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﷽  
ؤال[  :] السُّ

اإلصابة يف استدراك ما فات احلجوري من األحاديث يف كتابه : (قال

حابة فه وإبراز ما (، )مفاريد الصَّ جهله احلجوري من اإلصابة يف تصحيح ما ضعَّ

حابة يخ ربيع  )1()مفاريد الصَّ  .هل اطَّلعتم عليهام؟ - غفر اهللاُ له-هذان كتابان للشَّ

 :]اجلواب[

رأيتهام يف الواتساب هذا، واحلمد هللا أنَّ القوم ما عندهم يشء غري الَّذي   

ارقطني عىل البخاري عوة،!عند الدَّ قتم الدَّ عوة، ومزَّ  ، عرش سنوات ضيَّعتم الدَّ

نَّة والعياذ باهللا وآخر يشء ُخترجون قتم أهل السُّ اإلصابة يف استدراك ما : (وفرَّ

حابة ! انظروا يا إخوان)! فات احلجوري من األحاديث يف كتاب مفاريد الصَّ

عوة وفعلوا ما فعلوا من أباطيل والعياذ باهللا والنَّاس  عوة وأهانوا الدَّ ضيَّعوا الدَّ

يخ ر يف َسبِّ  ابيع سيُخرجه عىل احلجوري؛ ُخيرج ُجمَلَّدُمنتظِرة أيش عند الشَّ

حابة يف كذا من هذه األشياء، آخر يشء ُخيرج للنَّاس  ،يف َسبِّ النَّبيِّ  ،الصَّ

يخ حييى، جزاك اهللاُ خرياً  هذه خدمة لكتاب! اإلصابة إن نصحت  ، اهللا ُيثيبكالشَّ

ة كتاب البُخاري وكتابئ؛ مثل ما خدم أولئك األيف عملك مسلم رمحة اهللا  مَّ
                                                             

الرياض املستطابة يف صحيح وضعيف أحاديث مفاريد : (اب الشيخ حييى احلجوري حفظه اهللاكت  )1(

 .عن مكتبة صنعاء األثرية 1425سنة  قبل أكثر من عرش سنوات، نرش ،)الصحابة
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يخ ربيع امتعاىل عليه ، وهذا التَّبيني ُمفيد ألهل اإلسالم، فهذا الَّذي كان ينبغي للشَّ

عوة إىل اهللا  ق الدَّ ، بحمد اهللا ـأنَّه يشغل وقته بام ينفع أهل اإلسالم ال بام ُيَفرِّ

يخ حييى يفرح بمثل هذا أنَّه ُيستدرك وُيبَنيَّ له خطأ يف كتابه من أج به الشَّ ل أن ُيَصوِّ

يخ ربيعً   هعىل هذا اجلُهد الطَّيِّب وهذ ايف الطَّبعة القادمة إن شاء اهللا، ويشكر الشَّ

يخ حييى  عىل أنَّه ُينَبِّهه عىل بعض ما كان من  - حفظه اهللا تعاىل- املحبَّة منه للشَّ

نيع ا نك ، وإن أخطاء يف كتابه من أجل أن يستدرك ذلك فهو مشكور عىل هذا الصَّ

! دري أيش وراء األكمة لكن يا إخوان عنوان جيِّد أو ما هو عنوان جيِّد؟ن ما

اإلصابة يف استدراك ما فات احلجوري من األحاديث يف كتابه مفاريد (

حابة  ).الصَّ

يخ حييى ما مات حتَّى تستدركه بعد، ال زال حيا وال زال يعمل يف  والشَّ

م وسيحذف إىل  جل ال زال حيا كتابه هذا، وسيستدرك وسيُتَمِّ آخر ذلك، فالرَّ

لت فقط لكن  ،، فام ُينتقد مثل هذا!وكتابه احلمد هللا قابٌل للخدمة، لكن أنت تعجَّ

ُيَذيَّل عليه، حيصل تتميم : شخص إذا مات وحصل يشء من التَّقصري يف كتابهال

و فيه لكتابه، ُينتقد عليه بعض األمور، وُينَبَّه عليها ما فيه يشء، حتَّى يف حياته ل

ما هم حول هذا،  حديث ضعيف أو يشء ُينَبَّه عىل هذا، لكن القوم شامتون :خطأ

خص ُيَؤلِّف مؤلَّفات علميَّة ويستدرك عىل بعض  وإالَّ هذا واهللا ما فيه يشء أنَّ الشَّ

