الوالء الشخصي عند
الشيخ محمد بن ىادي -أصلحو اهلل-

بقلم
أبي ريحانة سالم الغرياني
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت والعاقبة للمتقُت وال عدواف إال على الظاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على خَت
خلقو أصبعُت؛ وبعد:
فإف من أصوؿ أىل السنة واعبماعة الوالء يف اهلل والرباء يف اهلل ،بل ىو من مدلوالت كلمة
التوحيد ،فاؼبؤمن يوايل اغبق وأىلو ويتربأ من الباطل وأىلو ،كل ذلك منو هلل ويف اهلل ،فوالؤه
وبراؤه هلل ،ال لغَته كائنا من كاف.
فعن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -أف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ( :أوثق عرى اإلشناف
()1

اؼبواالة يف اهلل واؼبعاداة يف اهلل واغبب يف اهلل والبغض يف اهلل)

وعن الرباء بن عازب -رضي اهلل عنو -أف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ( :إف أوثق عرى
اإلشناف أف ربب يف اهلل ،وتبغض يف اهلل)
وعن أيب أمامة -رضي اهلل عنو -عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ( :من أحب يف اهلل،
()2

وأبغض يف اهلل ،ومنع هلل؛ فقد استكمل اإلشناف)

)ٔ( أخرجو الطرباين (ٖ  )ٕ / ٕٔ٘ /والبغوي يف " شرح السنة " (ٖ  )ٕٜٗ /وحسنو اإلماـ األلباين
يف الصحيحة برقم ( ) ٜٜٛوذكر لو شاىدين "حديث الرباء الذي أوردتو وقد أخرجو اإلماـ أضبد وغَته
وحديث ابن مسعود يف اؼبصنف وغَته"
)ٕ) أخرجو أبو داود ، ٗٙٛٔ :وصححو لغَته العالمة األلباين يف الصحيحة)ٖٛٓ( :
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النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ( :ثالث من كن فيو وجد
وعن أنس -رضي اهلل عنو -عن ّْ
حالوة اإلشناف :من كاف اهلل ورسولو أحب إليو فبا سواذنا ،وأف زنب اؼبرء ال زنبو إال هلل ،وأف
()1

يكره أف يعود يف الكفر بعد أف أنقذه اهلل منو كما يكره أف يقذؼ يف النار)

وأما صاحب الوالء الشخصي فهو ضيق العطن يوايل لشخصو ورأيو ،فإف مدحتو أو ؾبَّدتو أو
صوبتو فأنت الويل القريب ،وإف انتقدتو أو خطَّأتو أو خالفتو فأنت العدو البغيض .وىو زنمل
َّ
الناس على اتباع قولو وإف كاف باطال أو ضعيفا أو مرجوحا.
قال شيخ اإلسالم -رضبو اهلل...:-فالنفس مشحونة حبب العلو والرياسة ،حبسب إمكاهنا،
فتجد أحدىم يواىل من يوافقو على ىواه ،ويعادى من سنالفو يف ىواه ،وإدنا معبوده ما يهواه
ه
َنت تَ ُكو ُف َعلَْي ِو َوكِ ًيال} [الفرقاف]ٖٗ :
ت َم ِن َّازبَ َذ إِ َؽبَوُ َى َواهُ أَفَأ َ
ويريده ،قاؿ تعاىل{ :أ ََرأَيْ َ
إلى أن قال -رضبو اهلل :-وإف كاف عاؼباً أو شيخاً ،أحب من يعظمو دوف من يعظم نظَته،
حىت لو كانا يقرآف كتابا واحداً كالقرآف ،أو يعبداف عبادة واحدة متماثالف فيها ،كالصلوات
اػبمس؛ فإنو زنب من يعظمو بقبوؿ قولو واالقتداء بو أكثر من غَته ،وردبا أبغض نظَته وأتباعو
حسداً وبغياً ،كما فعلت اليهود ؼبا بعث اهلل ؿبمداً صلى اهلل عليو وسلم يدعو إىل مثل ما دعا
ِ ِ
ِ ِ
َنزَؿ اللَّوُ قَالُوا نػُ ْؤِم ُن ِدبَا أُن ِزَؿ َعلَْيػنَا َويَ ْك ُفُرو َف ِدبَا
يل َؽبُ ْم آمنُوا دبَا أ َ
إليو موسى ،قاؿ تعاىلَ { :وإ َذا ق َ
َّ ِ
ين أُوتُوا
َوَراءَهُ َوُى َو ْ
اغبَ ُّق ُم َ
ص ّْدقًا لّْ َما َم َع ُه ْم} [البقرة ،]ٜٔ :وقاؿ تعاىلَ { :وَما تَػ َفَّر َؽ الذ َ

)ٔ( أخرجو البخاري ، ٔٙ :ومسلم ٙٚ :يف كتاب اإلشناف.
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ِ
اب إَِّال ِمن بَػ ْع ِد َما َجاءَتْػ ُه ُم الْبَػيّْػنَةُ} [البينة ،]ٗ :وقاؿ تعاىلَ { :وَما تَػ َفَّرقُوا إَِّال ِمن بَػ ْع ِد
الْكتَ َ
َما َجاءَ ُى ُم الْعِْل ُم بَػ ْغيًا بَػْيػنَػ ُه ْم} [الشورى... ]ٔٗ :
إلى أن قال -رضبو اهلل :-فمن كاف من اؼبطَاعُت من العلماء واؼبشايخ واألمراء واؼبلوؾ متبعاً
للرسل :أمر دبا أمروا بو ،ودعا إىل ما دعوا إليو ،وأحب من دعا إىل مثل ما دعا إليو ،فإف اهلل
زنب ذلك ،فيحب ما زنبو اهلل تعاىل ،وىذا قصده يف نفس األمر أف تكوف العبادة هلل تعاىل
وحده ،وأف يكوف الدين كلو هلل .وأما من كاف يكره أف يكوف لو نظَت يدعو إىل ذلك ،فهذا
يطلب أف يكوف ىو اؼبطاع اؼبعبود ،فلو نصيب من حاؿ فرعوف وأشباىو .فمن طلب أف يطاع
دوف اهلل ،فهذا حاؿ فرعوف ،ومن طلب أف يطاع مع اهلل ،فهذا يريد من الناس أف يتخذوا من
دوف اهلل أنداداً زنبوهنم كحب اهلل .واهلل سبحانو وتعاىل أمر أال يُعبد إال إياه ،وأال يكوف الدين
إال لو ،وأف تكوف اؼبواالة فيو ،واؼبعاداة فيو ،وأال يتوكل إال عليو ،وال يستعاف إال بو .فاؼبؤمن
اؼبتبع للرسل يأمر الناس دبا أمرهتم بو الرسل ،ليكوف الدين كلو هلل ،ال لو ،وإذا أمر أحد غَته
()1

دبثل ذلك أحبو وأعانو ،وسر بوجود مطلوبو...اخل

ولألسف الشديد أف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -رفع راية الوالء الشخصي على
أقوالو وآرائو اليت ليس لو عليها ذرة من دليل ،بل ومنها اؼبنكر الشديد الذي ىو من كبائر
الناس على أقوالو وشنتحنهم
الذنوب كالسب والشتم والنبز والطعن يف العرض .مث يريد أف زنمل َ

لكل من نصحو أو
ّٔا ويعادي كل من خالفو ألجل ىذه األقواؿ اؼبنكرة متعصبا لنفسو ُمسفّْها ّْ

