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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  

  : هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وبعد  احلمد    
 علي فتوى منقولة يف     ؛ اتصل يب بعض اإلخوة ، وقرءوا      قبل صالة املغرب ، وأنا متجه إىل هنا إلقامة هذا اللقاء املبارك               

 ويبدو أنَّ الفتوى قريبةٌ منذ -رك وتعاىل  حفظه اهللا تبا   -بعض صفحات اإلنترنت عن فضيلة الشيخ أمحد بن حيىي النجمي           
خ األردن يف العقيدة ؛ وهم شـيوخ        هل تنصحوننا بأخذ العلم من مشاي     : يقول السائل    ف -ثنني   يوم اال  -فقط  ثالثة أيام   

   :؟ فأجاب فضيلة الشيخ  - رمحه اهللا -مركز األلباين 
 هكذا يف النسخة اليت     – احلسن    أنهم يؤيدون أيب   - أي السائل    -نهم  نقلت ع لكن  وهؤالء معدودون من السلفيني ؛         

، ويؤيـدون املغـراوي ،       عنهم أنهم يؤيدون أبا احلـسن         ولكن نقل  –أبا احلسن ، واهللا أعلم      : بني يدي ، والصواب     
انتهى .   العلم م يؤخذ عنه  فإنَّ عليه مالحظات ، والنستطيع أن نقول فيه أنه        ؛  ويزكوم ، ومن يزكي املغراوي التكفريي       

   - حفظه اهللا –كالمه 
    م األفاضل ، والنـزكيهم علـى اهللا ،         والشيخ من أهل العل   ددت أن أعلِّق على هذه الفتوى ،        لت ، وتر  احلقيقة أنا تأم

 واملنهج ، وهو معروف يف نصرة السنة ، والعقيدة ،      والتقينا به يف بعض سنوات احلج ؛ قبل حوايل سبع أو مثاين سنوات ؛             
وهللا احلمد كتبه حنرص عليها ، وندلُّ عليها ، وعلمه معروف ؛ لكن ليس من شرط العامل كما هو بدهي أن يصيب يف كلِّ              

، فكلُّ بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون ، وحنسب أن خطأ العامل يف اجتهاده ، وباجتهاده هو مأجور عليـه        ما يقول   
أما أننا معدودون مـن  ؛ وأنا أعتقد أنَّ هذه الفتوى فيها ما فيها حد دون األجرين إن شاء اهللا ،     غري مأزور ؛ لكنه أجر وا     

نا يف كـلِّ    ونؤازر مشاخي ، والعقيدة السلفية ،     السلفيني ؛ فاحلمد هللا ذلك من فضل اهللا ، وحنن ندعو إىل الدعوة السلفية               
،  ان ، وال أمساء ، ونعتقد أنَّ الوالء والرباء على املنـهج والعقيـدة             المينعنا منهم جغرافية ، والحدود ، وال ألو       ؛  مكان  

ا أم -عز وجل    -وردودنا على احلزبيني ، والتكفرييني ، ومن لف لفَّهم أكثر من أن تذكر يف هذا املقام مع استغفار ريب                    
ؤيد أبـا احلـسن ، واملغـراوي ،         ا ن  أنن -ا  عن -أنَّ السائل نقل لنا عنهم      : يعين  ..ولكن نقلت عنهم    : أنه قال الشيخ    

وننتقد املغراوي فيما أخطأوا فيه ، وحنن بينا مـا          ؛ حنن ننتقد أبا احلسن ،       ونزكيهم ؛ وهذا يف احلقيقة كالم غري صحيح         
  ىـنرضالميكن أن لكن  ؛ عندهم من مالحظات

_______________  
  " .  احلسن اولكن نقلت عنهم أنهم يؤيدون أب: " ن يقال والصواب أقال شيخنا أمحد النجمي حفظه اهللا  ) 1
  " .  ولكن نقلت عنهم أننا نؤيد أبا احلسن : "والصواب أن يقال وقال أيضاً  ) 2
  

  حىت؛  امسه زنه ، ومهما عالمهما كان وكان طبق األصل عن أي إنسان نسخةً ألنفسنا أن نكون 
وخباصة أنَّ هناك مـن كبـار        ، ومل نكن لنتبع قوله هكذا يف هذه املسائل ،            كن لنقلده مل ن  -رمحه اهللا    - شيخنا األلباين   

من اليزال يؤيد أبا احلسن ، ويؤيد املغراوي ، ويزكوم ؛ فهل يعين يستطيع السائل               ؛  الشريفني  املشايخ يف بالد احلرمني     

 )1 (  

 )2 (  
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لو كان مـن   حىت  !؟ هذه املالحظة اليؤخذ عنه العلم        من عليه   أن يعمموا هذه الفتوى بأنَّ     - اهللا اجلميع     حفظ –أوايب  
يستطيع أحد التشكيك فيهم  الناملقام ؛ لكن معروف أمساء املشايخ الكبار الذي وال أريد أن أمسي يف هذا  !كبار املشائخ ؟    

 على أيب احلـسن ،      مالحظاتنا ؛ معروف ثنائهم على هذا أو ذاك ، وفق اهللا اجلميع ؛ لكن قد تكون نقطة اخلالف أننا مع                  
حنن إخراجنا من السلفية    ؛   فهذه قضية ثانية   أننا الخنرجهم من السلفية ؛       وعلى املغراوي ، وقد واجهنامها يف بعض األمر ؛        

الينبغي أن يكون مبنياً على التقليد ، والينبغي أن يكون مبيناً على اإلمعية ، وإنما ينبغي أن يكون مبنياً على لزيد أو عمروٍ 
 فإذا ظهر لنا الدليل ، وبانت لنا احلجة ؛ فإن شاء اهللا لن نكابر ، ولن نستكرب ، ولن لعلم ، وعلى الدين ، وعلى احلجة ؛ا

والسنة ، وينبذ التقليد ،     ؛ لكن اليرضى عاملٌ سلفي سني يدعو إىل الكتاب          نظلم أنفسنا مبناقضة احلق ، وخمالفة أهل العلم         
من هذا الصنف يرضى أن يتبع قوله أحد من الناس ؛ دون أن يكون منه القناعة الشرعية يف هذا                   ؛ ال أظن أحداً     واإلمعية  

 فـإذا   ؛القول ؛ فما ظهر لك قد اليظهر يل ، وما ظهر يل قد اليظهر لك ، وينبغي أن نتواصى باحلق ، ونتواصى بالصرب                        
ختالف بيننا ، وإالَّ كان سبيالً كبرياً       فنا يف غرينا سبباً لال    جنعل اختال ضاقت األمور ، واختلفنا يف فالن ؛ فال جيوز البتة أن            

 أكثر ما يستفيدون ، وهذه نقطة كربى للتاريخ ؛ إنَّ كثرياً من اخلالف ؛ الذي جرى يف الـسنوات           يستفيد منه املخالفون  
ـ       تفيدين منه ، ولألسف هم املخالفون     األخرية بني السلفيني ؛ كان أكثر املس       ن احلـزبيني ، ومـن     من أهل البـدع ، وم

التكفرييني ، ومن السروريني ، ومن القطبيني ، ومن هؤالء أظن أنَّ ما جرى حول املغراوي ، وأيب احلسن ؛ وهذه املسائل                      
ينبغي أن يطوى اآلن بعد هذه السنوات ؛ ال أقول يطوى كتحقيق مسائل علمية منهجية عقائدية ؛ فقد حققت ، واحلمد                     

