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 "القدح في أخص أصحاب الرجل طعن فيه  "نقد قاعدة عرفات المحمدي 

 عرفات المحمدي لمنهج الحجوريمنهج و معه ملحق في مشابهة 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه
فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل 

  وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

  "يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ " 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ "  يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيكُ  ْم ِمن ْ

  " َرِقيباً 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديدًا   ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم " 
 " ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً 

وشر اْلمور حمدثاهتا وكل  أال وإن أصدق الكالم كالم اهلل وخري اهلدي هدي حممد
 . حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

 : أما بعد
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عبارة ال دليل عليها من كتاب وال فقد كتب عرفات احملمدي على حسابه يف تويرت 
القدح يف أخص أصحاب الرجل طعن فيه " : هي ليس عليها أثارة من علم ، و سنة و 

ذكره ،  مباليس له أي عالقة  –رمحه اهلل –ن عثيمني و ذكر بعدها كالمًا للعالمة ب" 
 .سيأيت بيان ذلك و 

من تقعيد القواعد املخالفة للكتاب والسنة محاية لنفسه و ال يقف عن فعرفات ال يفتأ و 
 .أيب احلسن عه ، مشاهباً بذلك قواعد عرعور و م

رد عليها ال كتب يفو  اليت رد عليها أهل العلم "ردك جلرح العامل جرح فيه " ة فبعد قاعد
 الرجل أصحاب أخص يف القدح"ارف اجلعفر ، خرج علينا بقاعدة ع/ أخي الكرمي 

ه بصورة التلميذ البار بالعامل وأن نقد حماولة مكشوفة منه إلبراز نفس يف "فيه طعن
 !!العلماء له ليس لذاته إمنا هو إلسقاط العالمة الربيع السلفيني و 

أن يستخرج مبكره جرحاً من العامل يسقط به خمالفيه باحلق  فهو يريد من القاعدة اْلوىل
أقيمت البينات على أن بطانة العامل جلرح بالدليل مع احرتام العامل و و الباطل ، فإذا رد ا

تفريق السلفيني أظهر هلم حيلها الستخراج اجلرح و مبكرها و السيئة هي اليت سعت 
 !طعناً يف العامل نفسه  من معهة اليت جتعل الطعن فيه و القاعدة الثاني

 " التلبيس ينفق على الناس مدة ثم تظهر الحقيقة"و خفي عليه و على أمثاله أن 
 1 الشيخ مقبل الوادعي  قاله

                                                           
 45 ص نصائح و فضائح  1
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القواعد المحدثة ليست من طريقة أهل السنة بل من طريقة أهل الكالم المجمل و 
 :األهواء خاصة إذا كانت لحماية أنفسهم من النقد 

ه ال اخرتاع اْلقوال و الصدور عنو  أصل أهل السنة هو اتباع ما جاء به الرسول
 جعلها حكماً على النصوصالقواعد و 

 ليس اْلهواء هذه من شيء يف أو الدِّين، يف بكالمٍ  تكّلم من": اهلل رمحه الشافعي قال
   2  ".َحَدثاً  اإلسالم يف أحدث فقد وأصحابه ، النيب  من ُمتقّدم   إمام فيه له

ثْ َباتِ  بِالن َّْفيِ  ِفيَها فَاْلَكاَلمُ  اْلُمْجَمَلةُ  اْْلَْلَفاظُ  َوأَمَّا: " قال شيخ اإلسالم   ُدونَ  َواإْلِ
 3"  َواْلَقالِ  َواْلِقيلِ  َواْلَخَباِل، َواْلِفَتنِ  َوالضَّاَلِل، اْلَجْهلِ  ِفي يُوِقعُ  ااِلْسِتْفَصالِ 

 تَ بَ ًعا إلَّ  الد ينِ  ِمنْ  َشْيء   ِفي يَ َتَكلَّمَ  َل  َأنْ  ُمْؤِمن   ُكل   فَ َعَلى: "  -رمحه اهلل  –قال و 
 لَِقْولِهِ  تَ بَ ًعا قَ ْولُهُ  فَ َيُكونُ  قَالَ  َما يَ ْنظُرُ  َبلْ  ؛َيَدْيهِ  بَ ْينَ  يَ تَ َقدَّمُ  َوَل  بِِه الرَُّسولُ  َجاءَ  ِلَما

 بِِإْحَسانِ  هَلُمْ  التَّابِِعنيَ  ِمنْ  َسِبيَلُهمْ  َسَلكَ  َوَمنْ  الصََّحابَةُ  َكانَ  فَ َهَكَذا ِْلَْمرِهِ  تَ بَ ًعا َوَعَمُلهُ 
 ِدينًا يُ َؤسِّسُ  َواَل  مبَْعُقولِهِ  النُُّصوصَ  يُ َعاِرضُ  ِمن ُْهمْ  َأَحد   َيُكنْ  ملَْ  فَِلَهَذا اْلُمْسِلِمنَي؛ َوأَِئمَّةِ 
 اللَّهُ  قَاَلهُ  ِفيَما َنظَرَ  ِفيهِ  َواْلَكاَلمِ  الدِّينِ  نْ مِ  َشْيءٍ  َمْعرَِفةَ  أَرَادَ  َوِإَذا الرَُّسولُ  بِهِ  َجاءَ  َما َغي ْرَ 

السُّنَِّة  َأْهلِ  َأْصلُ  فَ َهَذا َيْسَتِدلُّ  َوبِهِ  َويَ تَ َفكَّرُ  يَ ْنظُرُ  َوِفيهِ  يَ َتَكلَّمُ  َوبِهِ  يَ تَ َعلَّمُ  َفِمْنهُ  َوالرَُّسولُ 

                                                           
 .حسن بإسناد( 1111ص 3ج( )الصالحين السلف سير) في األصبهاني أخرجه 2
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 َعنْ  تَ َلقَّْوهُ  َما َعَلى اأْلَْمرِ  َونَ ْفسِ  اْلَباِطنِ  ِفي اْعِتَماَدُهمْ  َيْجَعُلونَ  َل  اْلِبدَعِ  َوَأْهلُ 
 ِبَذِلكَ  يُ َباُلوا َلمْ  َوِإلَّ  تُ َواِفُقهُ  السُّنَّةَ  َوَجُدوا إنْ  ثُمَّ  َذاُقوهُ  َأوْ  رََأْوهُ  َما َعَلى َبلْ  الرَُّسوِل؛

