انتهى فما فعلوا فيهم أعظم مما فعله أهل األهواء نسأل اهللا ينوا بالسّنةتز
  

  نصحح وال نجرح :القاعدة الثانية
  :تعالى العزيز بن باز رحمه اهللا الشيخ العالمة عبد -

ـ        :)297(قال رحمه اهللا تعالى كما في الرسائل المتبادلة          ن يجـب   أن النقد من أهل العلم وتجريح م
سابقاً والحقاً   اإلسالم أو انحرافه أمر متعين كما فعل علماء       باب النصح لألمة، والتحذير من بدعته      جرحه من 

  انتهى
  :اهللا تعالى الشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين رحمه -

  ."نصحح وال نجرح": ما قيل في أخطاء أهل البدع: سئل رحمه اهللا تعالى
  . من عاند الحقهذا غلط بل نجرح: فأجاب

إذا كان الخالف في مسائل العقائد       ":)116(اإلسالمية وضوابطها    تعالى في الصحوة   وقال رحمه اهللا  
 ممن يسلك ما يخالف مذهب     فإنه يجب إنكاره والتحذير    وما كان على خالف مذهب السلف      تصحح أن فيجب

  . انتهى"السلف في هذا الباب
  :تعالى اهللا حفظه انالشيخ العالمة صالح بن فوزان الفوز -

   عن قاعدة نصحح وال نجرح؟: سئل حفظه اهللا تعالى
  .تجريحهم أهل الباطل الزم هذه القاعدة ما لها أصل، القاعدة ما لها أصل أقول هذه: فأجاب

   ؟ التخطئة ويحرم الطعن يجوز: وسئل عن قاعدة
  .نفسها انتهى هي! نجرح مثل نصحح وال هذه: فأجاب حفظه اهللا تعالى

  :المدخلي الشيخ العالمة زيد بن محمد بن هادي -
مسائل الفقه والمناهج والتوحيـد      على األجوبة في حفظه اهللا تعالى كما في العقد المنضد الجديد        سئل

  ؟ عن قاعدة نصحح وال نجرح :)1/158(
العارفين  اءقواعد العلم الذين يعتد بعلمهم وإنما العلماء الربانيين هذه القاعدة ليست من قواعد :فأجاب

 والتجريح لمن ،والتعديل لمن هو أهل للتعديل التصحيح بشرع اهللا المطهر سابقاً والحقاً التصحيح لما يستحق
الـسنة والجماعـة    بهذا الموضوع الخطير وعلى هذا مشى أهل المتعلقة يستحق التجريح على ضوء القواعد

 وهذه القاعدة فيها تلبيس ،األذهان ببعيد تعديل عنالدين وما كتب الجرح وال السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم
جـاهالً فيجـب     وهذه من المغالطة وصاحبها إما أن يكون      ... ووسائله قلَّ نصيبه من العلم الشرعي     على من 

يهديه ويـرده إلـى      اهللا ونسأل اهللا أن    أن يطلب العلم صادقاً وإما أن يكون ملبساً ومضلالً للناس فحسبه           عليه
  انتهى.... آمين. الالحق رداً جمي
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  : الحلبي على الحلبي ومن رد
 ! )نُصحِّح وال نُجرِّح  (: وقاعدِة!  )بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه     ويعذر... (: ودعك ِمن قاعدةِ  (قوله  

أو  ُل؛ فَِكلِْتاهما إمّـا باطـٌل،     غيِر ما نقو    على -قَِديماً -كَما بيّنْتُ  -فَهما   !! -ِبغَيِر حقّ  )!(قُوِّلْنَاهما   اللَّتَيِن -
  )...باب إلى الباطل

  .إذا كانتا قاعدتين باطلتين، فلماذا تقع فيهما وتطبقهما في منهجك الجديد: أقول
  .وكيف تدافع عن أهلها من المأربي وعرعور وغيرهما

ـ      عباس السيسي في كتابه اإلخوان     فهي قاعدة إخوانية قال     مـن   ،ادالمسلمون خمسون عاماً من الجه
  وقـد  ، نستمر ليالً ونهـاراً    ،وبدأت مرحلة الفهم في جلسات في منزلي       :)26ص(الدعوة   المذبحة إلى ساحة  

؛ سبق أن ذكـرت     وأكرر ما  ،وقد يزيد العدد في الجلسة إلى خمسة وعشرين        تستمر أحياناً إلى منتصف الليل    
  .ولكنها فقط للتصحيح والتوضيح انتهى ،الجلسات وما يدور فيها بعيدة كل البعد عن الطعن والتجريح أن هذه

  )وال نجرح نصحح(وقالها ودعا إليها عدنان عرعور بلفظ 
  )نصحح وال نهدم(بلفظ : الحسن المأربي وأعادها أبو

  ! عملياً والحلبي يطبقها
 -ا  وِهي الَِّتي نُرمى ِبه   ( :بالتمييع على من يرميه   تعليقاً )3رقم(حاشية   )250ص(قال الحلبي   : سابعاً

 )أهل الـسّنَّة (ِمن  -بعِض اَألعياِن  ِفي عدِم الحكِْم علَى )االجِتهاِديّة(ِبسبِب مخالَفَِتنَا  - )!البعِض( ِمن -!اليوم
  )!!ِبأًَنَّهم مبتَِدعة -المواقعين لبعض الخطأ، أو البدعة
  : أقول مستعيناً باهللا تعالى

بالباطـل،   اء له، بترك باطله وميوعته مع أهل البدع واألهواء رمياً له          يعتبر نصيحة العلم   الحلبي -
   .وأن رميهم ليس بحق ولكن بالهوى؛ ألنه خالفهم في مسألة اجتهادية

   .وال شك أن هذا باطل من القول وقد سبق بيانه في الحلقة السادسة -
 ف الواقع، بل هي مـسائل المسائل التي وقع فيها االختالف مسائل اجتهادية زعم خال وزعمه أن -

   .أصولية منهجية وقد سبق بيانه في حلقة الرابعة عشرة
الذين يدافع عنهم وينافح بأنهم من أعيان أهل السنة، وأنهم وقعوا في البدع  وأما وصفه ألهل البدع -
 العلـم   أهـل  عمالً، وسيأتي نقل كالم    على منهجه نصحح وال نجرح، الذي يتبرأ منه قوالً ويواقعه          خطأ فهو 

  .واإليمان فيمن اعتبرهم الحلبي من األعيان
  

 فكيف إذا كـان ... (:)1(حاشية رقم  )283ص(سماه بـمنهج السلف الصالح  قال الحلبي فيما: ثامناً
  انتهى ))!؟ -حسب -ِبدعة  وإنَّما هو في حقِّ سنِّيٍّ وقَع في خطأ أو، )مبتدٍع(هذا األمر ليس بحقِّ 

 كـلُّ ذَِلـك َألنِّـي     ...(: في الحاشية  )306ص(الصالح   فيما سماه بـمنهج السلف   وكذا قول الحلبي    
ـ     بـْل  : ِبَأنَّه سنِّيّ ذو أخطاٍء، وهـم يقُولُـون        -تَعالَى - من َأِدين اهللاَ   )بعِض(خَالَفْتُهم ِفي تَبِديِعِهم وتَضِليِلِهم ِل

  انتهى )!! -تََأنٍّ والَ اسِتثْناء بال –مبتَِدع 
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  : أقول مستعيناً باهللا تعالى
 الحلبي يعتبر عرعور والمغراوي والمأربي ومحمد حسان وغيرهم ممن يزكيهم بأنهم مـن أهـل               -

  .السنة، وهذه مغالطة منه، وسيأتي كشفها إن شاء اهللا تعالى
 الـسلف   بــمنهج  الحلبي النصيحة كما فيما سماه    ربيع المدخلي في كتابه    العالمة قال الشيخ : تاسعاً

َأشْخَاٍص وَأشْياء؛ مراعاةً ِمنْهم ِللْمـصاِلِح       عن ِإنّ العلَماء الفُقَهاء النَّاِصِحين قَد يسكُتُون     (: )293ص( الصالح
  .والمفَاِسِد

  .)ِت عنْهالسّكُو ِمن مفْسدِة فَقَد يتَرتَّب علَى الكَلَاِم في شَخٍْص مفَاِسد َأعظَم ِبكَِثيٍر
  : بقوله )2رقم(فعلق عليه الحلبي في حاشية 

 كُـلِّ (فـي    )كُلَّ أحد ( فهْل نُلِزم ...وينْقُض مذَاِهب القَاِل والِقيل    وهذا َأصٌل َأِصيل، يردّ كَيد كُلِّ دِخيل،      
ودون النظر إلى مـا      !!، واألعيان والمكان دون مراعاة لفوارق الزمان،    ...؟!! )كُلِّ منْتَقَد (أن يتكلَّم في     )بلد
ِمـن   )قد يترتَّب على الكالم في شخصٍ     (وما   !!ِمن مفاسد أو مصالح    -أو ذاك  -يترتَّب على هذا القوِل      )قد(
التي ال أرى    )في بعض الحاالت  (هو الدّاِفعِني    :)أعظم بكثير من مفسدة السّكوت عنه     (قد يكون    ممّا )مفاسد(

 تبد -فيها -الصواب يع- َأو انِْتقَاد!- هذا الداعي، أو هذا الطالب  عـاة   -للعلِم، أو هذا العالمم ِمن دن هِّمم
لَِفيّالمنهج الس- ! ّعلى أصل  وأرى أن هة(إبقاءّلَِفيّالِحيطَِة )الس ة، بل هو بابالمة هو األصُل بال مالمّوالس... 

  ).!!يعِذرني ِمن أنفلئن خالَفَِني في هذا غيري؛ فال أقلَّ 
  : أقول مستعيناً باهللا تعالى

المصالح وتغير الزمان والمكان، سيأتي ردها ومناقشته فيها بإذن اهللا  سفسطة الحلبي حول مراعاة -
   .تعالى

 عـن تزكيـة   والعلماء السلفيون ال يطلبون من الحلبي جرح أهل البدع لكن يطالبونـه الـسكوت   -
تعظيم  ال يجوز ": (73)بهم، قال الشيخ صالح الفوزان في ظاهرة التبديع والتفسيق        الناس   المتهمين؛ لئال يغرر  

مدحهم والثناء عليهم يروج بـدعتهم، ويجعـل         المبتدعة والثناء عليهم، ولو كان عندهم شيء من الحق؛ ألن         
الثنـاء  والسلف حذرونا من الثقة بالمبتدعة، وعن       . هذه األمة  المبتدعة في صفوف المقتدى بهم من رجاالت      

والمبتدعة يجب التحذير منهم، ويجب االبتعاد عنهم، ولو كان عندهم شيء من الحق،  عليهم، ومن مجالستهم،
مخالفات، وعندهم أفكار  غالب الضالَّل ال يخلون من شيء من الحق؛ ولكن ما دام عندهم ابتداع، وعندهم فإن

التغاضي عن بدعتهم؛ ألن فـي هـذا ترويجـاً           عليهم، وال يجوز مدحهم، وال يجوز      سيئة، فال يجوز الثناء   
فالواجـب   -ال قدّر اهللا     -الطريقة يظهر المبتدعة ويكونون قادة لألمة        للبدعة، وتهويناً من أمر السنة، وبهذه     

  انتهى "التحذير منهم
أتقى من السلف الـذين      وأما ادعاؤه أن السالمة في إبقائه حيطة فيقال له لست أعلم وال أورع وال              -

في زعمه أن االحتياط عدم جرحهم وما        موا فيمن خالف الحق وأصر على باطله، وسيأتي مناقشة الحلبي         تكل
  .فيه من الورع البارد
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محتاطاً فِلم لم تحتط مع العلماء السلفيين الذين اضطربت وهجـت ومجـت              تكون ثم إذا أردت أن    -
الـذباب،   تدعيه كورع من يسأل عن حكم قتلبل هذا دليل أن الورع الذي . بال هوادة طاعناً فيهم وهاجمتهم

  .وقد قتلوا الحسين فما أشبه حالك بحالهم
  )فلئن خالَفَِني في هذا غيري؛ فال أقلَّ ِمن أن يعِذرني(: وأما قول الحلبي -

  .هذا فيه ما سبق من تطبيقه لقاعدة يعذر بعضنا بعضاً: أقول
بل يلحق بهم وال كرامة كما هو منهج السلف         يدافع عنهم ومن يماشيهم،      فهل يعذر أهل الباطل ومن    

   .في الحلقة السابعة نقل مجموعة من أقوالهم الصالح، وقد سبق
  :فائدة


	ة ا������� �
  :رد ���� ��ي 
 )سبباً للخالف بيننا غيرنا ال نجعل خالفنا في (ة وتناقض قاعدةكّالشمري في بيان ِر قال األخ معاذ

   :وهو رد قوي جزاه اهللا خيرا
  . وتهافتها ، وتناقضها )!القاعدة ( هذه  نُكتةً في بيان ِركّة- هنا -عارض  وأنا...

أحدهما، وخـروج    إلى االنتساب الصنفين ، وادعى   )!مقعدها ( بيننا؛ فأثبت ...غيرنا: ذلكم أنّها تقول  
  . اآلخر عنه

  !  ِمن غيرنا-هذا  -)اآلخر ( توافقنا على كون- إذن -فأنت 
  !؟ )) غيرنا اختالفنا في (( :ولفكيف تق

  !؟ عن أي اختالٍف تتحدث
  !غيرنا؟ ألم تقر بأنّه من
  !؟ ))اختالفنا ((: ؛ فكيف تقول- إذن -فأنت توافقنا 

  ! نعم
 ؛ بل تراه))غيرنا(( تقر بأن المختلَفَ فيه ِمن أنّك ال الواقع  ؛ إذ- فقط -هذا التّناقض حقيقته لفظيةٌ 

   . - كما هي عبارتك - ! )الفمبملئ  (سلفيا
، )!الحدادية(ـب، و ))!اللّعب على الحبلين ((  تقبل االنتساب لنا ؛ فأنت ترمينا بـ-أيضا  - وال أنت

  . وغير ذلك
   ريد أن يقول     ركيكةُ العبارة، !) القاعدة( فثبت أنصاحبها ي ر   سنُخَالفكم فـي جـرحكم    : وأنالمفـس

وسنُدِخُل مخالفيكم  !بكّل بسالة رد تجريحكم هذا بكّل قوٍة، وسنُدافع عن خصومكمالمبرهن لمن تجرحون، وسن
  ! منها أنتم وسنُخِرجكم ! في السلفية

  !!! )غيرنا( ، وأن مخالفيكم من)منكم( بالتّالعب باأللفاظ ؛بزعمنا أنّا )!نُخادعكم( سنظّل! ولكن
  ! التّناقض ن مثل هذا م- عند التّمحيص - أسلم -إذن  - فقاعدة اإلخوان

أنّه  فأثبتوا االختالف، ولم يخادعوا فيزعموا     !))بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه     ويعذُر...: ((يقولون فهم
  ! ليس قائما
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  !!!أجمعوا عليه فيما إن اختالف الصحابة ال يؤثّر: ؛ فكأنّه يقول))!فيغيرنا اختالفنا: ((فأما من قال
  ! االتّفاق واالفتراق ؟: في آنإذ كيف يجتمع الضدان

لو كان (( أصٍل غير منبثٍق عن الوحي؛ فإنّه  ، وأولئك المطبلون أن أي)المقعدون( فهل يدِرك هؤالء
  انتهى)) كثيرا اختالفًا فيه من عند غير اهللا لوجدوا
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باهللا من شرور أنفسنا، ومن  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ، اهللا الرحمن الرحيم بسم
شريك  أن ال إله إال اهللا، وحده ال هادي له، وأشهد  فال مضل له، ومن يضلل فالسيئات أعمالنا، من يهده اهللا

  .له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
وشـر األمـور    ،  اهللا، وخير الهدى هدى محمد، صلى اهللا عليـه وسـلم           أال وإن أصدق الكالم كالم    

  .بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار محدثة محدثاتها، وكل
وتلبيسات الحلبي والتي  عشرة من سلسلة صيانة السلفي من وسوسة فهذه هي الحلقة السادسة: بعدأما 

ويصفهم  الثناء والتمجيد ألهل البدع(( الخامسة وهي سأكمل فيها بإذن اهللا تعالى مناقشة الحلبي في المالحظة
وفـي   مجالـسه  لثناء عليهم فيبأسمائهم إال أنه معروف عنه الدفاع عنهم وا بالموحدين فهو وإن لم يذكرهم

  .))والمغراوي وغيرهم أمثال محمد حسان والمأربي أشرطته من
  : مع مناقشته بالحجة والبرهان وال أطيل عليك أخي القارئ فإليك البيان من كالم الحلبي

 - ينفتنةُ فلسط: المسَألَةُ اُألولَى(: )25 -23ص(الصالح  قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف: أوالً
  : -!الدعِوية

 النَّـِصيحة، والنَّقْـد،  (والجهـِل ِبَأسـاِليِب    -ِبسبِب قلة العلم عموماً  - ِمن َأواِخِر ما جرى ِمن الِفتَِن
؛ -ِبضعِة شُهوٍرمنْذُ  -السِليبة –ِفلَسِطين الحِبيبة  ما وقَع ِفي: - خصوصاً -)والتَّرِجيح بين المصاِلِح والمفَاِسد

ا َأنْكَرطُور  )أحدهم( لَـمِذِه السه لَى كَاِتبع- نْهفَا اُهللا عِض -ععةَ بِزيار  ِة الِعلِْم لَهالدعاة طَلَب-   ـون هِمم
هِعنْد (!)  تَِدعبا -  ِإنْكاراً شَِديداً غَِليظاً؛-!مِجد-.  

 وصـار يلْـِزم   !! ورفَض مِعي الكَـالَم   ! لَم يرد علَي السالَم    -سبِب ذَا ِب - )!المذكور(حتَّى ِإن ذاك    
 كُلُّ ذَِلك ِمن غَيِر منَاصحٍة، والَ بياٍن،      ...!!!!والِخصام ويبِني علَيِه الهجر والتبديع   !!! اآلخَِرين ِبقَوِلِه َأيما ِإلْزام   

  انتهى ))... والَ اعِتباروالَ اسِتفْسار،
  : أقول مستعيناً باهللا تعالى

الحلقة الحادية عشرة من صيانة  الحلبي يتباكى على حال الدعوة السلفية في فلسطين وقد سبق في -
الـرحمن   وانظر أيضاً المقال الذي كتبه أخونا أبـو عبـد          السلفي بيان شيء مما يتعلق بهذا التباكي فأنظره،       

 ففيـه كـشف     )العواصم السلفية من القواصم الخلفية الحلبية     (وغيرها بعنوان    في شبكة سحاب  القلمي وأنزله   
   .حقيقة األمر لمن أراد الوقوف عليه لشيء من
بأسلوب النـصيحة والنقـد وتـرجيح     والحلبي يرِجع سبب المشاكل إلى قلة العلم عموماً والجهل -

أم أن السبب كان ألجل مخالفة مـنهج الـسلف    الرئيسالمفاسد والمصالح خصوصاً، لكن هل هذا هو السبب    
فمن جاء بمنهج جديد وقواعد جديدة فقد جاء بـالخالف وفـرق    المحقق للمصالح والمطوح للمفاسد والقبائح،

  .شر والخالف! الشباب
َأنْكَـر   لَما( ولةفي النسخة القديمة المتدا، )كَاِتب هِذِه السطُور  علَى)أحدهم( لَما َأنْكَر( وقول الحلبي -

  ! فال أدري لماذا غيره من بعض السلفيين إلى أحدهم )بعض السلَِفيين علَى كَاِتب هِذِه السطُور
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يدل على مخالفة ظـاهرة وقعـت مـن          الظاهر حتى ال يقف القارئ على أن المنِْكر عليه سلفي مما          
  ! الحلبي

الكالم أي أن الفتن بدأت بعـد إنكـار ذلـك     يفسره ما بعده من )ِنما جرى ِمن الِفتَ( وقول الحلبي -
.. .أن الفتنة ليس سببها قلة العلم والجهل بأسـلوب النـصيحة     السلفي على الحلبي بعض فعاله، مما يدل على       

   .بل هاج وماج وألّب العباد على السلفيين! ولم يقبل النصيحة! ولكن سببها من خالف الحق
 في كـالم الحلبـي هـو       هذا الداعية المبهم  : أقول ؛)طَلَبِة الِعلْمِ  ارةَ بعِض الدعاة  ِزي( وقول الحلبي  -

  .)القطبي اإلخواني الضال: محمد حسان المصري(
 حضر معـه    )الحافظ، البحر ( والحلبي وهل القضية كانت فقط زيارة أم أنه خطب في أحد المساجد،          

  .الصالة
عالية في التعـديل فهـو       مع أن الحلبي وصفه بأوصاف    ؟  هولم يصرح ب   الحلبي والسؤال لماذا أبهمه  

والتبديع فلماذا لـم يـصرح     ويدفع عنه البدعة   "من دعاة التوحيد والعقيدة السلفية    ""خطيب واعظ ""سلفي": عنده
فالسلفيون الصادقون  ! ويظهر تلبيسه للسلفيين  ! أم أن الحلبي يخشى إذا ذكره باسمه أن تنكشف أوراقه         ؟  باسمه

خاصة مع قـول     .من حوله لظهور عالمة االنحراف بتزكية أمثاله       النفضوا أنه يزكي هذا الداعية   علموا   لو
  ! إن الحلبي يزكي من ليس أهالً للتزكية: عبيد الجابري الشيخ العالمة

نْكـاراً شَـِديداً    ِإ؛-!مبتَِدع  (!) ِممن هو ِعنْده -بعِض الدعاة طَلَبِة الِعلِْم لَه  ِزيارةَ(: وقول الحلبي -
وصـار  !! الكَالَم مِعي ورفَض! السالَم لَم يرد علَي   -ِبسبِب ذَا    - )!المذكور(حتَّى ِإن ذاك    . -ِجدا -غَِليظاً  

  )!!!!والِخصام ويبِني علَيِه الهجر والتبديع!!! َأيما ِإلْزام يلِْزم اآلخَِرين ِبقَوِلِه
بصيغة الجمع في  )ِعنْدهم هو ِممن(في النسخة القديمة المتداولة ؛ )ممن هو عنده( قول الحلبي: قولأ

الداعية يبدعه جماعة من الناس، لـيس ذاك   تعني أن هذا )عندهم( فصيغة فما الذي غير الواقع، )عنده( كلمة
عن تبديعهم لـذاك الداعيـة أم أن    العلماء اجعفهل تر! توهم انفراده بتبديعه )عنده( بينما صيغة! المنِْكر فقط

  !! له في الحكم بابتداع صاحبه الذي يدافع عنه الحلبي خشي أن يظهر أن لذلك السلفي موافقين
جماعة من أهل العلم وضللوه منهم الشيخ العالمة ربيع بن هـادي             فيه تكلم والواقع أن محمد حسان   

  ! والشيخ العالمة عبيد الجابري عمير المدخلي
الـرحمن المـصري     البنا والشيخ محمود لطفي عامر والشيخ خالد عبد        الشيخ حسن : ومن أهل بلده  

  .وغيرهم
 مما يشعر بالمفارقة؛ ألنه يقول أنـا  )عندهم( أو )عنده( والحظ أخي القارئ ما في تعبير الحلبي بقوله

  ...الجديد المتغير المحدثلست معكم في هذا التبديع؛ ألني أفارقكم، وهذا يؤكده حال الحلبي ومنهجه 
فنعم من خـالف مـنهج   . .غليظاً وعدم رده للسالم عليه إنكاراً وأما اعتبار الحلبي إنكار ذلك السلفي

ال يجهل حال ذلك المبتدع وحكم معاملة أهل البدع فضالً أن يكـون              السلف في معاملة أهل البدع وكان مثله      
فـي    قال البربهاري.دعوة فال بد من اإلنكار عليه كما هو حال السلفمبرزاً في العلم وال معتبراً لنفسه عالماً
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وعرفه فإن جلس معه  ره إذا رأيت الرجل جالساً مع رجل من أهل األهواء فحذّ" )145رقم112(شرح السنة 
   "بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوى

َأهـِل الِْبدعـِة َأتْـرك        َأهِل السنَِّة مع رجٍل ِمن      َأرى رجلًا ِمن   "َأحمد بِن حنْبٍل     وسأل َأبو داود اإلمام   
ه؟ كَلَام  

 "تَرك كَلَامه فَكَلِّمه، وِإلَّا فََألِْحقْـه ِبـهِ   تُعِلمه َأن الرجَل الَِّذي رَأيته معه صاِحب ِبدعٍة فَِإن لَا َأو: فقَاَل
  .بي يعليالبن أ )1/160(طبقات الحنابلة 

فكيف بمن يعلم حاله وضالله ثم  والحظ أخي القارئ أن هذا فيمن يجهل حال المبتدع أنه على بدعة
 -230( التويجري في القول البليغ قال الشيخ حمود !! بل ويدافع عنه ويصفه بالسلفية!!  هو يجالسه ويؤانسه

 التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطـل،  دحونالذين يم على هذه الرواية عن اإلمام أحمد ينبغي تطبيقها" ):231
 بأن التبليغيين من أهل البدع والضالالت والجهاالت، وهو مع هـذا يمـدحهم ويجـادل    فمن كان منهم عالماً

فإنه ينبغي  بهم، ومن كان جاهالً والتجنُّب، فإنّه يلحق بهم، ويعامل بما يعاملون به، من البغض والهجر عنهم؛
العلم بهم، فإنـه   عنهم بعد والمجادلة فإن لم يترك مدحهم والجهاالت، والضالالت البدعإعالمه بأنهم من أهل 

  .انتهى يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به
 ):30رقم2/72(أحمد بن يحيى النجمي رحمه اهللا تعالى كما في الفتاوى الجلية  وسئل العالمة الشيخ

  سنيون أم ال؟ إخوانية، وسرورية، وغيرهم هل يقال أنَّهمأهل السنة الذين يتبعون أهل األهواء من  ما حكم
البدع يعرف ويخبر وينصح، فإذا أصر على متـابعتهم          من يجهل حال أهل   : فأجاب رحمه اهللا بقوله   

 يعامل معاملة أهل السنة لمن تابعهم، وأنسجم معهم ال يقال له سني، وال وال يقال واالنسجام معهم فهو منهم،

  .انتهى
اعلمـوا  " :)1/390(ابن بطة في اإلبانة      ة أهل األهواء والبدع سبب للوقوع في حبالهم، قال        ومجالس

من السنة والجماعة، واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح         إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواماً       
  :نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين باب البلية على أفئدتهم وحجب

  .وكثرة السؤال عما ال يعني، وال يضر العاقل جهله، وال ينفع المؤمن فهمه البحث والتنقير،: أحدهما
  انتهى "القلوب صحبته مجالسة من ال تؤمن فتنته، وتفسد: واآلخر

 اهللا، اهللا معشر المسلمين، ال يحملن أحداً منكم حسن ظنه " :)2/470(اإلبانة  وقال ابن بطة أيضاً في
: فيقول على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه األهواء، ن معرفته بصحة مذهبهوما عهده م بنفسه،

ألستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكالمهم ألصق من الجـرب، وأحـرق                أو أداخله ألناظره، 
اإلنكـار،  ويسبونهم، فجالسوهم على سـبيل   ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، اللهب، للقلوب من

  .انتهى "حتى صبوا إليهم المكر، ودقيق الكفر زالت بهم المباسطة وخفي والرد عليهم، فما
 علي الحلبي عفا اهللا عنا: الجابري حفظه اهللا تعالى قلت وهذا عين ما حصل للحلبي، قال الشيخ عبيد

 ى أنه تأثر بفكر األخوان أنـه      واهللا أخش  وحاله ومآلنا ومآله أصبح اآلن يتالعب، وأنا       وعنه وأصلح اهللا حالنا   
ناصر رحمه اهللا  حياة شيخهم اإلمام العالمة الشيخ وأثر عليه األخوان وما استطاع أن يظهر هذا في خالطهم
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بقدره وبقـدر أهـل العلـم     العارفون رحل شيخهم الذي فقده أهل اإلسالم ما استطاعوا أن يظهروا هذا فلما
  .انتهى عندهم والفضل أظهروا ما

الذي ": قال الشيخ العالمة ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى       ! أن يتأثر بهم   لس أهل الباطل ال بد    فمن جا 
لنفسه البد أن يتأثر ألن الرسول الصادق المـصدوق   ادعى مهما، رغم أنفه الباطل ال بد أن يتأثر يجالس أهل

فحامل ، حامل المسك ونافخ الكيرك إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء(وقال  والسالم حذّر عليه الصالة
أن  الكير إما أن يحرق ثيابك وإما  ونافخ،ريحا طيبة أن تبتاع منه وإما أن تجد منه المسك إما أن يحذيك وإما

 : اهللا له واحد من ثالث حاالت كلها خير مثل حامل المسك  يعني الجليس الصالح ما شاء)تجد منه ريحا خبيثة
 يعطيك و إما أن تبتاع منـه أي تـشتري منـه؛             ؛علبة  يقدم لك  ؛طيبك؛ية تفضل فإما أن يحذيك ويقدم لك هد     

شيئاً محرماً بل اشتريت شيئاً طيباً يحبه اهللا عز وجل مطلوب منك  خمراً وال استفدت منه و هذا خير لم تشتِر
ير؛ فكذلك ريحاً طيبة و هذا خ  و إما تجد منه،منك عند دخول المساجد فهذا استفدت منه في الصالة مطلوب

  .علماً وأدباً وعمالً: منه في كل أحواله الجليس الصالح البد أن تستفيد
يمكن يصيبك بـسرطان   إما أن يحرق ثيابك و إما أن تجد منه ريحا منتنة وجليس السوء كنافخ الكير

  .باهللا أو مرض أو أي شيء و العياذ
 )فلينظر أحـدكم مـن يخالـل    ليلهعلى دين خ والمرء(، ينالك منه سوء وشر فجليس السوء البد أن

 اآليـات ؟  هل أهل األهواء والبدع ليسوا من هـؤالء عنـدك  )لبعض عدو إال المتقين يومئذ بعضهم األخالء(
  ! إال أمشي معهم وأجالسهم: ألحاديث تحذّر وأنت تقولاو

نوا أئمـة  والسالم يحذّر الصحابة والسلف الذين كا عليه الصالة الرسول إذا كان ؛من أعطاك العصمة
  انتهى" ألهل البدع يريدون أن يسمعوا وال مثل الجبال يسدون آذانهم

أهل البدع، فقد كان السلف مـع علمهـم وتقـواهم     إن من كان مؤصالً ال يخشى عليه من: وال يقال
القرآن والسنة من أهل البدع فقد دخل رجالن على محمـد            وورعهم يخشون على أنفسهم من سماع نصوص      

 :قال؟ فنقرأ عليك آية من كتاب اهللا: قاال. ال: قال؟ يا أبا بكر نحدثك بحديث: أهل األهواء فقاالبن سيرين من 

: قـال ؟ أن يقرأ آية ما كان عليك: فقام الرجالن فخرجا، فقال بعض القوم. تقومان عني، وإال قمت: قال. ال
 والفريـابي  )397رقم1/120(سنن ال أخرجه الدارمي في "إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفاها فيقر ذلك في قلبي

  .)373رقم249(في القدر 
 اإلخوة بعـدم مماشـاة أهـل البـدع         إذا نُِصح بعض  : وسئل العالمة ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى      

  فما قولكم ؟ ،أنا مؤصل: بقوله ومجالستهم أجاب
نهج السلف لو كنت مؤصالً وعرفت م ،معهم ما مشيت لو كنت مؤصالً: نقول له": فأجاب حفظه اهللا

 واهللا لـو كنـت  ، الضحايا من أمثالك الذين كانوا مغرورين مثلك المخاطر التي تتعرض لها وعرفت وعرفت
  .البدع ما مشيت مع أهل كذلك
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 !!منك؟ من العلماء فكيف يستفيدون يا أخي لم يستفيدوا! بحجة أنه ينفعهم ويمشي الكثير مع أهل البدع
 !!ويقبلون منـك ؟  وغيرهم من أئمة اإلسالم عثيمين رحمهم اهللا ي وابنيرفضون قول ابن باز وأقوال األلبان

  .انتهى" بالمائة أنك ستصبح من أذنابهم إن تسعة وتسعين ثم ،هذا هوس
إن كـان   : أقول،  ))...منَاصحٍة، والَ بياٍن، والَ اسِتفْسار، والَ اعِتبار       كُلُّ ذَِلك ِمن غَيرِ   ( وقول الحلبي 

 هذا األمر خاصة مباشرة دون نصيحة فصحيح لكـن هـل ينكـر             عليه في  لبي أن هذا السلفي أنكر    مراد الح 
وهل تقبل يـا حلبـي النـصيحة    ! يناصحه من قبل، وهل مثلك يجهل حال الرجل الحلبي أن هذا السلفي كان

 منه أن يناصـحك  فلماذا تطلب، !يبين لك المشايخ ذلك تكراراً ومراراً فلم تقبل ولم تنصع للحق ألم! والبيان
 ثم ما أنت عليه لم يقع منك خطـأ  ،!نفسك والذب عن حالك هل هذا فقط للدفاع عن! ويبين لك وأنت ال تقبل

 عليه في تزكية أهل البدع المنحرفين فما مواقفـك المخزيـة المرديـة مـن               تسير بل هو منهج  ! غير متعمد 
  .بيب وغيرهم بخافية على ل)والمغراوي والمأربي والحويني عرعور(

بل عن منهج تسير  األمر كان واضحاً جلياً فمثلك لم يقع فيه عن خطأ: أقول؛ )وال استفسار( :وقولك
  .عليه

والحلبـي يعظـم نفـسه    ! متعمداً ال اعتبار له وال قيمة من خالف الحق: أقول؛ )اعتبار وال( :وقولك
 الذين هم فوق الحلبي بمراحل بل لم على العلماء  فأهل العلم أنكروا.عنه ويعطيها فوق حجمها كما هو معلوم

  ...شأوهم وال مرتبة أدناهم يدرك الحلبي
 عن اإلمام أحمد بن حنبل أنـه  )1865رقم2/154(النيسابوري في مسائله  فمن ذلك ما نقله ابن هانئ

  نتهىا "الكرابيسي ال يجالس وال يكلم وال تكتب كتبه وال نجالس من جالسه، وذكره بكالم كثير أخزى اهللا"قال 
منهج السلف فحذر منه اإلمام أحمد مباشرة        فالكرابيسي كان من العلماء الفقهاء المحدثين لكنه خالف       

  .ونهى عن مجالسته ومجالسة من يجالسه
عن أن  ويجالسهم ويميع قضيتهم فضالً هكذا كان أئمة السنة في معاملة أهل البدع ومن يتهاون معهم

بالمبتدعـة   القاعدة العامة عند أهل السنة في اإللحاق: تعالى  حفظه اهللاقال الشيخ عبيد الجابري! يدافع عنهم
 هذه خالصـتها فـال  ! ضالل على لهم مع علمه بأنهم تنحصر فيمن يدافع عن أهل البدع ويسوغ لهم ويعتذر

ألنه يخشى سطوة أهل السنة لكنه هـو      يصدر هذا إال من صاحب هوى في الغالب وإن أظهر التستر بالسنة؛           
  .هوى صاحب

 فيظن أن سـيد قطـب وحـسن البنـا           ،الخير وليس عنده فرقان    وقد يكون جاهل من الجهال يحب     
ـَّدِوى  عبد اهللا القرضاوي المصري المقيم حالياً في قطر نـسأل اهللا            وفتحي يكَن ويوسف بن    والمودودي والن

يدعيه أن طُلْبتـه   جاداً فيماكان صادقاً  يطهر قطر منه ومن كل ذلول مبتدع قد يظنهم علماء ولكن هذا إن أن
فسيبقى على ما هو عليه نحوهم من الدفاع  عن هؤالء ويتبرأ منهم إذا بين له وإن كان كاذباً سيرفع يده الحق

