
 ربيع عالمةالملاذا قال 

 :هادي عن أدلة حممد بن

 ؟ « ما فيه إال الظلم »
  

 
 

 
 
 إعداد
 



1 

 

l 
 

هلل الذي حرَّم الظلم على نفسه وجعله بني العباد حمرًما، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده  احلمد 
ال شريك له فاطر األرض والسماء، وأشهد أن سيدان ونبينا حممًدا عبد هللا ورسوله الذي دعا إىل 

وصحبه العلماء والزهاد  هلصلى هللا وسلم وابرك عليه وعلى آاحرتام األموال واألعراض والدماء. و 
 أما بعد: (1).احلكماء
عن أدلة حممد بن  -حفظه هللا-بن هادي املدخلي ربيع فضيلة شيخنا العالمة فقد قال  

ما عنده وال  حرفاً  ما وجدت عنده وال دليل، قرأت كالمه حرفاً  حرفاً  أان قرأهتا حرفاً »هادي املزعومة: 
  (2).«أبداً  نصف دليل،

   :-حفظه هللا-شيخنا العالمة ربيع بن هادي املدخلي فضيلة  وقال
ۈئ ېئ ېئ ېئ  ﴿نصف حجة  وال عنده عنده أدلة ما حممد بن هادي ما»

 ومثيالهتا وطالبوهم ابألدلة. حاجوهم هبذه اآلية ﴾ىئ ىئ
دكتوراه  وعندهم هؤالء فيهم أساتذة وجامعيون الذين ليس عندهم علم.! إيش صعافقة؟

 دعوة. من عنده وماجستري وفيهم
 فأولئك هم فإن مل يكونوا صادقني ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿

 الناس بغري دليل هذا كذب. ال تتكلموا يف أحد إال ابحلجج الكاذبون الظاملون. الذي يطعن يف
ذرة دليل ما فيه إال  عنده عنده شيء ما ما حممد بن هادي، والرباهني الواضحة كالشمس

  (3).«الظلم

                                  
بل إانبة  اإلطالع بعد الحرية -هللا رمحه–بن حممد املدخلي زيد العالمة شيخنافضيلة من مقدمة رسالة  (1)

 (.11)ص وتنفيذ واتباع
 .7https://is.gd/ujoaSالرابط لتحميل املادة الصوتية:  (2)
زايرة التونسيني للشيخ اإلمام ربيع »كما يف   -حفظه هللا-قال ذلك العالمة ربيع بن هادي املدخلي  (3)

 .https://is.gd/yYBrkO، وهذا الرابط لتحميل البيان: «املدخلي

https://is.gd/ujoaS7
https://is.gd/yYBrkO
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فقد حذر حممد احملمدي  بن حسن عرفاتالشيخ من حممد بن هادي تحذير بوقد بدأ األمر 
ه وأمر مبنعه من املشاركة يف دورة علمية، ومل  1331شعبان عام  9بن هادي منه يف ليلة اجلمعة 

  (1)أي سبب من األسباب املوجبة للتحذير.يف وقتها يذكر 
عبد املعطي الشيخ و عبد اإلله اجلهين الشيخ و ندر اخليربي ابلشيخ ب مث تطور األمر إىل الكالم

عبد الواحد قافز الشيخ حلق هبم أابلعصابة و  بن هادي مهند البتار ومساهم حممدالشيخ و الرحيلي 
  (2)!املغريب

وأهنم  هلم ابملبتدعة الذي ذكرهم اإلمام الشعيب مشبهاً مث تطور األمر ومساهم ابلصعافقة  
الذين ال »معىن الصعافقة عند اإلمام الشعيب:  شارحاهادي كما قال حممد بن   ملحقون أبهل األهواء

يف صوتية له أهنم بن هادي وأكد حممد  (3)،«علم عندهم يريد هبم أهل االبتداع والذين ال علم عندهم
فبدأ بتسمية من خالفه وانتقده  ،التحذير يوسع دائرةبن هادي حممد  بدأمث  (3)ملحقون أبهل األهواء،

