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 وقفات

 الربعي من الغلو واجلهاالت هسطرما ع م
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أما بعد:ملسو هيلع هللا ىلص احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

قراع األسنة يف نفي التطرف : رسالة صغرية أسامها دةمعبد العزيز الربعي قبل  عمجفقد 

 .والشذوذ عن أهل السنة

 بعض الكتاب وطلبة العلم، وقد أخذ عليه يف هذه الرسالة أعداد املآخذ أباهنا 

 أعاد طبعها وزاد يف طينها بلة، ويف ضعفها وسقمها علة فقال: يف هذه اآلوانة و

 ومن الغالني احلجوريون

يرون أحدًا ُيرجع  عند األحناف،  فهم ال فإن عندهم من التعصب والغلو يف احلجوري شبه ما

ُيقاس الناس؛ فمن دافع  سوى احلجوري ! وباحلجوري -خاصًة يف أمور الدعوة  -إليه يف الدنيا 

عنه وأحبه فهو صاحب النهج القويم،  و عكسه عكسه،  وبمجرد أن ختتلف معهم،  فأنت جاهل! 

 وإذا رجعت إليهم رجعت لك املشيخة والعلم!  مع أنك كنَت قبُل من املشايخ !

يدعونك تعمل بام يقربك إىل  ليت شعري أين ذهب علمك يف أيام االختالف معهم؟  ، وال

 يقربني إىل اهلل. يشفع لك أن تقول هلم : هذا ما دمت خمالفا هلم!  وال ؛  فأنت جاهل مقلد مااهلل

رمحه  -فقد دخل مشايخ أهل السنة يف اليمن بني احلجوري وأصحابه من جهة ، والشيخ  العدين 

 مع بقية أهل السنة من جهة أخرى ، وذهب املشايخ إىل دماج عدة مرات ،و أقيمت عدة -اهلل 

اجتامعات يف احلديدة وصنعاء ومعرب وذمار ومفرق حبيش وغريها،  كام التقى املشايخ بأعداد هائلة 
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من الفريقني من خمتلف البلدان،  و سمعوا منهم كل مايدور يف الساحة الدعوية، وبعد هذا كله مل 

ىل اهلل ، بل يقبل احلجوري و أصحابه نصح املشايخ،  ومل يدعوهم يعربون عن أنفسهم بام يقرهبم إ

 كثفوا عليهم الردود النثرية، والنظمية،الرجالية، والنسائية، والوالدية، والعامية!  

مع أن أتباع احلجوري الذين يف املدن اليمنية هم السلفيون الثابتون! يف نظرهم،  وهم مل يمعنوا 

قلد ؟ ومن املشجع النظر يف الفتنة الدائرة؛ وإنام اقتنعوا بكالم احلجوري! فليت شعري من هو امل

 عىل التقليد ؟

لكن بحمد اهلل مل يبال أهل السنة بتلك احلمالت احلجورية ؛ فإهنم يف دائرة تضيق عليهم شيئا 

فشيئا،  وليس هناك حجوري جديد ممن له شأن يف الدعوة،  وإنام يرتاجع منهم خلق كثري ممن شاء 

 اهلل هلم اهلداية. 

، وغرية للمنهج (يرجعون سخطة لدينهم)ري علام أن الراجعني التاركني للحجو

هل :  -ملسو هيلع هللا ىلصالسلفي،  وهذا يذكرنا بقول هرقل حني سأل أبا سفيان عن أصحاب النبي 

 .حد منهم سخطة عن دينه؟  قال : اليرجع أ

فهؤالء سلفيون خالطة السلفية بشاشة قلوهبم كانوا قد أحسنوا الظن باحلجوري،  فحني تبني 

 ومشاخيهم،  و دورهم التي تربوا فيها .أهــ هلم حاله رجعوا إىل دعوهتم

الطبعة الثالثة  "سنة يف نفي التطرف والشذوذ عن أهل السنة األ قراع " كتاب:  املصدر

 79/  78صــ  هــ1439

 ويل عىل هذا الكالم وقفات:

بجهل عظيم وذلك أنه  الكلمةأوهلا: أنه يتأمل إن قيل له جاهل مع ندائه عىل نفسه يف هذه 

