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بن شيخنا ربيع االفتَّان في الرد على عمر  الكاذب من الصادق لمعرفة حقيقة الميزان
 -الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظ اهلل شيخنا–المدخلي 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد:
 فقد اطلعت على رسالة كتبها عمر ابن شيخنا الشيخ ربيع حفظه اهلل وعافاه ووقاه شر

 األشرار من صعافقة وبطانة سوء..
 وسأرد عليه بعض أباطيله:

من أعظم احلمالت على الدعوة السلفية هي محلة الصعافقة الذين سجن أحد أفرادهم  -1
، ولبعضهم عالقة باملليشيات اإلرهابية يف ليبيا، ولبعضهم عالقة بدولة قطر، وكذلك  أمنيا  

كانت شبكة سحاب القطرية الناشر لكتابات الصعافقة وهي شبكة تابعة لالستخبارات 
القطرية، وكان عند بعضهم بصوته جمالس خاصة تصدر منها فتاوى سرية تتعلق بالقتال يف 

انتشار هذه الصوتية جدال واسعا يف الفضائيات، ومت سبب سوريا وليبيا واليمن، وقد 
 استغالهلا ضد الدعوة السلفية..

فهذه احلملة يف احلقيقة أنا من أكثر الناس من وقف ضدها، ومن كافح الصعافقة إلبعاد 
 ضررهم عن والدك وعن الشيخ عبيد ..

ك لست أهال عموما األمور مكشوفة أخي عمر، ومثلك ال يتكلم يف هذه القضايا ألن
 لذلك من الناحية العلمية..

----------- 
 مث هو كما ونقلته عطايا بن أسامة للدكتور كالم ا املقال هذا يف سقت وقدقولك: ]-2

 .[عنه نقلت ممن تشكيك هناك يكون ال حىت أيضا بكالمه كالمه على رددت
 التعليق

ذلك مل تقتصر على  احلمد هلل أنك نقلت هذا الكالم ألنه حجة عليك واضحة، ومع 
 كالمي بل زدت كالما من عندك سأبني خمالفته للواقع ..
----------- 

 يف ويُذاع ُيشاع عما السؤال وهو واحد مضموهنا كثرية أسئلة وردتين لقدقولك: ] -3
 أسامة أن يشاع ما صحيح هل: وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم :اآليت ومنها الساحة،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -حفظه اهلل-حقيقة الميزان لمعرفة الصادق من الكاذب الفتَّان في الرد على عمر ابن شيخنا ربيع المدخلي

 

2 
 

 ربيع العالمة وأن -اهلل حفظهما- وعبيد ربيع الشيخني ضد   قضائية دعوى رفع )!(الفلسطيين
 توبته؟ ويعلن الفلسطيين ألسامة فيه يعتذر صلح جملس معه سيعقد -اهلل حفظه-

 اهلل حفظه ربيع الشيخ الوالد مساحة أن أعلم ال وبركاته، اهلل ورمحة السالم وعليكم: اجلواب
- الوالد مساحة يُبِلْغين ومل الفلسطيين، عطايا أسامة الدكتور مع للجلوس موعدا ألحد أعطى
 السالمة اهلل نسأل- زماننا يف املفرِّقني الفت انني الكذ ابني أكثر وما األمر هبذا -اهلل حفظه

 [.-والعافية
 التعليق

إىل أنا أردين اجلنسية مع كوين من أصل فلسطيين من ناحية البالد اليت ولد فيها أيب  أواًل:
ولد يف أراضي اململكة العربية السعودية قدميا قبل  ، وعوض اهللجدي عيسى بن عوض اهلل

 سنة .. 280حنو 
وال يعاب املرء بالنسبة ألرض ولد فيها أبوه، ولكين ولدت يف األردن، وأمحل اجلواز األردين، 

 وجنسييت يف اإلقامة أردين ..
 .رقني، وأعظمهم اتصافا بذلك هم الصعافقة األشرارنعم ما أكثر الكذابني الفتانني املف ثانياً:

لتنازلت عن القضية، ولكن ال يوجد موعد للجلوس  للمصاحلة ولو كان هناك موعد للجلوس 
 كما زعمه بعض األشرار من أصحاب اجملالس السرية.