   (5)والشيخ عباس اجلونة.صلفيق والشيخ نزار هاشم بن الشيخ عبد هللا ك يف جرح اإلخوة ابلصعفوق
الكثري من املشايخ وطلبة العلم يف  واعفقفص   وعند أتباعهعند حممد بن هادي  مث تطور األمر
هؤالء الصعافقة »ي يف مشايخ اإلصالح: فقال حممد بن هاد اجلزائركما يف دول العامل املختلفة  

هو منهم مادام هو »، بل وأحلق هبم من يزكيهم فقال يف الشيخ عبد الغين عويسات: «عندكم أيضا!
ويف تونس أصبح بعض الشباب يطعنون يف إخواهنم ويقولون عنهم صعافقة  (6) ،«يزكيهم هو منهم

                                  
 نشرت عرب وسائل التواصل عن كما استفاض ذلك عن حممد بن هادي، وهذا الرابط لصورة من الرسالة اليت (1)

 .o5https://is.gd/CkOK :ذلك املوقف
احلق املبني بكشف حقيقة أدلة الدكتور ابن هادي اليت »  يف مقال المه على اإلخوةكصور التعليقات و انظر  (2)

 .https://is.gd/afXxeWأليب حامت الب  َلْيدي، وهذا الرابط لتحميل املقال: « أخفاها عن السلفيني
 .QxD1https://is.gd/wb املقطع الصويت:رابط  (3)
التعليق على أثر اإلمام مفضل بن مهلهل يف التحذير »قاله يف حماضرة موجهة جملموعة من األمريكيني بعنوان:  (3)

 ./zeCx1https://is.gdوهذا الرابط لتحميل املادة الصوتية: « من طرق أهل البدع
، وهذا الرابط لتحميل «آن حملمد بن هادي أن خيرج عن صماته»نشر تسجيله بعنوان  ذر منهم يف لقاءح (5)

 .yUQJ5https://is.gd/Kتفريغه إببراز ألفاظ السب يف اللقاء بلون ساطع: 
  .hW6https://is.gd/Mlm: هذا الرابط لتحميل املادة الصوتية (6)

https://is.gd/CkOK5o
https://is.gd/afXxeW
https://is.gd/wb1QxD
https://is.gd/8zeCx
https://is.gd/K5yUQJ
https://is.gd/Mlm6hW


3 

 

أوراب  دول ويف  وإندونيسياليبيا و املغرب و يف  واالختالفالتفرق التحذير و حصل و  (1)وزعانف،
بل وأصبح مجاعة حممد  (2)ويف مدن العامل املختلفةمريكيا وكندا أيف و وفرنسا وألبانيا هولندا وبريطانيا ك

  (3)!ابحلدادية اجلدد إخواهنم يصفون بن هادي
 بن هادي مساهم حممد لإلخوة الذينحممد بن هادي تبني ظلم واآلن نبدأ بسرد األدلة اليت 

 (5)،عن الشيخ عرفات احملمدي -حفظه هللا-والذين نشروا دفاع العالمة عبيد اجلابري  (3)،عصابةابل
ويدخل فيه  حممد بن هادياخلالف قبل أن يوسعه بداية ظهور هو والتحذير منهم ألن الكالم فيهم 

 (6)!على من يسميهم ابلعصابة مل أيت ابألدلة إىل هذه الساعةلكنه و ، !اآلخرينوطلبة العلم املشايخ 
  

                                  
، وهذا الرابط لتحميل البيان: «زايرة التونسيني للشيخ اإلمام ربيع املدخلي»كما يف  (1)

https://is.gd/yYBrkO. 
بياانت املساجد واملراكز ودور احلديث السلفية يف خمتلف دول العامل اليت حصل فيها التفرق بعض نظر ا (2)

