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َكِلَماٌت نَػيِّراٌت 
للشيخ العالمة ربيع بن ىادي المدخلي 
في إنكار التفجير والخروج واالغتياالت 

 
بسم اهلل الرزتن الرحيم 

: وبعد. اضتمد هلل والصبلة والسبلم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن ابتع ىداه
باتباعهم للكتاب والسنة يف رتيع - حبمد اهلل تعاىل-فلقد دتيز أىل السنة واصتماعة 

اعتقاداهتم ومعامبلهتم وتعامبلهتم مع خالقهم وأنفسهم وغَتىم، فهم على ضوء القرآن والسنة 
يسَتون وهبما يقتدون، ال يزيغون عنهما قيد أفتلة، فما دّل عليو الدليل تبعوه، وما خالفو رّدوه 

قل ىذه سبيلي ﴿: وأنكروه، فهم صابرون على السنة، متمسوك هبا، كما قال تعاىل يف وصفهم
. ﴾أدعوا إىل اهلل على بصَتة أنا ومن اتبعٍت وسبحان اهلل وما أنا من اظتشركُت

؛ والجافي الغاليبين -  ال إلو إال ىوالذيو-السنة " :البصرياضتسن يقول اإلمام 
فاصبروا عليها رحمكم اهلل ، فإن أىل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وىم أقلها فيما 

 بدعهم، وصبروا في و مع أىل البدع إترافهم في اإلتراؼالذين لم يذىبوا مع أىل : بقى 
. ()"على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء اهلل فكونوا

اصبر على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، " :األوزاعياإلمام  يقولو
 .()"وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنو يسعك ما وسعهم

وظتا كانوا على ىذه الطريقة مل كتد أىل األىواء والبدع سوى الكذب عليهم، وتلفيق التهم 
اصتائرة، وإلصاق اظتعايب هبم، عّلهم بذلك ينفِّرون النَّاس عن السنة وعن أىل السنة السلفيُت، 

. وىذا من خبثهم ومكائدىم الكاسدة اليت ال ختدع أىل القلوب السليمة واأللباب الرشيدة
فكم وكم كذبوا على العلماء اظتتقدمُت واظتتأخرين وال زالوا يكذبون ويفجرون يف اطتصومة، 

. وىذه عادهتم لكوهنم أفلسوا من اضتجة فما عتم غَت اتباع إبليس يف كذهبم وتزويرىم
: وأىل البدع واألىواء يكذبون على العلماء ألغراض كثَتة، ومنها

                                 
  (.235)رواه الدرامي يف السنن برقم ( )

 (.6/143)، وأبو نعيم يف اضتلية (1/154)رواه البللكائي يف شرح أصول اعتقاد أىل السنة (  )
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إما من باب تشويو اظتنهج والدين الصحيح الذي لتملونو ويبلغونو للناس، فبل حجة : أوالً 
. عتم سوى الكذب على أىل السنة لصّد الناس عن اضتق

وإما من باب حتسُت باطلهم بنسبة بعض أىل العلم إليهم، وأهنم من القائلُت : ووانياً 
. بأقواعتم ومن اظتعتقدين مبعتقداهتم الباطلة

 رزتو اهلل، يف رده على عثمان بن  آل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرزتنيقول الشيخ
فهذا الرجل مولع مبسبة أىل العلم، وعيبهم وجتهيلهم؛ ومن عادة أىل البدع إذا : )منصور

أفلسوا من اضتجة، وضاقت عليهم السبل، تروحوا إىل عيب أىل السنة وذمهم، ومدح 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا  ﴿:أنفسهم؛ والواجب أن يتكلم اإلنسان بعلم وعدل، قال تعاىل

 وىذا الرجل لتمل خشبتو منذ سنُت، وال كتد من يصلبو، وأىل ،﴾قَ وَّاِمَُت لِلَِّو ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط 
السنة واضتديث يف كل مكان وزمان، ىم ػتنة أىل األرض، نتتاز أىل السنة واصتماعة مبحبتهم، 

. ()(والثناء عليهم، ويعرف أىل البدع واالختبلف، بعيبهم وشنايتهم
ولو تدبرنا التاريخ األسود ألىل البدع عرب العصور لوجدنا ىذه اطتصلة القبيحة مبلزمة عتم 

ال تنفك عنهم، فما من إمام من أئمة السنة لو َطول يف غتاىدة أىل البدع وفضح عوارىم 
وىتك أستارىم إال قابلوه هبذه األكاذيب ولّفقوا لو من التهم ما تنبوا عنها األشتاع، لكن اهلل 

. فاضحهم وكاشف افًتائهم
 بإضافة البدع إىل الدين، وىم جترأوا على الكذب على اهلل وعلى رسولو !! كيف ال

. وشرعوا ما مل ينزل بو سلطاناً، فكيف ال يكذبون على العلماء  وزتلة الشريعة والدين
: ومن أمثلة ذلك

كذهبم على اإلمام أزتد وىو كثَت كما قال ابن رجب رزتو اهلل ظتا ذكر نسبة  -1
 زمن اإلمام أزتد ينسب يفوقد كاَن بعض الناس ): القول بأن الغسل ال يكون إال من اإلنزال

بلغنا أنك : ما أحفظ أين قلت بِو قط ، وقيل َلُو : َذِلَك إليو ، فكان أزتد ينكر َذِلَك ، ويقول 
من يكذب علي في َىذا أكثر ِمن : - أيضاً - اهلل اظتستعان ، وقال : تقولو ؟ فقاَل 

 .()(ذاك

                                 
 (.5/100)الدرر السنية (  )

 (.1/385)فتح الباري البن رجب (  )
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اِبَُت َأنَّ اْلُبَخارِيَّ َلمَّا َماَت أََمَر َأزْتَد ْبُن ): وقال شيخ اإلسبلم ابن تيمية َزَعَم بَ ْعُض اْلَكذَّ
َماَت بَ ْعَد - َرزِتَُو اللَُّو - َحْنَبٍل َأالَّ ُيَصلَّى َعَلْيِو َوَىَذا َكِذٌب ظَاِىٌر فَِإنَّ أَبَا َعْبِد اللَِّو اْلُبَخارِيَّ 

تُ ُويفَِّ َسَنَة - َرِضَي اللَُّو َعْنُو - َأزْتَد ْبِن َحْنَبٍل بَِنْحِو سَتَْس َعْشرََة َسَنًة فَِإنَّ َأزْتَد ْبَن َحْنَبٍل 
إْحَدى َوأَْربَِعَُت َوِمائَ تَ ُْتِ َوتُ ُويفَِّ اْلُبَخارِيُّ َسَنَة ِستٍّ َوسَتِْسَُت َوِمائَ تَ ُْتِ وََكاَن َأزْتَد ْبُن َحْنَبٍل لتُِبُّ 

 .()(اْلُبَخارِيَّ َوكتُِلُُّو َويُ َع ُِّموُ 
لشدة تمسكو ، ػتمد الطلمنكي أيب عمر أزتد بنومن ذلك كذهبم على اإلمام  -2

 ، بالخروجه واتهمو،بالسنة وشدة إنكاره على أىل األىواء والبدع فقد ابتلي بكذبهم عليو
وقد امتحن لفرط إنكاره وقام عليو )): ، لتكي ذلك الذىيب رزتو اهلل فيقولوأنو يرى السيف

طائفة من أضداده وشهدوا عليو بأنو حروري يرى وضع السيف يف صاضتي اظتسلمُت وكان 
 فنصره قاضي سرقسطة يف سنة ستس وعشرين وأربع مئة ،الشهود عليو ستسة عشر فقيهاً 

 .()((وأشهد على نفسو بإسقاط الشهود وىو القاضي ػتمد بن عبد اهلل بن قرنون
ومنو أيضا كذهبم على اإلمام أيب إشتاعيل األنصاري، وقد كان أيضاً ؽتن يشتد  -3

كان أبو إسماعيل مظهراً للسنة داعياً إليها )) : قال أبو سعيد السمعانيعلى أىل البدع،
عرضت على )): ومن قوتو يف اضتق ونصره للسنة كان يقول رزتو اهلل، ()((محرضاً عليها

 اسكت عمن : لكن يقال لي، ارجع عن مذىبك: ال يقال لي،السيف خمس مرات
قال )): ويف بيان كذب أىل البدع عليو، قال الذىيب. . ()(( ال أسكت: فأقول،خالفك