----------- 
 مخسة )!(الفلسطيين أسامة الدكتور ذكر فقد الكرمي القارئ أيها ترى كماقولك: ] -أ  -4

 -اهلل حفظهما- وعبيد ربيع الشيخني ضد   دعوى رفع إىل دعته أسباب
 ذكرها اليت األسباب مجيع أن   -اهلل شاء إن- سأبنيِّ  كتمانه وعدم احلق إحقاق باب ومن

 حفظهما-وعبيد ربيع العالمتني ضد الدعوى برفع هلا عالقة ال الفلسطيين أسامة الدكتور
 [.-اهلل

 التعليق:
هذا كالمك وليس كالمي، وهذا خالف ما ذكرته يا عمر يف بداية كتابتك من أنك سرتد 
على كالمي بكالمي، فكالمك هذا باطل ظاهر البطالن، فأنت تقول إن تلك األسباب ال 
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عالقة هلا بالدعوى، وستنقل أنت من رسائلي إليك عدة أسباب منها هذا الذي ذكرته 
 .للشيخ عبداجمليد مجعة.. وسنرى.

 يف ليظهر نفسه، هبا يلمِّع استعطافية دينية اجلميع أمام ذكرها اليت فاألسبابوقولك: ] -ب
 من األسلوب هبذا ليستدرج العلماء؛ على الغيور الدعوة ناصر الشجاع املغوار الفارس مظهر

 [هبم املغر ر من الفتنة يف ينفخون
 التعليق

يل معك بسببها لقاءات إن شاء كالمك هذا باطل، ومنضو على عدة اهتامات سيكون 
 اهلل.

لكن الواقع أن تلك األسباب ذكرهتا يف رساليت لك! وليس فيها تلميع، بل هي حقيقة، وهي 
 .الفارس املغوار الشجاع ناصر الدعوة الغيور على العلماء. -حىت بشهادتك–أمور يفعلها 

ء أعدائي، وأنا أما قضية االستدراج للمغرر بهم النافخين في الفتنة فلعلمك هؤال
 للنافخين في الفتنة بالمرصاد..

 أنه مجعة اجمليد لعبد رسالته يف زعم )!(الفلسطيين أسامة الدكتور أن العجيبوقولك: ]و  -جـ
 :اآلتية لألسباب الشيخني ضد   الدعوى رفع
 فتنة وإهناء ربيع الشيخ عن الصعافقة حصار وفك اإلصالح هو الدعوى من واهلدف -1

 .عبيد والشيخ ربيع بالشيخ الصعافقة تعلق
 .القضية وراء من الشرعي املطلب وحتقيق املصاحلة، ألجل -2
 عبيد الشيخ ومكانة ربيع الشيخ مكانة حفظ وكذلك املراد، هو السلفي املنهج نصرة -3

 .هلما السوء بطانة حال ببيان
 .عبيد وللشيخ ربيع الشيخ لشيخي احلق لبيان فعلت عما القيامة يوم سيسألين اهلل ألن -4
 من أراه السوء وبطانة الصعافقة حال معرفة من الشيخني متكني دون القضية هلذه فرتكي -5

 .القيامة يوم عنه ُأسأل ومما الشيخني حق يف التقصري
 متابعيه أمام هبا يظهر أن )!(الفلسطيين أسامة الدكتور أراد اليت احلسنة الصورة أن رغم: أقول

 [ ،-والعافية السالمة اهلل نسأل- متاما أظهره ملا خمالفة   أخفاها اليت احلقيقة أن إال
 التعليق



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -حفظه اهلل-حقيقة الميزان لمعرفة الصادق من الكاذب الفتَّان في الرد على عمر ابن شيخنا ربيع المدخلي

 

4 
 

ذكر أسباب مخسة أو أربعة أو عشرة ال ينفي وجود غريها، وإمنا اكتفيت بذكر األسباب 
الذي مل أذكره العتبارات  الكافية لبيان عدم وجود أي حجة ملن مينع هذه الدعوى، والسبب

باب احلكمة الدعوية أنت ذكرته ليزداد مربر الدعوى قوة كما سيأيت إن شاء قانونية ومن 
 اهلل.