 ./9MTjXK2http://bit.lyوالتحذير : 
 .https://is.gd/NGtqWp :حول رمي السلفيني ابحلدادية اجلدد بكندا رويدتمركز انظر بيان  (3)
، -حفظه هللا -غضب حممد بن هادي على تغريدات اإلخوة ورسائلهم يف نشر تسجيل كالم الشيخ عبيد  (3)

قام حممد بن هادي بتسليم تلك قد و اإلخوة،  ويدل على غضبه من هذا األمر تعليقاته على تغريدات
احلق »انظر صور تعليقاته يف مقال !، إببراز أدلتهشيخنا حينما طالبه  -حفظه هللا-ربيع الالتعليقات لشيخنا 

وهذا ،  أيب حامت الب  َلْيدي لألخ «املبني بكشف حقيقة أدلة الدكتور ابن هادي اليت أخفاها على السلفيني
  https://is.gd/afXxeWالرابط لتحميله:

   https://is.gd/eHVduA.رابط لتحميل املادة الصوتية:ال( 5)
ذي  29 التونسية بتاريخمبدينة رادس عرب اهلاتف لإلخوة  وجههايف كلمة  حممد بن هادي هزعمهذا ما  (6)

فما نشره بعض هؤالء الصعافقة من تغريدات وزعموا أهنا هي األدلة هذا غري : »قائاله   1339القعدة 
 . D5https://is.gd/uVSy الرابط لتحميل املادة الصوتية: ، وهذا«صحيح

https://is.gd/yYBrkO
https://is.gd/yYBrkO
http://bit.ly/2MTjXK9
https://is.gd/NGtqWp
https://is.gd/afXxeW
https://is.gd/uVSy5D
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 الرحيليبن جايد الشيخ عبد املعطي  -1
 

 وال غري قادح! واحداً للتحذير! ال قادحاً  مل يظهر حممد بن هادي دليالً 
تبني له أتريخ التغريدة علق على  اومل ،بل ظلمه ونسب له تغريدة قدمية زعم أنه يقصده فيها

 ذلك ومل يعتذر من الشيخ عبد املعطي إىل اآلن!
 

 
عبد  شيخهذه التغريدة هي الدليل الوحيد الذي أظهره حممد بن هادي يف التحذير من الو 

 عبد املعطي! شيخيف الصفحة التالية ولكنه مل يعتذر لل بن هادي والذي نفاه حممد ،املعطي الرحيلي!
إبعادة للتغريدة إال  بن هادي حممدومل أيت  الكالم بنعيق الغراب؟!السب وتشبيه  فلماذا

فكيف  بن هادي مدحملبندر! ال كما ذكر أن العصابة أعادت تغريدها، وليس فيها تسمية  شيخلل
الشيخ عبد املعطي أترخيها قبل كالم حممد بن هادي يف  لشيخبل إن تغريدة ا؛ «مساين!»يقول 

 سيأيت!عرفات كما 
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بل وسبه واهتمه  ؛عبد املعطي شيخأساء الظن ابل حممد بن هاديويظهر من اختالف اللون أن 

قد  اً بندر  شيخمث ملا رأى أن التأريخ قدمي أراد أن يغالط فذكر أبن ال ،ومل يعتذر بعد أن تبني له خطؤه
 عرفات!الشيخ أعاد التغريدة بعد كالمه يف 
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 برا كافرا أو مسلما الرجل كان سواء كله حرام الشخص على فالكذب»قال شيخ اإلسالم: 
  (1).«أشد املؤمن على االفرتاء لكن فاجرا أو

فانظر أيها املنصف إىل هذا الظلم البني مما يبني لك دقة ورسوخ شيخنا فضيلة العالمة ربيع بن 
 .يف ابب اجلرح والتعديل ويف انتقاده حملمد بن هادي -حفظه هللا-هادي املدخلي 

  

                                  
 (.223/ 21جمموع الفتاوى ) (1)
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 اخليربي بن سليمان الشيخ بندر -2
 
بل ظلمه وزعم أنه  للتحذير! واحدًا يستحق أن يسمى دليالً  مل يظهر حممد بن هادي دليالً  

 .قصده يف تغريدة وهي يف احلقيقة عن دعاة املظاهرات
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ليبني حال  -حفظه هللا-بن هادي ربيع شيخنا العالمة غريدة جاء هبا حممد بن هادي لوهذه الت
 الشيخ بندر اخليربي!