)ٔ) اغبسنة والسيئة ()ٜٓ-ٛٙ
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رد خطأه أو أخذ بقوؿ كبار العلماء الذين ردوا عليو وحذروا من مسلكو .ويريد من العلماء
األجالء أف يأخذوا بأقوالو العارية عن األدلة والرباىُت.
عاقل أف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهللَّ -فرؽ السلفيُت بسبب أحكامو اعبائرة
وال يُنكر ٌ
وحرض على عدـ
على عدد من طالب العلم واؼبشايخ وعدائو ؽبم بال حجة وال برىاف ،بل َّ
اجتماعهم يف بالد اعبزائر كما ىو معلوـ يف اتصالو مع أزىر اعبزائري ،وىذا الذي صدر منو
ليس من منهج السلف يف شيء ألف اهلل أمر باالجتماع وهنى عن الفرقة وأمر بإقامة الدليل
والربىاف على الدعوى قاؿ تعاىل{ :قُل ىاتُوا بػرىانَ ُكم إِف ُكنتم ِ ِ
ُت}[البقرة]ٔٔٔ :
صادق َ
ُْ َ
ْ َ ُْ َ ْ
قال شيخ اإلسالم -رضبو اهلل -بعد أف ساؽ أدلة احملبة يف اهلل فبا ذكرتو يف أوؿ اؼبقاؿ ،قاؿ:
وقد جعل اهلل فيها -أي نصوص اغبب يف اهلل -عباده اؼبؤمنُت بعضهم أولياء بعض وجعلهم
إخوة وجعلهم متناصرين مًتاضبُت متعاطفُت ،وأمرىم سبحانو باالئتالؼ وهناىم عن االفًتاؽ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ين فَػَّرقُوا ِدينَػ ُه ْم
واالختالؼ فقاؿَ { :و ْاعتَص ُموا حبَْب ِل اللَّو َصب ًيعا َوَال تَػ َفَّرقُوا} ،وقاؿ{ :إ َّف الذ َ
ِ
ت ِمْنػ ُه ْم ِيف َش ْي ٍء إَِّدنَا أ َْمُرُى ْم إِ َىل اللَّ ِو} اآلية ،فكيف رنوز مع ىذا ألمة ؿبمد
َوَكانُوا شيَػ ًعا لَ ْس َ
صلى اهلل عليو وسلم أف تفًتؽ وزبتلف حىت يوايل الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن
واؽبوى؛ بال برىاف من اهلل تعاىل ،وقد َّبرأَ اهلل نبيو صلى اهلل عليو وسلم فبن كاف ىكذا ،فهذا
فعل أىل البدع؛ كاػبوارج الذين فارقوا صباعة اؼبسلمُت واستحلوا دماء من خالفهم ،وأما أىل
السنة واعبماعة فهم معتصموف حببل اهلل ،وأقل ما يف ذلك أف يفضل الرجل من يوافقو على
ىواه وإف كاف غَته أتقى هلل منو ،وإدنا الواجب أف يقدـ من قدمو اهلل ورسولو ،ويؤخر من أخره
اهلل ورسولو ،وزنب ما أحبو اهلل ورسولو ،ويبغض ما أبغضو اهلل ورسولو؛ وينهى عما هنى اهلل عنو
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ورسولو وأف يرضى دبا رضي اهلل بو ورسولو؛ وأف يكوف اؼبسلموف يدا واحدة فكيف إذا بلغ األمر
ببعض الناس إىل أف يضلل غَته ويكفّْره وقد يكوف الصواب معو وىو اؼبوافق للكتاب والسنة
()1

...اخل

وقال أيضا :وليس ألحد أف ينصب لألمة شخصا يدعو إىل طريقتو ويوايل ويعادي عليها غَت
النيب صلى اهلل عليو وسلم وال ينصب ؽبم كالما يوايل عليو ويعادي غَت كالـ اهلل ورسولو وما
اجتمعت عليو األمة بل ىذا من فعل أىل البدع الذين ينصبوف ؽبم شخصا أو كالما يفرقوف بو
()2

بُت األمة يوالوف بو على ذلك الكالـ أو تلك النسبة ويعادوف.

وىنا أنقل لك أيها القارئ اؼبنصف كالما نفيسا لشيخ اإلسالـ -رضبو اهلل -نقلو شيخنا العالمة
ربيع بن ىادي اؼبدخلي -حفظو اهلل -وعلق عليو تعليقات مفيدةٍ -جزاه اهلل خَتا-
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف معٌت قولو تعاىلَّ { :ازبَ ُذوا أَحبارىم ورىبانػَهم أَربابا ِمن د ِ
وف
ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َْ ً ْ ُ
اللَّ ِو} وىؤالء الذين ازبذوا أحبارىم ورىباهنم أرباباً حيث أطاعوىم يف ربليل ما حرـ اهلل وربرًن
ما أحل اهلل يكونوف على وجهُت :
األول :أف يعلموا أهنم بدلوا دين اهلل فيتبعوهنم على ىذا التبديل فيعتقدوف ربليل ما حرـ اهلل أو
ربرًن ما أحل اهلل اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسل فهو كفر ،وقد جعلو اهلل
ورسولو شركاً ،وإف مل يكونوا يصلوف ؽبم ويسجدوف ؽبم ،فكاف من أتبع غَته يف خالؼ الدين
مع علمو أنو خالؼ للدين واعتقد ما قالو ذلك دوف ما قالو اهلل ورسولو -مشركا مثل ىؤالء .)ٔ) ؾبموع الفتاوى البن قاسم ( ٖ) ٜٗٔ/
)ٕ) انظر ؾبموع الفتاوى (ٕٓ)ٔٙٗ/
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الثاني :أف يكوف اعتقادىم وإشناهنم بتحرًن اغبراـ وربليل اغبالؿ ثابتاً ،لكنهم أطاعوىم يف
ٍ
معاص ،فهؤالء ؽبم حكم
معصية اهلل كما يفعل اؼبسلم ما يفعلو من اؼبعاصي اليت يعتقد أهنا
أمثاؽبم من أىل الذنوب ،كما قد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ( :إدنا الطاعة يف
()1

اؼبعروؼ)

مث ذلك احملرـ للحالؿ واحمللل للحراـ إف كاف ؾبتهداً قصده اتباع الرسل لكن خفي عليو اغبق يف
نفس األمر وقد اتقى اهلل ما استطاع فهذا ال يؤاخذه اهلل خبطئو بل يثيبو على اجتهاده الذي
أطاع بو ربو.
ولكن من علم أف ىذا أخطأ فيما جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم مث اتبعو على خطئو
وعدؿ عن قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم فهذا لو نصيب من ىذا الشرؾ الذي ذمو اهلل،
السيما إف اتبع يف ذلك ىواه ونصره باليد واللساف ،مع علمو أنو ـبالف للرسوؿ صلى اهلل عليو
وسم فهذا شرؾ يستحق صاحبو العقوبة عليو.
وؽبذا اتفق العلماء على أنو إذا عرؼ اغبق ال رنوز لو تقليد أحد يف خالفو ،وإدنا تنازعوا يف
عاجزا عن إظهار اغبق الذي يعلمو فهذا يكوف
جواز التقليد للقادر على االستدالؿ وإف كاف ً
كمن عرؼ أف دين اإلسالـ حق وىو بُت النصارى فإذا فعل ما يقدر عليو من اغبق ال يؤاخذ
دبا عجز عنو وىؤالء كالنجاشي وغَته.
وأما من قلد شخصاً دوف نظَته دبجرد ىواه ،ونصره بيده ولسانو من غَت علم أف معو اغبق فهذا
من أىل اعباىلية ،وإف كاف متبوعو مصيباً مل يكن عملو صاغباً ،وإف كاف متبوعو ـبطئاً كاف آشباً
.أىػ .
(ٔ) البخاري (٘ٗٔ ،)ٚومسلم (ٓٗ)ٔٛ
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قال شيخنا ربيع -حفظو اهلل :-يعٌت حىت لو كاف متبوعو على اغبق وىو تابعو بغَت حجةوال برىاف فقط ألنو فالف ،ىذا آمث وإف كاف متبوعو على اغبق فيجب أف يتجرد اإلنساف هلل
ويبحث عن اغبق ويتبع أىلو وينصر ىذا اغبق وينصر أىلو ،ىذا ىو اؼبطلوب من اؼبؤمن.
وقد شاع التفرؽ والتحزب يف ىذا العصر اؼبليء بالفنت واؼبكتظ بالكوارث وىو أمر خطَت على
األمة يف دينها ودنياىا.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رضبو اهلل تعاىل" :-وليس للمعلمُت أف زنزبوا الناس ويفعلوا ما
يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكونوف مثل اإلخوة اؼبتعاونُت على الرب والتقوى كما قاؿ
تعاىلَ { :وتَػ َع َاونُوا َعلَى الِْ ّْرب َوالتَّػ ْقوى َوَال تَػ َع َاونُوا َعلَى ِْ
اإل ِْمث َوالْعُ ْد َو ِاف}.
َ
وليس ألحد منهم أف يأخذ على أحد عهداً دبوافقتو على كل ما يريده ومواالة من يواليو ومعاداة
من يعاديو ،بل من فعل ىذا كاف من جنس جنكيز خاف وأمثالو الذين رنعلوف من وافقهم
صديقا ولياً ومن خالفهم عدواً بغيضاً.
بل عليهم وعلى أتباعهم عهد اهلل ورسولو بأف يطيعوا اهلل ورسولو ويفعلوا ما أمر اهلل بو ورسولو
وزنرموا ما حرـ اهلل ورسولو ويرعوا حقوؽ اؼبعلمُت كما أمر اهلل ورسولو  ،فإف كاف أستاذ أحد
مظلوماً نصره وإف كاف ظاؼبا مل يعاونو على الظلم بل شننعو منو  ،كما ثبت يف الصحيح عن
()1

النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ( :انصر أخاؾ ظاؼبا أو مظلوما)

قال شيخنا ربيع -حفظو اهلل :-وىذا يكاد ينعدـ اآلف يف اعبماعات اإلسالمية ينصر أخاهظاؼباً أو مظلوماً على اؼبنهج والطريق اعباىلي مع األسف الشديد! وىذا أمر معروؼ الشك،
(ٔ) البخاري (ٕٗٗٗ).
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ولكن علينا أف نتوب إىل اهلل تبارؾ وتعاىل ونرجع إىل ىذا اغبق الذي ربانا عليو رسوؿ اهلل،
والذي يريده اهلل تباؾ وتعاىل لنا أف نكوف ؿببُت للحق مناصرين لو.
مث قاؿ بعد ذلك -أي شيخ اإلسالـ :-فإف وقع بُت معلم ومعلم ،وتلميذ وتلميذ ،ومعلم
وتلميذ خصومة ومشاجرة مل رنز ألحد أف يعُت أحدذنا حىت يعلم اغبق ،فال يعاونو جبهل وال
ّٔوى بل ينظر يف األمر فإذا تبُت لو اغبق أعاف احملق منهما على اؼببطل سواء كاف احملق من
أصحابو أو أصحاب غَته ،وسواء كاف اؼببطل من أصحابو أو أصحاب غَته ،فيكوف اؼبقصود
َّ ِ
ِ
ُت بِالْ ِق ْس ِط
ين َآمنُوا ُكونُوا قَػ َّوام َ
عبادة اهلل وحده وطاعة رسولو واتباع اغبق قاؿ تعاىل{ :يَأَيػُّ َها الذ َ

ِ
ِ
ِِ
ُت إِ ْف يَ ُك ْن َغنِيِّا أ َْو فَِق ًَتا فَاللَّوُ أ َْوَىل ِِّٔ َما فََال
ُش َه َداءَ للَّو َولَْو َعلَى أَنْػ ُفس ُك ْم أَ ِو الْ َوال َديْ ِن َو ْاألَقْػَربِ َ
ِ
ضوا فَِإ َّف اللَّوَ َكا َف ِدبَا تَػ ْع َملُو َف َخبِ ًَتا}
تَػتَّبِعُوا ا ْؽبََوى أَ ْف تَػ ْعدلُوا َوإِ ْف تَػلْ ُووا أ َْو تُػ ْع ِر ُ
يقاؿ :لوى يلوي لسانو فيخرب بالكذب ،واإلعراض أف يكتم اغبق فإف الساكت عن اغبق
شيطاف أخرس ،ومن ماؿ مع صاحبو سواء كاف اغبق لو أو عليو فقد حكم حبكم اعباىلية
وخرج عن حكم اهلل ورسولو.
والواجب على صبيعهم أف يكونوا يداً واحدة مع احملق على اؼببطل فيكوف اؼبعظم عندىم من
عظمو اهلل ورسولو ،ويكوف اؼبقدـ عندىم من قدمو اهلل ورسولو ،واحملبوب عندىم من أحبو اهلل
ورسولو ،واؼبهاف عندىم من أىانو اهلل ورسولو ،حبسب ما يرضى اهلل ورسولو ال حبسب األىواء،
فإنو من يطع اهلل ورسولو فقد رشد ومن يعص اهلل ورسولو فإنو ال يضر إال نفسو .
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فهذا ىو األصل الذي عليو االعتماد وحينئذ فال حاجة إىل تفرقهم وتشيعهم  ،قاؿ تعاىل:
{إِ َّف الَّ ِ
ِ
ِ
ت ِمْنػ ُه ْم ِيف َش ْي ٍء} .وقاؿ تعاىل َ { :وَال تَ ُكونُوا
ذ
ين فَػَّرقُوا دينَػ ُه ْم َوَكانُوا شيَػ ًعا لَ ْس َ
َ
ِ ِ
َّ ِ
ات} أىػ كالـ ابن تيمية رضبو اهلل
ين تَػ َفَّرقُوا َو ْ
اختَػلَ ُفوا م ْن بَػ ْعد َما َجاءَ ُى ُم الْبَػيّْػنَ ُ
َكالذ َ

()1

قال شيخنا ربيع -حفظو اهلل :-فيجب على كل مسلم أف يفتش نفسو فقد شنيل إنساف إىلصاحب اغبق ؽبوى  ،فقبل أف يتبُت لو اغبق يتمٌت أف يكوف فالف ىو اؼبنتصر باغبجة أو غَتىا
فتميل نفسو ألنو فالف ،ولو كاف على اغبق ال رنوز أف يوجد ىذا اؼبيل ،فيقوؿ :إذا وجد ىذا
اؼبيل ولو مع صاحب اغبق يكوف من حكم اعباىلية ،وىذا أمر ال سنطر بالباؿ عند كثَت من
الناس .فيجب على اؼبسلم أف يراقب اهلل يف القضايا اؼبختلف فيها ،وأف يكوف قصده فقط
معرفة اغبق سواء مع ىذا أو مع ذاؾ .
ومن ىنا يقول الشافعي" :إذا دخلت يف مناظرة ال أبايل إذا كاف اغبق مع صاحيب أو معي" فال
يبايل وال يتمٌت أف يكوف اغبق معو بل يتمٌت أف يكوف مع صاحبو وأف تكوف النصرة لو ،ىذا
ىو اػبلق العايل وىذا ىو الدين اؼبستقيم .نسأؿ اهلل أف رنعلنا وإياكم من ىذه النوعيات
اؼبنصفة الباحثة عن اغبق ،البعيدة عن اؽبوى وعن أساليب اعباىلية .فالذي يلزمنا معشر اإلخوة
أف نفتش أنفسنا فمن وجد يف نفسو شيئا من ىذا اؼبرض فعليو أف يتدارؾ نفسو ويقبل على
العالج الناجع ويبحث دائما عن اغبق لينجو بنفسو من وىدة التعصب األعمى الذي قد
()2

يؤدي إىل الشرؾ باهلل تبارؾ وتعاىل أو يؤدي إىل الضالؿ اػبطَت...اخل

(ٔ) انظر ؾبموع الفتاوى ( ٔ٘/ٕٛػ .)ٔٚ
)ٕ) التعصب الذميم وآثاره ()ٖٗ-ٕٜ
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وىذا الكالـ ينبغي للشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -أف يتأملو ليصلح من حالو وكذلك
أتباعو؛ فهذه ىي تربية شيخ اإلسالـ -رضبو اهلل -فليعتربوىا!!
فالشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهللَ -ع َق َد على أقوالو -اعبائرة الظاؼبة اػبالية من األدلة

النقي ومن
والرباىُت -ألوية الوالء والرباء وتعصب لنفسو ولقولو فمن وافقو فهو
التقي ُّ
السلفي ُّ
ُّ
خالفو فهو إما صعفوؽ أو ُزعنوؼ أو ُّفروج أو ُمتأثّْر بالصعافقة أو ُملحق بالصعافقة ،يف عدد

من األلقاب اليت نبز ّٔا السلفيُت اؼبخالفُت لو.