 "4 

 تُ َردُّ  مث اْلصل، هو هذا ونقول قاعدة نقعد أن أما» : -رمحه اهلل  –قال ابن القيم 
 اهلل يؤصلها لم قاعدة ألف لهدم ،اهلل فلعمر!! القاعدة تلك خمالفة ْلجل السنة

 5 «واحد حديث َرد   من علينا أفرض ورسوله

 َيِجبْ  َلمْ  َوتَْأِويِلهِ  فَ ْهِمهِ  ِِبََسبِ  قَ َواِعدَ  َوَأسَّسَ  أَقْ َوااًل  أَْنَشأَ  فَمنْ " : -رمحه اهلل  –و قال 
َها التََّحاُكمُ  َوَل  ات  َباُعَها، اأْلُمَّةِ  َعَلى  فَِإنْ  ،الرَُّسولُ  بِهِ  َجاءَ  َما َعَلى تُ ْعَرضَ  َحتَّى ِإلَي ْ

 َواطَِّراُحَها، َردَُّها َوَجبَ  َخاَلَفْتهُ  َوِإنْ  ِحينَِئٍذ، قُِبَلتْ  بِالصِّحَّةِ  هَلَا َوُشِهدَ  َوَوافَ َقْتهُ  طَابَ َقْتهُ 
ْ  ملَْ  فَِإنْ   احلُْْكمُ  ََيُوزَ  َأنْ  َأْحَواهِلَا َأْحَسنُ  وََكانَ  َمْوُقوَفًة، ُجِعَلتْ  اْْلَْمَرْينِ  َأَحدُ  ِفيَها يَ َتبَ نيَّ

فْ َتاءُ  ُ  َيَِبُ  أَنَّهُ  َوأَمَّا َوتَ رُْكُه، هِبَا َواإْلِ  6 "َوَلمَّا  َفَكالَّ  َويَ تَ َعنيَّ

 رد إلى قسرا قاده ورسوله اهلل يؤصله لم أصال أصل من وكل:"-رمحه اهلل –قال و 
 جاء ما غري أصال ورسوله اهلل حزب يؤصل مل فلذلك مواضعها عن وتحريفها السنة

 7" يرجعون  إليها اليت وجنتهم يعولون عليه الذي أصلهم فهو الرسول به

 
                                                           

 22-3 الفتاوى مجموع 4
2/323) الموقعين إعالم 5 ) 
54-1 المعاد زاد 6  
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 : -رمحه اهلل  –قال الشيخ عبداللطيف بن عبد الرمحن بن حسن و 

 شيء به حيصل وتفاصيله، اخلطاب موانع مبعرفة العلم وعدم واإلطالق، اإلمجال فإن"
 بينها وحيول اْلذهان، ويشتت اْلديان يفسد ما اهلل، عن الفقه وعدم واخلطأ اللبس من

 .والقرآن السنة فهم وبني

 :كافيته يف -تعاىل اهلل رمحه- القيم ابن العالمة قال

 بيان دون واإلمجال فاإلطالق...   والتبيني بالتفصيل فعليك

  8"زمان  كل واآلراء اْلذهان...   وخبطا الوجود هذا أفسدا قد

 علميَّة قَاعدة تُكون حينما ِعلميَّة قاَعدة أيُّ »:  -اهلل رمحه - اْلَلَباين الشَّيخ قالو 
 9 «َهوى أو ِفكر مجرَّد ليس شرعيَّة أدلَّة على قاِئَمة فهي َحِقيقة،

 

 :على قاعدته الباطلة  –رحمه اهلل  –بن عثيمين انقض استدلله بكالم العالمة 

 :قال عرفات احملمدي يف حسابه على تويرت 

 (القدح يف أخص أصحاب الرجل قدح فيه ) 

 : -رمحه اهلل  –قال العالمة العثيمني 

                                                           
122-1 الرسائل عيون 8  
9 « 51» رقم َشريط «والنُّور الُهدى ِسْلسلة » 
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إذا أن  قدح يف الرسول –رضي اهلل عنهما  –اعلم أن القدح يف أيب بكر و عمر " 
 "  ح يف رسول اهلل أبا بكر و عمر مها أخص أصحابه به فالقدح فيهما قد 

 انتهى ( " 592-7التعليق على صحيح مسلم ) 

و مل يعلل مبجرد  ( أخص ) الشيخ بن عثيمني علل اْلمر بكوهنم : " مث علق قائاًل 
 انتهى كالمه "  -رضي اهلل عنهم –كوهنم صحابة 

تكملة توضح كالمه أن الطعن يف أيب  –رمحه اهلل  –بن عثيمني الكالم الشيخ : أقول 
 .فقط بل هو قدح يف حكمة الرب  بكر و عمر ليس قدحاً يف النيب

 : -رمحه اهلل  –قال

أن  إذ قدح يف الرسول  –رضي اهلل عنهما  –اعلم أن القدح يف أيب بكر و عمر " 
ثم هو  أبا بكر و عمر مها أخص أصحابه به فالقدح فيهما قدح يف رسول اهلل 

أن يجعل أخص هذا النبي الذي هو أكرم  –عز و جل  –قدح في حكمة الرب 
البشر عند اهلل تعالى أن يجعل أخص الناس به هذين الرجلين المقبوحين عند 

 10"  الرافضة ، و ل شك أن هذا له لوازم باطلة

 رضي اهلل عنها –الطعن يف أيب بكر و عمر من أن  تكملة كالم الشيخ توضح مرادهف
ن اهلل اختارهم لصحبة نبيه ، وليس اْلمر على اطالقه كما ْل طعن يف رسول اهلل 

                                                           
294-1 مسلم صحيح شرح 10  
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وإيهامه بأن الشيخ علل اْلمر فقط  !أومهه إطالق عرفات بنقله جزءًا من الكالم 
 " !أخص"بكوهنم 