ومل يلمزه أبنه صاحب منهج  بن هادي، حممد ذه التغريدةال يقصد هبالشيخ بندر اخليربي و 
!، عتصامات ولو حسنها من حسنهافاملقصود هو الرد على منهج الولوج يف املظاهرات واال ،فاسد

 ؟!التغريدةهذه فمن هو الذي أوصل له ولّقنه هذه الفكرة عن 
وهي مرتبطة ابلتغريدة  2117مايو  6فالتغريدة كتبت يف  ، البطانة اليت حولمن ولعل هذا 

 اليت حتتها اليت كتبت يف نفس اليوم كما هو واضح يف الصورة!
 بندر: شيخفقد كتب الاألوىل ومن املعلوم يف التغريدات أن التغريدة األسفل هي 

حىت وإن اجتمع  ،مل يف سّم اخلياطيًا ولو وجل اجلاملظاهرات واالعتصامات ليست منهجًا إسالم»
 .«أهل األرض كلهم على حتسينها وتسويغها فضالً عن األفراد

ّسن مذهباً أو منهجاً فاسداً بسبب ولوج بعض الفضالء فيه، فاألجرب ا»مث كتب:  حذر أن حت 
 .«ي عدي إذا أ ورد على مصح، وال يصح األجرب إذا أ ورد على م صح

 

 
 



9 

 

 بن عبد العزيز الرفاعي الشيخ عبد اإلله -3
 
بل ظلمه وزعم أنه  للتحذير! واحدًا يستحق أن يسمى دليالً  مل يظهر حممد بن هادي دليالً  

 هبا! قصده يف تغريدة وهو يف احلقيقة ال يقصده أبداً 
 

 
 ربيع ليبني حال الشيخ عبد اإلله!ال لشيخناهذه التغريدة جاء هبا حممد بن هادي و 

فمن هو الذي أوصل له ولّقنه هذه الفكرة عن  عن الرواة الكذبة؟! مقال   بن هادي فهل حملمد
رواة عدول أو ثقات وصفوا ابلكذب ومل يقبل فيهم » عنوانه: التغريدة؟! فاملقال املنتقد هو البن عطااي
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ما مساه  -حفظه هللا–بن هادي املدخلي العالمة ربيع شيخنا فضيلة ردَّ  التهم ثل هذهمل، و «ذلك
  ن هادي ابألدلة!حممد ب
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 الغامدي مهند البتارالشيخ  -4
 

 للتحذير! واحدًا يستحق أن يسمى دليالً  مل يظهر حممد بن هادي دليالً 
 !للشيخ مهنددة وهي يف احلقيقة ليست بل ظلمه وزعم أنه قصده يف تغري

 

 
 مهند البتار! الشيخربيع ليبني حال ال ناشيخالتغريدة جاء هبا حممد بن هادي لهذه و 

شقر، سريوان األ األخمهند واملعلق  الشيخبني  بن هادي خلط حممدذلك ف وقد ظلمه يف
 سريوان األشقر!األخ  وفالكاتب ه

وأين دالئل »ملا كتب:  -حفظه هللا-بن هادي قد ظلم فضيلة الشيخ عبيد اجلابري  حممدو 
 .«؟!كل الذين تكلم فيهم  الشيخ عبيد يف
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يف كل هؤالء  ابألدلة سابقاً  االشيخ عبيد حممد بن هادي مل يطالب وملاذا من هؤالء الكل؟!ف
 ! أم هو الظلم والتشنيع ال غري؟!مع قرب وسهولة ذلك املتكلم فيهم؟!
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 عبد الواحد قافز املغربي الشيخ -5
 

