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على أسئلة فارس شريطي حول القضية المرفوعة ضد الشيخ ربيع  المختصر الرد
 حفظهما اهلل والشيخ عبيد

 
 المقدمة

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد:

فقد اطلعت على كتابة لألخ فارس شريطي اجلزائري فيها أسئلة وجهها يل، تبني كمية 
يني فيما يتعلق بالقضية، مع عدم تشكيكي يف الشبهات اليت ألقاها الشيطان بني السلف

نياهتم، وحبهم للخري، وحبهم للمشايخ، ولكن غفلوا عن أمور كثرية مما حيبها اهلل ويرضاها، 
وفرط بعضهم فرتة طويلة يف نصرة احلق، حىت حاصرهم الصعافقة وأهل الفنت، وحىت سعوا يف 

وخاصة –يف بالد املغرب العريب  ني أن أحدا من الشبابحتشويه مسعة علماء اجلزائر يف 
ما كان جيرؤ على الطعن يف الشيخ العالمة حممد علي فركوس، حىت احللبيني، كان  -اجلزائر

طاعنهم يفعل ذلك على استحياء، حىت نبتت فتنة الصعافقة اليت كان اهلدف منها إسقاط 
 العلماء..

فارس شريطي ومن  -مل ينتبهأو هو غافل أصال ال يدري و –يف هذه الفتنة العظيمة يتغافل 
معه عن بداية هذه اهلجمة الشرسة على العلماء منذ سنوات، وحاربوا العلماء أشد احملاربة، 

يف مواجهة هذه اهلجمة الشرسة  -ومل يكن وحيدا-وكان أسامة العتييب يكاد يكون وحيدا
نشورة مبثوثة، هـ، وكتابايت وأشرطيت م1436كتابات يف ذلك بداية عام   ضد العلماء، وكتبت  

فأين كان فارس شريطي ومجيع هؤالء الذين أخذهتم احلمية على العلماء يف مواجهة مؤامرة 
ـ إىل وقت كالم الشيخ حممد بن هادي أوسط عام م2014- ه1435الصعافقة من عام 

 هـ ؟!!1438
 سدا منيعا ضد هذه املؤامرة -ومن معي من إخواين املشايخ وطالب العلم-فلما أكون أنا

 على العلماء يأيت األخ املسكني فارس شريطي ليجعلين أفتح بابا للطعن يف العلماء؟!!
 وهل الباب مغلق يا فارس؟!!
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وهل أنا من فتح الباب للطعن يف الشيخ العالمة حممد بن هادي والشيخ فركوس والشيخ 
حيلي والشيخ العقيل والشيخ سليمان الر حممد بن عبد الوهاب عبدالرمحن حميي الدين والشيخ 

 حممد بازمول والشيخ عبداجمليد مجعة ومشايخ جيزان ومشايخ الكويت ومشايخ مصر
 وغريهم من مشايخ السلفيني يف العامل؟ ومشايخ اليمن

مع ما تراه من الطعون يف الشيخ عبيد والشيخ ربيع والشيخ حممد بن هادي من السفهاء 
 ونة!الذين يتظاهرون بالرد على الصعافقة كحزب اجملن

 الذي يراه األعشى واألعمش واألخفش؟!!املفتوح لذي فتحت هذا الباب اهل أنا 
كل هؤالء العلماء الذين سعى الصعافقة يف إسقاطهم، واستخدموا إغضاب الشيخ عبيد 
والشيخ ربيع الستخراج كلمات وحتذيرات من هؤالء العلماء يف مشارق األرض ومغارهبا ال 

الشيخ ربيع والشيخ عبيد أن يتكلما فيمن شاءا من علماء  يهمك أمرهم، وال بأس على
للمحكمة إليصال احلق هلما،  اوالشيخ عبيد اوفضالء، واملهم أننا ال نشتكي الشيخ ربيع

 ؟عنهما ولفك حصار الصعافقة
 فهل هذا تعريف احرتام العلماء عندك؟ هل هذا هو إغالق الباب عندك؟!!