  انتهى.. .وحينئٍذ يلحق بهم وال كرامة عين وتبرير أخطائهم وتسويفها عنهم واالعتذار لهم
، )ما وقع في فلسطين الحبيبة الـسليبة      (  على قوله  )1( في الحاشية رقم     )23ص( :علق الحلبي  :ثانياً

ردا علَى من  -حِفظَه اهللا -قَالَه فَِضيلَةُ الشَّيخ ربيع بن هادي  ِبما -هكَذا -ولَقَد ذَكَّرِني صِنيع هُؤالِء ( (بقوله
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اِن  شَنَّعيالب ٍء ِمنشَي نع كُوتَهاِء سلَمِض الععلَى بِض  ِفي -قَاِئالً -ععاِئِحِه«بال ": -»نَصناً وبكُتْ جسي لَم وه
ِإسقَاط ُأنَاٍس ِفي بلَِدِهم هم َأمثَُل النَّـاس،  : ِمنْها وِإنَّما سكَتَ عن َأسِئلَِة ُأنَاٍس لَهم َأغْراض ومقَاِصد سيَئة؛ ِغشا،

  "البلَد ةُ السلَِفيةُ ِفي ذَِلكتَنْتَِهي الدعو وِبِإسقَاِطِهم
  .))-المسلمين ِمن بعِض بلدان وانْجر ِإلى غَيِرها - وهذا عين ما جرى ِفي ِفلَسِطين: قُلْتُ

  : أقول مستعيناً باهللا تعالى
 غير متعمد وال مبنـي     حفظه اهللا تعالى في سلفي وقع في خطأ        المدخلي ربيع كالم الشيخ العالمة   -
الـشيخ   ولـيس كـالم   ! مخالف للسلف يسير عليه فأراد إسقاطه أهل الغلو من الحداديين وأذنابهم           على منهج 

   .العالمة ربيع المدخلي في الدفاع عن المنحرفين تعمداً عن منهج السلف الصالح
نزل نفسه منزلة العالم الذي سكت عن شـيء          :الذي حاوله الحلبي حيث    ثم من المضحك التشبيه    -

   .لبيانا من
 محمـد (ونـزل    .إلطاحة محمد حـسان    ونزل ذلك السلفي منزلة من يسأل ألغراض ومقاصد سيئة        

  .بلده وبسقوطه تنتهي الدعوة في تلك البلدة  منزلة من يراد إسقاطه وهو أمثل من في)حسان
هنـاك  باطل منقوض، ف: منهجه األفيح وهذا التشبيه المفتعل الذي بناه الحلبي على خياله الواسع أو         -

   .وبين التشبيه من كالم الحلبي فارق سحيق عميق بين األصل من كالم الشيخ ربيع
يكونوا  أنت يا حلبي لست من العلماء الذين يحق لهم تقدير المصالح والمفاسد، وأن: أن يقال وبيانه -

   .مرجعاً للشباب السلفي، ال علماً وال منهجاً وال أمانة
وأيـضاً  ! لم يِرد أن يسقط محمد حسان؛ ألنه ساقط عند العلماء          فهو عليك أنكر الذي السلفي وأما -

  ! بل أنكر عليك! هو لم يسألك
أين الشيخ حسن البنا والـشيخ      : سبحان اهللا !  فهل هو أمثل من في بلده      )حسان محمد( وأما الداعية  -

  .األعلى المصري وغيرهم الرحمن المصري والشيخ أبو عبد عبد خالد
هذا التلبيس والتدليس والغش     اهللا أكبر ما   ؛!حسان تسقط الدعوة السلفية في مصر     وهل بسقوط محمد    

  .أنت لست صادقاً وال ناصحاً أميناً! المشين
ولو  -في مصر قد يؤدي إلى سقوط المنهج السلفي في مصر            محمد حسان  إن استمرار : بل لو قلت  

  .ألصبت كبد الحقيقة: ي إن شاء اهللا تعالىألنه حرب على المنهج السلفي وأهله كما سيأت ؛-وجد غيره يلم 
والثناء عليهم،   ال يجوز تعظيم المبتدعة" )73(قال الشيخ صالح الفوزان في ظاهرة التبديع والتفسيق 

ويجعل المبتدعـة فـي صـفوف        عندهم شيء من الحق؛ ألن مدحهم والثناء عليهم يروج بدعتهم،          ولو كان 
بالمبتدعة، وعن الثناء عليهم، ومن مجالستهم،  لسلف حذرونا من الثقةوا. المقتدى بهم من رجاالت هذه األمة

االبتعاد عنهم، ولو كان عندهم شيء من الحق، فإن غالب الـضالَّل ال              والمبتدعة يجب التحذير منهم، ويجب    
 الحق؛ ولكن ما دام عندهم ابتداع، وعندهم مخالفات، وعندهم أفكار سيئة، فـال يجـوز   يخلون من شيء من

للبدعة، وتهوينـاً مـن    ناء عليهم، وال يجوز مدحهم، وال يجوز التغاضي عن بدعتهم؛ ألن في هذا ترويجاًالث
  . انتهى"فالواجب التحذير منهم -ال قدر اهللا  -أمر السنة، وبهذه الطريقة يظهر المبتدعة ويكونون قادة لألمة
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 :ى بمنهج السلف الصالح على قوله من كتابه المسم)2(في الحاشية رقم  )23ص( الحلبي علق: ثالثاً
أقوُل عـن    دون روية وال تثبت أنِّي)!(وبعض الناس ينقُُل عنِّي ( :بقوله )زيارة بعض الدعاة من طلبة العلم(

  !السلَِفية إمام في: -غلواً  -هذا األخ 
    أنني  ؛-!قطُّ -وهذا لم يكُن والواقع      نْذُ ِسنينم ِرفُهبٍ  -َأعقُر نواعظاً ناجحاً داعياً إلـى مـنهج     -ع

انصر أخاك ظالماً   "باب   من ، وِإنَّما َأدفَع عنه البدعةَ والتبديع، وذلك      - بارك اهللا فيه     –وعقيدة السلف    السلف
 !الشَّاِغل شُغِْلي -كما قد يتَوهم   -فضالً عن أن يكون كالِمي عنه        ! رواه البخاري عن أنس     كما "أو مظلوماً 

  .)..ِسوى من عصمه ربنَا الرحمن واهللا المستعان -كَاِئناً من كَان - ينْجو ِمن الخَطأ ِإنْسان والَ
  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

في الموضوع وإعطاؤه أكبر من حجمه وإخراجه عن موطن الخالف؛ ليخرج  عادة الحلبي التهويل -
بـل   نعم أنا زكيته إال أني لم أبالغ وأغُل فـي التزكيـة           : دع، فهو يقول  مأزق تزكية أهل الب    الحلبي نفسه من  

  .زكيته باعتدال
 فمجرد أنـه  حقيقة األمر أن الحلبي يعتبر غالياً في تزكيته لمحمد حسان ولو لم يصفه باإلمام بينما -

صفه بالسلفية فكيف وهو ي .دافع عن محمد حسان مع علمه بحاله وأنه قطبي كاٍف في إثبات غلوه في تعديله
   !!! عقيدة ومنهجاً وأنه خطيب ناجح

وهذه المعرفة شاملة لما كتبوا     : أقول،  )عن قُربٍ  -منْذُ ِسنين    والواقع أنني َأعِرفُه  (: وقول الحلبي  -
 ما رأيكم في المخالفين لمنهج أهل الـسنة كـالحويني         : صرح بذلك الحلبي حين سئل     وما قالوا من البدع كما    

  وعرعور؟ والمأربي يوالمغراو
 بعيدة، وقرأت ما كتبوا وسمعت ما قالوا، أنا أنا أقول إن هؤالء أنا أعرفهم منذ سنوات: فأجاب بقوله

  انتهى...أعلم أن عندهم أخطاء وبعض هذه األخطاء قد ال يكون قليالً
عن حزبيات وضالالت من سنين و عليك يا حلبي؛ فأنت تعرفه وتعرف ما عنده من فقولك هذا حجة

تكملة المئوية السلفية كما في الـرد البرهـاني    ، بل ذكرت محمد حسان في)قطبي(قرب ووصفته سابقاً بأنه 
   :)252 -251ص(

  كمعاند  أعوان فهـم)حلفـاء(      )رحيم( )حسانهم( )إحسانهم(
  كاألزبد:  جمع غثاء السيل قل     للشيخ بل للنهـج بل لدعاته 

  وتفرد م كالغريق بلجةــ ه       حقد والجهالة مركب)ثالوث(   
  األرشد  هو منهج السلف الصحيح    حقاً تركت بمثل هذا منهجاً 

  .زكاه وال كرامة كما هو منهج السلف فمن كانت هذه معرفته وتلك تزكيته فال شك أنه يلحق بمن
  )!اِغلشُغِْلي الشَّ -يتَوهم كما قد -فضالً عن أن يكون كالِمي عنه ( وقولك يا حلبي

يقل أحد أن شغلك الشاغل هو تزكية  هو تلبيس منك؛ لتصرف القارئ عن موطن مخالفتك فلم: أقول
عـن نفـسك     منك في محمد حسان إال في حالة الدفاع        محمد حسان بل لم يقع هذا منك في األلباني حتى يقع          

  .فتلهج بذكر األلباني
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منـك التزكيـة     ولو صدرت ! ان اإلخواني فموطن المخالفة منك أيها الحلبي هي تزكيتك لمحمد حس        
فكيف وأنت قد زكيتـه فـي مجـالس         ! لكان كافياً في إدانتك بها    : لمحمد حسان مرة واحدة ولم تتراجع عنها      

  .أهل البدع متعددة؛ ال لتزكيه فقط بل لتدفع عن نفسك تهمة تزكية
 "ظالماً أو مظلومـاً  انصر أخاك" باب وِإنَّما َأدفَع عنه البدعةَ والتبديع، وذلك من( :وقولك يا حلبي -

  )! كما رواه البخاري عن أنس
 حتى لـب البدعة، في يقعوا لم الذين األبرياء عن والتبديع البدعة يدفعون السلفيين العلماء كل: أقول

   .يبدعونه كما سبق في الحلقة الثامنة من وقع في المخالفة خطأ دون تعمد ال
 يستحق النقد والجرح بحق، قال الشيخ النجمي رحمه اهللا تعالى فـي             من على والعلماء إنما يتكلمون  

اعتباطـاً،   إن أهل العلم عندما يقولون عن قوم بأنهم مبتدعة فإنهم ال يقولون هذا" ...(23 -21) الفتاوى الجلية
 أمـور   ..صحبهم وتركهم وإما، وإمـا     وإنما يقولونه بأمور استندوا إليها، إما من إقرارهم وإما من كالم من           

  انتهى "...استفاضت عنهم وتوالت عليها إثباتات كثيرة
بأنهم ظلموا الرجل بتبديعـه، والواقـع أن    وتنزيلك للحديث على من بدع محمد حسان فيه اتهام لهم

   .المخالفين وابتداعه في الدين  هو الذي ظلم نفسه بسلوكه منهج)محمد حسان(
فمحمد حسان لـه     !يستحق الدفاع عنه والنصرة له    من بدع وضالالت     وهل ما وقع فيه محمد حسان     

  .حميمة بجمعية إحياء التراث اإلسالمي عالقة وطيدة
 .فعلى منهج الموازنات المبتدع ممن لديهم انحراف عقدي ومن تكلم فيه ظاهراً على أعيانهم وقد أثنى
   .الدن ومن معه من التكفيريين كسيد قطب وابن

 الذي يكفّر الحكام ويسبهم جملة، ويثني على دعاة الضاللة مـن            اإلخواني وكثنائه على وجدي غنيم   
  .وتحزيب واإلخوانيين في مصر، وأكثر دروسه تهريج وكالم ال قيمة له، أو تهييج وتثوير التكفيريين

  .وثنائه على فرقة اإلخوان والتبليغ
   .أنفسهم واعتبار عملهم من العمليات االستشهادية وثنائه على المفجرين

للمشايخ السلفيين بأنهم غالة في التجريح وأهل غيبة فـي محاضـرة             في أهل السنة ووصفه   وطعنه  
  ! العنوان؛ لكالمهم في أهل البدع وفي أمثاله كاملة مخصصة بهذا

  ! المعروفة المشهورة إلى غير ذلك من مخالفاته
باطله ال أن تنصره يديه وتمنعه من ظلمه و فالظالم تأخذ على: عليك ال لك أيها الحلبي فالحديث حجة

أن تأخذ بأيـديهم عـن      : عليك والمأربي وحسان وغيرهم فالواجب    وتؤيده كما تفعله مع عرعور والمغراوي     
 السلف الحق بالحجة والبرهان ال بإعانتهم على باطلهم وتزيينه لهم والدفاع عنهم باطلهم وترجعهم إلى منهج

   .تدليساً وتلبيساً
التجريح والغيبة  في ورميهم بالفواقر كالغلو ن ظلم محمد حسان لهمثم أين أنت من نصرة السلفيين م

   .وغيرهما
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من استنكر شدته في الرد علـى        قال الشيخ العالمة محمد ناصر الدين األلباني في معرض رده على          
 )النصيحة والدين(ينصحوه  أن المشفقين على الدكتور إني أرى من الواجب على أولئك.. . ":الدكتور البوطي

مرة أخـرى، عمـالً      مثلها عن الخوض في   أن يتراجع عن كل جهاالته وافتراءاته، وأن يمسك قلمه ولسانه         ب
تحجزه : كيف أنصره ظالماً؟ قال:  قيل.مظلوماً انصر أخاك ظالماً أو: بقول نبينا محمد صلى اهللا عليه و سلم

مخرج في اإلرواء  ابر، وهو أخرجه البخاري من حديث أنس، ومسلم من حديث ج.نصره عن الظلم فإن ذلك
  . انتهى)2515(

أم أنه مما شمله التغيير والتطور الجديد في         الحلبي من كالم العالمة األلباني     هل سيستفيد : فال أدري 
  ! المنهج

 هللاِسوى من عصمه ربنَـا الـرحمن وا   -كَاِئناً من كَان -ِإنْسان  والَ ينْجو ِمن الخَطأ( :وقول الحلبي
  )المستعان

   .الحق بالباطل ودلست على القارئ الحقيقة أطلقت الحكم فلبست: أقول
؛ خطأ غير مقصود وغيـر متعمـد      : عصمه اهللا ولكن الخطأ على نوعين      فالخطأ ال ينجو منه إال من     

  .وخطأ مقصود ومتعمد إتباعاً للهوى ومخالفة للحق
   .صاحبه إن وقف عليه يرجع عنه ويتوب: فاألول

على باطله ولم يرجع للحق حذر منه وكشف حاله للناس حتى ال يغتـروا               إن أصر صاحبه  : نيوالثا
  .بباطله

ال شك أنه من الثاني فـال        ؟من األول أم من الثاني    : فهل ما وقع فيه صاحبك ووقعت فيه أنت أيضاً        
   .تلبس الحق بالباطل لهواك يا حلبي

مع كـون ذا  (: ()1( حاشية رقم )24ص(بقوله  )مبتدع ممن هو عنده( علق الحلبي على قوله: رابعاً
  ! مقلداً في هذا التبديع

قد ناصـحناه بـه؛    -!هو سبب تبديِعِه له الداعي إلى اهللا تعالى مما وبالرغم من أن ما أخذ عليه ذاك
  .تجاوباً واستجابةً -وحده -والفضُل هللا -ِمنه  فرَأينَا

ِمنه كُنَّا نطمع ا - وإن هدِمن البيان مطلباً شـرعياً صـادقاً   -ُهللاسد ِمن الوضوح، والمزيد المزيد... 
و)مهمحَأرقّ، وفُ النَّاِس ِبالحرنَِّة َأعُل السالَم - )ِبالخَلْق َأهخُ اِإلسا قَاَل شَيوقال شيخ اإلسالم في تفسير ...كَم 

  ."طريق تلطف بالناس في التوبة بكلومن تدبر أصول الشرع علم أنه ي": )2/595( آيات أشكلت
إذا : قلـتُ لهـم  « :-)الحداِدية(على » ردوِده«بعِض  وِمن توجيهاِت فضيلِة الشيِخ ربيِع بِن هادي في

 "مبتـدع : نقوَل عنـه  عنده بدعة؛ اإلنسان يريد أن يتأدب في لفِظِه؛ ليس الِزماً أن :معناه أنَّه )أشعري( :قُلنا
 :، ويمر علـى غيـِره، ال يقـولُ   )الجعِفي جابر(؛ يمر على »البخاري« ا أقرأ لكم تراجم ِمنأن«: إلى أن قال

بين ضاللَه نُـصحاً للنَّـاس،    .إنه مبتدع؛ ألن هذا ليس الزماً:  وال يقول،-يعرف أنه رافضي وهو -مبتدع 
  انتهى)) .»غير مبتدع: مبتدع، أو :لكن؛ ليس الِزماً أن تقول
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  : تعيناً باهللا تعالىأقول مس
مع أن ! العلماء الذين بدعوا محمد حسان مقلد لغيره من بأنه: الحلبي يصف السلفي الذي أنكر عليه -

 أي بدعه باجتهاد منه وهذا تناقض في كالم الحلبـي           )عنده مبتدع(الحلبي وصفه فيما سبق بأن محمد حسان        
على توجيهات من قرأ الكتـاب   لمرة األولى ثم عدلها بناءلما كتب الكتابة في ا أنه -واهللا أعلم  -ولعل سببه 

  .ويتعصبون لمشايخهم لتناسق الكالم وترابطه، أو أنه أراد أن يرمي السلفيين بأنهم أهل تقليد وجمود، لم يتنبه
محمد  عليه إنما هو آخذٌ بأقوال العلماء في محمد حسان المبنية على إدانة السلفي الذي أنكر ثم هذا -

   .مذموماً إال عند أهل الفتن والتضليل ومعلوم أن قبول القول بدليله إتباع وليس تقليداً! الحجة والبيانحسان ب
فتقليده ألهل العلم الثقات الذين يبنون أحكامهم على الحجج أمر          ! ثم لو فرضنا أن هذا السلفي مقلد       -
المذموم بل  ير عليه العلماء ليس من التقليدهذا ليس تقليداً وإنما هو إتباع للحق الذي يس والحق أن! ال يستنكر

العالمة أحمد بن يحيى النجمـي       هو من منهج السلف الصالح، ولذلك لما قلت يا حلبي في تعليقك على فتوى             
يمكن أن نرضى ألنفسنا أن نكون نسخةً طبق األصل عن أي إنساٍن كان مهما كان  لكن ال(( :رحمه اهللا تعالى

   ))ومهما عال اسمه وزنه،
  .من هو الذي كلَّفكم بهذا: أقول: النجمي رحمه اهللا تعالى بقوله رد عليك الشيخ العالمة

يعد موافقاً للشخص، ولكنَّه يعـد موافقـاً         من وافق شخصاً لكونه رأى أن الدليل معه؛ فإنَّه ال         : وثانياً
 واحد، وأنَّه يتبع بعضهم بعـضاً فـي   تعالى أخبرنا أن المؤمنين سبيلهم للدليل؛ وهذا هو التقليد المباح، واهللا

من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سـبيل   ومن يشاقق الرسول( : فقال تعالى؛آخرهم ألولهم الحق ويستغفر
واتبعـتهم   والذين آمنـوا (:وقال تعالى] 115 :النساء [) مصيراً المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنَّم وساءت

والذين جـاءوا   (:وقال تعالى ]21:الطور [ )عملهم من شيء ألتناهم من تهم وماذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذري
أحد من المؤمنين أو من  فليس] 10: الحشر [) بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان من

ثم أوحينا إليك    (:هللا تعالى العقيدة واألحكام الشرعية قال ا     على العلماء مستقالً بنفسه، ولكن يتَّبع بعضهم بعضاً      
اهللا فبهداهم  أولئك الذين هدى (:وقال تعالى ] 123: النحل [) المشركين أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من

  .]90: األنعام[)اقتده
في قوٍل أو أقواٍل فإنَّه ال يقال أنَّه صار نسخةً طبق األصـل مـن فـالن     وبالجملة فمن اتبع شخصاً

  .انتهى
 :في جناية التمييع على المنهج السلفي      وسئل شيخنا العالمة الشيخ عبيد الجابري حفظه اهللا تعالى كما         

 كبار العلماء الذين العلم في القضايا النازلة في المناهج ومعرفة الرجال ويخالفون يتزعم ويتصدر بعض طلبة

األمر  توجيهكم في هذا فما د من الناس،لسنا مجبورين بإتباع أح لهم صبر في معرفة هذه القضايا، بحجة أننا
  .بارك اهللا فيكم

أنـت لـست     نحن نقول ،  )قال ولسنا مجبرين بإتباع فالن أو كما     ( قوله ...:.فأجاب حفظه اهللا تعالى   
يحتمل الخطأ والصواب ويحتمل الحـق والباطـل وكـان           مجبراً بإتباع فالن نعم، لكن قولك هذا مجمل فإنه        

بل العبرة بالدليل فحينما يتنازع الناس فـي   لذاته، عالن بقول فالن أو العبرة ليستجديراً بك أن تفصح، فإن 
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َأيهـا   ﴿يا: تعالى صلى اهللا عليه وسلم كما قال يجب رد ما تنازعوا فيه إلى اهللا ورسوله فإنه أمر من األمور
والرسوِل ِإن  تَنَازعتُم ِفي شَيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه مِر ِمنْكُم فَِإنالَْأ الرسوَل وُأوِلي الَِّذين آمنُوا َأِطيعوا اللَّه وَأِطيعوا

إلـى   والـرد  هو الرد إلى كتابه،  الرد إلى اهللا:قال أهل العلم ،)59: النساء(الْآِخِر﴾  والْيوِم كُنْتُم تُْؤِمنُون ِباللَِّه
غايـة الفـساد    صلى اهللا عليه وسلّم، فقولك هذا في  بعد مماتهحياته والرد إلى سنته إليه في رسوله هو الرد

للعلـم   شاكلتك من المتـصدرين  الناس بك أو بمن هو على والبطالن وال يفهم منه أحد إال أنك تريد أن تربط
 الواجب عليك أن تربط الناس بأئمة الهدى والعلمـاء المعـروفين بـصحة    وكان ميدان الدعوة، والمتصدرين

األنبياء  هؤالء هم ورثة العلم والنصح لألمة، فإن منهج السديد السليم والمعرفين كذلك بالرسوخ فيالمعتقد وال
أو في التحذير من رجل من الرجـال وأبـانوا           فإذا قالوا كلمتهم في نازلة من النوازل أو في أمر من األمور           

على الدليل وعلى البينة والبرهان،  مبنياً قالوه ألنه حق مادام وسوء مأخذه وجب قبول ما بالدليل فساد منهجه
  انتهى .وفاسدة المقولة باطلة فبان بهذا أن هذه

الرجوع للعلماء واحترامهم وتقـديرهم      وال شك أن ما ينادي به الحلبي وأشكاله من االستقالل وعدم          
تقليـد  (( :وصدق العالمة ناصر الدين األلباني إذ يقـول        !بمثل هذه الحجة الشيطانية هو من تالعب الشيطان       

  .انتهى فما بالك باإلتباع المنضبط والنصرة للحق على بصيرة ))منضبط خير من اجتهاد أهوج
  :ومن رد الحلبي على الحلبي
 )المنهجيـة (بـسربال   إن التّعلّق(( )–810(المس و الصرع  في إثبات قوله في كتاب برهان الشّرع

يفـتح علـى    لهو باب: وثبتوه، وأصلوه،واتّفقوا عليه ل العلم، في رد ما قرره أه؛والتمسك بدعاوى نبذ التّقليد
 قال اإلمام المبجـل   : دينه، وطاش يقينه   وأثرا خطيرا؛ إذ قد يلجه من رقّ       الدين وعلى العقيدة شرا مستطيرا،    

 قوُل فاسٍق عند اهللا فهو: ومن زعم أنّه ال يرى التّقليد، وال يقلّد دينه أحدا: رحمه اهللا تعالى -بن حنبل  أحمد
إبطاَل األثر، وتعطيل العلم والسنّة، والتّفـرد بـالرأي،     إنّما يريد بذلك،-صلّى اهللا عليه و سلّم  -ورسوله 

  .يعلى أبي  للقاضي ابن)55 / 1( "طبقات الحنابلة  . "والخالف والكالم، والبدعة،
 طريٍق مشرٍع أمام من هب ودب ليقـول  لفتحال يجوز أن تكون سببا  -أيضا  -وإن تلكم الدعاوى 

  !! ما شاء، ملبسا تارةً، ومزخرفًا أخرى من شاء
ممن يطاول   -دونهم   العلماء بكالم من هو    من و كذلك ال يجوز أن تكون سبيالً يرد به كالم األثبات          

  !!اكسيهممخالفيهم، وتحجيم مع بتقزيم من أولئك الّذين يتلمسون وجودهم - دينهم
 ة(التّقليد، ونبذ   إقناع النّفس برفض)محاولة(وإنإلى شباكه  لهي محاولةٌ)التّبعي أن يجر الشّيطان قَِدر 

إذا :  عند التّحقيق)لكن( و.. فأنكروا، وردوا، ووهموا، وسفّهوا، وغلّطوا..ممن كان يظن بهم الخير عددا فيها
 يحسن شيًئا من الـصغراء  )يكاد(تقليٍد أعمى لمن ال   الكبراء، منجرون وراءهم تاركون التّباِع قوِل الكُبراء،

   .الحدثاء أو
  اإلبل تورد  ما هكذا يا سعد     أوردها سعد و سعد مشتمل

 عليها ضريبةٌ عالية، فكيف تُقبـُل ممـن   لكن إن المنهجية العلمية، والتّحقيق العلمي كلماتٌ غالية، ..
  ! يريش ؟يطير ولما
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أن  أصوالً، أو أن نهدم -سائغة  وهي في الظّاهر مقبولةٌ -البتّة بمجرد دعاوى رد التّقليد  فال يجوز
  تعالى  التّوفيق بيد اهللا سبحانه و...ولكن..نسفّه مسلّمات، أو نُشكّك بحقائق نرد قواعد، أو

 - متلفّعين بغطاء التّحرر والتّحقيق -  الخارجين عن منهج أهل السنّة)هؤالء( في القول إن :و أخيرا
بمنّة اهللا يوفي وال حول  يكفي، وببيان الحقّ - في هذا المقام -طويٌل سابغ، وكثير دامغ، لكن ما ذكرتُه هنا 

  انتهى ))..باهللا و ال قوة إالّ
ام أحمـد رحمـه اهللا   نقلها الحلبي ال تثبت عن اإلم   مقولة اإلمام أحمد فيمن ال يرى التقليد التي       : تنبيه

 فـي   )11/303(قال الذهبي في سير أعالم النبالء       : تتضمنه من معنى فاسد    تعالى وقد أنكرها أهل العلم لما     
واألشياء التي واهللا  إلى أن ذكر أشياء من هذا األنموذج المنكر.. :.للرسالة المنسوبة لإلمام أحمد معرض نقده

ومن زعم انه ال يرى التقليد وال يقلد دينـه أحـداً   ( سمج ما فيها قولهما قالها اإلمام فقاتل اهللا واضعها ومن أ
  انتهى جهل المحدثين كيف يروون هذه الخرافة ويسكتون عنها  فانظر إلى)فهذا قول فاسق عدو هللا

هذا الكـالم   : )الحلقة األولى  -34 -31(الرشيد   وقال الشيخ العالمة ربيع المدخلي في النهج الثابت       
هذا الكالم الذي يعود بالطعن عليه وعلـى أئمـة           أن يقوله،  وحاشاه إلمام أحمد ال يثبت عنه،    المنسوب إلى ا  

أهل  التقليد، فيرميهم بالفسق، برأه اهللا من هذا الباطل، وإذا ثبت عن غيره فنرده بقاعدة اإلسالم الذين حاربوا
قصدهم يخالف قصد فالح   ذلك فإن، ومع)كل يؤخذ من قوله ويرد إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(: السنة

  ...عنهم اإلتباع -صح  إن -الذي يريد بالتقليد التقليد الباطل، وهم يريدون بالتقليد 
ألنَّها ليس في القرآن والسنة ما يدل عليهـا؛          فهذه األقوال المنكرة ال يجوز نسبتها إلى اإلمام أحمد؛        

وفي اإلسناد إليه رجل ...م أحمد أن يقول مثل هذه األقوالوحاشا اإلما وألنَّها مخالفة لمنهج السلف وأصولهم،
  انتهى ومع ذلك فكالمه شاذٌ تفرد به هذا الرجل المجهول عن أصحاب أحمد الفحول .ال يعرف

  )مما هو سبب تبديِعِهم لـه     ( المتداولة في النسخة القديمة  ؛  )له مما هو سبب تبديِعهِ   ( :وقول الحلبي  -
  .)عندهم(و )عنده( الحلبي في قوله  من بيان تدليس وتلبيسوهذا فيه ما سبق

 -!تبديِعِه له وبالرغم من أن ما أوخذ عليه ذاك الداعي إلى اهللا تعالى مما هو سبب(: وقول الحلبي -
 نَا ِمنهبه؛ فرَأي ناهحباً -وحده -والفضُل هللا -قد ناصواستجابةً تجاو.  
 ِمنه كُنَّا نطمع وإن- اُهللاسد هِمن -د ِمن البيان مطلباً شرعياً صادقاً المزيد الوضوح، والمزيد...(.  

وأن محمد حسان تجاوب    ! التي بدع ألجلها   الحلبي يزعم أنه قد ناصح محمد حسان في األمور        : أقول
في التي وقع فيها، ولذلك يصفه الحلبي كما سـبق بأنـه سـل    واستجاب للنصيحة أي أنه تاب من تلكم الفواقر

  !أنه قد تاب ورجع عن منهج القطبي اإلخواني الثوري العقيدة والمنهج، مما يدل على
عالمات االستجابة  أو تائباً من ضالالته أو بدت منه متحوالً إلى السلفية لكن كيف يكون محمد حسان

اإلنترنـت   شبكةذلك الحلبي وهو ال زال سرورياً قطبياً لم يتغير ولم يتبدل؛ فموقعه ومواعظه في                كما يدعي 
 وثنائه؛ السلفيين بهذا الزعم والفضائيات تكذب دعوى عالمات االستجابة فالحلبي يريد أن يخدع نفسه ويخدع

   .على يوسف القرضاوي والشعراوي بعد توبته
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الـضال ال زال     على طريق الدعوة جراح وأفراح الذي مشى فيه على المنهج القطبي           وكتابه خواطر 
  .ى بعد توبته المزعومةموجوداً في موقعه حت

المنحـرفين   وال زال أهل الباطل مـن     : وكيف يكون محمد حسان قد تغير منهجه وتراجع عن باطله         
  .يثنون على محمد حسان ويقدمونه ويخالطونه

حضوره اإلعالمي  على لطعنوا فيه ولوصفوه بأقبح األوصاف، ولحجروا: لو تاب محمد حسان: واهللا
  ! والدعوي ونفروا الناس عنه
 ؟واختالطه ودعوته عند من ثم انظروا إلى عالقته؛  عندهم فهذا يدل على أنه منهم      َأما وال زال المقدم   

ن؟ومع م  
أخرجه ابن بطة فـي اإلبانـة        "عنا بدعتَه لم تخْفَ علينا ُألفتُه      من ستر ": وصدق األوزاعي حين قال   

  .)425رقم(
 ،صـبيح  الربيع بن  جعل ينظر إلى أمر،ري البصرةلما قدم سفيان الثو: القطَّان وقال يحيى بن سعيد

: قـال  ،أهل القدر :بطانته؟ قالوا من: قال! إال السنة ما مذهبه: قالوا؟  سأل أي شيء مذهبه،وقدره عند الناس
  .هو قَدري

الثوري، لقـد نطـق    رحمة اهللا على سفيان:  وعلق عليه بقوله)426رقم(أخرجه ابن بطة في اإلبانة   
والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البـصيرة           ، وقال بعلم فوافق الكتاب    بالحكمة، فصدق 

 )عنـتم  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال ودوا مـا              (: وجل والبيان، قال اهللا عز   
   .انتهى

ما تقولون في الرجل : مجلسبعض أهل ال كنت عند أرطأة بن المنذر فقال: وعن عقبة بن علقمة قال
هو منهم  : قال أرطأة  من ذكرهم ال تذكروهم ؟     دعونا: قال يجالس أهل السنّة ويخالطهم، فإذا ذكر أهل البدع       

  .يلبس عليكم أمره ال
األوزاعي، وكان كشّافاً لهذه األشياء إذا بلغتـه،         على فقدمت: قال !فأنكرت ذلك من قول أرطأة    : قال

أخرجـه ابـن    .عن ذكرهم، ومتى يحذروا إذا لم يشد بـذكرهم  هذا ينهى قول ما قال؛صدق أرطأة وال: فقال
  )8/15(دمشق  عساكر في تاريخ

هذا ادعاء : أقول )واستجابةً تجاوباً -وحده -والفضُل هللا -فرَأينَا ِمنه  قد ناصحناه به؛( :وقول الحلبي
  ! هتاب ورجع عن باطل من الحلبي بأن محمد حسان المصري قد

سلمان ومحمد حسان وسأله فيهـا       مشهور وهذا من الحلبي بناء على تلك المكالمة التي حصلت بين         
  ؟ عن بعض أقواله المشهورة عنه

طريقة أهـل المكـر    وهذه طريقة جديدة في التوبة لكنها ليست على منهج السلف الصالح ولكن على 
  .والمخادعة

يضحك علـيهم الحلبـي وأمثالـه مـن المميعـين            تىبساذجين مغفلين ح   وأهل العلم السلفيين ليسوا   
  :يقبلوا دعوى توبة محمد حسان لألمور التالية لذلك هم لم! الضائعين
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خالف منهج السلف الصالح ووقع في البدع والمحـدثات أن يقلـع عنهـا               أن الواجب على من   : أوالً
 البدعة قائماً حتى يتوب منهابعض ويستمر في بعض، فمن كان كذلك فال يزال وصفه ب جميعاً، وال يتوب من

  .جميعاً
 في معرض رده على توبـة       )2/220( الجلية قال الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النجمي في الفتاوى        

هذا ال يعفيك بل أنت ما زلت واقعـاً         ...وبقاءك مع الباقي   إن توبتك من عشرين بدعة،    : أبي الحسن المأربي  
  اهـ في البدع

بعض أقواله ولم يتراجع ويتبرأ مـن        المزعومة والتي تبرأ فيها من    وهذا بخالف توبة محمد حسان      
التوبة المزعومة من إجمال وعدم وضوح واحتمـاالت         جميع أصوله القطبية وأقواله الحزبية، مع ما في هذه        

  .لمعاني أخر
بدعتـه  يعلن توبته ويتبرأ من  عليه أن أن من وقع في البدعة علناً وتأثر الناس ببدعته فالواجب: ثانياً

   .علناً ويطالب من تأثر به الرجوع إلى الحق
إعالن التوبة كما    معنى فيها وهذا بخالف ما حصل في المكالمة الخفية غير المعلنة؛ والتي ال يتحقق           

  .)وبينوا إال الذين تابوا وأصلحوا(قال تعالى 
يعيرون   فإن النّاس؛نيةعالنيةً فليتب عال أساء قال ميمون بن مهران من أساء سرا فليتب سرا، ومن

 ومن طريقه ابـن     )36رقم(أخرجه الشاشي في جزئه      .يغفر و ال يعير    - عز و جلّ   - و اهللا    ؛و ال يغفرون  
  .)4/92(وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء  )61/365(عساكر في تاريخ دمشق 

عن  اد أن يجالسه أحد التائبينلما أر -كما في اإلبانة الصغرى البن بطة  - وهذا اإلمام ابن المبارك
 فقـال ؛  فقال ابن المبارك ألنـك جهمـي      ؟  ولم فقال! هللا إما أن تقوم وإما أن أقوم      ل و فقام وقا  مذهب الجهمية 

