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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
                                                                                      :وبعد. ، وأصلي وأسلم على عبده ورسولو زلمد صلى اهلل عليو وسلمالعادلُت رباحلمد هلل 

متالحقة شرسة  غزًوا رىيًبا من أعدائها، ومحلة -مطلع مشسٍ  كل  -فإف الدعوة السلفية تواجو 
ومازاؿ أىل األىواء يعدوف العدة وغلهزوف اجليوش من كتب وصحف ورلالت  ،على علمائها

إلذاعات والتلفاز ويهجموف بكل قوة على ىذه الدعوة ادلباركة، ويتطاولوف على مقاـ ويف ابل 
                                                                                      (. إذا أردت أف تسقط فكرة أسقط زعماءىا: )العلماء عمال بقاعدة

حيث إنو  -ركب أىل األىواء-َت مع ىذا الركب أىب ػلِت بن علي احلجوري إال أف يسو 
وبطريقة حدادية -خدمهم خدمة ال ػللموف هبا منذ أعواـ مديدة، فقاـ يسقط العلماء 

يف  ومن معقل من معاقل السنة الذي قاـ ببنائو وإصالحو شيخ اإلصالح يف زمنو  -ماكرة
                                   .  فضيلة الشيخ العالمة مقبل بن ىادي الوادعي رمحو اهللاليمن 

إف الديكتاتورية اليت عليها احلجوري أوردتو ادلهالك، فصار يبطش بأىل السنة ويشبعهم سًبا 
، من الويالت وادلصابرةرمحو اهلل السيما وأنو مل يُذؽ ما ذاقو الشيخ مقبل  وإسقاطًا وإىانة،

ىذه الدعوة السلفية  يف نشرلعظيم و ٖتمل ما ال يطيقو الرجاؿ يف إقامة ىذا الصرح افقد 
، فجاء احلجوري واألمور مهيأة لو من غَت كد وال تعب، كلو  ادلباركة يف أضلاء اليمن بل العامل

 . ملو الشيخ مقبل رمحو اهللٖتل عليو ضياع ىذا اخلَت ألنو مل يتحمل معشار ما فسهُ 
والتطاوؿ لى السفو ع -وغَتىا–دماج وبعض من تأثر بو وتعصب لو يف   وطالب فرىب  

لكاف أىل األىواء طبقات ر أف نكتب يف د  ، فلو قُ بكثَت اصطنعهاواحلدادية اليت فاؽ هبا من 
 !ألف احلجوري أتى ٔتا مل يأت بو زلمود !ػلِت احلجوريتالميذ زلمود احلداد يف مصاؼ 

 والعدواف، بغيالالطالب على   ورىب   ،ظهورا واضًحا نفسو يف ادلتأص ل وعدوانو إرىابوفظهر 
 .تؤكد ما قلتو على ىذا ظلاذج وسأعرض

ونصحو أىل العلم بأف يكف عن ىذا ادلسلك  ،صرب أىل العلم على فجوره وتعديوقد و 
 -كتابة ومشافهة–وادلنهج الغايل وشلن نصحو فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن ىادي ادلدخلي 

ىػ ْتضور أربعة من مشايخ ٕٛٗٔوقرره ٔتنهجو اخلاطئ يف احلكم على اآلخرين يف حج عاـ 
وطالبو الشيخ ربيع بأف يكف عن (. اإلماـ، والربعي، والذماري، والصوملي)أىل السنة وىم 

ىذا ادلسلك وطالبو بأف يثبت بالرباىُت واألدلة حقيقة من يسميهم حزبيُت، وناشده بأف 
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ر الرباىُت يكف عن ىذا األسلوب ادلدمر للدعوة السلفية، فلما عجز احلجوري عن إظها
، فلما عاد ارا للموافقة، فآثر السكوت إظهالشيخ ربيع واحلجج، استخدـ التقية يف رللس 

ربيع وترفق بو وبقي يناصحو ويثٍت  فصرب عليو الشيخ إىل دماج أنكر كل ما قرره العلماء،
ؼ وانتشرت نصيحتو بصوتو جلميع األطرا ،بإغالؽ ادلواقععليو، وؽلنع من الردود عليو ويأمر 

فما أعظم ىذا الرجل فلهو يضرب  ،ادقوف ىذه النصيحة الطيبة ْتفاوةواستقبل السلفيوف الص
أروع األمثلة يف احلفاظ على ىذه الدعوة وعلى أىلها من التفرؽ والتمزؽ شذر مذر وكاف شلا 

 :                                                   قالو يف نصيحتو حفظو اهلل
ت وبددت ظلما ,عوتكم العظيمة التي أضاءت اليمنوعلى د ,على ىذا أحمدوا اهلل)

في نعمة عظيمة يحسدكم األعداء  -واهلل-فأنتم  ,الجهل والشرؾ والخرافات والرفض
فمن   ,مثل ىذا الخالؼ ومثل ىذه الفتنة ويحبوف أشد الحسد ويتربصوف بكم الدوائر,
, أف يحافظ على ىذه الدعوة ؿفليحاو  ,فيها كاف يحتـر ىذه الدعوة ومخلًصا هلل

﴿ َواَل تَػَنازَُعوْا فَػتَػْفَشُلوْا َوَتْذَىَب : الخالؼ شر فإف ,ذلك باجتماع الكلمة ونبذ الفرقةو 
 (. رِيُحُكمْ 

 : وقاؿ حفظو اهلل
 -, وأف تتآخوا فيما بينكمألسنتكم عن الخوض في ىذه الفتنة بحفظ: فأنا أنصحكم)

فعليهم أف يؤوبوا إلى الحق, الشيخ  ,ء من التنافرم شيحصل بينه بارؾ اهلل فيكم, ومن
يحيى من أفاضل الناس, وعلى ثغر عظيم, والشيخ عبد الرحمن من أفاضل الناس, 

السلفية تحتاج إلى أكثر وأكثر من ىذا العدد, تحتاج إلى  وعلى ثغر عظيم, والدعوة
-حتاجوف في ,آخره, اليمن فيو أكثر من عشرين مليوف مراكز ودعوات ودعاة وإلى

  (بارؾ اهلل فيكم -الدعاة  إلى مئات وألوؼ من -واهلل

 : وقاؿ حفظو اهلل
إطفاء ىذه الفتنة, وما ينبغي للصغار أف  والحمد هلل ىناؾ علماء عقالء ساعين في)

! يا إخوة -ز ىذه طريقة أىل البدع وىذا ينحا يتصارعوا وأف يتناحروا , ىذا ينحاز لهذا
عندىم تمييز, وال عندىم مبادئ وال عندىم أصوؿ, أنتم  الذين ما عندىم عقوؿ وما
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بارؾ اهلل -خاصة في مواجهة ىذه الفتن  عندكم مبادئ وعندكم أصوؿ تستندوف إليها
 . (عز وجل -, واإلخالص هلل -وجل عز-بتقوى اهلل : أنا أوصيكم.  فيكم

 : وقاؿ حفظو اهلل
, نا بدعتو, لكن ليس فيهم مبتدعوبي كاف أحد الطرفين مبتدًعا لرفعنا صوتنا عليو لو)

 -واهلل أعلم  -, فيهم أغراض شخصية فيهم داعية إلى بدعة, ليس فيهم شيء ليس
بارؾ  -ولو كاف عددىم قليل  ,ؤالء المدسوسوف من ىنا ومن ىناؾقلت ى أشعلها كما
بارؾ -مجاىدوف  -إف شاء اهلل  -, وكلهم سلفيوف, وكلهم أفاضل كلهم  -اهلل فيكم 
: الشيطاف ما يفرح بشيء مثل الخالؼ, ما يفرح بشيء مثل الخالؼ و . - كماهلل في
نَػُهْم ِإفَّ الشَّْيطَاَف َكاَف  لِِّعَباِدي يَػُقوُلوْا الَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ الشَّْيطَاَف يَنَزغُ  َوُقل﴿ بَػيػْ

-فتصافحوا اآلف-إذا كاف بينكم خالفات !: فأرجوكم يا إخوة.  ِلإِلْنَساِف َعُدّوًا مُِّبيًنا ﴾
ما يطفئها ويقضي تعاىدوا اهلل أنكم ما تسهموف في ىذه الفتنة إال ب وأف -من اآلف

 والبرىنة على أف ىذا الذي وقع في الخطأ أنو محب للحق يا إخوة معليها, ىذا واجبك
 (.وأنو سلفي حًقا وحقيقةً 

جزاء )زاء كاف لكن اجلفرح أىل السنة هبذه النصيحة ونشروىا يف كل مكاف،  لقد : قلت
فقد أىب احلجوري إال الفتنة وادلصادمة مع كل أىل السنة فقرئت على رأسو قصيدة .  (سنمار

أُْلِقَيت ىذه ، (النصح البديع للشيخ ربيع)مليئة بالسباب والشتائم وقلة احلياء، مساىا قائلها 
اج ْتضرة ىػ ما بُت مغرٍب وعشاء يف مركز دم ٕٖٗٔربيع أوؿ  ٗٔالقصيدة يـو اخلميس 

 .ػلِت احلجوري

 : قاؿ ناظم القصيدة
احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالـ على رسولو األمُت وعلى آلو وصحبو أمجعُت ومن ) 

فإف أىل السنة ىم أحرص الناس على مجع الكلمة : تبعهم بإحساف إىل يـو الدين، أما بعد
س عن التمييع وادلداىنات وتقدًن ،كما أهنم أبعد النامل الشمل ووحدة الصف ونبذ الفرقةو 

التنازالت والزبد والغثائية واللفيف، ويف ىذا ادلعٌت ونظائره فإف مجع الكلمة ونبذ الفرقة ال 
يكوف إال على احلق واذلدى والصفاء والنقاء، يف ىذا ادلعٌت ونظائره كتبت أبياتا قليلة 

في بادلقصود إف شاء اهلل، متواضعة على انشغاؿ خاطر وتبلد يف الذىن، ولعل فيها ما ي
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الذين آمنوا )فرجائي من اهلل أف ال أكوف من الذين يقولوف ما ال يفعلوف وأف غلعلنا من 
وعملوا الصاحلات وذكروا اهلل كثَت وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي 

 ( .منقلب ينقلبوف

: وإْف شئَت فقل(  ة ما وافق احلقنشر الرؽ يف التنبيو على أف اجلماع)عنواف ىذه األبيات 
" األكثر معهم :"وذلك أنو قاؿ في الحزبية الجدد وفقو اهلل ( النصح البديع للشيخ ربيع)

 .واهلل ادلستعاف  ما صاحب ذلك من وقوعو فيما يقدح في مصداقيتومع 
 : قلت فيها 

 اللقػػػػػػػػػػػاء عػػػػػػػػػػػز قػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػين غػػػػػػػػػػػراب يػػػػػػػػػػػا .ٔ

  

 المرتقػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػعب الوصػػػػػػػػػػػػػل ورأينػػػػػػػػػػػػػا

   

 أننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  إال البػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب دققنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  .ٕ

  
 مغلقػػػػػػػػػػػػػػا  إال البػػػػػػػػػػػػػػاب  وجػػػػػػػػػػػػػػدنا مػػػػػػػػػػػػػػا

   
 حبنػػػػػػػػػػػػػػا  حبانػػػػػػػػػػػػػػا الوصػػػػػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػم  .ٖ

  

 انفلػػػػػػػػػػػػقَ  حػػػػػػػػػػػػين الصػػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػػدع رأب

   

 كػػػػػػػػػػم النصػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػذلنا قػػػػػػػػػػد برفػػػػػػػػػػق كػػػػػػػػػػم  .ٗ

  
 زقػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػيِّ  مػػػػػػػػػػػن الرشػػػػػػػػػػػد أبنػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػد

   
 علػػػػػػػػػػػػى زلنػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػم حرصػػػػػػػػػػػػنا كػػػػػػػػػػػػم  .٘

  
 بقػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػي دوامػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػود نػػػػػػػػػػػػرى أف

   
 علػػػػػػػػػػػػػػػػػى مبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  الشػػػػػػػػػػػػػػػػػمل واجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاع .ٙ

  
 ونقػػػػػػػػػػػػػػػػاء صػػػػػػػػػػػػػػػػفاء فػػػػػػػػػػػػػػػػي أس  خيػػػػػػػػػػػػػػػػر

   
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخة حزبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ال .ٚ

  
 األسػػػػػػػػػبقَ  الفيػػػػػػػػػوش فيهػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػدت قػػػػػػػػػد

   
 غػػػػػػػػػػػػػػػركم مػػػػػػػػػػػػػػػن قومنػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػركم .ٛ

  
 رىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم زادوا ولقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

   
 كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةً  منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ال .ٜ

  
 الُتقػػػػػػػػػػػػػػػى معيػػػػػػػػػػػػػػػار الكثػػػػػػػػػػػػػػػرة ليسػػػػػػػػػػػػػػػت

   
 لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اهلل يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو. ٓٔ

  
 وفػػػػػػػػػػقَ  ممػػػػػػػػػػن األرض فػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػل

   
 يؤمنػػػػػػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػػػػػػاس أكثػػػػػػػػػػػػػػر. ٔٔ

  
 موبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورا إال وأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا

   
 وحػػػػػػػػػػػػػػػده يػػػػػػػػػػػػػػػأتي  اهلل رسػػػػػػػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػػػػػػػض. ٕٔ

  
 الشػػػػػػػػػػػػقاء أىػػػػػػػػػػػػل ربنػػػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػػػزي يػػػػػػػػػػػػـو

   
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اهلل وبحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر. ٖٔ

 

 الحنػػػػػػػػػػػػػػقَ  الحسػػػػػػػػػػػػػػود تكسػػػػػػػػػػػػػػو كثػػػػػػػػػػػػػرة
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 الػػػػػػػػػػػػػػذي حيػػػػػػػػػػػػػػاؾ دمػػػػػػػػػػػػػػاج ربػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػا. ٗٔ
 ج

 وسػػػػػػػػػػػػػػػػقى وأحيػػػػػػػػػػػػػػػػى الغيػػػػػػػػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ

   
 بػػػػػػػػػػػػػػػدأ قػػػػػػػػػػػػػػد زمانػػػػػػػػػػػػػػا اهلل رعػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػا. ٘ٔ

  
 مشػػػػػػػػػػػػرقا نػػػػػػػػػػػػورا الحػػػػػػػػػػػػق ورنػػػػػػػػػػػػ فيػػػػػػػػػػػػك

   
 ذكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػا يحيػػػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػػػنة ينشػػػػػػػػػػػػػػػػػر. ٙٔ

 ج
 الغسػػػػػػػػػػػػػػقَ  يجلػػػػػػػػػػػػػػو البدعػػػػػػػػػػػػػػة... ػيحػػػػػػػػػػػػػػ

   
 مرتعػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػارت العلػػػػػػػػػػػػػػػم وريػػػػػػػػػػػػػػػاض. ٚٔ

  
 ووقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حماىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل فحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

   
 الػػػػػػػػػػػػذي الحػػػػػػػػػػػػق عػػػػػػػػػػػػن يثنينػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػيس. ٛٔ

  
 وبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػعناه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

   
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل بحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيل أي. ٜٔ

  
 نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَ  أو عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا راج

   
 واصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقوا ووفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا اهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتقوا. ٕٓ

 ج
 صػػػػػػػػػػػػػػدؽَ  قػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػذي اهلل يصػػػػػػػػػػػػػػدؽ

   
 أىلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػتم السػػػػػػػػػػػػػػػػػنة والزمػػػػػػػػػػػػػػػػػوا. ٕٔ

  
 العلػػػػػػػػػػػػػػػػػقَ  ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػروا العلػػػػػػػػػػػػػػػػػم وبأخػػػػػػػػػػػػػػػػػذ

   
 زَْىػػػػػػػػػػػػػػُرهُ  ربيػػػػػػػػػػػػػػعٍ  مػػػػػػػػػػػػػػن عجبنػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػد. ٕٕ

  
 تَػْزَىػػػػػػػػػػػػػػقَ  أفْ  أوشػػػػػػػػػػػػػػكت ذبػػػػػػػػػػػػػػوؿٍ  فػػػػػػػػػػػػػػي

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عجبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و. ٖٕ  َمسَّ

  
 ُأْرِفػػػػػػػػػػػػػػػقَ  قػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػاردٌ  مكػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  منػػػػػػػػػػػػػػػو

   
 أذى مػػػػػػػػػػػػػػػػػن ِبَحػػػػػػػػػػػػػػػػػر    إرصػػػػػػػػػػػػػػػػػادٍ  مػػػػػػػػػػػػػػػػع. ٕٗ

  
 الُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرؽَ  يُِثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  وبإرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼٍ 

   
 فػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػدء قبػػػػػػػػػل منػػػػػػػػػو عهػػػػػػػػػدنا قػػػػػػػػػد. ٕ٘

  
 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقَ  وثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

   
 أف اهلل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ إال لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. ٕٙ

  
 وفػػػػػػػػػػػػػػػقَ  ممػػػػػػػػػػػػػػػن المنصػػػػػػػػػػػػػػػوح يجعػػػػػػػػػػػػػػػل

   
 . انتهى((. واحلمد هلل 

ربيع من شاعر سوء يقوؿ الزور على رأس  الشيخففي ىذه األبيات عدة طعنات نكراء يف 
 :جوري ادلفتوف، وىي كالتايلاحل

 .الشيخ ربيع مطعوف يف مصداقيتو .ٔ

 !(.أبو احلسن هوىذا عُت ما كاف يردد)أزىاره ذبلت وأوشكت أف تزىق  .ٕ

 . عنده مكر بارد .ٖ

 .يغًت بالكثرة .ٗ
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رد احلجوري على بغي )قاؿ احلجوري يف الدفاع عن ىذه القصيدة كما بصوتو يف شريط 
 (: زلمد بن ىادي

وىذا ليس  ،ساكت اوأن -وفقو اهلل- إخواننا يتكلموف يف الشيخ ربيع( !كذا) ويقوؿ أف)
ومل أمسع بأحد منهم تكلم  ،األدب بصحيح وأنا أحث إخواين على مالزمة السكينة ومالزمة

حصل من أحدىم تكلم بكالـ رٔتا من سائر ما ؼلرج من الفلتات ىذا  وإذا ،يف الشيخ ربيع
وليس الشيخ ربيع وال أنا  التي قرأىا فهي نصيحة أخينا نجيب أما قصيدة ،زلسوب عليو

ضلن ننصحو ونعتربه وفقو اهلل  أنت وال ىو من أرفع منا وأكبر منا أرفع من النص  وال
 رأسا على عقب إي واهلل ىو أو غَته فيما بيناه كثَتا ئايف ميولو إىل احلزب العدين سلط ئاسلط