 اجتمع ،وشتعت أصحابنا هبراة يقولون ظتا قدم السلطان ألب آرسبلن ىراة يف بعض قدماتو
 ورد السلطان وؿتن على :مشايخ البلد ورؤساؤه ودخلوا على أيب إشتاعيل وسلموا عليو وقالوا

 وكانوا قد تواطؤوا على أن زتلوا ،عزم أن ـترج ونسلم عليو فأحببنا أن نبدأ بالسبلم عليك
معهم صنماً من ؿتاس صغَتاً وجعلوه يف احملراب حتت سجادة الشيخ وخرجوا وقام الشيخ إىل 

 ، ودخلوا على السلطان واستغاووا من األنصاري وأنو غتسم وأنو يًتك يف ػترابو صنماً ،خلوتو

                                 
 (.7/658)غتموع الفتاوى (  )

(. 17/568)السَت   ()
 (.18/514)السَت   ()
 (.18/509)السَت   ()
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 فع م ذلك على السلطان ، وإن بعث السلطان اآلن كتده،يزعم أن اهلل تعاىل على صورتو
وبعث غبلماً ورتاعة فدخلوا وقصدوا احملراب فأخذوا الصنم فألقى الغبلم الصنم فبعث 

 فأتى فرأى الصنم والعلماء وقد اشتد غضب السلطان فقال لو ،السلطان من أحضر األنصاري
 : قال. لست عن ذا أسألك: قال. صنم يعمل من الصفر شبو اللعبة: قال؟ ما ىذا:السلطان

 ؟إن ىؤالء يزعمون أنك تعبد ىذا وأنك تقول إن اهلل على صورتو:  قال؟فعّم يسألٍت السلطان
 فوقع يف قلب ،سبحانك ىذا بهتان عظيم -:بصولة وصوت جهوري-فقال شيخ اإلسبلم 

 : اصدقوين وىددىم فقالوا: فأمر بو فأخرج إىل داره مكرماً وقال عتم،السلطان أهنم كذبوا عليو
 فأمر بهم ، فأردنا أن نقطع شره عنا،نحن في يد ىذا في بلية من استيالئو علينا بالعامة

. ()((ووكل بهم وصادرىم وأخذ منهم وأىانهم
وكم كذبوا على شيخ اإلسبلم ابن تيمية رزتو اهلل حُت جاىد أىل البدع جهاداً  -4

؛ ): ع يماً، يقول ىو عن ذلك يف اظتناظرة يف العقيدة الواسطية أَنَا َأْعَلُم َأنَّ أَقْ َواًما َيْكِذبُوَن َعَليَّ
َر َمرَّةٍ  أَنَا َأْعَلُم َأنَّ أَقْ َواًما َكَذبُوا َعَليَّ َوقَالُوا لِلسُّْلطَاِن َأْشَياَء ): ، وقال()(َكَما َقْد َكَذبُوا َعَليَّ َغي ْ

ْسبَلِم أَْوقَاَت اضْتَاَجِة َغَْتِي؟ َوَمْن : َوَتَكلَّْمت ِبَكبَلِم اْحَتْجت إلَْيِو؛ ِمْثَل َأْن قُ ْلت َمْن قَاَم بِاإْلِ
الَِّذي أَْوَضَح َداَلئَِلُو َوبَ ي ََّنُو؟ َوَجاَىَد َأْعَداَءُه َوأَقَاَمُو َلمَّا َماَل؟ ِحَُت خَتَلَّى َعْنُو ُكلُّ َأَحٍد؛ َواَل َأَحٌد 
ِتِو غُتَاِىًدا َعْنُو ُمَرغًِّبا ِفيِو؟ فَِإَذا َكاَن َىُؤاَلِء  ِتِو َواَل َأَحٌد كُتَاِىُد َعْنُو َوُقْمت ُمْ ِهرًا ضِتُجَّ يَ ْنِطُق حِبُجَّ
ْنَصافَ  : َيْطَمُعوَن يف اْلَكبَلِم يفَّ َفَكْيَف َيْصنَ ُعوَن ِبَغَْتِي َوَلْو َأنَّ يَ ُهوِديِّا طََلَب ِمْن السُّْلطَاِن اإْلِ

ْنَصاَف ِمْنُو َوَأْن  َلَوَجَب َعَلْيِو َأْن يُ ْنِصَفُو؛ َوأَنَا َقْد َأَعفُّو َعْن َحقِّي َوَقْد اَل َأْعُفو؛ َبْل َقْد َأْطُلُب اإْلِ
 .()( َعَلى اْفًتَائِِهمْ ()لَتُْضَر َىُؤاَلِء الَِّذيَن َيْكِذبُوَن؛ لِيُ َواِفُقوا

وكم كذبوا على شيخ اإلسبلم ػتمد بن عبدالوىاب رزتو اهلل تعاىل ويف ذلك  -5
وأنو بلغٍت أن رسالة سليمان بن سحيم، قد وصلت إليكم، وأنو : مث ال متفى عليكم ): يقول

قبلها وصدقها بعض اظتنتمُت للعلم يف جهتكم، واهلل يعلم أن الرجل افًتى علّي أموراً مل أقلها، 
جوايب عن ىذه : )مث ذكر رتلة من اظتسائل اليت افًتيت عليو مث قال (ومل يأت أكثرىا على بايل

                                 
 (.18/512)السَت   ()
 (.3/162)غتموع الفتاوى (  )

 .ليوقفوا: لعلو(  )

 (.3/163)غتموع الفتاوى (  )



 5 

سبحانك ىذا هبتان ع يم ؛ وقبلو من هبت ػتمداً صلى اهلل عليو وسلم أنو : اظتسائل، أن أقول 
يسب عيسى بن مرمي، ويسب الصاضتُت، فتشاهبت قلوهبم بافًتاء الكذب، وقول الزور ؛ قال 

إن : هبتوه صلى اهلل عليو وسلم بأنو يقول  ﴾ إفتا بفًتي الكذب الذين ال يؤمنون ﴿: تعاىل 
إن الذين سبقت عتم منا اضتسٌت ﴿: اظتبلئكة، وعيسى، وعزيراً يف النار ؛ فأنزل اهلل يف ذلك 

 .()( ﴾أولئك عنها مبعدون
وأمثلة ذلك كثَتة، فأىل البدع بشىت أصنافهم ال نتلون من الكذب على أىل العلم لًتويج 

.  وتشويو صورهتمباطلهم،
فَػَيا لَلَِّو اْلَعَجُب َكْيَف اَل َيْسَتِحي اْلَعاِقُل ِمَن اْلُمَجاَىَرِة ): يقول ابن القيم رزتو اهلل تعاىل

ْساَلمِ  . ()(بِاْلَكِذِب َعَلى َأِئمَِّة اإْلِ
اصتهود الكبَتة يف - حف و اهلل تعاىل–وظتا كان لشيخنا العبلمة ربيع بن ىادي اظتدخلي 

حيث كان لو ردود على زتاية جناب السنة، والذود عن حياض ىذا الدين، بتوفيق اهلل لو، 
اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين والرافضة والمتكلمين والخوارج المارقين، 

والقطبيين واإلخوان المسلمين، واألحزاب السياسية الضالة، واألفكار المنحرفة، 
؛ ل ّما كانت لو ىذه اصتهود اليت أوٌت عليها، وقدم عتا كثَت من العلماء؛ ما والمبتدعة الضالين

وجد أىل األىواء والبدع أال أن يشنوا عليو حرباً ضروساً مليئة بالكذب والفجور والبهتان، من 
. غَت حجة وال برىان، ولكن العاقبة للمتقُت، واهلل ناصر دينو وكتابو وسنة نبيو 

ومن أع م الفرى اليت نسبوىا لشيخنا أنو لو دوراً وفتوى يف مقتل نادر العمراين رزتو اهلل، 
وأنو يدعو إىل سفك دماء ؼتالفيو وإراقتها، ويفيت باالغتياالت والتفجَتات وغَتىا، وما نقول 

. سبحانك ىذا بهتان عظيم: يف ذلك إال
لقد قضى الشيخ ربيع اظتدخلي حف و اهلل تعاىل حياتو يف حرب ىذه األفكار، والتحذير 
من اطتوارج واطتروج، والتنفَت من سفك الدماء اظتعصومة، والدعوة إىل االجتماع على الكتاب 

، بل قد وتحريم المظاىرات واالغتياالت والتفجيرات التي يقوم بها خوارج العصروالسنة، 
. أّلف يف ذلك عدداً من الرسائل واظتقاالت

                                 
 (.1/23)الدرر السنية (  )