 فما أخفيته يزيد املربرات قوة وحسنا، فهي نور على نور.
----------- 

 سبب   هو الشيخني ضد الدعوى لرفع دعاه الذي الوحيد السبب فإنوقولك: ] -5
 على وال الدعوة على باحلرص عالقة   له وليس بالدِّين، له عالقة ال حبت   دنيوي   شخصي  
 من الشيخني ختليص وال ،-زعم كما- القيامة يوم اهلل يسأله أن من خوفا وال الشيخني
 البطانة[.

 التعليق
هذا أيضا ليس من كالمي، ومل أقل السبب الوحيد، بل ذكرت يف رساليّت عدة أسباب، 

 استثناء.دون بالدعوى ومنها ما ذكرته هنا وكلها هلا عالقة 
فزعمك أن هناك سببا وحيدا لرفع الدعوى وهو شخصي حبت كالم باطل، ودليل بطالنه 

 الرسائل نفسها!
 وسيأيت البيان من كالمي!

----------- 
 يتنز ه بأوصاف ووصفهم الشيخني بطانة يف )!(الفلسطيين الدكتور طعن وقد وقولك: ] -6

 [!للدعوة نفسه يَنسب عمن فضال العوام عنها
 التعليق

البطانة اليت تعقد جمالس سرية تصدر منها فتاوى سرية لسوريا وليبيا واليمن وتكون سببا 
 لدخول سجن أمين هل هي بطانة صاحلة!! .. ما شاء اهلل!!

----------- 
 دعوى ضده رفع رجل ظلم يف ملشاركته الشيخني ملساومة األمر به وصل بل وقولك: ] -7
 أسامة الدكتور فقام ،-اهلل حرسها- السعودية العربية اململكة يف الشرعية احملكمة يف
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 أبو تنازل إذا إال الشيخني ضد   رفعها اليت الدعوى عن يتنازل لن بأنه بالتهديد )!(الفلسطيين
 !ضد ه رفعها اليت الدعوى عن أيوب
 [واحلقيقي الوحيد السبب هو فهذا

 التعليق من وجوه:
توسط يف موضوع  -كما بلغنا–ليس هناك مشاركة يف الظلم، فالشيخ عبيد  الوجه األول:

الدعوى بني الشيخ حممد بن هادي وأيب أيوب فهل ترى أنه توسط للمشاركة يف ظلم أيب 
 أيوب؟

 وهل وساطة الشيخ حممد بن هادي للشيخ عبيد كانت ظلما يل على حد تعبريك؟!!
لشخص قد يتدخل له الشافعون وينهون أن رفع الدعوى حق شخصي، وا الوجه الثاني:

 الدعوى ويتنازل عن حقه وال يكون يف ذلك مشاركة يف الظلم.
فهل إذا طلبت من الشيخ ربيع والشيخ عبيد أن يتدخال إلهناء القضية يكون الشيخان 

 مشاركان للظلم؟!
 !!وملا توسط الشيخ حممد بن هادي للتنازل عن دعواي يف الشيخ عبيد هل كان ظلما منه؟

 هذا أمر عجيب يا عمر!
 أنا ذكرت لك يف رساليّت عدة أسباب ملاذا تركتها ومسكت هبذا السبب؟ الوجه الثالث:

 فإن قلت: ألنك ذكرت أنك ستتنازل إذا تنازل أبو أيوب!
: نعم صحيح ذكرت هذا كنتيجة فقط وكان هذا قبل رفع الدعوى، وقد تراجعت عن فأقول

 الثانية لك وكانت قبل هذه الشوشرة حول  احملاكمة، وقبل هذا السبب فلم أذكره يف رساليت
رساليت للشيخ عبداجمليد، فكنت صادقا يف األسباب، ومل يكن هلذا  السبب الشرعي الزائد 
أي داع لذكره بعد تركي له، ومع ذلك فقد راسلتك وراسلت الشيخ عبيدا شخصيا مبا نشرته 

 وساطة وبسبب عبيد، الشيخ على دعوى رفعت كنت أين تعلمأنت شخصيا وهو قويل: ]
 وهي دعوى اهلولندي أيوب أبو علي رفع قد واآلن الدعوى، سحبت هادي بن حممد الشيخ
 واخلالف املشكلة أساس ألن عبيد الشيخ على الدعوى رفع سأعيد لذلك كيدية، دعوى