 (.وننصحك أنت أيضا وننصح عبيدا نعترب ىذا خطأ
فهو ال يرضى بالكالـ يف الشيخ ربيع ! فانظر إىل ىذا الكالـ الذي ينقض آخره أولو: قلت

كالـ احلجوري  سمي لتشويو يسميها نصيحة، ودلاذا ال يوىذه القصيدة ادلليئة بالطعن وا
ودلاذا إذا ! ل ٔتكيالُتحلبلُت والكينصيحة؟ أـ ىو اللعب على ا بن ىادي فيوزلمد  الشيخ

وعشرات ! د بن ىادي ثالث كلمات فيك أخرجت عشرات الكلماتزلم قاؿ الشيخ
إهنا احلدادية اليت تسري يف عروقك أيها [ ِمثْػُلَها َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ ]واألشعار؟ أليس ! الردود
  .الباغي

ىذه : أقوؿ (.األدب وأنا أح  إخواني على مالزمة السكينة ومالزمة): وقوؿ احلجوري
من  طب صبيانًا ورلانُت؟ أـ تفرأٗتا. ة يكذهبا تارؼلك وواقعك األسودمكابرة سوفسطائي

 .اجللود وال يصدر إال من عدو لدود وواقعك ادلرير؟ فكالمك يف علماء السنة تقشعر من
على أف ( اجلابري وزلمد بن ىادي والبخاري)الفضالء  ولقد اتفقت كلمة ثالثة من ادلشايخ

وىو حق -وظل يصرخ متأدلا من ىذا الوصف فجن جنوف احلجوري . احلجوري سفيو
ومل يتأمل احلجوري من وصف البيحاين لبعض الصحابة من األنصار بأهنم سفهاء   -وصواب

 .بتحقيقو (ٕٚٙ)كما يف إصالح اجملتمع ص 
وقد ذكر شاعر السوء أف الشيخ ربيًعا يغًت بالكثرة، وإليك أيها احلطيئة، كالـ احلجوري     

ما ، ما أنا مهتز، لو قلتم معك أو قلتم[: )لفت األرلاد]يف  قاؿ احلجوريوىو يتغٌت بالكثرة 
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كاف ، والطالب مقبلوف على اخلَت المعهد مليافأنا مهتز بفضل اهلل عز وجل أنا أقوؿ لكم 
 ..( غلب التعاوف والتناصر 

ينا ٔتا ىذه الدعوة ضلن واهلل رأينا فيها الربكة ورض[: )أسئلة شباب ادلكال]وقاؿ احلجوري يف 
وهلل احلمد  ما حصل ىذه اآلالؼ التي تتوافدوال شك أف ، يسر اهلل سبحانو فيها من اخلَت

 (.عليها إال أهنا احلق وأقبل اهلل بقلوب العباد عليها
 (الناس وهلل احلمد أدرس آالؼ)[: دفع ورد بغي زلمد بن ىادي]ويقوؿ يف 
  ...(وأنا أدرسهم الؼآأكثر من أربعة ): وقل أيًضا

إال من أوضح األدلة على أف الرجل مفتوف بالكثرة فقد ذىب " الطبقات"وما كتاب : قلت
 الكتابوذكر يف مقدمة !! أهنم أتباعو وأنصاره وطالبو نُ ظَ ن يُ يلفلف من ىنا وىناؾ مَ 

 !العلماء الذين تدور عليهم الفتوى، واليـو ىم أنفسهم ال يصلحوف للفتوى
األكثر : ره بقولواهلل أدرؾ أف الرجل مفتوف بالكثرة فذك  ربيع بن ىادي حفظو  الشيخفلعل  

 ،وصوابٌ  واقعٌ و  ، وإال فهي حقيقةٌ إف ثبت نقل احلجوري عن الشيخ ربيع! ِتمعهم يا ػل
د أف احلق مع يعتق اأف الشيخ ربيعً  ظنُ ، وإال فهل يُ يف ىذه الفتنة فالكثرة واحلق مع العلماء

ال يقوؿ ىذا من لو أدىن مسكة عقل، لقد وقف ذلؤالء لكثرهتم،  ولكن جنح! احلجوري
ٔتن أحسن الظن بأيب احلسن، وبقي يظهر  الشيخ ربيع يف فتنة أيب احلسن وحده، ومل يباؿِ 

أصوؿ أيب احلسن بكتابات رائعة أذعن ذلا كل من ػلب احلق وػلًـت أىلو، ويف ادلقابل 
وضعاؼ  عض ادلهزوزينا يف نكوص باحلجوري يصدر أشرطة السب والشتم اليت كانت سببً 

 . االستقامة
ربيع /ٔٔيف ليلة الثالثاء " االستقامة يف احلديدةأسئلة شباب مسجد "ويف شريط 

 : إليك أكثرىاو  ربيع الشيخطعنات يف  عشرأكثر من فيو وجدنا ىػ ٕٖٗٔ/األوؿ
  .بالعنصرية وأنو يقسم السلفيين في اليمن إلى جنوبيين وشماليينالشيخ لمزه  -

جع ػش وأنو بأنو خصم ألىل الحق ومتحيز ألىل الباطللشيخ اوصفو  -
 .المبطلين على الدعوة

عليهم وثوب األسد ويرتعد عليهم ويتقلب  أفَّ كل من جاءه من دماج يثب -
 .وجهو وتضطرب شفتاه من شدة الغضب
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  .لمزه بأنو صاحب مكائد -

مركز فارغ  ب تقويمالدعوة على حسا بأنو يسعى إلى فكالشيخ ربيًعا وصفو  -
 .ابدماج فيقلقل فيه , أمَّا دار الحدي عبارة عن لفلفة عدفضائع في 

صار مفتونًا  وصفو بأنو ما أحد يأتيو من دماج إال ويرجع من عنده وقد -
 دي الرازحي ورشاعل برجلين ضرب مثاالو  ويقلب ظهر المجن,مذبذبًا مهزوزًا 

 .ةيحمل وزرىم يـو القياموأنو س (ٔ) ضاع الشيخ وأفَّ من جلس مع ,الحبيشي

الناس إمَّا أف يكونوا على ما ىو عليو من تزكية مركز  وصفو بأنو يختصم مع -
  .الفيوش وإمَّا يغضب عليهم

  .أفَّ تصديو لدماج ما سينفعو ال في الدنيا وال في اآلخرة -

ىو والشيخ محمد بن عبد الوىاب  االجتماعاتبأنو يريد من ىذه  وصفو -
 . وكل ىذه افتراءات واتهامات باطلة .معهم يت األكثرالوصابي تثب

فقد وال اكتفى هبذا الطعن الصريح ، ربيع الشيخة يف اخلبيث احلجوري هبذه األبيات مل يكتفِ و 
إظلا ىي ! فيها أف الثورات على الدوؿ وعلى دماج استمعت إىل مادة صوتية للحجوري يقرر

قد سلك ىذا  -يعٍت الشيخ ربيًعا ادلدخلي– ةداديوأف الذي رماه باحل! فعل ادلاسونية من
قاؿ احلجوري يف شريط  -أعٍت مسلك ادلاسونية وأحزاب اللقاء ادلشًتؾ يف اليمن-ادلسلك، 
 [: احلديث بدماج (ٕ)الثوار على الدولة والثوار على مركز دار]مسموع 

 !(كذا) بالذات فإنو ذىب ُيَجمِّع كثير وبعض الناس سلكوا ىذا في الدعوة السلفية)
ىم ويجمع ىؤالء وىؤالء وىذا والشيخ فالف و ينتقدىم ويرد عليهم ويبين أخطاءممن ى

والشيخ فالف والشيخ فالف ُيَجمِّعهم وُيَكوِّف لو أيضًا فرقة مضادة للدار دار الحدي  
بدماج وكذلك أيضًا يثَػوِّر ىذا و يثَػوِّر ىذا و يثَػوِّر ىذا كل من رآه مخالفًا لنا جذبو 

اإلضعاؼ ولقصد نفس الفكر الذي يسلكو أحزاب اللقاء , والفكر الذي لقصد 
يسلكو أحزاب اللقاء وذلك الشخص الذي ألمحنا إليو ممن جذب أولئك الفاتنين 
حولو من اشتراكية وبعثية وناصرية ووو إلى آخره يسلكو بعض أىل السنة لجذب ىذه  

                                                           
 .نصاؼ واحلق يرجع إىل الرشد واحلقبل من جلس مع الشيخ من أىل اإل - ٔ
 . خطاءىم ويقرروف تنازذلم وتراجعهميرى نفسو رئيس دولة على أف بعض رؤساء الدوؿ يدركوف أ - ٕ
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س أساليب ىؤالء الثوار كلها حولو والكر بها على الدعوة للضغط وىي أساليب نف
هلل لو صدرت س يتنكروف لها من عواـ الناس وتاواهلل نفسها وىذه األفعاؿ لمَّا كاف النا

ىذه األفعاؿ من أبي جهل أو من أبي لهب وذكر أحٌد ترجمتو لذكر كفره وذكر ما 
يضاؼ إلى كفره من ىذه األفعاؿ ألنَّها قبائ  في أصحابها يذكر كفره ويذكر من ضمن 

ئحو ىذا األفعاؿ والمكائد فكي  إذا كاف تصدر ىذا من ُسنِّي تصدر من بعض قبا
السنيين ثُمَّ يحاوؿ التغطية والتعمية على ىذه العظائم واالقترافات والتثويرات التي نفس 
أسلوب أحزاب اللقاء يسلكونها في الدولة وىو يسلكها في الدعوة أو يسلكها في 

دادية وال يستطيع أحٌد إثبات أثارٍة من علم على الدعوة يحاوؿ تغطية ىذه بكلمة ح
يعني يدعو إلى اهلل عز وجل بعلٍم وبصيرة وإنما ىي للتعمية  ىذه المقولة في شخصٍ 

والتغطية على المغفلين وإال واهلل دعوة إلى اهلل إلى كتاب وسنة دعوة سلفية نقية زكية 
الذين يتكلموف بهذا  ىذه المقولة منكرة عند القاصي والداني وممن ينكرىا بعض
ولكن كلمة أصل الِثَقل  أنكروىا على أبي الحسن وما يستطيعوف أف يقيموا عليها حجة 

يعني البوار الذي صدر كبير وتحريض وتحريش وتفكيك للدعوة وتمزيق لها  كثير
وتثوير ىذا على ىذا وتضخيم فالف على فالف وما إلى ذلك إذًا ىذه المكائد الـز لها 

وف وراء ىذا الستار ىذا العمل ويش ىذا الستار؟ كلمة فارغة ما لها من ستار ليك
أساس كلمة ما لها أساس فإذًا ال بد الشغل من وراء ىذا الستار وىذا أصاًل ما لو قيمة 
ىذا الكالـ أعني قوؿ مثاًل إما حدادية وإما كذا فإنهم حدادية واهلل أنهم ناس ضائعوف 

هم غيرىم ىو يعني ماذا ممن تربوا عنده أما نحن وناس ربما بعض الذين يقوؿ يرمي ب
منهجهم وال إلى فكرىم وال إلى دعوتهم ونعوذ باهلل من  ىفال نعرفهم وال نمت إل

فتنتهم وىم أناس ضائعوف إنما ىي ُمَفعَّلة ثُمَّ أيضًا القوؿ بأفَّ من أفكار الحدادية لعن 
عين فال يُرَمى يعني ال يكن ىذا المعين أو كذا ُوِجَد ىذا عند بعض المتقدمين لعن الم

أصاًل من األصوؿ ال سيما ولعن المعين ُوِجَد عند السل  من يجيزه يعني بمعنى السب 
وما إلى ذلك فكي  يقاؿ عنهم ىذا أنا أذكر ىذا كالمًا واضحًا على أفَّ األفكار تسير 

 (.مخططًة ُمَدبَّرًة مدبلجًة مبرمجًة متكتكة
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ا، ا وخزيً إال سقوطً  احلجوري   ىذا السفوُ ىذا السفو، فو اهلل ما زاد  ال يضر الشيخ ربيًعا: قلت
يًتسم خطاىم  نربيع مل نعرفها إال من أىل البدع واألىواء الذي الشيخاأللفاظ يف  فهذه

ىل ىذه ىي دماج مقبل؟ ال واهلل بل ىي دماج ػلِت احلدادي، احلجوري وحزبو اللئيم، 
وما ضر الشيخ  !يسميو احلجوري نصًحا هتاـ الشنيعىذا الطعن الفظيع واالوالعجيب أف 

 يف صدؽ لساف لو وجعل السنة، بو اهلل أظهر بل; وآذوه البدع، أىل عليو أجلب ا حُتربيعً 
ا وشواىد األحواؿ قوية الداللة يف ا وغربً ، فآثار الشيخ ربيع امتدت يف األقطار شرقً األمة
 . ذلك
 الباطل أىل وغوائل ترىات من يحمونها رجاالً  وعلومها للسنة إف السنة ربيع يا

 .السنة بأىل االلتصاؽ وفي الدعاوى في أسرفوا وإف األدعياء المبطلين عوار ويكشفوف
 .الرجاؿ ىؤالء من أنتو 
 أفنيتم أنكم ليشهدوف , ومغاربها األرض مشارؽ في السلفيين والجماعة السنة أىل فإف
 البدع, أىل من كثيراً  بكم اهلل قمع وقد وإظهارىا, السنة عن الذب في عمركم سني
 .السنة أىل ظهر بكم وشدَّ 
 وشجعتكم التوحيد, وراية السنة لواء لحمل أىلتكم وطاقات, بقدرات اهلل أمدكم لقد
 تتوافر أف قلَّ  واسع, وعلم وشجاعة, بقوة, مجاؿ, كل في وأىلو للباطل, تتصدوا أف

 .النافعة الكثيرة كممؤلفات والعلم الجهاد ذلك ثمار من فكاف لغيركم,
 ... محمد أبا
 رحمو مسلماً ) أنصفتم َمن يا الصديق, قبل العدو الحدي  علم في ببراعتكم شهد لقد
 على ونكَُّتم ,(والدارقطني مسلم اإلمامين بين) للصواب متجردين بإنصاؼ ووقفتم (اهلل
 ,(اهلل ىإل الدعوة في األنبياء منهج في والعقل الحكمة) وأظهرتم ,(الحافظ ُنكت)

 .(الغراء والسنة البيضاء المحجة) عن ودافعتم
 السديدة, وبتوجيهاتكم القيمة, بمؤلفاتكم ينتفعوف العلم طالب زاؿ ما وصدقاً  حقاً 

 .الغالية وبنصائحكم
 بياف في كتب أحداً  أعرؼ ال: تعالى اهلل عند ثوابها وأدخر بها أشهد حق وشهادة
 .يمالكر  شخصكم مثل المعاصرة الفرؽ ضالؿ
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( الدين في الحميدة ومآثرىم الحدي  أىل مكانة) عن دفاعاً  الزمن ىذا في أعرؼ وال
 .مؤلفاتكم على اطلع ممن أحد ينكره ال وأىلها للسنة( العزيز نصركم)فػ كدفاعكم
 و( افتراءات دحر) و( موق  كش ) و( عدواف صد) و( بغي دفع) من لكم فكم
( زي  كش ) و( أباطيل إزىاؽ) و( ادفس بياف) و( مفحم رد) و( مزاعم إبطاؿ)

 .أحسن ىي التي إلى الرجوع على( إعانة) و( تنبيو) من لكم وكم . البدع أىل لمسالك
 !الكي العالج وآخر
 .باشميل إلى المليباري من األباطيل, ألىل( تنكيل) من فكم
 ؟(والباطل الحق بين الفاصل الحد) أباف غيركم وَمن
 أنكم أعلم ألني جهودكم؛ وحقيقة واقعكم ذكر نع قلمي ألكفك  إني اهلل فو

 .دركم فللو , تحبذونو وال المدح تبغضوف
 .وناقشتموىا عليها أشرفتم التي العالية العالمية الرسائل من وكم
 وتكرمونهم السلفيين, العلم طلبة تحبوف أنكم سلفي كلُّ  الكريم لجنابكم شهد لقد

 ومالكم بنفسكم تستطيعوف, ما بقدر حوائجهم قضاء في وتسعوف إليهم, وتحسنوف
 .وأبداً  دوماً  العلم لطلبة مفتوح وبيتكم وجاىكم,
 في السلفين كلمة جمع في عليها تشكروف لكم جهوداً  سلفي كل ورأى رأيت ولقد
 اليمن, بالد في السلفيين كلمة جمع في تبذلونها خاصة جهوداً  ورأينا اإلسالمي, العالم
 .مسعاكم اهلل فشكر
 مقومات أعظم من خلق وأنو الصدؽ, أىمية على تؤكدوف وأنتم سمعناكم ما وكثيراً 
 من فأنتم .والغش والخيانة الكذب على دين يقـو وال دنيا تصل  فال والدنيا, الدين
 :-اهلل حفظكم- قاؿ
 ويحذر ويحذره الكذب يتجنب وأف الصدؽ يتحرَّى أف الصادؽ السلفي المسلم على)
 ىذه على يربِّيهم يده تحت ومن وتالميَذه وأسرتو نفسو يُربِّي, الصِّدؽ على ويُربِّي منو

 قاؿ والتي ,تعالى اهلل أحبَّها التي واألخالؽ ,الحلم, الصبر, الصدؽ) العالية األخالؽ
 .(األخالؽ مكاـر ألتمم بعثت: )-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ فيها
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تشرفت بحضورىا في الجامعة  في محاضرةالزمن  من عقدٍ من أكثر  قبل قاؿ َمن وأنت
 :اإلسالمية

 كي  ومكاف زماف أي في للكاذبين وسحقاً  وبعداً  الصادقين أنبل وما الصدؽ أروع ما)
 النفاؽ, ركائز من يكوف أف أحوالو وأضع  والنفاؽ, الكفر, دعائم أعظم من وىو ال

                                                (.وتعالى تبارؾ اهلل يسخط ما كل ومن منو باهلل عياذاً 
غَتؾ بدائك فال تفًت على دعوة الشيخ ربيع اليت ىي الصدؽ اخلالص والدين  أيا ػلِت ال ترـِ 

و يفأي لـو على الشيخ ربيع حُت يصرب على بغيك وٕتاوزاتك، ويبقي ينصح من يأت. النقي
بعد أف . إال قدمها ذلممن ادلغرر هبم وادلخدوع بفتنتك، فما ترؾ حجة تنبو وتوقظ ىؤالء 

وسبب رجوع بعض الشباب عن . ة يف رللس الشيخ ربيععجزت عن مقارعة احلجة باحلج
حفظو اهلل يف  الشيخكهم مدى قوة احلجج اليت أوردىا منهجك ادلنحرؼ إظلا ىو إلدرا 
ساليب أدركوا خطورة أاإلذعاف والتسليم، حيث إهنم  إالمناصحتهم، فما كاف منهم 