وسأعرض يف ىذه اؼبقالة مواقف عديدة صدرت عن الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل-
تدؿ على ذبسد ىذا النوع من الوالءات -أي الوالء الشخصي -عنده.
أ ِ
ُجمل تلك المواقف التي سأتكلم عنها فيما يلي:
 -1موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -مع مشرؼ إذاعة مَتاث األنبياء خبصوص
بث دروس الشيخ الدكتور عرفات احملمدي -حفظو اهلل-
 -2موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -من الشيخ نزار بن ىاشم -حفظو اهلل-
 -3موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -من الشيخ عبداهلل بن صلفيق الظفَتي -
حفظو اهلل-
 -4موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -من الشيخ عباس اعبونة -حفظو اهلل-
 -5موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -من أيب أيوب اؼبغريب اؽبولندي.
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 -6موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -مع تلميذه السابق أيب رزنانة سامل الغرياين
اللييب.
 -7موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -مع تلميذه السابق ؿبمد اؼباجري التونسي.
وىناؾ مواقف أخرى مل أتطرؽ إليها يعرفها من عرؼ الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل-
مثل :رضاه عن أناس ساندوه يف ىذه الفتنة كاف يتكلم عنهم قبلها ،وسخطو على أناس وقفوا
ضده يف ىذه الفتنة كاف يثٍت عليهم سابقا واللبيب باإلشارة يفهم!!
***
أوال :موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -مع مشرؼ إذاعة مَتاث األنبياء خبصوص
()1

بث دروس فضيلة الشيخ الدكتور عرفات احملمدي -حفظو اهلل-
يتجسد الوالء الشخصي عنده يف ىذا اؼبوقف يف أمرين:

األوؿ :تعليق بث دروس الشيخ ؿبمد بن ىادي يف إذاعة مَتاث األنبياء حىت توقف دروس
الشيخ عرفات احملمدي.
الثاين :استئناؼ بث دروس الشيخ ؿبمد بن ىادي بعد إيقاؼ دروس الشيخ عرفات احملمدي.
كاف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -يطعن يف الشيخ الدكتور عرفات احملمدي -حفظو
اهلل -يف آّالس اػباصة ،مث توسعت دائرة إظهار الطعن شيئا فشيئا ،وخالؿ ىذه اؼبدة كانت
)ٔ( مراسلة الشيخ عبداهلل الظفَتي ؼبشرؼ إذاعة مَتاث األنبياء -حفظهما اهلل-
https://app.box.com/s/m4ryua5orhsoq64t78fxixrx18usmgyf
https://app.box.com/s/5j7jwis9jln61x7lv0qs8d6hcj5clng8
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دروس الشيخ الدكتور عرفات احملمدي -حفظو اهلل -تبث عرب إذاعة مَتاث األنبياء وكأف شيئا
مل يكن -وىذا فبا غاظ الشيخ ؿبمد بن ىادي! -فطلب من مشرؼ اإلذاعة أف يوقف بث
دروس الشيخ الدكتور عرفات احملمدي -حفظو اهلل )1(-ألسباب مل يفصح لو عنها ،فأ ح عليو
مشرؼ اإلذاعة يف ذلك ولكنو مل يظفر بشيء يسوغ إيقاؼ دروس الشيخ عرفات ،ويف ذاؾ
الوقت سألٍت أحد إخواننا :ىل صحيح أف الشيخ عرفات أُوقف من إذاعة مَتاث األنبياء؟
فقلت لو :لعلو مشغوؿ بشيء ما ،وكنت أعلم بشيء من األمر ومل أكن أعلم أنو توقف ومل
أىتم بذلك وقلت يف نفسي" :إهنا سحابة صيف" ،وكاف يف ذلك الوقت درس التعليق على
فتح اؼبغيث للحافظ السخاوي ،فاتصل يب أحد إخواننا من ليبيا يسألٍت :ؼباذا توقف بث درس
الفتح؟ فاستغربت حينها! وسألت أخانا عبد الصمد اؽبولندي -حفظو اهلل -عن سبب توقف
البث ،فقاؿ يل :إف الشيخ ؿبمد بن ىادي يريد افتتاح موق ٍع ٍ
خاص بو.
عرفت حينها أف األمر أكرب من ذلك فاتصلت بالشيخ عرفات احملمدي -حفظو اهلل -فأخربين
اػبرب وأنو ؼبا رأى تعنُّت الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -انسحب من اإلذاعة درءًا للفتنة.
وبقي الشيخ ؿبمد بن ىادي منقطعا عن اإلذاعة فًتة -فيما أعلم -إىل إعالنو التعليق على
بعض رسائل اإلماـ آّدد ؿبمد بن عبدالوىاب -رضبو اهلل -ويف ذلك اليوـ أو قبلو زاره مشرؼ
إذاعة مَتاث األنبياء فلما ظبع بالدرس اعبديد أعلن عن بثو يف اإلذاعة؛ وبقي األمر على ذلك
ودروس الشيخ عرفات احملمدي معلقة يف اإلذاعة ،فلما بلغ ذلك شيخنا اإلماـ ربيع بن ىادي
)ٔ( وىذه رسالة مناصحة من الشيخ الظفَتي للشيخ ؿبمد خبصوص ىذه القضية
https://app.box.com/s/skgw7wa08gam599nnp7v76if4j8b0b63
وىذا رابط منشور ألحد اؼبصعفقُت يتبجح فيو بأف الشيخ عرفات طُرد من اإلذاعة بأمر من الشيخ ؿبمد
https://e.top4top.net/p_878fq3t01.jpg
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اؼبدخلي -حفظو اهلل -انتصر للحق بعلم وعدؿ وطلب من مشرؼ اإلذاعة أف يعيد بث دروس
الشيخ الدكتور عرفات احملمدي-حفظو اهلل )1(-فغضب من ذلك الشيخ ؿبمد بن ىادي -
أصلحو اهلل -فقاؿ منتصرا لنفسو ولرأيو الظامل( :يريدوف أف شنشوين؛ ما يف تسجيل بعد اليوـ؛
من ترؾ شيئا هلل عوضو اهلل خَتا منو!!)
فمن ىنا تعلم أيها القارئ اؼبنصف كيف ذبسد الوالء الشخصي عند الشيخ ؿبمد -أصلحو
اهلل -يف ىذا اؼبوقف.
***
ثانيا :موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -من الشيخ نزار بن ىاشم -حفظو اهلل-
كاف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -يعامل الشيخ نزار بن ىاشم بالود ويزكيو وقاؿ عنو:
()2

(أخ فاضل من طالبنا الذين مل يتغَتوا) وينصح باألخذ عنو

فلما حصل ما حصل من الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -بسبب طعنو يف عدد من
طالب العلم السلفيُت بدوف حجة وال برىاف ،قاـ الشيخ نزار بن ىاشم -حفظو اهلل -بإرساؿ
نصيحة الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -فيما بينو وبينو ،فما كاف من األخَت إال أف

)ٔ) رسالة الشيخ ربيع -حفظو اهلل -إىل مشرؼ إذاعة مَتاث األنبياء
https://ia800109.us.archive.org/21/items/AUD20180114/AUD20180114.mp3
)ٕ( راجع ىذا اؼبقاؿ
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=25899
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قابلها بالكرب والعناد ،فرد اغبق وغمط الناصح ،فقاؿ( :نزار ىذا وجهو كقفاه)( )1وقاؿ أيضا:
()2

(أريد حياتو ويريد مويت)

فلما كاف من الشيخ ؿبمد بن ىادي ما كاف من رده للحق ،نشر الشيخ نزار ىذه النصيحة
ليعلم الناس حقيقة األمر وال ينجروا وراء الشيخ ؿبمد بالتقليد األعمى.
فصار الشيخ نزار بعد أف كاف من خيار الطالب واإلخواف ،صعفوقا َّ
كذابا قليل األدب ُؿبَ َّذرا

الصمات.-
منو -كما يف ؿباضرة ُّ

فها أنت ترى أيها القارئ اؼبنصف كيف ذبسد الوالء الشخصي عند الشيخ ؿبمد -أصلحو
اهلل -يف ىذا اؼبوقف وحكاية األلفاظ اليت قاؽبا عن الشيخ نزار تغٍت عن التعليق عليها واهلل
اؼبستعاف.
***
ثالثا :موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -من الشيخ عبداهلل بن صلفيق الظفَتي -
حفظو اهلل-
حاوؿ الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -أف يصور للناس أف كالمو يف الشيخ عبد اهلل
الظفَتي -حفظو اهلل -من أجل قضية ىاين بن بريك -رده اهلل للحق -وليس األمر كذلك.