الطعن يف العلماء الذي فتحه الصعافقة من سنوات، فال تتكلم أنت وال غريك عن باب 
الذين –وأنت وغريك مل نسمع لكم مهسا، بل لألسف وجدنا من بعض املشايخ الفضالء 

من ينشر هذه التحذيرات الباطلة اليت مزقت السلفيني يف  -سعى الصعافقة يف إسقاطهم
يف أسامة العتييب وأمحد  العامل، فصار األعور واألحول واألمكر واألفسد واألطفال يطعنون

 بازمول وعادل منصور ومشايخ الكويت ..
واملشايخ  أين كنتم وقتها؟ أين نصرتكم للسنة؟ أين إغالقكم باب الطعن يف العلماء

 ؟!وطلبةالعلم
معظمكم كان يرتعد خوفا من املخالفة! وخيشى أن يصل للشيخ ربيع أو الشيخ عبيد عنه أنه 

أي اليت ليست عامة وليس – ر منه حتذيرا ولو يف اجملالس اخلاصة!صد  ال يوافقه يف خطئه في  
 -املقصود هنا اجملالس السرية اليت عند الصعافقة

أما آن لكم أن تستفيقوا وتستيقظوا، وتعرفوا أن هذه القضية جاءت لرفع احملنة، ولكشف 
 الغمة، ولنصرة العلماء، ولكسر حصار الصعافقة؟
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 ة يا فارس شريطي؟من الذي رفع حمنة اجلهمي
 إنه اخلليفة املتوكل على اهلل..

 
وحنن نرجوا أن يكون امللك سلمان حفظه اهلل ومن ينيبه يف القضاء سببا لرفع احملنة عن 

 السلفيني ..
 بداية الرد

وهل   هل كل قضاة اململكة سلفيون ؟! #أسئلة_للعتييب قال األخ فارس شريطي: ] -1
 [ختلو احملاكم من إخواين أو مبغض للشيخني ؟!

 الجواب
الكالم على القضاة ليس من صالحيايت، وقد يستغل لرفع دعوى علي يف النيابة العامة، لكن 
حنن نعلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ذكر أن القضاة ثالثة، قاضيان يف النار، وقاض يف 

 اجلنة، فقد يكون القاضي يف أي دولة على مر التاريخ حاكما بالعدل، أو باجلور ..
مملكة العربية السعودية وبالنسبة للقضية اليت أرفعها توجد أمور تبعد هذا لكن بالنسبة لل

 اإليرار، ويكشف هذه الشبهة الشيطانية..
الدعوى اليت رفعتها دعوى حق خاص، يف احملكمة اجلزائية، أي ليست عامة حبيث إن  أواًل:

 القاضي حياكم الشيخ ربيعا بناء على منهجه، بل بناء على ما أدعيه أنا.
يف قضايا احلق اخلاص يف السعودية أستطيع سحب الدعوى حىت لو صدر حكم من  ثانياً:

 القاضي فمن حقي سحب الدعوى فيبطل احلكم وال أثر حلكمه.
اجللسات مسجلة لدى احلكومة، وأي أمر حيصل خالف احلق ممكن أن يتم التحقيق  ثالثاً:

 د.فيه من وزارة العدل وجلنة النزاهة ومكافحة الفسا
: يستطيع الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد أن ال جيلسا عند القاضي بتاتا، وذلك بإذعاهنما رابعاً 

 للصلح مع جلنة املصاحلة يف احملكمة..
يستطيع الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد أن ال جيلسا عند القاضي بتاتا، وال جيلسا مع  خامساً:

وس يف بيوهتما إلهناء القضية برتاجعهما جلنة املصاحلة يف احملكمة، بل أنا موافق على اجلل
 وبيان احلق هلما ..
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 فأين الخطأ يا مسلم؟!!
-----------       

 
وهل احلق وهل حكم القاضي دليل على صحة الدعوى ؟! قال األخ فارس شريطي: ] -2

 [يعرف بالرباهني أم بإكراه بالسالطني؟ 
 الجواب

 ال عالقة للسؤالني بالقضية اليت رفعتها على الشيخ ربيع والشيخ عبيد.
 تكلم عنها.ل دليل عدم التصور للواقعة اليت نوطرح هذا السؤا