 أفضل كانوا  حممد أصحاب أولئك: "  -رضي اهلل عنه  –كما قال ابن مسعود و 
 نبيه لصحبة اهلل اختارهم قوم ، تكلفا وأقلها علما وأعمقها قلوبا أبرها ؛ اْلمة هذه

 11"  دينه وإقامة

 ردًا على من يستدل بفعل أيب بكر يف –رمحه اهلل  –قال العالمة العثيمني و 
 : 12اإلسبال

 نال فهل خيالء، يصنع ممن ليس أنه له وشهد النيب زكاه عنه اهلل رضى بكر أبا أن" 
 اتباع الناس لبعض يفتح الشيطان ولكن التزكية والشهادة؟ تلك هؤلء من أحد

 من يهدي واهلل ،يعملون كانوا ما لهم ليبرر والسنة الكتاب نصوص من المتشابه
 " والعافية  اهلداية لنا اهلل نسأل مستقيم، صراط إىل يشاء

الذين ل الصحابة ثَ الكرب مبلغاً عظيماً أن جعلوا ْلنفسهم مَ و  العجبقد بلغ القوم من و 
 اختارهم اهلل لصحبة نبيه ، فاللهم غفراً غفراً زكاهم اهلل و 

السبب الذي ْلجله يكون القدح يف  –رمحه اهلل  –قد بني الشيخ بن عثيمني و 
 الّصحابة سب إن احلقيقة ويف"  : بل قدحًا يف اهلل فقال الصحابة قدحًا يف النيب 

                                                           
1314) الجامع في البر عبد ابن رواه 11 ) 
341-12)  له الفتاوى مجموع في كما 12 ) 
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 يف قدح هو بل فقط، عنهم اهلل رضي الّصحابة يف جرًحا ليس عنهم اهلل رضي
 :وجلَّ  عزَّ  اهلل ذات ويف اهلل شريعة ويف  النَّيبِّ  ويف الّصحابة

 .فواضح الّصحابة؛ يف قدًحا كونه أما -

 أمته على وخلفاؤه وأُمناؤه أصحابه كان فحيث ؛ اهلل رسول يف قدًحا كونه وأمَّا -
 به أخرب فيما تكذيبه وهو آخر، وجه من  اهلل رسول يف قدح وفيه اخللق، شرار من
 .ومناقبهم فضائلهم من

 نقل يف  اهلل رسول وبني بيننا الواسطة فألن اهلل؛ شريعة يف قدًحا كونه وأمَّا -
 .الشريعة من نقلوه فيما ثقة يبق مل عدالتهم؛ سقطت فإذا الّصحابة، هم الشريعة

 واختارهم اخللق، شرار يف  نبيه بعث فحيث سبحانه؛ اهلل يف قدًحا كونه وأمَّا -
 !!ْلمته ونقلها شريعته ومحل لصحبته

 13" عنهم اهلل رضي الّصحابة سب على الكبرى الطوام من يترتب ماذا فانظر

 : اإلمجاع على عدالتهم الرب عبد ابن نقلو 

 من الحق أهل إلجماع أحواهلم عن البحث كفينا قد عنهم اهلل رضي الصحابة )
 14(  عدول كلهم أنهم على والجماعة السنة أهل وهم المسلمين

 
                                                           
532-531 ص الواسطية العقيدة شرح 13 : 
9/  1)  األصحاب معرفة في االستيعاب 14  ) 
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 :فهنا ثالثة أمور ختتص بالصحابة ال يصح أن يقاس غريهم عليهم فيها 

 . أن اهلل زكاهم و رضي عنهم و اختارهم لصحبة نبيه  -1

 . قد زكاهم الذي ال ينطق عن اهلوى  أن النيب -5

 على عدالتهمانعقد اإلمجاع  أن -3

أحد  يف أيالقدح فيهم ليس كالقدح لذلك كان الطعن و ة عظيم القدر و فأمر الصحاب
،  كتزكية أحد من العلماء بعده  تتزكية من ال ينطق عن اهلوى ليسو  من الناس بعدهم

يستعمل ذلك لرتهيب الناس قيس مقامهم العظيم مبقام غريهم و فهل يصح ْلحد أن ي
 !من القدح فيهم 

 

من الحواجز التي يضعها  فيهما ادعاء التلمذة و الخصوصية بالعالم و المبالغة
 :أهل األهواء حماية ألنفسهم من النقد  

 باز، ابن العزيز عبد الشيخ مساحة على دراسة الناس أكثر أنه عرعور ادعى عدنان فقد
 15اْللباين  الشيخ يد على دراسة الناس أكثر أنه وادعى

 (:5)رقم" اإلنصاف قواعد" بعنوان له شريط عرعور يف قال و 

                                                           
115/ 11" )ربيع الشيخ ورسائل كتب مجموع" انظر 15  ) 
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 أن بأس وال عليهما، بالدراسة أعتز وإين واْللباين، باز ابن شيخي من مسعت أنا] 
 درست ما مثل عليهما درس أحد ما: الفتنة لدفع تكون اهلل شأ أن وهي كلمة أذكر

 [درست مثلما الثنين على درس أحداً  أعلم ل أبداً، عليهما

 :قال العالمة الربيع 

 كل الشيخني، على لدراسته بالنسبة عدنان، يدعيه الذي العظيم االدعاء فهذا" 
 يسلك ولكنه له، تكذيبهم يف هؤالء شهادات ومسعتم ،كذب أنه يعرفون العقالء
 يف فيخرج تأويل له أباطيله من باطل فكل التأويالت، يف الباطنية الصوفية مسالك

 فيها، يقع اليت اخلطرية املآزق من التأويالت هبذه زعمه

 خيرج؟ من عند ولكن 

 يفيده فال والمنصفين العقالء عند وأما والمراوغين، الملبسين من أمثاله عند 
 16"  شيئاً  عندهم ذلك

 دعوة هدم الفتنة هذه من القصد "ادعاؤهم أن  احلجاورة هتويالتمعلوم أن من و 
كما قال عبد الكرمي احلجوري يف مقطع "  -رمحه اهلل– الوادعي هادي بن مقبل الشيخ

 .اليوتيوب له منشور يف 

و ترهيباً  تضخيماً لشأنه"خليفة اإلمام الوادعي"و يكررون وصف شيخهم احلجوري ب
 ! من نقده