الشيخ عبد  بل ظلم للتحذير! واحدًا يستحق أن يسمى دليالً  مل يظهر حممد بن هادي دليالً 
 فيه!زعم أنه قد طعن ف الواحد،

 
عبد  الشيخليبني حال  -حفظه هللا–ربيع ال ناشيخالتغريدة جاء هبا حممد بن هادي لهذه و 

 الواحد قافز!
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قفز مؤخرا وصار ممن » :ربيع عن أخينا عبد الواحد قافزال شيخنا خماطباً  بن هادي وقول حممد
 .«يدخلون عليك وعلى الشيخ عبيد...

السلفيني املغاربة يف اجلامعة اإلسالمية وكان حيضر دروس أقول: األخ عبد الواحد من قدماء 
، أي قبل كثري من املغاربة كما أخربين بذلك اإلخوة يف املدينة  تقريباً  1321املشايخ من عام 

 اليوم! بن هادي املوجودين بقرب حممد
   (1) فيه حقيقة ما جرى!عبد الواحد توضيحاً بنّي  الشيخوقد أنزل 

 

                                  
 /g6NrvH2http://bit.lyيان وتوضيح للشيخ عبد الواحد قافز: برابط حتميل  (1)

http://bit.ly/2NrvH6g
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بنصرة  -حفظه هللا–بن هادي املدخلي  ربيع شيخنا العالمةوهلذا السبب قام فضيلة أقول: 
حممد بن هادي ابألدلة الواضحة على كالمه وهذا ديدن العلماء الرابنيني يف عدم  اً مطالباملظلومني 

  (1)السكوت عن الظلم وأهله والدفاع عن املظلومني.
وقد حرم هللا دم املسلم »: -رمحه هللا–املدخلي بن حممد قال فضيلة شيخنا العالمة زيد وقد 

ا بردعه عن تعاطي 
ً
وعرضه وماله وأمر بنصرته إن كان مظلوًما بدفع الظلم عنه، وإن كان ظامل

  (2).«الظلم
 حماربة للظلم وقد رد قدمياً كرهًا و من أشد الناس   -حفظه هللا-وشيخنا العالمة ربيع بن هادي 

 تكلما يف طلبة علم سلفيني من غري حجة وال أدلة صحيحة! على ظلم املأريب واحلريب ملا
فإذا »: يف رده على املأريب -حفظه هللا-بن هادي املدخلي ربيع العالمة  شيخنافضيلة قال ق

بني لنا أبو احلسن ابألدلة الواضحة على أن من يرميهم ابحلدادية قد اتصفوا هبذه الصفات، فسوف 
بل والتنكيل هبم ابلكتابة فيهم والتحذير منهم، وإحلاقهم ابحلدادية  ؛ابحلداديةيف إدانتهم  جهداً  ال أنلوا

 بدون هوادة.
ويعلن هذه التوبة على املأل، وإال فال أنلوا جهداً  ،وإن عجز عن ذلك فعليه أن يتوب إىل هللا

 يف نصرهتم ونصرة املنهج السلفي الذي يسريون عليه والذب عنه وعنهم.
ادقني أن ينصروهم وينصروا املنهج الذين يسريون عليه، وأيخذوا على يد وعلى السلفيني الص
  (3).«من ظلمهم وظلم منهجهم

إن من »: خماطبًا املأريب -حفظه هللا-ربيع بن هادي املدخلي العالمة فضيلة شيخنا وقال 
ريقة العدل واإلنصاف أن تذكر كالم خصمك وتبني ما عنده من ظلم وابطل ابألدلة الواضحة على ط

أهل السنة واجلماعة، فليس أمام السامع والقارئ اآلن ال نصوص وال ظواهر وال جممالت من كالم 
                                  