)ٔ( قالو يف أحد قاعات كلية اغبديث بعد انتهاء احملاضرة وحبضور عدد من الطالب
)ٕ) قاؽبا يف مواقف كلية اغبديث ونقلها عنو عمر أبالظي اؼبغريب
https://b.top4top.net/p_873vff7k1.jpg
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فإف كالـ الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -يف الشيخ عبد اهلل الظفَتي -حفظو اهلل -إدنا
ىو انتصار منو لنفسو ورأيو وذلك ألف الشيخ الظفَتي مل يوافقو يف حكمو على عدد من
طالب العلم الذين ينبزىم بلقب الصعافقة وكذلك مل يسكت عن طعوناتو حُت سكت غَته
من الساكتُت؛ بل صدع باغبق ودافع عن إخوانو ووقف يف صف كبار العلماء الذين أنكروا
على الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -أحكامو اعبائرة الظاؼبة.
وؼبا قاـ الشيخ نزار بن ىاشم -حفظو اهلل -بإرساؿ نصيحة للشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو
اهلل -فيما بينو وبينو ،وكاف من الشيخ ؿبمد بن ىادي ما كاف ونشر الشيخ نزار ىذه النصيحة
ليعلم الناس حقيقة األمر وال ينجروا وراء الشيخ ؿبمد بالتقليد األعمى.
هتجم عدد من اؼبتهجمُت على الشيخ نزار بن ىاشم -حفظو اهلل -بالسب والشتم؛ فعندىا
دافع الشيخ عبد اهلل الظفَتي -حفظو اهلل -عنو ووصف نصيحتو بأهنا "موفقة مؤدبة"
عندىا غضب الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -لنفسو وطعن يف الشيخ عبد اهلل الظفَتي
()1

-حفظو اهلل -وقاؿ عنو" :إنو ال يعرؼ األدب"

مث بعد ذلك أظهر الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -أف كالمو يف الشيخ عبد اهلل الظفَتي
حفظو اهلل -إدنا ىو ألجل ىاين بن بريك ليوىم السامعُت أف موقفو منو غَتة للسنة وليساألمر كذلك -وإف صدؽ يف كالمو يف ىاين ،-ولو ذبرد ىؤالء السامعوف للحق لعرفوا ذلك إذ
)ٔ) نقل ىذا عمر أبالظي عن الشيخ ؿبمد بن ىادي وىذا رابط كالمو
https://b.top4top.net/p_873kqlxp1.jpg
ويف ىذا النقل وصف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -ؼبن ينبزىم بالصعافقة بأهنم فجرة فجرة
فجرة ،ودعاؤه عليهم بأف يغضب اهلل عليهم ،وأف عليهم غضب اهلل ،وىذا كلو منو انتصارا لنفسو
ولقولو ،فبا يؤكد ذبسد الوالء الشخصي واغبمية للنفس عنده -أصلحو اهلل.-
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ىو ظاىر جلي ،ويؤيد ذلك موفقو من ىاين بعد احنرافو كما شهد عليو بذلك الثقات يف أوؿ
الفتنة ،وأضيف ىنا شهاديت أين مل أظبع من الشيخ ؿبمد بن ىادي حرفا واحدا يف ىاين بن
بريك بعد احنرافو إال مؤخرا ،بل مرة جاءه أحد الطالب يسألو عن خروج ىاين يف اؼبظاىرات؟
فقاؿ لو :اسأؿ عن الذي يعنيك وينفعك!!.
ودبا أف الشيخ ؿبمد بن ىادي بدَّع ىاين بن بريك وقاؿ عنو خارجي ،فالسؤاؿ الذي يطرح
نفسو ىل ؿبمد اإلماـ مبتدع إخواين عنده؟ أـ أف ميزاف التبديع عند الشيخ يتقلب ويتغَت؟ فما
َوقَ َع فيو اإلماـ أشد وأعظم إذ َوقَّ َع على الكفر الصراح ،مث يقوؿ أنا غَت مكره وأمري بيدي؛
راجع أخي القارئ ما كتبو أخونا الشيخ عبداإللو الرفاعي يف حلقتو الثالثة( )1لعلك ذبد جوابا
عن ىذا السؤاؿ .مث إف كاف الشيخ ؿبمد بن ىادي ؿبقا يف سبب كالمو يف الشيخ الظفَتي
لشكره على تراجعو فقد كتب تراجعا عن الثناء على ىاين بن بريك وبُت فيو حقيقة كالـ
()2

الشيخ ؿبمد بن ىادي فيو

ويزيد األمر وضوحا أف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -أوىم السامعُت أيضا كما يف
الصمات أنو أرسل للشيخ الظفَتي من ينصحو يف قضية ىاين بن بريك كما ىو سياؽ
ؿباضرة ُّ
كالمو ؼبن تأملو وىذا كالمو بنصو :قاؿ يف خروجو عن صماتو( :فإذًا يا جونة أيهم أحق بأف
تستغرب تغريداتو يف الدفاع عن األشخاص أىو دفاع من دافع عن ؿبمد بن ىادي؟ أـ أنو
)ٔ( اغبلقة الثالثة
https://drive.google.com/file/d/11E84uobTc52Vum6Uzh6SEbH
E9ercfxj4/view
هتجم الدكتور ؿبمد بن ىادي علي
)ٕ( بياف موقفي -أي الشيخ الظفَتي -من ىاين ابن بريك وحقيقة ُّ
https://up.top4top.net/downloadf-874if11c1-pdf.html
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دفاع من دافع عن اػبارجي ىاين بن بريك؟ واؼبدافع ىو ابن صلفيق الصفيق َّ
الكذاب ،وأقوؿ
لكم وأسجلها اآلف :يشهد اهلل وكفى بو شهيدا ،وكفى بو عليما ،أنٍت قد أرسلت إليو عدة
مرات فأرسلت إليو كالً من الشيخ الفاضل أخينا عبداهلل بن مفلح العنزي أيب عبد الرضبن،
وأرسلت إليو أخانا وابننا الفاضل ماجد اؼبرسني ،واستصحبوا معهم أخانا الفاضل الشيخ معاشي
يف حفر الباطن ،وناصحوا الرجل من ىذا ،وواعدىم أف يكف كما أعلمونا ،فقلت اغبمد هلل،
أما واهلل ما أحب فضيحة أصحابنا ،فلما جاءت أوراؽ نزار فرح ّٔا وطار ،وذىب يزكيها
ويقوؿ :فيها علم وأدب! وىي خالية من الصدؽ والعلم واألدب).
أقوؿ معلقا على ىذا الكالـ:
أوال :قولو( :فأرسلت إليو كالً من الشيخ الفاضل أخينا عبداهلل بن مفلح العنزي أيب عبد
الرضبن ،وأرسلت إليو أخانا وابننا الفاضل ماجد اؼبرسني ،واستصحبوا معهم أخانا الفاضل الشيخ
معاشي يف حفر الباطن ،وناصحوا الرجل من ىذا ،وواعدىم أف يكف كما أعلمونا ،فقلت
اغبمد هلل)
أي أف يناصحوا الرجل يف ىذا -اسم اإلشارة يعود على دفاعو عن ىاين بن بريك -وليس
األمر كذلك ،فهاتاف صوتيتاف للشيخ عبداهلل بن مفلح العنزي يناصح فيهما الشيخ الظفَتي
بأف يًتؾ الدفاع عن طالب العلم يف اؼبدينة ،وفبا جاء فيهما من كالـ الشيخ ؿبمد بن ىادي
الذي نقلو الشيخ عبداهلل بن مفلح العنزي :قل-أي يا عنزي -لو -أي الظفَتي -يًتكهم -أي
اإلخوة يف اؼبدينة( -إف غلبوين فهذا شيء كتبو اهلل ،وإف غلبتهم فخلك أخوي يف كل األحواؿ)
وقاؿ أيضاً( :واهلل لن يصلوا إىل ما يريدوف ،واهلل ما أتكلم على أخي -أي الظفَتي ،-ولن
أحذر من الشيخ عبداهلل وال أتكلم فيو)
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صوتية رقم (ٔ)
https://app.box.com/s/rpcozdn6d2bnc7kry7u5xuiy29xt64bc
صوتية رقم (ٕ)
https://app.box.com/s/kb7ilb6e5ss89dlvgtbe390eg8jwcbbg
وكذلك يزيد ىذا األمر إيضاحا ما نشره الشيخ عبداهلل الظفَتي -حفظو اهلل -يف البياف اآلخر
(ٔ)