 (.615:ص)ؼتتصر الصواعق (  )
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فمن تلك الرسائل اليت كتبها يف التحذير من فكر اطتوارج وأذناهبم يف القدمي واضتديث، ؽتا 
: يدفع ىذه الفرية الع يمة

. منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل فيو اضتكمة والعقل -1
 .أضواء إسبلمية على عقيدة سيد قطب وفكره -2
 .من ىم اطتوارج اظتارقون واظترجئة اظتميعون؟ -3
ينبوع الفنت واألحداث الذي ينبغي على األّمة معرفتو مث ردمو، وىو مقال من حلقتُت  -4

عن األحداث والتفجَتات األخَتة اليت حصلت يف دولة التوحيد، وضع الشيخ فيها يده 
 .على الداء وبُت الدواء

 .سيد قطب ىو مصدر تكفَت اجملتمعات اإلسبلمية -5
 .أم الرواف ض؟! من ىم اإلرىابيون؟ َأُىم السَّلفيون؟ -6
 .كلمة عن األحداث واظت اىرات واطتروج على اضتكام -7
 حملة عن تن يم داعش، وفتنتو، ومنبعها -8
 .حكم اظت اىرات يف اإلسبلم -9

 .وسطية اإلسبلم -10

 .اطتيانات والغدر من شر أنواع الفساد يف األرض -11
إىل غَت ذلك من اظتقاالت، وشروح الكتب كشرحو للشريعة لآلجري، وشرح أصول السنة 
ألزتد، وشرح السنة للربهباري، وشرح عقيدة أصحاب اضتديث للصابوين، والفتاوى الكثَتة اليت 

فيها التصريح يف التحذير من اطتروج واطتوارج، وما يفعلونو ويستلحونو يف اظتسلمُت من قتل 
. واغتيال وتدمَت وغدر

وأنقل للقارئ الكرمي رتلة من كلمات نَتات للشيخ ربيع اظتدخلي يف بيان منهج أىل 
. السنة يف اضتكم على مثل ىذه األشياء

وعليهم أن ينادوا بالتحذير من كتبو اليت تضمنت ىذه ): قال حف و اهلل تعاىل- 1
الضبلالت وصارت ىي وما اشتق منها مؤلفات تكفَتية مصادر ومنابع خطَتة للتكفَت 

والتفجَت واإلرىاب األمور اليت شوىت اإلسبلم ودفعت أعداءه يف كل مكان إىل الطعن فيو 
ويف أىلو يف شىت وسائل اإلعبلم ورميهم لئلسبلم بأنو دين وحشية وقتجية وإرىاب ورمي أىلو 

. هبذه الصفات 

http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=11&id=285
http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=299
http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=299
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=162003
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=162003
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ولقد أدركت وغَتي منذ زمن خطورة منهج سيد قطب فأصدرت حبمد اهلل عدداً من 
: الكتب بينت فيها فساد عقيدتو ومنهجو وفكره وخطورهتا على اإلسبلم واظتسلمُت منها 

. أضواء إسبلمية على عقيدة سيد قطب وفكره - 1
. مطاعن سيد قطب يف أصحاب رسول اهلل - 2
. العواصم ؽتا يف كتب سيد قطب من القواصم - 3
. اضتد الفاصل بُت اضتق والباطل - 4
. ن رات يف كتاب التصوير الفٍت يف القرآن - 5
مقال طويل يف بيان أطوار سيد قطب يف وحدة الوجود بينت فيو ىذه األطوار من - 6

. كتبو نثراً ون ماً 
ينبوع الفنت واألحداث الذي ينبغي لؤلمة معرفتو وردمو ، أصدرتو مبناسبة كاروة - 7

التفجَتات اليت ذىب يف حتليلها والتحدث عن أسباهبا نتيناً ومشاال بعضهم عن جهل وبعضهم 
. عن مكر وتلبيس 

فبينت أن منبعها بحق ىو كتب سيد قطب التي شحنها بالتكفير وتوجها بما في 
من التربية على االغتياالت وصنع المتفجرات والتخطيط لنسف " لماذا أعدموني " كتابو 

 .()(المؤسسات والمنشآت
سيد قطب الذي انطلق من منطلق اطتوارج والروافض واظتعتزلة واصتهمية ): وقال- 2

عقائدياً ومنهجياً وسياسياً وال سيما يف باب التكفَت بال لم واصتهل فاجملتمعات عنده كلها 
وزاد على ىذا التربية جاىلية وأشدىا ردة وجاىلية عنده أمة اإلسبلم فهو يكفر حىت باصتزئية، 

. على طريقة الباطنية من االغتياالت والتفجيرات والقول بالتقية المسمى بالعزلة الشعورية
ومن ىنا يلصق أتباعو أنفسهم باظتنهج السلفي مكراً كبَّاراً من قياداهتم ، إذا عرفت كل ىذا 

عرفت براءة اظتنهج السلفي من التكفَت والتفجَت والتدمَت وعرفت من ىم أىل ىذه 
. ()(البوائق
ال يدرب سيد قطب )": ظتاذا أعدموين"وقال معلقاً على كبلم سيد قطب يف كتابو - 3

                                 
 .سيد قطب ىو مصدر تكفَت اجملتمعات: من مقال(  )

 .مناقشة ما دار يف قناة اظتستقلة اضتلقة الثانية(  )
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ىؤالء ويسلحهم إال إلحداث اظتذابح والفنت يف بلدان اظتسلمُت وعملهم ىذا مرفوض يف أي 
 .بلد كان 

فهل درب أحد من األنبياء الكرام أتباعو مثل ىذا التدريب وسلحهم ظتثل أىداف سيد 
 .قطب 

نتلوا ﴿كان فرعون يف ببلد مصر وىو أكرب طاغية قال اهلل تعاىل يف شأن موسى وشأنو 
 إن فرعون عبل يف األرض وجعل أىلها شيعاً ،عليك من نبأ موسى وفرعون باضتق لقوم يؤمنون

يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءىم ويستحيي نساءىم أنو كان من اظتفسدين ، ونريد أن فتن 
على الذين استضعفوا يف األرض وؾتعلهم أئمة وؾتعلهم الواروُت ، وفتكن عتم يف األرض ونري 

 . ﴾فرعون وىامان وجنودقتا منهم ما كانوا لتذرون
وقال اظتؤل من قوم فرعون أتذر موسى وقومو ليفسدوا يف األرض ويذرك ﴿ :وقال تعاىل

وآعتتك ، قال سنقتل أبناءىم ونستحيي نساءىم وإنا فوقهم قاىرون ، قال موسى لقومو 
استعينوا باهلل واصربوا إن األرض هلل يوروها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقُت ، قالوا أوذينا 

من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم يف األرض 
 وجعلو أىل مصر شيعاً، هيف األرض وإفسادفرعون ىناك علو : ان ر ، ﴾فين ر كيف تعملون

ومضاعفة الطغيان والعلو على بٍت إسرائيل يستضعفهم فيقتل أبناءىم ويستحيي نساءىم ، 
يقابلو من نبي اهلل وصفيو وكليمو موسى أمر بني إسرائيل باالستعانة باهلل والصبر على 

الطغيان والشدائد ومواجهة المذابح ويعدىم بأن العاقبة للمتقين والرجاء في اهلل أن يهلك 
 .عدوىم وأن يستخلف بني إسرائيل في األرض

واهلل يريد أن يمن على ىؤالء المستضعفين وأن يجعلهم أئمة ، وأن يمكن لهم في 
األرض ، كل ذلك جزاء صبرىم على الظلم والطغيان وجزاء تقواىم هلل واستعانتهم بو 

 .على ىذا العدو الطاغي المتجبر 
 .وحقق اهلل لهم وعده وحقق ما كان يرجوه كليم اهلل موسى عليو الصالة والسالم 

واهلل ما قص علينا ىذه القصص إال لنعتبر ونستفيد منها ونتأسى باألنبياء في الصبر 
. والثبات ورجاء النصر على األعداء

وال يرضى سلوك أىل الضالل والجهل في التخريب والتدمير وسفك دماء المسلمين 
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من نساء وأطفال وإىالك حرثهم ونسلهم كما فعل أتباع سيد قطب في أفغانستان 
 وكل ذلك منهم بغي ،والجزائر والسودان واليمن واليوم في المملكة والمغرب وغيرىا

وظلم وعدوان على الضعفاء واظتساكُت والنساء واألطفال فكم ىي الفروق اعتائلة بُت منهج 
 (.)(سيد قطب وأتباعو وبُت األنبياء وأتباعهم 