أانس أبرايء لى طعوانت الشيخ حممد بن هادي يف تعليقات ع» -حفظه هللا–انظر مقال فضيلة الشيخ ربيع  (1)
 ./Z36Ez2https://is.gd، وهذا الرابط لتحميل املقال: «مما يصفهم به

 .(351)ص ملسو هيلع هللا ىلصيف التأسي ابلرسول الكرمي  املنهج القومي (2)
 .https://is.gd/YUNlTf(، وهذا الرابط لتحميل املقال: 6)ص مميزات احلدادية (3)
 

https://is.gd/2Ez46Z.
https://is.gd/YUNlTf
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هذا الكثري من الناس املتهمني، وال مصادر ملا تقول فال تؤاخذ القراء إن اعتقدوا أن هذه اهتامات 
البعد عن ما تصفهم  ألانس مسلمني أبرايء حرم هللا دماءهم وأعراضهم أشد احلرمة. وأهنم بعيدون كل

  (1).«به
إنكم سئلتم »خماطبًا فاحل:  -حفظه هللا-وقال فضيلة شيخنا العالمة ربيع بن هادي املدخلي 

عن أشخاص معينني مشهورين عند الناس ابلسلفية والدعوة إليها وفيهم علماء يف نظر الناس 
فإذا مل أتت ابألدلة وأسباب  فأخرجتهم من السلفية وهذا اإلخراج جرح شديد فيهم حيتاج إىل أدلة،

هذا اجلرح رأى الناس أنك قد ظلمتهم وتعديت عليهم وطعنت يف دينهم بغري وجه حق، فصرت 
 متهماً عند الناس فتحتاج إىل استرباء دينك وعرضك.

ذا الطعن، فتقوم الفتنة وحيصل فإن مل تفعل طعن فيك الناس ولن ترضى أنت وال غريك هب
وتكثر الطعون املتبادلة وال حيسم ذلك إال بذكر األسباب املقنعة هبذا  ختالف بني السلفينياإل

  (2)«اإلخراج وقد تطالب أنت نفسك بذكر األسباب إن جرحك أحد أو أخرجك من السلفية
حال أدلة حممد بن  -حفظه هللا-بن هادي املدخلي ربيع العالمة  شيخنافضيلة وقد بني 

ربيع وما ال انشيخعلى اإلخوة وقرأه بن هادي قد جاء ابلكالم الذي انتقده حممد  شيخنا هادي وأن
 وجد فيه شيئاً مما يستحق أن يسمى دليالً للجرح!

 ...هللا تعاىل يقول: »: -حفظه هللا-بن هادي املدخلي ربيع العالمة  شيخنافضيلة فقد قال 
هللا  ابرك-الذي طعن فيهم ما عنده وال دليل ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿

، الذي طعن فيهم أان انقشته وقرأت كالمه، ما عنده وال ذرة من األدلة، هؤالء مظلومون، -فيكم
-واملشايخ يزكون هؤالء، وتزكييت منشورة، وأان طلبت من ابقيس صاحب مرياث األنبياء أن ينشر هلم 

 . «ابرك هللا فيكم

                                  
وهذا الرابط لتحميل املقال:  (،1هامش رقم ) (36صتنبيه أيب احلسن إىل القول ابليت هي أحسن ) (1)

JvXKT3https://is.gd/. 
وهذا الرابط لتحميل املقال:  (،2)ص نصيحة أخوية إىل فاحل احلريب األوىل والثانية (2)

https://is.gd/ePCNZI. 

https://is.gd/4JvXKT.
https://is.gd/ePCNZI
https://is.gd/ePCNZI
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واء والبدع أنقل الكالم، أقول: قال ...أان طريقيت يف الرد على أهل األه»: -حفظه هللا- مث قال
)فالن اخلصم( يف الكتاب الفالين، يف اجلزء كذا، يف الصفحة كذا، مث أكشف هذا وأرد عليه. فأنقله 