فالواقعة: رفع دعوى على عالمين لم تصلهما األدلة والبراهين بسبب قطع الطريق من 
تضررت منها  ةأحكام باطلألدلة اطالعهما على ابطانة السوء، وحصل بسبب عدم 

، فتمت القضية الطالعهما، وبيان الحق لهما، وليس لحكم القاضي وال إلكراه األمة
اف ما يجعلهما السلطان لهما، فالذي نعتقده أن عندهما من الحق والتقوى واإلنص

م لهما، وليتبعان الحق إذا اطلعا على األدلة، والذي نعلمه يقينا هو عدم وصول األدلة 
 .نتمكن من إيصال األدلة لهما

، على صحة الدعوى دليالليس حكم القاضي ومع ذلك أجيبك عن السؤالين باختصار:  
 ا أو ضعفها.وكذلك ليس دليال على بطالهن

  فالعربة باألدلة.
 يلزم لتنفيذ احلكم الشرعي الذي دلت عليه الرباهني. (قد)، والسلطان احلق يعرف بالرباهنيو 

-----------       
 
 [ومة متيقنة أو موهومة ؟هل املصلحة املزعقال األخ فارس شريطي: ]و  -3

 الجواب
متيقنة أو راجحة، ومن عارضها فهو واطالعي على احلال، الشرعي، املصلحة حسب علمي 

عة، أو ضعف تصور واهم وغالط، وسبب ومهه وغلطه إما ضعف العلم الشرعي اخلاص بالواق
 الواقعة واحلال.
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-----------       
أليس هذا املسلك من الطيش والتهور واجملازفة املبنية على قال األخ فارس شريطي: ]و  -4

 [حظوظ النفس ؟
 الجواب

هو والتهور واجملازفة  حظوظ النفس يراد هبا التشفي، أو جمرد االنتصار الشخصي، والطيش
 مبخالفة الكتاب والسنة، وكذلك مبخالفة احلكمة الصحيحة وليست املتومهة.

ومعظم من أنكر رفع الدعوى إما لطيشه أو هتوره أو جمازفته، وإما حلظ نفسه، وبعضهم لعدم 
 وتأنيه. إدراكه وتصوره للواقعة مع حسن قصده

دعوى السابقة ضد الشيخ عبيد عام الجددت لكنت  ولو كان الدافع يل حظ النفس
اليت رفعتها ليسمع الشيخ عبيد للحقيقة، و  هـ،1436كان موعدها يف حمرم و  ،هـ1435

ولو كان عندي حظ نفس جددهتا وطالبت بالعقوبة، وألعرضت فبسبب اإلصالح تنازلت، 
عن نصيحة الشيخ ربيع واملشايخ يف الوقت الذي كان باب بيت الشيخ ربيع مفتوحا، 

 والوصول إليه يسري..
الشيخ عبيد يف كالمه اخلاطئ، واستمر، ومل ، وزاد حصللاحماوالت ومع ذلك فشلت مجيع 

فسه عليه، وال أدري هل بلغه كالم الشيخ يسمع لألدلة، ومل يرتاجع مع رد الشيخ ربيع بن
 ربيع الصويت أم مل يبلغه..

ومع ذلك آثرت الصرب وحماوالت اإلصالح، فكانت النتيجة استمرار الفتنة، واستمرار الشيخ 
عبيد يف اخلطأ، بل تغري موقف الشيخ ربيع، وصاروا يصورون له أن الشيخ حممد بن هادي 

الرحيلي وغريهم  أهنم حمادون هلل سليمان والشيخ فركوس والشيخ مجعة والشيخ لزهر والشيخ 
والفساد بني السلفيني يف العامل، ومل تنكشف  ورسوله، وأهنم أخس من احلدادية، وانتشر الشر

 مكافحة وباء حظة، رغم كثرة جهود العلماء واملشايخ وطلبة العلم يفالغمة إىل هذه الل
 الصعافقة.

فالعثرة الكربى، والشبهة العظيمة اليت يستند إليها الصعافقة يف إفساد قلوب الشباب 
هو الترتس بالشيخ ربيع والشيخ عبيد، وأهنما يعلمان حقيقة  ؛السلفي، ومتزيق السلفيني
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دلة، وأهنم يؤيدوهنم وحياربون املشايخ السلفيني السابق ذكرهم عن علم احلال، واطلعا على األ
 ودراية باحلال..