كان يف دار احلديث بدماج من طالب الشيخ حييى احلجوري حفظه اهلل ممن تن فُ من وصف 

 ؟!!.فام حكم مسلم سخط دينه: )سخط دينه( الذي كان عليه وهم مسلمون، هأن
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يُن هللَهَ﴿قال الطربي يف تفسريه عند قوله تعاىل:  ، الذي ذكره اهلل "الدين" وأما ﴾َوَيُكوَن الدِّ

 املوضع فهو العبادة والطاعة هلل يف أمره وهنيه يف هذا

يف قوله ب ه ينتقد الغلو زعم! ثم هو يف هذه األسطر يغلو غلوا مفرطاجهل الربعي أنفمن 

الذي  أهنم سخطوا دينهم)الذين كانوا طالبا يف دماج عند الشيخ حييى وأبان أولئك النفر 

واستدل عىل ذلك بقول هرقل: أليب سفيان حني سأل عن أصحاب رسول اهلل  (كانوا عليه

 هل أحد منهم يرجع سخط لدينه فقال ال.ملسو هيلع هللا ىلص 

 والدليل يف الرجوع عن اإلسالم إىل الكفر وقد أكدها بقوله: 

 .(السلفية بشاشة قلوهبم تلطفهؤالء سلفيون خا)

فالسلفية هي الدين املقصود هنا ومعناه خروجهم سخطة من دينهم السلفي الذي كانوا 

اعلموا أن اإلسالم هو السنة  "يف مقدمة رشح السنة-رمحه اهلل -قال اإلمام الربهباري عليه 

 ."أن السنة هي اإلسالم و

  مع استدالله باحلديث.هذا  احتامل آخر لكالم الربعيفال 

والسخط  ؟فهل يرجع أخد منهم سخطة لدينه ث هرقليديف حقال ابن األثري يف النهاية: 

 .الكراهية لليشء وعدم الرضا به

ْساَلَم َدينًا ﴿إال دين واحد وهو دين اإلسالم قال تعاىل: وليس للمسلم  َوَمْن َيْبَتَغ َغرْيَ اإْلَ

ينَ َمنُْه َوُهَو يَف اآْل َفَلْن ُيْقَبَل   [.85]آل عمران:  ﴾َخَرَة َمَن اْْلَاَِسَ

َة إَْبَراَهيَم َحنَيًفا﴿وقال:  َبَع َمله  ﴾َوَمْن َأْحَسُن َدينًا مَمهْن َأْسَلَم َوْجَهُه هللَهَ َوُهَو ُُمَْسٌن َواته

 .(125النساء:)

 [.6]الكافرون:  ﴾َدينُُكْم َويَلَ َدينَ  ُكمْ لَ  ﴿وقال تعاىل لنبيه خياطب املرشكني: 
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فسخطوه، أم أهنم ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم، فهل ألصحابك هؤالء دين غري دين رسول اهلل  أي:

 ملسو هيلع هللا ىلص.سخطوا دين ُممد 

ْينَا بََه  ﴿قال تعاىل:  يَن َما َوَّصه بََه ُنوًحا َوالهَذي َأْوَحْينَا إََلْيَك َوَما َوصه َع َلُكْم َمَن الدِّ رَشَ

ُقوا فَيهَ إَْبَراَهي يَن َواَل َتَتَفره  ﴾َم َوُموَسى َوَعيَسى َأْن َأَقيُموا الدِّ

ينَ قال القرطبي:  ياَمُن بَُرُسلََه َوُكُتبََه َوبََيْوَم  "َأْن َأَقيُموا الدِّ َوُهَو َتْوَحيُد اهللهَ َوَطاَعُتُه، َواإْلَ

ُجُل بَإََقاَمتََه مُ  ، َوبََساَئَر َما َيُكوُن الره
َ
 ْسلاًَم.اْْلََزاء

نَنه هَلُْم َدينَُهُم  ﴿فدين اإلسالم هو الدين الذي ارتضاه لعباده املؤمنني قال تعاىل:  َوَلُيَمكِّ

 ﴾.الهَذي اْرَتََض هَلُمْ 

ْساَلَم َدينًا﴾  وقال: ﴿َوَرَضيُت َلُكُم اإْلَ

ُُم  َذلََك  ﴿ومن سخط ما ارتضاه اهلل لعباده سخط اهلل عليه وحبط عمله، قال تعاىل:  بََأهنه

َبُعوا َما َأْسَخَط اهللهَ َوَكَرُهوا َرْضَوانَ   [.28]ُممد:ُه َفَأْحَبَط َأْعاَمهَلُْم اته

وهبذا يعلم أن قول الربعي عن أولئك النفر التاركني للحجوري أهنم يرجعون سخطة 

 لدينهم كالم فيه تكفري الربعي هلم وهو ال يشعر.