 الفنت، أهل حتريش عن والناتج يف عبيد الشيخ كالم هو األمس أصدقاء وبني بيين احلاصل
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 فلذلك مسعيت فشوه زائفة وهتما كاذبة أخبارا عين ونقله ربيع الشيخ تأثر من حصل ما مث
 [أيضا دعوى عليه أرفع أن عزمت

 
 األمس أصدقاء وبني بيين احلاصل واخلالف املشكلة أساس ألنفهذا هو السبب الرئيس: ]

 ربيع الشيخ تأثر من حصل ما مث الفنت، أهل حتريش عن والناتج يف عبيد الشيخ كالم هو
 [أيضا دعوى عليه أرفع أن عزمت فلذلك مسعيت فشوه زائفة وهتما كاذبة أخبارا عين ونقله

 و ذكرت المبررات الشرعية. فهذا هو السبب األساس للدعوى أنت بنفسك نقلته،
 هذا جتنيبكم حملاولة اخلاص عرب أراسلك فأنامث ذكرت لك سببا آخر غري ما سبق وهو: ]

 عبيد، والشيخ ربيع الشيخ على الدعوى إعادة فسأترك دعواه اهلولندي سحب فإن األمر،
 بأن إال ذلك يكون وال جذورها من املشكلة هذه حل من فالبد دعواه يسحب مل وإن

 [املوفق واهلل.وبينهما بيين القضاء يفصل
 فجعلت من عاجل حل المشاكل إنهاء قضية أبي أيوب، لكن إن أبيتم الوساطة ]فالبد

 بيني القضاء يفصل بأن إال ذلك يكون وال جذورها من المشكلة هذه حل من
 وبينهما[.

فكل هذا يؤكد أن السبب الرئيس للدعوى هو حل املشكلة من جذورها، ومن فوائدها أهنا 
 وسيلة ضغط على الذين حيرشون علي وجيعون على إقامة دعاوى ضدي.

 الثانية ألبين لك عدم وجود قيمة له تذكر.ومع ذلك لم أذكر هذا األمر في الرسالة 
 ومبا أنك اطلعت على هذه الرسالة فأين جهدك للصلح وحل املشاكل؟!

 
----------- 

 وما العامة أمام عطايا بن أسامة الدكتور نشره مالذي الكرمي القارئ أيها انظروقولك: ]-8
 [عنهم؟ أخفاها اليت احلقيقة وماهي هبم، املغر ر هبا أوهم اليت املزي فة الصورة هي

 يريد فكيف الظامل، يد على واألخذ املظلوم، بنصرة ُعرفوا مشاخينا أن   شك والوقولك: ]
 [وأهله؟ احلق نصرة يف حياهتما نذرا وقد الظلم على يعيناه أن الشيخني من الدكتور

 التعليق
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املشكلة من جذورها وهذا قد رأى الناس ما نشرته، ورأوا أين ذكرت عدة أسباب، ومنها حل 
 فيه نصرة للمظلومني، وإعزاز للسنة، وقطع الطريق على بطانة السوء..

ومشاخينا معروفون بنصرة املظلومني، وهذا هديف من الدعوة أن يرفعوا الظلم عين بسبب 
 شهادات الزور واألكاذيب اليت وصلت للشيخ ربيع والشيخ عبيد عين.

 الظلم عني.والواجب عليك أن تساعد في رفع 
ومع ذلك فأنا ال أجيز أن أصف املشايخ وطلبة العلم والعوام من السلفيني الذين طالبوين 
بالتنازل عن الدعوى إال من باب حبهم للسنة، وإكرامهم ألهل العلم، بعكس من يصور أن 

 املساعدة يف الصلح والرتاجع عن الدعوى من املساعدة يف الظلم..
وقظ بعض اإلخوة املتحمسني للتنازل عن الدعوة ويفهموا حقيقة وكالمك هذا يا عمر لعله ي

احلال، وأن هذه الدعوى مهمة لرفع الظلم، ومهمة لقطع طريق البطانة السيئة، ومهمة إلعزاز 
 العلماء، باإلضافة لنقلك موافقة الشيخ ربيع حفظه اهلل على رفع الدعوى!