                                                           
114-11 ربيع الشيخ فتاوى مجموع 16  
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 :اجلزائري بكر أيب عن مدافعا"البيت أمام جلسة" شريط العيد شريفي يف وقال

 النبوي؟ املسجد يف املكان أعطاه فمن..  مضل ضال -اجلزائري يعين - هو كان إذا" 
 أضل ذلك أعطاه الذي معناها فكذلك ضال هو كان إن ؟ السلطة من بإذن أليس
 " منه 

 أخص يف القدح" هذا التأصيل من العيد شريفي مشابه ملا أصله عرفات يف قاعدة و 
 "فيه  طعن الرجل أصحاب

 :رداً على مثل تلك االدعاءات  –رمحه اهلل  –لذلك قال العالمة أمحد النجمي 

من تتلمذ على شيخ ثم أحدث حدثًا يكون شيخه مسؤوًل عن ذلك كل   ليس" 
، و قد خرج من حلقة احلسن البصري واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد  الحدث

اللذان أسسا عقيدة االعتزال و مل يعتب أحد من السلف اْلحياء يف ذلك الزمن على 
 17.. " احلسن البصري و يزعم أنه شريكهم 

وخواصه مبالغة كاذبة  -حفظه اهلل  –بأهنم تالميذ الشيخ ربيع مبالغة عرفات و حزبه و 
ليس ْلكثرهم خ منذ سنوات ال تزيد عن الثالث و اجلميع يعلم بأهنم التصقوا بالشيو 

خرجنا : التفريق بني السلفيني و كتابة إال الفنت و  يتقنونال و مل يعرفوا بطلبه ة بالعلم و صل
 !من عند الشيخ و كنا عند الشيخ 

 
                                                           
291-2 الجلية الفتاوى 17  
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 :عن أيب احلسن املأريب  –حفظه اهلل  –يذكرين فيهم قول العالمة الربيع و 

 سقط أين من يُدرى وال شيوخ، له يُعرف وال درس، أين يُدرى ال الذي احلسن أبو)
 18 (إليه تسّلل كّوة أي من وال العلم، على

ن السلفيو م زكاه أئمة هذا الزمان و لَ عالمة عَ  -حفظه اهلل  –العالمة ربيع املدخلي ف
ليست دعوة الشيخ بالدعوة اهلشة اليت تسقط جملرد منزلته و مجيعهم يعرفون فضله و 

 -احلدادية جيع اجلماعات و ر -حزبه عرفات و والتعلق الذي يفتعله  ،نقدك أنت وحزبك
كما يقول " يضحك من ركبته  الرجليكاد " سقاط للشيخ إظهار نقدهم على أنه إو 

 .  -رمحه اهلل  –الشيخ مقبل 

 

 :بناًء على قاعدته الفاسدة  –حفظه اهلل  –إسقاطه لدعوة الشيخ ربيع 

ا فتالميذ العالمة الربيع حزبه أول من نقضهعجيب أن عرفات قد وضع قاعدة هو و ال
حزبه من التحذير لذين الزموه لسنوات تفوق العشر والعشرين ال يفتأ عرفات و ابصدق 

الذي   –حفظه اهلل–فتحركهم إلسقاط الشيخ أمحد السبيعي  إسقاطهم ،والنيل منهم و 
يقرون به ، روف مشهور يشهدون و كان مالزمًا للشيخ ربيع قبل أن يولد بعضهم مع

الذي وصفه الشيخ  –حفظه اهلل–على الشيخ أمحد بازمول  صرحيةالو  كشوفةاملحرهبم و 
– إلسقاط الشيخ حممد بن هادي احلثيث أخرياً يف هذه اْليام سعيهم،و ربيع بأنه عامل 

                                                           
18 " 534 - 13/529" )ربيع الشيخ فتاوى مجموع ) 
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أننا لو سلمنا  :لنا أن نقولعلى طول صحبته للشيخ ربيع ، أال حيق  -حفظه اهلل 
 ؟!بقاعدة عرفات لقلنا إنه أول من طعن يف الشيخ ربيع و دعوته 

من أن العلماء و طالب العلم الذين -و الدعاوى الكاذبة اليت ينشرها عرفات و حزبه 
أهلها إذ هو الذي ادعى أن هو أحق هبا و  –سقاط الشيخ ربيعرون منه يسعون إلحيذ

كما يف شهادة طالب العلم )قد املخالف خمالفة ملنهج السلف طريقة الشيخ ربيع يف ن
) هو الذي ادعى أن الشيخ ربيعًا سيسقط من أعني أهل السنة و ( البحرينيني عليه 

 19( كما يف شهادة الشيخ ناصر زكري عليه 

لو كان من كان معهم و ف،السر يف هذا أهنم يفصلون القواعد تفصياًل يصلح هلم و 
الطعن فيه طعن يف الشيخ ربيع نفسه أما من كان ضدهم  جاهاًل فهو تلميذ الشيخ و 

صحب الشيخ ثالثني كان عاملاً و   كاشفاً ْلالعيبهم فال تنطبق عليه قواعد عرفات و لو
 !! سنة 

 " :كشف النقاب " ي عنهم يف مقاله كما قال الشيخ حممد بن هاد

 أن: فقط هو الذي والتعديل اجلرح يف ميزانكم الناس يعلم حىت الرد منكم أنتظر أنا" 
 فهو معكم كان فإن تشاءون كما تسيرونه لكم سيقة معكم الشخص يكون

 الناس وأفجر الناس أكذب كان وإن الناس أصدق

                                                           
عرفات يا الحدادية خطى على"  الجعفر عارف/  الشيخ مقالي في الشهادات هذه انظر 19  " 
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إن كان أتقى الناس و أصدق و إن لم يكن معكم فهو عندكم أكذب الناس و 
 " !!الناس 

 : -رمحه اهلل  –قال ابن القيم 

 الغرض وموافقة والتخير بالتشهي تعالى اللَّه دين في واإلفتاء العمل يجوز فال" 
 به، وحيكم ، به ويفيت به، فيعمل حيابيه من وغرض غرضه يوافق الذي القول فيطلب
 املستعان واللَّه الكبائر، وأكرب الفسوق أفسق من وهذا بضده، ويفتيه عدوه على وحيكم