  (1).«ابحلرف مث أرد عليه ابحلجة والربهان
ۈئ ېئ  ﴿عنده وال نصف حجة  ما ،عنده أدلة حممد بن هادي ما»: -حفظه هللا-وقال 

 حاجوهم هبذه اآلية ومثيالهتا وطالبوهم ابألدلة. ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ
إيش صعافق؟ الذين ليس عندهم علم؛ هؤالء فيهم أساتذة وجامعيون وعندهم دكتوراه 

، فإن مل يكونوا ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ﴿وماجستري وفيهم من عنده دعوة.
ال تتكلموا يف  صادقني فأولئك هم الكاذبون الظاملون، الذي يطعن يف الناس بغري دليل هذا كذاب!،

عنده ذرة دليل ما  عنده شيء ما أحد إال ابحلجج والرباهني الواضحة كالشمس.حممد بن هادي ما
  (2).«فيه إال الظلم

بعضهم إذا  :السائل» :-حفظه هللا- بن هادي املدخلي ربيعالعالمة  شيخنافضيلة سئل و 
 فيه أدلة يقولون: سوف أتيت األدلة. حاججناهم وقلنا هلم ما

سوف! هذا كذب ما فيه أدلة، إذا جاؤوا ابألدلة فنحن مع  سوف! :-حفظه هللا-جوابه فكان 
 الدليل، لكن أن يتكلم يف الناس ابلباطل فال.

!، هؤالء فيهم جامعيون عنده أدلة، جاء ابلكالم وقرأانه ما وجدان فيه شيئاً  الشيخ حممد ما
 برهان. وال حجة وفيهم دكاترة، احتقر إخوانه، وشوه مسعتهم بال

كونوا إخوة متالمحني   ال تقبلوا كالم أي أحد يطعن يف السلفيني بغري حجة وبغري بيان،
 كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى.

                                  
وهذا الرابط لتحميل  ،«توجيهات الوالد العالمة الشيخ اإلمام ربيع حفظه هللا ألبنائه اإلندونيسيني»انظر  (1)

 ./YNyA9F2http://bit.lyالبيان: 
، وهذا الرابط لتحميل البيان: «زايرة التونسيني للشيخ اإلمام ربيع املدخلي» انظر (2)

https://is.gd/ePCNZI.  

http://bit.ly/2F9YNyA
https://is.gd/ePCNZI
https://is.gd/ePCNZI
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هؤالء الذين تعصبوا لكالم حممد بن هادي ابلباطل، ويقلدون كالمه ابلباطل بدون دليل وال 
تربوا تربية اإلمام أمحد وشيخ اإلسالم ابن تيمية  تربوا تربية سلفية، ما تربوا تريبة سيئة، مابرهان هؤالء 

 .وابن القيم وغريهم من السلف الصاحل
 أدخل يف هذه الفتنة؟ : بعضهم إذا كلمناه يقول: أان متوقف، ساكت الالسائل

ۇ   ﴿ الظلم، قال هللا:: جيب عليهم أن يقفوا ضد الباطل، ضد -حفظه هللا-شيخنا جواب 

، قالوا: اي  «انصر أخاك ظاملا أو مظلوماً »: ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال رسول هللا﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
  (1).««أتخذ فوق يديه»؟ قال: رسول هللا، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظاملاً 

اسأل هللا تعاىل أن جيعل ما ك تب خالصًا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به إخواين املؤمنني، وصلى 
 .هللا وسلم على نبينا حممد و على آله وصحبه وسلم

 
 

 إعداد
 فواز بن علي املدخلي

13/1/1114 
23/9/2412 

                                  
، وهذا الرابط لتحميل البيان: «زايرة التونسيني للشيخ اإلمام ربيع املدخلي»انظر  (1)

https://is.gd/yYBrkO. 

https://is.gd/yYBrkO
https://is.gd/yYBrkO
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