  .كما أظهرت من بدعتك توبتك ال حتى تظهر من:  فأجابه عبد اهللا ابن المبارك.ولكنني تبت
حسان أن يعلن توبته وال يكفي مـا   يجب على: )50(وقال الشيخ عبيد الجابري كما في تنبيه الفطين 

   .أعلنه سراً أو في الهاتف انتهى
الخالق كمـا فـي مجمـوع        الرحمن عبد  عبد وقال الشيخ العالمة ابن باز رحمه اهللا تعالى مخاطباً        

 المحليـة فـي   عن هذا الكالم، وإعالن ذلك في الصحف الواجب عليكم الرجوع :)245 -8/242(الرسائل 
  "فيه لسعودية، وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتمالكويت وا

كانت غير واضحة وغير صريحة فـي توبتـه          أن األسئلة واإلجابات في مكالمة محمد حسان      : ثالثاً
   .كثير من االحتماالت وتعدد المقصود وإعالنه البراءة من البدعة وأهلها، بل يدخلها

سان المجملة غير الواضحة يعتبرها توبة وواضحة لكـن  إجابات محمد ح والعجيب أن الحلبي يعتبر
وإن كُنَّا نطمـع   .تجاوباً واستجابةً -وحده -والفضُل هللا -قد ناصحناه به؛ فرَأينَا ِمنه ( يريد المزيد حيث قال

 اُهللا -ِمنه هدِمن -سد ِمن البيان المزيد انتهى)الوضوح، والمزيد  
قال الشيخ مقبل : يتوبوا  لهم مخادعات فيظهرون التوبة وهم في الحقيقة لمومن المعلوم أن أهل البدع

أمـا الـسني   .. .مستعد أن يكون له خمسة أوجه الحزبي: )290(الوادعي رحمه اهللا تعالى في تحفة المجيب 
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يرض، بخالف الحزبيين فإنهم قد أصبحت عندهم فيما يزعمـون           فإنه متمسك بدينه سواء رضي فالن أم لم       
 يا فـالن اتـق اهللا أنـت   : فلما قيل له. ويحلف، ويقول واهللا ما أنا في جمعية الحكمة سة فتراه يتكلم معكسيا

 جمعيـة   فقال نعم أنا حلفت أننـي هنـا فـي المـسجد ولـست فـي                .تذهب معهم وأنت في جمعية الحكمة     
  انتهى...الحكمة

 ربما أنهم يغتـرون  ؛هناك أقوام: )23 -21(اهللا تعالى في الفتاوى الجلية  وقال الشيخ النجمي رحمه
فهـذا  ،   أمر خفي ال يعرفه كثير من الناس       ؛ولكن وراء هذا الصالح   ،  أهل البدع يظهرون الصالح    بأناس من 

هذا ظاهره : اإلنسان؛ ال شك أنا نقول  فال يجوز أن نغتر بظاهر    .. . إذا كانوا ثقات   ؛يؤخذ فيه بقول من عرفوه    
هذا اإلنسان من وراءه كذا فيجب علينا أن نأخذ بقول من قـال              ل لنا أن  الخير ما لم نعرف فيه الشر، فإذا قي       

 وإن أهل العلم عندما يقولون عن قوم بأنهم مبتدعة فإنهم ال يقولون هـذا اعتباطـاً،   لنا؛ إن كان هذا موثوقاً،
أمـور  ..وإما، وإمـا   وإنما يقولونه بأمور استندوا إليها، إما من إقرارهم وإما من كالم من صحبهم وتركهم             

  انتهى.. .استفاضت عنهم وتوالت عليها إثباتات كثيرة
  : ومن رد الحلبي على الحلبي

على عدنان   من حجج الشيخ ربيع في الرد      األلباني حفظه اهللا شيئاً    عندما ذكرت لشيخنا   :قول الحلبي 
قـول أو  يكتفي بمجـرد ال  وال عنها بوضوح يجيب أن عدنان هذه أمور حق، يجب على: ونقضه ونقده، قال

لمثـل   وعموم وخصوص إلى آخر هذه الكلمات التي قد ال تصلح وال تنفع            مجرد أن يقول إجمال أو تفصيل     
   .هذا انتهى

والتوبة من بيان حال أهل البدع ومن الثناء  أن من تاب ال بد أن تظهر عليه عالمات التراجع: رابعاً
  .نة وأهلهاوالثناء على الس على أهل السنة والتحذير من البدع وأهلها

فقد أثنى بعد توبته على الشعراوي والقرضاوي وال زال في أحـضان   وهذا خالف حال محمد حسان
  ....وال زال على ما كان عليه أهل البدع واألهواء

الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان  توبة من " )94 -93(قال ابن قيم الجوزية في عدة الصابرين 
الذين كان ذنبهم كتمـان   أهل الكتاب تعالى في توبة كما شرط وأن الهدى في ضده،إليه بدعة وضاللة،  يدعو

 نفوسهم، ويبينوا للناس ما كـانوا      أن يصلحوا العمل في   : ليضلوا الناس بذلك   ما أنزل اهللا من البينات والهدى     
ِللنَّاِس ِفي الِْكتَاِب ُأولَِئـك      والْهدى ِمن بعِدما بينَّاه    اِتما َأنْزلْنَا ِمن الْبينَ    الَِّذين يكْتُمون  َ ِإن { :يكتمونهم إياه، فقال  

اللَّه منُهلْعـوا يتَاب ِإال الَِّذين الالَِّعنُـون منُهلْعينُوا ويبوا ولَحَأصو َأتُوب فَُأولَِئك  ِحيمالر ابَأنَا التَّوو ِهملَيع{... 
   انتهى"وحقيقتها، واهللا المستعان شرائط التوبةفهكذا تُفهم 

العبارات التـي شـاعت وذاعـت       : حفظه اهللا تعالى في اإليضاح والبيان      وقال الشيخ عبيد الجابري   
محافل أخرى صوتية له، يجب إذا تاب أن يسلك نفـس            حسان في كتبه، وفي خطبه وفي      وانتشرت عن ابن  

علـى   ومن الثناء على أسامة بن الدن، ومن الثناء  منهج اإلخوان،معلناً براءته من علناً وأن يتوب المسار،
انحيـازه   وأن يكون  وباطنة، ظاهرة علنية مفاصلة وأن يفاصل هذا المنهج    وغيرهم قطب، والمودودي،  ابن

  وإال فهو على ما هو عليه، واهللا اعلم انتهى إلى أهل السنة،
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 يراقب ويتابع حتى تحسن توبته ويصلح حالـه         أن: أهل العلم مع المبتدع    أن مسلك وطريقة  : خامساً
  : ويسلم له وال يقبل مباشرة

شَرطَ الْفُقَهاء ِفي َأحِد قَولَيِهم ِفي قَبـوِل        : )2/96(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى          
 َأجلَه سنَةً، وِبذَِلك َأخَذَ َأحمد ِفي ِبصِبيِغ بِن عسٍل لَما مرفَعَل ع الْقَاِذِف َأن يصلُح وقَدروا ذَِلك ِبسنَِة كَما شَهادِة

  ."عمر صِبيغَ بن عسل سنَةً كَما َأجَل تَوبِة الداِعي إلَى الِْبدعِة َأنَّه يَؤجُل
اللَّه عنْه الْمسِلِمين ِبهجـِر     رِضي   َأمر عمر .. ." )24/174(مجموع الفتاوى    وقال ابن تيمية كما في    

مضى علَيِه حوٌل وتَبين ِصدقُه      الَِّذين يتَِّبعون ما تَشَابه ِمن الِْكتَاِب إلَى َأن        لَما رآه ِمن   عسٍل التَِّميِمي  صبيغ بنِ 
  ." ...الْمسِلِمين ِبمراجعِتِه فََأمر ِفي التَّوبِة

عمن تراجع عن مخالفاته وبين وأصلح هـل        : ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى     وقد سئل الشيخ العالمة   
  ؟ال يكفي ذلك أم

اهللا   عمر رضـي   ،يبين حتى يظهر للناس صالحه     أبدا: فأجاب الشيخ ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى      
؟ لمـاذا  الـسجن  وضربه وألقاه في ،وضربه وألقاه في السجن ،اذا فعل بصبيغ ضربه وألقاه في السجن عنهم

والسجن مرات وأخيراً قال له يا أميـر   عمر بالضرب.. فكافئه .ألنه كان يلبس على الناس مثل هذه األسئلة
به فسفر إلـى      فأمر ،ما في رأسي فواهللا قد خرج وإن أردت قتلي فأحسن قتلتي           المؤمنين إن أردت أن يخرج    

يكلمه يقال عزمة أمير المـؤمنين   الجمل األجرب وإذا أراد أحد أنالعراق وأمر أهل العراق بهجرانه فكان ك
وكتب إليه األمير إن فالناً قد صلح وظهـرت توبتـه    حتى ظهرت توبته تماماً وصحت توبته. فما يكلمه أحد

  .فأذن للناس أن يكلموه
غ كمـا  يـرو  مراوغـات  الناس عندهم جربنا كثيراً من فهذا البد أن تظهر توبته ويظهر صدقه ألننا

بما عنده من الباطل الذي  ثم ال تشعر إال وهو يهمس هنا وهناك تبت ورجعت يروغ الثعلب ويناور ويقول أنا
يظهر لنا صدق توبتهم وبعد ذلك فهو  فهؤالء ينبغي أن ندرسهم ونتأنى في حقهم حتى. يدعي أنه تراجع عنه

   .أخونا .أخونا
كلهـا إال    -فـيكم  بـارك اهللا   -الذي شهد المشاهد    مالك الصحابي الجليل     وأنتم تعلمون أن كعب بن    

تخلف عن غزوة  ،أو حضور وقعة بدر..رسول اهللا أن يكون لهبها ما يسره أن له بالعقبة التي بايع بها....بدر
جاء المعذرون يعتذرون إلى النبي صلى اهللا عليه وسـلم فقبـل             تبوك ال كفرا وال نفاقا ولما رجع رسول اهللا        

كشفهم اهللا بعد ذلك وبين ما عندهم من الكـذب وأمـا             ثم -تبارك وتعالى  -إلى اهللا  ائرهمعالنيتهم ووكل سر  
ولكن  قال فأما هؤالء قد صدقوا، االعتذار مالك وهالل بن أمية ومرارة بن الربيع فإنهم صدقوا في كعب بن

اعترفوا وكل شيء ومـع  و أمرهم إلى أربعين ليلة ثم إلى تمام الخمسين ليلة ال يكلمهم أحد هؤالء تابوا أرجأ
الوحي  خمسين ليلة نزل إال بعد أحد من أهل المدينة يكلمهم  عليهم هذه العقوبة الصارمة فكان ال)أجريت(ذلك

وبعد خمسين ليلة نزلـت رحمـة اهللا         من السماء لو استمرت سنين سيستمر الرسول والصحابة في هجرانهم         
   .لتوبةوفرح المسلمون بهذه ا سبحانه وتعالى بتوبة هؤالء
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 إال وهو ينشر بدعته واهللا رجعت رجعت ثم ال ترى فقد جربنا كثرا من أهل األهواء يقول أنا رجعت

ولكن قد لدغنا كرات ومرات مـن        عليها ونشجع الشاهد واهللا نحن نفرح بالتوبة     .فعندنا تجارب ،  هنا وهناك 
فالحمد  اب وظهرت توبته بعد مدةفإذا تاب وأن مكرهم ويظهر التوبة ثم يظهر عدم صدقهم كثير ممن يدعون

   .األمر األخر كنا قد أخذنا حذرنا منه مكانه وإن ظهر هللا هو أخونا ويستعيد
 واالرتماء في أحضانه قبل أن نعرف صدقه فهـو   أما االستسالم إليه.ما شيئاً الرقابة يبقى تحت واهللا

  انتهى...العجلة كما في قصة كعب بن مالك وصبيغ لماذا لالحتياط من
كثيراً ما يقع الخلل والخالف     : حفظه اهللا  - وسئل فضيلة الشيخ الوالد العالمة ربيع بن هادي المدخلي        

فمـا   مخالف لمنهج السلف إلى حظيرة المـنهج الـسلفي         رجوع بين الشباب السلفي بسبب رجوع أو إدعاء      
  ؟وبعضهم ال يقبلها التوبة إذ بعضهم يقبل؟ نصيحتكم للشباب

اإلنسان في ذنب، وقع في شبهة، وقع في بدعة، ثم تاب وأناب إلى              إذا وقع : عالىفأجاب حفظه اهللا ت   
مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربهـا،         يجوز ألحٍد أن يغلق باب التوبة في وجهه، ألن باب التوبة           اهللا فال 

والتلون  بلكن يعني بعض الناس قد يكون معروفاً بالكذ        فإذا تاب إنسان ورجع فيجب أن نحمده وأن نشجعه،        
  .قبولة ولكن نأخذ الحيطة منه حتى تظهر توبته الصحيحةم إن شاء اهللا توبتكم: فيتظاهر بالتوبة وهذا نقول

كان معتزلياً غالياً بل رأساً من رؤوس المعتزلة وظـل   على المنبر، أعلن توبته األشعري أبو الحسن
الكتب في   أنه شَرع يؤلف   ته، ومن دالئل توبته   ثم تاب، وأعلن توب    يكافح عن هذا المذهب الخبيث     أربعين سنة 

الريبة، يعني يـتعمم   تُذِْهب فهناك عالمات لصدق التوبة العملية )شبههم(الردود المفحمة للمعتزلة، يرد عليهم 
كذبه، فإذا كانـت     أمور تدل على صدقه وقد تكون قرائن على        ويظهر فيما يبدوا للناس أنه يتبع الحق، هناك       

أن يتـيقظ لـه      على دعواه فقط فهذا يجـب      فيشجع، وإذا كان هناك قرائن تدل      على صدقه  تدلهناك قرائن   
يتمكّنـون   شاعت في األحزاب، وال السلفيون؛ ألنه قد يكون مخادعاً ألن اآلن عصر السياسة والنفاق والتقية،

 عن األخطاء المـضادة السلفي وصدهم عن المنهج السلفي إال بادعاء السلفية أو الرجوع  من تضييع الشباب
من استطاع اجتذابه إلى منهجه الفاسـد، هـذا وقـع          للمنهج السلفي، فإذا ركنوا إليه استطاع أن يجتذب منهم        

أن يحذر منه وأن يكون الـسلفيون   يشجع ومن ظهر منه التالعب يجب ظهرت منه التوبة وعلى كل حال من
  .هؤالء انتهى في يقظة من أمثال

الكالم السابق فيمن ظهرت توبته وصرح بها فكيف بمن لم تظهر توبته ولـم               ارئفإذا تأملت أخي الق   
  ! ظهرت منه عالمات عدم صدق التوبة يصرح بها بل

حاوله الحلبي أنه تاب فمباشرة يزكى ويثنى عليه ويماشي ويصاحب حتى            ما عدم صحة  وبهذا يظهر 
  .توبته مع عدم ظهور صدق

على استجابة وتجاوب إنما هي من        توبة محمد حسان أنها تدل     فظهر بهذه األمور أن قول الحلبي في      
  .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم تالعبه بالحقائق ودسه السم في العسل، وخديعته للناس

يـك؛  هو حجة عل )وَأرحمهم ِبالخَلْق َأهُل السنَِّة َأعرفُ النَّاِس ِبالحقّ،( وقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -
 عن الظلـم  بدعوا محمد حسان هم أعرف الناس بالحق وتمييزه عن الباطل، وهم أبعد الناس فالعلماء الذين
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بـالهوى وال     وقد كان كالمهم في محمد حسان بإنصاف وبيان لسبب تبديعـه وتـضليله ال              .وأرحمهم للخلق 
 ِإن َأهَل:  ِلشَيِخ اِإلسالَِم ابِن تَيِميةشارحاً لكَِلمة قال الشيخ عبيد في الموقف الحق من المخالف .لغرض دنيوي

اإلشْفَاق فَيودون َأن    نَظْرةٌ قَدِرية هِذِه نَظْرةُ    :نَظْرتَيِن ينْظُرون ِإلَى المخَاِلفِ   بِصيرٍة السنَِّة الدعاةَ ِإلَى اِهللا علَى    
يحبـون  ؟ َألَيس كَذَِلك َأن جِميع الخَلِْق مسِلمون وعلَى السنَِّة يِحب َأهُل السنَِّة ْلخَالَفَ ِفيِه ب المخَاِلف لَم يقَع ِفيما

  .هذَا
ي يقِْدرون علَيِه ِبمـا يقْتـضِ   المخَاِلف ِبما ِعقَاب فَيعاِقبون نَظْرةٌ شَرِعيةٌ، وِهي نَظْرةُ: الثَّاِنيةُ والنَّظْرةُ

  دالر ِمن الُهرِ      حغِْض ِإلَى غَيالبِه ولَيالتَّشِْنيِع عِه ولَيع   اقَبعْل يب انًا  ذَِلكيخَاِلفُ َأحوِحـه     المـاِق رهِإزِبالقَتِْل و "
   .انتهى

ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في ( قال وأما ما نقله الحلبي عن شيخ اإلسالم أنه -
  )بكل طريق التوبة

الحلبي؛ فقد كان كالم شيخ اإلسالم رحمه اهللا تعالى في معرض توبة الفاسق  فهذا من تلبيس وتدليس
يـشترط   وليس في المبتدع الضال، الذي! اكتسب ماالً حراماً مع علمه بحكمه بأن له ما سلف العاصي الذي

ريب فيه عندنا فهو ما قبـضه   الذي ال: حمه اهللاحيث قال ر. فيه البيان واإلعالن والتراجع عن باطله السابق
الكتاب والسنة واالعتبار، وأما مع العلـم بـالتحريم          بتأويل أو جهل فهنا له ما سلف بال ريب، كما دل عليه           

  .طرد هذا أن من اكتسب ماالً من ثمن خمر مع علمه بالتحريم، فله ما سلف: فيحتاج إلى نظر، فإنه قد يقال
االً محرماً، ثم تاب إذا كان برضا الدافع، ويلزم مثل ذلك في مهـر البغـي،                كسب م  وكذلك كل من  

ومـن تـدبر    ...وليس هذا ببعيد عن أصول الشريعة، فإنها تفرق بين التائب وغير التائـب            . الكاهن وحلوان
  . انتهى)....أصول الشرع

 علـى » دوِدهر«وِمن توجيهاِت فضيلِة الشيِخ ربيِع بـِن هـادي فـي بعـِض              ( وأما قول الحلبي   -
عنده بدعة؛ اإلنسان يريد أن يتأدب في لفِظـِه؛ لـيس            : معناه أنَّه  )أشعري( :إذا قُلنا : قلتُ لهم « :-)الحداِدية(

  "مبتدع :الِزماً أن نقوَل عنه
، ويمر علـى غيـِره، ال   )الجعِفي جابر(؛ يمر على »البخاري«أنا أقرأ لكم تراجم ِمن «: إلى أن قال

بين ضـاللَه نُـصحاً     . إنه مبتدع؛ ألن هذا ليس الزماً      : وال يقول  ،-وهو يعرف أنه رافضي    -مبتدع  : يقوُل
  انتهى.)) »غير مبتدع: مبتدع، أو: الِزماً أن تقول للنَّاس، لكن؛ ليس

لحال الحداديـة الخبيثـة، ومحاولـة        كالم الشيخ العالمة ربيع المدخلي كان في معرض بيانه        : أقول
ولم يصلوا لدرجة االبتداع  العلم ممن وقعوا في بدعة  في تبديعهم للحافظ ابن حجر وغيره من أهلإصالحهم

وكيـف  ؟ والسلفية ما الفرق بين الحدادية: الحق لهم، فقد كان السؤال لسالمة أصولهم ومنهجهم وعدم ظهور
  ؟ نفرق بينهما

مثل ابن حجـر     إذا ترحمت على  عدم الترحم؛ كان     ومن صفاتهم أيضاً  ...(( :فكان من جواب الشيخ   
البـد أن    :عندهم أشـعرية قـالوا    : قلت  إذا ،مبتدع:  قالوا ، إذا قلت الحافظ   ،مبتدع: والشوكاني والنووي قالوا  

  !! إذا لم تقل مبتدع فأنت مبتدع ،مبتدع: تقول
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 أن تقـول  لفظه ليس الزماً عنده بدعة؛ اإلنسان يريد أن يتأدب في إذا قلنا أشعري معناه أنه: قلنا لهم
  .عنه مبتدع

غيره ال يقول مبتدع وهو يعرف       يمر على جابر الجعفي ويمر على      ؛البخاري أنا أقرأ لكم تراجم من    
  بين ضالله نصحاً للناس لكن لـيس الزمـاً أن تقـول   ،ألن هذا ليس الزما ،يقول أنه مبتدع أنه رافضي وال

  .مبتدع أو غير مبتدع فأبوا
 يقول ،عنده أشعرية:  أقول له،ما رأيك في ابن حجر : أبها يقول ليمن يتصل علي أناس من الخارج

   انتهى))!!ضاّل البد أن تقول مبتدع   أنت،أبداً :لي
المدخلي حفظه اهللا تعالى لم يبدع الحافظ ابن حجر، وال نفى عنه ما وقع فيـه   والحظ أن الشيخ ربيع

  ! في تأويل الصفات من الخطأ
   .عة ليس معناه أنه مبتدعفقولك عن العالم وقع في بد

الكالم، فقـد كانـت    فالشيخ كان معهم في حالة تنزل والرضا بأهون الضررين فيما يظهر من سياق
  .عموماً وعلى العلماء السلفيين بالخصوص الحدادية كالثور الهائج على الحافظ ابن حجر والنووي وغيرهما

تبديع من ال يبدع :  رسالة منهج الحداديةالشيخ العالمة ربيع المدخلي في ويظهر صحة ما سبق قول
عند فالن أشعرية مثالً أو أشعري، بل البد أن  :أن تقول بدعة وعداوته وحربه، وال يكفي عندهم من وقع في

  .والهجران والتبديع انتهى مبتدع وإال فالحرب: تقول
  ؟ عن الشيخ ربيع المدخلي الحلبي بهذا النقل ماذا يريد: والسؤال هنا

بهذا الكالم وأنه يلزم منه أن ال تبدع محمد حسان كما لم تبدع الحـافظ،                د إلزام الشيخ ربيع   هل يري 
  ! بدعته فقد شابهت الحدادية وأنك إذا

  ! وعدم احترام ألهل العلم، قد ألفناه منه ومن زمرته وهذا سوء أدب من الحلبي،
الحجة عليه، وبين من قامت عليه بين من وقع في الخطأ ولم نستطع إقامة  لكن أنت يا حلبي لم تفرق

  !!! التراجع والتوبة وهو يتالعب ويأبى إال اإلصرار على باطله الحجة وطولب
عقيـدة   لكن كيف وأنت تـصفه بالـسلفية      ! لو أنك ذكرت أخطاء محمد حسان ولم تبدعه لهان األمر         

  ! ومنهجاً فأي خيانة وراء ذلك
  . الشيخ ربيع كان متصالً ليس هناك شيء محذوفزيادة فكالم )إلى أن قال( :قول الحلبي: تنبيه

� �� �� �� �

  :������ن������ن������ن������ن
  .أفادني بها أخونا أبو إبراهيم المالكي جزاه اهللا خيراً: أبيات الشعر للحلبي في المئوية: التنبيه األول

  : وقد أفادني األخ أبو إبراهيم المالكي أيضاً أنه أرسل للحلبي الرسالة التالية
  كمالشيخ علي الحلبي السالم علي
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 عظمت الدين وحاملي السنة وأرجو من فضيلتكم إعادة النظر ما عندنا عظيم إني أحبكم في اهللا وأنت
الـصحيح   أن يصلح ما أفسد ويبين االعتقـاد  لحسان الذي أفسد كثيراً فإن كان قد تاب حقاً فعليه في تزكيتكم

  !ويقع في أهل البدع كما أثنى عليهم من قبل
ومنزله؛ فحسان نزل منذ أيام على أهل البدع وماشى بعضهم فـي             هوالسني يعرف بمدخله ومخرج   

ـ     وال أخال أن غزله كان قوياً قبل نكثه بل كـان جـاهالً   )غزلها من بعد قوة أنكاثاً     التي نقضت (ليبيا فكان ك
ابنكم محـب   ،  واإلخالص إنه سميع مجيب    واسأل اهللا الثبات  ،  تبليغياً كما سمعت من بعض أشرطتك من قبل       

   .إبراهيم المالكي لكم أبوالخير 
 :فنـصيحتي لـك    !؟هل تظن أن التبديع بهذه السهولة     : لكن،  شكراً لك أخي   :فرد عليه الحلبي بقوله   

  . انتهى"السكوت 
وكـذلك الثنـاء    .لست يا حلبي بأورع وال أتقى من سلفنا الـصالح : بازمول أحمد عمر أبو أقول أنا

  ..عظيم فيه يوقع في خطر  بهذه السهولة والخطأوالدفاع عن أهل البدع صعب جداً ودرجة ليست
  : التنبيه الثاني

علق عليـه الـشيخ      .عشرين بدعة  قول الشيخ العالمة أحمد النجمي رحمه اهللا أن المأربي تاب من          
إن هذا غير صحيح    : فأجاب؟  عن هذه العشرين   سئل الواقع أنه : العالمة ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى بقوله      

  .انتهى. عنها في اليمن ال عن مسألتين كنت رجعتولم أتراجع إ
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باهللا من شرور أنفسنا، ومن  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ، اهللا الرحمن الرحيم بسم
شريك  أن ال إله إال اهللا، وحده ال هادي له، وأشهد هللا فال مضل له، ومن يضلل فالسيئات أعمالنا، من يهده ا

  .له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
بدعة،  اهللا، وخير الهدى هدى محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة أال وإن أصدق الكالم كالم

  .وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار
وتلبيسات الحلبي والتي  ة السابعة عشرة من سلسلة صيانة السلفي من وسوسةفهذه هي الحلق: أما بعد

ويصفهم  الثناء والتمجيد ألهل البدع((الخامسة وهي  سأكمل فيها بإذن اهللا تعالى مناقشة الحلبي في المالحظة
لـسه وفـي    مجا بأسمائهم إال أنه معروف عنه الدفاع عنهم والثناء عليهم في          بالموحدين فهو وإن لم يذكرهم    

  .))والمغراوي وغيرهم أمثال محمد حسان والمأربي أشرطته من
  : مع مناقشته بالحجة والبرهان وال أطيل عليك أخي القارئ فإليك البيان من كالم الحلبي

فـي   -هـداهم اهللا -بْل ماذَا سيجيب هؤالِء : )28ص(بـمنهج السلف الصالح  قال الحلبي فيما سماه
» تَـاِريخ بغْـداد   «علَى ما رواه الخَِطيب ِفـي       -)!الظَّاِهر( والَِّذي هو سبب ِفتْنَِتِهم      -ذاك- )الزيارة(موضوع  

راِفـِضيا، وكَـان     كَان عبد الرحمِن بن صالٍح اَألزِدي     «: يوسفَ المطَّوِعي، قال    عن يعقُوب ِبن   )10/262(
 !راِفـِضي؟  عبـد الـرحمِن بـن صـاِلح    ! يا َأبـا عبـِد اهللا  : فَِقيَل لَه بل، فَيقَربه ويدِنيه،يغْشَى َأحمد بن حنْ

 ))»ةهو ِثقَ !الَ تُِحبهم:  نَقُوُل لَه-صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-بيِت النَِّبي  رجٌل َأحب قَوماً ِمن َأهِل! سبحان اهللا: فَقَال
  انتهى

  : أقول مستعيناً باهللا تعالى
في مجالسته للرافـضي،   عن اإلمام أحمد الحلبي يطالب السلفيين بالجواب عن القصة التي أوردها -

خصوصاً الرافضة، مناقضاً لنفـسه فـي    ضارباً آلثار السلف ومنهجهم األمين الرصين في هجر أهل البدع
 في معـرض    )65-64ص(على أفراد اآلثار، حيث قال       امة منهج القاعدة التي أصلها في منهجه من عدم إق       
 -َأن يبنَى علَيِه تَْأِصيٌل الَِّذي يراد-وِإذ اَألمر ِفي هذا االسِتدالَل (( :رده على من استدل ببعض اآلثار السلفية

ا قَالَهِبم دري َأن هكذا؛ فالواجب  اِنياَأللْب امخُنا اِإلماهللا-شَي هِحمِض -رعاِتِه« ِفي بِجيهتَو«-  ـوه نم وهو !-
فَرٍد ِمن َأفْراِدهـا   لَم تَكُن متَضاِفرةً متَواِترةً؛ فَالَ ينْبِغي َأن يْؤخَذَ عن اآلثَار السلَِفيةُ ِإذَا«: -مَؤصالً، ومفَصالً

جنْهم....« ((  
  .))... وَأي خَلَل-فَهو خَلَل :  َأصالً)اَألصِل(يجعَل ما هو ِخالفُ  َأنفَ((ثم قال الحلبي 

   .هذا من رد الحلبي على الحلبي: أقول
مما ال يعلم لها مخالف، فكيف يصح االستدالل بمثـل           االستدالل بأفراد اآلثار   فإذا كان هذا من باب    

البـدع   عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في معاملة أهل رمع أن ظاهرها يخالف المنقول المتوات هذه القصة
فيه فساد عريض وضالل  خاصة الروافض من الهجر والتشنيع والتحذير والتنفير منهم؛ فال شك أن استداللك

  !! مبين
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 الحلبي هذه القصة ليدافع بها عن نفسه دون النظر لما تتضمنه لجملة من المفاسد مـن  وقد أورد -

  : فمن مفاسدها! ح وال درء للمفاسدمراعاة للمصال
  .البدع ما تضمنته من مجالسة أهل -
وأنه ال يعادي من يبغض أصحاب النبي  وما تضمنته من الطعن في إمام أهل السنة أحمد بن حنبل -

  .صلى اهللا عليه وسلم، بل يدافع عنه
وسلم، وإن طعنوا  ليهوما تضمنته من تزكية الرافضة وأنهم قوم يحبون آل بيت النبي صلى اهللا ع -

  .في غيرهم من الصحابة
أين عقل الحلبي وأمانته العلمية والدينية حين يستدل بهذه القـصة دون             فهذه مفاسد عظيمة ال أدري    

  .أمرها بيان منه لحقيقة
  :وهذا ما يوضحه األمر التالي

الس أهـل البـدع     يج أن اإلمام أحمد   على هذه القصة عن اإلمام أحمد ال يصح االستدالل بها        : فأقول
التغلـيظ علـى مـن كتـب        ":  تحت باب  )799 رقم   1/501(خصوصاً الرافضة لما روى الخالل في السنة        

 يقول إن عبد اهللابكر المروذي قال سمعت أبا  أخبرنا أبو: "األحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول اهللا
أنا ال أنكـر أن يكـون       : ا عنك أنك قلت   أصحاب رسول اهللا وقد حكو     قوماً يكتبون هذه األحاديث الرديئة في     

  أنا ال أنكـر    ،باطل معاذ اهللا  :  فغضب وأنكره إنكاراً شديداً وقال     ،األحاديث يعرفها  صاحب حديث يكتب هذه   
أنا لم أكتب   : وقال !!! لو كان هذا في أفناء الناس ألنكرته فكيف في أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم               ،هذا

  .هذه األحاديث
   عرفته يكتب هذه األحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ فمن:  اهللاقلت ألبي عبد

   !!!األحاديث الرديئة الرجم نعم يستاهل صاحب هذه: قال
قـد  : تحدث بهذه األحاديث؟ فجعل يقـول     : الرحمن بن صالح فقلت له     عبد جاءني: اهللا عبد وقال أبو 

   " فأعرضت عنه ولم أكلمه،بعد وأنا أرفق به وهو يحتج فرأيته ،بها فالن  وحدث،حدث بها فالن
على خيٍر؛ فلما تبين له  فظهر بهذا النقل عن اإلمام أحمد أنه لم يكن يعلم بحقيقة حاله، وأنه كان يظنه

   .حاله هجره وتركه وأعرض عنه
القصة عن اإلمام أحمد، وقف على  والعجيب المستنكر أخي القارئ الكريم أن الحلبي الذي لبس بهذه

أنه  " الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه اهللا تعالى ن كتاب السنة للخالل، فقد حدثني الشيخالنقل السابق م
  ." أوقف الحلبي على ما في السنة للخالل مرتين

بنقله لما في تاريخ بغداد للخطيب دون بيان لما في السنة للخـالل مـن                ما فعله الحلبي   فال شك أن  
علم فـضالً   ين اهللا تعالى والتحايل والمكر والخديعة التي ال تليق بطالباألمانة ومن التالعب بد الخيانة وعدم

  .عمن يدعي العلم
اإلمام أحمد لداود الظـاهري      هجر القصة حتى شكك في حاشية الكتاب بقصة       ولم يكتِف الحلبي بهذه   

   .مناقشته فيها وستأتي!! 
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  ! فاهللا وحده حسيبه في تلبيسه وتدليسه وخيانته لألمانة
على ما في السنة للخالل ما كان لسلفي صادق أمين أن يلبس ويدلس علـى   لك فلو لم نقفومع ذ -

   ! القصة المتشابهة العامة بهذه
  : يمكن أن يجاب عنه من وجوه منها فموقف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه اهللا تعالى

ه رافضي، فلم يعـرف حالـه،       عنده أن  اإلمام أحمد رحمه اهللا تعالى ما ثبت       الظاهر أن : الوجه األول 
  حبه آلل البيت ؟ ولذلك لما قيل له عنه إنه رافضي؟ وإنما بلغه عنه

   .ليس رفضاً كان جوابه إن حب آل البيت
  .وهذا ظاهر جداً من سياق القصة

يوافق أهل السنة لعله بلغ اإلمـام أحمـد          وهو أن هذا الرجل نقل عنه كالم      : ويدل عليه الوجه الثاني   
: الرحمن بن صالح األزدي يقول البغوي أنه قال سمعت عبد  عن أبي القاسم)10/261(يخ بغداد عنه ففي تار

   ."أفضل أو خير هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"
  .- تشيعه  مع–وهذا قاله هذا الرجل 

قال عنه ابن معين كما فـي تـاريخ          :الغالي أن أهل العلم وصفوه بالتشيع    : ويدل عليه الوجه الثالث   
  ."شيعياً  كان": )10/261(بغداد 

شيعي محترق حرقت عامة ما سمعت منه يروي  ":)4/320(وقال موسى بن هارون كما في الكامل 
  ".أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحاديث سوء في مثالب

لم أر أن أكتـب عنـه    ": )سؤاالت اآلجري-2/302 ()10/261(تاريخ بغداد  وقال أبو داود كما في
  .كان رجل سوء: أخرى فقال وذكره مرة ."اهللا عليه وسلم ضع كتاب مثالب في أصحاب رسول اهللا صلىو

عبد الرحمن بن صالح معروف مشهور في الكوفيين لم يذكر          ): "4/320 (وقال ابن عدي في الكامل    
  ."وال اتهم فيه إال أنه كان محترقاً فيما كان فيه من التشيع بالضعف في الحديث

باألخص، وحبـه   على أهل البدع وعلى الرافضة عن اإلمام أحمد شدته أن المعروف: ابعالوجه الر
   .التعرض لهم ألصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم وعدم رضاه انتقاصهم أو سبهم أو

ألحـد أن يجالـسهم، وال       البدع ما ينبغـي     أهل ": عن اإلمام أحمد في أهل البدع أنه قال        فمما جاء 
  ." بهميخالطهم، وال يأنس

َأهِل السنَِّة مع رجٍل ِمن َأهِل الِْبدعـِة َأتْـرك     َأرى رجلًا ِمن": وسأل َأبو داود اإلمام َأحمد بِن حنْبٍل
   كَلَامه ؟