" 20 

إذا " عن قواعد عدنان عرعور و منها  –رمحه اهلل  –لذلك ملا سأل الشيخ بن عثيمني 
 "من َحكم ُحكم عليه " و " حكمت حوكمت 

 " !! هذه قواعد مداهنة" قال 

 !! " فال يهمنكم البدع أهل على الرد من يخوفكم أن يريد كان إذا" 

 !قد فصل هذه القواعد للمداهنة و لئال يرد عليه و من معه  و عرفات

 

 

 
                                                           
224-5 الموقعين إعالم 20  
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 : -رحمه اهلل  –من لوازم قاعدته الفاسدة إسقاط الشيخ مقبل 

من املعلوم من مسلك عرفات وحزبه أهنم أسقطوا مجيع مشايخ اليمن تالميذ الشيخ 
و ليس )مل يبقوا للناس هناك إال هاين بن بريك و الباطل باحلق و  –رمحه اهلل  –مقبل 

لعرفات أي نقد عليه إىل يومنا هذا اللهم إال إعادة لكالم بعض أهل العلم عليه مع 
بعض املفتونني من أهل عدن ، فهل لو سلمنا بقاعدتك و (  ثنائه العظيم عليه سابقاً 

 قدح فيه ؟ –رمحه اهلل  –أصحاب الشيخ مقبل خواص و  نقول أن قدحك يف

فهو إما أن يسلم بذلك فيطعن يف الشيخ مقبل و إما أن ينكر ذلك فيهدم قاعدته من 
 !أصلها 

 :و هذا التناقض حال من خالف السنة و اخترع القواعد لحماية نفسه 

 :قال شيخ اإلسالم 

 َواِلْسِتَقاَمةِ  اْلَحق   َأْهلِ  ِمنْ  وََكانَ  قَ ْولُُه، اْستَ َقامَ  السُّنَّةِ  َأْهلِ  َسِبيلَ  َسَلكَ  َفَمنْ " 
 21" َوتَ َناُقض   وََكِذب   َجْهل   ِفي َحَصلَ  َوِإلَّ  َواِلْعِتَداِل،

 : -رحمه اهلل  –و قال 

 يضل أن بد ل فإنه اإللهية، الشرعية السلفية الطريقة عن أعرض من فكل" 
 22" البسيط  أو المركب الجهل في ويبقى ويتناقض،

                                                           
313-5 النبوية السنة منهاج 21  
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 : -رحمه اهلل  –و قال ابن القيم 

 وتعليق الحادثة األلفاظ على واإلقبال النصوص ألفاظ هجران من فتولَّد" 
 عصمة النصوص فألفاظ ،اللَّه إل يعلمه ل ما الفساد من األمة على بها األحكام

 عهدة عصمة هي كانت وملا واالضطراب، والتعقيد والتناقض اخلطأ من بريئة وحجة
 بعدهم من علوم من أصح علومهم كانت يرجعون إليها اليت وأصوهلم الصحابة
 بعدهم من إىل بالنسبة التابعون مث بعدهم، من خطأ من أقل فيه اختلفوا فيما وخطؤهم

 جرًّا وهلم كذلك

 في علومهم كانت والبدع األهواء أهل أكثر عند النصوص هجران استحكم ولما
 23"  والتناقض والضطراب الفساد غاية في وأدلتهم مسائلهم

 

 :كالم العلماء حول البطانة السيئة يبطل قاعدة عرفات من أساسها 

قد بني العلماء بيانًا شافيًا واضحًا ال لبس فيه أن البطانة السيئة قد تؤثر على العامل 
للخطأ و السهو  معرض   ما ذاك إال ْلن العامل بشر  يف كالمه وأحكامه و  يكون هلا أثر  و 

ن نقد أصحاب العامل عرفات من أ يؤصلههذه الكلمات تبطل ما يريد أن و النسيان و 
  !العامل معصوماً أو أن خيرجه عن طور البشرية  َيعلكأنه يريد أن نقد للعامل و 

                                                                                                                                                                             
342-4 التعارض درء 22  
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و هذا خمالف للنص ! سلمنا بقاعدة عرفات ملا أمكن أن يكون للعامل بطانة سوء ولو 
 !فضالً عن خمالفته للواقع و كالم أهل العلم 

 ِمنْ  اْسَتْخَلفَ  َواَل  َنيبي  ِمنْ  اللَّهُ  بَ َعثَ  َما: "   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َسِعيدٍ  َأيب  فَعنْ 
 بِالشَّرِّ  تَْأُمرُهُ  َوِبطَانَة   َعَلْيهِ  َوََتُضُّهُ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمرُهُ  ِبطَانَة  : ِبطَانَ َتانِ  َلهُ  َكاَنتْ  ِإالَّ  َخِليَفةٍ 
 الُبَخارِيّ  َرَواهُ ".  اللَّهُ  عصَمه َمنْ  َواْلَمْعُصومُ  َعَلْيهِ  َوََتُضُّهُ 

 وال نبيا يبعث مل اهلل إن: "  النيب قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أيب حديث ويف
 خباال تألوه ال وبطانة املنكر، عن وتنهاه باملعروف تأمره بطانة: بطانتان وله إال خليفة،

 اإلمام: موصوالً  ورواه صحيحه، يف البخاري علقه". وقي فقد السوء بطانة يوق ومن ،
) وغريهم و صححه اْللباين يف الصحيحة  والنسائي املفرد، اْلدب يف والبخاري أمحد،

1461) 

عن مجاعة التبليغ على الشيخ  –رمحه اهلل  –ملا عرضت بعض أجوبة الشيخ بن باز و 
 :قال  –رمحه اهلل  –اْللباين 

 اهلل جزاه الشيخ مثل خاصة السيئة والبطانة احلسنة البطانة أو الباطنة أمهية يظهر هنا" 
 24" حسنة  تكون ما أقوى بطانته تكون ملن ِباجة هو وعجزه وضعه يعين خري

رمحهما  –فهذا الكالم على قاعدة عرفات طعن من الشيخ اْللباين يف الشيخ بن باز 
 ! .و حاشاه ذلك  –اهلل 