يخ حييى؛ هذا يشٌء مطلوب من أهل  يخ حييى أو غري الشَّ من أخطأ سواء كان الشَّ
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نَّة أنَّه ُينَبِّ  واب مثالً السُّ فوها والصَّ م ضعَّ ه بعضهم بعًضا عىل يشٍء من األحاديث أهنَّ

واب تضعيفها ،تصحيحها حوها والصَّ فهذا ال يسلم منه أحد، إذا كان  ،أو صحَّ

هيام : -بل إماما الصنعة-إمام الصنعة    البُخاري ومسلم مل يسلام من هذا مع حترِّ

حيحني ومع ذ -رمحهام اهللا- لك انتُِقد عليهام بعض األحاديث الَّتي يف كتابيهام الصَّ

ارقطني أو ألزمهام بإخراج أحاديث مل  ،جنَحا إىل تصحيحها مثالً انتقدها الدَّ

يخ األلباين ُخيِرجاها وهي عىل رشطهام من  :، فإنَّام احلال هو الَّذي ُصنِع مع الشَّ

ومن أهل  ،فقط، فتجد كثًريا من أهل األهواء! هو نفس اخلرب) تناقضات األلباين(

امتة قاف مع العالَّمة ومن أهل احلسد عىل هذا املنوال ،الشَّ ، مثل ما صنع السَّ

، وأيًضا حسن هموغري ما صنع ُمصطفى العدوي مع العالَّمة األلباينو ،األلباين

يخ مقبٍل إىل آخر  ،بن نور مع العالَّمة األلباين رمحه اهللا تعاىل والعامري مع الشَّ

يخ حييى ما هو معصوم،  ذلك، هذا ُكلُّه من هذا الباب فقط، وإالَّ يا أخي الشَّ

يخ حييى يعلم وجيهل وغري ذلك ممَّا تعلمون ممَّا هو عند العلامء  رحم اهللا - الشَّ

عوة  - األموات وحفظ اهللا األحياءَ  فأنت يا شيخ ربيع عرش سنوات ختبط يف الدَّ

ش هذا وُتعني هذا وتدفع هذا عىل هذا ُثمَّ ُخت  إىل ) اإلصابة يف كذا: (رج لناوَحترِّ

ادِّي؟ وأنَّه كذا وأنَّه شقَّ ! آخر ذلك، هذا الَّذي عند احلجوري حتَّى ُيوَسم بأنَّه حدَّ

عوة وما رأيت أرضَّ منه ح حديثً !الدَّ عىل  ارً آَخ  ا أو ضعَّف، من أجل أنَّه صحَّ

نيا قواعد املُصطلح مثالً وقد حيصل يشٌء من اخلطإ، يعني من أجل هذا أقم ت الدُّ
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، أصحابك ما ُيريدون هذا، ما !هذا الكتاب عليك ما هو لك واهللا! والعياذ باهللا

، ينتظرون أنَّك تأيت بأمور عظيمة عىل احلجوري وأنَّك ُتَوثِّق  ينتظرون هذا منك

حابة رضوان اهللا تعاىل عليهم، ُتَوثِّق أملسو هيلع هللا ىلصأنَّه َيُسبُّ النَّبيَّ  نَّه ، ُتَوثِّق أنَّه َيُسبُّ الصَّ

، !- ُكلُّ هذا ما تستطيع تأيت به أبًدا-عنده ضالالت وانحرافات بيِّنة يف منهجه 

وبينك وبينه خرط القتاد وال تستطيع أن تأيت بيشء من هذا الَّذي تقوله يف 

ة وال تستطيع أن ُتَؤلِّف فيه كتابً  ما عنده وما النَّاس  ينظرحتَّى  اجمالسك اخلاصَّ

يل بن حسن ويف أيب احلسن ويف غريهم، هذا بينك وبينه تقوله مثل ما ألَّفت يف ع

جل وأنَّه مثالً  أن ُبعد املرشقني، ولكن عندك مثل هذا؛ ُتريد د يف علم الرَّ ُتَزهِّ