----------- 
 فيها، جاء مبا اهلل حفظه والدي أخربت أسامة الدكتور رسالة قرأت أن بعدوقولك: ]-9

 هنائيا رسالته على أرد مل لذلك ،(فليذهب احملكمة إىل الذهاب أراد وإذا له تلتفت ال: )فقال
ا  .[اهلل حفظه والدي ألمر تنفيذ 

 التعليق
شكرا لك على هذا النقل، وفيه أن الشيخ ربيعا ال يفضل الجلوس للصلح معي، بل 

 للمحكمة لمصلحة يراها، فالحمد هلل الذي أنطقك بهذا..يفضل الذهاب 
ويف هذا رد على من ينكر علي الشكاية يف احملكمة الشرعية لنصرة احلق وأهله ورفع الظلم 

 عين.
 

----------- 
 عمر أخي عليكم السالم: »فيها قال رسالة أرسل 1441 حمر م 1 تاريخ ويفوقولك: ]-10
 الواقع خيالف مبا عين يتكلم ال حىت له احلقيقة لبيان والدكم مقابلة حاولت أين تعلم كما..
 إال طريقة َأِجد فلم.. الشيخ مقابلة عن يصدين من هناك كان ولكن.. علي الظلم يوقع ومبا
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 كالمه من والتوبة بالرتاجع ربيعا الشيخ مطالبا دعوى وصحيفة طلبا فقدمت الشرعية احملكمة
 واليوم..  رمسيا إليكم لتصل للشرطة مث للصلح احملكمة رئيس أحاهلا وقد.. حق بغري يفّ 

 صورة فهذه..  االتصال على جتيبوه فلم بالصلح املختص احملكمة موظف معكم تواصل
 .. إليكم واألمر..  وقانونا شرعا أريده ما وهذا..  الدعوى صحيفة

 وذلك شرع ا يُعز ر أن الشيخ من فيه يريد صلح مبجلس املطالبة الدعوى صحيفة يف جاء وقد
 .«ومكتوبة صوتية علنية توبة يتوب بأن

 هداه: )اهلل حفظه فقال الدعوى صحيفة يف جاء مبا -اهلل حفظه- الوالد مساحة فأخربت
 [(.للقضاء الرجوع عليه اهلل،

 التعليق من وجوه:
فيها أبا رساليت الثانية هذه صرحية يف أن الدعوى لرفع الظلم عين، ومل أذكر  الوجه األول:

 أريده ما وهذاأيوب أصال ، وفيها طلب الصلح، وفيها طلب التوبة والرتاجع ويف آخرها: ]
 [.إليكم واألمر..  وقانونا شرعا

أن الشيخ ربيعا حسب نقلك رفض الصلح ويريد الرجوع للقضاء فسمعا  الوجه الثاني:
 وطاعة!

طريق، وفيها عدم اهتمامكم يف الرسالة حرصي على إهناء القضية بأفضل  الوجه الثالث:
 بالصلح وإهناء املوضوع بدون حمكمة.

----------- 
 

 أن -اهلل حفظه– ربيع الشيخ من عطايا بن أسامة الدكتور يريد فكيف: قلتوقولك: ]-11
 إن قضائية دعوى عبيد الشيخ وضد ضده سريفع بأنه فيها يهدد رسالة أرسل وقد معه جيلس

 ضده؟ رفعها اليت القضية عن اهلولندي أيوب أبو يتنازل مل
 حقه عن التنازل منه يطلبان أيوب أليب سيهرعان الشيخني أن أسامة دكتور يا تعتقد هل

 [.ذلك يعتقد من وخسر خاب ضد مها؟ دعواك تسحب أن مقابل
 التعليق من وجوه:

 هل الشيخ عبيد ملا توسط للصلح يف موضوع أيب أيوب خاب وخسر يا عمر؟! األول:
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 من احرتام العلماء أن جتعل التوسط يف اخلري سبب للخيبة واخلسران؟!هل هذا 
 ليس يف رساليت الثانية ذكر ملوضوع أيب أيوب بتاتا. الثاني:
 : أراك متشددا يف البعد عن الصلح فما السبب؟الثالث