من قال إن اظت اىرات اليت وقعت يف تونس ومصر ) :وقال يف بيان حكم اظت اىرات- 4
وليبيا وغَتىا كانت م اىرات سلمية؟لقد ذىب بسببها يف ليبيا ألوف األرواح وجرح بسببها 

وحصل بسببها يف مصر . األلوف ، وحصل هبا خوف ورعب وتشريد اآلالف إىل خارج ليبيا
واهلل ىو العامل . فبل بد للم اىرات من ذتار مرة. مئات القتلى، ووقع بسببها ختريب وتدمَت

فاظت اىرات مضادة للنصوص القرآنية والنبوية؛ ألهنا : )وقال (بثمارىا يف اظتستقبل وما سيعقبها
اظت اىرات : )، وقال(من شر ضروب اظتنكر والفساد واإلفساد مهما رّوج عتا دعاهتا وزخرفوىا 

من شر ما شرعو اليهود والنصارى ومن جذور الدنتقراطية اظتدمرة اليت استهدفت اإلسبلم 
سياسياً وعقائدياً وأخبلقياً واجتماعياً، ولذا أنفقت الواليات اظتتحدة األمريكية عشرات 

. اظتليارات لفرضها على اظتسلمُت يف بلداهنم
. وجيشت لتحقيق ىذه الغاية اصتيوش اصترارة والصواريخ واآلالت اظتدمرة

أرأيت لو كانت من اإلسبلم أو كان فيها نفع لئلسبلم واظتسلمُت أتقوم بكل ىذه اصتهود؟ 
إن ىناك م اىرات : مع أن اظت اىرات من أع م أدوات الفساد واإلفساد، ومن يقول

. سلمية فإنو يكابر يف واقع معروف ومشاىد ويضحك على البلهاء واظتغفلُت
فما من م اىرة يف الدنيا مبا يف ذلك أوروبا وأمريكا إال ويقع فيها من الفساد واإلفساد 
والتخريب وتدمَت اظتمتلكات وحتطيم السيارات وهنب اظتتاجر وسفك الدماء وبث الرعب 
واطتوف ما ال كتيزه عقل وال شرع، بل لترمو شرع اهلل أع م التحرمي، وال عربة بالنادر إن 

. ( )(حصل
 وأعاد إنزاعتا يف فتوى سابقة- حف و اهلل-قال الشيخ ربيع بن ىادي اظتدخلي و- 5
 :(اطتيانات والغدر من شر أنواع الفساد يف األرض)بعنوان 

                                 
 .من مقال ينبوع الفنت واألحداث الذي ينبغي على األمة معرفتو مث ردمو(  )

 .ه12/4/1432حكم اظت اىرات يف اإلسبلم،: من مقال(  )

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=162003
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=162003
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الوفاء بالعهود، والوفاء بالوعد ولو للكفار، ومن خصال : اإلسبلم من أع م مزاياه"
 .عدم اطتيانة، وعدم الغدر :اظتؤمنُت

أن رافق رتاعة من اظتشركُت وكان ، -رضي اهلل عنو-وقد حصلت قصة للمغَتة بن شعبة 
وحصلوا على مال فباتوا ليلة، فهجم عليهم ، ذلك يف حال شركهم وسافروا إىل مصر يف جتارة

مسلًما وقدَّم لو اظتال، وأخربه - صلى اهلل عليو وسلم-وجاء إىل النيّب ، فقتلهم وأخذ ماعتم
أما اظتال فإنو مال غدر ال  ,أما اإلسبلم فقد قبلناه-: صلى اهلل عليو وسلم-فقال ، بالقصة

. ())حاجة لنا فيو
 .فاإلسبلم ال يبيح الغدر حبال من األحوال ألنو نشأ عن غدر؛

وَلمَّا أشرف ىذا العهد على ، أنو كان ىناك عهد بُت الروم واظتسلمُت: واظتوقف اآلخر
 .إذا انتهى الوقت احملدد هنجم على العدو: جبيشو يقول- رضي اهلل عنو-النهاية حترك معاوية 

فسألو  ,اهلل أكرب وفاء ال غدر، اهلل أكرب وفاء ال غدر: وكان يصيح فركب شيخ على فرسو
من كان بينو : )يقول- صلى اهلل عليو وسلم-شتعت رسول اهلل : فقال- رضي اهلل عنو-معاوية 

فتوقف ( وبُت قوم عهد فبل يشد عقدًة وال لتلها حىت ينقضي أمدىا أو ينبذ إليهم على سواء
. ()-رضي اهلل عنو-معاوية  

والتخريب والتدمَت على ىذا الوجو ال  ,فالغدر واطتيانة ال جتوزان مع الكفار ومع غَتىم
وقد يفرح هبا العدو لتشويو صورة  كتوز ألنو يُقتل فيها النساء واألطفال واألبرياء وال ينكأ عدواً،

ويستغلو إعبلمّياً ضد اإلسبلم فيعطون لئلسبلم صورة أشد سواًدا من صورة  ,اإلسبلم وأىلو
 .األديان الفاسدة وىذا ما يثمره تصرفات ىؤالء على اإلسبلم واظتسلمُت

فعلى اظتسلمُت أن يكونوا مضرب اظتثل يف الصدق واألخبلق العالية والوفاء واألمانة والبعد 
عما يناقض ىذه الصفات من الغدر واطتيانة والكذب واعتواية يف سفك الدماء اليت التنفع 

 .اإلسبلم بل تضره
اإلسبلم فيو جهاد شريف وجهاد ن يف يُعَلن على القوم غَت اظتسلمُت، وقبل ذلك تُعلن 

                                 
 (.2731)أخرجو البخاري   ()

حسن صحيح، وصححو األلباين يف : وقال (1580)، والًتمذي (2759)وأبو داود  (17015)أخرجو أزتد  ()
 (.2357)الصحيحة 
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فإن ىداىم اهلل ودخلوا يف اإلسبلم فهذا ىو ، الدعوة إىل اإلسبلم وتُبُت عتم وتشرح عتم
ألن يهدي اهلل بك رجبلً واحداً خَت لك من » :-صلى اهلل عليو وسلم-كما قال ، اظتطلوب
 .()(زتر النعم

ىداية الناس وإخراجهم : فإن استجابوا فهذا ىو اظتطلوب؛ ألن القصد من إرسال الرسل
 .من ال لمات إىل النور
إعبلء كلمة اهلل، وىداية الناس وإخراجهم من ح َتة الكفر إىل ح َتة : والقصد باصتهاد

اإلسبلم، وىذا أمر ع يم، فإذا اىتدت أمة على يد شخص أو رتاعة فكم ينال من األجر؟ 
يَ ْرَفِع اهللُ الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم } :-تبارك وتعاىل-وكم يعلو عند اهلل 

 .[11:اجملادلة]{َدَرَجاتٍ 
َفضََّل اهللُ اْلُمَجاِىِديَن بَِأْمَواعتِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن } :ويرفع اهلل اجملاىدين درجات

 .[95:النساء]{َدَرَجًة وَُكبّلً َوَعَد اهللُ اضتُْْسٌَت َوَفضََّل اهللُ اْلُمَجاِىِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجراً َعِ يماً 
ولكن اصتهاد الشريف ال جهاد الغدر واطتيانة واطتسِّة والدناءة فإن ىذا ال يعود على 

. (اإلسبلم إال بالضرر والشر
أما موقفنا من المظاىرات وما ترتب عليها من فوضى ومذابح ): وقال أيضاً - 6

. ومجازر ذىب ضحيتها ألوؼ مؤلفة من األرواح في ليبيا وسوريا
وكم انتهكت من األعراض وكم شردت من األسر وكم دمرت من الممتلكات في 

. ىذين البلدين 
اسألوا المساكين والشيوخ والعجائز واليتامى الذين قتل آباؤىم في ىذه الحروب، 
واألرامل الالتي ىلك أزواجهن في ىذه الفتن وخلفوا لهن أطفاالً يتامى، اسألوا ىؤالء 

جميعاً ىل ىم راضون عن ىذه الفتن ونتائجها الخطيرة التي تأتي على األخضر واليابس؟ 
موقفنا من ىذه األمور االستنكار الشديد وتبرئة اإلسالم من ىذه الجاىليات التي 

. يرتكبها نظام ىذين البلدين وحكامها
ويشاركهم في أوزار ذلك خصومهم دعاة الحرية والديمقراطية المتسببون في ىذه 