ن الينبغي أن يستمر األمر يف االمتحان لألشخاص ، وامتحان الناس ، وبث الفرقة بينهم علـى                 لكهللا ، وظهر الصواب ؛      
 أو ؛ نقداً ، وطعنـاً أو ثنـاءً  هذا وذاك ؛ فمثل هذا االمتحان اليكون على من اتفقت كلمة أهل السنة وعلمائهم عليهم         

 األمـرأنَّ مدحاً ، وال أظن  
_______________  

  ." يرضى أن يتبع قول أحد من الناس ال أظن أحداً من هذا الصنف : " صواب أن يقال أيضاً وال وقال ) 1
   " .ملخالفون أكثر مما نستفيد منه أصحابهوإالَّ كان سبيالً كبرياً يستفيد منه ا: " وقال أيضاً والصواب  ) 2
  ..." .راوي ومن هذا أظن أنَّ ما جرى حول املغ: " وقال شيخنا حفظه اهللا والصواب  ) 3

دوا فيها  املسائل ؛ اليت انتق   كذلك يف هذين أو من لف لفهما ، وأكرر أنَّ هذا القول مين اليعين التهاون يف حتقيق احلق يف                    
حىت ؛ رها ، ونردها ، ونبطلها ، ولكن ينبغي أن يكون ذلك كلَّه يف باب احلرص ، والشفقة عليهم ؛ بل حنن نبينها ، وننك

 ؛ وأظن أنَّ هذا كفاية ، وإن كنت قد أطلت شيئا ما ؛ لكن أرجو أن   نا فيما خالفونا فيه ، وخالفوا مشاخي      قيرجعوا إىل احل  
  . يكون فيه اخلري ، وأن يكون فيه التوفيق 

  علي حسن احلليب 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حوار مع فضيلة الشيخ علي احلليب

  :  اهللا ، وعلى آله وصحبه ، وبعد هللا ، والصالة والسالم على رسول احلمد 
قبل : " يظهر أنها مأخوذةٌ من اإلنترنت قال فيها        احلليب  فقد وصلت إيلَّ أوراق من فضيلة الشيخ على حسن عبد احلميد            

 بعـض   علي فتوى منقولة يف؛ اتصل يب بعض اإلخوة ، وقرءواصالة املغرب ، وأنا متجه إىل هنا إلقامة هذا اللقاء املبارك  
 ويبدو أنَّ الفتوى قريبةٌ منذ ثالثة       -رك وتعاىل   حفظه اهللا تبا   -صفحات اإلنترنت عن فضيلة الشيخ أمحد بن حيىي النجمي          

خ األردن يف العقيدة ؛ وهم شيوخ مركـز         هل تنصحوننا بأخذ العلم من مشاي     : يقول السائل    ف -ثنني   يوم اال  -فقط  أيام  
   :فضيلة الشيخ ؟ فأجاب  - رمحه اهللا -األلباين 

 هكذا يف النسخة اليت     – احلسن    أنهم يؤيدون أيب   - أي السائل    -نقلت عنهم   لكن  وهؤالء معدودون من السلفيني ؛         
، ويؤيـدون املغـراوي ،       عنهم أنهم يؤيدون أبا احلـسن         ولكن نقل  –أبا احلسن ، واهللا أعلم      : بني يدي ، والصواب     

 نتـهى ا  العلممفإنَّ عليه مالحظات ، والنستطيع أن نقول فيه أنه يؤخذ عنه   ؛  تكفريي  ويزكوم ، ومن يزكي املغراوي ال     
والشيخ من أهل العلـم     ... احلقيقة أنا تأملت ، وترددت أن أعلِّق على هذه الفتوى           " : مثَّ قال   "  – حفظه اهللا    -كالمه  

وأنا أعتقد أنَّ هذه الفتوى فيها ما فيها أما أننا : "  أن قال مثَّ أثىن خرياً جزاه اهللا خريا إىل " األفاضل ، والنزكيهم على اهللا      
ذلك من فضل اهللا ، وحنن ندعو إىل الدعوة السلفية ، والعقيدة الـسلفية ، ونـؤازر                معدودون من السلفيني ؛ فاحلمد هللا       

قد أنَّ الوالء والرباء على املنـهج       مشائخنا يف كلِّ مكان المينعنا منهم جغرافية ، والحدود ، وال ألوان ، وال أمساء ، ونعت                
  .اهـ " والعقيدة 
 إنما املؤمنون   : هذا ما نعتقده ، وندين اهللا به ، ونأخذ أنفسنا بالعمل عليه أخذاً بتوجيهات ربنا ؛ حيث يقول                   :  وأقول  

املؤمن للمؤمن كالبنيان   (( : والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول         ]10: احلجـرات   [  إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا       
مثـل املـؤمنني يف تـوادهم ، وتـرامحهم ،           : (( رواه مسلم عن أيب موسى رضي اهللا عنه ، ويقول           )) يشد بعضه بعضا    

  . رواه مسلم عن النعمان بن بشري )) وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى  
فذاك ما رأيت أنه الواجب علي حبسب ما عندي من العلم           "  العلم   موالنستطيع أن نقول فيه أنه يؤخذ عنه      : "   أما قويل   

لفيني يف املغرب أرسلوا يل نشرة يذكرون فيها ما لوحظ على املغراوي من وقوعـه يف                يف ذلك الوقت ؛ ألنّ الشباب الس      
  _______________ أرسلت إليهموذكروا أمساء علماء  ، التكفري

  = من النشرة اليت نقلت عنه من أشرطته بعنوان أقوال ومقاالت للدكتور أبو سهل حممد بن 3كما يف ص  ) 1
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تكفريي ، ويسمي الذين يأتون كما أرسلت إيلَّ ، والشيخ علي حسن منهم ؛ وهذه النشرة مليئةٌ مبا يدل على أنَّ املغراوي 
، وجيعلها كلَّها مكفرة ؛ فحينما بلغـين أنـه يؤيـد            لط بني املكفر ، وغري املكفر       باملغنيني للزفاف يسميهم عجول ، وخي     

أنك التقره ، والتؤيده ، وقد نـصحته        : " املغراوي ، ويثين عليه احلقيقة أين فوجئت ؛ فإذا كان أنت يا شيخ علي تقول                
ا كونك مل تبد غضبك عليه ، والامتعاضك من         أن تبدي تربأك منه ، وغضبك عليه ؛ أم        أقول كان ينبغي    " هو وأبا احلسن    

على ما قلته ، واهللا يعلم أني ما قصدت غري إرضاء ريب عز وجـل ، فأهـل الـسنة     اجتاهه اخلارجي السيئ ؛ فأنا ال أالم        
 إرضاء أحد غـري     الرابطة بينهم هي السنة ، والسري عليها ، واملواالة ، واملعاداة من أجلها ، ويعلم اهللا أني مل أقصد بقويل                   

   . ياناً ؛ شأين شأن غريي من البشرريب جلَّ شأنه ، وعز سلطانه ، ولست أزكي نفسي من الوقوع يف اخلطأ أح
نا يف كلِّ مكان المينعنا منهم جغرافية ، والحـدود ، وال            زر مشاخي اونؤ: " لى حسن احلليب حفظه اهللا         وقول الشيخ ع  
  " .   الوالء والرباء على املنهج والعقيدة ، ونعتقد أنَّألوان ، وال أمساء 

لك املؤازرة جيب أن تكون     وأقول هذا هو الواجب ، فمن قام به جنا ، ومن قصر فيه فسيجد مغبة ذلك التقصري إالَّ أنَّ ت                     
هم جنوح عن املنهج    فإن حصل من أحد من    هج الصحيح ، واإلجتاه السليم ؛       ما داموا على املن   : مقيدةً مبا يأيت ؛ وهو قولنا       