هذا ما هو أسلوب . حصل له زلَّة يف كذا هذا يدلُّ عىل كذا؛ هذا يدلُّ عىل ضعف

 . وال ُيعرف عن علامئنا رمحهم اهللا تعاىل! العلامء أبًدا

يخ ربيًعا يف أمٍر مريٍج، هذه هي اخلالصة، واهللا العظيم أنَّ  فاحلاصل أنَّ الشَّ

يخ ربيًعا يف أمٍر مريٍج، والَّذي ال إله غُريه اختَلط عليه أمُره، وِممَّا يدلُّ عىل أنَّه  الشَّ

م هلم دعوة يف اهلند، هلم دعوة يف تركيا،  يف أمٍر مريٍج تزكيته لبعض املخاذيل وأهنَّ

هؤالء ! ، يا أخي...هلم دعوة يف اليمن، وهلم دعوة يف اململكة، وهلم دعوة يف كذاو

ما هلم دعوة يف اليمن وال هلم دعوة يف تركيا  وال هلم دعوة يف يشٍء من هذا، هذا 

عوة أبًدا!هاين بن بريك رجٌل خمذوٌل  ، يف املقابل بل ُيعرف بالفتن ، ما ُيعرف بالدَّ

يخ حييى ما عنده دع ي وتارًة ي! وةالشَّ ، ...، وتارة يمدح وتارًة يقدحذموتارة ُيَزكِّ
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لة تلك الفاسدة  يخ مسكني خبطوه اجلامعة، أتعبوه واهللا؛ هاين والشِّ املهم الشَّ

يَخ أصلحه اهللا  .أتعبوا الشَّ

يخ حفظه  وأفهذا الكتاب  الكتاب اآلخر الَّذي أخرجه ِخدمٌة، لكتاب الشَّ

ح والنَّاس تستفيد من  هواٍب سيأخذ، احلمد هللا ما كان من صاهللا يخ وُيَصحِّ الشَّ

يخ ربيع هذا خطأ وقد قال فالن خالف  الكتاب، وما كان من خطإ سيقول للشَّ

من هذه األمور  يف يشءٍ نحن خفنا أنَّه ُيَؤلِّف . هذا القول، واحلمد هللا وال يف حاجة

تي ُيَشقشقون وُيَدنِدنون هبا فيفرح هبا أعداء اهللا  ا هذا األمر سهل فال يزال أمَّ  ـالَّ

ح وهذا ُيَضعِّف وهذا  الُعلامء َيُردُّ بعضهم عىل بعضٍ  وال زال العلامء هذا ُيَصحِّ

ُيْستَدَرك وهذا َيْستَدِرك؛ هذا ما فيه يشء، ال زال النَّاس عىل هذا ذاك َيْستَدِرك 

ي ح، هذا أمر سهل لكن الشَّ خ ربيع وذاك ُيْستَدَرك وهذا ُيَضعِّف وهذا ُيَصحِّ

يخ حييى بأيِّ يشٍء وهذا ال  املقصد من هذا ما تعلمونه أنَّه ُيريد تشويه الشَّ

فعة بيد اهللا جلَّ وعال ال و ـيستطيعه؛ األمور هللا  يخ ربيع وال من الرِّ من جهة الشَّ

يخ ربيع ما يستطيع يرفع نفسه واهللا ما يستطيع يرفع نفسه والَّذي  جهة غريه، الشَّ

رفعة - سيضعه اهللا جلَّ وعال ألنَّ هذا األمر ما هو إىل العبد  ُحياول يرفع نفسه

 َّ هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّ : هذا األمر - النَّفس

فعة ما هو إىل العباد أبًدا ]١١: \¹[  أنفسهم عىل فلريبعوا ،هذا أمر الرِّ

فعة فأمر ب خصائص من الرِّ  نث مث زث ُّ  :ـ وخيفض يرفع وعال جلَّ  الرَّ
 يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث
هذه من  ]٢٦: \_[ َّزي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم
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ب فلريبع عىل نفسه فالن وفالن ُيريد خيفض وُيريد يرفع ، هذا األمر خصائص الرَّ

فأنا ملَّا رأيت العناوين . ة عىل النَّفس، عنت، واهللا سيتعبما يستطيعه، وهو مشقَّ 

ل ما رأيتها فرحت هبا أنَّ الرَّ  جل ما عنده إالَّ هذا، سهل هذه واهللا العظيم من أوَّ

يخ، وما كان من صواب  هذا خيدم شيخنا حفظه اهللا تعاىل وسيستفيد الشَّ

ح يف الطَّبعات  دُّ، وُكلٌّ ُيؤخذ القادسيستفيده وسيَُصحِّ مة وما كان من خطإ َسُريَ