فتأملو

قلت :ال حوؿ وال قوة إال باهلل! أيعقل ىذا من الشيخ ؿبمد بن ىادي؟!( :إف غلبوين وإف
غلبتهم!!) ما ىذا؟! لكنو الوالء الشخصي ىو الذي يقود اؼبرء ؼبثل ىذا واهلل اؼبستعاف.
مث يا شيخ إف كاف ما نقلو الشيخ العنزي صحيحا وىو ثقة -إف شاء اهلل -وكما زكيتو يا شيخ
ؿبمد يف خروجك عن صماتك؛ فها ىو يناصح الشيخ الظفَتي يف دفاعو عن طالب العلم
باؼبدينة الذين تنبزىم بالصعافقة ال يف دفاعو عن ىاين بن بريك؛ وكيف تصنع بيمينك ىذه
(واهلل لن يصلوا إىل ما يريدوف ،واهلل ما أتكلم على أخي ،ولن أحذر من الشيخ عبداهلل وال
أتكلم فيو) وىا أنت قد رميتو وطعنت فيو طعنا شديدا بال حجة وال برىاف وإدنا انتصارا
لنفسك واهلل اؼبستعاف.

)ٔ ) بياف بطالف وصف الدكتور ابن ىادي لعبداهلل بن صلفيق الظفَتي بالكذب وتأكيد الشيخ العالمة
عبيد بن عبداهلل اعبابري على ذلك
https://up.top4top.net/downloadf-874a32041-pdf.html
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ثانيا :قولو( :وواعدىم أف يكف كما أعلمونا ،فقلت اغبمد هلل) ىنا سؤاؿ يطرح نفسو على
تقدير أنو أرسلهما ليناصحاه على أف يكف عن الثناء عن ىاين بن بريك.
فهل تكلم الشيخ عبد اهلل الظفَتي -حفظو اهلل -بعد أف وعد بأف يكف عن الثناء عن ىاين
بن بريك على ما ذكر الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -؟
ىذا زنتاج إىل بياف تاريخ الوعد اؼبزعوـ ليُعلم ىل الشيخ الظفَتي -حفظو اهلل -أخلف بالوعد

أو ال .وليس األمر كذلك إدنا ىو ما قررتو سابقا.

ثالثا :فبا يؤكد ما ذكرتو يف الفقرة األوىل قوؿ الشيخ ؿبمد( :فلما جاءت أوراؽ نزار فرح ّٔا
وطار ،وذىب يزكيها ويقوؿ :فيها علم وأدب! وىي خالية من الصدؽ والعلم واألدب)
ىذا ىو مربط الفرس أيها القارئ ،قوؿ الشيخ عبداهلل الظفَتي -حفظو اهلل -عن أوراؽ نزار بن
ىاشم "موفقة مؤدبة" ،وىذا على زعم الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -إساءة لو ،فلهذا
شن تلك اؽبجمة على الشيخ الظفَتي فالذي يسيء للشيخ ؿبمد يا ويلو ويا سواد ليلو!!
رابعا :قولو( :يشهد اهلل وكفى بو شهيدا ،وكفى بو عليما  ،أنٍت قد أرسلت إليو عدة مرات).
أقوؿ :ال شك أف الشيخ يعلم خطورة ىذه العبارة
ُسئل العالمة ابن عثيمُت -رضبو اهلل :-عن قوؿ بعض الناس ( يعلم اهلل كذا وكذا ) ؟
فأجاب بقولو :قوؿ (يعلم اهلل) ىذه مسألة خطَتة حىت رأيت يف كتب اغبنفية أف من قاؿ عن
شيء يعلم اهلل واألمر خبالفو صار كافرا خارجا عن اؼبلة ،فإف قلت( :يعلم اهلل أين ما فعلت
ىذا) وأنت فاعلو دبقتضى ذلك أف اهلل رنهل األمر( ،يعلم اهلل أين ما زرت فالنا) وأنت زائره
صار اهلل ال يعلم دبا يقع ،ومعلوـ أف من نفى عن اهلل العلم فقد كفر ،وؽبذا قاؿ الشافعي -رضبو
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اهلل -يف القدرية قاؿ( :جادلوىم بالعلم فإف أنكروه كفروا ،وإف أقروا خصموا) واغباصل أف قوؿ
القائل (يعلم اهلل) إذا قاؽبا واألمر على خالؼ ما قاؿ فإف ذلك خطَت جدا وىو حراـ بال
شك .أما إذا كاف مصيبا ،واألمر على وفق ما قاؿ فال بأس بذلك ،ألنو صادؽ يف قولو ،وألف
اهلل بكل شيء عليم ،كما قاؿ الرسل يف سورة يس{ :قَالُوا َربػُّنَا يَػ ْعلَ ُم إِنَّا إِلَْي ُك ْم لَ ُمْر َسلُو َف}

()1

وكذلك فبا يزيد األمر وضوحا وتأكيدا أف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -مل يتكلم يف
الشيخ عبداهلل الظفَتي -حفظو اهلل -بسبب قضية ىاين بن بريك وإدنا انتصارا لنفسو ،ما جاء
يف صوتية االعتذار للمحب الصديق وعصبة العم صلفيق .
ؼبا أوىم الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -السامعُت أف كالمو يف الشيخ الظفَتي -حفظو
الصمات حصل لو سبق
اهلل -كاف ألجل قضية ىاين بن بريك كما يف ؿباضرة اػبروج عن ُّ
لساف فيها فقاؿ" :يا صفيق يا صلفيق أو يا صلفيق يا صفيق" فخانو السجع وزلق بو اللساف،
فقاـ بعدىا بأياـ معتذرا لعائلة العم صلفيق -رضبو اهلل -وىذا نص اعتذاره فتأملو أيها اؼبنصف:
[ السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو؛ اغبمد هلل رب العاؼبُت والعاقبة للمتقُت وأشهد أف ال إلو إال
اهلل وحده ال شريك لو ويل الصاغبُت وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو نبينا ؿبمد
وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يوـ الدين.
أما بعد :فما عهدمت ؿبمد بن ىادي فيكم؟ صادؽ اللهجة أـ ال؟
اغبضور :صادؽ ،صادؽ