 أن ال يوصف به؟!! أم من اْلهل  أفهذا من العلم الذي يتأمل الربعي

اْلهل أن يصفهم بأهنم سخطوا دينهم كام تقدم ما احتواه هذا الكالم من تكفري هلم ثم ومن 

عىل حد قولك قد  وايصفهم بالغرية عىل املنهج السلفي فأي منهج سلفي بقي هلم إذا كان

هذا كفرا سخطوا دينهم فهل يصلح أن يوصفوا بكفار غيورين عىل منهج السلف سيكون 

ركب من مزيج العامل الربعي الذي كان إذا أشكلت عليه مفريدا من نوعه عىل مدى التاريخ، 
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مسألة ال يدري عنها وال ينشط لبحثها من بطون الكتب بل يتصل للزيدي العمراين يسأله 

 عنها.

سنة يدرس ملزمة صغرية يف البيوع كتبها العدين، وليس لديه مكنة أن أكثر من والذي مكث 

 حتى من بلوغ املرام أو عمدة األحكام.يدرس ويفهم نفسه ومن حوله كتاب البيوع 

 :ةالثاني لوقفة ا

فإهنم يف دائرة تضيق عليهم شيئا فشيئا، وليس هناك حجوري جديد ممن له : قال الربعي

 .شأن يف الدعوة

يف سائر  رتمَ عُ هبم انترشت واملساجد وطالبه الشيخ حييى دعوة ؛ بل إن كذبهذا أقول: 

ملحافظات اْلنوبية فقد أبغضكم فيها خواص الناس ، أما ااملحافظات اليمنية وهلل احلمد

 .ذلكسبب وعوامهم، كام سيأيت 

طالب الشيخ ُممد معشار يبلغون ما طالبك يف إب أنت إنام ضاقت عليكم، وفعلم أهنا 

حفظه اهلل  األخرى من طالب الشيخ حييىإب إخوانه يف املساجد وهكذا طالب ، حزام

يف دماج وأنت جتعجع يف مفرق حبيش  الذين ما خرجوا إال بعد عدوان احلوثي عليهم

 قبلهم بسنني.

 ثمرة نفعهم؟! هذ دليل عىل الربكة عندهم، وعدمها عند.وتك مقارنة بدعوهتم، ولدعفهل 

ما تسموهنا بالكوكبة، وغري ذلك من اهليلامن نت تعلم أنكم تتجمعون وتعلنون يضا أوأ

غيكم بوذبذبكم بتمتم دعوتكم أفقد  ،ما حيرض لبعض طالب الشيخوربام مل يتيرس لكم مثل 

 ، وقد رشحتم.وحسدكم فزهد الناس فيكم، وكل سترشحه دعوته
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وإين ألتعجب من الربعي وأمثاله فقد سلم من ألسنتهم الروافض احلوثيون بل ونالوا عطر 

من قبل ومن بعد فنحن يف احلصار والربعي يتصل ويقول فارس مناع يقول عليهم هم ئثنا

أهل السنة بل ويتصل لبعض عىل احلوثي ذا مثبت عليه فقدم كالم هذا أنه ما يف حصار وه

أين ذاهبون ) :ويقوليف دماج عن إخواهنم يه غاحلوثي وبعدوان لدفع الذين جاءوا 

 .(!!عرس

يف حني سلم هؤالء الروافض من ألسنتهم، مل يسلم منها أهل السنة وصبوا عليهم جام و

 حقدهم فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا عىل دينك.

تدينا كام ليس خوفا من أحد وإنام مع احلوثي التي رصحوا فيها أهنا وأخوهتم  هم هذاثناءو

 يف خطبة اإلمام املؤكدة للوثيقة.

عىل ما حصل من دفع عدوان احلوثي عىل إخواننا استشاط وحكم ويف جانب أهل السنة 

ه عدواناحلوثي و بغي وسائر من دفع عن نفسهأهل السنة من طالب العلم والدعاة إىل اهلل 

ا بأهنا تأمل ُممد اإلمام لذلك وحكم عىل هذ :ملا رد اهلل كيد احلوثيعىل بيوهتم وديارهم 

 انتصارات إىل جهنم. 