عوة من أجل من قوله وُيرد يت الدَّ ، ولكن يا شيخ ربيع الَعتَب عليك أنَّك شقَّ

، وتعمل هذا الَّذي عملت يف دعوة مألت األرض واهللا !حابة؟مفاريد الصَّ 

م هانئًا وغري هانٍئ عىل هذه  وبلغت املعمورة ُثمَّ تأيت وُتَؤلِّب من ُتَؤلِّب وُتَقوِّ

حابة؟ لفيَّة من أجل كتاب مفاريد الصَّ عوة السَّ وفيه بعض األحاديث ! الدَّ

واب خالف التَّصحيح؛ هذا حها احلجوري والصَّ ، هذا الَّذي  واهللا ُيشني بك صحَّ

لفيَّة من أجل أنَّه  عوة السَّ فعلتَه يشني بك وال جيوز لك أنَّك تصنع هذا يف الدَّ

 .صحح وأنت ضعفته

يخ ربيًعا عنده مبالغات يا إخوان وجمازفات، إذا أراد شيئا    اهد أنَّ الشَّ فالشَّ

مه وإذا هبا جعجعٌة ما حتتها طحن له وُيَضخِّ مد هللا انكشفت احلقائق ، احل!ُهيَوِّ

 .وظهرت األمور وما فيه خفاء

 :]من بحر اخلفيف[  

يب ما يقول الكذوب*** مُة ريُب ليس يف احلقِّ يا ُأمي  إنَّام الرَّ

يخ، من    فاحلمد هللا احلقُّ واضٌح وجيلٌّ واجلامعة ما عندهم يشٌء عىل الشَّ

! لكن أقول لك، شيُخنا غري معصوم ُيصيب وُخيطئ ويعلم وجيهل ـفضل اهللا 

يخ ربيع هذا نتاجه، هذا  عوة وآخر يشء الشَّ اجلامعة عرش سنوات ُيَمزقون يف الدَّ
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عوة  ق الدَّ لفيَّة يف اليمن وُيَمزِّ عوة السَّ يخ ربيع عرش سنوات خيبط يف الدَّ نتاج الشَّ

الً فصلهم قها أوَّ قها هباينعن ا )1(متزيًقا بعد متزيٍق، مزَّ يخ حييى، ُثمَّ مزَّ ًة أُخرى  لشَّ مرَّ

، إي واهللا أنَّه من جهته، هاين أنَّه فصل هؤالء عن هؤالء ُكلُّه من جهته أصلحه اهللا

حتَّى أستأذن أهَل العلم، حتَّى أتَّصل بأهل  أنا ما أتكلَّم بيشء: (يقول هو بنفسه

للعهد، من هم؟ ) ال(اهـ، ومن هم أهل العلم؟ هذه  )العلم ُثمَّ أتكلَّم بعد ذلك

العلامء الكبار، العلامء : هنا للعهد، إذا سمعتم) ال(مضاف خمصوص و :هذا أهل

يخ ربيع وعبيد اجلابري  املخذول الَّذي واهللا ما ُيعرف اسًام يف  الكبار فهو الشَّ

يقصد الفوزان، : ظهورهم وشابت رءوسهم تقول تاملدينة، فإذا سمعتم احدودب

يخ املفتي العام، يقصد اللحيدان، ي قصد فالنا وفالنا، فإذا هبم يقصد آل الشَّ

قل َسْل أهَل املدينِة يقصدون عبيًدا املخذول هذا الَّذي ما هو معروف يف املدينة، 

أين بيت عبيد اجلابري اإلمام العالَّمة الَّذي احدودب ظهره وشاب رأسه؟  :هلم

من يعرفه؟ اهللا أعلم أين بيته وأين هو  من هو هذا عبيد اجلابري؟: يقول لك

 !.يِّب رقم هاتفه؟ اهللا أعلم معه رقم أو ما معه رقم ما يدرون، ط!هذا

هل اليمن مساكني عندنا و إالَّ يضحكون علينا فقط، ونحن أيا إخوان ما ه  

خص فوق حجمه حسن ظنٍّ واسعٍ  أنا أتكلم عن  -اُخصوصا عبيدً -، نرفع الشَّ

ليق به ولكن حسبنا اهللا ونعم ال ت ،عبيد املخذول أنَّه ُرفِع وُأعطَِي منزلًة ليست له