   "ِبِه امه فَكَلِّمه، وِإلَّا فََألِْحقْهصاِحب ِبدعٍة فَِإن تَرك كَلَ لَا َأو تُعِلمه َأن الرجَل الَِّذي رَأيته معه: فقَاَل
من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم        ومما جاء عن اإلمام أحمد في شأن من سب أو انتقص أحداً           

سألت أبي عن الرجل يـصلي خلـف مـن    :  أنه قال)349رقم99(أحمد  بن اإلمامعبد اهللاما جاء في مسائل 
  يقنت؟
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اهللا عليه وسلم يدعو على المشركين       ا كان يقنت على فعل رسول صلى      ال بأس بالصالة خلفه إذ    : قال
  .إال أن يكون رافضياً فال يصلي خلفه

  ؟ من الرافضي: قال قلت ألبي
  ". الذي يسب أبا بكر وعمر: قال

مـن الحجـة   ..." :)1/30(وانظر طبقات الحنابلـة   )78( في السنة - رحمه اهللا -وقال اإلمام أحمد 
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلهم أجمعين والكـف            البينة المعروفة ذكر محاسن   الواضحة الثابتة   

شجر بينهم فمن سب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو أحدا منهم  عن ذكر مساويهم والخالف الذي
قبـل اهللا  عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف ال ي أو تنقصه أو طعن

  فـضيلة  صرفاً وال عدالً بل حبهم سنة والدعاء لهم قربـة واالقتـداء بهـم وسـيلة واألخـذ بآثـارهم                    منه
بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمـان           وخير األمة بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر وعمر          

 صلى اهللا عليه وسلم بعد هـؤالء        مهديون ثم أصحاب رسول اهللا     ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون      
ألحد أن يذكر شيئاً من مساويهم وال يطعن على أحد منهم بعيب وال بنقص فمن  األربعة خير الناس ال يجوز

قبل منـه   فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب فعل ذلك
   " لحبس حتى يموت أو يتراجعوإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده ا

ال  ":)807رقـم 3/504(للخـالل   وقال اإلمام أحمد عن عبيد اهللا بن موسى العبسي كما في الـسنة 
  ."اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعجبني أن أحدث عنه؛ يحدث بأحاديث فيها تنقص ألصحاب رسول

ل ثنا الفضل بن زياد قـال  الوهاب قا الحسن بن عبد  أخبرنا)822رقم3/511(وقال الخالل في السنة 
كتاباً فيه أحاديث مجتمعة ما ينكر في أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه               اهللا ودفع إليه رجل    سمعت أبا عبد  

أبـي   اهللا يقول بلغني عن سالم بن فنظر فيه ثم قال ما يجمع هذه إال رجل سوء وسمعت أبا عبد وسلم ونحوه
األعمش فدفعه إلى أبي عوانـة        كتاباً كان عنده فيه باليا مما رواه       مطيع أنه جاء إلى أبي عوانة فاستعار منه       

 عبـد اهللا  يضره ذاك شيئاً إن شاء اهللا فقال أبـو           اهللا أرجو أن ال    عبد فذهب سالم به فأحرقه فقال رجل ألبي      
  ." يضره بل يؤجر عليه إن شاء اهللا

 -َأصـلَحهم اهللا  -ماذا سيقُولُون   بْل  : )29ص(سماه بـمنهج السلف الصالح      قال الحلبي فيما  : سادساً
مسَألَِة نَِصيحِة َأهِل الِبـدِع،  ( ِفي -» َأجِوبِتِه«  ِفي بعِض-حِفظَه اهللا-ِفيما ذَكَره فَِضيلَةُ الشَّيخ ربيع بن هادي 

 :ومجاِلِسِهم، فَِإذَا جاءِني َأحد ِمنْهم ِإلَى بيِتي ِهمفََأنَا الَ َأذْهب ِإلى بيوِت...« :؛ لَـما قَال-)ِللنُّصح والجلُوِس معهم
صـلَّى اُهللا علَيـِه   -المناِفقُون يحضرون مجاِلس النَِّبـي   وهذا لَيس ِبعيب؛ فَقَد كَان .وبينْتُ لَه الحقّ نَاصحتُه،

يْأِتيِه َأهـُل الِبـدِع، وَأهـُل     -رِحمه اهللا-وهذا الشَّيخُ ابن باز .والحقّ سالَمفَيناِصحهم، ويبين لَهم اِإل ،-وسلَّم
 يْأِتيِهم َأهُل الِبدع ِفـي  )ِكباِر العلَماء هيَئةُ(وهذا المفِْتي، و .فَينَاِصحهم، ويبين لَهم الحقّ التَّحزِب ِإلَى مجِلِسه،

والَ َأعِرفُ َأحداً ِمـن العلَمـاِء        .-َأعتَِقد ِفيما–، وينْصحونَهم   -َأيضاً-، وِفي مجاِلِسِهم  )اِإلسالَمي ِة العالَم راِبطَ(
   انتهى.»!العلَماِء ِفي هذا اَألمر والَ َأحد رد علَي ِمن! َأنْتَ تُجاِلس َأهَل الِبدع: ِلي قَاَل
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  : اً باهللا تعالىأقول مستعين
اقترفته في حق اإلمام أحمـد ورميـه         تلبيسك وتالعبك بالحقائق، فلم تكتف بما      سبحان اهللا ما أشد    -

 اهللا تعالى، أهل البدع حتى ثنيت بالعالمة حامل الجرح والتعديل ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه بمجالسة
   .بذلكوأخذت ترميه من طرف خفي بمجالسة أهل البدع، بل يصرح 

الحلبي السلفيين حدادية فيطعنون في الشيخ ربيع المدخلي بقوله هذا كما فعـل   وال أدري هل يعتبر -
الـشيطان   ففي البيان لما اشتمل عليه البركان وما في معناه من زخارف وتزيين! البحريني األشري  فوزي

قال : )20ص ()الحلقة األولى ()ثريرد على فوزي البحريني المنعوت زوراً باأل      (للعالمة ربيع المدخلي وهو     
 مما بينـه    ...،-زعم-البدع، والجلوس معهم للنصح      ومسألة نصيحة أهل  ":  من بركانه  )2ص(البحريني في   

 والسنة، وأقوال السلف في تبيين خطئه ومع هذا كله ما زال يجادل في اهللا بغير أهل العلم باألدلة من الكتاب
   "عن سبيل اهللا سبحانه وتعالىهدى وال كتاب منير ليضل  علم وال

فأنا ال أذهب إلى  مسألة نصيحة أهل البدع والجلوس معهم للنصح: فرد عليهم الشيخ ربيع بقوله أقول
 فهـذا مـن كيـسك المـشحون     العلماء في هذا األمر، وال أحد رد علي من: إلى أن قال...بيوتهم ومجالسهم

  انتهى "...أو باسم غيره ع لجمع األموال؛ لتأكلها باسم اإلسالم ولعل هذا من عادتك تخالط أهل البد.باألكاذيب
  ...حذف الحلبي ما تحته خط من كالم الشيخ ربيع المدخلي لماذا ما أدري: أقول

حاله في مجالسة أهل البدع بحال الشيخ العالمة ربيع المـدخلي، وفـرق    والحلبي يحاول أن يشبه -
بيته،  لعالمة ربيع المدخلي لنصحهم وتوجيههم للخير إذا جاؤه إلىبينهما فمجالسة الشيخ ا كبير سحيق عميق

  !! بخالف حالك في ذلك جميعه أيها الحلبي! وال يمدحهم وال يدافع عنهم وال يؤانسهم
رجـٌل يـزعم أنَّـه       :)79رقم2/141(سئل الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النجمي في الفتاوى الجلية           

بتوجيههم، ونصيحتهم، فكيف نحكم على هذا  صح في ذلك فقال إنَّني أقومسلفي، ولكنه يجالس الحزبيين، ونو
   الشخص؟

فـي أوقـات    والمناصحة ،ليس من الزمها أن تمشي معهم المناصحة: بقوله فأجاب رحمه اهللا تعالى
عملهم تغييـر، واخـتالف      محدودة؛ أما كونك تمشي معهم بحجة أنَّك تنصحهم، فلو كنت تنصحهم لرؤي في            

يقبلون منك؛ إذن فِلم تجلس معهـم أو تـسير    نوا عليه، فإن قلت مثالً أنَّك تنصحهم وال يسمعون أو ال عما كا 
لكـن   يسمعون منك ال تذهب، وال تجيء معهم وال تجلس معهم؛ معهم، وتذهب، وتجيء معهم، فإذا كانوا ال

   .انتهى منهم عرفنا بأنَّك أنَّك تذهب وتجيء معهم، وتجالسهم لما رأينا
قال   :كالمهم التفريق بين مجالسة أهل البدع للمناصحة هو ما عليه أهل العلم وإليك شيئاً من وهذا -

 علماً فجاءه رجل يسأله - تعالى -رجل قد علمه اهللا   إن قال قائل فإن كان":)1/451(اآلجري في الشريعة 
  ه الحجة ويرد عليه قوله ؟ويخاصمه ترى له أن يناظره حتى تثبت علي عن مسألة في الدين ينازعه فيها

  ! قيل له هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين
  فإن قال فماذا نصنع ؟
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مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق ال مناظرة فأرشده بـألطف مـا              قيل له إن كان الذي يسألك     
   أئمـة المـسلمين رضـي اهللا عـنهم    بالعلم من الكتاب والسنة وقـول الـصحابة وقـول    يكون من البيان

على دينك كما قال من تقدم       وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فال تناظره واحذره            
  .من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعاً

  فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم ؟ 
م من مناظرتك لهم كذا قال من تقدم من السلف لما تكلموا به أشد عليه قيل له سكوتك عنهم وهجرتك

  . انتهى"المسلمين  الصالح من علماء
والجماعـة   الـسنة  زيارة أهل العلم واإليمان من أهل: وقال الشيخ العالمة ابن باز رحمه اهللا تعالى

 والمحبـة  زيارتهم على سبيل المؤانسة وزيارة اإلخوان في اهللا قربة وطاعة، أما زيارة أهل البدع فال تجوز
والتحذير من البدعة هذا مشكور ومأجور، ألن هذا         والتذكير أما إذا زارهم طالب العلم للموعظة      .ونحو ذلك 

هؤالء الذين عندهم شـيء      باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا زرت        من باب الدعوة إلى اهللا، من     
فيه فائدة،   أن ال تدع ذلك، إذا كان      مأجور وينبغي إلى اهللا والنصيحة والتوجيه فأنت       زرتهم للدعوة  من البدع، 

   أما إذا أصروا ولم يستجيبوا فدعهم انتهى
 عنهم، و ترك االبتعاد: البدع بهجران أهل  المراد": )159(وقال ابن عثيمين في شرح لمعة االعتقاد 

  .محبتهم، ومواالتهم، والسالم عليهم، و زيارتهم، وعيادتهم، ونحو ذلك
 يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادون من حاد اللَّه        تَِجد قَوماً  ال: (لبدع واجب؛ لقوله تعالى   وهجران أهل ا  

 تخلفوا عـن غـزوة   بن مالك وصاحبيه حين  وألن النبي صلى اهللا عليه وسلم هجر كعب.)266 ()َورسولَه

  .تبوك
بأس بذلك، وربما يكون  وتحذيرهم من البدعة فال  لهممصلحة لتبيين الحق لكن إن كان في مجالستهم

 .)267()َأحسن ِبالَِّتي ِهي الْحسنَِة وجاِدلْهم ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة ادع: (ذلك مطلوباً؛ لقوله تعالى
   انتهى" ...بالمراسلة،والمكاتبة وهذا قد يكون بالمجالسة، والمشافهة، وقد يكون

 هل تخالط الجماعات أم تهجر؟: )8رقم29( وسئل العالمة الفوزان حفظه اهللا كما في األجوبة المفيدة

 إلى التمـسك بالـسنة      -ممن عندهم علم وبصيرة     -دعوتهم   المخالطة إذا كان القصد منها    : حفظه اهللا  فأجاب
 ،أجـل المؤانـسة معهـم    تالط معهم منإذا كان االخ  أما،الدعوة إلى اهللا  وهو من،وترك الخطأ فهذا طيب

  . فهذا ال يجوز،بيان  و بدون، بدون دعوة،والمصاحبة لهم
دعـوتهم إلـى اإلسـالم      من،فائدة شرعية المخالفين إال على وجه فيه فال يجوز لإلنسان أن يخالط

ذين فـي   ذهب ابن مسعود رضي اهللا عنه إلى المبتدعة ال          كما ، وتوضيح الحق لهم لعلهم يرجعون     ،الصحيح
  .عليهم بدعتهم ووقف عليهم وأنكر ،المسجد

  . ورجع من رجع،شبههم وناظرهم ودحض  ذهب إلى الخوارج-رضي اهللا عنهما-وابن عباس 
 وإن أصروا على بـاطلهم وجـب اعتـزالهم          ،على هذا الوجه فهي مطلوبة     فالمخالطة لهم إذا كانت   

   انتهى.في اهللا  وجهادهم،ومنابذتهم
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نَاصحتُه، وبينْتُ لَـه    : أحد منهم إلى بيتي    فإن جاءني (ول العالمة ربيع المدخلي     وعلق الحلبي على ق   
رفَض ِزيـارةَ داود بـن عِلـي     -رِحمه اهللا-مع َأن اِإلمام َأحمد بن حنْبل ( )1(بقوله في حاشية رقم  )الحقّ

خُولَهدو ،لَه ه الظَّاِهِريلَيا ِفي  !عادتَ«كَمغْدِن ِفي– )8/373(» اِريخ بسح وند ونالكَِثير هركَرٍر يم خَبفَه!-.   
عـِن الكَِثيـِرين؛ ِمـن       وهما َأصالَن مِهمان؛ يِغيبانِ   ...والنَّظَر ِفي المصاِلح   ولَِكنَّه تَغَير الزمان،   ...

  انتهى )!الـمتَحمِسين ِبالباِطل
  :يناً باهللا تعالىأقول مستع

استدالله بقصة اإلمام أحمد مع الرافضي منقوض مردود، بموقف اإلمام أحمد من             الحلبي يعلم أن   -
ورمى  داود الظاهري عليه، فحاول التشكيك باالستدالل بموقف اإلمام أحمد مع داود الظاهري، رفض دخول

والتخالف مع منهج الـسلف      ورة التناقض بعض المشايخ السلفيين بعدم حسن الفهم، محاوالً تصويرهم في ص         
  .الصالح

اإلمام أحمد لداود الظاهري مـن   واستنتج الحلبي من قصة اإلمام أحمد ومجالسته للرافضي، ومنع -
  ! الزمان والنظر في المصالح أن ذلك من اإلمام أحمد بسبب تغير: الدخول عليه
  : لوجوه منها وهو استنتاج باطل: أقول

البدع والتحـذير مـنهم، دون    الشرعية عامة وواضحة وظاهرة في هجر أهلأن النصوص : األول
ذلك بسبب تغير الزمان والنظر في المـصالح         استثناء زمان أو ربطها بمصلحة كما يدعيه الحلبي فزعمه أن         

بل حكى اإلجماع جماعة من أهل العلم كالـصابوني والبغـوي       .يعتبر تحكماً وتدخالً في النصوص الشرعية     
  . أهل البدع واألهواءعلى هجر

  ! ثم ما الذي أدرى الحلبي أي الموقفين من اإلمام أحمد كان أوالً
  ! موقفه من مجالسة الرافضي أم موقفه من هجر داود الظاهري

 في )17رقم2/52(الجلية  قال الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النجمي رحمه اهللا تعالى كما في الفتاوى
يهجرون، والشك أن الهجر أولى،  يهجرون أو ال نظر في المصلحة بين كوِنهمهؤالء ي: المبتدعة بدع مفسقة

 والكالم معهم وهو ما يسمى بالهجر الجميل؛ هذا الذي يظهر لي في هذه ولو كان الهجر بعدم االنبساط إليهم،

  .المسألة
لمصالح المترتبة الهجر وعدمه، فإذا كانت ا وأهل العلم يرجحون بين المصالح والمفاسد المترتبة على

لهم، والنصيحة وبيان المساوئ لما هم عليـه مـن العقيـدة             على عدم الهجر أحسن بحيث يتمكن من الدعوة       
االنخداع ِبهم، فإن لَم يأمن االنخداع ِبهم وجب عليه أن يهجـرهم، ويبتعـد       الباطلة، وكل هذا بشرط أن يأمن     

وباهللا  االنخداع بأن تنطلي عليك بعض أفكارهم فتستحسنها وهي قبيحة، وتبيحها وهي محرمة، عنهم، ومعنى
  .التوفيق انتهى

كون عنده شيء من الحـق، فهـذا ال         " :(74)وقال الشيخ صالح الفوزان في ظاهرة التبديع والتفسيق       
وفي  ،"مقدم على جلب المصالح   إن درء المفاسد    "أن قاعدة الدين     يبرر الثناء عليه أكثر من المصلحة، ومعلوم      
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من المصلحة المزعومة إن كانت ولو أخـذنا بهـذا    ترجح على ما عنده معاداة المبتدع درء مفسدة عن األمة
  ."ألنه ما من مبتدع إال وعنده شيء من الحق، وعنده شيء من االلتزام المبدأ لم يضلل أحد، ولم يبدع أحد؛

رد شبهات المائعين والـذب عـن        لي حفظه اهللا تعالى في    وسئل الشيخ العالمة ربيع بن هادي المدخ      
السلف ودون األئمة  هجر أهل البدع والتضييق عليهم وعدم مخالطتهم بإطالق كما نقل هل: )7رقم(السلفيين 

مما يـؤدي   التفصيل وينظر كل شخص إلى المصلحة والمفسدة وكل يرجع إلى عقله كتبهم ؟ أم هو على في
  إلى التمييع؟

المصلحة فيها، والسلف مـا   لقد قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا ينظر إلى: تعالى لشيخ حفظه اهللافأجاب ا
خيراً قال هذا وهو اجتهاد منه فإذا أخذنا بقوله، فمن هو الذي يميز المصالح  قالوا هذا وشيخ اإلسالم جزاه اهللا

  المفاسد ؟ من
 مصلحة فليبدأ بمراعات مـصلحة نفـسه  هذا المستوى ؟ الشباب إذا راعى ال الشباب وصلوا إلى فهل

لكثير من  عقيدته ومنهجه للضياع كما حصل وليحافظ على ما عنده من الخير ويتبع منهج السلف وال يعرض
نراعي المصالح والمفاسد ثم كـل       الذين تالعب بهم اإلخوان المسلمون والقطبيون وأهل البدع وقالوا         الشباب

عاة المصالح والمفاسد، وعلى رأس المصالح التي يجـب مراعاتهـا   عندهم مرا هذه األمور تهدر وال يوجد
فالشاب الناشئ عليه أن ال يخالط أهل البدع وأن  .أهل البدع بشبهاتهم الشباب من أن يتخطفهم المحافظة على

الحجـة   لهم الحق ويقيم عليهم عقيدته والعالم الناصح له أن يدعو هؤالء وأن ينصحهم وأن يبين يحافظ على
ثم  بالشبهة عليه فيتغير قلبه ويزيغ اهللا الحق، وأما الجاهل الذي قد يتعرض للضياع فيقذفون عوا إلى دينليرج

كانوا مساكين بادئين بالسير فـي طريـق الـسلف     ممن وقد عرفنا هذا من كثير وكثير أحضانهم يرتمي في
اعتبر بغيـره فلنأخـذ    اقل منواجتالوهم عن منهج السلف الصالح والع فاعترضهم هؤالء بشباكهم فاجتاحوهم

  .عبرة من هؤالء انتهى
بن هادي المدخلي حفظه اهللا تعالى في رد شبهات المائعين والـذب عـن    وسئل الشيخ العالمة ربيع

بقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمـه        علينا أن نعمل بقول السلف وليس      يا شيخ إذا الواجب   : )8رقم(السلفيين  
  واهللا المستعان ؟ البدع شعاراً للعلم ذي صار فيه الجلوس ألهلال اهللا خاصة في زماننا هذا
بالتجربة والواقع، والمصلحة والمفسدة إذا أدركهـا   الذي يقوله السلف هو األحوط: فأجاب حفظه اهللا

العالم المحصن ال بعض العلماء قد يكـون ضـعيف           إذا أدركها ،  يستطيع فليستخدمها، أما الصغير ما    العالم
 فهناك صنفان مـن العلمـاء   البدع كما حصل لعدد كثير من األكابر خطفتهم البدع بسهولة       فهالشخصية فتخط 

وال يـؤثرون فيـه      عنده قوة حجة وقوة شخصية وأنه يستطيع أن يؤثر في أهل البدع            عالم تأكد من نفسه أن    
إلـى   دهمللنصيحة يأتي إلى مساج  يخالطهم.معهم ؟ ال فهذا يخالطهم على أي أساس يأكل ويشرب ويضحك

أمـا  .كان يستطيع المناظرة ويقـيم علـيهم الحجـة    مدارسهم يأتي إلى أسواقهم ويعطيهم الحق ويناظرهم إن  
 ال بارك اهللا فيكم فهذا ما يمكن أن .للضياع الشاب الناشئ المعرض من العلماء ال، وكذلك الضعيف المسكين

  انتهى جميعاً لف رضي اهللا عنهميقوله شيخ االسالم بن تيمية وما يقوله الس يجمع به ما بين ما
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التي يتحدثون  هذه المصلحة إن  ثم إني أقول..:العالمة ربيع بن هادي المدخلي حفظه اهللا تعالى وقال
، حتى أهملوا مصلحة الـشاب     بارك اهللا فيكم ولبسوا فيها     وحرفوا المصالح ،  عنها وأسرفوا في الحديث عنها    

 فضل كثير مـن   ،  وقذفوا به في أوساط أهل البدع     ،  ملوا مصلحته أه،  مخالطة أهل البدع   الذي يخاف عليه من   
هـذه   أوقعوهم بمثل السلفية أوقعوا كثيراً ممن كان في دائرة بمثل هذه الشبهات، المخدوع المغرور، الشباب

  السيما من انحرف بواسطة األحزاب،منهم  فانحرف الكثير والكثير،الترهات في حبائل ومصائد أهل البدع

 من يميز بين السنة و البدعة فليأمر بالمعروف ولينه عن على كل حال، لضالة التي سبق وصفهاالعصرية ا

  .أوالً المنكر وليحذر من البدع هذا
 ،يفـسدونك  تخاف على نفسك من مخالطة أهل البدع وثانياً قضية الهجران في صالحك فاهجر ألنك

علـى    وتحافظ، و تحتفظ بعقيدتك، تحتفظ بدينكأن فالمصلحة الواضحة هنا ، عن منهج اهللا الحق،ويحرفونك
، األئمة  وأن يعرفها الشباب فقد كان يراعيها كبار،توضع في االعتبار ؛ هذه المصلحة يجب أن سالمة دينك

 حتـى إن أهـل  ، سماع كالمهم وال، وابن سيرين ؛ فكان أحدهم ال يطيق مخالطة أهل البدع من أمثال أيوب

لماذا ال تسمعون ؟ فيقـول   " فيعتب عليهم"! ال "  فيقولون" اسمعوا منا ولو كلمة "م البدع ليأتونهم ويقولون له
  ." شراً فال أستطيع الخالص منه بيدي فإني أخاف أن يقذف هذا في قلبي  إن قلبي بيد اهللا و ليس"أحدهم 

ـ       فيجب ان نراعي  ،  فإذا قلنا بالمصالح والمفاسد    سهم والـذين   المصالح و المفاسد المتعلقة بالشباب أنف
ولعلها ، يدندنون حولها والتي فيجب أن ننتبه لهذا، البدع أن يوقعوهم في الشر االختالط بأهل يخاف عليهم من

والمفسدة مـا  ، فالمصلحة عندهم ما يخدم دعوتهم ! أنفسهم ومفاسدهم في حد تصورهم هم مصالح أهل البدع
ومـا  ، مصالح يخدم دعـوتهم  ما يرونه هو فاسد هذا فقد يريدون بالمصالح و الم،يهدم دعوتهم ولو كان حقاً

 يجب أن  والمفاسد إن المصالح   ونحن نقول  ،كان يعود على دعوتهم بالهدم     يرونه من مفاسد ولو كان حقاً إذا      
منهم و هجرانهم  أو من مصلحتهم الحذر البدع؟ فهل من مصلحته االختالط بأهل، يراعى فيها جانب الشباب

زلزلـة أهـل البـدع     األشداء الذين ثبتت جدارتهم و قدرتهم علـى  المخالطة لألقوياءواالبتعاد عنهم و ترك 
 حذراً مـنهم أشـد    ،  عنهم المخالطة لهؤالء ويبقى من يخاف عليه بعيداً بعيداً بعيداً         فتبقى! ودحض شبهاتهم   

 جانب الشباب يجب أن تراعى فيها، األولى فالمصلحة في الدرجة، ومنهجه،  إذا كان يحترم عقيدته،...الحذر
 وأهـدروا هـذه  ، وأنساهم إياها دعـاة الـضالل  ، هذا المصلحة فلما نسيت، االنحراف الذي يخاف عليه من

 فإذا قيـل لكـم  ، هذا أرجو أن تدركوا، من الشباب إلى االرتماء في أحضان البدع جر ذلك كثيراً، المصلحة
فإننا  يخاف عليه من مخالطة أهل البدع يقولوا لهم يجب أن نراعي في هذا جانب الشباب الذ، مصالح مفاسد
ومريرة وقعت من شباب كانوا على منهج السلف فضلوا بمثل هـذا الـدعايات               طويلة تجارب قد استفدنا من  

ما يفسد دعوتهم أو يصلحها  وقد يراد من المفسدة والمصلحة ،فيها المصلحة من المفسدة التي ال يميز الظالمة
  .انتهى لى حسب شرع اهللا تبارك وتعالىيعتقدونه هم ال ع على حسب ما

-26(الجليس الصالح والجلـيس الـسوء        وقال الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه اهللا تعالى في         
مصلحة المهجور فإذا لم يكن صالح للمهجـور فـال    بعض الناس يكرر أن الهجر ألجل: )محاضرة مفرغة

 ينظر فيه إلى صالح المهجـور وإلـى   ،ى الجانبينالهجر ينظر فيه إل فإن!!! هذا غير صحيح أبداً ! هجر 
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 إذا لم يـستطع     ، وصالح الهاجر  ،المهجور بعودته واستقامته على الحق ورجوعه إليه        صالح ،صالح الهاجر 
لمصلحة نفسه يكون   أما إن هجر، وإذا لم يستطع عِذر،هذا اإلنسان إلى الحق فال أقل من أن يسلم هو إعادة

 ،يضل بسببها؛ فهو يريد السالمة لنفسه      الط هذا الشخص يأتيه بالشبه والتلبيسات التي      ضعيفاً ويخشى أنه إن خ    
إنه فقط ألجل المهجور وإذا لم يكن يستفيد المهجور فال هجر  فكيف يقال، فالسالمة رأس مال ال يعدلها شيء

فال ،  المقالةترد على هذا القول وعلى صاحب هذه، السلف واضحة كلها بهذا وكتب! هذا غير صحيح !!!! 
  . انتهى..تفريط إفراط وال

بمصلحة المهجور فقـط دون النظـر        على كلمة جيدة في الرد على من يخصص الهجر         وقد وقفت 
البخاري، وقد اختصرتها ما بين القوسين مع زيـادة          الرحيم  بن عبد  عبد اهللا لمصلحة الهاجر للشيخ الدكتور     

شرع كله مبني على المصالح ودرء المفاسد، والمصالح في هجر شرعية، وال عبادة دينية فالهجر((يسيرة جداً 
  : الجوانب فهناك المبتدع متعددة

الكفـر   من والمؤمنين والبراء الوالء لإليمان مصلحة دينية عامة من تحقيق العبودية هللا ومن تحقيق
 وهـي علـى   : مصلحة خاصة  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر      وتحقيق .والكافرين والبدعة والمبتدعين  

  .بالهاجر مصلحة تعلق بالمهجور ومصلحة تتعلق: قسمين
 مـن  الفتنة فله أن يهجر كل من يخشى على نفـسه  إن خشي على نفسه: المصلحة المتعلقة بالهاجر

  .مخالطه وهذا الذي يسمي ماذا بالهجر الوقائي
حتى ال يتابعوه علـى     أن يهجره ليردعه عن باطله ولينفر الناس عنه         :  بالمهجور ةوالمصلحة المتعلق 

  .ضالله وليرجع للحق
وجهل أو تجاهل بقية  فالحلبي وأمثاله من التراثيين يدندن فقط على مصلحة المهجور ونسي أو تناسى

  .أنواع الهجر
في هجر أهل البدع ومراعاة مصلحته في الهجر تجد أن مرادهم إذا كـان               ثم لو تأملت كالم العلماء    

   .وجوباً ى قبوله للحق وإال لو كان معانداً داعياً إلى ضالله فهم يرون الهجربالنصيحة ويرج المهجور ينتفع
  "المصلحة العامـة  المصلحة العامة قدمت  أنه إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع"فالقاعدة الشرعية 

ه إنكارك بقلبك وهجرانك لبدعت كل الوجوه وقد يسقط الهجر للعجز عنه لكن ليس من كل الوجوه ال يسقط من
الهجر يجب أن تقوم به ديانـةً وال يجـوز لـك أن     الزم ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان وهذا من هذه

  .وعدم القدرة ومعلوم أن األمر يسقط مع العجز يتخلف عنك هذا
والهجر الجزئي يكون بترك الكـالم والـسالم وال         ؛  فالهجر الكلي يكون بالتحذير واالنفصال التامين     

القدرة أو عند وجود مانع شرعي مـا         ويستخدم الهجر الجزئي عند الضعف أو عند عدم       . يشترط فيه التحذير  
: وبين األمر نفرق بين اإليقاع البد أن، صاروا خلفيين صاروا سلفيين تركوك هو مانع دنيوي مادي أعطوك

الفـسق  وهذا المعنى يستعمل في أهل البـدع وأهـل          ؛  اإليقاع ال يشترط فيه القوة ومن شرط ذلك فقط غلط         
  . انتهى))والفجور
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تبعهم بإحسان إلى يومنا  من الصحابة ومن بعدهم ممن: أن موقف السلف من قبل اإلمام أحمد: الثاني
  .اختالف األزمنة ثابتٌ في هجر أهل البدع والتحذير والتنفير منهم مع: هذا

 على مسائل في الفقـه      الجديد في اإلجابة   قال الشيخ العالمة زيد المدخلي حفظه اهللا في العقد المنضد         
وهكذا يتعين الحذر   ...عنهم من مجالسة أهل البدع أو مجالستهم ومدافع       الحذر: )1/209(والمناهج و التوحيد    

ال تجلس مع  :الفضيل بن عياض حيث قال  ورحم اهللا.من كل صاحب فسق مجاهر و مبتدع داع إلى بدعته
  .أخاف أن تنزل عليك اللعنة صاحب بدعة فإني

آكل عند اليهود و النصارى أحب إلـي مـن أن           ،  صاحب بدعة فاحذره    من جلس مع   ": ضاو قال أي  
  .آكل عند صاحب بدعة

 خطر البدع و المبتدعين في كل زمـان ومكـان أعاذنـا اهللا مـن زيغهـم      إال لشدة و ما ذلك :قلت
  انتهى ...و هدى اهللا الجميع إلى سواء السبيل وانحرافهم

وباألخص الرافضة واحد ثابت لم يتغير، وأقوالـه         من هجر أهل البدع   أن موقف اإلمام أحمد     : الثالث
  .وأفعاله مشهورة متواترة عنه

وقد سبق نقل موقفه  بل كانت له مواقف مع من خالف الحق ولو كان من العلماء المحدثين والفقهاء،
حمد بن حنبل أنـه      عن اإلمام أ   )1865رقم2/154 (من الكرابيسي كما نقله ابن هانئ النيسابوري في مسائله        

 "وال يكلم وال تكتب كتبه وال نجالس من جالسه، وذكره بكـالم كثيـر              أخزى اهللا الكرابيسي ال يجالس    ": قال
  انتهى

اللفظ فحـذر منـه      والكرابيسي كان من العلماء الفقهاء المحدثين لكنه خالف منهج السلف في مسألة           
وموقفه من اإلمام علي بن المديني معـروف        ؛  سهاإلمام أحمد مباشرة ونهى عن مجالسته ومجالسة من يجال        

   .مشهور
على حـساب دينـه كـصنيع     اإلمام أحمد لم يجامل ويداهن أن الهجر كله مصالح وأن وبهذا يظهر

   .الحلبي
داود الظـاهري،   وأما رمي الحلبي لبعض المشايخ السلفيين بعدم حسن الفهم لموقف اإلمام أحمد مع

فهذا من سوء أدبه الذي تعودنـا   لتناقض والتخالف مع منهج السلف الصالحومحاولته لتصويرهم في صورة ا    
  .وأفعالهم متمشية متوافقة مع منهج السلف الصالح عليه، وال يستغرب من مثله، وقد ظهر أن أقوال العلماء

  :في أمرين معاً ولكن نقول للحلبي أنت وقعت
  .سوء الفهم للنصوص الشرعية واآلثار السلفية: األول

أهـل البـدع     سوء القصد حيث لويت أعناق النصوص؛ لتخرج منها بنتيجة تجويز مجالسة          : ثانيوال
  .واألهواء فاهللا وحده حسيبك

  .فقه قصة اإلمام أحمد مع داود الظاهري وسيأتي إن شاء اهللا بيان
تُجاِلس َأهـَل   َأنْتَ: يوالَ َأعِرفُ َأحداً ِمن العلَماِء قَاَل ِل(العالمة ربيع المدخلي  على قول علق الحلبي

الشيخ عبيد  مع أن() )1( في الحاشية رقم )30ص(بقوله  )اَألمر والَ َأحد رد علَي ِمن العلَماِء ِفي هذا! الِبدع
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: مع أني أشهدكم  ...": ثم قال  الجابري سدده اهللا ذكر في الموقف الحق من المخالف بعض المبتدعة بأسمائهم           
مستعد أن أمكن حمير آبائهم وال  – يارتي ما مكنتهم من زيارتي واهللا ال يدخلون بيتي إن شاء اهللاأرادوا ز لو

  انتهى ))!!! زيارة بيتي أمكنهم من
  :أقول مستعيناً باهللا تعالى

أقوال العلماء بعضها ببعض، متالعباً بعقول القراء، موهمـاً لهـم أن هـذا     الحلبي يحاول ضرب -
   . وإنما التناقض في عقل الحلبي الركيك أو في مقصده الفاسد!تناقض  الكالم بينه
ربيع المدخلي والشيخ عبيد الجابري تخالف أو تناقض، ولكـن كمـا سـبق     فليس بين كالم الشيخ -

   .مقامه ولكٍل ما يناسبه تقريره، فلكٍل
يرجى قبوله للحق يناصح ويبين له الحق، ومـن عـرف عنـه التالعـب والغمـوض       فمن كان -

   .الباطل يهجر إلصرار علىوا
الجابري كان في مقام من ظهر منه التالعب وعدم قبول الحق حتى حذَّر منـه   وكالم الشيخ عبيد -
  .فيمن ترجى توبته وقبوله للحق العلماء ال
تظهر خالف مراده، ولم يشر إلى  وكالم الشيخ عبيد الجابري واضح لكن الحلبي حذف منه جمالً -

ُأشْـِهدكُم لَـو     مع َأنَّـه  (...فقد قال الشيخ عبيد الجابري      : وإليك نص كالمه كامالً   !!! يساً  الحذف تدليساً وتلب  
م ِمنكَّنْتُها مِتي ماروا ِزيادِتي، ِواِهللا َأرارالَى، ِزياُهللا تَع شَاء ِتي ِإنيخُلُون بدم ِفي ذَاِت الَ يهِغضاِهللا ُأبال  واِهللا و

اِلي هُأبَأِدين ا ذَا ِدينوِني مارتَزاِهللا اِهللا ِبِه فَلَو اسِتي ويِتي ِفي باروا ِزيلَو طَلَبم وتُهرم، زكّنتُها مم  َأن تَِعدـسم 

  .انتهى )بيتي ُأمكِّن حِمير آباِئِهم والَ ُأمكنهم من ِزيارِة
مناصحة أهـل البـدع إذا كانـت         يه أنه ال مانع من    والعجيب أنك يا حلبي نقلت كالماً للشيخ عبيد ف        

التلبيس حيث قلت فيما سميته بــمنهج الـسلف          النصيحة تفيدهم وتؤثر فيهم إال أنك لم تستفد منه أو أردت          
المـنهِج   أصوٌل وقواِعد في  « في   -وفَّقَه اهللا -قاَل الشيخُ عبيد الجابري     ( :)1( حاشية رقم    )283ص(الصالح  

لَِفيالس«: »     المبتدع ؛ فالشّخصمحدود فـي             :النصيحةُ لها حد تَـهِحد فيه، ويكـسر َؤثِّري كبقُر إذا رأيتَ أن
هبِة الِبدعة، ويقرلَِفيبه؛ كُن معه: إلى الس فعليك.  