  _______________ح أو ميلٌ عن اإلجتاه السليم وجب الصحي
توازن ؛ ألنه ما كانيش  ) د اآلن ـاليوج( ما كانيـش اآلن حـادث اآلن ألنه ) الذي ( لكـن ايش اللـي : " عبد الرمحن املغراوي = 
يش اإلسالم اجلماعي ؛ اإلسالم اجلماعي مفقود منذ زمان ؛ ما فيه تـوزان              اإلسالم اجلماعي ؛ ألنَّ اإلسالم اآلن فردي ما كان        ) اليوجد  ( 

اآلن ؛ التوازن جييء بعد اإلسالم اجلماعي ، واإلسالم اجلماعي ما كانيش ال ما عندنا إسالم مجاعي اآلن موجود اآلن قناعات فردية ؛ تلقى 
ا يبدأ الزفاف يبدأ بالعجل يأيت جمموعة من العجول بأعجاهلــم           اإلنسان أول م   : " 6صوكما قال يف    "  منحرفني   15واحد يف األسرة و   

ويبيتون على العجل يعبدون العجل ؛ ألنَّ ما ذكروه من عبادة العجل ملَّا صنعوه بدأوا يرقصون حول ذلك العجل ، وهؤالء أيضاً يرقصون             
سم الشيوخ ، والشيخات ، اسم للفرق املوسيقية الشعبية ؛          يعين يبيتون بعجلهم يعين هذه األغاين ، والفرق اليت وضعها باسم املغنني ، وبا             

كلُّ املبادئ اليت ختالف اإلسالم كلها عجول ، وكـلُّ          : " 7وكما يف ص  " هذا نوع يعين عجول لكثرة الناس الذين يعبدوا من دون اهللا            
، ولكن الناس اليفهمون إالَّ أنَّ العجـل هـو          عجول ، فالعجول ما أكثرها       نسميها    ، واألشياء اليت جتري فيها أال      األحزاب هي عجول  

وله تصرحيات كثرية ، وله أصولٌ      "  ادة اهللا ـل بين إسرائيل ؛ ليس األمر كذلك ؛ هناك عجولٌ عاملية  كثرية ؛ شغلت الناس عن عب                 ـعج
يه من أهل العلم ، وجهلهم ، وسخر        فاسدة من أصول اخلوارج واملعتزلة ، وملَّا نصح لريجع عن هذه الفضائع أىب وعاند ، وطعن يف ناصح                 

آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسى قد أخطأوا ، وأنَّ العلماء هلم منهم ؛ ومن فواقره أنه خالل دفاعه عن نفسه بالباطل ذكر أنَّ األنبياء مثل 
  . أخطاٌء تعد بالدات ، ومع هذا التكفري الرديء مل يرجع عنه 

  .على مكانته األوىل عند أهل السنةه يتوب ، وينيب ؛ فإن فعل فهو نصحه ، وإشعاره خبطئه ؛ لعلَّ
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يف هذا املقام مع استغفار      وردودنا على احلزبيني ، والتكفرييني ، ومن لف لفَّهم أكثر من أن تذكر            : "    وقوله حفظه اهللا    
آل [  وما يفعلوا من خريٍ فلن يكفـروه         : يقول    علينا مجيعاً ، واهللا تعاىل     وأقول هذا هو الواجب   "  -عز وجل    -ريب  

 إنَّ اهللا اليضيع  : مدخر عنده ؛ قال تعاىل      فما فعله اإلنسان هللا فلن يضيع عند اهللا ؛ بل هو حمفوظٌ لديه ، و                ]115: عمران  
  .  ]195: آل عمران [  عمل عامل منكم من ذكرٍ أو أنثى بعضكم من بعض 

ؤيد أبـا   ا ن  أنن -عنا   -أنَّ السائل نقل لنا عنهم      : يعين  ..ولكن نقلت عنهم    : ا أنه قال الشيخ     أم: "    أما قوله وفقه اهللا     
وننتقد املغراوي فيما أخطأوا    ؛ حنن ننتقد أبا احلسن ،       احلسن ، واملغراوي ، ونزكيهم ؛ وهذا يف احلقيقة كالم غري صحيح             

 إن كان ما قلتم حقَّاً أنكم أنكرمت عليهم ، ومل يقبلوا ؛ فلم مل تظهـروا                  وأقول " فيه ، وحنن بينا ما عندهم من مالحظات       
  .خطأهم ، وتبينوه أمام  الناس ، وتتربأوا منهم ؟ 

حنن ما زلنا نسمع أنَّ مشايخ األردن ما زالوا يستقبلون املبتدعة ؛ أبا احلسن املأريب ، واملغراوي ، وقد سئلنا كثرياً                     : ثانياً  
لنا إن كان ما قيل حقَّاً أنَّ علي بن حسن احلليب ، وسليم بن عيد اهلاليل ما زالوا يؤيدون أبا احلسن املأريب ،      عن ذلك ؛ فق   

وحممد بن عبد الرمحن املغرواي ؛ فنحن النستطيع أن نأمر باألخذ عنهم ؛ ألنا نقرأ عن السلف أنهم يقولون مـن أيـد                       
يف اهلجر له ، وعدم اإلنبساط إليه ، وعدم األخذ عنه ؛ فنحن مل نقل شيئاً من عندنا ؛ املبتدع ، مثَّ نصح ، ومل يقبل أحلق به 

روى  : " 419قال ابن بطة يف األثر حتـت رقـم          " أخبث اخلوارج   قعد اخلوارج    : " عبداهللا بن حممد الضعيف   لقد قال   
وقال أيضاً حتـت  "  ، وإلفه من الناس       ، ومدخله  ممشاه: يسألون عن الرجل بعد ثالث      كانوا ال : بسنده إىل األعمش قال     

من ستر عنا بدعته مل ختف      : قال كان األوزاعي يقول     : مسعت بقية   : روى بسنده إىل حممد بن سهم ؛ قال          : " 420رقم  
ل ملَّا قدم سفيان الثوري البصرة جع     : بسنده إىل حيىي بن سعيد القطان يقول         : " 421وقال أيضاً أثراً برقم     " علينا ألفته   

من بطانته  : ما مذهبه إالَّ السنة ؛ قال       : ينظر إىل أمر الربيع بن صبيح ، وقدره عند الناس ؛ سأل أي شيٍء مذهبه ؟ قالوا                  
الثوري ؛ لقد نطق باحلكمـة       سفيان    اهللا على  رمحة) : يعين ابن بطة    (  ؛ قال الشيخ     هو قدري : القدرية ؛ قال    : ؟ قالوا   

تاب والسنة ، وما توجبه احلكمة ، ويدركه العيان ، ويعرفه أهل البصرية والبيان قـال اهللا                 فصدق ، وقال بعلمٍ فوافق الك     
وقال اإلمام ابن بطة أيـضاً      " يا أيها الذين آمنوا التتخذوا بطانةً من دونكم اليألونكم خباال ودوا ما عنتم              : (( عز وجل   
: ن الفرج الرياشي ؛ قال حدثنا األصـمعي ؛ قـال            مسعت العباس ب  : بسنده حدثنا األصمعي ؛ قال       : " 422حتت رقم   

) يعين ابن بطة    ( إذا تالمحت بالقلوب النسبة ؛ تواصلت باألبدان الصحبة ؛ قال الشيخ            : مسعت بعض فقهاء املدينة يقول      
ـ       : "  426 – 423مثَّ روى حديثاً من طرق برقم       " وذا جاءت السنة    :  ف ،  األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتل

د ) ( م ) ( حم ( عن عائشة ) خ (  وقال 2765ح اجلامع برقم ـاين يف صحيـوقد ذكره األلب" وما تناكر منها اختلف 
  .عن ابن مسعود ، وقال صحيح ) طب ( عن أيب هريرة ) 

 آكلـهم ،       وباجلملة فإنَّ األدلة من الكتاب ، والسنة ، وعمل السلف الصاحل أنَّ من آوى أهل البدع أو جالسهم أو                  
وشارم أو سافر معهم خمتاراً ؛ فإنه يلحق م ؛ السيما إذا نصح ، وأصر على ما هو عليه حىت ولو زعم أنه إنما جالسهم 

  . نزعته خارجية واضحة يف النشرة اليت أرسلت إلينا ي اوالسيما واملغر؛ ليناصحهم 
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 ومل تستبقلوهم لذكر ذلك ، وملا تناقل الناس أنكم تؤيدوم ، وأنكم راضون أنكم  لو أنكرمت عليهم إنكاراً علنياً ،       : ثالثاً  
  .  عنهم 

مهما كان  كان  طبق األصل عن أي إنسان      نسخةً  نرضى ألنفسنا أن نكون     الميكن أن   لكن  : "   أما قول الشيخ وفقه اهللا      
  .من هو الذي كلَّفكم ذا : وأقول "  كن لنقلدهمل ن -رمحه اهللا  -حىت شيخنا األلباين ؛  امسه وزنه ، ومهما عال

من وافق شخصاً لكونه رأى أن الدليل معه فإنه اليعد موافقاً للشخص ، ولكنه يعد موافقاً للدليل ؛ وهـذا هـو              : وثانياً  
ق ويستغفر آخرهم ألوهلـم ؛      التقليد املباح ، واهللا تعاىل أخربنا أنَّ املؤمنني سبيلهم واحد ، وأنه يتبع بعضهم بعضاً يف احل                

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وسـاءت   :تعاىل فقال 
 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا م ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من              : تعاىل  وقال   ]115: النساء  [  مصريا  

[   والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميـان               : قال تعاىل    و  ]21: ر  والط[   شيء

ألحكـام  فليس أحد من املؤمنني أو من العلماء مستقالً بنفسه ، ولكن يتبع بعضهم بعضا علـى العقيـدة وا                   ]10: احلشر  
:  وقال تعاىل  ]123: النحل [  ينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني            مثَّ أوح  : قال اهللا تعاىل    الشرعية  

 أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده   ] 90: األنعام[  .   
  .  وباجلملة فمن اتبع شخصاً يف قولٍ أو أقوالٍ فإنه اليقال أنه صار نسخةً طبق األصل من فالن 

لباين فهو شيخنا مجيعاً كلُّنا تتلمذنا ، ونتتلمذ على كتبه رمحه اهللا وإن كنا قد خنالفه يف بعض اآلراء أحياناً ،          أما الشيخ األ  
 املني والكذب والتهويش الذي لفَّقه على فضيلة الشيخ األلباين موسى الدويش در إذا ظُلم ، ويل رسالةٌ مسيتها   وندافع عنه 

ى اجللية عن املناهج الدعوية ، ورددت على من زعموا أو يزعمون أنَّ األلباين مرجئ               طبعت ضمن اجلزء الثاين من الفتاو     
إىل أحد ، والتضامناً مع أحد ، ولكن اتباعاً للحق ، وتأييداً            فاً  لَّزكربت كلمةً قالوها ؛ وكذبةٌ اختلقوها ، ومل أفعل ذلك ت          

على العقيـدة   له أن يرزقين أنا وإخواين السلفيني السائرين        له ، وإني ألمحد اهللا ، وأشكره على توفيقه ، وتسديده ، وأسأ            
الصحيحة ؛ عقيدة أهل السنة واجلماعة ، والتمشي مع الدليل يف كلِّ مسألة من مسائل الدين ؛ نسأل اهللا أن يثبتنا علـى         

  .، وما بطن منها حىت نلقاه ، ونعوذ به من الفنت ما ظهر احلق 
ة أنَّ هناك من كبار املشايخ يف بالد احلرمني الشريفني ؛ من اليزال يؤيد أبا احلسن ، ويؤيد                  وخباص: "    مثَّ قال وفقه اهللا     

 عليه هذه  أن يعمموا هذه الفتوى بأنَّ من- اهللا اجلميع  حفظ–املغراوي ، ويزكوم ؛ فهل يعين يستطيع السائل أوايب 
وال أريد أن أمسي يف هذا املقام ؛ لكن معـروف أمسـاء             ! خ ؟   حىت لو كان من كبار املشائ     !املالحظة اليؤخذ عنه العلم ؟    

   .اهـ "  اليستطيع أحد التشكيك فيهم ناملشايخ الكبار الذي
ما كلُّ من يف بالد احلرمني على عقيدة واحدة ؛ بل منهم احلزيب املتستر ، ومنهم السين ؛ الذي اليريد أن                     :   وأقول أوالً   

ا هؤالء  دامت املصلحة مضمونة يف قوهلا ، مثَّ سم لناحلق ماي ؛ الذي أخذ نفسه بأن يقول كلمة جيابه أحداً ، ومنهم السلف
 اعتقد أنهم مل يقرؤوا ، ومل يقفوا علـى          – إن كانوا سلفيني     –عتقد أنَّ من يؤيدهم ويزكيهم      املشائخ حىت نناصحهم ، وأ    
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ت ما عند هذين الرجلني من االحنراف ؛ بل جيب عليـك            ضالالت هذين الرجلني ، والجيوز لك أن حتتج م ، وقد عرف           
  .مناصحتهم ، واالبتعاد عن طريقتهم 

لم نزعته اخلارجية جيب أن يلحق به ، وال أعلم أنَّ أحداً من أهل السنة املعروفني                بعد أن ع  املغراوي   ومن أثىن على  : ثانياً  
  . سيتوقف عن إحلاقه به 

 نالوا ما ناولوا من الشرف ، والتقدم مبا هم عليه من االستقامة على احلق ، والسري مع الـدليل                    أنَّ أهل السنة إنما   : ثالثاً  
  . وعلى فهم السلف الصاحل ؛ فال أتصور أنَّ أحداً منهم سيجامل أحداً من الناس يف دين اهللا 

  من أن يعمموا هذه الفتوى بأنَّ-جلميع  اهللا ا حفظ–فهل يعين يستطيع السائل أوايب    : "   مثَّ إنَّ قول الشيخ وفقه اهللا       
وأقول نعم ، وأنا أعلنها صرحيةً بأنَّ مـن         " ! ائخ ؟   ـحىت لو كان من كبار املش     !عليه هذه املالحظة اليؤخذ عنه العلم ؟      

، الجيوز أن يؤخذ عنه العلم كائناً من كان ، وهل وقعنا فيما وقعنا فيه ، ووجـد فينـا املفجـرون                      يقول بقول اخلوارج    
واملكفرون ، واملدمرون إالَّ بسبب تتلمذهم على من يقولون بقول اخلوارج ، وعلى كتب من يقول بقول اخلوارج ، وهل                   

رج أقوام يف آخر الزمان حدثاء األسنان سفهاء األحالم         خي: (( النيب صلى اهللا عليه وسلم      هذه املالحظة بسيطة ؛ أمل يقل       
)) الدين كما ميرق السهم من الرمية يقرأون القرآن حيسبون أنه هلم وهو علـيهم               يقولون من قول خري الربية ميرقون من        

روامها البخاري ومسلم   )) قتل مثود   : (( ويف رواية   )) لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد      : (( له  ويف رواية   ،  رواه البخاري   
: (( ويف رواية   روامها أهل السنن ؛     )) ى من قتلوه    خري قتل : (( ويف رواية   )) شر قتلى حتت أدمي السماء      : (( ويف رواية   ،  