 .الوكيل

ه وقد    لفيَّة يرضُّ عوة السَّ يخ ربيع أصلحه اهللا هذا الَّذي يصنعه بالدَّ والشَّ

ر وهو يشعر هبذا، اآلن أهل اليمن ما هم معك  ، ُنبَرشِّ -أكثر أهل اليمن-ترضَّ

                                                             

 .-أصلحهم اهللا-مشايخ اليمن  :أي )1(
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م ما هم معه يخ ربيًعا أهنَّ محن وأصحابه، مالشَّ ا معك إالَّ ، مع املشايخ مع عبد الرَّ

غب الَّذين عرفناهم من قبل ومن بعد عيل احلذيفي ومعك ياسني : أصحاب الشَّ

ة األوىل، هم نفسهم شَغبوا عىل  اج وأعَددَهتُم املرَّ العدين الَّذين َشَغبُوا علينا يف دمَّ

محن محن اآلن ورجعوا عىل عبد الرَّ ، ما معك أحد اآلن يف اليمن معك شلَّة عبد الرَّ

د غالب وعرع: معروفة فات الربمكي يل احلذيفي وهاين بن بريك وكذلك حممَّ

 )اينَ دِّ ال(معك يف اليمن، صحيح واهللا  )1()اينَ دِ ( َمحَْلةُ  يوجد وأيًضا ياسني العدين،

، ما معك أحد يا شيخ !وبعضها وسط )2()جمنونة(كبرية عندنا يف اليمن بعضها 

 الذروة والغارب ألهل أتعبت نفسك واهللا عرش سنوات وأنت تفتل يف ،ربيع

نَّة يف اليمن فإذا هبم يعرفونال حقيقتك وأنَّك ُتَعظِّم هانئًا وُتعظِّم ُفالًنا وُفالًنا  سُّ

ء رت هبذا اليشَّ ، لترضهبم وترضب دعوهتم وحصل لك رضر وأنت الَّذي ترضَّ

يخ وال يخ ربيع وهكذا قلنا احلمد هللا الشَّ يخ كذا ُكلَّام أحسنَّا الظَّن قليالً بالشَّ د والشَّ

 .يف دعوهتم من هنا ومن هنا وُيتعب النَّاس بعده وُيَقلِقل عىل النَّاس فإذا به خيبط

يخ ربيًعا   ا أن ُيفعل بك: (احلاصل أنَّ الشَّ ا أن تفعل وإمَّ ا أن )!إمَّ ، هكذا إمَّ

تفعل أو ُيفعل بك، هذه القاعدة يميش عليها وهذه قاعدة غري صحيحة؛ أنت برش 

ا أن تفعل أو ُيفعل بك وإنَّام هذا : طئ وتعلم وجتهل ما هو إليك هذاُتصيب وخت إمَّ

جلكام  ، )3(»ذاك اهللا«:] ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ [فقال ) مدحي زين وقدحي شني: (قال ذلك الرَّ

                                                             

ينا )1(  .سيارة شحن: الدِّ

وها بذلك لرسعتهاينا سسيارة شحن كذلك أكرب من الدِّ : ونةاملجن )2(   .مَّ

مذي برقم )3( هذا حديث حسن غريب، : ، وقال" عن الرباء بن عازب) 3267: (أخرجه الرتِّ

نن(يف  : وصحح إسناده األلباين  ).صحيح السُّ



 )17( :من )10( :صفحة
 

الممدحه زين وقدحه شني ذاك اهللا الَّذي الة والسَّ ذاك «: ، قال له النبيُّ عليه الصَّ

ا أنت يا شيخ ربيع في»اهللا ك عيوٌب كغريك من النَّاس، ُمتَدح بام عندك من ، أمَّ

ا جتعل  يِّبة وُتَذمُّ وُتشان بام عندك من اخلصال الَّتي ليست بطيِّبة، أمَّ اخلصال الطَّ

  هذا ما هو إليك، ذاك اهللا يقول رسول) أنا مدحي زين وقدحي شني: (نفسك

ا البرش فذاك ُيمدح بخصاله الطَّيِّبة والنَّاس كامملسو هيلع هللا ىلصاهللا   تعلمون احلال نسأل اهللا ، أمَّ

، أنَّه خيدم كتب ِسَرته، فواهللا إنَّ هذه الكتب ينبغي أن نفرح هبا وال ُتسيئُنا أبًدا