                                                           
النور و الهدى سلسلة من 139 ش 24  
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 : -رمحه اهلل  –قال الشيخ حممد أمان اجلامي 

 من السابعُ  اخلليفةُ  تأثّر عندما -اهلل رمحه- َأمْحَدُ  اإلَمامُ  -اجلميع يعلم كما - ْمُتِحنَ ا" 
ؤّرخونَ  قال كما وأنْ َبِلِهمْ  اخللفاءِ  أْعقلِ  منْ  وهو ، العبّاس بين خلفاءِ 

ُ
 ذلكَ  مع ولكن امل

 مهما اإلنسانُ  الَعاِقُل؛ هَلَا يَ ْنَتِبهَ  أنْ  يْنَبِغي مهمة   نقطة   وهذه الُسوِء، ِبطَانَةُ  فيهِ  أثّرت
 الثّقة، فيهم يجَعلُ  ، الِبطَانَةِ  في يثقُ  ألنّه ِفيهِ  تؤث ر البطانةُ  ولبيباً  وَعاقالً  َعالماً  يُكون
 25 .." فتؤثّر

 :عن إحياء الرتاث  –رمحه اهلل  –قال الشيخ مقبل الوادعي 

 بعض عليهم أنكر باز ابن والشيخ زمن، منذ منها متربئ فهو اْللباين الشيخ أما" 
 عندهم به موثوق هو بمن األفاضل المشايخ فيأتون ملبسون، والحزبيون اْلشياء،

 إىل ذهبنا وقد أيدينا على الكثري اخلري اهلل حقق قد ياشيخ: ويقولون السنة أهل من
 باكستان وإىل إندونيسيا إىل وذهبنا املسلمني كلمة يفرقون ذهبوا احلقيقة يف وهم إفريقيا
 وأنا عبداخلالق عبدالرمحن على رد وقد ،يصّدق اهلل حفظه والشيخ وكذا، كذا وإىل

 26"  منهم سيتربأ أمرهم له اتضح إذا الشيخ أن متأكد

 

 

                                                           
الموحدين عيون قرة على شرحه مقدمة في كما 25  
2 رقم 249  المجيب تحفة 26  
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 :ربيع املدخلي  الشيخ قال

 وال نيب من اهلل بعث ما: )  قال  النيب عن -عنه اهلل رضي-اخلدري سعيد أيب عن
 وبطانة عليه وَتضه باملعروف تأمره بطانة ، بطانتان له كانت إال خليفة من استخلف

 حديث اْلحكام يف البخاري(  اهلل عصمه من فاملعصوم عليه وَتضه بالشر تأمره
(7197). 

 أن اْلمة قيادة مسئولية يتحمل فيمن الكونية اهلل سنن من أن بيان احلديث هذا ففي
 ..: ببطانتني يبتليه

 واالستبداد والتعسُّف الظلم من بالشر عليه وتشري تأمره اليت الشريرة البطانة: والثانية
 وساد واملناهج العقائد وفساد والتظامل الظلم ساد عليه ذلك وتؤكد ذلك له وتزين

 اْلمة أفراد بني واْلنانية واْلثرة واالختالف والفرقة والتدابر والتباغض التحاسد
 . ومجاعاهتا

 الناس وأعيان الفتوى وأهل والقضاة واْلمراء والوزراء احلكام من اْلمور والة فعلى
 األمناء الصالحين والجلساء الصالحة البطانات يختاروا أن وأتباع رعايا لهم ممن

 وأن الخير للناس ويحبون عليه ويحضونهم بالمعروف يأمرونهم الذين الناصحين
 ال فهؤالء ، عليه ويحضونهم بالشر يأمرونهم الذين السوء بطانات من يحذروا
 اإلنس شياطني من فهم ، الشر إال وللناس وْلمرائهم وجللسائهم ْلنفسهم يريدون
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 بعض إىل بعضهم يوحي ، والظلم الباطل إىل ويدعون احلق عن الناس يصدون الذين
 " غروراً  القول زخرف

 : -اهلل حفظه – وقال

 أن عليهم الفتوى وأئمة والقضاة الوزراء من الكبرية املسئوليات أهل باإلمام ويلحق "
 الشر وجلساء بطانات يحذروا وأن ، اْلكفاء والنصحاء واجللساء البطانات خيتاروا

 واْلرض السماوات عليه قامت الذي العدل يسود كله وبذلك ،والخيانات والغش
 الذي واهلوان الذل عنها ويرفع اْلمة شأن ويعظم واْلمن والتوحيد واخلري احلق ويسود

 27 " قرون من صدرها على جثم

 : -حفظه اهلل  –و قال 

 الفنت أهل تدخل هو:  هذا يف والسبب -!  ينبغي ال - يتناحران إثنان اآلن" 
 . - فيكم اهلل بارك - هذا أدركوا ، الفتنة هذه نريان إلشعال

 فقلت!  حزبيون حلقاتنا يف تقول أنك بلغين:  قال ، مرةً  مقبل الشيخ عليَّ  اتصل وقد
 . هذا لك أؤكد!  نعم:  اآلن لك أقول لكن ؛ هذا قلت أين أذكر ما أنا: 

                                                           
خصوصا   وحكامهم ولعلمائهم عموما   للمسلمين ذكرى"  مقال من 27  " 
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 بطانة األلباني للشيخ فجعلوا ؛ مهمة شخصية لكل بطانة يجعلون الفتن أهل فإن
 ؛ بطانة له جعلوا عالم وكل ، بطانة األمراء والرجال ، بطانة باز بن وللشيخ ،

 28.." الدَّس نأمن فال ، البطانات هذه خالل من أهدافهم إلى ليتوصلوا

 ؟!على اْلئمة بذلك  –حفظه اهلل  –فهل طعن الشيخ ربيع 

 :قال العالمة الربيع 

 سلفي موقف وأهلها البدع من وموقفه السلفية يف وإمام سلفي باز ابن الشيخ إن" 
 .سلفي وَتزهبا اْلمة تفرق من وموقفه

 (باز ابن الشيخ عن املالمة دفع)

 إليه أشار ما ذلك من أسبابه لذلك فإن التبليغ مجاعة من موقف لني منه حصل فإن
 ."ومادح قادح بني فيهم والناس: "بقوله اهلل حفظه الشيخ