نة احلجوري يف اليمن فالشيخ ربيع رأى آثار فت. تو للحق والعدؿامو، ورلاوز احلجوري وأحك
وحكمة، كما عاجل آثار فتنة فاحل وىو يرى فبقي يعاجلها برفق وإحساف ! كلو  بل ويف العامل

أنو ال عالج من ِقبل احلجوري إال التدمَت وإشعاؿ نَتاف الفرقة والشيخ يعلم أف كثَتا من 
ا يشكر عليها فحذر من ادلدسوسُت الذين ؼلوضوف الفتنة فبذؿ جهودً  الشباب ينجرؼ و٘تزقو

وكل ىذا مل يعجب احلجوري بل ذىب يكيل قواميس من  !يف الفتنة ليزيدوىا اشتعاال
كم ىو وجو الشبو بُت احلجوري وفاحل يف عدـ   !فيا سبحاف اهلل! اا ونثرً السباب والطعن شعرً 

   . وىي من أىم قواعد اإلسالـدؽ والتواضع والرجوع للحق والتزاـ الصمراعاة ادلصاحل وادلفاسد 
والتكفَت، حىت إنو عشرات الكلمات ادلليئة بالطعن والسب والفحش  واقالوأتباعو احلجوري 

يسيروف على وغلعل صاحُب الكتاب أىَل السنة السلفيُت ( اخليانة الدعوية)ليقدـ لكتاب 
إف : فلم يقل أحد منهم، كثير من الكهافو  طريقة الشيطاف وفرعوف ىاماف وأبي بن خل 

فهل يقاؿ فيمن صرب  .احلجوري ماسوين أو على طريقة ادلاسونية وأحزاب اللقاء ادلشًتؾ
  على طريق ادلاسونية؟على بغي احلجوري وعدوانو أنو يسَت سنوات

ك، ا احلداد ليخجل من أساليبإف زلمودً . بل واهلل فقت احلدادية! احداديً  يسل مث يزعم أنو
وى الواسعة العريضة، ولو علم زلمود احلداد باحلجوري فأنت أظلوذج عجيب غريب يف الدعا
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اآلماؿ، ورشحو ألعلى منصب فيكوف بطال من أبطاذلم، ألنو ٖتدى أىل  وومنهجو لعلق علي
 (:لفت أألرلاد)السنة كلهم حيث قاؿ احلجوري فقاؿ يف شريط 

أنا رافع رأسي في السماء , ى الحق يا أخيأتحداىم كلهم الذي يريد أف يقاـو أنا عل)
                                                                        (.أنا وإخواني على الحق

أنا على حق يا أخي ورافع رأسي في )[: مطالبة عبد الرمحن باالعتذار]وقاؿ يف شريط 
  ..(!!أنا رافع رأسي في ىذه القضية وفي غيرىا , السماء

 .(.. ولست مجامالً ألحد, لست متهيِّباً ألحد ) : [أسئلة شباب عدف]وقاؿ يف 
وأقسم باهلل الذي ال إلو إال ىو أنكم إذا تخاذلتم عن الدعوة : )[لفت األرلاد]وقاؿ يف 

 (! السلفية وعن نصرتها لتذىبوف شذر مذر وال تجتمع لكم كلمة
 :وىو ؼلاطب فاحلًا احلريب (ٔٚٔ)اجملموع الواضح ص يف قاؿ الشيخ ربيع 

ما ينبغي أف تتكلم هبذا األسلوب الذي يشعر الناس بأف علماء ادلنهج السلفي ودعاتو قد )
خذلوا الدعوة السلفية وٗتلوا عنها، بل كتموا احلق، واعلم أخي أف غَتؾ من العلماء مل 

حوف ويعاجلوف يسكتوا وػلملوف من علـو الدعوة والشباب أكثر شلا ٖتملو أنت، فهم ينص
الشبو ومجع كلمة السلفيُت بكل ما يستطيعوف ماديًا ومعنويًا، وكاف غلب ويسعوف إلزالة 

عليك أف تكوف معهم يف ىذه األمور اليت يقوموف هبا، ويعانوف من ادلشاكل وادلصاعب يف 
 (. اصيةسبيل القياـ هبا ما اهلل بو عليم، ويد اهلل مع اجلماعة وإظلا يأكل الذئب من الغنم الق

وذلذا سقط العلماء عنده حُت مل ينصروه على ! احلجوري الدعوة السلفية ىي ػلِت: قلت
باطلو، فانظر أيها القارئ إىل ىذه األؽلاف ادلغلظة من ىذا ادلخلوؽ العجيب، فهل بعد ىذا 

ا بأيب احلسن فدعوة أيب احلسن إىل عدـ تقليد العلماء يردده احلجوري متأسيً وزلن؟ من بالء 
. علا يريداف يف احلقيقة إسقاط العلماء وإسقاط أحكامهم وأقواذلم ادلقرونة باحلجج والرباىُتو 

قدميو شللوء  أمخص إىل رأسو قمة منفاحلجوري ( كلمة حق أريد هبا باطل)فهي من باب 
والذي قرأه ، (البياف الفوري)وعنده بدع كما بينت ذلك يف  ج السلفيبادلخالفات للمنه

وال بأس من ذكر شيء من ذلك حىت يظهر للقراء من الذي يثور على الدعوة . علماء أجالء
 .السلفية
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واهلل لو أعلم أف واحداً وقَّ  شريطاً لي ..[: ) نصيحة األحباب ]يف شريط  قاؿ احلجوري
ىذا حاصلو , أو وقَّ  ملزمًة لي , ألىين كرامتو وأفضحو , ألىين كرامتو كائنًا َمْن كاف 

 .(..د وزير أعالـ عليَّ أصالً فإنو ما في أح, 
أىل البيضاء أسئلة  ىل السنة كما يف شريطويقوؿ احلجوري راًدا على من أنكر عليو تبديع أ

 :ىػٖٓٗٔ/يف شهر صفر
 (.في كل درس كُبر أو صُغر وربي ومن خالفني ألدقدق واهلل)

 [ .أسئلة أصحاب اخليصة( !! ] ولسنا نتهيب من أحد واهلل ولو ضخم: ) وقاؿ
وال خوفًا منو ػ أي الوصابي ػ وال من جميع المشايخ [: ) نصيحة األحباب]وقاؿ يف 

 . ..(واهلل الكلمة التي أراىا ألبينها , شرقاً أو غربا 
الذي يدافع عنهم ػ أي الشيخ عبدالرحمن ومن معو ػ يدافع عن الحزبين ال : ) وقاؿ

عن الذين يختانوف يدافع , يدافع عن حزبي , يدافع عن السلفيين المؤدبين 
 ..[ .التأكيد !! ]..(أنفسهم

 (: ٖٜٔ)قاؿ الشيخ ربيع يف اجملموع الواضح وىو ؼلاطب فاحلًا احلريب  
إف الشدة اليت نشأت ىذه األياـ ليست من السلفية يف شيء، والدليل أهنا صارت سهاًما )

وإبعادىم عن  مسددة على ضلور دعاة السنة ْتق، ويسعى أىلها إىل إسقاط ىؤالء الدعاة،
ساحة الدعوة ْتجة أهنم شليعوف، وىي حجة إبليسية كاذبة ظادلة، فصاروا هبذا األسلوب 
أكرب عوف خلصـو السنة وأىلها على السلفية وأىلها، فانتبو لألالعيب وادلكايد والدسائس 

 (.اليت يستخدمها خصـو السنة والسيما يف ىذا العصر
السكوت , السكوت على ذلك خنا خنا..[: ).الفتنة زالت]وقاؿ احلجوري يف شريط 

للمسلمين ولو حتى !( كذا)على الباطل خنا غش في الدين والسكوت عليو يعتبر غش 
ما يجوز لك أخي أف تسكت على الباطل ولو وقتًا قصيرا باعتبار أنك , وقتًا قصيرا

 أنا ما أقبلو ىذا, اسكتوا اسكتوا ىذا ما ىو صحي , تموت وأنت غاش للمسلمين 
الكالـ كلو من قبل وال من بعد وأعتقد أفَّ الوقوؼ أماـ الباطل مبدئيًا أفَّ ىذا من نصرة 

 ..(. اإلسالـ
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أنت واهلل على الباطل وأىل السنة مل يسكتوا عن باطل بل ناصحوؾ وناصحوؾ ألنك : قلت
 . ى الباطل ولكن ال مساع دلن تناديعل

 : (ٖٓٔ)لواضح كما بصوتو وىي يف اجملموع ا  وقاؿ فاحل احلريب
ا أو مظلوًماانصر أخا"كيف لو أف يسكت )

ً
فليغَته بيده " من رأى منكم منكرًا"، "ؾ ظادل

 َوَمنْ ]حديث الِفرؽ; فكوف الشخص يرى سلالفة سبيل ادلؤمنُت، ". ومن مل يستطع فبلسانو
َ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  الر ُسوؿَ  ُيَشاِققِ  : فسبيل ادلؤمنُت ىو[ اْلُمْؤِمِنُتَ  َسِبيلِ  َغيػْرَ  َويَػت ِبعْ  اذْلَُدى َلوُ  تَػبَػُت 

 ال ِذينَ  ِإف  ]، [السُُّبلَ  تَػت ِبُعوا َواَل  فَات ِبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصرَاِطي َىَذا َوَأف  ]. اتباع الصراط ادلستقيم
، يًتؾ ىذه األمور ويرمى بو [اسِ لِلن   بَػيػ ن اهُ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  َواذْلَُدى اْلبَػيػ َناتِ  ِمنَ  أَنْػزَْلَنا َما َيْكُتُموفَ 

ػلاكم إىل اآلخرين، ويتبع اآلخرين ويكوف ذياًل ذلم؟ ما فكيف ذلذا اإلنساف ...عرض احلائط
 (.خصوًصا إذا كاف اآلخرين مل يبينوا أو مل يعلموا علمو! يصلح ىذا الكالـ

ص  ريوىو ؼلاطب فاحلًا، وىو اليـو خطاب للحجو قاؿ الشيخ ربيع يف اجملموع الواضح 
(ٔٙٛ:) 
إف العلماء الفقهاء الناصحُت قد يسكتوف عن أشخاص وأشياء مراعاة منهم للمصاحل )

فقد يًتتب على الكالـ يف شخص مفاسد أعظم بكثَت من مفسدة السكوت . وادلفاسد
فقد سكت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن ذكر أمساء ادلنافقُت، ومل ؼلرب بأمسائهم . عنو

فالف منافق، وفالف منافق كل : ذيفة، ومىت كاف يصعد على ادلنرب ويقوؿأو بعضها إال ح
وكاف قتلة عثماف يف جيش علي رضي اهلل عنو، وما . ذلك مراعاة منو للمصاحل وادلفاسد

طعن كبار الصحابة الباقُت يف علي رضي اهلل عنو، وال أحد من عقالء التابعُت، وما كانوا 
على ىؤالء القتلة، وكاف ذلك منهم إعذار وإنصاؼ  يركضوف بالتشهَت بعلي، واألحكاـ

لعلي; ألنو لو أخرجهم من جيشو أو عاقبهم لًتتب على ذلك مفاسد عظيمة، منها احلروب 
فهذا العمل منو من باب . وسفك الدماء، وما يًتتب على ذلك من وىن األمة وضعفها

ابن القيم دلاذا مل يبينا عقيدة  وىذا ابن تيمية وتلميذه. أكربعلا عارتكاب أدىن ادلفسدتُت لدف
النووي وغَته، وأئمة الدعوة مل يبينوا عقيدة النووي وابن حجر والقسطالين والبيهقي 
والسيوطي وغَتىم؟ فال تظن أف كل تصريح نصيحة وال كل سكوت غًشا لإلسالـ 
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 والعاقل ادلنصف البصَت يدرؾ مىت غلب أو غلوز الكالـ ومىت غلب أو غلوز. وادلسلمُت
 (.وكاف غلب يف كثَت من األمور أف ترجع إىل إخوانك لستشَتىم وتستنَت بآرائهم. السكوت

  ...[:شريطو الثوار على الدولة]وأما قوؿ احلجوري يف 
ثُمَّ أيضًا القوؿ بأفَّ من أفكار الحدادية لعن المعين أو كذا ُوِجَد ىذا عند بعض )

ىذا أصاًل من األصوؿ ال سيما ولعن  المتقدمين لعن المعين فال يُرَمى يعني ال يكن
المعين ُوِجَد عند السل  من يجيزه يعني بمعنى السب وما إلى ذلك فكي  يقاؿ عنهم 

 (.ىذا
ىذا  -على صغره-الركة والضعف ظاىراف على كالـ احلجوري يف ىذا ادلقطع الصويت : قلت

فانتقاد  ،يل دلعناهوتأو  الشيخكالـ وىو ٖتريف ل !الشيخ ربيعمن كالـ  فهمو احلجوري ما
( ٜٙٗ)ذكر يف اجملموع الواضح ص  -حفظو اهلل-ليس يف زللو، ألف الشيخ ربيًعا احلجوري 

لعن ادلعُت، حىت : أهنم امتازوا باللعن واجلفاء واإلرىاب، وبُت الشيخ ربيع معٌت ذلك بقولو
 !إف بعضهم يلعن أبا حنيفة، وبعضهم يكفره

أمثاؿ أيب ا، بل وعلى تطبيق ذلك عمليً  ح يف إنو يريدكالمو ظاىر وواض  خ ربيعشيالف: قلت
حنيفة رمحو اهلل، فهل من أجاز ذلك من السلف صار متميزا باللعن العملي ولو على أمثاؿ 

ويأيت : )وأكد الشيخ ربيع ىذا اإلرىاب واللعن بقولو يف ادلوضع نفسو. أيب حنيفة رمحو اهلل
شلا يشعر أف الرجل تكفَتي . ىذه زندقة :احلداد إىل القوؿ الصواب أو اخلطأ، فيقوؿ

 (. متسًت
وىذا أمحد بن حنبل رمحو اهلل، ذكر عنو ابن اجلوزي أنو كاف شلن غليز اللعن كما يف : قلت

ومىت : )البن مفلح، ودلا سألو ابنو صاحل عن لعن يزيد قاؿ لو( ٕٔٚ/ٔ)اآلداب الشرعية 
 (ٜ٘)اب الروايتُت والوجهُت ادلسائل العقدية من كت: انظر(. رأيتٍت ألعن شيًئا

فهل غلد احلجوري اآلف فرقًا بُت من أجاز لعن ادلعُت من أىل العلم وبُت من ٘تيز بو فصارت 
 ! .ىذا اللعن على أمثاؿ أيب حنيفةمن شليزاتو ولو كاف 

– أنو يوافق الشيخ ربيًعا يف كل شليزات احلدادية غَت ىذه  مث ىل نفهم من كالـ احلجوري
أوؿ عالمات وشليزات احلدادية اليت ذكرىا الشيخ ربيع وىي أعظم ف ؟-لعن ادلعُت أعٍت مسألة
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بغضهم لعلماء المنهج السلفي المعاصرين, وتحقيرىم وتجهيلهم وتضليلهم : شليزاهتم
   (....واالفتراء عليهم, والسيما أىل المدينة

ياز مع مرتبة الشرؼ بامت يةاحلدادت فيها واليت فاق من أبرز شليزات احلجوريةوىذه : قلت
 !األوىل

واحلجوري ػلاوؿ جاىدا أف يربئ ساحتو من احلدادية ومن ىذه الدواىي وىيهات ىيهات 
                                    .القتاد ودوف ذلك خرط

 : التي تجاوز بها الحدادية  الحجوري من بدع 
 -كما بصوتو-يو وسلم يف رسوؿ اهلل صلى اهلل علفكلنا مسعنا واطلعنا على كالمو  .ٔ

الذي ال ينطق عن اذلوى إف ىو إال ا صلى اهلل عليو وسلم زلمدً ئ ط  ؼلُ  وىومسعناه 
كما يف كتابو ! بأف وسائل الدعوة توقيفيةالدعوة، مع إقراره  يف وسائلوحي يوحى 

طئ فيما ىو وحي ؼلُ  -صلى اهلل عليو وسلم-فالرسوؿ ، (ٙٔ٘/ٗ) "الكنز الثمُت"
من ىذا الفحش والشناعة يف حق رسوؿ اهلل صلى  علم للحجوري توبةٌ ومل تُ ! وتوقيف

 (.ٗ)ص " البياف الفوري"اهلل عليو وسلم وقد ذكرت ىذا بالتفصيل يف ردي 
أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فرماىم بعض  بعد ذلك ىجم على مث .ٕ

زلمد صلى  أصحاب ىم تفوه هبامن ثة وىي بدعة اإلرجاء، وزعم أف أوؿ ببدعة خبي
 .ا وشهد اذلجرتُتاهلل عليو وسلم بل شلن شهد بدرً 

غليظ الطبع قاسي ]صف بأنو ومل يسلم األقرع بن حابس رضي اهلل عنو فقد وُ   .ٖ
بتحقيق احلجوري ومل يعلق عليو ذلزلو ( ٗٗ٘)يف كتاب إصالح اجملتمع ص  [القلب
 ! وىواف الصحابة عليو العلمي

كما   [سفهاء]أهنم ار باألنصالصحابة من عض ويف الكتاب نفسو يصف البيحاين ب .ٗ
 ! ػلِت احلجوري!! ٗتريج وٖتقيق وتعليق: ب على الكتاب، وُكت(ٕٚٙ)يف ص 

ال يعبدوف إال المادة وال يقدسوف على الذين  فشق صنيعو" (: ٕٚٙ) قاؿ البيحاين
وإف منعوا منها سخطوا وغضبوا  ،ا رضواوإذا أعطوا من الدنيا شيئً  ،إال المصلحة

يغفر اهلل لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، يعطي فالنًا، : األنصارفتية من : قالت ف
وفالنًا من عظماء قريش و٘تيم، وسيوؼ األنصار تقطر من دمائهم، وبلغو ذلك 
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فجمعهم وخطبهم، وأخربىم ٔتا مسع، فصدقوا ما قيل، ولكن اعتذروا بأف ذلك صادر 
  ...(وحدثاء األسنافمن سفهائهم 

بصفات ذميمة ومنها صفات ادلنافقُت  األنصارالبيحاين ىؤالء الشباب من فرمى 
ووصفهم بأهنم سفهاء وأقر احلجوري ىذه الطعوف يف أصحاب زلمد صلى اهلل عليو 

ورضي -غَته على أصحاب زلمد صلى اهلل عليو وسلم وسلم ولو كانت عنده أدىن 
ف يقاؿ فيو ويف حداديتو دلا سكت عن ىذا الباطل كيف وىو ال يرضى أ -اهلل عنهم

ولو قيل فيو مثل ىذا الكالـ ألقاـ الدنيا ومل يقعدىا والستمر على  !بعض ىذا الكالـ
. اب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلما عن أصحا ذبً ذلك سنوات لكنو مل يفعل شيئً 