 
 والواقع خالف ما يقوله الصعافقة بتاتا..

أيسر من هذه الطريقة، اليت هي ضد الطيش والتهور واجملازفة  ومل أجد وسيلة إليصال احلق
 والعقوق، بل من أعظم الرب واإلحسان..

--------------------------- 
 [أليس الصرب أوىل باملسلم خصوصا واخلصم من الربانيني؟ قال األخ فارس شريطي: ]و  -5

 الجواب
الصبر له أنواع ثالثة وهي: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على 

 المصيبة..
يخ فركوس فخطأ الشيخ ربيع والشيخ عبيد يف حقي، وحق الشيخ حممد بن هادي والش

والشيخ مجعة والشيخ لزهر وغريهم من املشايخ مصيبة من املصائب، وحنن صابرون حمتسبون، 
 فيما يتعلق بالصرب على هذا القدر من اهلل عز وجل..

أما الصرب على الطاعة فهو فعل الطاعة وحبس النفس عليها وأداؤها كما أمر اهلل على هدي 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على منهج السلف الصاحل..

ومن الطاعة والرب واإلحسان للشيخ ربيع والشيخ عبيد فك احلصار عنهما، ودفع بغي 
ر يف بيت الشيخ ربيع والشيخ عبيد، فهذه الصعافقة عليهما، وفتح الطريق لألدلة لرتى النو 

 الطاعة الصرب عليها يكون بفعلها، واالستمرار فيها..
تخلى عن الشيخ ربيع نأن ة فهو البعد عما حرم اهلل، ومن املعاصي: وأما الصرب عن املعصي

قوق الصعافقة هلما، وفك احلظر الصعفوقي والشيخ عبيد فال تبذل وسعنا يف كف أذية وع
عهما لألدلة والرباهني، وبيان وكشف آثار فتنة الصعافقة املدمرة على املنهج عنهما، وإمسا

 السلفي وعلى السلفيني يف العامل..
وعبادة وقربة، والصبر عليها فما قمت به من رفع الدعوى إلسماعهما األدلة طاعة 

 مشروع وطاعة وعبادة وقربة..



7 
 

-----------       
أال ترى أنك أحدثت شقاقا وقطيعة بني فئام من السلفيني قال األخ فارس شريطي: ]و  -6

 [وعاملني من علمائهم الربانيني؟
 الجواب

 مل أجد له مساغا إال اجلهل والتعامل فقط ال غري، وحيمل يف طياته سوء األدب.قولك هذا 
فهل رفع دعوى قضائية على عامل سلفي ليسمع األدلة اليت مل تصله بسبب بطانة الشر 

 يكون من القطيعة بني العامل والسلفيني؟!!
 ما وجه القطيعة؟!!

 سلفيني والشيخ ربيع والشيخ عبيد حصلت بأمور:القطيعة بني بعض ال
 وجود البطانة الفاسدة احملرضة على الشر املانعة من وصول احلق واخلري.األول: 

 الثاين: كالم الشيخ ربيع والشيخ عبيد يف علماء سلفيني كبار بدون أدلة.
 لسلفيني.الثالث: ثناء الشيخ ربيع والشيخ عبيد على أشخاص سيئني حياربون العلماء ا

الرابع: رفض الشيخ ربيع والشيخ عبيد لسماع الطرف الذي يكافح الصعافقة، و لو أراد 
الشيخ أن يسمع فالصعافقة يشوشون ويفسدون اجملالس كما هو معلوم وظاهر صوتا 

 وشهادات..
 هذه األمور هي اليت أوجدت قطيعة ..

 ورفع هذه الدعوى هو للصلة، ورأب الصدع، وإهناء هذه القطيعة..
فالعجيب أن ينقلب الحق عندك إلى باطل، والباطل إلى حق بسبب جهلك بالواقع، 
وغفلتك عن الحقيقة ، وكذلك بسبب جرأتك على الكالم الباطل دون دراسة وتأن 

 وهذا هو حقيقة الطيش والتهور عافاني اهلل وإياك منه.
------------- 

 
 [بريا سن علم ؟ملاذا مل تتق اهلل فيهما ومها كقال األخ فارس شريطي: ]و -7

 الجواب
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اهلل فيهما، وهو يصب يف مصلحة الصعافقة الذين أن مقالك هذا يا أخ فارس خيالف تقوى 
 حيكمون احلصار على الشيخ ربيع والشيخ عبيد..