 قد: بما يستحقُّ  عاِملْه   -بعد ذلك -نافعاً له، وال مفيداً؛ فانفُض يديك منه، ثم          لكن؛ إذا لم يكن نُصحك    
  .أفكاِره يهجر، وقد ال يهجر، ولكنَّه يحذَّر ِمن

   انتهى.» المترتِّبِة على ذلك)المفاسِد والمصالِح قاعدِة النَّظَر في(هذا أمر راجع إلى 
عبيد الجابري في تأكيد ما سبق حيث سئل كما في ضوابط معاملة السني  وإليك جواباً واضحاً للشيخ

 حكم مخالطة وباألخص مجالسة أهل البدع واألهواء من اإلخوان والتبليغ والحزبيين على ما: )2-1(للبدعي 

   نعم؟.نوعيهم المكفّرون وغير المكفرون
يجب على السني أن يفاصل أهل البدع وأن يبتعد منهم وأن يحذرهم، هـذه              : فأجاب حفظه اهللا تعالى   

سـواء   ين أو غير مكفرين، لكن مناصحة أفراد من أهل البدعفي أهل البدع سواء كانوا مكفّر القاعدة العامة
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جرب نفعها وعلى هذا فإنه  كانوا إخوانيين أو تبليغيين أو سروريين، تبليغيين أو غيرهم، مناصحة أفراد منهم
  : أوال:في مجالسة أهل األهواء التفصيل اآلتي

  .ومنتدياتهم  مراكزهمعدم مجالسة الجماعة المتميزة في أهل البدع وعدم مخالطتهم في
  .المجالسة جواز مخالطة عدد يسير منهم جرب أنهم يستفيدون من: ثانيا
من األعالم في السنة فإنه يجب أن يبتعد منهم          إذا كان هذا المجالس وهذا المخالط من العلَم أو        : ثالثا

لعلَم فـي الـسنة المعـروف    كثير من الناس، إذا جلس إليهم الرجل ا به وال يأتيهم، حيث تجمعاتهم ألن يغتّر  
 ومناصرتها فإنهم أهل البدع يلبسون به ويتكسبون به، يلبسون به على الناس ويغـرون بـه                بالذب عن السنة  

لكن إنسان أقل منـه   الناس ويتكسبون به وفي مخالطته إياهم تنفى الصبغة الشرعية، فلهذا نقول ال يجوز له،
ليبذل النصح لهم فإذا جرب النفع وظهـرت   ستزيرهم أو يزورهمال مانع أن يخالط قلّة قليلة ي ليس بمشهور

فليرفع يديه عنهم وليتركهم وال يدوم معهم مداومة يتقوون بهـا،   الثمار واستبان لهم الحق يستمر معهم، وإال
 وهـم  غيره، البدع سواء كانوا قليلين أو كثيرين إذا داوم السني معهم الخلطة فإنه يغتر به المعروف أن أهل

  .انتهى .يتقوون به، هم يتقوون به، نعم هذا هو األصح
 يمضي بعض الناس :السؤال السابع: السلفي وقال الشيخ عبيد الجابري في جناية التمييع على المنهج

 مجالستهم، والحجة لمناصـحتهم،  مناصحة أهل األحزاب كاإلخوان المسلمين والتبليغ مع في والشهور السنين
   السلف؟عمل فهل هذا كان عليه

وهي إما قبول المنصوح نـصيحة       شيء المناصحة البد أن تنتهي إلى    : فأجاب حفظه اهللا تعالى بقوله    
أو العناد واإلصرار، البد أن تنتهي إلـى  ؛ السنة إلى الحق وسلوكه سبيل المؤمنين وانتهاج الناصح ورجوعه

 التطويل فهو ساغ لو وإنما  الغالب،أبداً، بل يظهر في جلسات هذا في شيء، وهذا األمر ال يستدعي التطويل
يحتاجون إلـى    ويظهر منهم شيء من القرب، لكن عليهم غبش، فهؤالء         نادر في حق أناس يظهر منهم اللين      

 أهـواء، مجالـسة ممازجـة    في مجلس يغلب عليه أهـل  شيء من التعاهد، أما مجالسة جميع أهل أهواء أو
   .لسلف فيما علمناه حتى الساعة انتهىا عمل فهذا ليس عليه ومخالطة يعني على الدوام

   .وبهذا ظهر أنه ال تناقض بين أقوال العلماء ومنهج السلف الصالح
فَـِإن  ! ِإلَى اَألعـداِء فَـِرحين      وانْظُروا ...": )30(وأورد الحلبي كالم الشيخ العالمة ربيع المدخلي        

  ))...وضِربت الدعوةَ السلَِفيةَ تَوقَّفَت،
تجـريح   نعم واهللا فلم يبقَ للسلفيين شغل شـاغل إال ( (: بقوله)2(علق عليه الحلبي في الحاشية رقم ف

  .انتهى ))}كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً{بعضهم بعضاً فآلوا 
  : أقول مستعيناً باهللا تعالى

ظاهر من كالمه مـع   كما هو ظاهر كالمه وقد سبق ما يؤيد هذا ال-عموماً  الحلبي يتهم السلفيين -
بأنهم أهل تجريح حتى آل األمر بعد أن بدعوا غيرهم إلى أن رجع بعـضهم إلـى    – السابعة رده في الحلقة
  ...بعضهم بعضاً بعض فجرح
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المدخلي حفظه اهللا تعالى في مخالفة بعض المنتسبين للمنهج الـسلفي لمـنهج              وكالم العالمة ربيع   -
الشيخ ربيع  وة السلفية بخالف ما يوهمه كالم الحلبي من حمل كالمووقوعهم في أمور أضرت بالدع السلف،

المدخلي يذم السلفيين الـذين   المدخلي حفظه اهللا تعالى على غير مراده حيث حمله على معنى أن الشيخ ربيع
أن هذا من تحميل الكالم ما ال يحتمله ومواقف          يردون على من خالف الحق متعمداً ولو كان سلفياً، وال شك          

بخالف هذا المعنى قال اإلمام ربيع السنّة ربيع بن هادي المدخلي حفظـه   لشيخ ربيع المدخلي وأقواله شاهدة  ا
جرح العالم الناقد من يـستحق الجـرح ببدعـة،     إذا: البيضاء في حماية السنّة الغراء المحجة اهللا ورعاه في

  .هو مؤٍد لواجب وليس بظالم، بلفهذا من أهل العدل والنصح لإلسالم والمسلمين،  وحذر من بدعته؛
فـإن ذهـب    فإنه يكون خائناً، غاشاً لدين اهللا وللمسلمين الجرح والتحذير منه فإن سكت عمن يستحق

وجرمن يسمع له إلى هوة  فقد أهلك نفسه، البدع وأهلها والمحاماة عن من الذب ذاهب إلى أبعد عن السكوت،
اليهود، الذين يصدون عن سـبيل   وأخالق وهذه من خصائص.قنصر الباطل ورد الح سحيقة، وأمعن بهم في
   .اهللا وهم يعلمون انتهى

فهو الذي تغير وتبدل، وسـيأتي مزيـد بيـان    ! منها نصيب في منهجه الجديد  وهذه اآلية للحلبي -
  .الحلبي بما جاء ذمه في اآلية لمطابقة حال
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باهللا من شرور أنفسنا، ومن  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ، اهللا الرحمن الرحيم بسم
شريك  أن ال إله إال اهللا، وحده ال هادي له، وأشهد هللا فال مضل له، ومن يضلل فالسيئات أعمالنا، من يهده ا

  .له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
بدعة،  اهللا، وخير الهدى هدى محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة أال وإن أصدق الكالم كالم

  .وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار
  :أما بعد

وتلبيسات الحلبي والتي سـأكمل      ة الثامنة عشرة من سلسلة صيانة السلفي من وسوسة        فهذه هي الحلق  
ويـصفهم    الثناء والتمجيـد ألهـل البـدع   ((الخامسة وهي  فيها بإذن اهللا تعالى مناقشة الحلبي في المالحظة

الـسه وفـي   مج بأسمائهم إال أنه معروف عنه الدفاع عنهم والثناء عليهم في بالموحدين فهو وإن لم يذكرهم
  .)) والمغراوي وغيرهم أمثال محمد حسان والمأربي أشرطته من

   :مع مناقشته بالحجة والبرهان وال أطيل عليك أخي القارئ فإليك البيان من كالم الحلبي
كُلِّ داٍع للـسنَِّة،    مع-في هذا الباِب-ونحن ( :)69ص(بـمنهج السلف الصالح  قال الحلبي فيما سماه

» بـدائع الفوائـد   « فـي    -رحمه اهللاُ -اإلمام ابن القيم      على ِمثِْل ما قال    -!ولو أخطأ - السلَِف   وناصٍر لمنهجِ 
سـنَِّتِه   هم إلى اِهللا ورسوله متحيزون، وإلى محضِ      « -صفاِت أهل العلِم واإليمانِ    لما بين - )2/649-650(

  .منْتَِسبون
هقِّ أنَّى توجالح ِدين ِدينُونمعه حيث تْي ونويستقر ،هكائبتْ راستقر همضاِرب.  

 وال تُزلِْزلُهم شُبهاتُ المبِطِلين؛ فهم الحكَّام على أرباِب المقـاالت،    ال تستفزهم بدواتُ آراء المخْتَِلِفين،    
  .والمميزون ِلـما فيها ِمن الحقِّ والشُّبهات

  .حربه وافقونَه فيما معه ِمن الحقِّ؛ فهم في الحقِّ ِسلْمه، وفي الباطِلوي يردون على كُلٍّ باِطلَه،
  .ِسواه يجحدون حقَّها ِلـما قالَتْه ِمن باِطٍل ال يميلون مع طائفٍة على طائفٍة، وال

 ِللَِّه شُهداء ِبالِْقسِط ولَا يجـِرمنَّكُم  كُونُوا قَواِمين يا َأيها الَِّذين َآمنُوا( :-تعالى-بل هم ممتَِثلون قوَل اهللا 
اتَّقُوا شَنََآنى وِللتَّقْو بَأقْر وِدلُوا هِدلُوا اعلَى َألَّا تَعٍم عقَو لُونما تَعِبم خَِبير اللَّه ِإن 8:المائدة[ ) اللَّه[.  

 عـداوِتهم،  مع ظُهوِر-م على أن ال يعدلوا عليهم ألعداِئه فإذا كان قد نهى عباده أن يحملَهم بغْضهم
منْتَـِسبٍة إلـى     ؛ فكيف يسوغُ ِلـمن يدِعي اإليمان أن يحملَه بغْضه لطائفةٍ         -ورسوِله ومخالفتهم، وتكذيِبهم هللا  

  !العداوةَ وأنواع األذى؟ الرسوِل تصيب وتُخِطئ على أن ال يعدَل فيهم، بل يجرد لهم
لَى باهللاولعلَّهم َأوِعلماً، وعمالً، ودعوةً إلى اهللا على بصيرة، -ورسوِله، وما جاء به ِمنه   ال يدري أنَّه

  .-!بالجهِل ِمن قوِمهم على األذى في اهللا، وإقامةً لحجِة اهللا، ومعِذرةً ِلـمن خالفَهم وصبراً
ليها، وعاقَب عليهـا، وعـادى مـن خالَفَهـا          الرجال، فدعا إ   ال كَمن نَصب مقالةً صادرةً عن آراءِ      

  .»وحِميِة الجاهلية بالعصِبيِة
   انتهى ) !؟)فَهْل ِمن مدِكٍر( ...
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   :أقول مستعيناً باهللا تعالى
: كتابـه، وهنـا مـن قولـه     الحلبي يعظم نفسه وينزلها فوق درجتها وهذا واضح في مواضع من -

  .)...ونحن(
السلف، ولو أخطأ، وهذا لـيس    يعمل ويتعاون مع كل داٍع للسنة وناصر لمنهجوالحلبي يزعم أنه -

يعاند فهذا ال يؤثر خطؤه على مكانته مـع رد           إطالقه فإن الخطأ إذا كان غير متعمد ولم يصر عليه أو           على
لمـنهج  وأصر عليه فإن هذا ال ينفعه كونه ناصراً للسنة وداعياً             لكن إن كان الخطأ صدر منه وعاند       .الخطأ

 ويدل عليه موقف اإلمام أحمد رحمه اهللا تعالى من الكرابيسي ومن أهل السنة الذين السلف في مسائل أخرى
عبـد    يا أبا:حنبل فقلت تابعوه، قال أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدينا سألت أبا عبد اهللا أحمد بن محمد بن

وقـد   ،وفيهم أهل سنة نفر يـسير محبـوك        ،ميةالجه الغالب على أهل بلدنا    ،أنا رجل من أهل الموصل     ،اهللا
! إياك! إياك « :فقال لي أبو عبد اهللا،  لفظي بالقرآن مخلوق:الكرابيسي وقعت مسألة الكرابيسي فأفتنتهم، قول

 عبد اهللا فهـذا القـول      أبا  يا :قلت،  أربعاً مراراً ،  وال تكلم من يكلمه   ،  ال تكلمه ،  وهذا الكرابيسي ! إياك !إياك
 أخرجه الحربي في رسالة فـي أن        .»جهم   هذا كله قول   « :عب منه يرجع إلى قول جهم؟ قال      عندك ما يتش  

 والخطيب في تاريخ بغـداد  )الجهمية-129رقم1/329(اإلبانة   وابن بطة في)3رقم36(القرآن غير مخلوق 
)8/65(.  

ومحمـد  هؤالء الذين تدافع عنهم من أمثال عرعور والمغـراوي والمـأربي              هل :ثم يقال للحلبي   -
العلمـاء   ؟ أال تستحي مـن !أال تتقي اهللا في أقوالك! هؤالء من الناصرين للمنهج السلفي حسان والحويني هل

للسنة وناصرون لهـا مـن    السلفيين وطالب العلم الذين يعرفون حالهم وحالك معهم، فوصفك لهم بأنهم دعاة
  .المغالطة والكذب الصراح

سياق الرد على طائفتين من أهـل         تعالى فقد كان كالمه في     رحمه اهللا  الجوزية وأما كالم ابن قيم    -
اهللا وتعالى وعدم التفريق بينهما ثم ذكر قـول أهـل            أفعال الرب سبحان   البدع في مسألة المحبة واإلرادة في     

وهذا بين بحمد اهللا عند أهل العلم واإليمان مستقر في فطرهم ثابـت فـي                :السنة الحق الوسط الخيار ثم قال     
تعـالى   يشهدون انحراف المنحرفين في الطرفين وهم ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء بل هـم إلـى اهللا   بهمقلو

   انتهى...ورسوله متحيزون
  ! لهؤالء وال لهؤالء من أهل البدع فهل أنت يا حلبي لست

   :ومن رد الحلبي على الحلبي
-اَل الشَّيخُ عبيد الجـاِبِري      قَ( :)63ص(ما نقله الحلبي في كتابه المسمى بــمنهج السلف الصالح          

ُأصولُه سنَّةٌ، ودعوتُه سـنَّةٌ،      ِإن كَان هذا المخاِلفُ   « :»وقَواِعد ِفي المنْهِج السلَِفي    ُأصول« ِفي   -وفَّقَه المولَى 
  .كَرامتُه لَِّته، وتُحفَظُفَِإن خَطََأهُ رد، والَ يتابع علَى ز :وكُلُّ ما جاء عنْه سنَّةٌ

 مَؤسـساً أصـولَه علـى     قَاِئمـةٌ، -ِعنْده-يعِرفُ ِللسنَِّة وزناً، ولَم تَقُم لَها  وِإن كَان ضاال مبتَِدعاً، الَ
ِمنْـه؛ ِإالَّ ِإذَا    ِبالزجر، واِإلغْالَظ، والتَّحـِذير على المبتدعة الضالَّل، ويقَابُل  فَِإنَّه يرد علَيِه كَما يرد:الضاللَة

  ..»تَرتَّب مفْسدةٌ َأكْبر علَى هذا التَّحِذير
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خبر الثقة والتـشكيك    عند كالمه عن)115-112ص(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح 
ِمـن بعـِض أفاِضـل    - الغَمز ِببعِض َأهِل الِعلْم، َأو طُالَِّب الِعلْمسِمعتُ الطَّعن و وكَم ِمن مرٍة ((:فيه بتفلسفه

ثم إذا  !-أو نحو هذا الكالِم-! )حدثَنا فُالَن، وهو ِثقَةٌ( :الجواب ؛ فَلَـما كُنْتُ َأتَثَبتُ وَأستَعِلم؛ يكُون-!المشايخ
   :وقد قيل قديماً !!وال زمام!  بال خطام:به

  رواتها وما آفة األخبار إال     آفة األخيار إال غواتها  افم
  .فكيف إذا اجتمعا ...
  ....!!البالء تلو البالء! !من أهل التحريش والتشويش – وغيرنا – عانينا – وكم – وكم

 ِلبعِض من -ِمنْه-؛ فكان اتِّهام - )!الناس بعض(ِمن ِقبِل - شَيء ِمن ذَِلك -َأماِمي-ولَقَد حصَل مرةً 
وذَكَـر  -وَأنَّه يجتَِمع مع التَّكِْفيـِريين    !!! إنَّه تَكِْفيِري:-فيه-؛ حيثُ قال -منْذُ ِسِنين-والسلَِفيِة  َأعِرفُ ِبالسنَِّة

  !اسم واحد منهم
عـن اجِتماِعـِه مـع      -معاِتباً  -؛ فَسَألْتُه   -نفسه-ِفيِريا  تَكْ  هذَا الَِّذي اتُِّهم   - ِبقَدِر اهللا  -بعد-فَاتَّصَل ِبي   

  .......!»ولَم َأسمع ِبِه؛ فضالً عن أن ألْتَِقي ِبه واللَّـِه؛ الَ َأعِرفُ فُالناً، «:فَقَال !التَّكِْفيِري ؟ )فُالَن(
 ذَاك وه ن؟-ِإذَن- )الثِّقَةُ(فََأي!  

د؟)الثِّقَة( وما ح!  
  !حالُه؟ بْل ما

  !وما مآلُه؟
في هدم أهل السنة األعيان، !  ممن يشار إليهم بالبنان)البعض(يرتكبها  ومن ذا تعلم حجم الجناية التي

  انتهى ))!!بتبديعهم بال برهان بل ثقة بأهل الزور والبهتان في بعض األحيان! عليه من بنيان ونقض ما هم
   :أقول مستعيناً باهللا تعالى

السلفيين األتقياء الورعين بأنهم يقبلون الغيبـة والنميمـة مـن الفـساق أو      الحلبي يرمي العلماء -
وأمـانتهم   ليس في عامة الناس ولكن في أهل العلم وطالب العلم، وال شك أن هذا قدح في ديـنهم  المجهولين

!  ثلب السلفيين ورميهم بالفواقرفي  وكفى بهذا الكالم قبحاً وعدم خشية هللا أن يسلط لسانه.وفي عقولهم أيضاً
  !باأليدي والحوافر في الوقت الذي يدافع فيه عن أهل البدع واألهواء

 يدعي أن العلماء يقبلون خبر الثقة، وهو في الحقيقة خبر ال سند وال أصـل لـه، وهـذا    والحلبي -
الزمام والخطام بخالف مـن    إسناد ونسبة الخبر لناقله فهذا من)حدثنا فالن وهو ثقة(عجيب؛ ألن قول العالم 

زمام وال خطام، وهـذا يعرفـه صـغار طلبـة            ينسب القول لشخص ولم يسنده فهذا الذي يقال فيه خبر بال          
  .الحديث

يستحق أن يوصـف بأنـه غـاٍو     عندهم من البطانة من والحلبي يزعم أن بعض المشايخ السلفيين -
 فرمى طالب العلماء بهـذا الوصـفين        .مقبولين يرضال، وأن األخبار التي تصل المشايخ السلفيين رواتها غ        

 وقدح غاٍل منه، ال يستغرب من أمثاله ممن يريد أن يدافع عـن             وال شك أن هذا سوء أدب منه،      !! !القبيحين
 رد هذه الفرية وكشف زيفهـا، وبيـان أن المـشايخ    )الثامنة(وقد سبق في الحلقة  نفسه ويلصق التهم بغيره،
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يقبلون منهم  م طالب العلم الثقات ويعتمدون على من عرفوا صدقه وأمانته، وأنهم الإنما يلتف حوله السلفيين
ألفاظه ومن شهده منهم كمـا       إال بالحجة والبرهان، فمن أخبرهم منهم بخبر وقفوا على مصدره، وسألوا عن           

   .هو معلوم مشهور عنهم
 عـن  -معاِتباً -؛ فَسَألْتُه -نفسه-تَكِْفيِريا  ِذي اتُِّهم هذَا الَّ- ِبقَدِر اهللا-بعد-فَاتَّصَل ِبي (: وقول الحلبي

  !التَّكِْفيِري ؟ )فُالَن(اجِتماِعِه مع 
  )!»ِبِه؛ فضالً عن أن ألْتَِقي ِبه واللَّـِه؛ الَ َأعِرفُ فُالناً، ولَم َأسمع «:فَقَال
  .انتهى)!بعض الناس(ِمن ِقبِل -  شَيء ِمن ذَِلك-يَأماِم-ولَقَد حصَل مرةً (  وقول الحلبي:أقول

بعـِض َأفَاِضـِل   - ِمن ِقبِل-ذَِلك   شَيء ِمن-َأماِمي-ولَقَد حصَل مرةً  (( القديمة في النسخة المتداولة
  .)) ؛-المشَاِيخ

   .شباب السلفيالسلفيين ال بعض ال وهذا يدل على أن مقصود الحلبي بهذه التهمة بعض المشايخ
االعتراف ببدعتهم بل يتهمون من نقل قولهم بأنه كذب عليهم فهـاهو معبـد               ثم عادة أهل البدع عدم    

 )911رقـم 2/416(نقل عنه قوله في القدر كما أخرج عبد اهللا بن اإلمام أحمد في الـسنة   الجهني يكذب من
طريقين عن   من)324-59/323(  ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق)4/218(والعقيلي في الضعفاء 

  ." علي طاووس أنه قال لمعبد الجهني أنت الذي تفتري على اهللا فقال له معبد يكذب
 إن صـدق الحلبـي فـي    -التي ذكرها الحلبي التي صدرت من بعض الناس، فال ندري  والقصة -

بالـسنة    يعرفه الحلبيوال ندري من هو الذي! هو هذا البعض، وهل مثله يتحمل المشايخ تبعته  من-القصة 
والتكفيريين كما سيأتي فمثله ال يعتمد  فقد عهدناه يزكي من ليس أهالً للتزكية بل يزكي المبتدعين والمنحرفين

  .قوله
أهل األهواء ويتأكـل بدينـه فـي     ولماذا ال يكون هذا الذي اتصل هو الكاذب ال سيما وهو يخالط -

  ! خدمتهم
لم يقبل منه، واعتمد قول اإلمـام   ه داود الظاهري وأخبره بأنه تابواإلمام أحمد بن حنبل لما جاء -

 من هو من أهل السنة ووقع فـي         :المدخلي حفظه اهللا تعالى     قال الشيخ العالمة ربيع    .محمد بن يحيى الذهلي   
  .يبدع وعليه عمل السلف أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها فهذا القرآن بدعة واضحة كالقول بخلق

 فإذا لقيت أولئك (( : حين سئل عن القدرية قال- رضي اهللا عنه -جاء عن ابن عمر  ماومثال ذلك 
   رواه مسلم))برآء مني  فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم

أنهـم   واألئمة طريقة السلف ( :)1/254(رحمه اهللا في درء تعارض العقل والنقل         قال شيخ اإلسالم  
فيعبرون بها ما وجدوا ، الشرعية  ويراعون أيضا األلفاظ.لعقلبالشرع وا يراعون المعاني الصحيحة المعلومة

  .عليه الكتاب والسنة ردوا  ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف.إلى ذلك سبيالً
ورد   إنما قابل بدعة ببدعـة :وقالوا، البدعة أيضاً ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطالً نسبوه إلى

  ...باطالً بباطل
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فكلم صالحا أن يتلطف    ،  صبهاني الظاهري بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن         األ وقدم داود 
 : قـال . داود:اسمه ؟ قال  ما: قال. رجل سألني أن يأتيك:فأتى صالح أباه فقال له، في االستئذان على أبيه له

فمـا زال   ،  تعريفه إياه  وكان صالح يروغ عن     صنعته؟ قال  يء أي ش  :قال،   من أهل أصبهان   :من أين ؟ قال   
 قد كتب إلي محمد بن يحي النيسابوري في أمره أنه زعـم أن              هذا :أبو عبد اهللا يفحص عنه حتى فطن فقال       

، محمد بن يحي أصدق منـه  :فقال أبو عبد اهللا،  يا أبت ينتفي من هذا وينكره:قال .القرآن محدث فال يقربني
   . انتهى))8/374تاريخ بغداد (إلي  تأذن له في المصير ال

 عـن  -معاِتباً -؛ فَسَألْتُه -نفسه-تَكِْفيِريا   هذَا الَِّذي اتُِّهم- ِبقَدِر اهللا-بعد-فَاتَّصَل ِبي ( :وقول الحلبي
  )!التَّكِْفيِري ؟ )فُالَن(اجِتماِعِه مع 

؛ -نفـسه -تَكِْفيِريـا   ِذي اتُِّهـم  هذَا الَّ- ِبقَدِر اهللا-بعد-فَاتَّصَل ِبي  في النسخة القديمة المتداولة زيادة
 َألْتُهعاِتباً–فَساِعِه -غاِضباً مِتمن اجع  ع؟)فُالَن(م التَّكِْفيِري !((  

  !)مغاضباً(قوله  فما أدري لماذا حذف الحلبي
   .وجل ولماذا يستنكر الحلبي على بعض المشايخ السلفيين غضبه هللا عز

  !؟-ِإذَن- )الثِّقَةُ(  ذَاكفََأين هو( وقول الحلبي -
د؟)الثِّقَة( وما ح!  

  !حالُه؟ بْل ما
   )!وما مآلُه؟

ثبت عندهم وما سمعوا ورأوا من أفعال   يشكك الحلبي في الثقات من السلفيين ألنهم أخبروا بما:أقول
وال أدري هل  !!ار الثقاتالتي يسير عليها إذا شكك في أخب وأقوال المخالفين فال أدري ما موازينه ومقاييسه

  !وجود الثقة أو يشكك في الثقات الحلبي ينفي
أنه أصبح ال يفرق بين الثقة الصادق العدل، وبين غير الثقة أم أنه يريد  وهل وصل به الحال لدرجة

ويحمـي   التشكيك في أخبار الثقات العدول؛ ليحمي أهل البدع من الطعن فيهم بالحق والعـدل،              أن يصل إلى  
   .ن المؤاخذة على المخالفات الشرعية التي يقع فيهانفسه م

   .وال أدري ألي أمر يريد أن يصل به الحلبي
  .أخبار المشايخ الثقات فيمن يزكيهم من أهل البدع والعجيب أن الحلبي ال يقبل

  !الحلبي من الثقة عندك فيحق لنا نحن أن نسأل
  هـذَا الَّـِذي  - ِبقَدِر اهللا-بعد-فَاتَّصَل ِبي ( قلت والعجيب أن الحلبي قَِبَل خبر المتهمين بالتكفير حيث

  ! التَّكِْفيِري ؟)فُالَن( عن اجِتماِعِه مع-معاِتباً -؛ فَسَألْتُه -نفسه-اتُِّهم تَكِْفيِريا 
  )!»ولَم َأسمع ِبِه؛ فضالً عن أن ألْتَِقي ِبه واللَّـِه؛ الَ َأعِرفُ فُالناً، «:فَقَال

  !!ليس أهالً للتزكية خاصة وأن الحلبي يزكي من !!العلم يسير عليه الحلبي فما أدري أي ميزان من
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حفظه اهللا تعالى في رد شبهات المائعين والذب عـن   وقد سئل الشيخ العالمة ربيع بن هادي المدخلي  
وجود وأن إخواننا السلفيين  صار بعض المائعين يردد أن الثقة ليس له حيث  من هو الثقة ؟:) 3رقم(السلفيين 

  والمتروكين والمغفلين ؟ الكذابين يدورون بين
لسنة  والضالل واألهواء ومن المحاربين من أهل البدع الذي يقول هذا( :فأجاب حفظه اهللا تعالى بقوله

م تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خالفه            ال :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي قال       
  فإذا لم يكن أهـل الحـديث اآلن  .الحديث فال أدري من هم  إن لم يكن أهل:اإلمام أحمد  قال.من خذلهم وال

!! المعتزلة ؟ !! الخوارج ؟  !!غيرهم الروافض؟  وأهل السنة والمنهج السلفي هم الثقات العدول الصادقون فمن        
  .هؤالء أهل ضالل!! القاديانية ؟  هم،؟من!! األحزاب الضالة ؟

حال الرضـا   أن يلتزموا بمنهج السلف ويثبتوا عليه ويتحلوا بالصدق في نا أوصي الشباب السلفيوأ
  هـم خيـر  :فيه قـال  ترى أهل الحديث وما هم  قيل لحفص بن غياث أال.وفي حال الغضب وعلى كل حال

  .الناس
 حاقدين والطاعنينوعبادة وأخالقاً رغم أنوف ال وأنا اعتقد أن السلفيين هم خير الناس عقيدة ومنهجاً

  . انتهى)والمفترين
في هدم !  ممن يشار إليهم بالبنان)البعض(ومن ذا تعلم حجم الجناية التي يرتكبها  : (وقول الحلبي -

بأهل الزور والبهتان في بعض  بتبديعهم بال برهان بل ثقة! هم عليه من بنيان أهل السنة األعيان، ونقض ما
   انتهى))!!األحيان

   . بأهل السنة األعيان:بدعهم أهل السنة السلفيون  يصف من الحلبي:أقول
  انتهى  )إنما كالمنا لدعاة السنة األصحاب ( :)189ص(بل قال الحلبي 

على أخبار الكذبة والفجرة من أهل الـزور         بينما يصف أهل السنة السلفيين بأنهم ظلمة بل يعتمدون        
 وهذا خالف ما نعرفه وما نشاهده من مواقـف  )حيانبعض األ في(والبهتان، وحتى يعمل لنفسه مخرجاً قال 

 يعتمدون إال على الثقات وال يؤاخذون إال بما ثبت عندهم وصح بال مدافع بخالف مـا  أهل العلم السلفيين فال
  !!!ترميهم به أيها الحلبي عاملك اهللا بما تستحق

عمر لما بلغه أن قومـاً   بنا :) الموقف الصحيح من أهل البدع( المدخلي في قال الشيخ العالمة ربيع
وتحقيقـات    أبلغهم أنني منهم براء، وأنهم مني برءاء، لم يفتح ملـف :أن ال قدر، قال ويقولون يتقفرون العلم

من ضاللهم وتكلمـت     ثبت لك شيء   يقذفون الناس ظلماً وعدواناً، فإذا     وإلى آخره كما يفعل اآلن أهل البدع،      
يأتي ألف شاهد على ضال من ضـاللهم ال يقبلـون             باهللا من الهوى ولو     ما يتثبت، نعوذ   :وحذرت منه قالوا  

يقبلون شهادته؛ فضيعوا اإلسالم وضيعوا  على ضال من ضالَّلهم ال يسقطونها، ألف شاهد عدل، شهادتهم، بل
  .األساليب الماكرة نسأل اهللا العافية شباب اإلسالم بهذه

 وثقة، وديننـا يقـوم علـى    دقه ألنه مؤمن، عدل،ص ابن عمر لما أخبره واحد، و الثاني يسمع فقط؛
العدل كالماً فاألصل فيه الصحة، ويجب  أخبار العدول، من قواعده قبول أخبار العدول، فإذا نقل لك اإلنسان

بالفسق وجاءك بخبر ال تكذبه، تَثَّبـت؛   الفاسق، فإذا إنسان معروف وحذر اهللا من خبر عليه األحكام، أن تبني
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والعدل  اآلن العدل تلو العدل، أن يكون هذا الفاسق في هذا الخبر صادق، تَثَّبت ال بأس، أما االًألن هناك احتم
شهادته، يقولون حاقد، فهذه مـن   ويشهد ما يقبل كالمه، وينقل كالم الضال بالحروف ما تقبل تلو العدل يكتب

يعرفها الخوارج، وال الـروافض، وال    ال-اهللا العافية  نسأل-الفتن في هذا الوقت األساليب عند أهل البدع و
إذا جمعتهـا   وجاءوا لألمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب؛ أهل البدع في األزمان الماضية،

 اإلسالم إال ما شاء اهللا، ومنهـا  جمعت أساليبهم وقواعدهم ال يبقون من يبقى من الدين شيء، إذا  ما–واهللا –
 خبيثة، يسموها بالعدل البدع يسقطونه بطرق أن يسقطوها، ومنهج السلف في نقد أهلأخبار العدول يريدون 

غير عـدول،    المنهج صار أئمتنا كلهم فاسقين،     والموازنة بين السيئات والحسنات إلى أخره، وإذا أخذت بهذا        
  انتهى ....الخبيث على هذا المنهج ظالمين، فَجرة

اإلسالم ابن تيميـة فـي        عن شيخ  )140ص(لبي في منهجه    ما نقله الح   ومن رد الحلبي على الحلبي    
بالواقع ويأمرون بالواجب فيـشهدون بمـا وقـع      أهل السنة يخبرون: أنه قال)1/547(منهاج السنة النبوية 

  .ويأمرون بما أمر اهللا ورسوله انتهى
   :وقد قيل قديماً( وقول الحلبي

  )رواتها ر إال آفة األخبا           آفة األخيار إال غواتها  فما
   : نقول للحلبي من قال قديماً قال نفسه:أقول

ــن ــر وك ــر راو خي ــاو غي ــا غ ــك      بثمره ــد تري ــالي مقالي ــداتها المع   ه

    
ــة فمــا ــة ومــا       اـغواتهــ إال ارـــــاألخي آف ــار آف ــا إال األخب   رواته

    
  !فكيف إذا اجتمعتا فيك

 المبتدعة والمنحرفين عن المنهج السلفي وسأورد عند الحلبي فهم جماعة من وأما أهل السنة األعيان
جملة من كالم  القارئ الكريم كالم الحلبي الذي ينص فيه على أسماء هؤالء األعيان ثم أنقل لك بعدها لك أيها

   :أهل العلم فيهم
 وأخونا الشيخ أبو إسـحاق     .األخ محمد حسان؛ أخونا الشيخ محمد حسان      ...:قال الحلبي في جلسة له    