ومن العجائب أف احلجوري خرج احلديث الذي فيو ىذه الصفة من البخاري ومسلم 
  .ىن إشارة إىل تنقص ىؤالء الشباب رضي اهلل عنهموليس فيو أد

حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا  -( ٖٖٓٗرقم )   -رمحو اهلل –قاؿ البخاري 
وىيب، حدثنا عمرو بن ػلِت، عن عباد بن ٘تيم، عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم، 

س يف ادلؤلفة دلا أفاء اهلل على رسولو صلى اهلل عليو وسلم يـو حنُت، قسم يف النا: قاؿ
قلوهبم، ومل يعط األنصار شيئا، فكأهنم وجدوا إذ مل يصبهم ما أصاب الناس، 

يا معشر األنصار، أمل أجدكم ضالال فهداكم  اهلل يب، وكنتم »: فخطبهم فقاؿ
اهلل ورسولو : كلما قاؿ شيئا قالوا« متفرقُت فألفكم اهلل يب، وعالة فأغناكم اهلل يب

كلما قاؿ : قاؿ. « ٕتيبوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ما ؽلنعكم أف»: أمن، قاؿ
جئتنا كذا وكذا، أترضوف أف : لو شئتم قلتم: " اهلل ورسولو أمن، قاؿ: شيئا، قالوا

يذىب الناس بالشاة والبعَت، وتذىبوف بالنيب صلى اهلل عليو وسلم إىل رحالكم، لوال 
ا وشعبا لسلكت وادي األنصار اذلجرة لكنت امرأ من األنصار، ولو سلك الناس وادي

وشعبها، األنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقوف بعدي أثرة، فاصربوا حىت تلقوين 
 "على احلوض 

 : وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف األنصار 
 ".آية اإليماف حب األنصار, وآية النفاؽ بغض األنصار":  - أ
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 ومن اهلل أحبو أحبهم فمن منافق إال هميبغض وال مؤمن إال يحبهم ال األنصار :" -ب
 ".اهلل أبغضو أبغضهم

 .مرتين( إلي الناس أحب -يعني األنصار– إنكم بيده نفسي والذي) -ج
 ؤالءىذه ادلنزلة العظيمة ٔتا فيهم ىانظر إىل ىذا التكرًن لألنصار يف ىذه ادلناسبة و : قلت

قدر ىذا احلجوري  وأعرؼ-اب وانظر إىل طعن البيحاين وتقرير احلجوري لو بشال
بل يعتدي على السلفيُت ويرى نفسو  -الذي ينافح عن نفسو بالظلم ال باحلق

 . ا عمياءا وحروبً ويثَتىا فتننً  !امظلومً 

فرماه بالبدعة واإلحداث يف ! ا ال نظَت لو على عثماف ىجومً احلجوري مث ىجم  .٘
ـٌ )الدين وأنو أتى ببدعة ىي  اجلمعة، فلما رأى  أحكاـبدع  اليت اخًتعت يف( بدعلل أ

أف كالـ أىل العلم ال يسعفو يف بدعتو ىذه اليت ألصقها بعثماف رضي اهلل عنو ذىب 
ا قاؿ اه وال بأس أف أضرب مثاال واحدً ا حىت يوافق ىو ا شنيعً يبًت كالـ أىل العلم بًتً 

  (:ٖٔٗ)احلجوري يف كتابو أحكاـ اجلمعة ص 
ث أحدثو عثماف، ذكر ىذا األثر ابن رجب إف األذاف األوؿ زلد: إسحاؽ بن راىوية قاؿ)

 اىػ( ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٛ)يف فتح الباري 
 األذاف أف: ةراىوي بن إسحاؽ عن حرب، ونقل: )قاؿ ابن رجبوإليك الكالـ بدوف بًت 

 ادلؤذنُت، يف يزيد أف إال يسمعو ال أنو رأى عثماف، أحدثو زلدث، للجمعة األوؿ
 (.للناس ذلك مثل يف النظر خللفاءا على ألف: سنة فصار ذلك، األبعدين ليعلم

وكل ىذا  -بل ىو منهم-أىل األىواء الذين يًتسم خطاىم احلجوري ىذه طريقة : قلت
فهل احلجوري سٍت أـ ! البًت وكل ىذه اجلهود حىت يربز للناس أف عثماف أتى ببدعة 

 . ػلِترافضي؟ ىذه سبيل الرافضة يا 
 (: ٖٜٕ/ٙ)قاؿ شيخ اإلسالـ رمحو اهلل يف ادلنهاج 

ثم من العجب أف الرافضة تنكر شيئا فعلو عثماف بمشهد من األنصار والمهاجرين )
 (.ولم ينكروه عليو واتبعو المسلموف كلهم عليو في أذاف الجمعة

 األمة يبدع أف أراد بل عنو اهلل رضي عثماف حق يف والعار اخلزي هبذا احلجوري يكتف ومل
 (:ٖ٘ٔ) ص اجلمعة أحكاـ يف فقاؿ عنو اهلل رضي عثماف تابعت اليت كلها
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 على ذلك اْلَخطأ بعد بياف اْلُحجة فهو ِفي ذلك مبتدع -يعني عثماف–أما من تابعو )
 .(اهلل صلى اهلل عليو وسلم وصاحبيوال عذر لو في مخالفة سنة رسوؿ 

ىل جهل احلجوري أف للصحابة على كل مؤمن فضل إىل يـو القيامة، وأف كل خَت ضلن 
 .، فهم نقلة العلم، ومحلة الشريعةالصحابةفبربكة فيو 

وقد ناقشتو يف البياف الفوري، وناقشو أخونا وزعم أف الصحابة شاركوا يف قتل عثماف   .ٙ
مراحل احلجوري يف اهتاـ الصحابة )بػ الشيخ مصطفى مرـب بتوسع يف رده ادلوسـو 

 (.بادلشاركة يف قتل عثماف بن عفاف
 ورتُت والعجيب أنوأهنم عصوا اهلل منهم ب بدر رضي اهلل عمث ىجم على أصحا .ٚ

 َأَصابَػْتُكمْ  َأَوَلمَّا) :يف تفسَت ىذه اآلية قاؿ احلجوري كما بصوتو !!يستدؿ بالقرآف
َها َأَصْبُتمْ  َقدْ  ُمِصيَبةٌ  احلجوري   قاؿ .(أَنْػُفِسُكمْ  ِعْندِ  ِمنْ  ُىوَ  ُقلْ  َىَذا أَنَّى قُػْلُتمْ  ِمثْػَليػْ

  : كما بصوتو
َها ُتمْ َأَصبْ "نعم ) يعني في غزوة بدر أصابوا مثليها من –علم اهلل أنهم أصابوا في  "ِمثْػَليػْ

المعصية, أما نحن أصبنا أمثالها, مثليها أو أمثالها, أمثالها كثير أصابتنا مصيبة, 
 َأَصابَػْتُكمْ  َأَوَلمَّا"أصابتنا مصيبة أصبنا أمثالها من المعاصي, ما ىو مثليها فقط, 

َها َصْبُتمْ أَ  َقدْ  ُمِصيَبةٌ  ىذا في أصحاب النبي صلى اهلل عليو وسلم في تلك  "ِمثْػَليػْ
الوقعة, تلك المعركة أصابوا معصيتين, فسلط اهلل عليو مصيبة بسبب معصيتين 

حين أمرىم بالنزوؿ يعني بنزوؿ  حصلت لهم, معصية النبي صلى اهلل عليو وسلم
ز وجل أما نحن فقد أصبنا الجبل يعني النزوؿ للغنيمة, أو معصية علمها اهلل ع

  ...(.أمثالها
ما ىذا اخلبط واخللط يف تفسَت كتاب اهلل تعاىل، فاحلجوري ىنا شابو الرافضة : قلت

رضي اهلل  الذين غلعلوف مناقب الصحابة مذمة يف حقهم، كما صنع يف أذاف عثماف
 (: ٛ٘ٔ/ٕ)قاؿ ابن كثَت رمحو اهلل يف التفسَت . عنو

 قتل من ُأحد يـو منهم أصيب ما وىي{ ُمِصيَبةٌ  َأَصابَػْتُكمْ  مَّاَأَولَ }: تعالى يقوؿ)
َها َأَصْبُتمْ  َقدْ } منهم السبعين  المشركين من قتلوا فإنهم َبْدر, يـو: يعني{ ِمثْػَليػْ
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 ىذا؟ علينا جرى أين من: أي{ َىَذا أَنَّى قُػْلُتمْ } أسيرا سبعين وأسروا قتيال سبعين
  {ِسُكمْ أَنْػفُ  ِعْندِ  ِمنْ  ُىوَ  ُقلْ }

حيث قرر جواز تعذيب اهلل ( ٕ٘ٔ)مث قرر عقيدة األشاعرة يف شرح السفارينية ص  .ٛ
، وقد ناقشتو بتوسع يف ووافق يف ذلك السفاريٍت من عدة أوجو للخلق من غَت ذنب

 (.ٛٔ-٘ٔ)البياف الفوري ص 

اجململ وادلفصل بأسلوب أخبث وأشد من أسلوب أيب احلسن وقد قاعدة وقرر    .ٜ
 (.ٕٕ-ٕٔ) البياف الفوري ص ناقشتو يف

 (.ٕٔ-ٛٔ)وقرر أف أىل السنة أقرب الطوائف للحق وقد ناقشتو ص   .ٓٔ

وقلد احلداد يف عدـ التفريق بُت ادلبتدع الداعي إىل بدعتو وغَت الداعي انظر البياف   .ٔٔ
 (.ٖٕ-ٕٕ)الفوري 

يو أنو ف الشيخ ربيع  ما مسعتو مندية الرجل وتبُت صدؽ داكداف حوىناؾ أصالف مهماف يؤ 
  .وزدت ىنا بعض التعليقات عليهما( البياف الفوري)وقد أشرت إليهما يف  .حدادي

 .الغلو في شخص الحجوري والذي رضي بو منهجاً لو: األصل األوؿ
اجلراح،  عمقتمسألة الغلو من ادلسائل العظيمة اليت كانت سببًا يف ٘تزيق اجلمع، بل و  

ظيم الذي ػلرؽ األخضر واليابس، وإف العاقل ليدرؾ فالغلو ال يأيت إال بالشر والفساد الع
حق اإلدراؾ أف ادلنهج الذي يسَت عليو ػلِت احلجوري يف النقد منهج غاٍؿ، وطريقة رديئة 
سلالفة دلنهج أىل السنة، فهو يرد على العلماء بأسلوب أىوج، ويف ادلقابل يظن أنو منهم وما 

 (:حلج أسئلة أصحاب)ىو منهم، قاؿ احلجوري يف شريط 
وإيش أنا , والعلماء ما قالوا, والعلماء ما قالوا, ىؤالء غوغاء أنا أعتبرىم غوغاء فعالً )
 (.أنا ىنا عربجي أمامك وإال كي , العلماء ما قالوا وما تكلموا! عربجي وإال كي , ىنا

 :قلت
ء ويطعن فيهم ألهنم احًتموا ال يقلده يف بغيو وظلمو أهنم غوغا فهو ػلكم على من -ٔ

 .ائف الظادلُت السفهاءفجانبوا طو  العلماء وأدركوا أهنم على حق وصواب
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د أف يربطهم بشخصو وحده لتعاظمو يف نفسو وامتالئو ا للعلماء ويريومل يقم وزنً  -ٕ
يقيموف للعلماء وزنًا وىذا  بالكربياء وينظر إليو ادلتحزبوف لو والغالة فيو أنو إماـ الثقلُت فكيف

 : هم فلقد قاؿ قائل حاذلم
 إمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيركم  اهلل رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 

 خفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس واهلل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
 

 ألمػػػػػػػػػػػػػػػػر ىيػػػػػػػػػػػػػػػػأكم اهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػإف فسػػػػػػػػػػػػػػػػر
  

 إزاء  يعدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس  عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم
   

 عػػػػػػػػػػػػػػػػزٍ  بجبػػػػػػػػػػػػػػػػين شػػػػػػػػػػػػػػػػامة  ستصػػػػػػػػػػػػػػػػب 
  

 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  اهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف
   

 :وقاؿ الشاعر واحلجوري يسمع كما بالصوت
 حسػػػػػػػػػػػػػػػني أـ إخػػػػػػػػػػػػػػواني أعلػػػػػػػػػػػػػػى وتػػػػػػػػػػػػػػألبكم وتعصػػػػػػػػػػػػػػبكم

   
 اليمنػػػػػػػػػػػي الثقلػػػػػػػػػػػين وإمػػػػػػػػػػػاـ نػػػػػػػػػػػاعالم علػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػـو يػػػػػػػػػػػا أـ

   
 .جيد عتاب جيد ينتبهوف ينتبهوف: فقاؿ احلجوري معلقاً 

وبتقدًن احلجوري لكنو ( ٜٔٔ-ٛٔٔ)ص ( اخليانة الدعوية)مث طبع ىذا الغلو يف كتاب 
 :بلفظ

 عالمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا طعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
  

 اليمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الثقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين وإمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
 ج

 (:ٜٓٔ)وقاؿ الشاعر كما يف الكتاب نفسو ص 
 سػػػػػػػػػػػػنة لحمػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػذاب ذوبػػػػػػػػػػػػوه لػػػػػػػػػػػػو

  
 البػػػػػػػػػػػػػػاقي الكتػػػػػػػػػػػػػػاب آيػػػػػػػػػػػػػػات ولصػػػػػػػػػػػػػػار

   
 :وقاؿ الشاعر كما بالصوت واحلجوري يسمع من غَت نكَت

 سػػػػػػػػماحةً  الرسػػػػػػػػوؿ المػػػػػػػػاحي مػػػػػػػػن ولػػػػػػػػو
  

 وتوثػػػػػػػػػػػػػػب  شػػػػػػػػػػػػػػجاعةً  العلػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػن و
   

 محمػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػوت بعػػػػػػػػػد الخليفػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػن
  

 وأصػػػػػػػػػػلب الحديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػن أشػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػـز
   

 صػػػػػػػػػػػوتو ىيبػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػاروؽ  مػػػػػػػػػػن ولػػػػػػػػػػو
  

 يتحبػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػن عنػػػػػػػػػػد و العػػػػػػػػػػدو  عنػػػػػػػػػػد
   

 نفسػػػػػػػػػو  سػػػػػػػػػخاوة  عفػػػػػػػػػاف ابػػػػػػػػػن ومػػػػػػػػػن
  

 يسػػػػػػػػػحب دومػػػػػػػػػاً  الجػػػػػػػػػود ثػػػػػػػػػوب وقفػػػػػػػػػاه
   

 األعػػػػػػػػػذب الزبيػػػػػػػػػدي موسػػػػػػػػػى أبػػػػػػػػػو قلنػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػالتو  عنػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػرآف تلػػػػػػػػػػػى  وإذا
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 مجالػػػػػػػػدٌ  الحػػػػػػػػروب  عنػػػػػػػػد خالػػػػػػػػد ىػػػػػػػػو

  
 جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدب الدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

   
 حديثػػػػػػػػػػو حفػػػػػػػػػػظ الدوسػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػن ولػػػػػػػػػػو

  
 مركػػػػػػػػػػػػػب الصػػػػػػػػػػػػػالحات فػػػػػػػػػػػػػي زمانػػػػػػػػػػػػػو و

   
 علمػػػػػػػػػػػو زارةغػػػػػػػػػػػ عبػػػػػػػػػػػاس ابػػػػػػػػػػػن ومػػػػػػػػػػػن

  
 تكتػػػػػػػػػػػػػػب  األنامػػػػػػػػػػػػػػل و يفتػػػػػػػػػػػػػػي تلفيػػػػػػػػػػػػػػو

   
 حلمػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػخر ابػػػػػػػػػن المعاويػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػن

  
 أرحػػػػػػػػػػػػب و كػػػػػػػػػػػػالفالة رحيػػػػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػػػػدرٌ 

   
 محػػػػػػػػػػػػػػػػاـر لديػػػػػػػػػػػػػػػػو انتهكػػػػػػػػػػػػػػػػت إذا  إال

  
 يغضػػػػػػػػػػب للمهػػػػػػػػػػيمن و الفضػػػػػػػػػػاء ضػػػػػػػػػػاؽ

   
 دىػػػػػػػػاءه جػػػػػػػػل العػػػػػػػاص ابػػػػػػػػن مػػػػػػػػن ولػػػػػػػو

  
 مجػػػػػػػػػػػرب و محنػػػػػػػػػػػك الحادثػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػي

   
 بػػػػػػػػػػالءه و صػػػػػػػػػػبره حنبػػػػػػػػػػل ابػػػػػػػػػػن ومػػػػػػػػػػن

  
 يتذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب ال ودكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالط ثباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  و

   
 ذكػػػػػػػػػػػػػػاءه الشػػػػػػػػػػػػػػافعي اإلمػػػػػػػػػػػػػػاـ ومػػػػػػػػػػػػػػن

  
 ينقػػػػػػػػػػب العلػػػػػػػػػػـو بعػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػدى طػػػػػػػػػػوؿ

   
 جهػػػػػػػػػػاده العظػػػػػػػػػػيم تيميػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػن ومػػػػػػػػػػن

  
 يتعػػػػػػػػػػػػػب و يكػػػػػػػػػػػػػل ال البواطػػػػػػػػػػػػػل ضػػػػػػػػػػػػػد

   
 صػػػػػػػػػػػػػػالبةٌ  الػػػػػػػػػػػػػػوادعي اإلمػػػػػػػػػػػػػػاـ ومػػػػػػػػػػػػػػن

  
 تػػػػػػػػػػػػأدب و فكػػػػػػػػػػػػرة بػػػػػػػػػػػػاز ابػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػن و

   
 تصػػػػػػػػػػػػػنيفو ناصػػػػػػػػػػػػر المحػػػػػػػػػػػػدث ومػػػػػػػػػػػػن

  
 يػػػػػػػػػدأب الشػػػػػػػػػريعة نشػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي للكتػػػػػػػػػب

   
 فقهػػػػػػػػػػػػػو التميمػػػػػػػػػػػػػي العثيمػػػػػػػػػػػػػين ومػػػػػػػػػػػػػن

  
 ينصػػػػػػػػػػػػػػب و يمػػػػػػػػػػػػػل ال يػػػػػػػػػػػػػدرس يبقػػػػػػػػػػػػػى

   
 إحصػػػػػػػػػػػػػائها أسػػػػػػػػػػػػتطع لػػػػػػػػػػػػم وفضػػػػػػػػػػػػائل

  
 تصػػػػػػػػػعب و تغيػػػػػػػػػب مثلػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػال

   
فلو وضع عدد  ؟ومن اجتمعت فيو ىذه ادلزايا فمن يلحقو من الصحابة أو األئمة: قلت

 .لرجحهم عند ىؤالء الرعاع الغالة منهم يف كفو ووضع ىذا الرجل يف كفو
من أنكر ادلنكرات ومن أعظم ادلسقطات ذلذا  -الذين ينكروف ىذا الغلو- العقالءأما عند 

   . في القائم على االعتداؿ والتواضعوالغالة فيو فما أبعدىم عن ادلنهج السل الرجل
ال يرضى هبذا الغلو إال من كاف مريضًا ْتب الثناء وادلدح، أو من ابتلي ٔترض نفسي و 

راض العقلية والنفسية، مث كيف السبيل إىل توبة أناس فاستحق أف يُزج بو يف مستشفى األم
ألف فيو ذباً عن إماـ الثقلُت اليمٍت الذي ! يروف سوء عملهم حسناً، فهذا عندىم من اجلهاد
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عن حصر فضائل ىذا اإلماـ  استحق ىذه الفضائل عندىم، مث انظر إىل عجز الشاعر
 . عب، فلكثرهتا على مثل ىذا الشاعر صارت تغيب وتصاليمٍت

 :كما بالصوت  وقاؿ الشاعر
 بكػػػػػػػػػػػم ودٍ  لقػػػػػػػػػػػاء للشػػػػػػػػػػػافعي فلػػػػػػػػػػػو

  
 احتفػػػػػػػػػػػػػػاء  بكػػػػػػػػػػػػػػم  بػػػػػػػػػػػػػػو  لبػػػػػػػػػػػػػػدى

   
 رآكػػػػػػػػم قطػػػػػػػػاف بػػػػػػػػن يحيػػػػػػػػى لػػػػػػػػو و

  
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء والنقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكم

   
 لقػػػػػػػػػػػاء  لػػػػػػػػػػػو الخطيػػػػػػػػػػػب  أف ولػػػػػػػػػػػو

  
 الوعػػػػػػػػػػاء أنكػػػػػػػػػػم شػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػا بكػػػػػػػػػػم

   
 بزىػػػػػػػػػػػدٍ   دنػػػػػػػػػػػا  رآؾ ِبشػػػػػػػػػػػرٌ  لػػػػػػػػػػػو و

  
 بػػػػػػػػػػػػالء حػػػػػػػػػػػػق  بأحمػػػػػػػػػػػػد  ىػػػػػػػػػػػػاف و

   
 علػػػػػػػػػم  جػػػػػػػػػاؿر  اإللػػػػػػػػػو أحيػػػػػػػػػا ولػػػػػػػػػو

  
 الضػػػػػػػػػياء يحيػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػت لقػػػػػػػػػالوا

   

فهل سمعت أذناؾ مثل ىذا الغلو أيها السلفي واعتقد أف لو راءه أحد ىؤالء : قلت
إف بعوضة وقعت على نخلة في الليل فلما أصبحت : نبذه نبذ النواة وفي األمثاؿ قيلل

أف تطير قالت للنخلة استمسكي فإني أريد أف أطير فقالت لها النخلة وأرادت  البعوضة
 .عت علّي فكي  أشعر بك حين تطيرينإني لم أشعر بك حين وق

 .من ىؤالء لما شعر بو بل لما شعر فلو كاف الحجوري في زماف أحد
 :وقاؿ أحد الشعراء
 مهنػػػػػػػػد كالحسػػػػػػػػاـ يحيػػػػػػػػى فالشػػػػػػػػيخ

  
 الفػػػػػػػػػػػاقرة   للمبطلػػػػػػػػػػػين  ضػػػػػػػػػػػرباتو

   
 بفهمػػػػػػػػػػػػػو و بعلمػػػػػػػػػػػػػو األنػػػػػػػػػػػػػاـ وثػػػػػػػػػػػػق

  
 الطػػػػػػػػػاىرة القلػػػػػػػػوب كػػػػػػػػل وتحبػػػػػػػػو

   
الفاقرة فهي منشورة مسموعة وخذ أيها القارئ بعض النماذج من ىذه  وأما ضربات احلجوري

 : الضربات من كالـ احلجوري
بولوا عليو، كلب السوؽ، محَت السوؽ، ياحراجاه، يارواجاه، سلانيث، لوطة، بالوعة، )     

، مثل محَت القات، إلسالمي إىل ادلصمصة، خرج من بُت الر قاصات والراقصُتبراز، الداعية ا
أصنج ، قو اؿ الزور يقوؿ الرفث، بابالوعة، وجهُو مثل العجوز الكاىنة، رقيق الدراىم

، يا أوغاد، ارـِ بو يف البالوعة، حزيب نذؿ ليس حزيب بس، يا أيها العجل، الكالب
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اخلائن، ،  الفاجر،  الكلب ادلسعور، دجاؿ دجاؿ، لساقطا، يا أيها البغل، خفافيش، بليد
فالف كاذٌب خائن رلازؼ مهو ف ، دماغو أردى من سلحة الديك، تأصيالتو مثل بعر ادلعزة

وىلم جرا من قاموس الضربات (. فالف منديل من مناديل فالف يتمخط فيو، دجاؿ سلادع
 .    ورياليت مل نسمع هبا إال من أمثاؿ ػلِت احلج...الفاقرة

 :وقاؿ الشاعر يف ػلِت احلجوري
 تعاظمػػػػػػػػػت المبطلػػػػػػػػػين جمػػػػػػػػػوع مهمػػػػػػػػػا

  
 صػػػػػػػػاغرة يحيػػػػػػػػى الشػػػػػػػػيخ أمػػػػػػػػاـ تبقػػػػػػػػى

   
 :-رضي اهلل عنو-وقد قاؿ أحد الروافض وىو يغلو يف علي      

 ػالػػػػػػػػػػػ اعترضػػػػػػػػػػػتو لػػػػػػػػػػػو قسػػػػػػػػػػػوراً  ورأت
  

 أفناىػػػػػػػػػػا وغػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػي والجػػػػػػػػػػن إنػػػػػػػػػػس
   

 !ة أماـ ػلِت، والسيما وىو إماـ الثقلُتفاجلموع كلها تبقى صاغر ! فما الفرؽ بُت الغلوين
من أين : يا أتباع احلجوري لقد أشبعتم احلجوري مدحًا وثناًء ُمليئا بالغلو; فلي أف أتساءؿ

–جاء ىذا الغلو اإلبليسي الذي كانت ناره خامدة يف زمن الشيخ احملدث مقبل الوادعي 
إهنا من إصلازات احلجوري  فمن بعث ىذا الشر الذي استفحل خطره من جديد؟ -رمحو اهلل

 !ويف عصره الذىيب
لقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم قد رىب أصحابو على تصحيح العقيدة، والذب عن محى 
التوحيد، ودعا إىل إخالص العبودية هلل تعاىل، وعدـ اإلشراؾ بو، وقطع كل ذريعة قد تؤدي 

 .إىل رفع ادلخلوؽ فوؽ قدره
 وال بقولو أحدكم ليقل": قاؿ. أنت سيد قريش: اهلل عليو وسلمودلا قالوا لرسوؿ اهلل صلى 

 (.ٖٙٔٙٔ)أخرجو أمحد  ".الشياطين أو الشيطاف يستجرنو
 :وقاؿ أحد الشعراء مستغيثا باحلجوري

 مسػػػػػػػافراً   يحيػػػػػػػى  ركػػػػػػػب رأيػػػػػػػت ولمػػػػػػػا
  

 مناديػػػػػػػػػػػاً  اسػػػػػػػػػػػتغثت و إال الحػػػػػػػػػػػج إلػػػػػػػػػػػى
   

 الجػػػػػػوى مػػػػػػن فػػػػػػإني أدركنػػػػػػي شػػػػػػيخ أيػػػػػػا
  

 باكيػػػػػػػػػاً  كفراقػػػػػػػػػ مػػػػػػػػن دمعػػػػػػػػػي أكفكػػػػػػػػ 
   

 فهل ىذه ىي أشعار أىل السنة؟ : قلت
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 .الغلو في الحكم على المخال  ولو كاف عالماً  :األصل الثاين
لقد شارؾ احلجوري وأتباُعو أىَل البدع يف الطعن يف علماء أجالء وطلبة علم فضالء، 

ذا الطعن فصارت بعض ادلواقع اخللفية تنقل ىذا الطعن يف أىل السنة فرحًا وسرورًا منهم هب
–عبيد  كما بصوتو يف الشيخ–قاؿ ػلِت احلجوري . والشتم والسب يف علمائنا ومشاؼلنا

اد الدين ػذا ضإف ؽلرؽ من الدين أواهلل ؼلشى عليو من الزندقة ؼلشى عليو من : )-حفظو اهلل
 زاغ اهلل قلوهبم واهلل الأفلما زاغوا ):ىذا الكذب ليس ببعيد لقوؿ اهلل عز وجل وبقي على

 (.القـو الفاسقُت يهدي
 أذلذا احلد بلغ األمر باحلجوري أف يرمي سلالفيو هبذا؟: وقد يقوؿ قائل

السبب يف ذلك أف احلجوري يعتقد أف من تكلم فيو فمآلو إىل اخلزي يف الدنيا : أقوؿ
 (: توجيهات ونصائح)قاؿ احلجوري كما يف شريط ! واآلخرة

, يد أف يصادـ ىذا الدار, يا ىوؿ مصيبتوأنا أقوؿ بصراحة يا ىوؿ مصيبتو َمْن ير )
 (. صحي  يخزيو اهلل في الدنيا واآلخرة

لكن عند احلجوري ال ! والشيخ عبيد مل يتكلم يف دماج نفسها، وإظلا تكلم يف احلجوري
 !فرؽ

 (. التحذير منا تحذيٌر من دماج(: )أسئلة أصحاب اخليصة)قاؿ احلجوري يف 
 (:لشعريةا! ادللحمة)وقاؿ الشاعر كما يف 

 وإف قلتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ يحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ُمراُمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
   

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماُج  يحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى و األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُن ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
   

ظنو أف الدراسة لسنة واحدة عنده يف دماج تعدؿ عشر سنُت عند : بل ومن غلو احلجوري
 (:ٕ٘ٗ/٘)غَته حيث قاؿ كما يف الكنز الثمُت 

جتهدًا سنًة, فإنها م -(يعني في دماج عند الحجوري)–ولهذا تجد َمْن يمك  ىنا )
 !(.تعدؿ عشَر سنين في غير ىذا المكاف

وذلذا لعل احلجوري يتباكى على ىذه األمة من مشايخ، وطلبة علم، وطالب الدراسات      
عمرىم وشباهبم  يف احلرمُت، كيف أهنم أضاعوا سٍت يف العامل اإلسالمي، بل وطالب العلم
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وري فيأخذوف يف سنٍة ما أخذوه يف عشر سنُت; وقضوا عقودًا من الزمن مل يرحلوا إىل احلج
 !! والسيما أف دماجاً ىي ػلِت واألمُت ىيا ىيا

 ":أسئلة أصحاب الديس الشرقية"ومن غلوه ما قالو أيضاً يف الشيخ عبيد كما يف 
 ( .أخزى اهلل عبيداً كما يخزي الشيطاف)      

التنكيل دلا عند عبيد )قاؿ الشاعر يف  !دلاذا؟ ألف عبيداً عندىم ؽلتثل أوامر الشيطاف وينفذىا
 :وىي يف موقع ػلِت احلجوري( من اجملازفات واألباطيل

 تحملػػػػػػو أنػػػػػػت مػػػػػػا علػػػػػػى يػػػػػػدؿ ىػػػػػػذا
  

 تمتثػػػػػػػػػل وللشػػػػػػػػػيطاف الفجػػػػػػػػػور مػػػػػػػػػن
   

 !!والسيما أف الشيخ عبيداً عندىم أخذ دور إبليس وقاـ بدوره      
 : موقع احلجوريكما يف( بدأهتا أنت فتحمل عواقبها)قاؿ الشاعر كما يف 

 أخرجنػػػػػػػا الػػػػػػػرحمن جنػػػػػػػة مػػػػػػػن إبلػػػػػػػيس
  

 الػػػػػػػػػػػػَدورُ  جػػػػػػػػػػػػاءه وعبيػػػػػػػػػػػػدٌ  بنصػػػػػػػػػػػػحو
   

 : عبيد قولو الشيخومن تر ىاتو يف 
حزبي, مغمور غير معروؼ, سفيو, كالمو مثل فسوة عجوز, أحمق, مخذوؿ, أعمى )

 (.البصر والبصيرة, شاؽ للدعوة السلفية, إنساف فارغ, سعيو فاشل
الشيخ الوصايب كما يف  -الذي أحسن إليو ودرسو العلم والسنة-دبو قاؿ احلجوري يف مؤ و

 ":أسئلة أصحاب الديس الشرقية"شريط 
من الشيطاف كأنو من تالميذ  -يعني الوصابي–وىكذا التحريش الذي استفاده ) 

 ( .تالميذ الشيخ مقبل بن سلوؿ ما كأنو مناعبداهلل 
 :وىذا كلو بصوتو -ظو اهللحف–ومن كالمو يف شيخو ومؤدبو الشيخ الوصايب 

عصابة, حزبي, مميِّع, مريض, رأس , ماكر, مفتوف الوصابي حامل راية الشيطاف,)
ورماً, كثرت تخليطاتو في اآلونة األخيرة, والشيخ محمد ىو  فاجر, قاتلو اهلل, استسمنا

 (. الكذاب
ونين وسائر أيضاً واعتبروه من سائر الحزبيين الفاتنين المفت, احذروه وحذِّروا منو: )وقاؿ

 (. ىؤالء الفجرة الذين معو
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وليست طريقة أىل وليست طريقة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم دية اداحلىذه طريقة الغالة 
 .السنة، فهل يعرؼ أىل السنة طعناً كهذا الطعن ادلليء بالظلم والكذب على مشاؼلنا الكراـ

من ادلشايخ باللصوصية حيث قاؿ يف  مجلة ي لفت النظر إليو أف احلجوري يرميوشلا ينبغ
 (:احلزبية الشنقيطية)شريطو 

عبداهلل مرعي أنا أعتبره لصًا بارؾ اهلل فيكم ىو من لصوص الدعوة عبداهلل بن )    
واحد ىذا والبقية لهم تتمة في صدري أبقيهم إلى وقت إف شاء , مرعي من لصوصها

  (.اهلل أذكرىم على حسب الحاجة
 ( .وأدرؾ ما يبيتو لعلماء السنة ...والبقية ذلم تتمة)و ٘تعن يف قول: قلت

واحلجوري يرى أف العلماء كلهم عندىم تقصَت يف معاجلة أمور ادلبتدعة فيقوؿ بصريح  
أنا أعتقد أف العلماء في ىذا العصر لم ) :(تبيُت الكذب وادلُت)ما يف شريط العبارة ك

 (.قيعطوا المبتدعة حقهم كما أعطى األولوف ىذا الح
 ! وىذا ىو عُت ما كاف يردده زلمود احلداد: قلت 

 :وأما أتباعو فكما قاؿ الشاعر
 ضػػػػػػػػػػػارباً  بالػػػػػػػػػػػدؼ البيػػػػػػػػػػػت رب كػػػػػػػػػػػاف إذا

  
 الػػػػػػػػػػرقص كلهػػػػػػػػػػم البيػػػػػػػػػػت أىػػػػػػػػػػل فشػػػػػػػػػػيمة

   

 (:ٓٛ)وبتقدًن احلجوري نفسو ص ( اخليانة الدعوية)قاؿ صاحب كتاب 
! وىاماف! وفرعوف! شيطافوسترى فيما سأذكر أف ىؤالء الخونة يسيروف على طريقة ال)

 .(المنافق!! وعلى طريق ابن أبي! وكثير من الكهاف! وأبي جهل
 . إف عبداحلميد احلجوري قد حذؼ ىذا الكالـ من كتاب اخليانة: ولو قاؿ قائل

نعم حذفو، ليس ألف فيو تكفَتًا وغلواً، حذفو ألنو كالـ رلمل فقط وإال فهو حق : أقوؿ
 .ما أويت عن ىذه ادلقولة الفاجرة عنده وقد دافع احلجوري بكل

 !احلميد عندما أراد أف يعرؼ اخليانة مل غلد أحداً يعرؼ لو اخليانة إال اجلاحظ وعبد
وىو ؼلاطب الشيخ عبدالرمحن بن ( ٙٔ)فقرة ( كشف الغطاء)وقاؿ أحدىم كما يف رده 

 : مرعي
 ( .الساـ عليك وعلى أتباعك)
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 (:ٕٖ)ص وبتقدًن احلجوري نفسو ...( قنصب ادلنجني)وقاؿ أحدىم كما يف رده  
ألم تر إلى )أّما قطاع الطرؽ, فقد نالوا من الّتغّير شّر أقسامو, وانقلبوا شّر منقلب )

 .  ٔ(الذين بّدلوا نعمة اهلل كفرا وأحّلوا قومهم دار البوار
وىذا الكاتب امسو يوسف اجلزائري، قاؿ احلجوري يف تشجيع ىذا الطالب على إيراده أىل 

 (:نصيحة األحباب)لسنة دار البوار، قاؿ كما بصوتو يف ا
أين أخونا يوس  الجزائري؟ قولوا لو ينشر رسالتو طيبة فيها كالـ طيب ينشرىا على )

ىو يريد يطبعها, والذي يقوؿ وقفها يعتبر فاسػق أنا أعتبره فاسقا , االنترنت قػبل الطبع
 !(...(.كذا)وفضولي 

 (:ة األحبابنصيح)ويقوؿ احلجوري كما يف 
واهلل لو أعلم أف واحدًا وق  شريطًا لي, ألىين كرامتو كائنًا من كاف, ألىين كرامتو )

 (.ىذا حاصلو فإنو ما فيو أحد وزير إعالـ عليَّ أصالً , وأفضحو, أو وق  ملزمة لي
ىذا الكالـ صدر من احلجوري مضادة لبياف مشايخ السنة الصادر من احلديدة بتأريخ  :قلت

مشايخ أىل السنة يف اليمن، ضد وىذه ىي شراسة احلجوري، وعنفو ( ىػٜٕٗٔ/ٔ/٘)
تفسيٌق، وإىانٌة، وإحلاُؽ الفضيحة هبم; ألهنم رفضوا باطلو وظلمو، فهل يُدرِؾ ىذا ادلتعجرُؼ 

 .   ما يتفوه بو من أحكاـ جائرة ظادلة، أال قبح اهلل اجلهل واذلوى
عنيف الذي يستخدمو احلجوري مع أىل إف بعض أىل البدع ليخجل من ىذا األسلوب ال

البياف الفوري مع بعض التعليقات انتهى من . (السنة، وما أكثر طعوناتو يف أىل السنة
  .والتصرؼ