. الفتن
                                 

. ، عن سهل بن سعد رضي اهلل عنو(2406)ومسلم  (2942)أخرجو البخاري : متفق عليو  ()
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ونحذر السلفيين وكل من يستجيب لصوت اإلسالم من المشاركة في ىذه المذابح 
وما رافقها من تدمير وىتك واسع لألعراض وتشريد آلالؼ األسر؛ ألن اإلسالم يحرم 

. ()(ىذه األعمال المتناىية في الوحشية، ويدين أىلها، وال ناقة لو فيها وال جمل
وكبلم الشيخ يف ىذا الباب كثَت جداً، فهو من علماء األمة الذين عتم السبق واصتهد يف 

ىذا العصر يف حرب األفكار اظتنحرفة واألحزاب الضالة، وعلى جهوده ىذه أوٌت كبار العلماء، 
. كالشيخ األلباين والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمُت وغَتىم من علماء عصرنا

وللشيخ رتلة من النصائح والوصايا للشعوب اإلسبلمية يوجههم فيها التباع الكتاب 
والسنة والسَت على احملجة البيضاء، ويدعو فيها إىل السمع والطاعة باظتعروف وحترمي اطتروج 

. وسفك الدماء اظتعصومة
: ، وىذا نّصها إلى األمة الجزائرية شعباً وحكومةتونصيح :ومن ذلك

 
بسم اهلل الرزتن الرحيم )

. اضتمد هلل والصبلة والسبلم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه 
فهذه نصيحة أقدمها إلخواننا يف اصتزائر أرجو أن حت ى من الكل باضتفاوة – أما بعد 

والقبول سواء اضتكومة والشعب ألنو الغرض من ورائها إال مرضاة اهلل وإال مصلحة ىذا 
. الشعب الذي تربطنا بو أقوى رابطة وىي اإلسبلم 

أوصيهم بتقوى اهلل عز وجل وىي وصية اهلل إىل األولُت واآلخرين وىي وصية رتيع – أوال 
األنبياء واظترسلُت واظتصلحُت فبل خَت يف فرد وال يف أمة فقدت ىذه الصفة الع يمة والسعادة 
يف الدنيا واآلخرة وال كرامة ظتن حرمها وال ترابط وال تآخي وال تكاتف وال تعاون صادق وال 

. سعادة وال راحة نفسية ألمة جتردت منها 
بل ال ترى إال العداوة والبغضاء وسيطرة األحقاد واألىواء والتعطش إلى ىتك 

.  األعراض وسفك الدماء 
أوصي نفسي وإياىم باالعتصام بكتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم - وانيا

والتمسك هبما والعض عليهما بالنواجذ وجعلهما اظترجع األول واألخَت يف كل الشئون الدينية 

                                 
 .ه4/10/1433التحذير من الفنت ومن الدنتقراطية ومشتقاهتا، : مقال(  )
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. والدنيوية والعقائدية والتشريعية والسياسية واألخبلقية
وإقامة الدراسة الشاملة عليهما يف كل اظتدارس من اظتراحل االبتدائية إىل هناية الدراسات 

اصتامعية يف العقائد والفقو والسياسة ويف الشئون العسكرية يتعاون على ذلك اضتكومة والشعب 
بصدق وإخبلص هلل وانطبلقا من الرضى باهلل ربا وباإلسبلم دينا ومبحمد صلى اهلل عليو وسلم 

. نبيا ورسوال 
وأن يكون مرجع الكل كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم يف حال الوفاق 

فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك  )واطتبلف 
 . (خَت وأحسن تأويبل 

إنٍت وكل مسلم صادق يريد لئلسبلم واظتسلمُت خَتا نناشد إخواننا اظتقاتلُت أن - والثا
يضعوا السبلح وأن يبادروا إىل إطفاء نار الفنت واضترب اليت مل تفد ىذا الشعب وال اإلسبلم 

. وال اظتسلمُت وإفتا أنزلت هبم أشد األضرار 
. بل شوىت اإلسبلم واظتسلمُت وأفسدت النفوس واألخبلق 

وأرجو من األطراف كلها حكومة وشعبا وعلماء ومفكرين أن يشمروا عن ساعد اصتد يف 
. إطفائها

وإحبلل العقيدة الصحيحة واألخبلق العالية ومنها التآخي يف اهلل والتعاطف والًتاحم بدل 
. األىواء واألغراض واألحقاد ال اىرة والدفينة 

: وإظهار اإلسبلم الذي جاء بو ػتمد صلى اهلل عليو وسلم يف أجلى وأحلى صوره وواقعو 
. عقيدة وأخبلقا ومنهجا 

وأكرر رجائي أنا وعلماء اإلسبلم وكل اظتسلمُت إىل إخواننا يف اصتزائر حكومة وشعبا أن 
. لتققوا ىذه اظتطالب الغالية اليت ترفع رأس اإلسبلم واظتسلمُت 

. ومنها إطفاء نَتان اضترب اليت أهنكت ىذا الشعب األيب دينا ودنيا يف األعراض واألموال 
وأرجو من األطراف كلها االستفادة من مشروع الصلح الذي بذلتو اضتكومة اصتزائرية 

. واضتذر من تضييع الفرصة اليت حتقن الدماء وتصون األعراض وتطفئ نار الفتنة 
وأكرر مناشدتي والمسلمين إلخواننا المقاتلين إننا نناشدىم باهلل أن يبادروا بوضع 

. السالح وبإطفاء نار الحرب والفتنة 
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وأن يسهموا في بناء الجزائر دينيا ودنيويا على أساس الوحي الذي جاء بو خاتم 
. األنبياء محمد صلى اهلل عليو وسلم 

. وعلى أساس اضتكمة والتزكية اليت جاء هبما ػتمد صلى اهلل عليو وسلم 
ولقد بلغٍت ؽتن أوق بو أن يف أعضاء اضتكومة الكثَتين ؽتن يريدون تطبيق شرائع اإلسبلم ، 
فساعدوىم يف تذليل العقبات ويف هتيئة اصتو الذي يساعدىم على حتقيق ما يريدونو من تطبيق 

. ىذه الشريعة الغراء تعليما وتربية وحكما
وأناشد اضتكومة والشعب اصتزائري األيب القيام هبذا اإلؾتاز الع يم اظتفروض عليهم وعلى 

. رتيع اظتسلمُت 
حقق اهلل اآلمال ووفق اصتميع لتصديق األقوال بالفعال إن ربنا لسميع الدعاء وصلى اهلل 

.  على نبينا ػتمد وعلى آلو وصحبو وسلم
كتبو 

ربيع بن ىادي عمير المدخلي 
 (ه14/1/1422
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دور الشيخ ربيع بن ىادي المدخلي في محاربة الفكر التكفيري في الجزائر 
 

وقد كان للشيخ ربيع اظتدخلي حف و اهلل تعاىل دوٌر بارٌز يف وأد فتنة اطتوارج وسفك 
الدماء يف اصتزائر، وذاك حُت وجَّو لو بعض اظتتأورين هبذا الفكر من وّوار اصتزائر أسئلة فنصحهم 
، وحترمي اطتروج وما فيو  بًتك القتال، والتمسك بالكتاب والسنة، وحّذر من التكفَت بغَت حقَّ
من اظتفاسد، وسأنقل ما جاء يف ىذه اظتكاظتة واحملادوة من نصائح من الشيخ عتؤالء، وىي 
دالئل واضحة على أن منهج أىل السنة واصتماعة ىو منهٌج فيو اطتَتية لؤلمة رتعاء، وأن 
علماء أىل السنة ال يألون جهداً يف دعوة الناس إىل التمسك هبذا اظتنهج والعّض عليو 

. بالنواجذ
: فمّما جاء يف ذلك

لقد أدرك اإلخوة عندنا ىنا أنَّو ال سبيل للهدى وللحق إالّ بالرجوع إىل  )): السائل قال
يف ىذا العصر وسؤاعتم، والتزام أقواعتم بعد ذلك، وىا ؿتن اآلن - علماء أىل السنة - العلماء 

نعرض عليكم أخطر قضّية جتري اليوم على الساحة اصتزائرية، أال وىي القتال القائم بيننا وبُت 
. الن ام اضتاكم منذ ذتان سنوات، نريد أن نعرف رأيكم فيو مع أكرب تفصيل ؽتكن

يف - يا شيخنا - عندنا تساؤالت ؿتتاج جداِّ أن تبيِّنوا لنا وجَو اضتق فيها، فنطمع منكم 
شرٍح واٍف وشاٍف، وأن تشرحوا لنا صدوركم؛ عسى اهلل أن يردَّ على أيديكم من شرد عن اضتق 