 
وأما رفع الدعوى بغرض إمساعهما احلق، وفك احلصار فهذا من تقوى اهلل حقا وصدقا وإن 

 رغمت أنوف!
------------- 

 
أمل تعلم أن عملك هذا قد جرأ اجلهال والسفهاء على قال األخ فارس شريطي: ]و -8

 [الفضالء والعلماء ؟!
 الجواب

وداخ بسببه  الذي أعلمه أن فعلي هذا أصاب الصعافقة وذيوهلم باجلنون والدوار واخلبال،
ممن حنبهم  العقالء بعض الفضالء الصعافقة اإلعالمي فخبعض ضعفاء العقول، ووقع يف 

 ونتمىن هلم اخلري..
وفعلي هذا هو لرفع مقام العلماء، وحفظ مكانتهم، ولفك حصار أهل الفتنة عنهم، ولكف 

 أذى الصعافقة عنهم..
 .ضاللواجلهال يتبعون علماءهم فريتفع عنهم اجلهل، أما فعلهم األمور على جهل فهو 

كتب يف املقاالت اليت ت  وأما السفهاء فهم الوباء، وهم ال يستجيبون لنصح الناصحني، وهذه 
هي اليت تزيد ويستنكر أصحاهبا رفع الدعوى القضائية لتصورهم اخلاطئ مصلحة الصعافقة 

 من سفه السفهاء، وال ترفع اجلهل عن اجلهالء..
فلذلك أنا أكتب هذه الردود لتتعلموا الحق، ولتفهموا منهج السلف، ولتكونوا على 

 ويل والمجازفات الصعفوقية..بصيرة من دينكم، وال تكونوا أسرى الته
-----------       

 
 يكون اجلواب مع أخذ االعتبار ملا يأيت :قال األخ فارس شريطي: ]و  -9
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"إمنا أنا بشر، وإنكم ختتصمون إيل، : قال ملسو هيلع هللا ىلص_ عن أم سلمة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل1
حو ما أمسع فمن قضيت له حبق ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، فأقضي له بن

 [ ) متفق عليه( أخيه فإمنا أقطع له قطعة من النار"
 

 الجواب
 ما عالقة احلديث بعدم رفع الدعوى؟

طبعا الذي تريده هو ما يتعلق حبكم القاضي وأنه ال يلزم منه صحة الدعوى، كذلك ال يلزم 
 منه ضعفها أو بطالهنا، فاالعرتاض باحلديث ال وجه له شرعا وعقال وواقعا..

حجة عليك وعلى كل من مينع رفع القضية بشبهات شيطانية وتصورات ما هو  ويف احلديث
مغلوطة: ففي احلديث إعالن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم 

واململوك على والبنت على أبيها، على اختالف مراتبهم حىت االبن على أبيه -خيتصمون إليه
، فلم ينكر عليهم، ومل يطلب منهم ترك التحاكم، وال أشار إىل أنه عقوق أو إهانة -دهسي  

 واألدب، وإمنا طلب اتباع احلق..أو أي نوع من خمالفة الشرع 
 فهل تلتزم باحلق يا فارس شريطي أم هتوى خمالفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟!

---------- 
 

_ من ضوابط املصاحل أن تكون املصلحة الشرعية  2قال األخ فارس شريطي: ]و  -10
حقيقية غري متومهة، وهي املصلحة اليقينية اليت ميكن القطع حبصوهلا أو يظن ظنا غالبا كوهنا 

املوهومة اليت ال تصل إىل درجة الظن كذلك، فيعلق احلكم عليها ويعتد هبا خبالف املصلحة 
 [الغالب ناهيك عن درجة القطع باليقني وهذا باعتبار املصلحة ذاهتا أن تكون حقيقية.

