بسم هللا الرمحن الرحمي

ما أقوى كلمة العالمة ربيع على املصعفقة:
)السلفي يكفيه دليل القرآن(،
)اللي عنده دين ما يحتاج محاكم!!(
اهلل أكرب!
يشري الشيخ -حفظه اهلل -إىل حكم القذف يف كتاب اهلل تعاىل.
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فهذه أربعة أحكام ترتتب على القاذف بنص القرآن العظيم القطعي يف داللته.
فالسلفي يكفيه القرآن يف حكم القاذف -كما قاهلا الربيع حفظه اهلل -.وأما القاضي فإمنا
يرجع إليه املقذوف ظلما من أجل براءة عرضه وأخذ حقه من القاذف مبا يشفي صدره
ويثبت براءة عرضه  ،وهذه مصلحة عظيمة بال شك  ،وال يكرهها إال من حيب أن تشيع
الفاحشة يف الذين آمنوا -عياذا باهلل.-
ومن فوائد حكم القاضي :إلزام القاذف مبا يقتضيه احلكم عليه يف الواقع.

وإال ؛ فالسلفي يعتقد أن القاذف فاسق مردود الشهادة مبجرد ثبوت لفظة القذف عنه ،
حىت ولو مل يرفع للقضاء أصال .فكيف إذا ثبت حكم القاضي ومل يبق إال تنفيذه  ،وإمنا
حصل التأخري بسبب اإلستئناف؟!
مث ليعلم أن قضية االستئناف ال تغري من الواقع شيئا  ،وذلك ألن اإلصرار على القذف من
غري توبة ظاهرة وال حتلل من املقذوف الربيء كاف يف احلكم بالفسق  ،فإن السلفي يكفيه
القرآن.
ولو صدق القاذف مع نفسه الستسلم حلكم اهلل الشرعي والستغىن عن االستئناف وحماولة
إسقاط حد من حدود اهلل ،وذلك بأن يأيت إىل احلاكم ويقول له كما يقول الصادقون:
(أصبت حدا فأقمه علي!(
ال سيما مع ما ثبت عنه من استكباره عن التحلل من املقذوف ظلما ورفضه االعتذار
العلين منه مبا يربئ عرضه.
وواهلل لو كانت بطانته صاحلة ناصحة ؛ ألعانته على قبول حكم اهلل الشرعي وسرعة
االستسالم له  ،ولكنه -ولألسف -مل جيد زاجرا من نفسه وال من بطانته السيئة الذين
اجتمعوا حوله  ،بل مل جيد منهم إال تثبيته على الباطل وإعانته على الظلم.
وماذا عساه أن جيد من املراجيج واملخاذيل  ،كما وصفهم العالمة عبيد -حفظه اهلل
تعاىل-؟!
بل إن السلفي النبيه يعلم أن ابن هادي قد وقع يف شر من القذف وأعظم منه فسقا
وظلما ،أال وهو ذلك املنهج احلدادي الذي وقع فيه  ،فرتتب عليه فتنة عظيمة وفرقة

شديدة ،قرت به عني إبليس  ،وفرح به كل حاقد خسيس  ،وذلك بتفرق السلفيني يف
العامل كله  ،وتنزيل أحكام املبتدعة عليهم وما هو أشد من ذلك  ،حىت وصفه ووصف
وصرييف الفتنة العالمة ربيع بن هادي بأهنم (أخس من الحدادية(.
إمام النقد
ُّ
أتباعه ُ
ومنهج الحدادية ثابت عنهم من وجوه عديدة:
منها  :الطعن يف ال سلفيني والتشهري هبم وتنزيل أحكام املبتدعة عليهم وأشد  ،وقد ذكر
الشيخ ربيع يف رده على ابن هادي بأن وصفه للسلفيني بأهنم (ملحقون بأهل األهواء)
يعترب تبديعا هلم.
وال شك أن تبديع السلفيني األبرياء من أصول احلدادية.
ومنها  :عدم قبول بتوبة التائب إذا رجع عن خطئه وتاب منه مع أنه قد بني البيان الذي
يلزمه .ومع أن تلك األخطاء ال تقتضي تبديعا أو تفسيقا على ميزان أهل العلم والعدل.
وقد ذكر الشيخ ربيع -حفظه اهلل -أن احلدادية هلم أصل خبيث يسريون عليهم ،وهو أهنم
إذا ألصقوا بأحد هتمة فإهنم ال يقبلون معها توبة وال أي تراجع.
وهذا ظاهر جدا يف معاملة املصعفقة ألولئك السلفيني الفضالء ملا أخذوا عليهم بعض
الزالت واهلفوات وصرح الفضالء برتاجعهم وبينوا البيان الذي يلزمهم  ،فلم يقبل ذلك
عريوهنم هبا إىل هذا اليوم.
منهم املصعفقة  ،بل ما زالوا يُ ر
سعيهم يف النيل من العلماء الناصحني الذين عرفوا مبواجهة الفنت  ،وإسقاط
ومنها ْ :
منزلتهم وأحكامهم.