 
----------- 

 أيب دعوى إسقاط أجل من هبا تقوم اليت املناورات أن تأكد أسامة دكتور ياوقولك: ]-12
 من َعَلمني مع تتعامل فأنت جوع، من تغين وال تسمن ال احملكمة يف ضد ك رفعها اليت أيوب
 هذا بعد أوَ  شباهبما، عزِّ  يف ومها الدنيا يف زهدا وقد وجل   عز   هلل أنُفَسهما نذرا اهلدى أعالم
 الشرعية النصوص حتكيم والداين القاصي عنهما عرف وقد الطلب هذا منهما تطلب السِّن

 [!للمسلمني؟ والنصح املظلوم ونصرة الظامل يد على واألخذ
 التعليق

أعلن لك أمام الناس أني ال أريد من الشيخ ربيع وال من الشيخ عبيد التدخل 
في موضوع أبي أيوب، وإنما أريد أن يتراجعا عن خطئهما في، وأن يرفع عني 

 الظلم بسبب بطانة الشر، فما تقول؟!!
----------- 

 نصيحيت بعد العلن يف أنصحك أن يل وُحق   أسامة دكتور يا لك نصيحيتوقولك: ]-13
 [السِّر يف لك

 التعليق
 أين هي نصيحتك يف السر؟!

 وهل مكاملتك معي قبل سنة وكانت برسالة مين ملقابلة الشيخ ربيع للصلح تعتربها نصيحة؟!!
 وقد نصحتك كذلك لكنك مل تستجب للنصيحة.

----------- 
 العلم وطلبة والدعاة واملشايخ وطال هِبم العلماء عن لسانك تكف   أن وقولك: ]-14

 مجيع ا[ السلفيني
 التعليق
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احلمد هلل أنا أحرتم العلماء وطالب العلم واملشايخ السلفيني، ومن ذلك مكافحيت ملؤامرة 
 الصعافقة اليت نشأت إلسقاط العلماء واملشايخ وطلبة العلم.

ملا ينشر من بيت والدكم رسائل من أهل الشر من الزوار بأن الذي مع الشيخ العالمة 
 السلفي حممد بن هادي حماد هلل ورسوله فهل هذا من احرتام العلماء السلفيني؟

 هل من احرتام العلماء نقوالت فيها إسقاط للعلماء يف الشرق والغرب؟
 !حتى مشايخ جيزان لم يسلموا من شر بطانة السوء

 يا عمر إن الصعافقة من أعظم الناس تفريقا ومتزيقا للسلفيني فانتبه واستيقظ..
----------- 

 فاحرتم عز ها اهلل أدام السعودية العربية اململكة يف تعيش أنت أسامة دكتور يا وقولك: ]-15
 [أنظمتها واحرتم العظيمة الدولة هذه

 التعليق
 كتابات كثرية يف نصرة هذه البالد العظيمة ومنها:احلمد هلل أنا أحرتمها وأحبها، وكتبت  

 .تحذير الشباب من أسباب التطرف واإلرهاب-1
 .اإلْلَماُم ِبمنهج السلف في التعامل مع الحكَّام-2
 .البشائر اإلسالمية للعساكر السعودية-3
 .السعوديةدولة الدفاع عن العلى وجوب لحجج القوية ا-4
 .المملكة العربية السعوديةة عن دفع الشبه الغوي  -5
-مشكلة التسرع في التكفير وما يترتب عليه من فساد وتدمير-6

 .وجهود المملكة العربية السعودية في حلها -األسباب والعالج
رد على المقدسي وأبي -التوبيخ والتشهير بثالوث التفجير والتكفير-7

 قتادة وأبي بصير.
شف شبهات الردع والتبكيت بالمقدسي صاحب كتاب ك-8

 المجادلين عن الطواغيت.
 الفروق الجلية بين المعالجة الجذرية لإلرهاب والمعالجة السطحية.-9

 الرد على بعض دعاة الفتن والفساد.-10
 . التحزب وأثره السيء على الدعوة-11

----------- 
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 حق   لك كان فإن.-اهلل شاء إن- أحد   عنده يُظَلم ال ملك ا فيها أن   اعلم مثوقولك: ]-16
 شاء إن ذلك عن أحد   مينعك فلن احملاكم طريق عن املتاحة الشرعية بالطرق فخذه أحد عند
 [.اهلل