كمـا  )) كالب النار   : (( ويف رواية   رواها البخاري ومسلم ،     )) أين ما لقيتموهم فاقتلوهم فإنَّ يف قتلهم أجراً عند اهللا           
أبعد هذه الروايات يقال إنَّ هذه املالحظة بسيطة ، وأنه الينبغي أن يقال إنه اليطلب العلـم                 روها ابن ماجة يف املقدمة ؛       

  . على صاحبها أو أنَّ من قال ذا القول سيجامله بعض الناس 
 وعلـى    مالحظاتنا على أيب احلسن ،     لكن قد تكون نقطة اخلالف أننا مع       : "  مثَّ قال الشيخ وفقه اهللا ورزقه إصابة احلق         

    " . املغراوي ، وقد واجهنامها يف بعض األمر ؛ أننا الخنرجهم من السلفية ؛ فهذه قضية ثانية
هذا اعتراف من الشيخ علي احلليب بتساهلهم مع املأريب ، واملغراوي بأنه مل يكن منهم إنكار جدي يفهم ذلك                   :   وأقول  
ملواجهة مل تكن جدية إن كانت حصلت ؛ وأنا ال أكذِّب الشيخ ، ولكن              أنَّ ا " وقد واجهنامها يف بعض األمر      : " من قوله   

لعلَّها كانت باهلوينا من غري جرح مشاعر ، وال إثارة غضب ، والذي ينبغي هو أن يكون غضبنا هللا قوياً ، وإنكارنا ملـا                        
  . يغضبه شديدا 
أننا مل خنرجهم من السلفية ، وأقول ملـاذا مل   : والصواب  "   أننا الخنرجهم من السلفية ؛ فهذه قضية ثانية       : "    وأما قوله   

  . خترجوهم من السلفية مع وضوح بدعتهم ، وغلظها 
مما دون عليه أنه خارجي حمترق أرقام األشرطة ، ويظهر واضحاً   أما املغراوي فاقرأو النشرة اليت كتبت عليه من أشرطته ب

  رى ؛ وهو صاحب املغراوي ،  عليه بدع أخالحظفامل، وأما املأريب 
_______________  

 )1(  
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  : من املالحظات على أيب احلسن املأريب ما يلي  ) 1
 دفاعه عن سيد قطب ، وأنه حيمل جممل كالمه على مفصله مع أنَّ سيد قطب فسر سورة اإلخالص بعقيدة وحدة الوجود ، وأنه كفَّر                        -1

 وأنَّ  152 وصف موسى بأنه رجلٌ عصيب املزاج كما يف كتابه التصوير الفين يف القرآن ص              املسلمني يف مقدمة تفسري سورة احلجر ، وأنه       
ـ         وادعى أنَّ مساجد املسلمني    242سيداً سب معاوية ، وعمرو بن العاص يف كتب وشخصيات ص           الل  معابد جاهلية كما يف تفسري يف ظ

  .1816 / 3جالقرآن 
ملغراوي للمعاصي بأنها عبادة عجل كعجل بين إسرائيل ، وأنَّ الطاعة يف معصية اهللا صنمية  دفاعه عن املغراوي التكفـريي ، ووصف ا-2

فعمر لو شاهد ما يفعله املسلمون يف مشارق         : " 2 من مواقف إبراهيم ، وكقوله يف الفاروق عمر يف شريط رقم             3كما يف شريـط رقم     
ومع ذلك أبو احلسن املأريب يعظم املغرواي ويفخمه أمام .أقواله اليت سبق ذكرها األرض ومغارا جلاهدهم جهاد الكفار ، إىل غري ذلك من 

  =      الناس مع ما سبق 
  

  .وصديقه ؛ فهل يف أمرمها إشكال بعد هذا حىت تتوقفون يف إخراجهم من السلفية 
 وأعراضهم ؟ أمل يستحلوا دم        ما هو فكر اخلوارج ؛ أليس هو تكفري املسلمني ؟ أليس هو استباحة دمائهم ، وأمواهلم ،                

عثمان ذو النورين ، وثالث اخللفاء الراشدين ؟ أمل يستحلوا دم علي بن أيب طالب رابع اخللفاء الراشدين ؟ أمل يـستحلوا                   
صفرة لقتال اخلوارج يف عهد بين أميـة ؟ أمل          بلى ؟ أمل يعين املهلب بن أيب        دم عبد اهللا بن خباب ، ويبقروا بطن سريته احل         

تكرر خروج اخلوارج يف عهد بين العباس ؟ أمل يستحلوا دماء خيار املؤمنني يف كلِّ زمان ، واآلن أال ترون ما وقع منهم                       ي
من الغلو ، والتكفري ، والتفجري ؛ استقرأوا كتب املناهج ؛ اليت دونت آثار السلف ؛ هل جتدون أحداً من السلف أدخل                      

  .ن أهله ؟ أم أنهم ذموهم ، وعابوهم ، وجعلوهم من شرار املبتدعة اخلوارج يف املنهج السلفي ، وعدهم م
حنن إخراجنا من السلفية لزيد أو عمروٍ الينبغي أن يكون مبنيـاً علـى التقليـد ،    " :   مثَّ قال وفقه اهللا وأهلمه الصواب    

 ، وعلى الدين ، وعلى احلجة ؛ فإذا ظهر لنا           والينبغي أن يكون مبيناً على اإلمعية ، وإنما ينبغي أن يكون مبنياً على العلم             
  الدليل ، وبانت لنا احلجة ؛ فإن شاء اهللا لن نكابر ،

_______________  
 واجلواب املعرب على أسـئلة      2امسع شريط حقيقة الدعوة رقم      " كيف أزيل اجلبل ، وأنصب قواطي الصلصة        : " ويقول فيه   ،  ذكره  = 

  . املغرب كالمها أليب احلسن 
صف أبو احلسن املأريب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنهم غثائية ، ومن ذلك كالمه يف أسامة بن زيد وتنقصه له يف قصته مع                          ي -3

الرجل الذي قتله بعد ما قال ال إله إالَّ اهللا وعاتبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك حيث قال املأريب يف أسامة يف شريط حقيقة الدعوة 
لك جبهـل   م ، وسرائرهم ، واخلوض يف ذ      االنظر يف الناس ، ومقاصدهم ، والدخول يف طوي        : "  هـ   1421 / 6 / 13 بتاريخ   1رقم  

شوف شوف العاطفة مستحكمة يف نفس أسامة ، ويقـسم  : " مثَّ قال يف شريط رفع احلجاب    " داخل الرجل   يف   ومحاقة وبقلة ورع تدخل   
أسقط يف يدي أسامة ، ) قلبه  هالَّ شققت عن: أي قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ألسامة     ( فعند ذلك   : " مثَّ قال أبو احلسن     " على ذلك   

  " .وعلم أنَّ حججه واهية ، والتغين شيئاً يف هذا املقام 
اوى اجلليـة عـن     يف الفت : ا النجمي   ـا قال شيخن  ـ رمي أبو احلسن للسلفيني الذين أنكروا عليه بأنهم حدادية مع أنَّ احلدادية كم             -4

ظاهر قوهلم التكفري ببدعة واحدة ؛ ألنهم يقولون من عنده بدعةٌ واحدة من العلماء وجب علينا   "   :216ص الثاين  زء  اجلاملناهج الدعوية   
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وغري ذلك من " افهم أالَّ نترحم عليه ، وأالَّ نقرأ يف كتبه ؛ بل إنًَّ من عنده بدعة جيب أن حترق كتبه ، وقد أحرقوا كتاب فتح الباري باعتر
 هـ إىل غري ذلك 1422أباطيل احلدادية اليت يزعم املأريب أنَّ السلفيني حدادية كما نقل عنه ذلك يف شريط بعنوان احلدادية وكان يف عام 