مسعنا فيها جعجعة ، فتنة اليت أشعل فتيلها احلجوري مخس سنواتعلى ال مر  لقد : قلت
 -ين بدعهم احلجوريالذ-ء ادلشايخ الفضالمل نَر من و  !سنوات مخس !حًناومل نر طِ  واسعة
والءىم ألىل السنة ٘تسكهم بالسنة والدعوة إليها والًتبية عليها ورأينا رأينا ! وال حزبيةً  بدعةً 

 وغَتىاومازاؿ علماؤنا يف بالد احلرمُت  !مل يتعصبوا لشخص بعينو وال حلزٍب وال جلمعيةو 
ورثة األنبياء وشهداء اهلل يف  العلماء ىمو  ، ويصفوهنا بادلرضيةوعلى طريقتهم ،يثنوف عليهم

 . األرض
                                                           

 . األىواء ؼلجلوف من ىذه األساليب فاحلدادية ما وصلوا إىل ما وصل إليو ىؤالء وكثَت من أىل - ٔ
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 ىل الشيخ عبيد حزيب؟: ادلدخليلشيخ زلمد بن ىادي ودلا سئل ا
 مع أي جمعية؟ ىذا !بيز ح !ىذا واهلل من أعجب العجب): -كما بصوتو-بقولو أجاب 

الشيخ  !أبطل الباطل ا كالـ منىذ ؟مع أي حزب ؟مع أي جماعة !ـ باطل حزبيكال
والحرص تباعها اوال نعرفو إال بحب السنة و , والسنة ي اإلسالـعبيد شابت لحيتو ف

ما  فهذا الكالـ الذي سمعتو من أعجب وبغض البدعة وأىلها والتنفير منهاعليها 
  (.اوما يضر الشيخ عبيدً , سمعت

 :وىي عبيد بعدة أمور الشيخعلى سلفية ادلدخلي زلمد  الشيخاستدؿ : قلت
 .بيةال ينتمي إىل حزب وال مجعية حز  .ٔ

 .شابت حليتو يف اإلسالـ والسنة .ٕ

 .ويبغض احلزبية ويذـ أىلها وػلذر منها ػلب السنة ويتبعها وػلرص عليها .ٖ

 .يبغض البدعة وأىلها وينفر منها .ٗ
وأبطل ! العجبباحلزبية دلن أعجب  -دلن كاف ىذا حالو وىذه أوصافو-حًقا إف الرمي 

فكيف ٔتن يطعن يف أىل األثر ! ل األثرومن أبرز عالمات أىل البدع الوقيعة يف أى .الباطل
 شابت حليتو يف اإلسالـ والسنة؟ويطعن فيمن 

: نفسو، إذا قيل لومن قر بة العلم ويكرمهم ويدعو ذلم، وػلعبيد ػلب العلماء وطل والشيخ
و أنو ليس كذلك، وألف ادلؤلفات يف نصرة منهج أىل ن حولَ فُيشهد مَ ! العامل أو العالمة
مشاؼلنا و وشتًما فلم يباؿ هبم حفظو اهلل،  ن أىل البدع ما نالو سًبا وطعًنااحلق، وقد نالو م

الشيخ الوصايب، والشيخ البخاري، وابٍت مرعي يثنوف على عبيد، و  الشيخيًعا يثنوف على مج
 .حفظ اهلل اجلميع

على اذلوى  اليت قامت وينكروف التجمعات والتحزباتفهم ال ينتموف ألي حزب وال مجعية، 
وػلبوف السنة وأىلها ويتبعوهنا وػلرصوف عليها، ويبغضوف البدعة وأىلها، ويوالوف أىل ع، والبد 

وكتبهم وأشرطتهم شاىدة على ذلك،  .السنة ويتربؤوف من الذنوب كلها صغَتىا وكبَتىا
، وال لدليل أوضح من الشمس يف رابعة النهارعليهم  مل السنة كبَتىم وصغَتىوثناء أى

 .لطعن فيهم إال ادلرضى وأىل الفنتوال يفرح با ،دعيبغضهم إال أىل الب
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 العزيز الربعي حفظو اهلل عندما سئل فيمن يطعن يف الشيخ زلمد بن عبد قاؿ الشيخ عبد
 :الوىاب الوصايب حفظو اهلل كما يف موقع علماء اليمن قاؿ

 بالوىا نصيحتنا أف يستغفر اهلل عز وجل, وأف يتوب إلى اهلل, فالشيخ محمد بن عبد)
الوصابي من علماء الدعوة السلفية من قبل أف نعرؼ الدعوة السلفية, وكما ذكرت غير 

 ٕٙمن الهجرة, وذلك قبل ٗٓٗٔ أنني التحقت بمركز الشيخ مقبل في عاـ مرة
, عرفناه بالسنة, "الوىاب الوصابي الشيخ محمد بن عبد: "يقولوف , والناسسنة

, وال مشهورة ومذكورة, جزاه اهلل خيراً فة و إليها, ومواقفو معرو  والذب عنها, والدعوة
, وقد اطلعت على بعض الردود, فرأيت عما عليو أىل السنة نعلم أنو غير أو بدؿ

 ...راجع باقي كالمو...(. البراىين الموضوعة تحتها العناوين الكبيرة ال تخدمها
 :استدؿ الشيخ الربعي حفظو اهلل على سلفية الشيخ بعدة أمور: قلت

أف ٕتد من  يف الدعوة فهو من علمائها قبل معرفة الشيخ الربعي هبا، وقل  ِقَدمو  .ٔ
 .الشيخ الربعي حفظو اهللعًتاؼ ايعًتؼ ىذا االعًتاؼ الصريح ك

 .معروؼ بالسنة والذب عنها .ٕ

 .مواقفو معروفة مشهورة مذكورة .ٖ

 .مل يغَت ومل يبدؿ عما عليو أىل السنة .ٗ

عبيد اجلابري وبُت   الشيخزلمد بُت ىادي يف  الشيخـ التشابو بُت كال فانظر يا رعاؾ اهلل إىل
 .ؼلرج من مشكاة واحدة ، فستجدهالوصايب الشيخالربعي يف الشيخ كالـ 

فهؤالء العلماء وادلشايخ صلو من البدع ومن الذب والتمجيد ألىلها، فإف البدع والذب عن 
  .أىلها ىو الضالؿ والذؿ والصغار واخلزي والعار

يف مؤلفاهتم وزلاضراهتم مل ؼلرجوا عن السلفية قيد وادلشايخ الفضالء ٕتدىم وىؤالء العلماء 
شعرة، فهم ػلذروف من الشرؾ والبدع وادلعاصي، وذلم مواقف مشرفة وعظيمة يف الذود عن 
حقائق التوحيد والعقيدة ومنهج السلف، كما إهنم يبينوف أخطار اخلرافات بشىت طرقها 

، ورأيناىم يرفعوف بكالـ السلف رأسا ومل نر ذلم حقيقة اإلسالـوالتيارات اذلدامة اليت ٖتجب 
ينقدوف أىل البدع وػلذروف منهم نصًحا لإلسالـ إهنم ، بل واهلل مشاقة للسنة وعلمائها

 .وادلسلمُت
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فهل رأينا أحدا من ىؤالء ادلشايخ الفضالء ػلامي عن أىل البدع والضالؿ؟ وىل يلمعوف 
 -ٔتا دلسناه وقرأناه ودرسناه-ضلسبهم كذلك . ؿ؟ كال واهللرؤوس البدع واخلرافات والضال

فهذا كالـ سلتصر يف سلفية ىؤالء العلماء وادلشايخ  .واهلل حسيبهم وال نزكيهم على اهلل
 . الفضالء بشهادة مشاؼلهم وأقراهنم وطالهبم

ل من الغلماف الصغار يقودىم ػلِت احلجوري إىل تفريق مش ومع ىذا الوضوح جنحت طائفةٌ 
الطعن فيهم وسبهم بأقبح إىل و  ،فجنحوا إىل ٖتزيب ىؤالء الفضالء! السلفيُت بكل ما أتوا

بل وبلغ هبم الكذب والتهويل والظلم ٔتا مل يبلغو أىل د، وجلئوا إىل الكذب واالفًتاء، النق
 .البدع

: ا مجيًعاوإذا قوبلوا باحلجج وكالـ أىل العلم يف سلفية ىؤالء العلماء وادلشايخ الفضالء قالو 
 ! أبعادىا هنا وال يدركوفأقحموا أنفسهم يف قضايا ال يفهمو ! إف العلماء

وجد ذلك  وإىل ساعيت ىذه مل أجد أحداً من احلزبيُت يثٍت على ىؤالء ادلشايخ الفضالء، ولو
يقوؿ احلجوري كما يف شريط أسئلة أىل البيضاء يف  !الستدؿ بكالمهم احلجوري

 :ىػٖٓٗٔ/صفر
 ,إف شاء اهلل أولئك مرة ثانية من -يعني الشيخ عبد الرحمن–مدافعًا عنو  ال أسمعنَّ )

الحزبيوف كثير ويدافع عنو العسكري  !واهلل لقد صبرت كثيرًا, خلوه يدافع عنو الحزبيوف
الشيخ محمد بن عبد  حقو الشيخ محمد بن عبد الوىاب عسكري عبد الرحمن,

 .(الوىاب غالـ عبد الرحمن العدني غالمو
حىت يستدؿ بذلك على ! فاحلجوري يتمٌت أف يدافع احلزبيوف عن الشيخ عبد الرمحن :قلت

ا يدافع عن ا على ىذا ألصق احلزبية بالشيخ الوصايب، وصار حزبيً حزبيتو، فلما مل غلد حزبيً 
 ! حزيب

 : العالمة ربيع بُت ىادي قائالً يل الشيخوقد خاطبٍت 
افية لتظهر حزبيتو ومخالفتو ألىل السنة, إف الشيخ عبد الرحمن قد مرت عليو فترة ك)

  !(.فلم نَر من ذلك شيئاً إف كانت عنده حزبية 
  .الجنوف فنوفيا يحيى : قيل قدؽلًاما قد  أقوؿ للحجوريو 
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يف صغار الطلبة يف أشياء فوؽ مستواىم مع قصوره وقصورىم  أقحماحلجوري  والواقع أف
 وصار ،وآذوىم بألسنتهم وكتاباهتمل السنة أسقطوا علماء أىفقد  .والذكاء والزكاة علمال

فصارت كتاباهتم ! والتعدي والتهم ليئة بالظلمادلزيلة اذلكتابات ىذه العلى  احلجوري ػليل
مث من سيصدقهم إذا تظاىروا بالغَتة على ! ا ذلم، شعروا أو مل يشعرواا ألىل البدع وانتقامً ثأرً 

العقالء يشكر أحٌد صنيعهم وال أشاد  يصدقهم إال احلمقى وادلغرضوف، وملالسنة؟ لن 
  .، إال من كاف على شاكلتهم من ادلغرضُت وأصحاب ادلصاحلبكتاباهتم

وعجز احلجوري كل العجز أف يبُت أخطاء ىؤالء ادلشايخ الفضالء العقدية وادلنهجية بكتابٍة 
ن نفسو عال ٕتد شيئا من ذلك وإذا كتب إظلا يكتب ليدفع ! ػليل فيها إىل اجلزء والصفحة

 .  بصوتو كما يف مسألة اجلامعة اإلسالمية تمُسع مع تكذيبو للحقائق ولو
فلم يسع أىل  بالطعن والتشويو واألكاذيبفلما رأى أىل العلم استطالتهم على أىل احلق 

 .العلم إال قمعهم; لكشف أباطيلهم وباطلهم وظلمهم
اجلابري ]ادلشايخ الفضالء ومل تكتف ىذه الشرذمة اليت يقودىا احلجوري بإسقاط ىؤالء 

يف مجيع  بل وسعوا الدائرة وصاروا يطعنوف[ والبخاري وابٍت مرعيوزلمد بن ىادي والوصايب 
والضالؿ، ولساف حاذلم  مشايخ اليمن ورموىم بالضياع والغش والتمييع واخلداع واحلسد

  .!فنحن خلف ػلِت سائروف وعلى هنجو عاكفوف !أحدٌ  ال يهمنا: يقوؿ
ـ كما يف ٕٓٔٓ/ٓٔ/ٛٔكما يف أسئلة منطقة الديس ْتضرموت بتأريخ وري  قاؿ احلج

 :موقعو، يقوؿ عن ادلشايخ مجيًعا
المشايخ عندىم عناد وعندىم حسد, ىذا الذي قتلهم وجعلهم ينحازوف إلى العدني, )

لم يكن كلهم, شيء  مقصوده ما تقدـ, أعني بعضهم إف -يعني اإلبانة–والكتاب نفسو 
ستطي  ...ء من العناد للمسألة التي يريدونها أف تنفذ بالعضالتمن الحسد, وشي

دعوتهم وربي, واهلل ستطي , وأنا آس  إذا ذىبوا بعد العدني أو تميعوا, ستطي  
ال تحتقروا نصائ  الدعاة, والسيما ُكتَّاب مشايخ رجاؿ ينخلوف العلم نخال  ...دعوتهم 

شايخ ما ليس عندكم واهلل, كثير من من بطوف الكتب, وعندىم من الحصيلة واهلل يا م
عندىم من الحصيلة العلمية المؤصلة السلفية ما ! طالب العلم, والمشايخ البحاث
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ىم إخواني,  !ليس عند بعضهم, صحي  الواقع يشهد بذلك, وأنا ال أحقر المشايخ
 (.... ولكن يا أخي ما يصل  خالص ما في إال ستة أنا وفالف وفالف, وفالف

 (.الوصايب، واإلماـ، والربعي، والصوملي، والذماري، والسادلي: )بالستةويريد : قلت
 -كعبد احلميد احلجوري صاحب اجلاحظ-وطالب ػلِت ! فادلشايخ عندىم حسد وعناد

 !! ومن بطوف الكتب!! ينخلوف العلم طلال
 :لفتة إلى الوراء

 ،ة ادلشايخيف أوؿ الفتنة ٔتحب تظاىرت -أعٍت أتباع احلجوري–كانت ىذه الشرذمة 
قد أوصى هبم،  -رمحو اهلل-ويظهروهنم بأهنم محاة السلفية وأف الشيخ العالمة مقبال الوادعي 

مث بدؤوا بغمزىم وأف بطانتهم سيئة، وأف وكانوا يتسابقوف إىل إنزاؿ مواضيعهم وزلاضراهتم 
ليس  فسقوطهم يف ىذه الفتنة! سابقة ىذه ادلواقف ال تستغرب منهم ألهنم سقطوا يف فنتٍ 

 :كما بصوتو وىذه تفريغو!( دعاس! )ويقوؿ صاحب رسالة تنزيو السلفية .امستغربً 
الشيخ اإلماـ دخل في فتنة اإلخواف المسلمين, ودخل في فتنة جمعية الحكمة )

وخبط في فتنة صال  البكري !( كذا)واإلحساف السرورية, ودخل في فتنة أبو الحسن 
  .واآلف يخبط في طريق عبد الرحمن

 والشيخ الذماري؟: المناظراؿ لو فق
 .انتهى ادلراد...(. دائما ىم ضد الشيخ مقبل ...كلهم كلهم: دعاس قاؿ

أوضح ادلقاؿ يف أسباب وصوؿ ادلشايخ إىل : )بػ موسوـٍ  صاحب مقاؿٍ و ذلك كل   واختصرَ 
 !(. ىذا احلاؿ

المشايخ  إف من المحزف جدًا ىذه الحالة السيئة التي وصل إليها) : (ٗ)قاؿ ص حيث 
 فهي حالةٌ , فهي حالة تحزف كل سلفٍي يحب الخير ويريده ويتمناه لغيره, -وفقهم اهلل-

 .(بالتخبط والتنقل من حاٍؿ إلى حاٍؿ عبر السنين مليئةٌ  وعجيبةٌ  غريبةٌ 
 :التالية وىيلوصوؿ ادلشايخ إىل ىذه احلاؿ ادلًتدية وذكر سبعة أسباب 

  .عدـ فهم ادلنهج السلفي الصحيح:األوؿ
 .واحلزبيُت ،وادلفتونيُت ،رلالسة ادلربوكُت: الثاين

  .والرباىُت القوية واألدلة ،العلمية اإلعراض عن احلقائق: الثالث
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  !!احلسد: الرابع
 .مضادة الدعوة وزلاربتها شعروا أو مل يشعروا: اخلامس
 اهنم الدعاةوإساءة الظن بإخو  (ٔ) ![كذا]حسن الظن الزائد بأىل ادلتملقُت الباطل: السادس

 .السلفيُت

  ![كذا] أنفسهم ٕتمع ادلشايخ حوؿ: السابع
 ،والتنفَت، والشيء من معدنو ال يستغرب ،والشدة ،فانظروا أيها القراء إىل ىذا البغي: قلت

ميذه مسددة ضلو ضلور أىل السنة، وكل إناء ٔتا فيو ينضح، فصارت سهاـ احلجوري وتال
 .وقد وجدوا بغيتهم عند احلجوري وأتباعو! د، كيف الفاستفاد خصـو الدعوة من ىذه الردو 

وإف مل تكن ىذه ىي مسالك أىل األىواء يف التشويش على مشايخ السنة فما ىي 
 مسالكهم إذف؟

 :ولنبدأ اآلف بالتفصيل
 :محمد بن ىادي المدخلي وىذه أسماؤىاالشيخ عدد الردود على 

 .بغي زلمد بن ىادي ادلدخلي رد احلجوري على .ٔ

 .[للحجوريقصيدة مث يليها نصيحة ]رّد بغي زلمد بن ىادي ادلدخلي و دفع  .ٕ

 .عالـ احلاضر والبادي بفجور زلمد بن ىادي  قصيدة للشاعرإ .ٖ

وفيو كالـ )عداُء ِمنها؟ ينقُم األ ماىي داُر احلديِث بدّماج؟ ومازلاضرة قّيمة وشلتعة  .ٗ
 .(على زلمد بن ىادي

 .تناقضات الباغي زلمد بن ىادي .٘

 .إهنا ألحدى الكرب أف يقاؿ عن شيخنا سفيو .ٙ

 . القوؿ األسد يف الرد على من قاؿ بأف شيخنا مثل فاحل أو أشد .ٚ

 .ىذا ىو حاؿ الدكتور زلمد بن ىادي من قبل ظهور حزبية عبد الرمحن العدين .ٛ

 .ري وابن ىادي سلفهم يف التحذير من شيخنا ودار احلديث بدماجاجلابري والبخا .ٜ

  .مرضهم قدًن يا أيها السلفيوف فال غرابة -01 
                                                           

وإين ألعجب كيف يقارع مشايخ الػيمن بػنفٍس حػدادي غػاٍؿ وىػو ال  ! انظر إىل ركاكة كالمو وضعف أسلوبو -ٔ
فػال دخػل !! الكبػاروال ػلسػن وضػع احلػروؼ، ويفصػل يف مسػائل يتوقػف عنػدىا . ػلسن  تركيب مجلة مفيػدة