 التعليق
احلمد هلل على نعمة بالد التوحيد، ونعمة ملوك آل سعود، وهلذا رفعت الدعوى يف احملاكم 

 فتنة الصعافقة.الشرعية لرفع الظلم عين، ولنصرة الشيخ ربيع والشيخ عبيد، وللقضاء على 
وأعلن للمرة الثانية أني ال أريد من والدكم وال من الشيخ عبيد التدخل مطلقا في 

 موضوع أبي أيوب.
 والدنيا، الدِّين صالح فيه ملا ووفقهم األمني عهده وويل   ملكنا اهلل حفظوعلى دعائك: ]

[ أقول: آمني آمني عليه والقادر ذلك ويلي  إن ه الفج ار وكيد األشرار شرِّ  من بالدنا وحفظ
 آمني، واحلمد هلل رب العاملني

 
 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد

 كتبه:
 د. أسامة بن عطايا العتيبي

 هـ1441/ 1/ 16
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الفتَّان في الرد على عمر ابن شيخنا ربيع  الكاذب من الصادق لمعرفة حقيقة الميزان
 -الحلقة الثانية –المدخلي 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد:
فقد اطلعت على حلقة ثانية لرسالٍة كتبها عمر ابن شيخنا الشيخ ربيع حفظه اهلل وعافاه 

 ووقاه شر األشرار من صعافقة وبطانة سوء..
مع بعض أباطيله وكرر بعض أباطليه اليت مت تفنيدها يف اجلزء األول من الرد عليه، وسأقف 

 اجلديدة:
يطلب مين األخ عمر أن أستغفر اهلل من حق من حقوقي الشرعية، وأن أتوب مما هبتين  -1

 به!
 هذا غلط منك يا عمر يوجب عليك التوبة . التعليق:

 فال جيوز أن تطالب أحدا أن يتوب من احلق، وإمنا يتوب َمن أذنب.
فقة ودفع بطانة الشر حق شرعي، وكذلك ورفع الدعوى على الشيخ ربيع لفك حصار الصعا

وال -استخدام هذه الدعوى إلهناء الفتنة اليت بسببها حتول من كان صديقي ويقبل رأسي
إىل عدوي!! ويا ليته عاداين حبق، وإمنا عاداين بباطل  -حاجة يل بذلك لكن أكتبه للتاريخ

 وظلم وبغي.
تقد حله وجوازه، ولكن مع ذلك وأما استخدام الدعوى للضغط على أيب أيوب فهو مما أع

فقد أعرضت عنه يف رساليت الثانية لك، ويف رساليت حملمد زوج أختك، وكذلك يف مراسليت 
 مع أحد إخوانك، وكان هذا قبل رفع الدعوى، فدع عنك اإلصرار على هذا الباطل.

----------- 
أشرار وال  زعم عمر أن بعد إبعادي عن بيت الشيخ ربيع مل يعد حول الشيخ ربيع -2

 صعافقة وال بطانة سوء!!
طبعا مما يدل على صدقك! وجود البعض يف سجن احلاير، وكذلك خروج حتذيرات  التعليق:

من بيت الشيخ ربيع خمالفة ملا عليه أهل السنة، وخمالفة لتوجيهات والة األمر كالتحذير من 
من يدافع عنه، وممن  الشيخ سليمان الرحيلي، والتحذير من الشيخ حممد بن هادي، ومن كل
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يدافع عنه أعضاء يف اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء كمعايل الشيخ صاحل الفوزان حفظه 
 اهلل، ومعايل الشيخ سليمان أبا اخليل حفظه اهلل.