. ليعود إليو واهلل اظتستعان
ما رأيكم يف ىذا القتال القائم يف اصتزائر؟ وعلى أيِّ أساٍس تبنون قولكم : أّول سؤال

ِعْلماً بأنّنا ننتهج اظتنهج السلفي، ونرفع راية أىل السنة واصتماعة، - يا شيخنا - وموقفكم 
ونربأ إىل اهلل من اعتجرة والتكفَت الذين يرتكبون اجملازر واظتذابح، ونربأ إىل اهلل من اضتزبيُت الذين 

يَُدْنِدنون حول االنتخابات والتحزب وغَت ذلك؟ 
. جزاكم اهلل خَتاً، أنا أوالً اآلن أهتّيأ للذىاب للصبلة يف اظتسجد اضترام: الشيخ قال

أذَكِّركم مبا قد شتعتموه من فتاوى علماء وأئّمة السنة يف ىذا العصر مثل الشيخ األلباين والشيخ 
ابن باز وابن عثيمُت، فهل شتعتم وقرأمت فتاواىم؟ 

إي نعم بلغتنا، ولكن حال دون االنتفاع هبا بعُض الُشَبو اليت ؿتتاج إىل جواهبا : السائل
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. منكم يا شيخنا
. إذاً تُ َؤجَّل اإلجابة عن األسئلة ىذه إىل أن أعود من الصبلة من اظتسجد اضترام: الشيخ

. مث ضرب عتم الشيخ موعداً آخر من اليوم نفسو
: بل أسألك سؤاالً سريعاً : أقول: مث قبل انتهاء اظتكاظتة قال الشيخ
كم نسبة السلفيُت يف ىؤالء؟ 

! أمة كثَتة- يا شيخنا - ىي أّمة كثَتة : السائل
طّيب إذا كانوا سلفّيُت ظتاذا مل يرجعوا إىل العلماء قبل أن يدخلوا يف ىذه : الشيخ
اظتشكلة؟ 

– ىم أصبلً كانوا يعتمدون يف خروجهم على فتوى للشيخ ناصر الدين األلباين: السائل
بتلك القوة وبتلك السبلمة، واهلل - يعٍِت  - فتوى قديمة، ثم ظهر اآلن أنَّها َلم تكن- يعٍت

. تعاىل أعلم
. خَت إن شاء اهلل على كلِّ حال البحث كتري بعدين إن شاء اهلل: الشيخ

. وعند اظتوعد اّتصل الثواُر بالشيخ
ؿتن ؿتيطكم علماً أنَّ الذي يكلِّمك اآلن ىم إخوانك اظتقاتلون من اصتزائر، : السائلقال 

 (كتيبة الغرباء): ، وؿتن يف إحدى كتائبها(اصتماعة السلفية للدعوة والقتال): وبالضبط اظتقاتلون
. بالبويرة

نعود طبعاً بعد أن بلغنا من كبلم أىل العلم ما بلغنا أن نطرح عليكم بعض التساؤالت، 
. وكنا قد أعطيناك بدايتها يف الصباح، وىا ؿتن نعطيك تفاصيلها إن شاء اهلل عّز وجلّ 

ن رًة جملريات األحداث منذ أن بدأت إىل يومنا - يا شيخنا - عموماً أودُّ أن نعطيك 
. ىذا؛ حىت تكون عندك صورة متكاملة عّما جرى إن شاء اهلل عزَّ وجلَّ 

 القضية بدأت ب هور اصتبهة اإلسبلمية لئلنقاذ على الساحة، -شيخنا–كما تعلمون 
 اظتفهوم ذاك واالنتخابات، مث َتوقَّفت االنتخابات وجرى ما جرى يف تلك -يعٍت–  التحزب

 بدأ رتاعة من التكفَتّيُت عملّيات القتل واصتبهة اإلسبلمية لئلنقاذ يف إبّان تلك 92الفًتة، يف 
. الفًتة كانت تدعم القتال بشكل إعبلمي فقط، وحتمِّس الشباب لذلك

بعد ذلك شيخنا انتشر عند اإلخوة أنَّ الشيخ ناصر الدين األلباين قد أفىت هبذا القتال، 
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، وىناك شريط مسموٌع يف ىذه الفًتة مع ىذه ال روف اإلعبلمية ((! عجِّلوا! عجِّلوا )): وقال
. أصبح الشباب يلتحق أفواجاً أفواجاً هبؤالء اظتقاتلُت- ... يعٍت - ومع ال روف اظتتقلبة 

. َأشتعٍت شريط األلباين: الشيخقال 
ماذا شيخنا؟ : السائل
. ((! عجِّلوا! عجِّلوا )): أشتعٍت كبلم الشيخ األلباين ىذا الذي يقول: الشيخ
ماذا يا شيخ ماذا؟ : السائل
. َأشتعوين صوت الشيخ األلباين ىذا الذي اعتمدمت على فتواه: أقول: الشيخ
الشريط موجود، لكنَّ الشريط ُبٍت على واقٍع غَت واقع الذي سأل الشيخ، مل : السائل

: مبليُت وىكذا، فالشيخ قال (3)مبليُت و (7)يعطو الواقع الصحيح؛ أوقتو أنَّ ذتَّة ُعّدة، وذتَّة 
. كأنّو أوقتو غَت الواقع، فكان ىذا الذي كان ((! عجِّلوا! عجِّلوا ))

: أقول بارك اهلل فيكم: الشيخ
اضتمد هلل والصبلة والسبلم على رسولو وعلى آلو وصحبو ومن تبع ىداه، أّما بعد، فأرى 

أّنك تفرِّق بُت السلفيُت وبُت رتاعة التكفَت؟ 
! إي نعم: السائل
وفهمُت من خبلل كبلمك أنَّكم تتربَّؤون ؽتَّن يكفِّر التكفَت العام الشامل : الشيخ

للشعب، فهذا يعطيٍت على أنكم أيضا تكفرون؟ 
. ؿتن ليس على ىذه الصورة وإفتا على صورة أخرى. !إي نعم! إي نعم: السائل
كيف تكفَتكم؟ : الشيخ
. اصتماعة يكفِّرون اضتاكم، عتذا خرجوا عليو: السائل
اضتاكم واصتيش والوزراء ومن حوعتم؟ : الشيخ
! كلُّ من دخل يف طائفة اضتاكم قاتلوه معو! إي نعم: السائل
قاتلوه على أساس أنَّو كافر؟ : الشيخ
 ليس كّل -يا شيخنا-إي مش كفر عيٍت، أي على أساس ليس كفر تعيُت : السائل

! واحد من أفراد الطائفة يكفر كفر عيٍت
اضتاكم اآلن تكفِّرونو؟ : الشيخ
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! أي نعم: السائل
ظتاذا ُتكفِّرونو؟ : الشيخ
بناًء على أنَّو ؿَتَّى الشريعة اإلسبلمية وعوَّضها بقوانُت وضعية، وحارب اظتسلمُت : السائل

. وأنَّو أفىت فيو الشيخ ناصر الدِّين األلباين كما أسلفُت لك سابقاً 
اآلن، اآلن على فتوى األلباين اصتديدة؟ ! ال: الشيخ
! اصتديدة؟ ىا ىنا وقع استغرابنا وحَتتُنا يا شيَخنا: السائل
قالوا بأنَّ - يعٍِت - ، أو العثيمُت أو الفوزان ...األلباين ُيكفِّر ُحكَّام اصتزائر : الشيخ

! اضُتكَّام كفار؟ ال حول وال قوة إالَّ باهلل
. مل يقولوا ذلك يا شيخنا: السائل
طيِّب، وأنتم عندكم بأنَّ كفَرىم بواح وفيو من اهلل برىان كأن قالوا بأنَّ اإلسبلم : الشيخ

ىذا ال يصلح، بأنَّو رجعية، وأنَّ القوانُت ىذه أفضل من اإلسبلم، قالوا ىذا؟ 
. ىذا ما شتعناه منهم يا شيخنا: السائل
م كفَّار الكفر البواح ىذا يُعامل مبا جاء يف : الشيخ إذاً ما عندكم دليٌل واضح على أهنَّ

. األحاديث عن الرسول عليو الصبلة والسبلم يف موقف اظتسلم من اضتاكم اظتنحرف
، ((يهتدون بغَت ىديي ويستنُّون بغَت سنَّيت  )): اضتكَّام الذين تعرفون وتنكرون وقال فيهم