 .؟!خوارجوبغاة معتدين وأليسوا ، أن احلوثيني مسلمون: عىل قولكو

 بالنار خالف معتقد السلف رضوان اهلل عليهم.املنترص ثم إن احلكم عىل 

 .َواَل َناًراَواَل ُننَْزُل َأَحًدا َمنُْهْم َجنهًة  :يف عقيدته الطحاوية اإلمام الطحاوي رمحه اهللقال 

وأمجعوا عىل أنه ال يقطع عىل أحد من قال أبو احلسن األشعري يف رسالته إىل أهل الثغر: 

عليه  عصاة أهل القبلة يف غري البدع بالنار وال عىل أحد من أهل الطاعة باْلنة إال من قطع

بذلك وقد دل اهلل عز وجل عىل ذلك بقوله تعاىل ( إن اهلل ال يغفر أن يرشك به  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
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غفر ما دون ذلك ملن يشاء ) وال سبيل ألحد إىل معرفة مشيئته تعاىل إال بخرب وقد قال وي

 .ال تنزلوا أحدا من أهل القبلة جنة وال نارا ( () )  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أهنم ال يشهدون عىل أحد ومن مذهب أهل السنة : (: 2/286وقال األصبهاين يف احلجة )

 .من أهل القبلة بالنار ، وإن مات عىل كبرية من الكبائر

) فأهل السنة واْلامعة ال يوجبون (: 12/480وقال شيخ اإلسالم كام يف جمموع الفتاوى )

 .ارالعذاب يف حق كل من أتى كبرية وال يشهدون ملسلم بعينه بالن

 د من األدلة منها:يا اإلمجاع مستند إىل عدهذو

اَمَت الشيخان جه رما أخ قال َوَحْوَلُه َعَصاَبٌة  eَأنه َرُسوَل اهللهَ ريض اهلل عنه َعْن ُعَباَدَة بن الصه

ُقوا َوال َتْزُنوا َوال َتْقُتُلوا َأْوالَدُكْم  ُكوا بََاهللهَ شيئا َوال َترْسَ من َأْصَحابََه َباَيُعويَن عىل َأْن ال ُترْشَ

وَنُه بني أيدكم  ُروٍف َفَمْن َوَّفه َمنُْكْم َفَأْجُرُه َوَأْرُجلَُكْم َوال َتْعُصوا يف َمعْ  َوال َتْأُتوا بَُبْهَتاٍن َتْفرَتُ

اَرٌة له َوَمْن َأَصاَب من ذلك  ْنَيا َفُهَو َكفه عىل اهللهَ َوَمْن َأَصاَب من ذلك شيئا َفُعوَقَب بََه يف الدُّ

ُه اهللهُ َفُهَو إىَل اهللهَ إْن َشاَء َعَفا عنه َوإَْن َشاَء َعاَقَبُه َفَباَيْعنَاهُ   .عىل ذلك شيئا ُثمه َسرَتَ

َذيَن  (َفُهَو إىَل اهللهَ)َقْوُلُه (: 7/208قال الشوكاين يف النيل ) قال املَْاَزَريُّ فيه َردٌّ عىل اْْلََواَرَج اله

َذيَن ُيوَجُبوَن َتْعَذيَب اْلَفاَسق إَذا َماَت باَل َتْوَبٍة أَلَنه  ُنوَب َوَردٌّ عىل املُْْعَتَزَلَة اله ُروَن بَالذُّ  ُيَكفِّ

َبهُ  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ال َت املََْشيَئَة ومل َيُقْل ال ُبّد َأْن ُيَعذِّ ُه ََتْ  .أخربنا بََأنه

َهاَدَة بَالنهاَر عىل َأَحٍد أو بَاْْلَنهَة أَلََحٍد إاله من َوَرَد  يبَيُّ فيه إَشاَرٌة إىَل اْلَكفِّ عن الشه وقال الطِّ

 اهـ .النهصُّ فيه بََعْينَهَ 

قال ابن بطال يف رشحه الكالم السابق تعلق فيه لقائل حديث القاتل واملقتول يف النار فال أما 