 الجواب
مت اجلواب عن هذا الكالم، وأن املصلحة يف رفع الدعوى إلعزاز الشيخ ربيع والشيخ عبيد، 
وإلذالل الصعافقة، ولفك احلصار املفروض من الصعافقة وإلمساعهما احلجج والبينات، وهذه 

 ة راجحة أو يقينية، وخالف ذلك أوهام!مصلح
---------- 
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_ قال سبحانه: ﴿ يـَْرَفع  اللَّه  الَّذ يَن آَمن وا م ْنك ْم َوالَّذ يَن 3قال األخ فارس شريطي: ]و  -11

 [.11أ وت وا اْلع ْلَم َدَرَجاٍت ﴾ ]اجملادلة: 
 

الدرداء: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )إن العلماَء ورثة  األنبياء،  روى الرتمذيُّ عن أيب
 إن األنبياء مل يورثوا دينارًا وال درمهًا، إمنا ورَّثوا العلم، فمن أخذ به أَخذ حبظ وافٍر(

 [(.2159)صحيح الرتمذي لأللباين 
 الجواب

ال تعارض شرعا وال عقال بني منزلة العلماء، وبني االحتكام إىل الشرع عند التخاصم، بل 
 وسلم..هذا من العمل بالعلم، ومن احرتام الشريعة، ومن هدي رسول اهلل صلى اهلل عليه 

كم للشرع فيه إهانة وطعن يف العلماء هو وهم ويف احلقيقة إن الزعم بأن التخاصم والتحا 
وشبهة شيطانية، ألقاها إبليس بني الناس لرتك العمل بالشريعة، وفيه تقدمي اهلوى على 
اهلدى، وهذا مسلك بدعي خطري إلبطال التحاكم للشرع حتت هذه الذرائع الباطلة واألوهام 

 واخلياالت الشيطانية..
نهم كانوا خيتصمون إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم ينكر أال ترى أن الصحابة رضي اهلل ع

 عليهم، ومل يشر حىت إشارة إىل حرمة هذا أو نكارته أو خمالفته لرفع منزلة العلماء؟
سلم، وقدوتنا بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وخير الهدي هدي محمد صلى اهلل عليه و 

لتفت لمخالفة الشرع تحت األوهام وسلم هم الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم، فال ن
 والخياالت..

 
---------- 

 
نَّا َمْن ملَْ يـَْرَحْم َصغ ريَنَا َويـ  4قال األخ فارس شريطي: ]و  -12 َوقِـّْر  _ يف احلديث: )لَْيَس م 

َنا َحقَّه () سنن الرتمذي   (.1919َكب ريَنَا، َويـَْعر ْف ل َعال م 
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_قال طاووس بن كيسان: )م ن الس نَّة أن يوقَّر أربعٌة: العامل ، وذو الشيبة، والسلطان، 5
 ([43\13والوالد( ]البغويُّ يف شرح الس نَّة )

بركاب زيد بن ثابت ويقول: )هكذا _وهذا ابن  عباٍس رضي اهلل عنهما مع جاللته: يأخذ  6
 أ مرنا أن نفعل بعلمائ نا وكربائ نا(

 ([228\1]ابن عبد الرب )
_وملَّا جاء اإلمام مسلٌم إىل اإلمام البخاري وقبَّل بني عينيه وقال: )دعين حىت أ قبِّل رجليك 7

 ة والنهاية [] البداي يا أستاذ األستاذين، وسيِّد احملد ثني، وطبيب احلديث يف ع َلل ه (
 الجواب

 من حيث الصناعة وأسلوب الكتابة البحثية:أواًل: 
ويف قول طاوس رمحه اهلل رواه معمر يف جامعه، ومن طريقه رواه البيهقي يف املدخل،  -أ

 طيب يف الفقيه واملتفقه وغريهم.واخلشعب اإلميان، 
 .ه مسندا أوىلوأما ما يف شرح السنة للبغوي فبغري سند. فعزوه ملن روا

عزوك أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما إىل ابن عبدالرب دون حتديد الكتاب خلل يف  -ب
بل  مل يورده بالسند،وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله، و  العزو، وينبغي ذكر اسم الكتاب،

وقد رواه بسنده غري واحد منهم ابن سعد يف  ،«وروينا من وجوه عن الشعيب»اكتفى بقوله: 
 بقات واخلطيب يف الفقيه واملتفقه.الط
، مع وجود كتب هي مام البخاري إىل البداية والنهايةلإلعزوت كالم اإلمام مسلم  -جـ