ليسوا تكفيـريين وليـسوا قطبيـين وال          هؤالء سلفيون أقولها بمليء فمي هؤالء سلفيون       :فأنا أقول ؛  يالحوين
   انتهى...بعلماء أهل السنة يخالفوننا في أولياء األمور وال يتكلمون في الطعن

   الحويني ومحمد حسان ويعقوب ؟ وسئل الحلبي عن أبي إسحاق
وأعلنها بوضوح وصراحة أنهـم وخاصـة أبـو إسـحاق           الحقيقة أنا أقول      هؤالء :فكان من جوابه  

 محمد حسان أنهم سدوا ثغرة وبينوا للناس شيء من العقيدة وبينوا للناس الـسنة، لكـن   وبالدرجة الثانية األخ 
   انتهى...وقعوا في أمور ووقعوا في أخطاء ووقعوا في أغالط

حـسان اليـوم وقـد فتحـت        محمد   أم أبينا ليس    محمد حسان قبل عشر سنوات شئنا      :وقال الحلبي 
واضح في كل البالد اإلسالمية على األقل في بـاب           الفضائيات وله جهود في نشر العقيدة والدعوة وله تأثير        

وإن كنا نحذر مـن سـيد    وكما قلنا الدعوة السلفية ليست فقط دعوة التحذير من سيد قطب هداية عامة الناس
كنا نحذر من ابـن الدن ليـست هـي     ابن الدن فقط وإنقطب وليست الدعوة السلفية هي دعوة التحذير من 
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فمحمد حسان اآلن وقد فتحت له الفضائيات    ؛  التكفير الدعوة  الدعوة التحذير من التكفير فقط وان كنا نحذر من        
 بـاز  عـن العلمـاء ابـن    نشاطا ونرى عموم دعوته للعقيدة ولربط الناس بالكتاب والسنة وللنقل ورزقه اهللا

   األلباني وتعظيمهم انتهىوالعثيمين والشيخ
عنـدهم مـن     ما أبا الحسن، وننتقد المغراوي فيما أخطأوا فيه، ونحن بينَّا          نحن ننتقد  (( :قال الحلبي 

وقد واجهناهما  لكن قد تكون نقطة الخالف أنَّنا مع مالحظاتنا على أبي الحسن، وعلى المغراوي،...مالحظات
  )) فيةفي بعض األمر؛ أنَّنا ال نخرجهم من السل

   والمغراوي ؟ وسئل الحلبي عن محمد حسان؟ وأبي إسحاق الحويني؟ وأبي الحسن المأربي؟
   في كل واحد منهم بأنه سلفي:فقال

  سلفي ؟  هل ال زلت تقول إنه:)67( وسئل الحلبي عن المغراوي كما في تنبيه الفطين
   . أعتقد أنه ليس تكفيري انتهىتكفيري، واهللا أنا  أما أن يقال... وال زلت، وال زلت:فقال الحلبي

  
  :فيهم أعيان الحلبي من أهل السنة وكالم العلماء

  :مشايخ األردن -

 هؤالء معدودون من السلفيين؛ ولكن نقل       :النجمي رحمه اهللا تعالى    يحيى أحمد بن  قال الشيخ العالمة  
عليـه   اوي التكفيري؛ فـإن يؤيدون أبا الحسن، ويؤيدون المغراوي، ويزكونهم، ومن يزكي المغر عنهم أنَّهم

  . انتهى.مالحظات، وال نستطيع أن نقول فيه أنَّه يؤخذ عنهم العلم
  :عدنان عرعور -

حزبـي،   يظهر منه أنـه  عدنان عرعور :يحيى النجمي رحمه اهللا تعالى قال الشيخ العالمة أحمد بن
ي السلفيين، لكنه يحـامي عـن       يقدح ف  ويأوي الحزبين، ويتكلم على السلف، ويريد جرح السلفيين، ويريد أن         

  .المبتدعين انتهى
 - الـسعودية  -للمملكة  ما هو بعالم هو جاء  هو أصالً:حفظه اهللا تعالى وقال الشيخ صالح الفوزان

هـو   دروسـه  السلفي بمقاطعته وعدم حـضور   أنصح الشباب...مثل الحرفي أو محترف ثم أظهر ما عنده
  .وأمثاله انتهى

ال تَـشتَغلُون ِبكالِمـه وال     َأنا نَصيحتي لكُـم أنَّكُـم  :العباد حفظه اهللا تعالى نالمحس وقال الشيخ عبد
 ِاطَّلعتُ على شيٍء من كالِمه ورأيتُ فيـهِ  وأن عنده، ألن عنده تخليط، وأنا سبقَ ما ِبقواعِده وال تَلتفتُون إلى

واإلنسان يـشتغل    بِه، االهتماِم واالشتغالِ  مه وعدم كال اجتناب يعني  ينبغي كالماً ما يصلح وال ينبغي، ولهذا     
الـشَيخ   الفَوزان وأشرطَة العثيمين وأشرطَة الشيخ العلماء المحِققين مثل أشرطَة الشيخ ابن باز والشيخ ِبكَالم

 سـبق   األخ عدنان عرعور فأنا     وأما .عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من المشَايخ المعتمدين والمأمون جانبهم         
 ...وال أن يشتغل بكالمـه،     عنده تخليط ما يصلح أن يلتفت إليه       وأن اطلعت على شيء من كالمه ورأيت أن       

   تحضر دروسه انتهى  مادام أن هذا وضعه ما يصلح أن....دروسه تحضروا واهللا ما ينبغي أن
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 محتـرق،  عندنا أن عدنان عرعـور هـذا قطبـي     ثبت:وقال الشيخ عبيد الجابري حفظه اهللا تعالى   
قطب، ويعاونه في هولندا أحمـد    هي نشر فكر سيد-الغرب   يعني في-وفي أمريكا  وبضاعته في أوروبا

   .سالّم، أظنه شامياً انتهى
مـن   علي بن عبد الحميد الشامي األثري يزكي  الشيخ علي بن حسن بن:وقال الشيخ عبيد الجابري

  انتهى...م، مثل عدنان عرعورأهال للتزكية، بل يزكي ضالالً عِرفَ ضالله ليس
  :محمد المغراوي -

   انتهى... هذا رجل ثوري، هذا رجل ثوري:عن المغراوي قال فيه الشيخ ابن عثيمين
المغراوي في هذه    إنَ الفكر الذي سجله    :وقال الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النجمي رحمه اهللا تعالى         

 تبـين ارتباطـه بـالحزبيين       أخطـاء  ... للمغراوي ...ارجيخ تكفيري؛  الوريقات؛ ما هو إالَّ فكر سروري     
المعاصرين بالخوارج السابقين؛ الـذين يكفـرون المـسلمين بالمعاصـي،      المعاصـرين، وارتباط الحزبيين 

المغراوي   اتَّضح بهذا أن...يحكمون عليهم بالخلود في النار اإلسالم بذلك، وبالتالي والبدع، ويخرجونهم من
  .تكفيري انتهى

 إسـحاق الحـويني    محمد المغراوي أنه تكفيري، وأبو      الذي أعرفه عن   :وقال رحمه اهللا تعالى أيضاً    
   .كذلك، وهو من أصدقاء أبي الحسن ومناصريه انتهى

الذي كُِتب في مخالفاته      محمد المغراوي  :عمير المدخلي حفظه اهللا تعالى     وقال الشيخ ربيع بن هادي    
هذيانه بالتكفير والردة والعجول والحكم على كثير من المصلين الحاجين  لمنهج السلف ثالثة كتب حيث بينَت

شـعرة مـن اإلسـالم وبينَـت لـه مخالفـات             هذه العبادات بأن ما عنـدهم      الحرام المكثرين من   لبيت اهللا 
  انتهى...أخري

الحسن والشيخ علي    أبا  يقولون يعني مثالً الشيخ    :يع بن هادي المدخلي   رب وسئل فضيلة الشيخ الوالد   
  ؟ المغراوي فنحن نأخذ بقولهم حسن ما داموا يزكون

  انتهى ... اسمع ال قيمة لتزكيتهم والجرح واضح:بقوله فأجاب حفظه اهللا تعالى
 !الرجـل مخلـط   !كبارك اهللا في مخلط الرجل ما يصلح :وقال الشيخ عبيد الجابري حفظه اهللا تعالى

القطبية واتـصاله    أصبح يخلط أخيراً؛ ألنه في الحقيقة أضر به اتصاله بإحياء التراث           هداه اهللا قد   المغراوي
  .بالحركيين في السعودية عندنا انتهى

  :أبو الحسن المأربي -

  :الوادعي رحمه اهللا تعالى قال الشيخ مقبل بن هادي
  .بها لبطشأهل السنة في اليمن  من دعوة لو تمكن -
  .الحسن أخشى على الدعوة من أبي...حذروا من أبي الحسن -
 ولو خالف أهـل السنّة جميعاً فدعوه فواهللا لو قد اشتد ساعده ما بالى بأحـد الحسن دعوا عنكم أبا -
  ..الدعوة ولن يضر اهللا شيئاً يضر عنكم فلن

  .الخلف إلىالحسن داهية يستعمل الذكاء ال الزكاء ويجعل له خطوة  أبو ..-
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  .دعوة أهل السنّة انتهى الرجل سيفرق هذا -
 بناء على األخبار المؤكدة التـي بلغتنـا   :وقال الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النجمي رحمه اهللا تعالى

للـسلفيين بـأنهم حداديـة     الحسن المصري المأربي من إعالنه للبدع وإثارته الفتن في اليمن ورميه عن أبي
فـإني ُأؤيـد هجـره     يتسـع المقام لبـسطه  والمغراوي وغير ذلك مما ال دعة كسيد قطبودفاعه عن المبت

  انتهى اآلخرون ببدعه وباهللا التوفيق والتحـذير منه ومنعه من التدريس حتى ال يتأثر
وهذا ما أدين اهللا بـه      ! أن أبا الحسن مبتدع     قد تقرر عندي مؤخراً    :)2/70(وقال في الفتاوى الجلية     

   . التوفيق انتهىوأقرره وباهللا
أقوال أبـي الحـسن المـأربي فـي          اهللا الغديان حفظه اهللا تعالى لما سئل عن بعض         قال الشيخ عبد  

  ."  هذا رجل مفتون، وقليل أدب وسفيه:الصحابة
والجماعة  وادعوا إلى منهج أهل السنة اتركوا هذا الرجل :وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اهللا تعالى

  .انتهى
إن األصل في محمد حـسان وأبـي    :خ العالمة ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى عمن يقولوسئل الشي

  ؟  األصل فيهم أنهم سلفيون:الحسن المصري إسحاق الحويني وأبي
 مـن اإلخـوان، وتربيـة      األصل فيهم أنهم   !من قال األصل إنهم سلفيون؟     :فأجاب حفظه اهللا تعالى   

   .اإلخوان
  .ألنه أصله ما هو سلفي بارك اهللا فيك انتهى مبتدعة؛ واهللا أنا أرى أنهم

  ." شر أهل البدع،  داعية فتنة وملبس:اهللا تعالى وقال الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه
 تلـك   ..األتباع، إنه ماكر وخبيث وكـذاب ودسيـسة        الحسن من شر أهل البدع وأتباعه من شر        أبو

الحسن ظالماً ومخالفـاً لمـنهج       أبا على كل حال نحن عرفنا     .انضم بها إلى ركب أهل األهواء      األصول التي 
 كثيـر التلبـيس     ..العناد ويرفق عناده بحروب وفتن     السلف وثائراً على السلفيين هذا في الحقيقة معاند شديد        

  الفاسدة والتأويالت
  انتهى...خرج ُأصوالً وأنشأ ُأصوالً فاسدة في الذب عن أهل البدع وجدنا أبا الحسن ولقد...

  . هذا الرجل متالعب انتهى:المحسن العباد حفظه اهللا تعالى وقال الشيخ عبد
الجلـيس الـصالح    وسئل الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه اهللا تعالى كما في محاضرة

نصيحتكم لمن ال يزال يـدافع        هذا يقول ما قولكم في أبي الحسن المأربي وما         )2رقم16ص(والجليس السوء   
  س له األعذار ؟عنه ويلتم

لقلت ربمـا األمـور ال   ، الرجل لو كان هذا الكالم اآلن يأتي في أول أمره هذا!  هذا عجيب:الجواب
إخواننا الـسلفيين قـد       إن كثيرا من   :أما أنا فأقول  ،  اهللا أعلم ،  عند السائل  أما اآلن فربما تكون   ،  تزال ملتبسة 

 مما هو مسجل فـي      ،ويقول ويقول، ويقول  ،  ية كلها بل هو اآلن مع الجماعات الحزب     ،  حال هذا الرجل   عرفوا
األمـور التـي كـان      ،  فنسأل اهللا العافية والسالمة   ،  اليوم بلسانه  وهذا باألمس كان ينِْكره ثم جاء به      ،  أشرطته

، ويلقي فيها المحاضرات هو اآلن يقولها ويبررها ألصحابها، على أصحاب الدعوات الحزبية ينِْكرها باألمس
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هدى وضل بعـد     فهذا رجل ضل بعد   ،   الجماعات والجمعيات الحزبية إن في اليمن أو غيرها        بل ويزور هذه  
نسأل ، به الخير فما نملك نحن له شيئا فالشاهد هذا حاله ومن لم يرد اهللا، وأنا أعرفه ال يستح من الكذب، علم

منـي أطلبوهـا فـي أشـرطته     المسجلة في اليمن أطلبوها ال تأخذوها  اهللا العافية والسالمة وأقاويله األخيرة  
  .نسأل اهللا السالمة والعافية انتهى، الكالم تسمعونه فيها المتأخرة ترون هذا

   :وقال حفظه اهللا تعالى -
  ...الرجل في أنحاء المعمورة ألنه إخواني المنهج هذا نحذِّر من -
  وأنصح إخـوتي .....بناء على كالمه هذا زائغٌ منحرفٌ عن الطريق السلفي أقول إن هذا الرجل -

الرجل وال يجوز لهـم      لهم أن يجلسوا مع هذا     الذين يبلغ إليهم صوتي في أنحاء المعمورة كلها بأنه ال يجوز          
لهم أن يستمعوا إليه في أشـرطته   يجوز يسمعوا لهذا الرجل وال يجوز لهم أن يدافعوا عن هذا الرجل وال          أن

  ...كثير من الناس ألنه واهللا قد ضلل على
  .انتهى..زكاء فهماً وأوتي ذكاء ولم يؤتَ ولم يؤت عنده لسن وعنده مغالطات أوتي علماًفالرجل  …

لعاب مكّار مدسوس في دعوة أهـل         هذا الرجل إخواني   :وقال الشيخ عبيد الجابري حفظه اهللا تعالى      
  .اليمن السنة في

 ل الرجل أنه إخـواني السنة في منهجه، فمنهجه فاسد والذي أتيقنه من حا ليس من أهل إن الرجل...
 ..وشيعاً ويجعلهم أحزاباً حتى يفرق كلمتهم جلد ماكر لعاب مدسوس بين مشايخ السنّة وطالب العلم في اليمن

  انتهى ..والمقاطعة والحذر منه والتحذير منه وهجره حتى يتوب ولهذا كانت منا المفاصلة
  :أبو إسحاق الحويني -

الرحمن عبد الخالق، وأبي إسحاق الحويني،        عبد :ه اهللا تعالى  الوادعي رحم  قال الشيخ مقبل بن هادي    
  .يعتبران من المبتدعة انتهى هذان

 الذي أعرفه عن محمد المغـراوي أنـه   :اهللا تعالى قال الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النجمي رحمه
   .إسحاق الحويني كذلك، وهو من أصدقاء أبي الحسن ومناصريه انتهى تكفيري، وأبو
من سنوات ما أجيب، أريد أن أتريث   أنا:الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه اهللا تعالىوقال 

السلفي وتالحمـا   هو، ما يزداد إال بعداً عن المنهج أن أناقشه، أرسلت له مناصحات، لكن كما أريد في أمره،
من أهل البـدع، ويعاشـرهم،    السنّة ويقترب حاله اآلن، هو يدعي أنه من أهل مع القطبيين، فهذا حاله، هذا

   .ويتالحم معهم انتهى
 إن األصل في محمد حـسان وأبـي   :المدخلي حفظه اهللا تعالى عمن يقول وسئل الشيخ العالمة ربيع

  فيهم أنهم سلفيون ؟  األصل:الحسن المصري إسحاق الحويني وأبي
مـن اإلخـوان، وتربيـة       األصل فيهم أنهم   !سلفيون؟ من قال األصل إنهم    :تعالى فأجاب حفظه اهللا  

  .اإلخوان
  .ألنه أصله ما هو سلفي بارك اهللا فيك انتهى مبتدعة؛ واهللا أنا أرى أنهم
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أسمع من الثقات أنه مع جمعية إحياء التراث الحركيـة           :عبيد الجابري حفظه اهللا تعالى     وقال الشيخ 
  هذا قولي فيه انتهى !!!األهواء، وال أعرف له وجها ونصيحة للسلفيين السياسية، وغيرها من أهل

 وهـل  الحـويني،  أبـي إسـحاق   في الشيخ ما قولكم :وسئل الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي
  ودروسه؟ تنصحون بسماع أشرطته

  .بدروسه انتهى أشرطته وال بسماع ال ينصح!  ال: أقول:فأجاب حفظه اهللا تعالى
  :محمد حسان -

 إن األصل في محمد حـسان وأبـي   :تعالى عمن يقول سئل الشيخ العالمة ربيع المدخلي حفظه اهللا
  فيهم أنهم سلفيون ؟  األصل:الحسن المصري إسحاق الحويني وأبي

مـن اإلخـوان، وتربيـة       األصل فيهم أنهم   !سلفيون؟ من قال األصل إنهم    :تعالى فأجاب حفظه اهللا  
  .اإلخوان

  .يك انتهىألنه أصله ما هو سلفي بارك اهللا ف مبتدعة؛ واهللا أنا أرى أنهم
  انتهى  الرجل سفيه، وقح فاسد المنهج:حفظه اهللا تعالى وقال الشيخ عبيد الجابري

  :ومن رد الحلبي على الحلبي

  :قال الحلبي في محاضرته الجرح والتعديل أصول وضوابط
وليس كل ذي قلـم، أو أي ذي   ) أن المتكلمين في الرجال لهم شروط وصفات (  هي)القاعدة األولى(

 وإنما ال يقوم به؛ األمر مشاعا لكل أحد فليس...بسبب يتكلم في هذا العلم، أو أن يكون منه حقّ له أنلسان ي

  .الغالية الشروط إال من اتصف بالصفات العالية، وكانت فيه
  :صفات المتكلم في الرجال في هذا العلم أن يكون  أول:إذن

  األهواء خلياً عن
  أمانة أن يكون ذا

  أن يكون ذا علم
  تأٍن يكون ذاأن 

  .أن يكون ذا بصيرة
أحكامـه،   :يكون نقصاً في يكون ذا نظر دقيق، وفهم عميق؛ وإال فإن كل نقص في هذه الصفات أن

  .في أقواله انتهى
  .في الحلبي  هذه الصفات ال تتوفر:أقول

   :ومن رد الحلبي على الحلبي

لمـنهج الجـرح      الشيخ الحلبي   فقد قال الحلبي في تقعيد وتأصيل من       :موقف الحلبي من أبي إسحاق    
   :والتعديل

من التكفيريين الجهلـة     أبو إسحاق الحويني في محمد عبد المقصود وفوزي السعيد وربعهم          إذا قال (
 ،ويدل على ابتداعـه     فهذا يدل على جهله    ،علماء  ويتهموننا باإلرجاء قال إنهم    ،الذين يطعنون بنا وبمشايخنا   
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 فإذا ،له إال بسببها لسلفية التي لم يعرف إال بها ولن ندعوا له وننتصرعلى أنه على وشك الخروج من ا ويدل
وصلى   واهللا ناصر دينه،فالحق واهللا أغلى منه وأغلى من ألف مثله وأهلها أبناءها خرج منها وناوئ أشياخها

   انتهى)اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نتمنى لهم مـستقبالً   الحديثي الذين كنا إخواننا طلبة العلم األخ أبو إسحاق الحويني من :وقال الحلبي

مع آخرين بأنه من إخواننا األقويـاء         وكان قد ذكره شيخنا في السلسلة الصحيحة واصفاً إياه         ،ومشرقاً واعداً
الحديث ليـضعها فـي قائمـة الوعـاظ      أن ينقل نفسه من قائمة أهل إسحاق إال أبى أبو ،لكن...في هذا العلم

إسنادياً منذ سنوات وسـنوات   نر له ولم نسمع منه وال عنه علماً حديثياً وال عمالً  فلم.ولألسف...صوالقصا
أكثـر مـن    وهناك ويكثر أشرطته ومجالسه لكن في الوعظ والقصص الذي قد يتقنه الجهلة يتنقل هنا ونراه

  .إتقان أهل العلم وطلبته له
هللا رب   اً إنه سميع مجيب وآخـر دعوانـا أن الحمـد          سالم رداً فنسأل اهللا أن يرده إلى أهل الحديث      

  . انتهى))العالمين
  :مضحك حيث قال ثم تراجع الحلبي بأسلوب

 وأحوال بعض الدعاة تغيرت! ولكن الظروف اليوم تغيرت  !!منه بل قلت ما هو أشد! قلت هذا قديماً

أشـهر؛   أبا إسحاق قبل بـضعة     الشيخ  لقد جالسنا  .بالحق وأرحمهم بالخلق   الناس أعرف وأهل السنة ؛  أيضاً
ذكـرت   ؟ ولقـد !خالفه في الواقع على رأي لنا نرى نصر  فهل.عنده والفضل هللا تعالى ورأينا تغيراً إيجابياً

فهو اآلن  ....أن وضعه الصحي أكبر جواب على إشكالنا ورأيت !ألبي إسحاق مواجهة ما نقلته عني هنا فيه
   انتهى))شافاه اهللا وعافاه  .تدريساً ووعظاً :مما يعطي صحي ال يسمح له بأكثر في ظرف

بل هو يزداد سواء عند أهل العلـم لكـن الحلبـي              أبو إسحاق الحويني لم يتراجع عن باطله       :أقول
  .ال المصالح الشرعية فاهللا حسيبه مصالحه يتالعب في أحكامه جرحاً وتعديالً حسب

على الناس   عمله الحلبي في كالمه   وما أدري أي أسلوب علمي رصين، وأي حجة وبرهان متين يست          
   .تعديالً وتجريحاً

  !ال المسكين أترك الجواب للقارئ الفطين
  .وقد سبق الرد على ثنائه عليهم وعلى جهودهم

وهذَا يفْتَح  ((: بقوله )فأين هو ذاك الثقة إذن(  على قوله)2( الحاشية رقم )114ص(علق الحلبي في 
  !!)حكْم الثِّقَة(، و)الثِّقَة خَبر(ِريِق بين  باب التَّفْ-ِلزاماً-لَنَا 

ما فَقَدنَهيقْ بفَري لَم نمغَِلطَ غَلَطاً شَِنيعاً و...   
  !!)مبتَِدع(ِبَأنَّه  )موجود(؛ كَالحكِْم علَى هذا الـ )موجود( : َأنَّه)فُالَن( فَهْل يستَِوي خَبر الثِّقَِة عن

  !؟-آخَر- )حكِْم ِثقٍَة(مع  )حكْم الثِّقَة( ِإذَا تَعارض فَكَيفَ
 ضارِبيُل ِإذَا تَعا السمو)كْمكٍْم)الثِّقَة حح ِمن كْمالح نْهتَلَقِّي عالم ِرفُهعا يم ع؟  مخَاِلفُهي!  

  !سواء؟ هل كُلُّ ذلك
  ...مثَالً الَ يستَِوياِن
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  في هذه المسألِة- هداهم اُهللا العِلي الجبار-بعض الصغار   رد كَتَبه:-قريباً- رأيتُ وِمن أعجِب ما

 !)وجـوب قَبـول خَبـر الثِّقـة    (علـى   (!)  األدلَّةَ-ِمن ِضمِن ذَِلك-، حاشداً -!مشَرقاً ومغَرباً-!وغَيرِها-
 ِكين(ويعلمذَا!  والجزاء من جنس العمل)!الِمسمثَل ه تَاجحالَ ييان الكتاِتيب، وخْفَى على ِصبا ال يهذا مم أن 

  !!الحشْد العِجيب
  ...-مختِلف غيِر– على قوٍل مؤتلف -في هذا-فأهُل السنَّة 

 ِركدي لم ناطَ- وأرجو أن يدرك -لكنَّهِرها  مغَو دعالمسألِة، وب!!!  
ومعلـوم أن  « :)7/464(» درء التَّعـارض «شيِخ اإلسالم فـي    كالم-مثالً- )!دالنَّاِق(ولو تأمَل هذَا 

)كْمكِْم بينَهم في          بين )الحِمن الح بايِعهم وأمواِلهم  النَّاِس في عقائِدهم وأقواِلهم أعظماِم    ،  »مِة كَالَِم اِإلمِميمض عم
خَبِر (والَ يِصح الخَطَُأ ِفي     « :)يوسف طَبعة زكَِريا عِلي  -1/123( »اِإلحكَام ِفي ُأصوِل اَألحكَام   «ِفي   ابِن حزمٍ 

  :ِإالَّ ِبَأحٍد ثَالَثَِة َأوجه )الثِّقَة
1 - ِترافُهاعاِوي، وتُ الرا تَثَبَأخْطأ ِإم ِبَأنَّه. 
2 - لَى َأنَّهٍل عدةُ عادا شَهِإماِو ور عم رالخَب ِمعِفيِهس ِهميِه، فَو فُالَن.  
3 -  تُوِجب ا ِبَأنِإمةُ(ودشَاهَأخْطَأ )الم قَاِلِه  :»َأنَّهلَى مع فْض،-كُلِِّه-لَكَرِبالر   اهدي ا خَطَّتْهَل مقَابو-

هِميعى ! ِبالنَّقْض-جوالهُل وهالج لَِكنَّه...  
 فـي   -المتَكَلِِّم ِفي الرجـال     ِفي بياِن شُروطِ   -رِحمه اهللا - نَاِصر الدين الدمشِْقي     ابِن وِمن كَالَِم اِإلمامِ  

 لَم يقْبل قَولُه ِفيمن تَكَلَّم، :ِبها اِإلنْسان؛ وِإالَّ َأن يكُون عاِرفاً ِباَألسباِب الَِّتي يجرح ..«:)14ص( »الرد الواِفر«
كَانمِم ورحفَاةً ِبمو ن اغْتَابانتهى )) ...»م.  

   :أقول مستعيناً باهللا تعالى
عن موطن الخالف إلى موطن  الحلبي يسفسط في مسألة ال ينازعه فيها أحد ليصرف ذهن القارئ -

 فاألول بابه النقـل والثـاني بابـه     :على الشيء   فخبر الثقة عن الشيء ليس كحكمه      .اتفاق ويجعل النزاع فيه   
   -.الجتهادا

   .الناس تفريقاً في هذا الباب وإحكاماً ألصوله والناس فيه تبع لهم والسلفيون من أكثر
على مـا   لما يصدروا أحكامهم على األشخاص والكتب والجماعات إنما يبنونها والمشايخ السلفيون -
   .من أخبار الثقات ال أحكام الثقات عندهم ثبت لديهم
   .مقرر معلوم عند أهل العلم ، وال يقبل رأيه واجتهاده فهذا أمرفكم من راٍو يقبل خبره -
علـى   -  الذين يطعن فـيهم -نطالب الحلبي أن يثبت لنا حكماً واحداً بناه المشايخ السلفيون  ونحن -

  .أحكام الثقات ال أخبارهم
 جح أحـد ومعلوم أنه عند االختالف يتـر !  حكم الثقة مع حكم الثقة:الحلبي قضية تعارض وفتح - 

   .الطرفين بالحجة والبرهان
  .فلم يتعرض له! الحلبي أغلق على خبر الثقة الذي ال معارض له لكن -
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وهذا كمـا سـبق ليـصرف    ! الذي يعارضه المجروحون أمثاله فأيهما يقدم وأغلق على خبر الثقة -
  !!!وموطن النزاع القارئ عن الحق

   .كم تقدم في قصة اإلمام أحمد ما يرد عليه بهاومعرفة المتلقي عنه الح وسفسطته في حكم الثقة -
  )....رد كَتَبه بعض الصغار :-قريباً-رأيتُ  وِمن أعجِب ما(: وأما قولك -

تنبيه الفطين لتهافت تأصيالت علـي الحلبـي        ( أقول مراده بهذا البعض الشيخ سعد الزعتري وكتابه       
  )المسكين

ين والسلفي كبير والحزبي والمخالف للحق صغير كما قالـه  إخواننا السلفي والشيخ سعد الزعتري من
أخـذ    الـصغير إذا : لاللكائي)103رقم1/85(إبراهيم الحربي كما في شرح اعتقاد أهل السنة  أهل العلم قال

حنيفة وتـرك الـسنن فهـو        بقول رسول اهللا والصحابة والتابعين فهو كبير والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي            
   .صغير انتهى

 إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم :)104رقم96(السنة  ال البربهاري في شرحوق
   .ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب والكتب

فالحلبي يقرر الشيء ثـم      والشيخ سعد الزعتري ألزمك بظاهر كالمك، الذي يفهم منه ما أنكرته هنا،           
عـن مـسألة الجـرح     منه فباألمس قـال  ه ويجادل ويماحل وال يعلن وال يعترف بخطئه كما هو متعودينفي

  .....لفظي ثم خطأ من رد عليه خطأه والتعديل ال أصل لها في الكتاب والسنة ثم قال خطأ
  .بينهما  ويحكموا بالحق)26-13( هذا الموطن من تنبيه الفطين وأنا أدعو القراء أن يقرؤا

أنهـم    طريقة السلف واألئمـة :)1/254(اهللا في درء تعارض العقل والنقل  رحمه  اإلسالمقال شيخ
وجدوا  فيعبرون بها ما، الشرعية ويراعون أيضا األلفاظ .يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل

  .الكتاب والسنة ردوا عليه  ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف.إلى ذلك سبيالً
إنما قابل بدعة ببدعـة ورد   :وقالوا، البدعة أيضاً حقاً وباطالً نسبوه إلى كلم بلفظ مبتدع يحتملومن ت

   باطالً بباطل انتهى
  !والجزاء من جنس العمل فأنت ال تزال مسكيناً

الـذي يكيـل الثنـاء       في الوقت ! السلفيين  كيف أن الحلبي يلمز ويطعن في      :وليتأمل القارئ الكريم  
  !!لفين لمنهج السلفللمنحرفين المخا

  )!!!مناطَ المسألِة، وبعد غَوِرها -  وأرجو أن يدرك-لكنَّه لم يدِرك (: وقوله
  )!!!غَوِرها  مناطَ المسألِة، وبعد-وال أظنُّه سيدِرك-لكنَّه لم يدِرك ( في النسخة القديمة المتداولة

  .الوقت الذي هو أب حنون على الحزبيين والمخالفينساخراً من السلفيين في   هكذا متهكماً:أقول
وليس هو محل الخـالف والنقـاش        ثم إن الحلبي نقل كالم ابن حزم في طروء الخطأ في خبر الثقة            

 :)1/51(ويدل عليه قول ابن حزم في المحلى         القبول هو  أن األصل في خبر الثقة     :وإنما نقاشنا وخالفنا معه   
  وصح أنَّه هو. فحرم تعالى علينا قبول خبر الفاسق، فلم يبق إال خبر العدل.فاسقٌ أوليس في العالَم إال عدٌل 

بقبـول   ثقٍة من أنَّه على الصفة التي أمر اهللا تعـالى معهـا   نذارته، وأما المجهول فلسنا على المأمور بقبول
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لمـا ضـبط    في الدين، وحفظه هنذارته حتى يصح عندنا فقه نذارته، وهي التفقه في الدين؛ فال يحلُّ لنا قبول
  التوفيق انتهى عن ذلك وبراءته من الفسق، وباهللا تعالى

لشيخ اإلسالم مع ضميمة قول ابن حزم وابن ناصر الدين الدمشقي هـو              وما نقلته يا حلبي من قول     
   .عليه أهل العلم وهذا الذي يقررونه ولكنك أنت مفتٍر على عباد اهللا الذي يسير حجة عليك ال لك فهذا

لهم خطـؤه فيردونـه وال       فالعلماء السلفيون ال يحكمون إال بالعدل، ويقبلون خبر الثقات إال إن تبين           
  !يجرحون إال بما يجرح مثله

! أن بعض العلماء السلفيين فيه غفلة وال يفرق بين خبر الثقة وحكم الثقة لكنك يا حلبي تريد أن تدعي
  .ارأحكام الثقات عندهم على أنها أخب فيأخذون

   .فاهللا حسيبك في ظلمك وسوء أدبك مع العلماء السلفيين وهذه فرية قد سبق ردها
حاله وكشف عواره ممن خالط أصـحاب   والعجيب أن الحلبي ال يقبل خبر الثقة ويرده فيمن عرف

 معاملة الثقة الذي ثبتت عدالته أصالً، بل هو علـى أقـل            البدع وقال بقولهم، فمثل هؤالء ال يصح أن يعامل        
مفسر ليس مع  على المختار، فما بالك بجرح المجمل فهذا يعتمد في حقه الجرح تقدير ممن لم تثبت عدالته،

  .المعدل ما يدفعه به سوى السفسطة
والتالعب بأصل  الجرح والتعديل، ويؤدي إلى العبث في ورد خبر الثقة يؤدي إلى إسقاط كالم األئمة

  .الثقةمعتبر عند أهل العلم أال وهو قبول خبر 
ولمحاربة أهل السنة الذين انطلقـوا مـن         وعدم قبول خبره قاعدة للدفاع عن أهل البدع وضالالتهم        

  .الصالح الكتاب والسنة على منهج السلف
الذي ال يقوم اإلسالم إال به، وال تقوم حياة          ، يهدم هذا المنهج   "ال يقنعني "، ومنهج   "ال يلزمني "ومنهج  

  .به في دينهم ودنياهم إال
ما عليه أهـل الفـتن الـذين أصـلوا           ى المسلمين وعلى السلفيين في كل مكان أن يعرفوا حقيقة         فعل

  .الخطيرة األصول الهدامة ويعرفوا أخالقهم ودوافعهم وغاياتهم
ويتمسك بالحق وبالمنهج، ويحترم أهـل   وعلى من انخدع بهم وبمكرهم وبأصولهم أن يتوب إلى اهللا،        

  .واألمناء الحق والصدق
 شيئاً أهل الباطل يضرونه ولن يغنوا عنه عند اهللافإن.  