يخ ربيع وغريه،  شيخنا هذا يدلُّ عىل أنَّ شيخنا عامل كبري وأنَّه ُخيدم من قبل الشَّ

اهللا  مني، فجزىه عاملٌ من علامء املسلوهم يعرتفون بعلمه وأنَّه عنده خٌري كثري وأنَّ 

يخ ربيعً  ) صحيح املفاريد وضعيف املفاريد: (عىل خدمة كتاب شيخنا اخًريا الشَّ

الكتاب خيرج أحسن وأحسن ألنَّه ال يزال صاحبه عىل  -بإذن اهللا-وإن شاء اهللا 

حيح فيام قيد احلياة،  امتني الَّذين هم قصدهم غري املقصود الصَّ ويستفيد من الشَّ

 .هللا املستعانيظهر من قرائنهم وا

يخ حييى   م الشَّ مة كتابيه اهتَّ حابة: (ولكن يف مقدِّ ، )!أنَّه يف قلبه يشء عىل الصَّ

يخ ! ال إله إالَّ اهللا جل َقَسًام باهللا ما أدري إىل أين ُيريد هذا الشَّ يا إخوان هذا الرَّ

يخ أعوذ باهللا من رشِّ هذا الكالم يا إخوان، اهتَّ ! عالَّم الغيوب! ربيع، ُمطَّلع م الشَّ

فك أنَّ يف قلبه شي حييى أنَّ يف قلبه شيئًا مة كتابه، وأيش عرَّ حابة يف مقدِّ ئًا عىل الصَّ

حابة؟  ـمن أين لك هذا؟ ومن أيِّ قرائن؟ هذا يشء ال يعلمه إالَّ اهللا ! عىل الصَّ

جل حتَّى ُيقال هذا القول عنه العظيم ! أو ُيعلم بقرائن قويَّة ُعلمت من الرَّ

يخ  ]١٦: \t[ َّ حس  جس مخ جخ محُّ وافرتاء عظيم، فإنَّ الشَّ

افضة يا شيخ ربيع، وما أخرجونا  حابة ما حاربه الرَّ حييى لو يف قلبه يشٌء عىل الصَّ
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ورشَّ ُدوه، وحصل ما حصل لنا من آالم بسبب ذلك، أخرجوه من بلده ومن 

حابة اثبت : له لقالوا لو يعلمون ما تقول؟ بل !اليمن ألنَّه يف قلبه يشٌء من الصَّ

اج ونحن معك ونحن بعدك ، هو يف قلبه يشء عىل !عىل ما أنت عليه يف دمَّ

حابة؟ افضة! الصَّ مبالغات وجمازفات، : ، أقول لك!فأيش الفرق بينه وبني الرَّ

يخ ربيع احلمد هللا ُكِشَف الِغطاء  يخ ربيًعا، فالشَّ حسبنا اهللا، وهذا ُكلُّه ممَّا يرضُّ الشَّ

 .عنه

لفيَّة هباين بن بريك، فليعلم هذا، وقد علم حتَّىوخيبط يف ال   عوة السَّ  عند دَّ

جل اب، ( :من ُيقال هلم املشايخ، يقول لذلك الرَّ د بن عبد الوهَّ أنت تثني عىل حممَّ

د اإلمام، وتدافع عن الربعي اب، وتدافع عن حممَّ د بن عبد الوهَّ ) تدافع عن حممَّ

مت هلم ذاك التَّقديم حّقك يف ! إلبانة أيش فعلت؟يف ا اهـ طيِّب وأنت باألمس قدَّ

د اإلمام تلك الَّتي نقلوها  ء عليه وأنَّه عامل وأنَّه كذاالثَّنافيه أيش فيه؟  )1(اإلبانة ملحمَّ

اب وُتثني عىل الربعي، أيش  د بن عبد الوهَّ عنك، وأنت باألمس ُتثني عىل ُحمَمَّ

هم؟ ، نفس احلال الَّذي أيش الَّذي تغريَّ عندهم؟ ما عند الَّذي غريَّ هم يشء تغريَّ

جل كانو د: ()2(العمرييا عليه، واآلن يقول لذلك الرَّ  اإلمام أنت ُتدافع عن حممَّ

عوة !. إلخ، وباملقابل ُيشيد هبذا املخذول هاين...)وعن فالن قوا الدَّ يا إخوان فرَّ