 (.114-113، ومنها معرفة علوم احلديث للحاكم)ص/خرجتها بالسند مصادر هلذه القصة
يف مشروعية أو عدم مشروعية االحتكام إىل الشرع بني اآلثار احلديث و ما وجه ذكر  ثانياً:

 العامل وتلميذه إلحقاق حق أو إبطال باطل؟
 ما هذا الرتهيب من التحاكم إىل الشرع؟

ما هذه الطريقة في الصد عن المطالبة بنصرة السنة ورفعة الحق وكف األذى عن 
شرعية التي فيها إصالح ذات البين، وفيها إلزام األطراف العلماء عن طريق المحكمة ال

 باألدلة والحق؟!!
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النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي قال ذلك احلديث قبل ختاصم الصحابة الكرام بعضهم 
عليه وسلم يفعل ما خيالف التوقري فهل الرسول صلى اهلل لبعض، حىت االبن على أبيه، 

 واإلجالل للعلماء؟!!
 
 
إذا اعتدى عليك يف أهلك  -من عوام الناس-وهل أثر طاوس يعين أن املسلم ذي الشيبة *

 ال يشرع لك أن تشكوه إىل القاضي؟!ومالك وعرضك 
 هل هذا تشريع جديد تريد أن تبدل به شريعة اهلل جهال وعدوانا وظلما؟!!

وهل من األدب مع علمائنا وكربائنا أن نرى الصعافقة يغضبوهنم ويستصدرون منهم   *
كلمات جارحة يف خرية علماء السنة يف مشارق األرض ومغارهبا وال نبذل جهدنا إليقاف 

فنتخلى عنهم وال ننتصر هلم رامهم كعة احرتام العلماء وإمهزلة ومؤامرة الصعافقة حتت ذري
 وحناول فك حصار الصعافقة األوباش؟!!

إن فك حصار الصعافقة عن العلماء هلو من أعظم الرب واإلحسان، وترك الصعافقة ينالون 
 من علمائنا، ويغلقون عليهم األبواب ملن أشد العقوق والفساد..

جيعلك ترتك العامل حياصر من قبل األعداء،  ده أو رجلهتقبيل رأس العامل أو يهل و  *
ويستغلون إغضابه لضرب علماء السنة يف مشارق األرض ومغارهبا؟ هل هذا من إكرام 

 العلماء؟!!
 ما لكم كيف حتكمون؟!

---------- 
 

_قال شيخ اإلسالم: )جيب  على املسلمني بعد مواالة 8قال األخ فارس شريطي: ]و  -13
اهلل تعاىل، ورسوله صلى اهلل عليه وسًلم، مواالة  املؤمنني خصوصًا العلماء الذين هم ورثة 

 [.[11]رفع املالم األنبياء(
 الجواب
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، ومع ذلك شرع اهلل لنا املخاصمة أي نصرهتم مع حبهم ومنهم العلماء مواالة املؤمنني
واحملاكمة للشرع إذا حصل التنازع بني املؤمنني، ومل يقل أحد من عقالء بين آدم أن التحاكم 

 عند اخلصومات ختالف املواالة أو توجب املعاداة إال إذا كانت بباطل..
ن موجبات العداوة بين المؤمنين تحاكمهم للشرع عند فكالمك هذا يشير إلى أن م

 التخاصم وهذا كالم باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع العلماء، وال يقوله عاقل..
 

ادة املواالة بني املؤمنني، ووسيلة لنبذ الفرقة، ألن يالتحاكم للشرع هو من وسائل ز بل 
 ..أو يقللها خلصامات واملشاكلالتحاكم للشرع ينهي ا

يؤذي املؤمنني!! وتنزل على  وأخشى أن تأيت يف يوم من األيام وتنكر إقامة احلدود ألن ذلك
 ذلك آيات وأحاديث حترمي أذية املؤمنني!!