 .   يف األحكاـ، والسيما القضايا العلمية -أمثاؿ ىذا الطفيلي–للجهاؿ 

http://aloloom.net/vb/showthread.php?goto=newpost&t=9036
http://aloloom.net/vb/showthread.php?goto=newpost&t=9036
http://aloloom.net/vb/showthread.php?goto=newpost&t=9036
http://aloloom.net/vb/showthread.php?goto=newpost&t=9193
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 :عدد الردود على الشيخ عبد اهلل البخاري وىذه أسماؤىا
 عن منكر القوؿ والزور بخاري ادلذعورنصيحة لعبد اهلل ال .ٔ

 .إشهار السيف اليماين إلزىاؽ خزعبالت وافًتاءات ادلفًتي اجلاين .ٕ

عوف الباري يف بياف حزبية ابٍت مرعي ومن جرى رلراىم والرد على ٗترصات عبد اهلل  .ٖ
 .بن عبد الرحيم البخاري

 .تناقضات الدكتور عبد اهلل البخاري .ٗ

 .البخاري معصـوىل الشيخ ربيع عند عبد اهلل  .٘

 .ىذه ىي حقيقة مقالة عبد اهلل البخاري يف الشيخ مقبل وطالبو .ٙ

 .الدكتور عبد اهلل البخاري يتهم اإلماـ الوادعي وطالبو بأهنم خوارج .ٚ

 .من غلمع لنا قاموس السب والشتم للدكتور عبد اهلل البخاري .ٛ

 .اخليانات الثالث للدكتور البخاري ادلتبخر .ٜ

 .اري عن طعنو يف الشيخ مقبل مجلة وتفصيالىل تراجع الدكتور البخ .ٓٔ

 (قصيدة)سلسلة القصف الناري على ذيل عبيد اجلابري الرعديد البخاري  .ٔٔ

 .كلمة منهجية ماتعة، وفيها الرد على البخاري للدبعي .ٕٔ

 .الفتح الرباين يف الرد على عبد اهلل البخاري ادلفًتي اجلاين .ٖٔ

 .لبخاريرد زلمد مانع على الدكتور ادلذعور عبد اهلل ا .ٗٔ

 . رد على ٓتاري الربامكة .٘ٔ

  .التائية يف الذب عن دار احلديث السلفية من ٗترصات البخاري ادلرعية الربمكية .ٙٔ
 :ؤىاعبد العزيز البرعي وىذه أسماالشيخ  عدد الردود على

 .القوؿ الوجيز يف أخطاء الربعي عبدالعزيز .ٔ

 !ىل الربعي يصلح للفتوى .ٕ

 !اب اإلبانةبالقع وسالقع الربعي يف مقدمتو لكت .ٖ

 العزيز مقلد؟ ىل الشيخ عبد .ٗ

 .تعريف ذوي احلجى دلا سطره الربعي يف مقدمة اإلبانة من ظلم واعتداء .٘

 .ىل الشيخ عبد العزيز متناقض يف أقوالو .ٙ
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 .وىذه مليئة باالزدراء واالحتقار والسب. رسالة إىل الشيخ عبد العزيز الربعي .ٚ
ودلا   .َت والتجهيل للشيخ الربعي أعانو اهللوىناؾ مشاركات وتعليقات مليئة بالطعن والتعي

 !عبيد، أىالوا عليو بادلديح والثناء والدعاء للشيخكتب الشيخ الربعي رسالتو ادلفتوحة 
 :محمد الصوملي وىذه أسماؤىا الشيخ دود علىعدد الر 

يف صنعاء  ادلساجد اليت أنشأت على السنة وأساليبو ادلاكرة للسيطرة على الصوملي .ٔ
 .على فكره من طالب دماج ليس وإبعاد من

 .الصوملي ومسجد األلباين .ٕ

 .الصوملي ومسجد شرقُت .ٖ

 .الصوملي ومسجد الرمحة .ٗ

قاط ضعاؼ النفوس من طالب دماج بادلادة وإحلاقهم الصوملي وأسلوبو ادلاكر يف الت .٘
 .بفكره

الصوملي وأسلوبو يف التخدير عن معرفة احلزبية اجلديدة وتزىيد الناس يف الشيخ ػلِت  .ٙ
 .  ودار احلديث بدماج

حسُت  !أعلن عنها الولدوقد  مل تنزؿ إىل اآلف يف شبكتهم،الردود اخلمسة األخَتة  :تنبيو
 ! فهو صاحب ىذه ادلهزلة وكاتبهااحلجوري 

 :(ميزات شبكة العلـو)يف موضوع وىذا الولد قاؿ وىو يعدد ميزات شبكتو احلدادية 
  شيخ الناصح األمُت ػلِت بن علي احلجوري،ٖترص على توجيهات علمائنا ومشاؼلنا كال)

 وأي توجيو ألي عامل أو طالب علم سلفي يف أي بالد اهلل ايخ اليمنػوغيره من مش

 (.اهبا إذا كنت حقً  ،الشبكة قيد التزاـ !(كذا) فمشرفوا ،ادلعمورة
  !األىواؿفيا للهوؿ بل ! ماكرينإىل الناصحُت  شايخادل ىذا الولد ىؤالءؿ أما اليـو حو  : قلت

 فهل مسع القراء ٔتنصوح يفعل بالناصحُت ىذه األفاعيل؟
 :محمد اإلماـ وىذه أسماؤىا الشيخ عدد الردود على

 .رلمل التقوًن والصيانة دلا مجعو الشيخ اإلماـ يف كتابو اإلبانة .ٔ
 ...مصباح الظالـ الواقع يف كتاب اإلبانة .ٕ

 .اإلعانة لتصحيح أخطاء اإلبانة .ٖ
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 .يف كتاب اإلبانة من شبهات وقواعد خلفية تنزيو السلفية شلا .ٗ

 .تسليط األضواء السلفية على ما تضمنتو مقدمات اإلبانة العشوائية .٘

 .براءة اإلماـ الوادعي من قواعد وأصوؿ كتاب اإلبانة الفاسدة .ٙ

 .ىل صحيح أف اإلماـ تراجع عن كتاب اإلبانة .ٚ

 .تنبيهات على الطبعة اجلديدة من كتاب اإلبانة .ٛ

ـ  ٕٓٔٓ/ٓٔ/ٛٔبتأريخ ْتضرموت الديس منطقة يف أسئلة كما " اإلبانة"عن قاؿ احلجوري
 :كما يف موقعو

منذ خرج إلينا وضعناه في كتب  -وهلل الحمد–الكتاب كتاب ضالؿ بال شك, ونحن )
ضااًل, لكن !( كذا), واهلل ىذه كلمة صحيحة واقعية, وال نعتبر الشيخ محمد الضالؿ

أصوؿ أبي الحسن, وأصوؿ مغراوية, وأصوؿ الكتاب كتاب ضالؿ, الكتاب فيو 
, عندهعرعورية, وأصوؿ صاوية وما إلى ذلك, ما أدري كي  طرأت عليو, وكي  التفت 

 (.  , الكتاب كتاب ضالؿبهذه السهولة وكي  اجتمعت عنده
أصوؿ أيب احلسن وعرعور، وادلغراوي،  فيو الشيخ اإلماـ لَ بانة أص  إذا كاف كتاب اإل: قلت

فالعلماء الفحوؿ أخرجوا ! وال مبتدًعا ال يكوف ضاالً بعد ىذا د قواعدىم مث وقعّ  !!والصاوي
وحرهبما الشعواء الضروس اليت شنوىا على  لقواعدعلا التمييعية من السنة أبا احلسن والعرعور

 !أىل السنة
 !، وأخرجوا ادلغراوي دلنهجو التكفَتي!إلخوانيتو وقواعده الفاسدةوأخرجوا الصاوي 

صوؿ الباطلة ومع وأوعى كل ىذه البدع والقواعد واألفيو مجع لشيخ اإلماـ بكتاب اوجاء 
 !!ا غَت ضاؿسلفيً ذلك يبقى 

الرمحن مبتدعة ليسوا من أىل السنة بل   والبخاري وعبد اجلابريادلدخلي و يخ اشادلباؿ ا فم
ماـ الشيخ اإلٓتالؼ  -كما بصوتو- ؽلرؽ من الدين عند احلجوريأف اجلابري  الشيخكاد 

 .مازاؿ سلفًيا
و وعرؼ تعظيمو لنفسو دلن عرفَ  ، السيمااحلجوري العجيبة ال تستبعد منادلفارقات وىذه 
 الشيخ قاؿ عنوحيث  !احلجوري نفسو واجرحوالبخاري وادلرعي فالشيخ اجلابري  !األبية
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البخاري والشيخ ادلرعي بالفجور،  الشيخووصفو  .سليط اللساف فاحش القوؿ: اجلابري
  .سفو، وأنو أشد من فاحلزلمد بن ىادي أيًضا بال الشيخفو ووص

 اجلابري الشيخمن دائرة السنة، وكاد  واوؼلرج وابدعأف يُ ومن معو فاستحق الشيخ اجلابري 
واستحق أيضا أف تلفق عليو التهم، ! وؽلرؽ من الدين أف يقارب الزندقةعند احلجوري 

وليطلقوا ألسنتهم بالسب  ،ىؤالء ادلشايخ بتالميذه البارعُت ليهينوا فاستعاف احلجوري
  .اتوالشتائم واالهتام

ل قواعد عرعور أو وأص  الشيخ اإلماـ د أما الشيخ اإلماـ مل يتعرض للحجوري نفسو، وإف قع  
 ،ويوزعو ،ويطبعو ،اإلبانة كتابو  والشيخ اإلماـ مازاؿ ينشرُ  ...أو...أو...أو ادلغراوي الصاوي

ـ   ومل يباؿ باحلجوري وصبيانوا، ا وغربً ويرسلو شرقً   الذين قادوه إىل فتنٍة ىوى بسببها على أ
 .رأسو

و في افغلو انظر كيف أقاموا الدنيا وأقعدوىا دلا انتقد الشيخ عبيد اجلابري أحد قادهتم، ]فػ
، وأوسعوا الشيخ عبيدا حتى جعلوه إماـ الثقلين ولو ذوبوه لذاب لحمو قرآنا وسنة

ا بعد أف كانوا يبالغوف يف تعظيمو كعادهتم يف العلماء غَته، حيث كانوا اجلابري طعًنا وٖتقَتً 
يتظاىروف بتعظيمهم فلما خالفوا أباطيل رمزىم احلايل، وخالفوىم يف أباطيلهم وجهاالهتم، 

، فحاذلم كحاؿ اليهود مع عبد اهلل بن سالـ وأكاذيبهم، وأوسعوىم طعًنا وتكذيًبا وٖتقَتًا
  [الذي أكرمو اهلل باإلسالـ أحد أحبار بٍت إسرائيل

 ( ٛٛٗ)ص " اجملموع الواضح"ربيع يف رده على فاحل  الشيخمن كالـ ما بُت ادلعقوفتُت 
 .فالطيور على أشكاذلا تقع .فقط وزدت ما ٖتتو خط

 :وبعض أسماء ردودىم عليها ,طعوف الحجوري وأتباعو في الشبكات السلفية
حلرب حرب على أىل السلفية، وىذه ا ه الشبكاتجوري حربًا عنيفًة على ىذشن أتباُع احل

 .السنة ومنهجهم
 :, وإليك أسماء الردود عليهاأوالً سحاب

 .موقف سحاب ٕتاه دعوة دار احلديث بدماج موقف ادلخذلُت .ٔ

 !!ىل الشيخ عبيد راجع سحابا بعد طالقها؟ .ٕ

 .(إىل مىت التخبط واالضطراب)علسة عتاب يف أذاف مشريف سحاب  .ٖ
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سحاب فيما نشرتو من ادلقاالت اليت تدافع عن حزبية عبد الرمحن  الرد على شبكة .ٗ
 .العدين

 .ىل ٗتلت سحاب عن حيادىا ادلزعـو .٘

 .ىل يقبل ادلشرفوف على شبكة سحاب ىذا الغلو .ٙ

وىناؾ طعونات كثَتة جدا يف تعليقاهتم ومشاركاهتم، وطعنوا أشد الطعن يف أخينا الشيخ 
 .حابي وباقي مشريف سالدكتور خالد الظفَت 

 : احلدادية قاؿ أحدىم يف شبكة العلـو
من حي  السعي في  بقناة الجزيرة القطرية صارت تذكرنا القطرية شبكة سحاب)

 ...(.تأجيج الفتن في بالد اليمن
 (.!شبكة سحاب الخراب): احلدادية األثري يف شبكتهمشبكة قاؿ أصحاب و 

 ...(: اـ الصومعيجواب أيب عل)وقالوا يف شبكة العلـو احلدادية يف موضوع 
 .(شبكة أصبحت خراب من المرعية الذين فيها سحاب)

 (:ٜٗ)قاؿ الشيخ ربيع حفظو اهلل يف اجملموع الواضح يف رد منهج وأصوؿ فاحل 
 (إف ىذه الحرب التي تشنوَنها  على سحاب إنما ىي حرب على أىل السنة ومنهجهم)

 (:ٗٚٗ)الشيخ أيًضا وقاؿ 
واالفتراءات في كتاب شبكة سحاب من علماء  وكم وكم طعنوا باألكاذيب)

 .(...وطالب
 :"كل السلفيين" التشابو الكبير بين موقعي العلـو وموقع أبي ىنية

حقيقة دور الشيخ ربيع المدخلي في افتتاح منتديات كل )يقوؿ صاحب موضوع 
 :" كل السلفيُت"كما يف ( السلفيين

ىو التضييق الذي حصل في ( ينكل السلفي)إف السبب الرئيسي في إنشاء منتدى )
وعلى كل من يخال  ىذين المنتديين  ,والبيضاء على شيخنا الحلبي منتديي سحاب

فتم طرد وتجميد عضوية العشرات من أعضاء ىذين , عليهما في توجهات المشرفين
 (.المنتديين بسبب ذلك
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 :العلـوشبكة كما يف الولد حسُت احلجوري   ويقوؿ
فضيلة الشيخ يحيى بن علي باالنحياز إلى من ثار على افتضحت شبكة سحاب  لقد)

قد كاف بين الشيخ يحيى  !(كذا) حي  أنو؛ دار الحدي  بدماج وعلى, الحجوري
صال  البكري ما قد علمو الكثير, وكاف إذا كتب  والمفتوف, الحجوري حفظو اهلل

!!!! ي مبررالشبكة فال ندري إال وقد حذفو بدوف أ الشيخ يحيى مقااًل يرسل على ىذه
وكاف ىذا ىو الدافع  !!صال  البكري مقااًل ينشره , وإذا كتب!!وال احتراـ لبياف الشيخ

وفي فتنة عبد الرحمن العدني وشلتو , اهلل لفت  موقع خاص بالشيخ يحيى حفظو
على ذلك المنواؿ المنحاز, بل المتعصب  اهلل أصلحو الحزبية سار أبو عبد اهلل المدني

يا أخانا !! ين في ىذه الشبكة وغيرىمالمشارك ى على من تابع ذلك منبما أظنو ال يخف
نفسو, عندؾ شبكة ُيستطاع أف يؤتى بأمثالها عشرات  الظفيري رحم اهلل امرأ عرؼ قدر

 (.المرات
كما يف ( موقف شبكة سحاب ٕتاه دعوة أىل احلديث بدماج)قاؿ أحدىم يف موضوع 

 :شبكة العلـو احلجورية
من حي  السعي في  بقناة الجزيرة القطرية صارت تذكرنا ريةالقط شبكة سحاب)

 تعين أصحاب الحراؾ االشتراكي فقناة الجزيرة القطرية ,تأجيج الفتن في بالد اليمن

, وفتحت لهم المجاؿ عبر -وفقها اهلل-وتق  بجانبهم في مواجهة حكومة البالد 
تعين  شبكة سحاب القطريةو  الفضائية وموقعها في النت للطعن في والة األمور قناتها

- مواجهة معقل الدعوة السلفية دماجالحراؾ المرعي وتق  بجانبهم في  أصحاب
والطعن في شيخها, وفتحت ألذناب الحزب الجديد المجاؿ عبر منابرىا   -حرسها اهلل

ماذا يريد  يدفعهم؟ فيا ترى ماذا وراء األكمة, ومن الذي وتضليالتهم لنشر تلبيساتهم
وللحراؾ االشتراكي, وللحزب  من دعمهم للرافضة الحوثيين, -ىداىم اهلل-القطريوف 
  (.!!!الجديد؟
 :وىذه أسماء الردود عليها شبكة البيضاء طعنهم في: ثانيا

 . ىل أصبحت منديات البيضاء سوداء بعد فتحها اجملاؿ ألذناب احلزب اجلديد .ٔ

 .حقيقة منتديات البيضاء .ٕ
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 .كتب يف البيضاء  حقيقة من يريد حقيقتنا رد على ما .ٖ

 .البيضاء العلمية موقع ىجـو مبلغ عنومنتديات  .ٗ

 .علي رضا يتالعب بادلقاالت .٘

 .عجيبة من عجائب علي رضا .ٙ

 .ادلخذوؿ رد عدواف النكرة ادلأجور أسامة عطايا .ٚ

 .ماذا ينقم اخلاذلوف من فضيلة الشيخ اذلاليل فيو رد على أسامة العتييب ومقلديو .ٛ

 .ا قالو أسامة عطايا الفارغالتنبيو البالغ على سوء م .ٜ

 .الصاـر ادلنكي يف قطع جلاج أسامة عطايا العتييب .ٓٔ

 .دعوة صادقة لألخ أسامة بن عطايا العتييب للتوبة قبل الندـ .ٔٔ    

 ":موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن"ىجموا على ثم 
 : قاؿ احلجوري كما بصوتوحيث 

موقع ابني مرعي, موقع لهم ولمن ضاد ىو موقع ابني مرعي في الحقيقة, ىو )
 .(الدعوة

 :طعوناتهم في مشايخ الجزائر الفضالء: ثالثا
لقد بلغت الردود على الشيخ فركوس وباقي مشايخ اجلزائر أكثر من عشرين ردا، ولوال 

وقع الضرار احلجوري فسيجدىا يف اجع مَت لاإلطالة لذكرهتا بالتفصيل ومن أحب معرفتها ف
 [.يف بياف حاؿ زلمد علي فركوساجلامع ]عنواف 

 :ىػٕٖٗٔ/ٗ/ٕٔبتأريخ ( حكم ادلظاىرات يف اإلسالـ)قاؿ الشيخ ربيع يف مقاؿ 

 ...(.وعلماء الجزائر وعلى رأسهم الشيخ محمد علي فركوس)
، والشيخُت الفاضلُت ابٍت مرعي، عبيد الشيخكما إين مل أتطرؽ لذكر أمساء الردود على  