عوة حراٌم عليهم قوا الدَّ  .واهللا العظيم، فرَّ

                                                             

يخ أبو بالل) 1( يخ ربيٍع للكتاب وخروَج : ُيريد الشَّ ته باخلطِّ العريض مراجعَة الشَّ : الكتاب وعىل ُطرَّ

يخ العالَّمة ربيع بن هادي املدخيلراجعه وقرأه ف(  .، انظر امللحق)ضيلة الشَّ

يخ ويص اهللا  :عبد اهلادي العمريي )2( ث فيها عن جلسة مجعته هو والشَّ اٍم حتدَّ ُنرشت له صوتية قبل أيَّ

يخ ربيع  .عباس مع الشَّ
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قت،    ا دعوتنا فانظرلكن هم دعوهتم متزَّ يخ ربيع  واأمَّ اخلري، نحن نقول للشَّ

يخ  يخ حييى أو من غريه، وقد سمع هذا، ُيبَرشَّ الشَّ لعلُّه يبلغه يشٌء من هذا من الشَّ

عوة يف اليمن بخري وعافية وأنَّ الَّذين تنسبهم للحجوري هم الَّذين  ربيع أنَّ الدَّ

عوة واسأل أهل اليمن، اسأل ُكلَّ ا اخلري، وهم الَّذين يقومون هبذه يقومون هبذ الدَّ

ادقني الَّذين عندهم خري ونصح لدين اهللا فقل  من يزورك من أهل اليمن من الصَّ

عوة وعىل التَّعليم: هلم وعىل التَّأليف وعىل التَّدريس من  من الَّذين يقومون عىل الدَّ

دهم سيُنبئونك وُخيربونك إن شاء اهللا أنَّ أهل  ؟اذالَّذين يقومون هب اج الَّذين رشَّ دمَّ

هل والوادي بكتاب اهللا وبُسنَّة رسول اهللا  ذين ملئوااحلوثي هم الَّ  وهم  ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ

وأضاءت األرض بعلومهم، هذا يشٌء واهللا يلتمس  الَّذين أنار اهللا هبم األرض

يخ فوهذا يشٌء يعرفه النَّاصحون من أهل اليمن  أهل اليمن ينعمون بدعوة الشَّ

، ملسو هيلع هللا ىلصخِري رسول اهللا  ،باخلري الَّذي سلكه - ال نقوهلا ُمبالغة-  حييى حفظه اهللا

وها من شيخهم مقبل ومن شيخهم حييى حفظه اهللا  ينعمون بالعلوم تلك الَّتي تلقَّ

 .تعاىل، وهذا الَّذي هو موجود وحاصل يف بالد اليمن، ونسأل اهللا العافية
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  بشأن نييِّ فِ لَ  السَّ اِين وَ ْخ إل يُل بِ النَّ  يهُ وجِ التَّ 

 ويلِ هْ ىل التَّ عَ  يَ نِ ي بُ ذِ الَّ  ربيعٍ  يِخ كتاب الشَّ 

 

يخ  :للشَّ

د عبد احلميد احلجوري  أيب حممَّ

 حفظه اهللا تعاىل

 مُّ تِ فام زال العلامء يُ  :احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا أما بعد

ه من ونَ قُ لِ طْ أو ما يُ  أو زيادةً  اأو استدراكً  ةً مَّ تِ نه تَ ومُّ َس ا بام يُ إمَّ  بعضٍ  بعضهم قصورَ 

 االجتهادُ  ال سيام يف مسائلٍ -بعضهم عىل خطأ بعض بردود علمية  دُّ رُ ويَ  ،األسامء

زمن الصحابة رضوان اهللا  وهم عىل هذا من وال حتاملٍ  من غري تشنيعٍ  -فيها واردٌ 

 .ىل يومنا هذاإعليهم و

 هداه اهللا يف الفرتة املتأخرة مسلٌك  ربيعٌ  ُخ ذه الشياملسلك الذي اختَّ  لكنَّ 

اإلصابة يف (: مقدمة كتابه عليه مثالً ما وجدت من  رضُب أو علميٍّ  وغريُ  خطريٌ 

حيث قال يف ) ضعفه وإبراز ما جهله احلجوري من مفاريد الصحابة تصحيح ما

بل هو جنايات خطرية عند حمبي احلديث وحمبي الصحابة فيجب ( :بعض مقدمته

ىل إ. !)نة من عمله اخلطري يف هذا الكتابمؤلفه التوبة الواضحة الرصحية املعلعىل 

 .غري ذلك مما لو شئت لبينت الظلم فيه

ْ  اَب تَ كِ الْ  نَّ أ رُ هِ ظْ تُ  مةُ وهذه املقدِّ   : قام عىل أساسَام نَّ وإِ  يٍّ مِ لْ عِ  اسٍ  أَس َىل عَ  مْ قُ يَ  َمل

