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 ليعدوالتَّ اجلرِح فاع عن إماِمِد
 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع 

 هداه، أما بعد،

 سوءه أدب واضح فيه ـ اهوإي   اهلله  هداناـ  سنيقرة من أزهر الصادر   األخير   الكالم   إن  ف

وأربعون ثانية ـ أي  التي فيها تسع  فالصوتية ، للشيخ ربيعشنيع  انتقاص  و صريح طعن  و

 ، وهي:طعون يف إمام الجرح والتعديل خمسة   تحتوي علىأقل من دقيقة ـ 

حهويه  حتى يتكلم يف ابن هادي ،( يف مستوى الشيخ الفوزانهو ليس  )ـ  1  .جرِّ

 عبد الغني ل أنت يا أزهر يف مستوى الشيخوهمن قبل،  هغريب لم نعهد   وهذا كالم  

 .!؟وتتعرض لهم والطلبه ح المشايخ  حتى تجرِّ  مثال عوسات

واحد  رجع إليهم، ولكلِّ الشيخان ربيع والفوزان عندنا من العلماء الكبار الذين يه و 

من اآلخر ليس له معنى هنا إال الطعن واالنتقاص  هما أكرب أحد   له وجع   ،هه وفن  اختصاصه 

ا ليس يف مستوى بيع  ر أن يف ادعائه أزهرحكام والتوجيهات، وهذا ما أراده ورفض األ

حفظه  ههم الجديد، وأقواله ألن الفوزان ال يقبل ـ يقينا ـ منهج   هذا ال ينفعه كل  الفوزان، و

 .معروفة اهلل

 .ال غير من أحكامه صه والتخل   الشيخ ربيعنصائح  من به هر  إذن الت   فالمراده 

لعاء، ،بع الهوىويت   صار يتكلم بالباطل :يعني، ( م بغير حقتكل   )ـ  2  وهذه ف رية  ص 

ك لهذا إال  لح ترجعا إلى الص  حتى  مار منكوحذ   هادي وابن   ه نصحكأن  وما جر 

 م والتعاون معهم على الرب والتقوى.إخوانكواالجتماع مع 
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القذف  ن حكم  وبي   ،القرآن الكريم ات  آيبغير حق وهو إنما تال  متكل   ثم كيف يكون

يَن َيْرُمونَ ﴿ عنه، قال تعالى: به وما يرتت    ُثم  َلْم َيْأُتوا ب َأْرَبَعة  ُشَهَداء  الُمَح َوال ذ 
َصنَات 

ُقوَن * يَن  إ ال   َفاْجل ُدوُهْم َثَمان يَن َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلئ َك ُهُم اْلَفاس  ال ذ 

ن َبْعد  َذل َك َوَأْصلَ  يمٌ َتاُبوا م  ح   ﴾ُحوا َفإ ن  اهللَ َغُفوٌر ر 

، ( يف حّق الكافر وإنما يقال ،يف حق أدنى مسلم قال يف ابن هادي ما ال يقال )ـ  3

كل من يقف مع »: الشيخ الربيع قال والمعروف أن   ،«ورسوله اهللَ  حاد  » :قول ييعن

 .السلفية[ انظر شبكة سحاب] «هلل ورسوله محمد بن هادي فإنه محاد  

 .ح معلوماتهح  قال الشيخ ربيع يف ابن هادي، فليص   :مرة يقول ولزهر يف كلِّ 

 عبتك وعدم  فقط، هذا من جه  ه هو الكافره ورسول   اهلل   الذي يحاد   ثم من أين لك أن  

 ة التي تستلزم الكفرَ الكلي   ة  قون بين المحاد  فر  فهم يُ ك على كالم أهل العلم، الع  اطِّ 

 ال تستلزم  الكفرَ ، وبة للبدعة والفسوقة الموج  ة الجزئيادّ والمَح  ة  من المل   والخروَج 

ه من يف تعليقه على األصول الثالثة، وغيرُ  رحمه اهلل  النجمي الشيُخ ره ، كما قر  األكبرَ 

 .العلماء

تكون : »(30ص )يف الصارم المسلول ـ  رحمه اهللـ  ابن تيميةشيخ اإلسالم قال  

عب  الكبائره  ا من وجهمرتكبه  فيكونه  ،هة هلل ورسول  المحادّ من شه وإن كان مواليا  ،ها محادًّ

 «هلل ورسوله من وجه آخر

ه وفيمن طرد ابن   ها،ه ثالثا لئال يراجع  ق زوج  عثيمين فيمن طل   ابنه  الشيخه  واستعملها 

 ه.لحيت   ىف  من البيت لكونه ع  

ومدحهم،  العلم اهلل شرفهم فأهله » ـ كما يف موقعه الرسميـ  الفوزان  الشيخه  قالو

هم ويصفه  د فيهمقصهم ويزهِّ تن ينم شرفهم ومدحهم، يأيت م  صلى اهلل عليه وسل الرسوله 
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، غاشٌّ للمسلمين، محاد  هلل ولرسولهباألوصاف الذميمة، هذا مخالف هلل ولرسوله، 