فمن ينظر يف منهج املصعفقة بأدىن تأمل ي ْدرك أهنم -منذ أحدثوا فتنتهم -ال يقبلون من
الشيخ ربيع جرحا وال تعديال.
بل ثبتت طعوناهتم الصرحية بأصواهتم  ،كالطعن فيه بأنه احنرف عن السنة بتهمة أنه يقيم
اجملالس ا لسرية البدعة اخلارجية  ،كما صرح هبا خالد املصري وأيده عليه صديقه بازمول.
ومما ال شك فيه أن سكوت البقية على هذا الطعن الفاجر مع انتشاره يف مواقعهم يكفي
يف إدانتهم به.
وكالطعونات املتكررة اليت صدرت من أعور اجلزائر يف العالمة ربيع  ،مما ثبتت عنه بصوته ،
حىت حاول عميان املتعصبة تربيرها واالستدالل هلا!!
هذه أمثلة لبعض ما ظهر من طعونات القوم يف الشيخ ربيع  ،وما خفي يف جمالسهم
اخلاصة يعلمه اهلل.
وأما الشيخ العالمة عبيد اجلابري فقد ناله من ذلك وأشد وأعظم.
وتعيريه بألقاب
وأيضاً طعوناهتم الظاملة الفاجرة يف الشيخ العالمة الناصح عبد اهلل البخاري ْ
سيئة خبيثة اليت ال يتلفَّظ هبا إال من َّ
رق دينه وساء ُخلُقه.

وليس هلؤالء العلماء ذنب إال أهنم قاموا بواجبهم يف هذه الفتنة  ،فأنكروا ظلم املصعفقة
وبغيهم  ،وقاموا بنصرة املظلومني وبالدفاع عنهم  ،مث حذروا من فتنتهم وممن تعصب هلا
ودعا إليهم.
فلهذا عاودهم وطعنوا فيهم.

فذلك دليل على تغلغل منهج احلدادية يف منهج املصعفقة ومتكن االحنراف فيهم ،فإنه ال
يتعامل مع العلماء الناصحني هبذه املعاملة السيئة ويعاديهم بذلك العداء إال أهل البدع
واألهواء  ،فـ"عالمة أهل البدعة الوقيعة في أهل األثر".
وق د قرر العلماء احملققون أن من وافق املبتدعة يف أصل من أصوهلم فإنه يلحق هبم ويتسمى
بامسهم  ،فكيف إذا اجتمعت فيهم مجلة من أصول احلدادية املبتدعة؟!
وأما كوهنم أخس من احلدادية ؛ فظاهر جدا يف طريقتهم وأساليب جرحهم  ،ومن أمثلة
ذلك :أهنم جعلوا قذف مسلم بريء جرحا م فسرا يف إسقاط عدالته ونشر الفاحشة عنه ،
كما يف مواقعهم وصفحاهتم الرمسية!!
وانظر  -يف هذا -مقاال مفيدا لألخ الفاضل عبد الرمحن العوضي  ،بعنوان" :جانب خطير
من فتنة محمد بن هادي يبين أنهم أخس من الحدادية".
كتبه:
بادخن
أمحد بن سليمان ُ

 ٣٢ربيع أول  ١٤٤١هجري
*مجموعة مشايخ عدن *
لالشرتاك عرب الواتس:
https://chat.whatsapp.com/HG4Fj6daoAm2d6EXYTTlE8

لالشرتاك عرب التلجرام:
https://t.me/dourous_machaikhaden2

قناة مشايخ عدن هتتم بنشر دروس وحماضرات وخطب ومواعظ مشايخ عدن
ال يسمح بتعديل املنشور أو تغيريه