 .خشية اإلطالة
إذا جرح إماـ بحجة وجب [: )أسئلة أصحاب حلج]يف شريط أال وإف احلجوري قد قاؿ  

قبوؿ جرحو  قبوؿ جرحو وإذا جرح أيضا عالم بصير بالجرح والتعديل بحجة وجب
 .(..وضابط الجرح أف يكوف مفسرا مبينا 
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على رأس ىذا السفيو ادلتطاوؿ على الصحابة وعلى العلماء و من العلماء  مجعٌ  قد جرحَ  :قلت
أدلة ىذا  وقد ذكرتُ  ،وّترح مفسر بُت  يف ىذا الزمن، حامل راية اجلرح والتعديل  اجلارحُت

يتباكوف كالثكاىل من  أتباعو ، وقد رأينا(لفوريالبياف ا)ويف الذي سبقو  جلرح يف ردي ىذاا
يف  متوقعةفهذه النتائج غَت ر ستؤوؿ إىل ىذا ادلستوى، و ربيع ومل يظنوا أف األم الشيخجرح 

 . ذلم األمر على غَت حقيقتو ىذه الفتنة; وذلك أف احلجوري صو ر
 (!! غيرىمولكن علماء السنة يدركوف ما ال يدرؾ [. :)إقامة الدين]يف شريط  وقاؿ

 .زائر فتنتك فحذروا منك ومن أتباعك اذلوجفقد أدرؾ علماء ادلدينة واليمن ومكة واجل
 :مصارعة الثيرافالحجوري و 

أنا وإخواني على الحق وبينا الحق [: )أسئلة أصحاب حلج]قاؿ احلجوري يف شريط 
والذي يريد  ...بأجمل بياف وأوض  البياف وما بقي إال التلبيس علينا والفتنة والقلقلة 

 (! يصارع ىذه الحلبة
دلا أىب العلماء تقليد احلجوري يف التزاـ جرحو ألىل السنة، محل عليهم محلة شعواء : قلت

ففاحل كاف ػلكم على من ! وحكم عليهم بأحكاـ جائرة مع تأىبو للقتاؿ يف حلبة ادلصارعة
يدعو السفهاء وكل أف ال يقلده بأنو قد نسف رساالت الرسل، وذلذا اضطر احلجوري إىل 

على  إىل أف يردوا على العلماء وشجع اجلهلة من تالميذه إىل أف يتمردوا ودب   من ىب  
  :[نصيحة األحباب]يف  العلماء، حيث قاؿ احلجوري

أما نحن قد بينا ما نراه يكفي والحمد هلل ومن لو ملزمة أو لو شريط أو ما إلى ذلك )
    !(.سيما وأنا أطلع عليويرى أنو يقربُو إلى اهلل ينشره وال

أنتم استريحوا ): قائال يف الشريط نفسو يف ادلقابل يطالب العلماء بالسكوت واذلدوء مهدًداو 
ئوا بالكم ال , اشغلوا الناس بما ينفعهم, أقبلوا على الدروس علِّموا طالبكم, اىدؤوا ىدِّ

 (.تقحموا أنفسكم في أنكم تدخلوف في فتنة من استشرؼ لها تستشرفو
أىل العلم و  والويالت، ا مل يستجب ىؤالء العلماء إىل نصيحتو نزؿ هبم اذلالؾفلم  : قلت

وعلى رأسهم  -ومناصحةطويل بعد صرب –جزاىم اهلل خَتا قالوا كلمة احلق يف احلجوري 
 ،زلمد ادلدخلي الشيخ البخاري و الشيخ عبيد والشيخ الوصايب و الشيخ ربيع و الشيخ



45 
 

حزب احلجوري ىؤالء ادلشايخ شليعُت وغشاشُت وسلادعُت ومضلُت كما  فاعترب. وغَتىم ُكثر
   .يف شبكتهم اخلبيثة

دفع ورد بغي )كما يف شريط ( اجلابري وادلدخلي والبخاري)قاؿ احلجوري يف مشايخ ادلدينة 
 (:زلمد بن ىادي

لدعوة, أنتم السفهاء, أنتم الكذبة الفجرة, أنتم البغاة, أنتم الظلمة, أنتم المفرقوف ل)
تثويرىم أف يقصم اهلل ظهره أنتم أو فتنة ىؤالء العدنيين و أسأؿ اهلل أف من سعى في 

ثم ...يا سفهاء قاتلكم اهلل: ...-ثم قاؿ-...غيركم وسيصلكم دعاء الصالحين يا فجرة
محمد بن ىادي مفتري, وعبيد الجابري مفتري, ىؤالء مفتروف, والبخاري مفتري : قاؿ

أمريكا تشتغل في تمزيق الشعوب, وأنتم تشتغلوف في تمزيق ...ومن دفع بهم مفتري
 .(الدعوة السلفية السيما األغبياء, وباألخص في اليمن

ود اجلبارة، واألوقات فهل بعد ىذا الكم اذلائل من الطعونات، واذلجـو الكاسح، واجله
ا إنو حقً ! !ذلت يف حرب أىل السنة ػلق للحجوري أف يزعم أنو ليس حداديااليت بُ  ادلبذولة

 . يهدـ مصرًا ويعوض الناس بعرًا
 :أوجو الشبو بين فال  والحجوري

 :أوال
 .                                                            السيما الشيخ ربيع وعلماء ادلدينةو الطعن يف العلماء واحتقارىم وإسقاطهم،  

 : ثانيا
نفسو مصلحة اعياف مصلحة الدعوة فكالعلا ينظر إىل عدـ النظر إىل ادلصاحل وادلفاسد فال ير 

 .الزكية
 : ثالثا

 !يسَتىم مقلدة -يف نظرىم-يأنفاف من االقتداء بالعلماء، ألف ىذا 
 : رابعا

 .  ٓتالؼ غَتعلا ليةو يشعراف ادلستمع لكالمهما أهنما علا الغيوراف على الدعوة ويشعراف بادلسؤ 
 : خامسا
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وحاوي الفنوف " "اجلهبذ" و "ادلنقذ"احل أطلق عليو أتباعو الغلو احلاصل يف الرجلُت فف
 ،على اإلطالؽ "إماـ الثقلُت"، واحلجوري أعلى منزلة منو فهو "رػلانة ادلدينة"و" والعلـو

ولفظ الثقلُت عاـ يدخل ٖتتو حىت األنبياء والرسل فكيف رضي احلجوري هبذا الغلو 
بل دافع عنو الولد ادلدلل حسُت احلجوري  ،اعلم للحجوري توبة وال ندمً واإلطراء، ومل ن

كتبو يف ( قطع الوتين للمتشبثين بعبارة إماـ الثقلين)بأسلوب ماكر يف مقاؿ ركيك متهاٍو 
 : قاؿفكاف شلا ( ـٜٕٓٓ-٘-ٙ)شبكتهم بتأريخ 

يحيى من  بمثل ما ُشنع على الشيخ المتقدمين ولم ُيشّنع عليهم وىذا اللقب وجد في)
 قاؿ العالمة الصنعاني رحمو اهلل في, والعناد لجديد أىل الشغبقبل زمرة الحزب ا

فأجاز تزوج  الثقلين ثم صدرت فتوى من فقيو آخر ملقب بمفتي(: )ٕٓ)إرشاد النقاد 
 .لها منزلة أىل الكتاب اىػ الحنفي بالشافعية وعلل ذلك بقولو تنزيال

 (. الصنعاني رحمو اهلل ىذا اللقب ولم ينتقد العالمة
ثل احلجوري يفرح بالغلو ا اللقب أطلقو غالة التمذىب والتصوؼ على رجل مىذ: قلت

 .واإلطراء
مث يا سبحاف ! عدـ انتقاد الصنعاين ذلذا اللقب ال غليز لك أف تصف نفسك بإماـ الثقلُتو  

كوف الصنعاين سكت ومل ! اهلل كيف صار احلجوري مقلًدا أعمى أشد من مقلدة األحناؼ
 !  جة دامغة لك يا صاحب الصفاء والنقاءحسكوتو كوف أفيينتقد 
, فقد لقب ابن تيمية بشيخ اإلسالـ واإلسالـ دين منكرة والعبارة ليست: قلت: )مث قاؿ

بإماـ أىل السنة ومن الجن أىل سنة ومنهم غير  اإلنس والجن, ولقب اإلماـ أحمد
مد وكشيخ شيخنا يحيى حفظو اهلل كاإلماـ أح!( كذا)وال نقوؿ أف . قددا ذلك طرائق
 لعقل العقيم, وإنما القصد أنو ال شيءاسيفهمو ذوي الفهم السقيم, و  اإلسالـ كما

 .انتهى (.لمن كاف أىل لو .ينتقد في اللقب
 .واإلماـ أمحد ال يساوي لقب إماـ الثقلُت من قريب وال بعيد  !بَ قِ كل من لُ : قلت

سلم وحىت األنبياء كاف النيب إذ ىذا اللقب ال ينطبق إال على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و 
عث إىل اجلن واإلنس عليو الصالة يبعث إىل قومو خاصة ورسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بُ 

 .والسالـ 
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ولقب ال يؤدي معٌت  ،ولقب إماـ أىل السنة ؼلرج بو أىل البدع والكفر من اجلن واإلنس
 .إماـ الثقلُت وكم ادلسافات بينهالقب 

لمغالطات ة ألنكرت ىذا اللقب اإلنكار الشديد بدوف تلمس لمن أىل السن ولو كنتَ 
 .وادلسوغات للباطل

 .(وال نقوؿ شيخنا إنو كاإلماـ أحمد): وقوؿ الولد ادلدلل حسُت
 ألم تر أف السي  ينقص قدره    إذا قيل إف السي  أمضى من العصا        : يقاؿ

رف بأحد من طالب الشيخ ابن بل ال يق ،بل ال يقرف احلجوري بأصغر طالب اإلماـ أمحد
 .علميةالالناحية باز ىذا من 

سلفي ملتـز ٔتنهج السلف أما من الناحية ادلنهجية واألخالقية فال غلوز أف يقرف بأصغر 
 .وأخالقهم

: قائال .عمو وشيخو لهذا اللقبعلى أىلية ين سالولد المدلل حر قِ وأعجب لو كي  يُ 
  (!لو أىلكاف قب إذا  وإظلا القصد أنو الشيء ينتقد يف الل)

 .يلقب بإماـ الثقلُتفشيخو أىل ألف 
ذوي الفهم السقيم  بأهنم من( إماـ الثقلُت)لو كيف يصف من ينكر ىذا اللقب  وأعجب

 ؟ ادية ىذا ادلبلغ من الغلو القاتلفهل بلغ احلد. والعقل العقيم
فضحهم وأظهر   الذيهلل فاحلمد! انظر أيها القارئ ادلنصف إىل ىذا الكالـ السمج ادلتهالك

ال توبة للحجوري الذي قيل بو، ف تعلقٌ ماكى على ىذا اللقب وقلبو حقيقتهم فاحلجوري يتب
ألهنم يروف الكالـ ليس  وال توبة ألتباعو والسيما ىذا الناشر !الشعرىذا على رأسو وفيو 

بوا يقولوف ، ولو كانوا تائبُت دلا ذىمنكرًا، فكيف الصنيع مع أناس يروف سوء عملهم حسًنا
وألعلن احلجوري توبتو، لكنو يرى إعالف ذلك نقًصا ! قاؿ الصنعاين وقاؿ ادلفيت الفالين

 .وضعًفا فإىل اهلل ادلشتكى
ويرى أف ! ا للثقلُتفحق يل أف أجـز اآلف بعد ىذه ادلدة الطويلة أف احلجوري يرى نفسو إمامً 

 :ىذا اللفظ ال غبار عليو وأنو أىٌل لو لعدة أسباب
 .قيل على رأسوأنو  .ٔ

 .مسعو ومل ينكره .ٕ
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 .شكر الشاعر عليو .ٖ

 .طبع الشعر يف كتاب، وقدـ لو احلجوري .ٗ

 !( مفيت الثقلُت)وذكروا ! د يف ادلتقدمُتجِ وُ قد احتجاجهم بأنو  .٘

 !الصنعاين بسكوت حسُت واحتجاجوالولد دفاع ابن أخيو   .ٙ

 !العبارة ليست منكرةبأف : تصرػلهم .ٚ

 (.إماـ أىل السنة)( شيخ اإلسالـ)احتجاجهم بلفظ  .ٛ
أف احلجوري مفتوف هبذا اللقب، فال يراه  اواضحً  اىذا األدلة والقرائن القوية لتبُت بيانً إف 

 .  وعليو التكالف سبحانو ادلستعاف،وىو  ،منكرًا وال زورًا، فاهلل حسيبو
للعلماء ا على ابن تيمية، وكاف بعض احلدادية يقوؿ األوىل إمامهم زلمودً  احلداديةُ  لَ فض   وقد

عليكم أف تثنوا ركبكم بُت يدي أـ عبد اهلل زوج أيب عبد اهلل : ادلتخصصُت يف العقيدة
 !احلداد
 : سادسا

على احلدادية األوىل، فاحلجوري مرة ينكرىا  علميةٌ  وال ردودٌ  واضحٌ  صريحٌ  ليس ذلم موقفٌ 
ىو : ية ويقوؿومرة ال يرضى بالتسم! تافو ال يوجد شيء امسو حدادية وزلمود رجلٌ : ويقوؿ

ما : )...حيث قاؿ ،(رد بغي زلمد بن ىادي)وال نقوؿ حدادية كما يف شريط ! غلو
تسمونو أنتم بالحدادية نحن نسميو الغلو حدادية من اصطناعكم من اصطالحكم وإال 

 ٔ..(.ىو داخل في أمر الغلو
بو بينها وبُت مكابرة وذلا قرناف، وإظلا أنكر احلجوري احلدادية لقوة الشفيو وىذا الكالـ 

أليست داخلة يف !( ُتاحلسني)على أتباع أيب احلسن احلجوري طلق ياحلجورية، وإال فلماذا 
 .(َتْكُتُموفَ  ُكْنُتمْ  َما سُلْرِجٌ  َوالل وُ ) ؟ما ىذا الدفاع الغريب عن احلدادية !التمييع

ت الردود لسنة وؼلرجاف مئاعلا يصباف جاـ غضبهما على أىل ا ويف ادلقابل! ومثلو فاحل
 . أىل السنة ادلواقع حلربوأنشئوا 
 :سابعاً 

                                                           
  .وإذف فإهنم غالة -  ٔ
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خلف بعض العلماء يف صلد  -مكرًا وكيًدا-تسًتىم ببعض العلماء، ففاحل وحزبو يتسًتوف 
وشتاف بُت " طريقة الشيخ مقبل"على  اوأن" أوصى يل الشيخ مقبل"سًت بكلمة تواحلجوري ي

 أىل السنة ويبدعهم، وذلذا اضطر ادلنهجُت، فالعالمة مقبل رمحو اهلل ما كاف يطعن يف
لقد مات العلماء كلهم وما  "وادعيخليفة ال: "وىي بدعة إىل بدعة جديدةوأتباعو احلجوري 

إال ما كاف يف ( خليفة ابن تيمية)وال قيل البن القيم " خليفة فالف"مسعنا أحًدا يقاؿ لو 
فحسبنا اهلل ال إلو ! األلقاب اخلالفة الراشدة اليت ٗتتص بالوالية، فهذه من بدع احلجوري يف

 .إال ىو عليو توكلنا وإليو متاب
 : ثامًنا

 . والضالؿ البدع أىل تتناوؿ ال والتعديل اجلرح قواعد أفاتفاقهم على 
عن بدعة اشتراط الكثرة أو اإلجماع لقبوؿ القدح في أىل الفتن  زجر الرعاع] فيف

 :(ٚٙ)قاؿ ص -كالمو على وأثٌت رياحلجو  لو وقّدـ- للمدعو يوسف اجلزائري[ واالبتداع
 أو الكتاب من نص فيو ليس مما االجتهاد, طريُقو فيما األئمة يختل  قد وإنما: قلت)

 رواة تضعي  في اختالفهم في الشأف ىو كما , صحي  إجماع أو الثابتة السنة
 كلّ  اجتهاد على بناءً  ونحوه, والحفظ الضبط في اختالؿٍ  حصوؿ بسبب وتجريحهم

 من فمنهم ذلك, وغير الثقات بروايات حديثو ومقابلة الراوي لحدي  سبره في إماـ
 وال والءً  ذلك على يعقدوف وال يخال , من ومنهم الراوي تضعي  إلى اجتهاده يؤّديو
 وبراء, والءٌ  عليو ويَنبني واألحكاـ, األسماء باب في يدخل فإنو التبديع؛ باب أّما براًء,
 شخص انحراؼَ  ودينو علمو في نثق عالم أثبت فإذا ئمة,األ فيو يختل  مما ىذا وليس
 السنة أىل أف إذ العلم, أىل كالـ من مرّ  كما لو التسليم فالواجب السل  منهج عن
 . انتهى( . أصولهم من كاف وما منهجهم في يختلفوف ال

 (.براءً  وال والءً  ذلك على يعقدوف وال: )و٘تعن يف قولو
 يبُت أف يريد فهو ، براء وال والء عليو يعقد ال الرواة يف كالـال أف حيث يرى ىذا اخلنفشاري

 فهو البدع أىل يف كالمهم ٓتالؼ مطلقاً  منهم ػلذروف وال الرواة غلرحوف احلديث أىل أف
 .ٖتذير
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 ىذه تنسف علمية ردود عدة ادلدخلي ىادي بن ربيع اللواء حامل العالمة الشيخ كتب وقد
 :كالتايل وىي الباطلة الدعوى

 يف يدخلوف البدع أىل وغَت أولياً  دخوالً  احلديث أئمة جرح يف يدخلوف البدع أىل - ٔ
 .شك دوف ٖتذيرىم

 وإفك ادلبتدعُت وضالؿ ادللحدين كيد من الدين محاة ىم والتعديل اجلرح أئمة - ٕ
 .الكذابُت

 والبدع األىواء بأىل الناس أعلم ىم هنجهم على سار ومن والتعديل اجلرح أئمة - ٖ
 .تنقطع مل األكفاء من والتعديل اجلرح ومشروعية

 احلريب فاحل رلازفات على فيها يرد ربيع حفظو اهللالشيخ كتبها  مقاالت ثالث فهذه: قلت
 وىذه !فاحل سلفهم قرره ما يقرروف الذين وأتباعو، احلجوري رلازفات على ردٌ  اليـو وىي

 .(فاحل وؿوأص منهج رد يف الواضح اجملموع) ضمن طبعت ادلقاالت
 

  :وكتب
 .عرفات بن حسن المحمدي

 .المدينة النبوية
 بعد عصر يـو الخميس
 ىػٕٖٗٔالثال  من شواؿ سنة 

 