 عند يخدمهم من جندوا فقد التبليغ جماعة ومنهم البدع أهل مكر ومعروف
 لجماعاتهم ويسهل مدحهم في فيطنب السلفية لباس يلبس ممن باز ابن الشيخ

 من والوفود الجماعات هذه فتتظاهر باز ابن الشيخ على الدخول ووفودهم
 سلفية أعمال صورة في أعمالهم له فيصورون بالسلفية ومغاربها األرض مشارق
 ذلك كل ،كاذبة خيالت من أوتوا ما بكل فيها وينفخون فيها ويبالغون عظيمة،

 وفساق أيديهم، على أسلموا قد الكفار من عظيمة أعداداً  فيذكرون اإلسالم باسم
                                                           
28 " اليمن ألهل هللا حفظه المدخلي ربيع الشيخ العالمة نصيحة " 
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 عند فيهم يتكلمون ل والسلفيون دائمة، بصفة. .و. . و. .و أيديهم على تابوا
 ما بسبب تعاطف بعض معهم تعاطف إذا الشيخ على عتب ول لماما، إل الشيخ
 يأتيين إنه بشر أنا إمنا: )يقول  اهلل رسول فهذا شرحناه الذي الوجه على له قدموه

 بذلك، له فأقضي صدق أنه فأحسب بعض، من أبلغ يكون أن بعضكم فلعل اخلصم،
 لفظ ويف( فليرتكها أو فليأخذها النار من قطعة هي فإمنا مسلم ِبق له قضيت فمن

 .[عليه متفق( ]أمسع مما حنو على له فاقضي)

 !بغيره؟ فكيف  اهلل رسول حال هذا كان فإذا

 من وصدق يسمع مما حنو على التبليغ مجاعة يف قضى قد باز ابن الشيخ كان فإذا
 كثب عن حقيقتهم وعرف خالطهم من ولكن فيعذر، حاهلم ظاهر على بناء زكاهم

 السكوت له يجوز ل ضاللتهم من فيها ما فعرف شيوخهم مؤلفات درس أو
 منهم وحذر البدع أهل من  اهلل رسول حذر كما منهم يحذر أن عليه بل عنهم

 29"  الصالح السلف

يعد طعنًا يف الشيخ بن  –حفظه اهلل  –فهذا الكالم العلمي الواضح من الشيخ ربيع 
 !على قاعدة عرفات  –رمحه اهلل  –باز 

 

 
                                                           
114 ص العزيز النصر 29  
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 : فائدة 

 جاز وإن ِْلنَّهُ  لِلنَّيبّ؛ بِالنِّسبةِ  التَّقِسيُم، َهَذا اْسَتْشِكل َوَقدْ : تعاىل اهلل رمحه احلافظ قَالَ 
؛ أْهل منْ  يُكون منْ  يُداِخلهُ  ِفيمن يُكون أن عقاًل،  ُيْصِغي أن ِمْنهُ  يُتصوَّر ال لِكنهُ  الشَّرِّ
 .الِعْصمة لُوُجودِ  بَِقْولِه؛ يعمل وال ِإليِه،

: بقولِهِ  ،َذِلكَ  منْ  النَِّبيّ  َسالمة ِإلى اإلَشارة الحديث بِقيَّة ِفي بأنَّ :  وُأِجيب
ْعُصوم"

َ
، النَِّبيّ  َعَلى ُيِشير منْ  ُوُجود منْ  يلزم فال ،"تعايل اهلل عصم منْ  فامل  أنْ  بِالشَّر 
َلك،  النَّيبّ  حقّ  يِف " الِبطَانتني"ب  املراد: وِقيل. ِمْنهُ  يَقبل

َ
 اإلَشارة وإلَْيهِ  والشَّْيطَان، امل

 30انتهى ". فأْسَلمَ  َعَلْيِه، أَعاَنيِن  اهلل َوَلِكنَّ ":   بَِقْولِهِ 

 

 : ! بالنقد و ل يضعون قواعد باطلة لحماية أنفسهمالسلف يفرحون 

 يوصيه   عنهما اهلل رضي   اْلشعري موسى أيب إىل الفاروق عمر خطاب فيف -1
 اليوم فيه قضيت قضاء مينعك وال: املشهورة رسالته يف له فيقول ، اخلطأ عن بالرتاجع
 يبطله ال قدمي احلقّ  فإن احلّق، فيه تراجع أن لرشدك فيه فهديت رأيك فيه فراجعت

 31 "الباطل في التمادي من خير الحق ومراجعة شيء،

                                                           
30 " 1193 حديث". األحكام كتاب. "144 - 99/ 14" الفتح  
1-32 الموقعين إعالم انظر 31  
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 سئل: قال شرحبيل بن هزيل بإسناده عن(: 4734) صحيحه يف أورد البخاريو  -5
 ابن وأت النصف ولألخت النصف لالبنة: فقال وأخت؟ ابن وابنة ابنة عن موسى أبو

 وما إًذا ضللت لقد: فقال موسى أيب بقول وُأخرب مسعود ابن فسئل فسيتابعين؛ مسعود
 النصف لالبنة -صلى اهلل عليه و سلم  - النيب قضى مبا فيها أقضي املهتدين، من أنا

 بقول فأخربناه موسى أبا فأتينا فلألخت؛ بقي وما الثلثني تكملة السدس االبن والبنة
 " فيكم احلرب هذا دام ما تسألوين ال: فقال مسعود ابن

 أصحابك يف إماًما وكنت رأًسا كنت حلماد: قلت قال معمر عن الرزاق عن عبد -3
 رأًسا أكون أن من خير الحق في تابًعا أكون أن إني: قال تابًعا، فصرت فخالفتهم

 32"  الباطل في

 " :تعظيم الفتيا " يف  –رمحه اهلل  –قال ابن اجلوزي  -6

 حىت يستقر مل أخطأ قد أنه عرف إذا من( أرواحهم اهلل قدس) السلف يف كان وقد" 
 " بذلك  أفتاه من ويعلم خطأه يظهر