)ٔ( اؼبناىي اللفظية (ٖ)ٔٛٗ-ٔٛ
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رد عليو إنساف وقاؿ لو :أخطأت يف كذا؟ صادؽ اللهجة
وما عهدمت ؿبمد بن ىادي فيكم إذا َّ
أـ ال؟
اغبضور :صادؽ ،صادؽ
وما عهدمت ؿبمد بن ىادي فيكم إذا تبُت لو اػبطأ يرجع ويصرح بذلك بشجاعة أـ أنو سناؼ؟
اغبضور :بشجاعة.
أو أنو زناوؿ يلف ويدور وال يقوؿ أخطأت؟
اغبضور :حاشاؾ ،حاشاؾ.
أعوذ باهلل من ذلك كلو ،وذلك كلو وهلل اغبمد مسجل يف دروسي وأسأؿ اهلل جل وعال أف
رنعل ىذا ُخلقا يل ولكم صبيعا ،وأف رنعلنا وإياكم من صادقي اللهجة .فالشجعاف الذين
يقولوف كِلمة اغبق ولو على أنفسهم ،وأف رنعلنا وإياكم من الثابتُت على اغبق واؽبدى.
ىذه ال ُكليمات قدمتها بُت يدي موضوع أريد أف أطرحو يف دقائق إف شاء اهلل.
ذلكم اؼبوضوع أنو قد تقدـ يف لياؿ سابقة تعليق على ما كتبو اعبونة وما جاء من كالـ فيو على
الشيخ عبداهلل بن صلفيق ،وقد جاءت عبارة يف كالمي وىي يا صلفيق يا صفيق أو العكس.
فأراد بعض زعانف الصعافقة أف يستغلها يف اإلفساد بيٍت وبُت من أحب ،ودنى إىل علمي ،أنو
قد وقع يف نفس بعض من أحبو شيئا من ىذه الكلمة ،فصوروا أنٍت أتكلم عن الوالد صلفيق
الظفَتي رضبو اهلل ،وكيف يكوف ذلك؟!
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ويتصور ذلك؟! والكالـ من أولو إىل آخره فيو التصريح باسم الشخص اؼبقصود ،وفيو إعادات
الضمائر واػبطابات كلها موجهة إليو ،ىذا من ناحية.
علي الوالد العم صلفيق رضبو اهلل ،وما الذي أساء بو إيلَّ
ومن ناحية ثانية :ما الذي اعتدى بو َّ

رجل قد تويف رضبة اهلل عليو وصار إىل اهلل ونسأؿ اهلل جل وعال لو الرضبة واؼبغفرة والرضواف وأف
إيل حىت يوجو كالمي إليو ،ىذا من ناحية
ينضر وجهو يف جنات النعيم .ما الذي أساء بو َّ
ثانية.

ومن ناحية ثالثة :أفيجوز أف أسبو ومل يؤذين بشيء؟! أفيجوز أف أعرض بو حىت التعريض ومل
يؤذين بشيء؟! أفيجوز أف أسيء إليو ومل يصدر منو يف حقّْي شيء؟! كيف يتصور ذلك ؟!
النيب عليو الصالة والسالـ يقوؿ( :ال تسبوا األموات فتؤذوا األحياء) وىذا يف اؼبشركُت ،فكيف
برجل شاب يف اإلسالـ ،ومات يف اإلسالـ ،وما علمت عنو إال اػبَت ،كيف يوجو كالمي
ُخَرى}
إليو؟! كيف يوجو كالمي إليو وأنا أعلم قوؿ اهلل جل وعز { َوَال تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ ْ
فالكالـ مل يصدر منو حنوي حىت يوجو كالمي إليو ،ومع ذلك ؼبا دنى ىذا إىل علمي اتصلت
دبن أحب من عصبتو ،عصبة الشيخ العم صلفيق رضبو اهلل وقلت أفيتصور ىذا مٍت؟! رحم اهلل
مدوية ،وقلت لو ستسمعها من
العم صلفيق وغفر لو .وعلى كل حاؿ اآلف أيضا أقوؽبا صرزنة ّْ
مدوية ؾبلجلة ،ما أتوارى ّٔا خلف اعبدراف اعتذارا من ىذه الكلمة إف
ؿبمد بن ىادي صرزنة ّْ
فهم منها أين أسيء إىل العم صلفيق وأين قصدتو ،وأعوذ باهلل من ذلك ،ربنا جل وعز قد
أخربنا نبينا صلى اهلل عليو وسلم بشيء عظيم صدر يف حقو من حق عبده أو يصدر من عبده
يف حقو من اػبطأ وذلك يف قصة الرجل الذي تضيع دابتو مثل بو "هلل أفرح بتوبة أحدكم من
رجل ضلت دابتو عليها طعامو وشرابو حىت إذا أيس منها راح إىل شجرة فناـ فلما استيقظ فإذا
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ىي واقفة عند رأسو فقاؿ اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح" فلو حصل مثل
ىذا اػبطأ يف حق الباري جل وعال اهلل يغفره من شدة الفرح فاػبطأ ال يؤاخذ اهلل بو ،ومع ىذا
إيل رضبو اهلل تعاىل.
أقوؿ كيف يتصور أين أقصد ىذا الرجل رضبو اهلل ومل يصدر منو إساءة َّ
وإدنا أراد ىؤالء الزعانف ،زعانف بعض الصعافقة اإلرجاؼ ّٔذه الكلمة ليثَتوا ما يثَتوه من
اإلحن والعداوات بيٍت وبُت من أحب ومن ىذه الكلمات ،قد ظبعتم ما عندي وأقوؿ ؼبن
ىاتفتو اليوـ أستغفر اهلل من أف يكوف قصدي ىذا ،وكالمي صريح يف بياف اؼبقصود ومن ىو
اؼبقصود بكالمي ،وكلفتو واآلف أصرح ّٔا بأف زنمل عذري واعتذاري إىل صبيع عصبة العم
إيل وال حبرؼ وال
صلفيق ،وليعلموا أين ال أستجيز ذلك ،فمعاذ اهلل أف أسيء إىل من مل يسئ َّ
بكلمة ،إذ ىذا من الظلم والعدواف واالعتداء والبغي أف تعتدي على من مل يسئ إليك ،فأقوؿ
عبميع عصبة العم صلفيق :واهلل ما دار ذلك يل خبلد وال يتصور عاقل ىذا وإدنا الكالـ كلو
موجو إىل اؼبردود عليو بالصراحة والضمائر ،وإف كاف وقع بسبب ىذه الكلمة يف أنفس من
أحب شيء فأنا أصرح ّٔا اآلف معتذرا ؽبم صبيعا قطعا للطريق على زعانف بعض ىؤالء
الصعافقة ولست خبائف من أحد من ىؤالء الصعافقة وأقوؿ ذلك ؿببة لعصبة الشيخ الذين
عرفتهم وما رأيت منهم إال كل خَت وأقوؿ ذلك اعًتافا بالفضل ألىلو ،فهذا األخ الذي كلمتو
اليوـ وىاتفتو من األحبة على قليب وإىل قليب وأسأؿ اهلل جل وعال أف رنعلنا وإياكم صبيعا من
رجاعُت إىل اغبق وناصحُت للخلق ومشفقُت على اػبلق ،فهذا ما
اؼبتحابُت فيو واؼبتآخُت فيو َّ
وجب قولو لقطع الطريق على ىؤالء الفتَّانُت كما قلت قبل قليل زعانف بعض الصعافقة.
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وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو نبينا ؿبمد وعلى آلو وأصحابو وأتباعو بإحساف إىل
()1

يوـ الدين]