 .التحامل -١
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 .اهلوى -٢

  .االنتصار للنفس- ٣

  .قداحل -٤

 الكتاب وقع فيه عدمُ  نَّ أما فيها  فأين اجلنايات اخلطرية التي غايةُ  ،ىل غري ذلكإ

 .ف والعمل فيه جارٍ نِّ َص من املُ  اٍب يعَ تِ اْس  مُ دَ و عَ أ ابعِ من الطَّ  ترتيٍب 

املنهج  نَّ أذ إمنه عىل منهجه وطريقته  ام هو جنايةٌ د إنَّ أسلوبه هذا يف الرَّ  نَّ إوواهللا 

 .عىل العدل مع املوافق واملخالف الصحيح يقوم

 :خواينفالنصيحة لنفيس وإل

 .باهلدوء والسكينة-١

 .َىض والعدل يف الغضب والرِّ -٢

ليهم واصل وحسبنا إرضره عليهم حاصل و نَّ إوعدم املباالة بظلم الظاملني ف-٣

 .اهللا ونعم الوكيل

 .شغل نفيس وغريي وجزاكم اهللا خرياأن أوال  اإلطالةَ  ريدُ أوال 

 

 احلميد احلجوري أبو حممد عبد

  ١٤٣٦ربيع ثاين  ١٠

 مدينة الرياض 

 .حرسها اهللا
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 !فالعجائب مجة ، وإن تعجب

 

يخ  :للشَّ

 أيب محزة حسن باشعيب احلرضمي

 حفظه اهللا تعاىل

ان رَس عىل فُ  سدِ واْحلَ  قدِ احلِْ  من أوحالِ  وأنقذهُ  هداه اهللاُ ربيعٌ  يُخ قال الشَّ 

 :ن، قال يف مقدمة كتابه اإلصابةمَ يَ يف الْ  ةِ يَّ لفِ السَّ  عوةِ الدَّ  وفحوُل 

بل هو جنايات خطرية عند حمبي احلديث وحمبي الصحابة فيجب عىل (

 .اهـ )مؤلفه التوبة الواضحة الرصحية املعلنة من عمله اخلطري يف هذا الكتاب

 :أقول

سبحان اهللا العظيم اخلطأ يف االجتهاد يف التصحيح والتضعيف ممن قد 

له بالعلم، أو فوات بعض الصحابة الذين تفردوا بأحاديث يعترب جناية شهدتم 

 !.خطرية جيب التوبة الرصحية املعلنة منها

اسدة يف كتاب كواألصول التخريبية الفاسدة والقواعد التمييعية ال

ور ربيع جيب التوبة املعلنة تيا دك خطريةً  جنايةً  دُّ عَ ا تُ مَ أَ  ،ملحمد اإلمام) اإلبانة(

 !.ة منهاالواضح

وتنقصه لنبي اهللا  ،والفتوى بوجوب االنتخابات الصادرة من عبيد اجلابري

شادة بجامعة واإل، "وطعنه يف الصحايب كعب بن مالك  ،يوسف عليه السالم

 ،والدراسة يف الكليات االختالطية ،ةيَّ وِ بَ والفتوى بالعمل يف البنوك الرِّ  ،األزهر
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جيب التوبة املعلنة منها يا  خطريةً  جنايةً  دُّ عَ تُ ا مَ أَ  ،والنظر إىل املباريات العاملية

 !.دكتور

 :لكن نقول كام قال أسالفنا رمحة اهللا عليهم

ر السُّ (  ه قوالً اهلوى عىل نفِس  رَ نطق باحلكمة ومن أمَّ  وفعالً  عىل نفسه قوالً  ةَ نَّ من أمَّ

 .)1(])٥٤: \t[ َّ ىهيه مه جه ُّ : قال تعاىل ،نطق بالبدعةِ  وفعالً 

 

                                                             

 .: عن أيب عثامن احلريي النَّيسابوري) 10/244): (احللية(أخرجه أبو نعيم يف  )1(