  . من املالحظات اليت دوا عليه أهل العلم ، ومنهم شيخنا ربيع بن هادي املدخلي يف كتابه جمموع الردود على أيب احلسن 
  

يعلم اهللا أنا مل نقل ما قلنا تقليداً ألحد         : اهـ وأقول    " ولن نستكرب ، ولن نظلم أنفسنا مبناقضة احلق ، وخمالفة أهل العلم           
، والتضامناً مع أحد ، وإنما كان ذلك بناءاً على ما صح عندنا ، وثبت لدينا باألدلة على ذلك ، ولسنا حبمـد اهللا ممـن        

مور أو ممن يتضامن مع الغري بال حجة ، والنتهم أحداً بذلك ؛ فإن كنـت إىل اآلن مل يتـضح لـك              يقلد يف مثل هذه األ    
خارجية املغراوي ؛ فاقرأ النشرة اليت أرسلها الشباب السلفي من املغرب ، وحنن النطالب أحداً بغري احلق ، ولكن نطالب                    

دون سـواه ،     رة احلق ، ونبذ الباطل عبوديةً هللا وحده       املشايخ احملسوبني على املنهج السلفي أن جتتمع كلمتهم على نص         
منصور ، ولو مل يكن عليه إالَّ واحد ،          قـن أنَّ احل  ـوليس املقصود أن نتكثَّر باألشخاص نعوذ باهللا من ذلك ؛ فنحن نؤم           

ليه السالم ، ومجيع قـوى      وأنَّ الباطل خمذولٌ ، وإن أوعب عليه الناس ، ولنا يف أنبياء اهللا عربة ؛ فقد نصر اهللا إبراهيم ع                   
 كوين برداً   : قد أعدوها إلحراقه وحده ، وتعبوا عليها زمناً طويالً ؛ فقال اهللا هلا               األرض ضده ؛ فقال للنار ؛ اليت كانوا       

ا كنفكانت كذلك ، وحنن النشك يف قدرة اهللا على االنتصار لدينه ، وأهل دينه ، ول  ]69: األنبياء [  وسالما على إبراهيم 
  ]4: حممـد   [  يشاء اهللا النتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض          ولو   :  النعلمها ، واهللا تعاىل يقول       نعتقد أنَّ هللا حكماً   

فالواجب على أهل احلق أن ينصروا احلق ، وأن يكونوا يف صف من يقوم به عبوديةً هللا تعاىل ، والجيوز أن نقول ملن نصر                        
 يا أيها الذين آمنوا كونوا أنـصار اهللا  : ن قام به بل نعتقد أنه قام بالواجب عليه ؛ امتثاالً لقوله تعاىل     احلق أنه إمعة مع م    

  .   ]14: الصف [  ار اهللا ـن حنن أنص من أنصاري إىل اهللا قال احلواريوكما قال عيسى بن مرمي للحواريني
ختالف بيننا ، وإالَّ جنعل اختالفنا يف غرينا سبباً لال ؛ فال جيوز البتة أن فإذا ضاقت األمور ، واختلفنا يف فالن: "    مثَّ قال   

!  ق ؟ على أي شيٍء جيب اجتماعنا ؛ أليس على احل        : وأقول  "  أكثر ما يستفيدون     كان سبيالً كبرياً يستفيد منه املخالفون     
رجع ، وإالَّ فإنه جيب علينا أن نعتربه شـاذاً ،           بلى ؛ فإن خالف احلق أحد وجب علينا أوالً أن ننصحه ، ونبين له ؛ فإن                 

ونرفضه ؛ فإن أيده أحد ، وأعانه على باطله أنكرنا على املؤيد ؛ وهجرناه ، وباألخص إذا كانت بدعته أو خمالفته واضحةً 
دعـة اخلـوارج   ، وضارة كبدعة اخلوارج ، والجيوز أن نترك اإلنكار على املميع حرصاً على مجع الكلمة ، والشك أنَّ ب             

جبواز األخذ للعلم عمن يرى رأي اخلوارج ؛ فقد أعنا على هدم الدين ، وشجعنا املفسدين   بدعةٌ ضارة بالدين ؛ فإن أفتينا       
؛ وهل وجد فينا التكفري ، والتفجري ، والتدمري إالَّ حني تتلمذ جمموعات من الشباب على هؤالء ، ومؤيديهم ، والجيـوز                  

فظون القرآن ، وعندهم علم ؛ فاجلهل خري من التتلمذ على أيديهم ، ويف قصة عبد الرمحن بن ملجـم                    أن نقول هؤالء حي   
عظة وعربة ؛ حيث أرسله عمر بن اخلطاب يف عهده إىل مصر ؛ ليعلم الناس القرآن ، مثَّ بعد ذلك قتل علي بن أيب طالب                         

 حني أخرب عنه أنه يسئل عن املتشابه ضربه مائـة ، مثَّ             رضي اهللا عنه ، ولقد ضرب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه صبيغاً            
يا أمري املؤمنني إن كنت قاتلي      : مائة بعد أن برأ من الضرب األول ، مثَّ أتى به ليضربه يف املرة الثالثة ؛ فقال صبيغ                   ضربه  

، وبعد زمنٍ جاء إىل أمري الكوفة ، فاقتلين ؛ فسيره إىل الكوفة ، وى عن جمالسته ؛ فكان إذا جاء إىل قوم جالسني تفرقوا           
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وحلف أنه قد ذهب من رأسه ما كان جيده فيه ؛ فقال ما إخاله إالَّ قد صدق ؛ فخلَّ بينه ، وبني الناس ، وأين أنت مـن                            
  عة فقد أعان من وقَّر صاحب بد: " قول بعض السلف 
  . أخرجه البيهقي يف الشعب " على هدم اإلسالم 

ملَّا ضرب أمري املؤمنني اخلليفة امللهم عمر بن اخلطـاب          : ه األسئلة ، وأحب أن جتيب عليها ؛ فأقول          إليك هذ وجه    مثَّ أ 
صبيغاً مائة جلدة ، مثَّ تركه حىت برأ ، مثَّ أعاده فجلده مائةً ثانية ، مثَّ تركه حىت برأ ، مثَّ أعاده ، وأراد أن جيلـده املائـة                             

فيه عيناك حملوقاً لضربته بالسيف ؛ أليس ذلك ألنه امـه بـرأي اخلـوارج ؛ ألنَّ    جدت الذي  ولو: الثالثة ؛ مل قال له     
  . ومها مبعىن واحد راومها البخاري ، )) التحليق : (( أو قال )) سيماهم التسبيد : (( ي صلى اهللا عليه وسلم قال ـالنب

 رضي اهللا عنه خاف على املسلمني من العدوى بفكره ؟           ملاذا سيره إىل الكوفة ، وى عن جمالسته ؛ أليس ألنَّ عمر           : ثانياً  
بلى ؛ أفيليق بعد ذلك وحنن ننتمي إىل أهل احلديث ، وأتباع األثر أن نغضب على من قال اليؤخذ العلم على من يـرى                        

هر يف بيتـه ، ويتظـا     يـه   ورأي اخلوارج ، والعلى من يدافع عمن يرى رأي اخلوارج ، ويعتذر له ، ويربر مسلكه أو يؤ                 
بل يرى أنه إن كان له ذنـب فذنبـه صـغري    !! بصحبته ، وحيتفظ به ؛ فالخيرجه من منهج السلف بعد العلم خبارجيته ؟     