، وإنام معناه أهنام يستحقان النار إال أن يشاء اهلل عىل احلتم هلام بالنارليس هو عىل البخاري: 
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ساّممها مسلمني وإن قتل أحدمها صاحبه ، ومذهب مجاعة أهل السنة  ملسو هيلع هللا ىلصأن يغفر هلام ؛ ألنه 

 .أن اهلل تعاىل َّف وعيده لعصاة املؤمنني باْليار إن شاء عذهبم ، وإن شاء عفا عنهم

 انتصارات إىل جهنم.بقوله: املذكور جزم ديث، وبني ففرق بني ما دل عليه هذا احل

 الوقفة الثالثة:

 الربعي يريد الناس يأخذون بأقواله فقال: والتخبيط مع هذا التخليط 

 -فقد دخل مشايخ أهل السنة يف اليمن بني احلجوري وأصحابه من جهة ، والشيخ  العدين 

مع بقية أهل السنة من جهة أخرى ، وذهب املشايخ إىل دماج عدة مرات ،و  -رمحه اهلل 

ذمار ومفرق حبيش وغريها،  كام التقى أقيمت عدة اجتامعات يف احلديدة وصنعاء ومعرب و

املشايخ بأعداد هائلة من الفريقني من خمتلف البلدان،  و سمعوا منهم كل مايدور يف الساحة 

الدعوية، وبعد هذا كله مل يقبل احلجوري و أصحابه نصح املشايخ،  ومل يدعوهم يعربون 

الرجالية،  ثرية، والنظمية،عن أنفسهم بام يقرهبم إىل اهلل ، بل كثفوا عليهم الردود الن

 والنسائية، والوالدية، والعامية!

هل ما زلت تذكر فتنة أيب احلسن وأنكم دخلتم بني الشيخ حييى من جهة وبني أيب أقول 

احلسن من جهة أخرى، وأقمتم عدة اجتامعات يف معرب وصنعاء وغريها، وأقيمت عليكم 

النصيحة و البيان بتاريخ احلجة والبينة ومع ذلك أخرجت وريقات بعنوان 

تستميت فيه بالدفاع عن أيب احلسن فكان كالمك فيها كالمك اآلن وما  هـ1423/3/29

يا هلل العجب ما يفعل عدم اإلنصاف بصاحبه لو أنصفوا أبا أشبه الليلة بالبارحة فقد قلت: 

ودعها  احلسن وقالوا له أنت من أهل السنة وهذه الكلامت خطأ ال تليق بمثلك فاتق اهلل

 واكتفوا بذلك لكان هلم اآلن خمرج ولكن من ضيق ضيق اهلل عليه(
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ضيق إىل ضيق تتخبط من فتنة إىل فتنة فكيف تريد الناس بعد ذلك أن يا برعي من زلت فام 

 .بل ويف العلم يثقوا بام تقررونه يف الفتن

أصدرتم بيانا فيه َتذير من بعض أصحاب العدين الذين كنتم تنافحون عنهم وهو هذا وقد 

فهذا شأنكم من قبل وغريها كثري هاين بن بريك، ومل تعلموا حاله حني بينه الشيخ من قبل، 

غرور وهيلامن وهلم جر أصلحكم مع تبجح وومن بعد ال تعرفون الفتن إال وهي مدبرة 

 .اهلل

 الوقفة األخري قال الربعي: 

 وإنام يرتاجع منهم خلق كثري ممن شاء اهلل هلم اهلداية.

هذا بيت القصيد هؤالء اْللق الكثري الذين تركوكم وتركوا بغيكم وتذبذبكم فأهلبت  قلت:

اْللق الكثري به صدوركم غيضا وحقدا ملا امتن اهلل به عىل الشيخ حييى حفظه اهلل من وثوق 

  .وهلل احلمدوبدعوته 

ما صار  والواقع أنهتراجعهم، تزعم هؤالء اْللق الكثري الذين بكم ثق أنه ال يرأيتم  حني يف

سابقة وقد صار أمثاهلم إىل حزبيات مع من يزيد، إليكم إال بعض ضعاف النفوس، وهؤالء 

 ماكث معكم عىل غري رضا وبعضهم معلومة لدى اْلميع، 

لكم لنا وونسأل اهلل  جعلك تتقيأ بمثل هذا الكالم الذي مل تضبطه بالكتاب والسنة.فهذا 

 .اهلداية

 كتبه أبو مصعب

  بن أمحد بن عيل احلجوريحسني

 هـ1439صفر//23يف 