 .«لمثل هذه األمور هه فيجب التنب  

 .الذنوب السابقة ا عن بعضخطورة  وإثم   ل  ق  ال ت   ،كبيرة   المسلم   قذف   وال يخفى أن  

هذه المساجد »، فقال: ستعملها فيما هو دون القذف بكثيرا هأزهر نفس  العجيب أن و 

هذا فيه  ألن    ،مرنا ببنائها على الطريقة النبوية من غير مخالفة ومن غير زخرفةالتي أه 

 «ألموال المسلمين... وإسراف   وتبديد   ،!ة هلل ورسولهمحاد  

رون الذين يبذِّ  قرره يف الصوتية ـ على ماـ  ن تكفير المسلمينع ويرتاجعه  يتوبه سفهل 

   .!؟ المحسنين والمنفقين على بناء المساجدأموال  

ح، ويف ال تليق بمقام المجر   شديدة   همة  وته  عظيمة   مقولة  ، يعني ( أتى بكبيرة )ـ   4

 ة والرباهين.م باألدل  ، مع أنه تكل  العدل بالظلم وعدم  ـ حفظه اهلل ـ ه هامه هذا اتِّ 

على ذلك ولم  لم، وأصر  لم وعلم أنه ظ  ، يعني ظ  ( الكبيرة تلك تراجعه عن عدمُ  )ـ  5

 ، يتب

ه الفضالءأهكذا يهخ الناصح المربي المجاهد العالم هل صار ، ؟اط ب العلماء ويهواج 

 .!؟ه عندك وعند غيركوالتعديل وهو إمامه  عرف الجرح  هل صار ال ي   ؟يظلم ويعتدي

فكيف يقال ليل والربهان، ه بالد  بما يعتقده  م يف ابن هادي إال  ا لم يتكل  إن  الشيخ ربيع  

 : أتى بكبيرة ولم يرتاجع عنها؟وقاحة ل  بك

ر شويا ايجي ويروح، يعني كب  » :من أزهر ضاف إلى ما سبقته  وهذه الطعوناته 

ُيكَذب عليه  ،وتقام له الفاج أي: غسيل الدماغ، له بطانة سي ئٌة، ُيحيط به األشرار ب،وتع  

ق، لو تكلم فينا سُيسق    « ط نفَسه...ويصد 
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 والعجُب ، للنفس ال الهوى واالنتصارُ لو ر يف مثل هذا الكالم  فكِّ كان يه  اله أن هخ  وما إ  

د  الحق  ، ووالت عالى واالستكبار والغرور، ، وإخوانهه العلماء الذي نصح به الربيعه  هبذا ره

ع لزهره 
قال بالحق  ـ جزاه اهلل خيرا ـ هولكن، همد مسلك  ويؤيِّ  يف صفهم أن يكون   وقد طم 

 ونصر المظلومين.

َما َجاَءُكْم َرُسوٌل ب َما الَ َتْهَوى  ﴿: اهلل تعالى عن اليهود قول   وليتأمل العاقله  َأَفُكل 

ْبُتْم َوَفر يقًا َتْقُتُلونَ َأنُفُسُكُم   ﴾ اْسَتْكَبْرُتْم َفَفر يقًا َكذ 

ه، قال شيخ اإلسالم يف منهاج ه على رفض  ل صاحب  ويحم   فالهوى  يهعمي عن الحقِّ 

اهه ب ال  »: (6/302) السنة و  اف ق  ه  ا و  ب له م  ق  ى ي  و  ه  به ال 
اح  ، وص  م 

يهص  ي و 
م  ى يهع  و  ه  إ ن  ال  ف 

ٍة  ج  هه حه د  به ر 
ٍة تهوج  ج  اهه ب ال  حه و  ال ف  ه  ا خ  د  م  ي ره ق ه، و  د 

به ص   «.تهوج 

بُّ  ﴿، ح ما بينك وبين علمائكك وأصل  ب إلى رب  ك وتُ فراجع يا أخي نفَس 
إ ن  اهللَ ُيح 

ر ينَ  بُّ اْلُمَتَطه 
اب يَن َوُيح   .﴾ الت و 

السنة الصادعين ء وسائر علماالشيخ ربيع »  :فيهم واحذر أن تكون من الذين قلت  

 معهم إال صاحُب  ل األدَب ال يطعن فيهم وال يقل  محنة الناس يف هذا الزمان،  بالحق  

 .« معفون حاقٌد  أو حزبي   ،هوى مفتون

 .ابالغفور التو   ك أنت  ب علينا إن  اللهم اغفر لنا وته 

 

 

 الحاج مسعودمسعود  بن عمر :هبَ كتَ 

 هجري 1440رمضان  09 ليلة الثالثاء

 نصراين 2019ماي  13