 فال تستطيع أن تغطي الشمس بالغربال ولو كررت هذا الكالم ألف مرة يا عمر.
----------- 

املليشيات اإلرهابية، وعالقتهم بقطر، واالستخبارات القطرية  زعم عمر أن حتذيري من -3
أدى لفتنة بني الشباب! وتعرض بعضهم ألذى بسبب ذلك مما أثر على الدعوة وأثار الفتنة ، 

 وأن هذا سبب حتذير العلماء مين!!
لألسف كالمك هذا خطري جدا، ومن أقنعك به أراد إيقاعك يف الفخ! ولكين التعليق: 

 نا  لك على اإلفاقة والتنبه.سأكون معي
السلفيون ومنهم والدك ضد املليشيات اإلرهابية، وال أظن والدك يؤيد االستخبارات القطرية، 
وال خيالف توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان حفظه اهلل مبقاطعة قطر، لذلك ال 

رون سلبا على الدعوة، ميكن أن يكون والدك والسلفيون بفعلهم هذا يثريون فتنة، وال يؤث
 وبالتايل ال ميكن لسلفي أن حيذر من والدك وال من غريه من السلفيني لتلك األسباب!

فما تذمين به هو موقف والدك وموقف السلفيني يف العامل، خالفا للصعافقة وبطانة الشر 
 املوالية لقطر، واالستخبارات القطرية، واملليشيات اإلرهابية بليبيا..

 ر؟!فهمت يا عم
والتحذير الصادر مين مبين على أكاذيب وحتريشات بطانة الشر والسوء، وأريد أن أطلع يف 

 احملكمة على هذه األسباب وتوثيقها حىت يعرف والدكم حقيقة بطانة الشر والسوء..
----------- 

زعم عمر أن تدخل املشايخ بني أيب أيوب وخصومه من الشفاعة، وأما الضغط على  -4
 على أيب أيوب ليتنازل فهو ظلم!!شيخ ليضغط 

 هذا تفريق عجيب من عمر!التعليق: 
 فهل املشايخ يشفعون ليبقى الظلم على أيب أيوب؟!

وهل مطالبتهم أبا أيوب للتنازل عن حقه ألجل أن أتنازل عن حقي يعد ظلما أليب أيوب 
 أما أنا فبقاء الظلم علي ليس ظلما؟!!



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -حفظه اهلل-حقيقة الميزان لمعرفة الصادق من الكاذب الفتَّان في الرد على عمر ابن شيخنا ربيع المدخلي
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 هذه أفكار عجيبة عندك يا عمر!
عموما ال أحتاج إىل ضغط وال شفاعة، بل أحتاج من والدكم إىل توبة وتراجع أو يقيم 

 حجته وأدلته مبا يقول ويدعي علّي.
 وكونك تكرر أن كالمه كان حبق فلست باحلكم الرتضى حكومته يا عمر!

----------- 
زعم عمر أين تواصلت مع شخص امسه حممد علي عمري لعقد لقاء مع الشيخ ربيع  -5

 للضغط على أيب أيوب ألجل التنازل عن دعواه، وأن هذا األمر كان بعد رفع الشكوى..
هذا الكالم كذب حمض، وال أعرف من هو حممد علي عمري، إال إن كنت تقصد : التعليق

 -طبعا وليس هو الشيخ العالمة السلفي حممد بن هادي-« كحممد بن هادي زوج أخت»
 أيب أيوب هنائيا.فإن كنت تقصده فلم أتطرق ملوضوع 

 وأحتداك أن تنشر الرسائل بيين وبينه إن وجدت رسائل.
أو تكتب شهادته بذلك الذي حصل كما تزعم وتدعي من الكالم املخالف للواقع، وهو  

 كذب حمض.
----------- 

 ذكر عمر رساليت له وتساءل أين طلب الصلح؟! -6
وهل الزيارة تتناىف مع الصلح؟ مث  رساليت لك قبل سنة، وفيها طلب زيارة الشيخ،التعليق: 

 أليس بعد الرسالة اتصلت يب وتكلمنا حنو نصف ساعة؟!
 وانظر إىل حرصي على لقاء الشيخ ربيع ولكن هناك من يقف حاجزا للصلح واإلصالح!

----------- 
وأما ما يتعلق بقضية السب والشتم فلست يا عمر أهال للكالم يف هذه القضايا كما  -7

 قبل، وقد مت الرد على ما كتبه الصعافقة فيها هنا:أخربتك من 
609433599585677https://www.facebook.com/osamaotiby/posts/ 

 اهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمدو 
 كتبه:

 د. أسامة بن عطايا العتيبي
 هـ1441/  2/ 1
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