رواه )) لعن اهللا مـن آوى حمـدثاً   : (( اليستحق أن خيرج به من املنهج السلفي ؛ أليس النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول      
؛ الذين أخرجوا املسلمني املوحدين املصلني الصائمني املتـصدقني التـالني           وأي حدث أعظم من حدث اخلوارج       مسلم ،   

لكتاب اهللا املؤمنني بوعده ووعيده أخرجوا املوصوفني مبا ذكر من اإلسالم ، وحكموا عليهم بالكفر ، وأباحوا قتلـهم ؛                    
ار الكفار يوم القيامة ، واعتقدوا أباحوا سفك دمائهم ، وإزهاق أرواحهم ، وإتالف أمواهلم ، وحكموا عليهم باخللود يف ن

حرمام من الشفاعة ؛ اليت منحها اهللا للموحدين ؛ إلخراجهم من النار ، وإدخاهلم اجلنة ؛ أي ذنبٍ أعظم من هذا الذنب             
، وأي جرمٍ أعظم من هذا اجلرم ؛ فهل يصح أن يقال أنه الخيرج من السلفية مع مـا ورد يف األحاديـث املخرجـة يف                          

عـدودين مـن    املمن   بك يا شيخ علي وأنت       أُربسند صحيح ، ؛ وإين واهللا أ      ا أو خمرجة يف غريمها ب     صحيحني أو أحدمه  ال
  . أصحاب احلديث أن تتوقف يف إخراج من يدين ذا الفكر اخلارجي من السلفية 

: ال  مثَّ ق " تطوى  : " ولعلَّه  "  اآلن   وهذه املسائل ينبغي أن يطوى    : "   قال الشيخ علي احلليب وفقه اهللا ، وأهلمه الصواب          
طوى كتحقيق مسائل علمية منهجية عقائدية ؛ فقد حققت ، واحلمد هللا ، وظهر الصواب               بعد هذه السنوات ال أقول ي     " 

وأقول ما هو الصواب الذي ظهر ؟ هل هو بإدانتهم مبا ثبت عليهم من فكرهم املنحرف ؛ فيهجرون هـم ومـن                      " فيها  
لفكر أو ناصرهم ، وأيدهم عليه ، وحيكم عليهم بأنهم قد خرجوا من املنهج السلفي أو ثبتت برائتـهم                   أقرهم على هذا ا   

فيحكم هلم بأنهم ما زالوا على املنهج السلفي ؛ فإن كان االحتمال األول ؛ فلم حتكم هلم بالبقاء على املنهج الـسلفي ؟                       
ومل ير منهم رجوع عن اخلطأ الحظة عليهم موجودة بني أيدي الناس ، وإن كان الثاين فمن أين تثبت برائتهم ؟ واألشياء امل

عتراف به ، وطلب للتوبة من اهللا ؛ ومن ناحية أخرى كيف يطوى شيٌء قادح يف الدين ، ويسكت عليه مع عظمه                       ا ال، و 
ا ؛ أال ترى أنَّ السلف ما زالوا        ، وبشاعته ؟ فكما أنَّ الدين عزيز علينا ؛ فإنَّ ما يقدح فيه فظيع عندنا ، وبشع يف نفوسن                  
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 ؛ ليقتفى ويتبع ، ومـا   الدين ؛ فما كان إلعزازه تناقلوهيتناقلون كلَّ ما حصل من أمر الدين تناقلوا كلَّ شيٍء يتعلق بأمر    
  : كان مما يقدح يف الدين ، ويؤثر فيه نقصاً تناقلوه ؛ ليعرف ، وحيذر ؛ فاقرأ ما شئت يف الكتب اآلتية 

  .صام للشاطيب عت اال-1
  .  اإلبانة الكربى البن بطة -2
  .  شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي -3
  .  الشريعة لآلجري ، وغريها من الكتب -4

يعرف بذلك من نصر    ل  واملهم أنَّ ما يتعلق بالدين حيتفظ به ، ويعتىن به ؛ ليعرف به الدين ، وتعرف مواقف الناس منه ؛                     
 الدين ثبات إن كان حياً ، ويترحم عليه إن كان ميتاً ، وحيب سواًء كان حياً أو ميتاً ؛ ويبغض خمالف          الدين ؛ فيدعى له بال    

  . سواًء كان حياً أو ميتاً 
              ا وعنكم ، ويغفر لنا ولكم ، وإنما يطوى ما   واملهم أنَّ كلمة يطوى الينبغي أن تقال يف هذا املقام ؛ نسأل اهللا أن يعفو عن

  . إلنسان خمالفة للشرع ؛ فتاب منها وأناب ، فإنها تطوى مبعىن يسدل الستار عليها فال تذكر لو حصل من ا
لكن الينبغي أن يستمر األمر يف االمتحان لألشخاص ، وامتحان الناس ، وبث الفرقة بينهم على هذا      : "  مثَّ قال وفقه اهللا     

و مدحاً ،   ليهم ؛ نقداً ، وطعناً أو ثناًء         السنة وعلمائهم ع   وذاك ؛ فمثل هذا االمتحان اليكون على من اتفقت كلمة أهل          
وال أظن أنَّ األمر كذلك يف هذين أو من لف لفهما ، وأكرر أنَّ هذا القول مين اليعين التهاون يف حتقيق احلق يف املسائل ؛ 

  أن يكون ذلك كلَّه يف باب احلرص ، اليت انتقدوا فيها ؛ بل حنن نبينها ، وننكرها ، ونردها ، ونبطلها ، ولكن ينبغي 
  .اهـ "  والشفقة عليهم ؛ حىت يرجعوا إىل احلق فيما خالفونا فيه ، وخالفوا مشاخينا

: أين اهللا ؟ قالت     : (( اجلارية فقال هلا    ألست تعرف أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم امتحن          :   وأقول يا شيخ غفر اهللا لك       
ألـيس هـذا    رواه الدارمي ، وأمحد ؛      )) اعتقها فإنها مؤمنة    : أنت رسول اهللا ؛ قال      : الت  من أنا ؟ ق   : ؛ قال   يف السماء   

إذا رأيت الرجل يغمز محاد بن سلمة فامه على اإلسالم فإنـه            " : أنه قال   بن حنبل   ينقل عن أمحد    أمل  ! امتحانٌ يا شيخ ؟   
ا رأيت الكويف يطعن على سفيان الثوري ، وزائدة فال تشك أنه  إذ(: قال أبو زرعة رمحه اهللا ، و كان شديداً على املبتدعة     

رافضي ، وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول واألوزاعي فالتشك أنه مرجئ ، واعلم أنَّ هذه الطوائف كلها جممعـة                    
-199/ 1( نابلـة   طبقات احل كما يف    )  منـه على بغض أمحد بن حنبل ألنه ما من أحد إالَّ ويف قلبه منه سهم البرء له               

 إذا رأيت العراقي يتكلم يف أمحد بن حنبل فامه يف دينه ، وإذا رأيت اخلراساين يتكلم يف                  (: وقال نعيم بن محاد      ) 200
أليس هذا دليلٌ على أنَّ من شـك        ؛  وتاريخ دمشق    ) 348 / 6( تاريخ بغداد   كما يف   سحاق بن راهويه فامه يف دينه       إ

  . ذ مقاله دليلٌ على حاله فيه يسأل عنه ، ويؤخ
فمثل هذا االمتحان اليكون على من اتفقت كلمة أهل السنة وعلمائهم عليهم ؛ نقداً ، وطعناً     : "   أما قولكم وفقكم اهللا     