خبر الثقة وما يتعلق به مما يرد به علـى           وسأسوق لك أخي الكريم بعضاً من كالم العلماء في قبول         
   :الحلبي

  :تعالى الشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين رحمه اهللا -
ة يتهم داعية آخر فإذا قيل له في ذلـك          الدعا  بعض :سئل الشيخ العالمة ابن عثيمين رحمه اهللا تعالى       

قلت له تثبت قال التثبت فيما إذا كان الناقل فاسقاً فما رأيكم فـي   قال حدثني رجل معروف بعلمه وعدله فإذا
  هذا؟
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حاجة إلى التثبـت   أخبرك رجل ثقة ال  هذا صحيح كالم صحيح ما حدث في الظاهر أنه إذا:الجواب
لكن قد يكون اإلنسان ثقـة ولكـن لـه هـوى      "منوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوايا أيها الذين آ: "قال ألن اهللا

  .الناحية انتهى فتضعف الثقة من هذه
  :الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النجمي رحمه اهللا تعالى -

 نرجو من فـضيلتكم أن  :)5رقم2/33(الجلية  قال الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النجمي في الفتاوى
الناس مبتـدع   فالنًا من ما رأيكم في قول بعض الشباب أنا ال أقبل قول أي أحد أن :ه األمورتوضحوا لنا هذ
  كنت سمعت منه شخصيا ؟ أو حزبي إالَّ إذا

فَتَبينُـوا َأن   الَِّذين آمنُوا ِإن جاءكُم فَاِسقٌ ِبنَبـأٍ  ﴿يَأيها :يقول اهللا تعالى :فأجاب رحمه اهللا تعالى بقوله
  )6 :الحجرات(نَاِدِمين﴾  ِبجهالٍَة فَتُصِبحوا علَى ما فَعلْتُم قَوما ِصيبواتُ

  .الفاسق ومقتضى هذا األمر أنَّه يجب التبين في خبر
ومن خيرة المجتمع، وأعاله وأفضله  العدل، فإنَّه يؤخذ به، فكيف إذا كان المخبرون جماعةً، أما خبر

فهو مـدان، ويعتبـر      في نفسه؛ لذلك   رده فإنَّما يرده لهوى    يجب، ويتحتم األخذ به، ومن    وعدالةً، فإنَّه    علما
   .انتهى حزبيا ِبهذا الرد، فهو يلحق ِبهم، ويعد منهم، وباهللا التوفيق

  :تعالى الشيخ العالمة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه اهللا -
تعالى في رد شبهات المـائعين والـذب عـن     هللاسئل الشيخ العالمة ربيع بن هادي المدخلي حفظه ا

  قبول خبر الثقة ؟  ما منهج السلف في مسالة:)2رقم(السلفيين 
على قبول خبر الثقـة ووجـوب بنـاء           منهج السلف والقرآن والسنة    :فأجاب حفظه اهللا تعالى بقوله    

بـالحكم الـشرعي وهـو       ماثنان يشهدان على أن فالن قتل فالن فعلى الحاكم أن يحك           األحكام عليها إذا كان   
وغيرها بنـاء   عقود النكاح بشهادة رجلين ثقتين وتثبت عقود المعامالت والديون  وتثبت.القاتل القصاص من

 ويصادمون نـصوص الكتـاب   يخربون قواعد الشريعة  فهؤالء.على شهود عدلين ثقتين أو رجل وامرأتان
 يشترطون التعدد في الرواة أما أهـل الـسنة فـال    واوالمعتزلة هم الذين كان .والسنة بأقوالهم الضالة المضلة  

   .انتهى
اهللا تعالى في رد شبهات المـائعين والـذب عـن            سئل الشيخ العالمة ربيع بن هادي المدخلي حفظه       

حتى يبـين لنـا    متأهل لذلك في رجل إننا ال نأخذ جرحاً من عالم رأيكم فيمن يقول  ما هو:)5رقم(السلفيين 
 السلف أم يكتفون بأنه إذا قال فيه أحمد جهمي أو مبتدع ال فيرمى به، فهل هذا طريقةأدلته ويفسر الجرح وإ

  فينشرونه بين الناس؟
هذا الرجل مثل عدنان عرعور وأمثاله فيقبل فيه الكالم   إذا كان:فأجاب الشيخ حفظه اهللا تعالى بقوله

صـيتهم   عدالتهم وطار في العـالم     رتوممن اشته  وإذا كان المتكلم فيه مثل األلباني وابن باز        بدون سؤال، 
معين فإننا نـدرك أن العـالم     وإذا أخطؤا في شيء.يقبل فيهم الكالم وال يقبل فيهم الجرح النظيف فهؤالء ال

حصل منه فهذا ننظر ونتأمل إن  كان الكالم في خطأ واألمانة البد أن يخطئ وإذا مهما بلغ من الثقة والعدالة
  .من أحد أبداً  أما أن يرمى بالبدعة والضالل فال نقبل.وقلنا أخطأ وله أجر ناوجدنا األمر كما قالوا قبل
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فـيهم وال    يقبـل  !!عدنان عرعور ال يقبل فيهم الكالم من العلماء العدول ؟          هؤالء الفجرة أمثال   أما
  .فالواجب قبول جرحه شيء أبداً وإذا جرح عالم شخصاً ولم يعارضه عالم مثله في هذا الشخص يبحث عن

فهؤالء يريدون أن يضيعوا اإلسـالم   .الدين وال غيره وإذا لم نأخذ به ال تقوم الحقوق ال تقوم حراسة
  . انتهى.كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وقواعده وأصوله الثابتة في

هادي المدخلي حفظه اهللا تعالى في رد شبهات المـائعين والـذب عـن               سئل الشيخ العالمة ربيع بن    
  يلزم الرجل أن يقبل نقل الثقة وحكمه أم نقله فقط ؟  هل:)6رقم(فيين السل

الـشاذة،   خبر الثقة األصل فيه القبول إال إذا خالف العدول كما في الرواية            :فأجاب حفظه اهللا تعالى   
ألبطلنـا   ما سلكنا هذا المـنهج      وإذا .عنده من الحق   وأما األصل فيه القبول وال يجوز تكذيب المسلم ورد ما         

  .كثيراً من شرائع اإلسالم
! أكذبه ؟  لو قال لي قال رسول اهللا في صحيح البخاري كذا،الكتاب والسنة لو جلس رجل يعلمني من

التثبت الذي ال يريـد      .بالتثبت مذهب كاذب   هذا المذهب الذي يسموه    !؟ يقول لي فالن مبتدع أقول ال       لما .ال
ليصل إلى الحق  هذه حجة وليس ممن يتثبت  وال يتثبت فيتخذالحق الوصول للحقيقة وإنما يريد رد الحق فيرد

  .والحقيقة وإنما ليرد الحق
 وأخبارهم ويردونها بهـذا  يردون أخبار متواترة من علماء أجالء تتخذ فتواهم وأحكامهم ولهذا نراهم

  إسالمي وهو معول هدام ومعول شيطاني انتهى المعول الذي ظاهره معول
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من شرور أنفسنا، ومن  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا ،الرحمن الرحيم بسم اهللا
أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك  له، وأشهد هده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هاديسيئات أعمالنا، من ي

  . له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
بدعة،  اهللا، وخير الهدى هدى محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة          كالم الكالم أال وإن أصدق  

  . وكل ضاللة في النار وكل بدعة ضاللة
  : أما بعد
الحلقـة   وهي من سلسلة صيانة السلفي من وسوسة وتلبيسات الحلبي هي الحلقة التاسعة عشرةفهذه 

والتي سأكمل فيها بإذن اهللا تعالى مناقشة الحلبي في المالحظة الخامـسة وهـي    - بحمد اهللا تعالى - األخيرة
 أنه معروف عنـه الـدفاع   يذكرهم بأسمائهم إال ويصفهم بالموحدين فهو وإن لم والتمجيد ألهل البدع الثناء((

  . )) من أمثال محمد حسان والمأربي والمغراوي وغيرهم عنهم والثناء عليهم في مجالسه وفي أشرطته
  :مع مناقشته بالحجة والبرهان وال أطيل عليك أخي القارئ فإليك البيان من كالم الحلبي

  : )140-139ص(قال الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الصالح  - 1
االخـتالف   اإلشارة إلى وجـود    وخالصة القول بعد   ":)العقيدة والمنهج  بين: ألة الحادية عشرة  المس(

المنهج سياج العقيدة وحصنها المنيع، فلـو حـصل أن          : السني المذكور في ضبط الفرق بين العقيدة والمنهج       
الـشيء األقـوى فيـه    غيره، فإن  ولكنه منحرف في منهجه حزبياً كان أم ذا عقيدة سلفية في نفسه أحداً كان
 عليه، ويؤثر فيه بحيث ال يستمر كما يقال في حالة انعدام الـوزن التـي               الذي سيسيطر  عقيدة هو  منهجاً أو 
  .يعيشها

  .مكشوفاً منهجه على عقيدته فيؤول مبتدعاً فإما أن يؤثر
  .معروفاً عقيدته على منهجه فيصبح سلفياً وإما أن تؤثر
  .)ونتصبر ونصبر لى ولذلك ندعو ونجدألحب إلينا من األو وإن األخيرة
  : باهللا تعالى أقول مستعيناً
التـي   أحد التأصيالت: المنهج والعقيدة واعتبار أن المنهج ال يؤثر إذا صحت العقيدة هو التفريق بين

            بهدمه فـي الحلقـة        اعتمد عليها الحلبي في منهجه الجديد في تزكية أهل البدع والمنحرفين وقد من اهللا علي
  ! فاقرأه غير مأمور األولى من صيانة السلفي وبيان ضالله وانحرافه عن الحق

 الشيخ العالمة المدخلي في نصيحته التي نقلها الحلبي فيما سماه بـمنهج السلف الـصالح  قال - 2

  .شَيٍءالسلَِفيِة في   لَيستْ ِمن-الَِّتي نَشََأتْ هِذِه اَأليام- وِإن الشِّدةَ (( :)250ص(
، ويسعى َأهلُها ِإلَى ِإسقَاِط هـُؤالِء       -ِبحقٍّ-السنَِّة   صارتْ ِسهاماً مسددةً ِإلَى نُحوِر دعاةِ      َأنَّها: والدِليُل

  .))مميعون وِإبعاِدِهم عن ساحة الدعوِة؛ ِبحجِة أنَّهم الدعاِة،
-وِهي الَِّتـي نُرمـى ِبهـا        (( : بقوله )3( حاشية رقم    )مميعون(لشيخ ربيع   قول ا  فعلق الحلبي على  

 )أهـل الـسنَّة  (ِمن -بعِض اَألعياِن   ِفي عدِم الحكِْم علَى)االجِتهاِدية( ِبسبِب مخالَفَِتنَا -)!البعِض(  ِمن-!اليوم
  !!تَِدعةِبأًَنَّهم مب -المواقعين لبعض الخطأ، أو البدعة
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  !-ولَـو بـالعفوِ  - ؛ فِمـن بـاب الرضـا بالـسالمِة، واحِتمـاِل الخطـأِ      -أحيانـاً -نَفْعُل ذلك  وإذْ
جـامع بيـان    «كما في   - »إذا جاء االختالفُ أخَذْنَا فيه باألحوطِ     «: -القائَل-اإلمام الليثَ بن سعٍد      ورِحم اهللاُ 

  .-)1696(» العلم
 البـنِ - )1/12(» والمستفتي أدب المفتي «كما في   -» َأحوطُ ِمن فَرطات األقدام   استعماُل التَوقِّي   «و
  .-الصالح

ثُم ُألْـِزم    ينَزالَِن فيما إذا تساوت الحجِج، ولم يظهر الراجح؛ فكيف إذا ظَهر الراجح،            وهذاِن النصانِ 
  ؟؟!!صاحبه بنقيِضه

والـروح  ) (1/162، وإغاثـة اللهفـان    )2/196(»  المعـاد  زاد« في   )االحتياط(وانظُر فائدةً حوَل    
  .)256ص(

قَاِرنو  ما تَقَد94ص(ِبم(.  
نفََأي الغُلُو داِد: ذاكلَف ذي السِج السنْهم ؟ ِمنلُووالع!  

   .لَيس هذا ِمن منْهِج السلَِف ِفي شَيٍء: وتَاللَّـِه، وِباللَّـِه واللَّـِه،
 نمونَةٌ كَانيب هلَى ِعنْدكِْم عٍد ِفي الحٍد ِلَأحخالَفَةَ َأحم ة َأنةٌ شرعيجة، أو حعلمي نِّيس قَعٍة ِفي وعِبد :

 ع-ِبذا-أنَّهدبي  !!ننَحذِْعنُون وألنواره منقادون فلْيْأِتنا بها؛ وقِّ مِللْح .  
الح نيبنَنا ويب سلَية واودد-قِّ عشْهاُهللا ييشهدون ،-و انتهى )) ...ومالئكتُه  

  : أقول مستعيناً باهللا تعالى
العالمة ربيع المدخلي والذي يرد به على الحدادية الذين يرمون األبريـاء   الحلبي أورد كالم الشيخ -
النصحاء األمنـاء    يين الصادقين بالتمييع، ونزل الحلبي نفسه منزلة السلفيين األبرياء ونزل السلف         من السلفيين 

   . الفرية التي يلصقها الحلبي بالسلفيين وقد سبق في الحلقة رد هذه! منزلة الحدادية الذين يرمون األبرياء
ـ  - الخامـسة إلـى الحلقـة      (سبق بيانه من الحلقـة        بعض المشايخ السلفيين كما    )البعض(ومراده ب
  . )التاسعة

 بسبب االختالف بينه وبين المشايخ السلفيين في الحكم على بعض بالتمييع والحلبي يزعم أن رميه -
  .والسلفيون يرونهم مبتدعة منحرفين! يراهم من أعيان أهل السنة وقعوا في خطأ أو بدعة هو: األشخاص
 ولَـو –ِمن باب الرضا بالسالمِة، واحِتماِل الخطِأ ( ويزعم الحلبي أنه يرى تزكيتهم وعدم تبديعهم -

   .)!-عفِوبال
  ! أي حتى ال يقع في غيبتهم والقدح فيهم

لمثل هذا الورع البارد في سبيل الدفاع عن  وما قاده! فال أدري ما هذا التصوف الذي يقع فيه الحلبي
 إذا أنهم لقد تفشَّى بين الشّباب ورع كاذب، وهو" العالمة صالح الفوزان  أهل البدع واألهواء، فقد سئل الشيخ

 ويذكرون حقيقة ما هم عليه، البدع وأهلها ومناهجها، اصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذّرون منسمعوا النّ

عن هـذا الـدين،    ميتًا؛ الفتتان الناس به، وذلك دفاعا ويردون عليهم، وقد يوردون أسماء بعضهم، ولو كان
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 الغيبة المحرمة؛ زاع فيها، فيدعون أن ذلك منوالنّ والمندسين بين صفوف األمة؛ لبثِّ الفرقة للمتلبسين وكشفًا
  فما هو قولُكم في هذه المسألة ؟
 للنـاس،  واالنحراف، وتشخيصه في هذا التّنبيه على الخطأ القاعدة الحمد هللا: فأجاب حفظه اهللا تعالى

ين عنـدهم   األشـخاص الـذ    وإذا اقتضى األمر أن يصرح باسم األشخاص، حتى ال يغتَر بهم، وخـصوصا            
فال بأس  الناس، ويحِسنون بهم الظّن؛ والمنهج، وهم مشهورون عند انحراف في الفكر أو انحراف في السير

حذَّرذكَروا بأسمائهم، وأن يمنهم أن ي.  
من القـوادح، ال مـن أجـل         فيهم علم الجرح والتّعديل، فذكروا الرواة وما يقالُ       والعلماء بحثوا في  

على رسـول اهللا   فيها تجن على الدين أو كذب األمة أن تتلقّى عنهم أشياء من أجل نصيحةأشخاصهم، وإنما 
  .صلى اهللا عليه وسلم

مضرةٌ، أو ليس لذكره  كان يترتَّب على ذكره أوالً أن ينَبه على الخطأ، وال يذكر صاحبه، إذا فالقاعدة
 ورسوله وألئمة همن النّصيحة هللا وكتاب منه؛ فهذا حذير الناساألمر أن يصرح باسمه لت إذا اقتضى فائدة، أما

وكتبه، ال بد  له نشاط بين الناس، ويحسنون الظّن به، ويقتنون أشرطته المسلمين وعامتهم، خصوصا إذا كان
أو التّجـريح   السكوت ضررا على الناس؛ فال بد من كشفه، ال من أجل وتحذير الناس منه؛ ألن في من بيان

  . وعامتهم انتهى وألئمة المسلمين التّشفّي، وإنما من أجل النّصيحة هللا وكتابه ورسوله
وهذاِن النصاِن ينَزالَِن فيمـا  (: ولم يكتف الحلبي باالحتياط حتى جعله الراجح من القول حيث قال -

  . انتهى ) ؟؟!!بنقيِضه لِْزم صاحبهولم يظهر الراجح؛ فكيف إذا ظَهر الراجح، ثُم ُأ إذا تساوت الحجِج،
  :المسألة بهذه الصورة يدل على أحد أمرين ال ثالث لهما وال شك أن تنظير الحلبي لهذه -
  .إما جهله بعلم الحديث - 1
  .وإما مكره وتالعبه بمسائل الدين والشرع - 2

  ! أحالهما مر، لكن ليس للحلبي من أحدهما مفر: ولألسف
من أهل البدع في أهل السنة، ولطعن في أهل الـسنة بـأنهم ال               اب لدخل جماعات  إذ لو فتح هذا الب    
  ! وكفى بهذا األمر ضالالً وانحرافاً عن الحق! فيمن يجرحون ويطعنون يخافون اهللا وال يراقبونه

باطـل باسـتدالله    وتالعب الحلبي بمسائل الشرع هو أن يأتي للمسألة ويقلب الحـق فيهـا إلـى    -
  !! لعمومات تاركاً مسلك أهل العلم في المسألةبالمتشابهات وا

في الرجل علـى   وهنا يوافق الحلبي منهج الكوثري في الرجال حيث يستدل الكوثري باالختالف -
 فعلـق عليـه   )مختلـف فيـه  (في أحمد بن صالح المصري  قال الكوثري تضعيفه وإن كان الراجح أنه ثقة،

 مختلف  ((ك في صدد القدح في الرواية على قولك في الراوي           اقتصار:  بقوله )1/112(المعلمي في التنكيل    
وبالغ  وقد لجأ األستاذ إلى هذه القاعدة وزاد عليها... لم يتبين لك رجحان أحد الوجهين   ظاهر في أنه))فيه 

روايتهم وتعداه إلـى الطعـن       واتخذها عكازة يتوكأ عليها في رد كالم كثير من األكابر وتخطى ذلك إلى رد             
  انتهى "فيهم
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توثيق أهل البدع واألهواء ورد كالم العلماء الراجح الختالفهم في الرجـل             والحلبي لجأ إلى  : أقول 
   . وتعديالً مع إمكانية ترجيح أحد الجانبين جرحاً

 حاشية )12ص(فيما سماه بـمنهج السلف الصالح  وإذا تقرر ما سبق تعلم عدم مصداقية قول الحلبي
أيها المحبون وال تطيش بكم  فتأملوا... ختالف من حيث هو ولسنا نهون الحق بسببهلسنا نحتج باال..( )3رقم(

  .  انتهى)!!خياالت الظنون
تغتر بالخالف في الـشخص وتجعلـه        فالواجب عليك أيها الحلبي أن تطلب الراجح من الخالف وال         

تُعرف لهم سلفية  بعض الدعاة ال: سئل الشيخ العالمة ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى: سبباً لرد الجرح مطلقاً
لم يجرح بجرٍح مفصل وقد زكّوا من قبـل   وقد حذِّر منهم، فما زال هناك من يجالس أولئك الدعاة بحجة أنه

   مجرٍح ومعدل بسبب ُأولئك الدعاة فما قولكم لهم؟ الشيخ العباد وغيره فانقسم األخوة بين
هذا الشخص الذي يفترق حوله الناس وال  قولي يجب على: خلي بقولهفأجاب الشيخ العالمة ربيع المد
يعتمد على تزكية فالن وفالن، وفالن وفالن ليسوا بمعصومين فـي            يزكِّي نفسه بإبراز المنهج السلفي وإنما     

 بناء على ظاهر حال الشخص الذي قد يتملقهم ويتظاهر لهم بأنه على سلفية وعلى منهٍج تزكياتهم فقد يزكّون

جلساته وفـي    على فلتات لسانه وفي    صحيح وهو يبطن خالف ما يظهر ولو كان يبطن مثل ما يظهر لظهر            
درس أي مادة ولو     فلو سلفياً كان دروسه وفي مجالسه فإن اإلناء ينضح بما فيه وكل إناء بما فيه ينضح فإذا             

وسه وفي جلساته وغيرهـا، فأنـا        ينضح في در   -اهللا فيك   بارك –جغرافية أو حساب لرأيت المنهج السلفي       
سلفيته ويكتفي بالتزكيات أن يزكّي نفسه بالصدع بهذا المنهج في دروسـه             انصح هذا اإلنسان الذي ال يظهر     

-الشخص  من األمكنة فإن األمة بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى هذا المنهج السلفي، فإذا كان هذا في أي مكاٍن
فإن هذا يضر نفسه بكتمان      نفسه لذي قلت أنه يعتمد على التزكيات وال يزكِّي        من هذا النوع ا    -بارك اهللا فيكم  

تصدق عليه اآليات التي في كتمان العلم وعـدم األمـر    العلم وكتمان العقيدة وكتمان هذا المنهج وأخشى أن
 أوسـاط   أعظم المنكرات وأقبحها وشرها عند اهللا البدع التي تتفشى فـي           بالمعروف والنهي عن المنكر ومن    

 الناس يأتون إلى التزكيات وال يواجه هذا الواقع المظلم بما عنده مما يزعمـه أنـه علـى    األمة ثم كثير من
مواقفه وال تشهد له بأنه  المنهج السلفي مكتفياً بتزكيات من ال يعرف حقيقته ووافقه وهو ال تُزكيه أعماله وال

الناس والتملق لهم حتـى يحـصل علـى التزكيـة            بعضسلفي فيلجأ إلى هذه الوسائل الدنيئة لالحتيال على         
بأسهم وشرهم عن أهل الحق والسنة فيذهبون فيتصيدون أهل السنة بهذه  ويكتفون بهذا ويذهبون ليتهم يكُفُّون

النـوع   مصيدة فيضيعون بها شباباً كثيراً ويحرفوهم عن المنهج السلفي وأنا اعرف من هذا التزكيات فتكون
يزكّوا أنفسهم بأعمالهم وأن يجعـل    من الذين يسلكون هذا المسلك السيئ فنسأل اهللا العافية بأنكثيراً وكثيراً

  . السلفي انتهى من أعمالهم شاهداً لهم بالخير والصالح وبالمنهج
موقـف   اإلخوة كانوا على   هناك جماعة من  : وسئل الشيخ عبيد الجابري كما في أسئلة مدينة أغادير        

في المملكة  وبعض طلبة العلم ثناء الشيخ عبد المحسن العباد حفظه اهللا ربي، ثم لما صدرمن أبي الحسن المأ
أولئك اإلخوة عن موقفهم ذاك، فأصبحوا يـذبون         يعني تراجع ! األردن خاصة على المأربي هذا     عندكم وفي 

نهم أصبحوا عرعور؛ أل تراجعوا عن موقفهم في المغراوي أيضاً، وربما وقت حتى عن المأربي ولماَّ يمضي
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هذا  فالسؤال شيخنا حتى ال يتكرر!!! من جرحه الشيخ ربيع حفظه اهللا  إعادة النظر في كل يقولون بأنه يجب
سلفية وضابطاً سلفياً لثبـات الموقـف        شيخنا قاعدة  نريد منكم ،  نسأل اهللا أن يثبتنا   ،  بالنسبة إلخواننا السلفيين  

  ؟ وتعديله صتزعزعه عند اختالف العلماء في تجريح شخ وعدم
أو  شخص من األشخاص جرحـاً  ليس غريباً أن يختلف علماء السنة في إنه: فأجاب حفظه اهللا تعالى

هـذه   في مثـل ، ولكن في مثل هذا، عدلَه قد يكون عنده بينَةٌ سابقة والذي، فالذي جرحه جرحه ِببينٍَة، تعديالً
، على جرحه ينظروا في الدليل الذي استدل به الجارح حاذقين أنالواجب على طالب العلم السلفيين ال الحال؛
فإن الذي جرحه من أهل العلم قرأوا لـه          وبالنسبة ألبي الحسن المأربي   ،  الدعوة البد أن يكون عليها بينَة      فإن

ـ   قالوا كلمتهم التي تبرأ   ؛  كان عليه  وأصر على ما   فلما لجلج ،  وسمعوا صوته وشافهوه بالمناصحة    ، ةبها الذم
، عدلَه فمن عدله فهو عدلـه علـى األصـل    بقي من، اهللا تعالى تبرأ بها الذمة إن شاء قالوا كلمتهم فيه التي

أقـول لهـؤالء     وأنا،  للمجرح لم يظهر له ما ظهر    ،  ظهر للمجرح  لم يظهر له ما   ،  األصل فيه عنده السالمة   
يلزموا القاعدة السلفية الصحيحة وهي أن المثِْبتَ مقدم  إن لم؛ اإلخوة الذين ذكرتهم أو أشرت إليهم في سؤالك

عن كل شيء وما أظنهم يقفـون        بدليل مقدم على من لم يأت بدليل فسوف يتراجعون         ومن أتى ،  على النَّافي 
الـدين   وجمـال ،  البنا وسوف يزكون سيد قطب وسوف يزكون محمد عبـده          سوف يزكون حسن  ،  حد عند

يزكون بنـاء علـى    سوف، الضالل ين والمودودي والندوي وغيرهم من أساطيناألفغاني وغيرهم من أساط
عندكم ومن تبلغه هذه  أنصح به أبناءنا والذي، يعدلون وال ينظرون في جرح الجارح ألنهم يتبعون أناساً، هذا

وأن العلماء الحاذقين المعروفين بصحة المعتقـد وصـحة المـنهج     على العلم وأن يلزموا الرسالة أن يقبلوا
تَِقلُّ  المجروح بناء على األصل هذا ال العلماء وأقاموا الدليل على جرحه ومن عدل ذلك حذر منه يحذروا من

عند المجرحين وهو على ما هو عليه  إذا كان المعدل سنياً فإنه ال تقل مرتبته، مادام سنياً لكن، عندنا مرتبته
جانباً مـا قـام    ال يعتبر شيئاً،  اهللا لكن قوله ال يعتبرإلى في الدعوة من الفضل والسابقة في العلم وقدم صدق

  . الدليل على جرحه انتهى
رحمه اهللا تعـالى فـي       فقد سئل الشيخ العالمة أحمد النجمي     : بل ال يجوز التوقف لمن ظهر له الحق       

    ؟الفتن بين أهل األهواء، وأهل السنة  ما حكم أهل السنة الواقفين ِفي)29رقم2/72(الفتاوى الجلية 
يدري مـن ِمـن      من كان من طلبة العلم، ووقف وقوف حيرٍة، وارتباك ال         : فأجاب رحمه اهللا تعالى   

أهل األهواء من بعٍد عن الحـق، ومعـاداة          على الباطل فهو يعلَّم، ويبين له ما عند        الفئتين على الحق، ومن   
  . األهواء انتهى ألهله، ومن أصر بعد البيان، فهو يلحق بأهل

الشخص الشروط وانتفت الموانع حكم عليه بما يليق به قال الشيخ عبيد الجابري كما   توفرت فيوإذا
، أو في الحكم عليه المخالفة فإننا نحتاج فيه الذي صدرت منه أما المخالف نفسه... : أسئلة مدينة أغادير في

  :أمرين نحتاج للحكم عليه إلى
  .دونهوال نقصر   نجاوز فيه حكم الشرعفال، داللة الشرع على مخالفته: األمر األول
الوصـف   الوصف عليه وانطباق انطباق؛ على هذا المخالف المعين انطباق الوصف: واألمر الثاني

  .عليه ال بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع انتهى
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 للهفـان ، وإغاثـة ا   )2/196(» زاد المعـاد  « فـي    )االحتياط(وانظُر فائدةً حوَل    (: وأما قول الحلبي  
  .))256ص(والروح  (1/162)

لهذه الكتب وكأن ما فيهـا يوافـق         فهذا من تالعبه ومن محاولة صرف القارئ عن الحق، إذ يعزو          
الذي يوافقه ولو كان لـصفحات فلمـاذا هنـا يحيـل        مشربه ومنهجه الرديء، وعادة الحلبي أنه ينقل النص       

   . لمراجع ولم ينقل نصاً واحداً
قيم الجوزية في كشف حقيقة االحتياط المشروع واالحتياط الـذي   ن كالم ابنأقول الجواب ستراه م

  : وتلبيس الشيطان فإليك البيان هو من قبيل الوسوسة
السنّةُ فَـِإذَا تَبينَـتْ    اِلاحِتياط إنّما يشْرع إذَا لَم تَتَبين " )2/212(قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد 

 اطُ هِتيا فَاِلاحهاعاتّب ا  وم كتَرو        كاطًا، فَتَرِتيِل اِلاخِْتلَاِف احا ِلَأجكُهتَر كَان ا؛ فَِإنا خَالَفَهـا  مـا،   خَالَفَههاعاتّبو
  . َأحوطُ وَأحوطُ

  :فَاِلاحِتياطُ نَوعاِن
علَى  رجحان َأحِدِهما  ولَا يخْفَى  ِخلَاِف السنّةِ  روِج ِمن واحِتياطٌ ِللْخُ  ،احِتياطٌ ِللْخُروِج ِمن ِخلَاِف الْعلَماءِ    

  . انتهى... الْآخَِر
  عما احتج به أهل الوسـواس  الجواب فصل في: )1/162( وقال ابن قيم الجوزية في إغاثة اللهفان

 السنة وتـرك مخالفتهـا      موافقة االحتياط في : وينبغي أن يعلم أن االحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه اهللا عليه          
 خرج عن السنة بل ترك حقيقة االحتياط فـي ذلـك   احتاط لنفسه من فاالحتياط كل االحتياط في ذلك وإال فما 

فإذا أفضى إلى ذلـك فاالحتيـاط تـرك هـذا      بصاحبه إلى مخالفة واالحتياط حسن ما لم يفض: قال شيخنا
دع ": وقوله "استبرأ لدينه وعرضه ك الشبهات فقدمن تر" بقوله وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم، االحتياط

 فهذا كله من أقوى الحجج على بطالن الوسواس "اإلثم ما حاك في الصدر" وقوله "يريبك ما يريبك إلى ما ال

على أحد الجـانبين أو      فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل والحالل بالحرام على وجه ال يكون فيه دليل              
هذا بهذا فأرشده النبي صلى اهللا عليه وسلم  ن عنده فال تترجح في ظنه إحداهما فيشتبه عليهتتعارض األمارتا

  .انتهى "الجلي إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح
أن االحتياط االستقـصاء  : والوسوسة الفرق بين االحتياط " (256) وقال ابن قيم الجوزية في الروح

وأصحابه من غير غلو ومجاوزة وال تقصير وال تفـريط           عليه رسول اهللا  والمبالغة في إتباع السنة وما كان       
ورسوله وأما الوسوسة فهي ابتداع ما لم تأت به السنة ولم يفعله رسـول   فهذا هو االحتياط الذي يرضاه اهللا

  وقد كان االحتياط بإتبـاع …الصحابة زاعماً أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه اهللا وال أحد من
االحتياط وعـدل عـن       رسول اهللا وما كان عليه أولى بهم فإنه االحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق               هدى

" خالفت أكثر أهل األرض بـل كلهـم   سواء الصراط واالحتياط كل االحتياط الخروج عن خالف السنة ولو
  انتهى

  الـدين  سـالمة  ثم أليس االحتياط السالمة من تزكيـة المـشبوهين والمجـروحين حفاظـاً علـى              
  والبيهقي في دالئـل    )1/110( والحاكم في المدخل إلى الصحيح       )تنزيه الشريعة -1/49 (أخرج الدارقطني 
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 ومـن  )1268رقم2/91(  والجامع ألخالق الراوي وآداب السامع)44( والخطيب في الكفاية )1/45(النبوة 
أتيت يحيى مرة فقـال  : قالالباهلي   من طريقين عن أبي بكر محمد بن خالد)54/393(طريقه ابن عساكر 

ألشفق على يحيى من ترك هؤالء الرجال الـذين تـركهم            عند ابن داود فقال إني     كنت: فقلت أين كنت؟ : لي
الناس شككت فيه فتركته أحب إلـي مـن أن يكـون             من عرض  وقال ألن يكون خصمي رجل     فبكى يحيى 

  . لبك انه وهم فلم حدثت بهويقول بلغك عني حديث سبق إلى ق خصمي النبي صلى اهللا عليه وسلم
إن توهم متوهم أن التكلم فيمن : يحيى القطان  قبل إيراده ألثر)تنزيه الشريعة-1/48(قال الدارقطني 

 ليس هذا كما توهمت وذلك أن إجماع أهل العلم على أن هـذا واجـب               روى حديثاً مردوداً غيبة له يقال له      
  للدين ونصيحة للمسلمين انتهى صيانة

ولقد أحسن اإلمام يحيى بن سعيد القطان في جوابه ألبـي   (3/356) وي في فتح المغيثوقال السخا
   . انتهى ... بكر ابن خالد
يعتبر من االحتياط أم من باب الوسوسة والتلبيسات بل وخالف السنة، فالرد  وقع فيه الحلبي فهل ما
الجلي ال   باب العمل باألمر الظاهرممن مخالفته ظاهرة للعيان هو من باب تحقيق السنة، ومن على المخالف
   . ألمر خفي
  !ِمن منْهِج السلَف ذي السداِد والعلُو؟: الغُلُو فََأين ذاك : (وقول الحلبي -

   .منْهِج السلَِف ِفي شَيٍء لَيس هذا ِمن: واللَّـِه، وتَاللَّـِه، وِباللَّـِه
 كَان نمنَةٌ  ويب هِعنْد     ة َأنةٌ شرعيجة، أو حةٍ          علميعِفي ِبد قَعو نِّيلَى سكِْم عٍد ِفي الحٍد ِلَأحخالَفَةَ َأحم: 

  . منقادون بها؛ ونَحن ِللْحقِّ مذِْعنُون وألنواره فلْيْأِتنا!!  يبدع-ِبذا-نَّه أ
   انتهى))  ...، ومالئكتُه يشهدون-هدواُهللا يشْ-وبين الحقِّ عداوة  ولَيس بينَنا

عـن   الحلبي يعتبر العمل بالراجح واألخذ بخبر الواحد من الغلو في التجريح ومن االنحراف             :أقول
واالنحراف عن  بالباطل وال يعتبر تمييعه لمنهج السلف وتضييعه لقواعده من الغلو في التعديل! منهج السلف

   . منهج السلف الصالح
  ! إن سلفك غير سلفنا: لحلبيصحيح أيها ا

  !! والالحقون علماؤنا السابقون ليست السلفية التي سار عليها عليها وإن سلفيتك التي تسير
  ! بل خالفه تماماً بال ريب وشك فواهللا وباهللا وتاهللا ما تقوله ليس من منهج السلف في شيء

سنِّي  جةٌ شرعية َأن مخالَفَةَ َأحٍد ِلَأحٍد ِفي الحكِْم علَىعلمية، أو ح ومن كَان ِعنْده بينَةٌ( :وقول الحلبي
  .)ِللْحقِّ مذِْعنُون وألنواره منقادون فلْيْأِتنا بها؛ ونَحن!!  يبدع-ِبذا-أنَّه : وقَع ِفي ِبدعٍة
  . لقد تشبع الحلبي بالتدليس والتلبيس حتى صارت له ملكة فيهما: أقول
السنة السلفيين ال يبدعون سنياً وقع في بدعة بالخطأ ولكن ينكرون            فأهل: خالف في هذه المسألة   فمن  

الخطأ  فإن استجاب وإال ألحق بأهل البدع هذا إن كان حياً ويمكن مناصحته فإن مات بينوا الخطأ ويناصحونه
   . واعتذروا له

  !سلفي م أهل سنة وعقيدة ومنهجمعك أيها الحلبي في أهل البدع الذين تزعم أنه ولكن خالفنا
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  ! األوصاف مع علمه بحالهم فإنه يلحق بهم ويعتبر منهم شاء أم أبى فإن من يصف أهل البدع بهذه
البـدع   أهل تزكية: منهجك الجديد األفيح الواسع    وبين السلفيين مشايخنا وهذا هو موطن الخالف بين    

  ! السنة واعتبارهم أهل
   .عوى نريد منك يا حلبي تطبيقاً عملياً واضحاً جلياًمجرد د وإذعانك للحق إنما هو