ا، حىت إنَّ الرسول َلمَّا قالوا لو ال ما أقاموا فيكم  )): أنقاتلهم؟ قال: وأحاديث كثَتة جدِّ
ون يف اإلسبلم إىل آخر شيء((الصبلة  م يُغَتِّ إذا بقوا ُيصلُّون ويدَّعون اإلسبلم ال . ، يعٍت أهنَّ

يقاتَلون وال مُترج عليهم، ىل عرفتم ىذه األشياء؟ 
. نتعلَّم منكم اآلن- يا شيخنا - ؿتن نسمع من فضيلتكم : السائل
 ادرسوا ىذه األحاديث وادرسوا كبلم العلماء وادرسوا كبلم -بارك اهلل فيكم-إي : الشيخ

... األلباين، وعليكم بطلب العلم 
ىذه ذتان سنوات ما ىي ذتار ىذا القتال؟ ما استفاده اظتسلمون من ىذا : مث أنا أسألك

اصتهاد؟ 
! ضتدِّ اآلن ال شيء يا شيخ: السائل
؟ ...كم قُتل، وكم من اظتال، وكم من األعراض انُتهكت، وكم، وكم : الشيخ
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! الكثَت! الكثَت: السائل
أنتم أيَّدتم ىذا الوضع، أيَّدتم التكفريِّين الذين يسفكون ! الكثير! الكثير: الشيخ

الدِّماء، وتشجَّعوا بكم، وعاضدتموىم، وإن قلتم إنَّكم سلفيُّون، وإنَّكم تخالفونهم في 
الرأي، ولكنهم يستفيدون من وقوفكم إلى جانبهم، وزادوا بكم جرأة على ىذا الشعب 

 !ىل ىذه الصفات يرضى بها اإلسالم؟! فسحقوه سحقاً، فلم يبقوا لو ديناً وال دنيا
. ؿتن قد جرى بيننا وبُت ىؤالء قتال ونزاع طبعاً ! ال يا شيخنا: السائل
السبب الذي أوصل الشعب اصتزائري الذي كان متجِّهاً إىل السلفية بأمَّتو وشبابو : الشيخ

وفتياتو، جامعيُت وغَتىم، متوجِّهُت ؿتو النهج السلفي، ىذا الوضع أحسن أو حينما جرت 
ىذه الثورة وىذه الفنت؟ 

! الوضع اآلن ليس بأحسن: السائل
أنتم قاتلتم ليكون الوضع أحسن ؽتَّا كان؟ ! طيِّب: الشيخ
! إي نعم! إي نعم: السائل
نت النتائج؟ افكيف ك: الشيخ
! سيِّئة ضتدِّ اآلن- يا شيخنا - سيِّئة : السائل
أليس ىذا برىاناً على أنَّ ىذا الجهاد جهاٌد كان !  أليس لكم عبرة في ىذا؟:الشيخ

لم يستنجدوا بالعلماء، - يعني نسأل اهلل العافية - منطلقاً من جهل، ومن فتاوى 
ولم يقفوا واتخذوا أصحاب الشرور رؤوساً جهااًل، فُيفتون بغير علم، فَيضلُّون وُيضلِّون، 

. عند حدِّ الضالل واإلضالل، بل تجاوزوه إلى سفك الدِّماء وىدم اإلسالم
!! اإلسالم ُىدم في الجزائر ىدماً شديداً شنيعاً؛ بفعل ىؤالء

 دولة اإلسالم في الجزائر، قامتوربَّما لو لم يتعجلوا ومشوا بالعلم والبصيرة لربَّما 
ولكن لجهلهم وسوء نواياىم؛ ألنَّ نواياىم سيِّئة ال يريدون إالَّ الملك فقط، ال يريدون 

إعالء كلمة اهلل، يريدون أن يتسنَّموا ىم قمة الحكم، ولهذا السبب جعلت االنتخابات 
. والديمقراطية والكالم الفارغ

وىم ليس لهم إالَّ مصارعة الحكام، وال ىمَّ لهم إالَّ أن يتسنَّموا قمة الحكم فقط، ثم 
. بعد ذلك يديرون ظهورىم لإلسالم، كما فعل أمثالُهم في السودان وفي تركيا وفي غيرىا



 20 

... فهؤالء لو وصلوا إلى الحكم لزادوا الناَس خوفاً وظلماً وابتعدوا عن اإلسالم 
اعتبروا بهذا الذي حصل، وشمِّروا عن ساعد الجدِّ لتحصيل العلم ودعوة ... فاآلن 

ىذا الشعب الطيِّب إلى كتاب اهلل وسنة الرسول حتى يعود إلى ما كان عليو قبل ىذه 
م إلى تحقيق الغاية التي ينشدىا اإلسالم  .الفتنة، ثم يتقدَّ

على حسب قولكم إذاً ال نتكن اضتكم بكفر حاكم من اضتكام وإن ! شيخنا: السائل
. كان لتكم بغَت ما أنزل اهلل حىت لتكم عليو العلماُء بذلك

حىت يرى العلماُء فيو كفراً بواحاً، مث بعد صدور الفتوى ىل يُقاَتل أو ال ! نعم: الشيخ
َوَأِعدُّوا عَتُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمن قُ وٍَّة َوِمن رِبَاِط اطتَْيِل تُ ْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ اهلِل ﴿: يُقاتل؛ ألنَّ اهلل يقول

.  فعبلً ، ىذا إذا كان كافراً [60األنفال ]  ﴾َوَعُدوَُّكمْ 
! ال: أعددمت للقتال، وىم كفار عندكم؟ قال: أنا جاءين شباٌب يف أول ىذا القتال، فقلت

ما عندكم قوة، وىم عندىم طائرات، وعندىم دبَّابات، وعندىم كذا، من ورائهم : قلت
بريطانيا وأمريكا، والدول كّلها، وأنتم ما عندكم شيء، فأنتم ما أعددمت العدَّة اليت تُرىبون هبا 
عدوَّ اهلل، قد أعددمت العدة اليت ُتطِمعون عدوَّ اهلل فيكم ويف اإلسبلم، فلو كان اضتاكم كافراً 

 يُرجع يف ذلك إىل العلماء، فهم الذين يُقدِّرون أنكفراً بواحاً، يف اصتزائر ويف غَتىا لكان كتب 
اظتصلحَة واظتفسدَة، ومىت ُيشرع القتال ومىت ال ُيشرع إخل، ال للسفهاء واصتهلة وأصحاب األىواء 

لك، فهذا من اطتطأ، وقد عرفتم حصاد ىذا التهوُّر
ُ
. الطاػتُت إىل اظت

فعليكم بالتوبة إلى اهلل تبارك وتعالى، فقد ال تسلمون من المسئولية أمام اهلل في 
الدِّماء التي أُبيحت، وفي األعراض التي انُتهكت، وفي األموال التي ُسلبت ونُهبت، 

فإنَّ عليكم المسئولية أمام اهلل عزَّ وجلَّ؛ - بارك اهلل فيك - فتوبوا إلى اهلل توبة نصوحاً 
. ألنَّكم شاركتم ىؤالء

مظلومين، ثم شمِّروا عن ... فتوبوا إلى اهلل توبة نصوحاً فيما وقع في حقِّ المسلمين 
. الساعد، واهلل يقبل التوبة

وشمِّروا عن ساعد الجدِّ في طلب العلم، ونادوا إخوانكم الذين بقوا ىناك في 
... الجبال أن يتوبوا ويعودوا إلى اهلل، بلِّغوىم مثل ىذا 

إذا كان ىذا ليس : بعض اإلخوة اظتقاتِلُت عندنا طرحوا سؤاالً فقالوا! شيخنا: السائل
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م متافون من  جبهاد، ولكن يُفكِّرون بالبقاء يف اصتبال بسبلحهم، وال ينزلون، بدعوى أهنَّ
اضتكومة، ما يكون توجيهكم عتم؟ 

. من واحد من ىؤالء التائبُت- قبل سنة تقريباً - جاءين سؤال : أوالً : الشيخ
ىل تعترب أنَّ عملكم ىذا جهاد؟ : قلت لو

! نعم: قال
إذا كنتم تريدون إعبلء كلمة اهلل فيجب أن تزحفوا : ىذا خطأ، اصتهاد! يا اْبٍِت : قلت لو
ىم كفار، تزحفون جبيشكم إىل بلد كافر ... إمَّا إيطاليا، أو فرنسا، أو إسبانيا : إىل دولة أوربية