أهل وأقول أنَّ أبا احلسن ، واملغراوي ليسوا من          " أو ثناًء أو مدحاً ، وال أظن أنَّ األمر كذلك يف هذين أو من لف لفهما               
قتفائهم للـسنن ، وسـريهم عليهـا ،    اء السنة على عدم الطعن فيهم ؛ ال    السنة الثابتني عليها ؛ الذين اتفقت كلمة علم       
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ر هذا عندك  ثابتني عليها ، وال أدري كيف تصون عن السنة غريوتصرفام شواهد بأنهم بعيدو ، وعنايتهم ا ؛ فكتابام
يب احلسن من رد خرب اآلحاد ، وما جرى من الردود اليت كتبها عليه الشيـخ الفاضل مل تر ما حصل من أ   أ .، ويف ذهنك    

أمل تر تأصيله للدفاع عن أهل .  "؟ جمموع الردود على أيب احلسن " والعامل اجلليل ربيع بن هادي املدخلي واليت مساها بـ 
مل تعلم  أ. "اع ؟ الدفاع عن أهل االتب" بدع وأئمتهم مساه اع عن أهل الـاباً يف جملدين للدفـأمل تر أنه ألَّف كت .البدع ؟ 

أمل تعلم أنه صرح بنقض منهج الشيخ ربيـع املـدخلي ؛      .أنه أعلن براءته من أهل السنة يف اليمن ، ويرميهم بالفواقر ؟             
 حيث وجه   – رمحه اهللا    –لباين   األ عليه العلماء الكبار املعاصرون ، ومنهم الشيخ       رهالذي هو منهج السلف الصاحل ، وأق      

  :أليب احلسن سؤالٌ من أحد أنصاره ، ونصه 
  مل تتكلم من قبل أن حتصل هذه الفتنة ، وتبين األصول الفاسدة عند الشيخ ربيع ، وعند  ملاذا  " 

_______________  
ر أيب احلسن ، وحزبه الضال ؛ ألنها تنتقد سيد قطب           هكذا أصبحت األصول السلفية املنبثقة من الكتاب والسنة أصوالً فاسدة يف نظ            ) 1

  م ، وتذود عنـغ وضالالـوضالالته ، واإلخوان وضالالم ، ومجاعة التبلي
  ." هؤالء ؟ 

  الثناء مكـراً منـه على من مساهـمبعد : "   فأجاب أبو احلسن على هذا السؤال الفاجر بقوله 
  " .  هـ 1418هذه منقوضة يف السراج من عام أما الشيخ ربيع فأصوله : " إخوانه 

  :   لقد شغل أبو احلسن الناس بأصوله الفاسدة 
  . أخبار اآلحاد ، وأنها التفيد الظن ، وتلونه فيها -1
  .  محل امل على املفصل ، وتلونه فيه -2
  . نصحح ، والدم ، وتالعبه فيه -3
  . واألمة ، وتلونه فيه  نريد منهجاً واسعاً أفيح يسع أهل السنة-4
  . النقلد ، وتلونه فيه -5
  . حنن أصحاب الدليل ، وتلونه فيه -6
  . ليس ألحد على الدعوة وصاية ، وليس يف الدعوة بابوات ، وال ماليل-7

كيف يرفض نقـد     .وقد أسقطه اهللا ، وخيب آماله        املنهج السلفي ، وإسقاط علمائه ،              والقصد بذلك الثورة على   
  : العلماء له القائم على احلجج والرباهني بدعوى أنهم مقلدون للشيخ ربيع ، وهم أبعد عن التقليد 

  . كطعنه يف الصحابة مبثل الغثائية –أ 
  . ووصف بعض األنبياء بالعجلة املذمومة -ب
  . والطعن يف الصحابة ، وتربيتهم بأنَّ فيهم خالالً يف التربية –ج 
  . لفاسدة ، وشبهاته الباطلة بأنه حتميلٌ للكالم ما الحيتمل ، وأنه اويل ، وأنه جتريح بدون سبب  وبيان حال أصوله ا–د 

  . املنهج السلفي وحياضه 
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؛ ظلماً بأنها من أجـل        وانظر إليه ، وقد هيج األحداث السفهاء على العلماء ، وعلى رفض أحكامهم ، واحلكم عليها                 
وانظر إليه كيف ينسب هذه املساوئ إىل غريه بكلِّ جرأة          . اخل  . ..أغراض غامضة وجلية بعد أن زرع هو حنظل الفرقة          

ك أو مسعت أذناك مثل هذا الرجل ، وأالعيبه         ات عين ائه ، مثَّ ينسلُّ منها ، فهل رأ       ودوانظر إليه كيف يرمي الناس بكلِّ أ      . 
  . ، وبراعته يف تقليب األمور ؛ أليس ما ذكرته هنا بعض شنائع أيب احلسن ؟ 

م أيها القراء أنَّ أبا احلسن نادى بالفرقة مرات ، ومدحها ؟ وكم سعى الناصحون يف اليمن ، واحلجاز لـرأب                       أما علمت 
الصدع ، وإاء أسباب الفرقة ، ولكن لطموحات أيب احلسن الشريرة ، وأسباب خفية ، وجلية أىب إالَّ املضي يف طريـق                      

  . الشقاق ، والفراق ، واحلرب ، والفنت 
   رجيه ادت أكثر من مثانني شريطاً ؛ هذا عي أيها القارئ أنَّ أشرطة حربه وفتنته قد بلغ  هل تدر

م يف شبكات اإلنترنت مبا يزكم األنوف شره ، وخبثه ، وريج أتباعه ، وعدا كتاباته ، وكتابا.  
  ) .ى  ط جمالس اهلد17 ، 7 ، 5ص(   انظر التنكليل مبا جاء يف جلاج أيب احلسن من األباطيل 

أشرطته اليت نقلت عنه ، وذلك مدون عليه يف األوراق املرسلة من            يف  أمل تقرأ ما نقل عن املغراوي من تكفريه للمسلمني          
  .أهل السنة السلفيني يف املغرب 

ونا  باب احلرص ، والشفقة عليهم ؛ حىت يرجعوا إىل احلق فيما خالف            منولكن ينبغي أن يكون ذلك كلَّه       : "   أما قولكم   
فأقول حنن النقول ذلك ، والنتعانا به إالَّ من باب احلرص ، والشفقة عليهم ، وعلى غريهم ؛ ممن        "  فيه ، وخالفوا مشاخينا   

ينخدع بأقواهلم ، وإذا كانوا هم قد مردوا على الباطل ، وقد صاح م من أهل السنة من نصحهم سراً ، أو جهراً حىت                        
إذا كانوا قد مردوا على هذه املعصية ، وأبوا أن يقبلوا النصح ؛ فإنَّ الواجب على أهل ولو كان ممن يعدون من طالم ؛ ف

السنة أن يبينوا شطحام ، ويظهروا أمرهم حىت الينخدع م من ينخدع ، والجيوز ألحد من أهل السنة أن يسكت عن                     
  . باطلهم من باب احملاباة أو ااملة هلم ، ولغريهم 

ذلك حىت نلقاه ، وأن جيعلنا ممن       نفسي بتقوى اهللا ، واتباع السنة ، وأسئل اهللا عز وجل أن يثبتنا على                 وأخرياً أوصيك و  
التأخذهم يف احلق لومة الئم ، وصلى اهللا على نبينا حممد الشافع املشفَّع ، وعلى آله وصحبه ، ومن اتبع سنته ، واهتدى                       

  .ديه إىل يوم الدين 
  
  كتبه

  جميأمحد بن حييى الن�

     
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  تصويبات رد الشيخ أحمد بن يحيى النجمي على الشيخ علي بن حسن الحلبي 
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