ال ترعوي وال ترجع إلى الحق       أنت فكم ناصحك أهل العلم في مسائل شتى وفي مناسبات عدة ولكن          
والبراهين فال ترفع رأساً بذلك بل ما تزداد إال عتواً وتمادياً في  وكم وكم بينوا لك الحق باألدلة! فاهللا حسيبك
  . اراً على منهجك الباطل وأصولك الفاسدةوإصر األباطيل

  )...، ومالئكتُه يشهدون-واُهللا يشْهد-الحقِّ عداوة  ولَيس بينَنا وبين (وقول الحلبي
  ! تعادي الحق وأنت تخالفه وتحاربه وتأوله بخالف المراد به كيف ال: أقول

  ! وبينك وبين أهل الحق عداوة وجفوة
في نصيحته التي نقلها الحلبي فيما سماه بـمنهج الـسلف الـصالح             عالمة المدخلي قال الشيخ ال   - 3

فكيفَ إذا   !المنْهِج السلَِفي؟  ِإذَا كَان المحذَّر ِمنْه ِمن حملَِة الِعلِْم، وِمن الدعاِة ِإلَى           فَكَيفَ (( :)265-264ص(
وغَيِرِهم -والتَّكِْفيِريين ِإخْواِنيٍة عالَِميٍة، والقُطِْبيين، والسروِريين،  ِمن-هاجِميِع-كان ِضد َأهل الِبدِع واَألحزاِب 

  )) !!؟-
فـي  -عليه   وهذا ما نَشَْأنا  (: ( بقوله )1(رقم    حاشية )والتكفيريين(فعلق الحلبي على قول الشيخ ربيع       

  .-بحمد اهللا- دالَّةٌ عليه -هُؤالَِء ِفي رد باِطِل-نا ، وعِرفنا به، ومؤلَّفاتُ-الرد على هؤالء
 نا ُأناسوالنقد)!(بل انتقَد بسبب كثرة الرد  !-هنَْأب لَمِبِهم و-...  
عنزة ولـو    !!بالء عندهم من   ِليتَِّهمونا بمداهنة هؤالء، وموافقة ما     -!الزمن في آِخر -ويأتي آخرون   

   انتهى )) ...كى ِمن سوِء صناِئِعِهم، وقَِبيِح فَعاِئِلِهمالمشْتَ فإلى اهللا!!! طارت
  : مستعيناً باهللا تعالى أقول
لك، وإال كنت تزكي وتدافع عن سـيد   ليس هذا ما نشأت عليه يا حلبي ولكن هذا ما عرفته وتبين -

كنت  ( 21حق صة كلمبأيها الحلبي في كتابك المسمى   ألست القائل- وال زلت -قطب وتجالس أهل البدع 
المعاذير في القليـل     عاطفياً جداً بسيد قطب وأسلوبه بل أدل على ظالله وأرشد إلى كالمه وأتلمس له              متأثراً
  انتهى )... والكثير

وغلظة، فتبرأت منـه   عليه، واعتبرته شدة ثم أليس قد تبرأت من المنهج السلفي الذي كنت تسير -
فعالً فكتابك الجديد وقواعدك الجديدة التي تـسير   وأما أما قوالً فقد سبق في الحلقة السادسة إثباته: قوالً وفعالً

  .}كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً{ فأنت... عليها هي إبطال لمنهجك السابق
 أم أنك ترى أنـه ال تـضر مـع    االحجة والبرهان على فساد ما أنت عليه يعتبر اتهام وهل إقامة -
  !! بدعة وال مخالفة سلفيتك

يـشترط  : سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا تعالى! على قرائن يالم من وجه االتهام مستنداً ثم هل -
   بعض الناس في جرح أهل البدع وغيرهم أن يثبت الجرح بأدلة قطعية الثبوت ؟
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  . ليس بصحيح اهـ هذا: فأجاب رحمه اهللا تعالى -
 االتهام ينقسم: )2/176(حيى النجمي رحمه اهللا تعالى في الفتاوى الجلية أحمد بن ي وقال العالمة -

  :إلى قسمين
مستند يستند إليه، ويوجب ذلك االتهام؛ ال بقرينة وال بشيء صريح فهـذا هـو                قسم ال يكون له    - 1
ترك الكالم وي على المتِهم فيه أن يتهم بغير قرينة، فهذا ينصح ويجب عليه أن يتقي اهللا عز وجل، الذي يحرم

فاالستطالة في عرض أخيه بغير حـق    الذي يكون فيه تنقص للناس أو اتهام لهم بغير حق؛ ألن هذا ال يجوز             
إن قصد بالغيبة حماية للدين وذباً عنه، فـإن عـرض    والغيبة هي ما قصد به التنقص ألخيه؛ لكن. ال تجوز

هو أن يكون المقصود بالكالم الـذب عـن   تبين مما ذكر أن الفارق  المسلم يجوز من أجل هذا الغرض، وقد
  .أما إذا كان تنقصاً للشخص، وإظهار معايبه بغير حق؛ فهذا هو الغيبة المحرمة. الدين والدفاع عنه

قرائن، فهذا ال يالم من قاله، فمثالً لو أن واحداً ممن ينتمون إلـى               أو قرينة يستند إلى  آخر قسم – 2
سلف رؤي وهو يمشي مع الحزبيين أو يجالسهم ويضاحكهم، ويـدافع  والجماعة، وطريقة ال منهج أهل السنة

اتهم بأنه حزبـي،   ونصح فلم يقبل النصيحة، ففي هذه الحالة إذا! ويخترع األصول الباطلة للدفاع عنهم عنهم
الحزبيين في كالمه، فإن القرينة تعظـم،        فاالتهام له مبرر، يضاف إلى ذلك ما إذا كان هذا الرجل يدافع عن            

من ستر علينا بدعته لم تخـف علينـا   : ذلك ما قاله بعض السلف أيد ويتبين من خاللها قوة االتهام، ومنوتت
  بتصرف انتهى. ألفته

قاَل الشيخُ عبيـد     ((: )1( حاشية رقم    )283ص(بـمنهج السلف الصالح     قال الحلبي فيما سماه    - 4
 اهللا-الجابري فَّقَهفي« في -و المنهِج أصوٌل وقواِعدلَِفيالنصيحةُ»: « الس المبتدع ؛ فالشّخصمحدود لها حد :

  .معه فعليك به؛ كُن: ِحدتَه في الِبدعة، ويقربه إلى السلَِفيِة ويكسر إذا رأيتَ أن قُربك يَؤثِّر فيه،
 قد:  عاِملْه بما يستحقُّ-لكبعد ذ-نافعاً له، وال مفيداً؛ فانفُض يديك منه، ثم  لكن؛ إذا لم يكن نُصحك

  .يهجر، وقد ال يهجر، ولكنَّه يحذَّر ِمن أفكاِره
  .» المترتِّبِة على ذلك)والمصالِح قاعدِة النَّظَر في المفاسِد( هذا أمر راجع إلى

  .التَّحِقيق وهذَا كَالَم دِقيق؛ بْل غَايةٌ ِفي: قلتُ
  !!أين التطبيق مع األسف العميق ؟ )!بعض الناس( ولكننا نتساءل حول

-هو في حقِّ سنِّي وقَع في خطـأ أو ِبدعـة    ، وإنَّما)مبتدٍع(فكيف إذا كان هذا األمر ليس بحقِّ  ...
بس؟-ح!  

  ...أنَّه ليس كُلُّ من وقَع فـي ِبدعـٍة صـار مبتـدعاً            : -عند محقِِّقي علَماِء أهل السنَّة    -وِمن المقَرر   
  انتهى )) !التجريح  في-بغيِر حقّ-لَّا عند غُالة التَّبِديع، والمتشددين إ

  : أقول مستعيناً باهللا تعالى
التأصيل وال يطبقه بل بـين قولـه وبـين     الحلبي يطعن في الشيخ عبيد الجابري بأنه يؤصل هذا -

  ! أيها الحلبي وكفى بهذا القول طعناً فيك! تطبيقه بعد عميق
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قرر هنا جواز مخالطة المبتدع قوالً وفي حكمه على من خالط سنياً وقع في بدعة  ك أنهويعني بذل -
  .والتضييعبالتمييع  رماه

الخيـر،   كالم الشيخ عبيد وفعله متطابقان غير مختلفين، فكالمه كان فيمن يظهر منـه إرادة  بينما -
من دعوته، ومما ينقض     اليد تنفض لهوترجى توبته أما من كان حاله غارقاً في أوحال دعوة أهل الباطل فمث            

الشباب بشبه أهل البدع، وفـصل فيـه         عن تأثر  كالم الحلبي أن كالم الشيخ عبيد الجابري كان جواباً لسؤال         
ما يروق له ويقوي كالمه وحذف منه ما يرد عليـه ويـضعف              عبيد الجواب لكن الحلبي اختصر منه      الشيخ

ال تحاول أن تُعرض نفـسك   ال تُعرضوا أنفسكم ألهل الشبه،... (: ريالجاب وإليك كالم الشيخ عبيد استدالله
بهم، انضم إليهم، كـن      عند هؤالء، ال، ال، ال؛ كَثِّر سواد أهل السنة واعتصم باهللا ثم            أنا أنظر إلى ما    وتقول

و التبلغيـين أو    أنك تَحِرف اإلخـوانيين أ     من األيام  معهم، دع عنك هؤالء ما أنت مسؤول، وال تفكر في يوم          
جرت به السنَّة في قدرة البشر مستحيل، هذه السنة الكونية؛ لكن  الصوفيين إلى السنة؛ هذا فيما يظهر لنا مما

هي  التي النظيفة عن مجالس هؤالء فإنها وخيمة، والساحة ونفع اهللا بنصح أفراد؛ فابتعدوا نُصح أفراد يمكن،
قـال اهللا وقـال     : الـسنة  والجماعة، ليس فيها كدر، ليس فيها إال      ساحة أهل السنة    : أفضل من سبائك الذهب   
  ... رسوله قال الصحابة

ـًا   -ثم    فوراً، وإن لم تستطع فاسأل أهل العلم، قال        عرضت لهؤالء شبه بِليت بها فَردها       إذا - أيض
  .  اسأل أهل العلم]تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال[: تعالى

  :والضعف  من شباب السلفية، وِمن خاللهم جاء التفكك- أو ثالثة -ِصنْفَين  من فالحقيقة نحن نعاني
 : يعنـي -يستَِقر؛ فتجده كل يوم في جهة؛ فهو أشـبه بحامـل الكـشكول     صنف ال: الصنف األول

 انسلخ  ما يتحرز عن أي مجلس إخواني تبليغي صوفي؛ والنتيجة بلبلة األفكار، بل وبعضهم- الكراسة العامة
ماذا يصنع وانتابتـه الوسـاوس     أصابته حيرة ال يدري- والعياذ باهللا -وانحرف عن السنة وتَميع، وبعضهم 

  . والقلق والتشويش الفكري
ارتبط بأهل العلم حتـى ينبـت    يعني ما فتصدر؛ صنف متعجل، قرأ شيئاً من الكتب: الصنف الثاني

وهذا كثيرا ما سبب النُّفرة بـين       . ه والمنهج الذي ينتهجه   الذي درس  فكره ويشتد ساعده ويعرف أصول العلم     
والفتـوى   وكانوا قديماً ال يجرؤ التلميذ على التعلـيم ... أحكاماً ال يعرف كيف يصدرها يصدر الشباب؛ ألنه

ـًا -حتى يستأذن مشايخه  ا، عظيم جـد  يجلس فيه؛ هذا توقير ، بل ويحددون له المكان الذي- يأذن منهم إذن
  ... تَربى السلف على هذا، تربى منهم الالحق والسابق

يستطيع أن يستوعب، عندهم نية طيبـة    ما عندهم فرقان، ما-الحقيقة   في-صنفٌ : الصنف الثالث
عليه عدة مشارب في اليوم الواحد؛ هو من حيث معتقده طيب ومن حيث محبته للـسلفية   فقط؛ فيمكن أن يِرد

صدره؛ وهـذا    فرقان حتى يعرف من يوالي ومن يعادي ومن يستنكر له ومن يوسع لهلكنه ليس عنده طيبة،
يقُوون به؛ فال بـد مـن الفرقـان،           بِلية على السلفيين، قد يقوى به المبتدعة من حيث ال يشعر،           - أيضاً   -

تـدع إذا رأيـت أن      فالشخص المب  النصيحة لها حد محدود؛    - يا أبنائي    -النصيحة مقبولة وال بد منها، لكن       
البدعة ويقربه إلى السلفية فعليك به، كن معه، لكن إذا لم يكن نُصحك نافعـا   قربك يؤثر فيه ويكسر ِحدته في
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 مـن  ولكنـه يحـذَر   قد يهجر، وقد ال يهجر،: مفيداً فانفُض يديك منه، ثم بعد ذلك عامله بما يستحق له وال
على ذلك؛ المهم أنه ال بد أن يكـون          المترتبة النظر في المفاسد والمصالح   أفكاره؛ هذا أمر راجع إلى قاعدة       

من يِقوي شوكته من الناس ومـن يكَثِّـر          يعادي، ويعرف  من من يوالي، ويعرف   عند السلفي فرقان يعرف   
  . سوادهم

  فـي يوجد من الشباب من يِحب المنهج السلفي ولكن ال يسلكه: صنف رابع بل يمكن أن يكون هناك
البدعية، بحجة أنه يريد أن      المخالفات دعوته، هو ينتسب للسلفية هكذا ويحب السلفيين، لكنه قد يقع في بعض           

 يصدعون بالمنهج السلفي، وال يرون ، السلف-فيكم   بارك اهللا-أبدا ما كان السلف على هذا . يقرب هؤالء

   انتهى كرامةَ عين لمن تَنَكَّر له
  .الرابعأشبه بالصنف ولعل حال الحلبي 

  )!؟-حسب-وإنَّما هو في حقِّ سنِّي وقَع في خطأ أو ِبدعة (: قول الحلبي 
  )!؟-حسب- وإنَّما هو بحقِّ سنِّي وقَع في ِبدعة( القديمة في النسخة المتداولة

  ! عمداً الحلبي أنه يكرر وقع في خطأ ويساويها بمن وقع في البدعة يالحظ في: أقول
كان متعمداً حذروا منه ومن كان خطأ فـإنهم ينبهونـه ويطالبونـه              فمن وأهل العلم يفرقون بينهما   

على باطله فهنا تحول من كونه خطأ  يسلم منه أحد إال إن خالف الحق وعاند وأصر بالرجوع؛ ألن الخطأ ال
  .}أمره ن عنفليحذر الذين يخالفو{كونه مخالفة للحق معاندة فهذا يدخل تحت قوله تعالى  إلى

هادي عمير المدخلي حفظه اهللا تعالى في نصيحته التي نقلها الحلبي            بن ربيع العالمة الشيخ قال – 5
: ِبالميوعـة  -هذا-ولَـما طُِعن ِفي طَاِلِب الِعلِْم الجزاِئِري       ((: )288ص(بـمنهج السلف الصالح     فيما سماه 

انلَتْ ِنيرواشْتَع ،ِت الِفتَناءقَِة الَِّتيجا  الفُرِلهَأه ْأسلَتْ بعجا، وتْهرمدةَ ووعقَفَِت الدَأو منَهيب!((.  
ضـاِئع،  ! ِمـسِكين؟ !  ساِقطٌ؟ -ِفيه-فَكَيفَ ِإذَا ِقيَل     ((:  بقوله )1(في الحاشية رقم     علق عليه الحلبي  

   !متَفَلِْسف؟
   !وبسبِب ماذا؟

وكيف وقد ألحق  ! على شخٍص، َأو َأشْخَاٍص-ضمن اجتهاد سني سائغ  -  بالبدعِةبسبب مخالفِة حكٍْم
  انتهى )) !ومصريون ؟ سعوديون وشاميون: بهذا الطالب الجزائري

  :أقول مستعيناً باهللا تعالى
يطعن بالباطل في أهل الحق ومن غيـر   كالم الشيخ ربيع المدخلي حفظه اهللا تعالى رداً على من -
   .يل كالحدادية بل هو يرد عليهمحجة وال دل
   .طعن فيمن خالف الحق بالحجة والبرهان والشيخ ربيع ال يعني بذلك من -
المنهج الحزبـي   فمن ساوى بين أهل السنة وأهل البدعة، وأدخل من حارب المنهج السلفي ونصر -

   .القطبي اإلخواني فال شك أنه مميع ضائع متفلسف ساقط
ألهل العلم ضمن اجتهاد سائغ فقد تقدم الرد عليه وبيـان أن هـذا               مخالفتهوأما دعوى الحلبي أن      -

  .ألنه رد للحق الواضح ونصرة للباطل وأهله اجتهاد غير مقبول؛
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  )!شخٍص، َأو َأشْخَاٍص على( :وقوله -
  .بل وعلى جمعيات أيضاً: أقول

ون من أمثال العرعور    حسان بل هناك آخر    وهذا اعتراف من الحلبي أنه لم يكتف بالدفاع عن محمد         
  .سبق بيان ما يتعلق بهم وقد... والمغراوي والمأربي والحويني وغيرهم 

  ) !؟ وشاميون ومصريون سعوديون: وكيف وقد ألحق بهذا الطالب الجزائري( الحلبي وقول
 وقـد   )305ص(صرح به في كتابه كما في        وقد! هنا يسوي الحلبي بين السلفيين والحداديين     : أقول
  . هذه الفرية كما في الحلقة العاشرةسبق رد 

المميع الضايع المتفلسف الساقط يلحق بك وبه مطلقاً من أي الـبالد             ومن سار على منهجك يا حلبي     
عجمي  السلفيون يردون على أهل الباطل باطلهم من أي البالد كانوا، وال يفرقون بين عربي أو فالعلماء! كان

   . إال بالتقوى هذا ميزانهم
على قول الـشيخ     الف ما أراد الحلبي أن يطعن في بعض العلماء السلفيين وذلك في تعليقه            وهذا بخ 

 نذا الطَّعه قَعِة-ربيع فقد ووعيفْقُ ِبِه  ِفي-ِفعالً- -!ِبالمالر ن كَانين؛ ِممزاِئِريِة الِعلْم الجِض َأفاِضِل طَلَبعب 

ِه زلَيةَ عالشِّد لَى؛ َألنماًَأوةَ تََأزت القَِضياد.   
 !؟)الجزاِئـِريين ( غَير   )الشَّاِميون( فَهِل : بقوله )طلبة العلم الجزائريين  ( علق الحلبي على قول الشيخ    

نَـاطَ واحـد،    الم أم أن  ؟!ضواِبطُ كُلٍّ؟  وما !؟)البِعيِدين(غَير   )القَِريبون(و !؟)السعوِديين(  غَير )الِمصِريون(و
  !والثمرةَ واحدةٌ؟
الـدعوة  ( فـي    -البغيضِة- )اإلقليميِة(و ،-المقيتة- أن ال يكون للعنصريِة      -ِمن صميم قلبي  -راجياً  

   !أو موضع قَدم  موقع قَلَم،-أو بعض حملَِتها- )السلفية
ين ألجل ما يتميز بـه       فال يفرق بين المؤمن    )133ص(ابن تيمية في قاعدة المحبة       قال شيخ اإلسالم  

  . "بل يعطى كل من ذلك حقه كما أمر اهللا ورسوله... بعض مثل األنساب والبلدان  بعضهم عن
فمن تعصب ألهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابتـه أو             ":)28/422(مجموع الفتاوى    وقال في 

مرهم اهللا تعـالى معتـصمين   فيه شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون كما أ ألصدقائه دون غيرهم كانت
  "وسنة رسوله بحبله وكتابه
 األمر أن أم)!( القرآني على معنى النَّص: )؟؟ انتهى !!)ولوال رهطك لرجمنك.  

بالعنصرية المقيتة أو يحـاول التـشكيك فـي نـزاهتهم            السلفيين المشايخ بعض الحلبي هكذا يرمي 
  ! وورعهم وتقواهم

فتوى الشيخ النجمي رحمه اهللا تعالى التي حذر فيها ممن يثني علـى              على بل قال الحلبي في تعليقه    
حدود، وال ألـوان، وال      وال جغرافية، منهم يمنعنا ال؛  ونؤازر مشايخنا في كلِّ مكان    ((: المأربي والمغراوي 

  انتهى )) والعقيدة أسماء، ونعتقد أن الوالء والبراء على المنهج
اك حيث يحاولون أن يجعلوا من أحاديث وفضائل الـشام أنهـا            أتباعك في منتد   وهذا ما يدندن عليه   

  .وقد رددتها في الحلقة الثامنة...  وأنهم أولى بها منزلة عليهم
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القول؛ ألن العلماء السلفيين ال يقدمون أحداً على         من وأما استدالله باآلية فهو استدالل باطل بل منكر       
عمداً حذروا منه ولو كان أقرب قريب ومن سـار عليـه            خالف الحق مت   اهللا عز وجل وال يحابون أحداً فمن      

  !بعيد أحبوه ولو كان من أرض
اللَِّه واتَّخَذْتُموه  قَاَل يا قَوِم َأرهِطي َأعز علَيكُم ِمن {:شعيب عليه السالم لقومه ألنهم على مثل ما قال

     لُونما تَعي ِبمبر ا ِإنِريِظه كُماءرِحي وفَ        )92(طٌ  مواِمٌل سِإنِّي ع كَانَِتكُملَى ملُوا عمِم اعا قَويو     ـنم ونلَمتَع
  .} )93(ِإنِّي معكُم رِقيب  يْأِتيِه عذَاب يخِْزيِه ومن هو كَاِذب وارتَِقبوا

: ى آخر أخطـأ قـالوا  عالم عل اآلن كلما رد: وقد سئل الشيخ العالمة صالح الفوزان حفظه اهللا تعالى    
  القاعدة ؟ وهل هي على إطالقها ؟ هذا كالم األقران يطوى وال يروى، ما رأيكم في هذه

يجب بيان الحق ورد  الحق، أنا بينت لكم، يجب بيان: الفوزان حفظه اهللا فأجاب الشيخ العالمة صالح
ي يقابله، وليس لنا شأن بفـالن أو        الحق الذ  على وندل وما نجامل أحداً، ما نجامل أحداً، نبين الخطأ        الخطأ،

  .عالن، نعم
كثرت األخطـاء وصـار    تركنا هذا الخطأ والخطأ الثاني والخطأ الثالث ألننا لو فال يجوز السكوت،

  .يعتبرونه حجة سكوت العلماء عنها الناس يظنون أن
اسـة فـاألمر     أو لـه رئ    -يتخذه الناس قدوة  -أخطأ قدوة    كان هذا الذي   فالبد من البيان، السيما إذا    

  . يغتر به، نعم-لئال... خطأه  أخطر، فيبين، يبين
عليها، والـذي يزعـل    هذا كالم باطل، التي تروى ويرد! يقال هذا ما!! تروى  ما يقال تطوى وال

  انتهى .وليس هدفنا التعرض لألشخاص أو التنقص لألشخاص ألن هدفنا الحق، يرضى، يزعل والذي يرضى
ألجل ما   فال يفرق بين المؤمنين(: )133ص(من قاعدة المحبة  الحلبي ذي نقلهوقول شيخ اإلسالم ال

  ) أمر اهللا ورسوله بل يعطى كل من ذلك حقه كما... يتميز به بعضهم عن بعض مثل األنساب والبلدان 
 الحلبي بعض جملة من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا تعالى والمحذوف هو قول حذف: أقول

 والتحالف على المذاهب والطرائق والمسالك والصداقات وغير ذلك مثل األنساب والبلدان ... ( سالمشيخ اإل

  )... بل يعطى
  ! أدري لماذا حذف الحلبي هذه الكلمات فال

واألهواء كجمعية إحيـاء   على من فرق بين السلفيين ألجل تحالفه مع أهل البدع هل خشي أن تصدق
أباطيلهم وضالالتهم بالحجج والبراهين فمـن       ن شتى األقطار ومحاربة من ينكر     التراث اإلسالمي وزبائنها م   

 ! هو المتعصب األعمى
 )ِمثِْل(وِإنِّي علَى   ((: )1( حاشية رقم    )305ص(فيما سماه بـمنهج السلف الصالح       الحلبي قال – 6
وبنَـاِدقَ  !! الطَّعـن  وخَناِجر! كَاِكين التَّشِْكيك  س )!(َأنَّهم سيشِْهرون ِفي وجِهي    -!وأرجو أن ال يكونَه   -اليِقيِن  
  !!!التَّبِديع

  !»تَغَير منْهجه هذَا« :وسيقُولُون
  »!يداِفع عن المبتَِدعة هذَا«
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  !»هذَا يسِقطُ العلَماء«
  !»هذَا يطْعن ِبالسلَِفيين«
  »!!هذا يناصر الحزبيين«
»دقَعذَا ياِطلَةهب اِعدقَو ! «  

  »!مبتَدعة « ...

   ....»!فَاِسدة « ...
يدافع عن  «:(!)إلى أن يقولوا  - تهويشاً، وتحطيباً، وتحطيماً     -بهؤالء المجرحين    األمر بل وقد يصلُ  

  » !!قُطُب سيد
 ِبَأنَّـه سـنِّي ذو   -تَعـالَى -  من َأِدين اَهللا)بعِض(خَالَفْتُهم ِفي تَبِديِعِهم وتَضِليِلِهم ِلـ كُلُّ ذَِلك َألنِّي ...

  !!-تََأن والَ اسِتثْناء بال–بْل مبتَِدع : أخطاٍء، وهم يقُولُون
ــع ــار  م ــي اِإلنْكَ ــَل ِف اَألص َأن-ــد ــان وال ب ــي-!إن ك ــون ِمنِّ ــيِهم  َأن يكُ ــن!! علَ  ...ولَِك

لَقَدو  متَقَد-واِضعذا الِكتَابِفي مه ة ِمنذا- ِعدنَقِْض ه انينَى  ببا يمام، وام اِإللْزِخصِه ِمن كَالَم، ولَيع!  
  !الغُلُو  فعائُل وِخصاٌل ال يقوم بها إلَّا أهُل-كُلُّها-وهذه 

    انتهى))!! لم يبِعد: )أفراخ الحدادية(بـ-بسبِب غُلَوائهم، وتشدِدهم )هؤالء(فمن وصفَ 
  : أقول مستعيناً باهللا تعالى

   )..... !»هذَا يداِفع عن المبتَِدعة«! .... »تَغَير منْهجه هذَا«: وسيقُولُون( قول الحلبي -
  ! لقد لخصت حالك وخصالك في هذه الفقرات! اهللا أكبر: أقول
لصيانة السلفي من وساوسه وتلبيساته أنـه  رأيتها في الحلبي عند كتابتي  ومن أعجب األمور التي -

 وجهـل أو  ! القول ويزعم أنه ما قاله أو ما قصده أو ما وقع فيه أصالً ونـسي أو تناسـى                  يقول الباطل من  
  ! أن الحق أبلج والباطل لجلج: تجاهل

  »!هذَا تَغَير منْهجه«: فقولك يا حلبي -
ولسان حالك وواقعك أم أنـك ال تفقـه    قه كتابكويصد! هذا ما وقع منك واعترفت به أنت: أقول -

  !!! واقعك الخاص بك
  »!المبتَِدعة هذَا يداِفع عن«:وقولك يا حلبي -
يدافع عن المبتدعـة بـال   : يدافع عن عرعور والمغراوي والمأربي والحويني وغيرهم فمن: أقول -

   . شك
  » !العلَماء هذَا يسِقطُ«: وقولك يا حلبي -
تحاوله من إسقاط بعض كبار علماء السلفيين ممن كشفوا عوارك وجهلك وتخبطاتك  هذا ما: ولأق -
نفـس   بل فـي  . )الخامسة إلى التاسعة  ( وقد أثبت ذلك في حلقات الصيانة     . لمنهج السلف الصالح   ومخالفاتك

   !المكان هنا رميتهم بأنهم أفراخ الحدادية
  ! من شرب الماء أسهل تلبيس عندهأما قلت لكم بأن الرجل غريب جداً وأصبح ال
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ثم نسيت نفـسك وحزبـك      ! السلفيين بأنهم أفراخ الحدادية هو ظلم منك شديد        العلماء ورميك لبعض 
ومواقفـك الـسابقة   ! وكتابك وموقعك يشهدان بـذلك ! أفراخ الحزبية وجنود لها في حرب السلفيين حقاً  بأنكم

 !والفجور في الخصومة والشراسة في ذلك الحزبية في الكذبولقد فقتم الحدادية و! عليك بذلك والالحقة تشهد

  !»هذَا يطْعن ِبالسلَِفيين«: وقولك يا حلبي -
   . في الحلقة العاشرة  في صيانة السلفي- بفضل اهللا -هذا الذي أثبته : أقول -
  »!!الحزبيين هذا يناصر«: وقولك يا حلبي -
  وطعن في السلفيين وزكى جمعية إحياء التراث وجمعيـة عليهم ودافع عنهم أثنى نعم فمن: أقول -
  ! وغيرهم ال شك أن هذا فيه نصرة لهم وخذالن ألهل السنة السلفيين دار البر
   !»فَاِسدة... «!»مبتَدعة... «! »باِطلَة هذَا يقَعد قَواِعد« :وقولك يا حلبي -
الرابعة في صيانة السلفي وفي غيرهـا مـن    لى إلىهذا ما أثبته بحمد اهللا في الحلقات األو: أقول -

  ! وقواعدك المبتدعة وتأصيالتك الفاسدة الحلقات حين أرد عليك تقعيداتك الباطلة
  ! كاد المريب أن يقول خذوني: فيصدق على كالمك هذا هنا المثل القائل -
 -تَعـالَى -  من َأِدين اَهللا)بعِض(وتَضِليِلِهم ِلـخَالَفْتُهم ِفي تَبِديِعِهم  كُلُّ ذَِلك َألنِّي...: (وقول الحلبي -

  )!!-تََأن والَ اسِتثْناء بال–بْل مبتَِدع : ِبَأنَّه سنِّي ذو أخطاٍء، وهم يقُولُون
عاقـل   يدلس ويلبس في الكالم، وهل يقول      سبق بيان أن من يراه سنياً هو مبتدع ولكن الحلبي         : أقول

أشخاصاً كلهم يخطئ ويصيب     أو عندما يبدعون شخصاً   مجموعة  بل – ليس واحداً فقط     – إن هؤالء العلماء  
  ! فالفارق بينهم سحيق عميق عند أهل العلم والتحقيق! بعلمهم وعمرهم هذا الحلبي الذي ال يقارن

 ...ولَِكـن   !!علَـيِهم  َأن يكُون ِمنِّـي  -!إن كان وال بد-اِإلنْكَار  مع َأن اَألصَل ِفي( :وقول الحلبي -

متَقَد لَقَدذا الِكتَاب- وه ة ِمنِعد واِضعا-ِفي ممام، وذا اِإللْزنَقِْض ه انيام  بِخصِه ِمن كَالَم، ولَينَى عبي!  
  !الغُلُو  فعائُل وِخصاٌل ال يقوم بها إلَّا أهُل-كُلُّها-وهذه 

    انتهى))!! لم يبِعد: )أفراخ الحدادية(بـ-لَوائهم، وتشدِدهمبسبِب غُ )هؤالء(فمن وصفَ 
العلماء الذين أنكروا عليه دفاعه وثناءه على أهل البدع واألهواء ووصـفوه   مراد الحلبي أن: أقول -
يبـدع   مميع ساقط متفلسف قد أخطئوا في حقه وفي تطبيق القاعدة ألنهم ألزموه بالزم مـن لـم                 بأنه ضايع 

  ! بتدع فهو مبتدعالم
منزلة  فيه سوء أدب منه، وتجاوز لقدره وحده، وعدم معرفته بآداب طالب العلم مع العلماء وال وهذا

  ! العلماء، فمثله ممن لم يتدرج في العلم الشرعي، ولم يتأصل باألصول العلمية
  .باطله انوبي. نقض اتهامه للعلماء بأنهم يلزمون بهذا الالزم وقد تقدم في الحلقة السابعة
ولكني هنـا   : عشرة نقض تهمته برمي الشباب السلفي بأنهم أفراخ الحدادية         وتقدم في الحلقة الحادية   

تهمة شـنيعة    الظاهر أنه يرمي بعض المشايخ السلفيين أيضاً بأنهم أفراخ الحدادية وال شك أن هذه              بل: أقول
   يا أولي األبصار فاعتبروا » !ماءيسِقطُ العلَ هذَا« وقولة فظيعة تدل على صدق مقولة من قال

  ... الحلقة الحادية عشرة وفي غيرها نقض هذه الفرية الشنيعة وقد سبق في
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  : عود على بدء
  . األباطيل والتلبيسات التي وقع فيها الحلبي فأحمد اهللا عز وجل أن أتم علي نعمته بإنهاء الرد على

  .التي وقع فيها الحلبي عن منهج السلف نحرافاتوقد ظهر للشباب السلفي الصادق في سلفيته اال
 بفضل  - )عشرة من الحلقة األولى إلى الحلقة التاسعة     (وقد شرحت وبينت في حلقات صيانة السلفي        

 مـن  )السلف الصالح لعلـي الحلبـي   التحذير السلفي من كتاب منهج( ما كنت ذكرته في مقال -اهللا تعالى 
  :مالحظات وهي

  .التعامل مع أهل البدع واألهواء عد على خالف منهج السلف الصالح فيتأصيل وتقعيد قوا - 1
ماكر، فهو لم    الطعن في علماء السلفية الذين ال يشك أحد في علمهم وورعهم وتقواهم بأسلوب             - 2

  .على خالف الحق ويهول فيها يذكرهم بأسمائهم ولكن ذكر أموراً يعرف كل سلفي أنها لهم، وأخذ يفسرها
والعقيدة فهو   والتمجيد ألهل البدع ويصفهم بالموحدين على قاعدة عدم التالزم بين المنهج          الثناء   - 3

في مجالسه وفي أشرطته من أمثـال        بأسمائهم إال أنه معروف عنه الدفاع عنهم والثناء عليهم         وإن لم يذكرهم  
  .والمغراوي محمد حسان والمأربي

   . بي دفاعاً مستميتاًإحياء التراث وجمعية البر بد دفاعه عن جمعية - 4
: لم يصفهم بها أهل البدع واألهـواء       وصفه للشباب السلفي في هذا الكتاب وفي غيره بأوصاف         - 5

 .وبأنهم كالذباب، )مصاصو دماء(وبأنهم  ،)كالخنزير(فقد نزل عليهم الوصف بأقبح البهائهم 

 –اهللا وجوه أهـل البـدع    سود -مسوده  ما اشتمل عليه الكتاب من دسائس خبيثة يحاول فيها - 6 
  .أمرهم ضرب السلفيين بعضهم ببعض، وضرب السلفيين بوالة

من شدته على السلفيين، وخنوعه وتماوته ورحمته وشفقته علـى أهـل             ما اشتمل عليه الكتاب    - 7
   .البدع واألهواء

في الحلقـات مـن     السادسة والسابعة لم أفردهما بالبيان؛ اكتفاء بما مر          ومع التنبيه إلى أن المالحظة    
  .ألمثلة عليهما توضح وتكشف حال الحلبي فيهما وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم مواضع متعددة

  . الحلبي إلى اآلن انتظاراً لكلمة العلماء فيه أنا لم أبدع: وختاماً أقول
   . أنه ممن يؤخذ عنه العلم أن الحلبي يعتبر سلفياً أو: وال يعني عدم تبديعي له

العلـم   أهل على ذلك  بعدم أخذ العلم عنه كما قال شيخنا النجمي رحمه اهللا تعالى ووافقه           : أقول فإني
  . وطالبه

 لمنهج السلف الـصالح  ترهاته ومخالفاته الحلبي عن يتراجع إذا لم: وأعلنها صريحة واضحة وأقول
على من هـو   السلف  حكم بذلككما أهل البدع وال كرامة عنهم من بمن يزكيهم ويدافع يستحق أن يلحق فإنه

   .حاالً أكثر منه علماً بل وأسلم منه
�نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى اهللا وسلم على �

� �
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