 حديث أن فرأينا استدركنا مث(: "4/76) احمللى يف -رمحه اهلل  – حزم ابن قال -2
 ضمرة بن عاصم بأن فيه االعتالل وأن خالفه، َيوز ال صحيح مسند حازم ابن جرير

 ل الذي الباطل الظن: هو عاصم بإرسال احلارث إسناد خلط جريرًا أو إسحاق أبا أو
 ".يجوز

                                                           
341) الجعد ابن حديث في البغوي ذكره 32 ) 
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 رأى حزم بن حممد أيب در هلل: "قائالً  احلاشية يف -اهلل رمحه– شاكر أمحد الشيخ وعلَّق
 المنصفين شأن وهذا َيوز ال الذي الباطل الظن بأنه وحكم تداركه إىل فسارع خطأه

 اهلل رمحهم ؛هم ما وقليل القادة، الهداة وهم الحق وأنصار الكريمة السنة أتباع من
 اه ".مجيًعا

: فأرة فيه وقعت الذي السمن حلكم َتقيقه يف -اهلل رمحه– قال شيخ اإلسالم -4
 وإن مسنكم، ُكلوا حوهلا وما فألقوها جامًدا كان إن: "احلديث يف روي فقد: قيل فإن"

 .وغريه داود أبو رواه ،"تقربوه فال مائًعا كان

 من ثابتة أهنا واعتقدوا واملائع، اجلامد بني فرَّق من عليها اعتمد اليت الزيادة هذه: قيل
 علمهم مببلغ قائلني جمتهدين ذلك يف وكانوا وسلم، عليه اهلل صلى النيب كالم

 الزيادة، هذه وصحَّح الزهري حديث الذهلي حيىي بن حممد ضعَّف وقد واجتهادهم،
 النيب كالم من ليست احلديث يف خطأ وقعت الزيادة هذه أن لغريهم تبني قد لكن
 الزيادة هذه بأن جازمون وحنن ولغرينا، لنا تبني الذي هو وهذا وسلم، عليه اهلل صلى

 أن بعد بها اإلفتاء عن رجعنا فلذلك وسلم، عليه اهلل صلى النيب كالم من ليست
 33"الباطل في التمادي من خير   الحق إلى الرجوع فإن أوًل؛ بها نفتي كنا

 : -رمحه اهلل  –قال احلافظ ابن رجب  -7

                                                           
143ص) الماردينية المسائل 33 ) 
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 يكرهه مما هو ليس الشرعية باْلدلة خالفها يف احلق وتبيني الضعيفة املقاالت فرد" 
 34.." عليه ويثنون فاعله ويمدحون يحبونه مما بل العلماء

 الحق بقبول يوصون كانوا والعارفون املشايخ وكذلك: "  -رمحه اهلل  –و قال  -7 
 35"  لقوله وينقادون كبيراً  أو كان صغيراً  الحق؛ قال من كل من

 : قال العالمة ربيع املدخلي  -9

 أحدهم انتقد إذا الحق بإظهار يفرحون - واهلل – فإهنم اهلدى وأهل العلماء أما" 
 36"  يفرح أخطأ اإلمام هذا أن للناس وبُ ي ن أخطأه خطأ في

 إيل اخلطأ من املسلم يرجع أن واملكرمات املمادح من أليس:"  -حفظه اهلل  –و قال 
 نقائص واملكرمات مذام املمادح جتعلون بالكم فما ؟ احلق إيل الباطل ومن ؟ الصواب

 نو تناصر  بل تارات الباطل إيل احلق عن وترجعون تارة أسفل إيل تنحدرون بالكم وما ؟
 إيل تتوبوا مل إن والنار والعار احلقيقية العيوب هي فهذه_  وأهله احلق وَتاربون الباطل

 37"  اهلل

 

                                                           
33 ص التعيير و النصيحة بين الفرق 34  
122 ص باإلذاعة الجديرة الحكم 35  
شرعي منهج النقد ) 36  ) 
37 [ 159_ 153 ص المعيار فساد بيان  ] 
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 يف رد التلبيسات فإين أوصي املشايخ و طالب العلم أن يقوموا بواجبهم  ختاماً و 
 . جتلية هذه الشبهات اليت عصفت بالناسو 

 :- اهلل مارمحه – حنبل بن أمحدعن اإلمام  احلنبلي َتيم بن حممد أبو قال

 سكت إذا : والقتل بالضرب مهدد وهو ، احلبس يف وقال.  العلم بإظهار يأمر وكان "
 38 " ؟ حجة هلل تقوم فمتى ، تقية العالم وأمسك ، لجهله الجاهل

بالطعن في أهل  –خوفًا أو طمعًا  –أذكر كتبة البيانات و الساعين بالكذب و 
 :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  اْلُخْدِري   َسِعيد   أَِبي الحق بما جاء َعنْ 

 " رآه إذا بالحق يقول أن الناس َمَخاَفةُ  َأَحدَُكمْ  يمنعنَّ  َل  َأَل " 

 أو شهده أو علمه إذا بحق يقول أن الناس هيبة رجال يمنعن ل" : و في رواية 
 " سمعه

 : 352ص  1و قال ج( 147)صححه اْللباين يف الصحيحة 

أو طمعا في  خوفا من الناس، النهي المؤكد عن كتمان الحق: يف احلديثو "
فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع اإليذاء كالضرب . المعاش

، وحنو ذلك، فهو داخل يف والشتم،وقطع الرزق، أو مخافة عدم احترامهم إياه
فكيف  وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه،   وخمالف للنيب النهي

                                                           
 الحنابلة بطبقات ملحق)  - هللا رحمه – الحنبلي تميم بن محمد ألبي حنبل بن أحمد اإلمام عقيدة 38

2/219:  يعلى أبي البن ) . 
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 طل على المسلمين األبرياءيكون حال من ل يكتفى بذلك بل يشهد بالبا
 ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم مسايرة منه للرعاع، أو مخافة أن يتهموه هو أيضا

وإذا أردت  فاللهم ثبتنا على احلق، !رهم على ضاللهم واتهامهم؟بالباطل إذا لم يساي
 " .بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غري مفتونني

 

 آله و صحبه أجمعينو صلى اهلل و سلم على نبينا محمد و على 

 

 رهاطلا سر اف / هبتك