خصومات وسبب التباغض لل اً وأنت ومن معك يا فارس شريطي جعلتم التحاكم للشرع سبب
ك الناس بدون حتاكم حىت تبقى هذه املواالة املتومهة رَ تْـ وسبب اإلهانة .. ومضمون ذلك أن يـ  

 واخليالية!
واتهام من الشرعية، فانظروا كيف أدى بكم الجهل والتعالم إلى التشكيك في األحكام 

 يتحاكم للمحاكم الشرعية بأنه يخالف مودة المؤمنين..
م تنكرون األمور املعلومة من الدين بالضرورة كقبح اهلل هذه األفكار الشيطانية اليت جعلت

 جهال واشتباها..
---------- 

 
أال فاتق اهلل وال تكن رأس هذه النابتة اليت ال حترتم العلماء قال األخ فارس شريطي: ]و -14

 " اهليئات ذوي أقيلوا" ملسو هيلع هللا ىلصاء وال تكن سبب فرقة وشتات وتذكر قولهوال ترعى حقوق الكرب 
وادع اهلل رب األرض والسموات فلئن أغلقت دونك أبواب املشايخ فباب الدعاء مفتوح وإن  

 [كنت بريئا فال يضرك ولو عاداك أهل األرض مجيعا وقالوا فيك مجيعا. 
 الجواب
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من أعظم تقوى اهلل يف وقتنا احلايل هو فك حصار الصعافقة عن املشايخ، وإمساعهم  أواًل:
 األدلة والبينات على كذب الصعافقة وتالعبهم..

حماربا هلم يوم أن كنت أنت  النابتة اليت ال حترتم العلماء وال ترعى حقوقهم ما زلت   ثانيا:
 وأمثالك يف غفلة!

العلماء بصورة حتقريهم على غرار ما يفعله املتعصبة وأهل ومن مكر إبليس تصوير نصرة 
 اهلوى ..

والصعافقة هم النابتة اليت حتيط بالشيخ ربيع والشيخ عبيد وما زالوا يبغضون املشايخ والعلماء 
يف نظرمها ويعملون على التحريش، وتركهم دون بذل اجلهد يف فك احلصار غلط عظيم، 

 وهذا هو ما تريده النابتة..
 فأنت لألسف يف صف هذه النابتة لو كنت تعقل..

سبق الكالم عن الفرقة والشتات وأن هذا هو ما عليه الصعافقة ومن تشبه هبم، وأن  ثالثاً:
 هذه القضية لدفع هذه الفرقة وللم الشعث والشتات..

وهذا إقالة ذوي اهليئات عثراهتم تعين أن ال تتخذ تلك العثرة وسيلة للطعن فيهم،  رابعاً:
فهيم من معك أن الدعوى ه عن املشايخ ، وأحاول تفهيمك وتالذي أنا أجتهد يف إبعاد

ليست للعقوبة وليست لإلهانة بل لإلكرام واإلعزاز وإبعاد الصعافقة األوباش عن العلماء 
 وفك حصارهم عنهم.

يف سجودي من سنوات للشيخ  صال، بل أدعوالدعاء واحلمد هلل ما زال ومل أتركه أ خامسا:
عبيد والشيخ ربيع ، ولكن مع الدعاء حنتاج إىل عمل صحيح يدفع مكر الصعافقة ويفك 

، فرأيت أفضل طريقة وأرفق وسيلة التحاكم للمحكمة احلصار املفروض على املشايخ
 الشرعية.

ثباتا على احلق، ، بل زادين ذلك ومل تضرين معاداة من عاداين احلمد هلل أنا بريء، السادسة:
 أليام يزداد السلفيون يقينا برباءيت وبأين كنت وما زلت على احلق..ا ومع مرور

حىت أنت لو كنت صادقا وخملصا ومريدا للحق فستعلم بإذن اهلل خطأك يف كتابتك هذه 
وأنك كنت مبطال، ولعلك تندم، ولذلك أدعوك لرتاجع نفسك ولتصحح من وضعك وأن 
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تكون يف صف أهل احلق وال تكن يف صف الصعافقة أهل الباطل حىت لو كنت تعاديهم 
 وال.فاألفعال أبلغ من األقوال يف بعض األح

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد. واهلل أعلم
 كتبه:

 د. أسامة بن عطايا العتيبي
 هـ 1441/ 1/  15 -14