وأنَّ فاسق بكفره حكومًة وشعباً، وتدعوهنم إىل الدخول يف اإلسبلم، ليشهدوا أن ال إلو إالَّ اهلل 
 رسول اهلل، فإن استجابوا فاضتمد هلل، وإن مل يستجيبوا فتطلبون منهم أداَء اصتزية، فإْن اً ػتمد

أَبَ ْوا حينئذ يصحُّ القتال، ولكن قتاالً شريفاً، ال تُنتهك فيو األعراض، وال تقتل فيو النساء، وال 
إىل آخر الشروط اليت يف إطار اإلسبلم يف اصتهاد اإلسبلمي الن يف، .. وال .. الصبيان، وال 

. الذي ينفع وال يضر
. الفاحتون والببلد اظتفتوحة... فتستفيد منو الببلد 

. لقد شقي بهم اإلسالم والمسلمون، بارك اهلل فيكم! أما جهاد ىؤالء السفهاء، فواهلل
اآلن ننصح ىؤالء بأن يعودوا، وأظنُّ أنَّ الدولَة لن تقتلهم، وقد توجِّو عتم أسئلة مث تًتكهم 

. كما بلغنا
م إذا عادوا فسُيقتلون، وكذا وكذا: كما ُيصوِّر الشيطان عتؤالء... ليس اطتطورة  . أهنَّ

. وَسِلم الناُس من أذاك، ىذا ىو اظتطلوب- بارك اهلل فيك - لو قُتلت أنَت ! يا أخي
. وِوق أنَّ النتائج ستكون طيبة! فلَتجعوا

بارك اهلل فيك - ولو فرض أنَّو سيكون ىناك سجن وقتٌل فعليهم بالصرب، عليهم بالصرب 
إن - ظتصلحة اإلسبلم، وظتصلحة ىذا الشعب، وليستعيد أنفاسو، ويُفكِّر قليبًل، مثَّ يعود - 

. إىل الوجو الطيب اظتشرق الذي كان عليو سابقاً - شاء اهلل 
إذاً ما حكم من بلغو ىذا، مثَّ بقي ُمصرِّا على القتال؟ : السائل
ىذا ظالم، ويُناَشد أن يتقي اهلل، وأن يندم على ما صنع، إن كان يؤمن ! واهلل: الشيخ

باهلل واليوم اآلخر، إن كان لو عقٌل ُيدرك بو ما حصل من الفساد، وما نزل بهذا الشعب 
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. من األضرار في دينو ودنياه، إن كان فيو بقية من خير فسيعود إلى ما كان عليو من قبل
اهلل يتولى حسابو، وال يجوز : وإن كان إنساناً منحرفاً قد استولى عليو الشيطان، فهذا

وال يجوز أن ُتدعم جماعُتو، وال أن يَُمدُّوا بالعون والسالح أو بالمال أو بأي ... نصره 
. شيء

إذا رؤساء اظتقاتلُت مل يستجيبوا عتذه الدعوات الطيبة، ما واجب كلِّ ! شيخنا: السائل
مقاتل يف حقِّ نفسو؟ 

ىؤالء اظتقاتلون ىل ىم التكفَتيُّون أم ىم الذين يدَّعون : بارك اهلل فيك  - أقول : الشيخ
السلفية؟ 

. الذين يدَّعون السلفية: أقول: السائل
ا، بحيث لم : الذين يدَّعون السلفية: الشيخ أنا أظنُّ أنَّ في سلفيَّتهم خلالً كبيراً جدًّ

. يَبَق عندىم من السلفية إالَّ االدِّعاء، وإالَّ لو كانوا سلفيِّين ما خرجوا أوالً 
، فأنا أعتقد أنَّ [بيوتهم]حينما جاءتهم فتاوى العلماء لعادوا أدراجهم إلى : وثانياً 

ىؤالء يحملون السلفية اسماً، وليسوا صادقين في سلفيَّتهم، ولو كانوا صادقين كما قلت 
كالم  [سماع]ما دخلوا في ىذه الفتنة، ولو دخلوىا لخرجوا منها بسرعة، بمجرد 

(. العلماء
أوصي نفسي وإياكم بتقوى اهلل، ):  لهم في ىذه المكالمةالشيخومن وصايا 

والتشمير عن طلب العلم، وادرسوا ىذه األبواب خاصة دراسة واعية، ادرسوا أحاديث 
الرسول في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة والعقائد السلفية، وِمن جامع المسانيد 

البن كثير، وكتب الفقو، وكتب ابن تيمية وابن القيم، وادرسوا األمور ىذه واستوعبوىا 
. تماماً 

. وقبلها ادرسوا العقيدة، تمكَّنوا فيها، والشريعة اإلسالمية، وتمكَّنوا فيها
والشعب الجزائري يحتاج إلى علماء، ما يحتاج إلى مقاتلين جهلة فجرة، ما يحتاج 

إلى ىذا الصنف الذي أوصلو إلى ىذه الهوة السحيقة من الجهل والضالل والفقر 
والضياع، يُريد علماء حكماء يسيرون باألمة في الطريق اإلسالمي الصحيح، ويدفعون 
عنهم المفاسد، ويُقدِّرون المصلحة ويضعونها في موضعها، والمفسدة ويضعونها في 
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بارك اهلل فيكم - موضعها، ما يريد ىؤالء الناس الطائشين، فتجنَّبوا ىؤالء، عليكم بالعلم 
. العلم والعمل وتقوى اهلل واإلخالص في كلِّ ذلك- 

والشعب الجزائري من أفضل الشعوب، ومن أسرعها استجابة إلى الحقِّ، وأيضاً 
. (شمِّروا عن ساعد الجدِّ لدعوتهم إلى المنهج السلفيِّ الذي ىو دين اهلل الحق

اضتمد هلل والصبلة والسبلم على رسول  ): مكاظتة بذكر التأريخ عتذه اظتكاظتة الشيخوختم 
اهلل، أما بعد، فهذه اظتكاظتة جرت بيٍت وبُت بعض اإلخوة اصتزائريُِّت الذين يُهّمهم حقُن دماء 

ى ، وأنا ربيع بن ىادي عمَت 1420اظتسلمُت، جرت ىذه اظتكاظتة يف الثاين من رمضان عام 
اظتدخلي، أسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يتقبَّل مٍتِّ ىذه النصيحة، وأن ينفع هبا، وأن يهدي إخواننا 

 .(الذين متالفوننا أن يعودوا إىل الصواب والرشد واعتدى 
: وفي األخير، أقول

ىذا ىو بيان واضح وصريح ظتنهج الشيخ العبلمة ربيع بن ىادي اظتدخلي والذي يسَت 
عليو ىو ويسَت عليو السلفيون رتيعاً ؽتن ىو وابت على السنة، فبل يلتفت بعد ذلك إىل 

أكاذيب الضالُت وافًتاءات اظتفتونُت، الذين ينسبون سفك الدماء اظتعصومة والقول بالتكفَت 
واطتروج إىل أىل السنة واصتماعة ومن الشيخ ربيع، وىم من أطهر الناس منها، وأبعدىم عنها، 

. بل ينادون بضدىا والتحذير منها
وليحذر اظتسلم اظتنصف أن ينجرف خلف ىذه اظتفًتيات واألكاذيب، فإن يف ذلك ال لم 

ُهَما قَالَ الكبَت والوزر اطتطَت، ف ْعُت َرُسْوَل اهلِل : َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعن ْ صلى - شتَِ
فَػَقْد َضاَد اهللَ ، : َمْن َحاَلْت َشَفاَعُتُو ُدوَن َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلِل »:يَ ُقوُل - اهلل عليو وسلم 

َلْم يَػَزْل ِفي َسَخِط اهلِل َحتَّى يَػْنزَِع َعْنُو ، َوَمْن قَاَل ِفي : َوَمْن َخاَصَم ِفي بَاِطٍل َوُىَو يَػْعَلُمُو 
.  رواه أبو داود«َأْسَكَنُو اهللُ رِْدغَة اْلَخَبال َحتَّى َيْخُرَج ِممَّا قَالَ : ُمْؤِمٍن َما لَْيَس ِفيِو 

أسأل اهلل أن لتف نا وشيخنا حبف و وأن يقيو شر أىل األىواء والبدع، وأن يرد كيدىم يف 
واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا ػتمد وعلى آلو وصحبو . ؿتورىم، إن ربنا لسميع الدعاء

. أرتعُت
أبو عبداهلل : كتبو

ه 1438/ ربيع األول/ 5خالد بن ضحوي ال فَتي بتأريخ 
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