تأمل أخي القارئ ىذه العبارات جي ًدا:
إيل
علي الوالد العم صلفيق رضبو اهلل ،وما الذي أساء بو َّ
ٔ /ما الذي اعتدى بو َّ
إيل حىت يوجو كالمي إليو،
ٕ /ما الذي أساء بو َّ
ٖ /أفيجوز أف أسبو ومل يؤذين بشيء؟!
ٗ /أفيجوز أف أعرض بو حىت التعريض ومل يؤذين بشيء؟!
٘ /أفيجوز أف أسيء إليو ومل يصدر منو يف حقّْي شيء؟!
 /ٙفالكالـ مل يصدر منو حنوي حىت يوجو كالمي إليو
إيل
 /ٚومع ىذا أقوؿ كيف يتصور أين أقصد ىذا الرجل رضبو اهلل ومل يصدر منو إساءة َّ
إيل وال حبرؼ وال بكلمة،
 /ٛفمعاذ اهلل أف أسيء إىل من مل يسئ َّ
 /ٜإذ ىذا من الظلم والعدواف واالعتداء والبغي أف تعتدي على من مل يسئ إليك
قلت :فهذه العبارات أخي القارئ اؼبنصف تؤكد لك أف كالـ الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو
اهلل -يف الشيخ عبداهلل الظفَتي -حفظو اهلل -ليس ألجل قضية ىاين بن بريك ،وإدنا تكلم فيو
)ٔ) ىذا رابط الصوتية
https://ia800102.us.archive.org/16/items/AUD20171229WA0016
/AUD-20171229-WA0016.m4a
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انتصارا لنفسو ألنو يزعم أف الشيخ الظفَتي -حفظو اهلل -أساء إليو بقولو تعليقا على نصيحة
الشيخ نزار بن ىاشم -حفظو اهلل" :-موفقةٌ مؤدبةٌ"
فالشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -عندما أساء كل تلك اإلساءات للشيخ عبداهلل الظفَتي
حفظو اهلل -ووصفو بأنو (ال يعرؼ األدب ،و َّكذاب ،وال يستحي من الكذب ،وصفيق،
ومبطل ،وخائن) إدنا ألجل أنو أساء إليو.
ُ
فهنا يف صوتية االعتذار ىذه يُثبت أنو مل يسئ للعم صلفيق رضبو اهلل -وىذا حق -لكنو علل
عدـ اإلساءة للعم صلفيق ألنو مل يسئ إليو ،وإدنا الذي أساء إليو ىو ابنو الشيخ عبداهلل

الظفَتي -حفظو اهلل -فلهذا السبب أساء إليو الشيخ ؿبمد -أصلحو اهلل -فاؼبسألة شخصية
(ٔ)

ال غَت واهلل اؼبستعاف .وؼبزيد من التوضيح طالع أخي القارئ مقاؿ أيب عمر الظفَتي

وىنا أعلق بتعليقات يسَتة على بعض ما جاء يف كالـ الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل-
دبا أف اؼبناسبة قد جاءت.
قولو :فما عهدمت ؿبمد بن ىادي فيكم؟ صادؽ اللهجة أـ ال؟
أقوؿ :يا شيخ ؿبمد أمل ينصحك شيخنا العالمة ربيع اؼبدخلي -حفظو اهلل -عدة مرات
خبصوص من تنبزىم بالصعافقة وبُت لك أف األدلة اليت تدعيها ال تساوي يف ميزاف اعبرح
شيئا؟!

)ٔ) رابط مقاؿ أيب عمر الظفَتي
https://app.box.com/s/y8n7mln9efxnsm4wvdul9hay72usz8es
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أمل ينصحك شيخنا األستاذ الدكتور عبداهلل البخاري -حفظو اهلل -عدة مرات يف ىذا األمر
وكنت يف أوؿ األمر تظهر لو أف ىؤالء الذين طعنت فيهم مثل ابنك أنس؟!
أمل يناصحك غَت واحد من اإلخوة يف كالمك يف الشيخ الدكتور عرفات احملمدي -حفظو
اهلل -وطالبوؾ باألدلة ومل تستطع أف تقيم على ربذيرؾ منو دليال واحدا؟!
أمل يطالبك تلميذؾ أبو رزنانة باألدلة على كالمك يف الشيخ الدكتور عرفات احملمدي -حفظو
اهلل -فلم تقدـ لو دليال واحدا؟! أمل يقل لك اذىب للشيخ العالمة عبيد اعبابري -حفظو اهلل-
وتكلم معو يف ىذا األمر ورفضت ذلك؟! أمل تطعن أمامو يف اؼبشايخ الثالثة (ربيع وعبيد
()1

وعبداهلل-حفظهم اهلل )-مث نشر عنك أسامة العمري نفي ذلك عن الشيخُت؟!

رد عليو إنساف وقاؿ لو :أخطأت يف كذا؟ صادؽ
قولو :وما عهدمت ؿبمد بن ىادي فيكم إذا َّ
اللهجة أـ ال؟ وما عهدمت ؿبمد بن ىادي فيكم إذا تبُت لو اػبطأ يرجع ويصرح بذلك بشجاعة
أـ أنو سناؼ؟ أو أنو زناوؿ يلف ويدور وال يقوؿ أخطأت؟ أعوذ باهلل من ذلك كلو ،وذلك كلو
وهلل اغبمد مسجل يف دروسي وأسأؿ اهلل جل وعال أف رنعل ىذا ُخلقا يل ولكم صبيعا ،وأف
رنعلنا وإياكم من صادقي اللهجة ،فالشجعاف الذين يقولوف كِلمة اغبق ولو على أنفسهم ،وأف
رنعلنا وإياكم من الثابتُت على اغبق واؽبدى.
أقوؿ :يا شيخ ؿبمد -أصلحك اهلل -قد خطَّأؾ العلماء ،خطَّأؾ شيخنا ربيع وعبيد -حفظهما
اهلل -وناقشك شيخنا ربيع -حفظو اهلل -وحاججك ومل تستطع أف تقيم على أقوالك وطعنك
)ٔ( تغريدة أسامة العمري كانت بتاريخ ٕٕ ٕٓٔٛ/ٕ/وؾبلسي مع الشيخ ؿبمد كاف بتاريخ
ٕٔ/رمضاف ٖٔٗٛ/يوافق  ٕٓٔٚ/ٙ/ٚوسيأيت ذكره.
صورة التغريدة https://c.top4top.net/p_881expiv1.jpg
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يف السلفيُت ووصفهم بالصعافقة وإغباقهم بأىل البدع دليال واحدا عنده .ومع ىذا مل ترجع
وكابرت وعاندت!!
وكذلك :تبُت لك بل ولكل عاقل طعنك يف عرض أيب أيوب وىو واضح وضوح الشمس ومل
التوابُت وزنب اؼبتطهرين.
تتب من ذلك وتعلن توبتك منو؛ فأدعوؾ للتوبة النصوح فإف اهلل زنب َّ
مدوية ،وقلت لو ستسمعها من ؿبمد بن ىادي
قولو :وعلى كل حاؿ اآلف أيضا أقوؽبا صرزنة ّْ
مدوية ؾبلجلة ،ما أتوارى ّٔا خلف اعبدراف.
صرزنة ّْ
مدوية ؾبلجلة ،ما تتوارى ّٔا
قلت :نتمٌت أف نسمع منك توبة عن كالمك يف أيب أيوب صرزنة ّْ
خلف اعبدراف.
قلت :فها أنت تالحظ أيها القارئ اؼبنصف كيف ذبسد الوالء الشخصي عند الشيخ ؿبمد بن
ىادي -أصلحو اهلل -يف ىذا اؼبوقف وقد أكدت لك ذلك بعدة مؤكدات فتأملها وكن متجردا
هلل يف ذلك واقصد طلب اغبق فاغبق فوؽ اعبميع .
***
رابعا :موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -من الشيخ عباس اعبونة -حفظو اهلل-
ال أدري أي جرشنة اقًتفها الشيخ عباس اعبونة حىت يصب عليو الشيخ ؿبمد بن ىادي -
أصلحو اهلل -جاـ غضبو؟!
أ ألنو قاؿ ( :أنا أعجب واهلل من اؼبغردين واؼبدافعُت عن الشيخ ؿبمد! ؼباذا ال يرجعوف إىل
الشيخُت الشيخ ربيع والشيخ عبيد للسؤاؿ عن أصل اؼبسألة وىي :كالـ الشيخ ؿبمد يف الشيخ
عرفات وإخوانو؟ ىل أصاب الشيخ ؿبمد يف ىذا أـ قضي األمر؟!! لكن ىذا يدؿ على وجود
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أمراض ودسائس يف القلوب وفراغ يف األوقات يريدوف يضيعوهنا يف القاؿ والقيل وحسبنا اهلل
ونعم الوكيل )
قلت :وىل يف ىذا الكالـ شيء رنعلك تغضب كل ىذا الغضب ،ويسوغ لك الطعن يف
الشيخ عباس اعبونة فتقوؿ فيو ( :عباس اعبونة الذي شق جونتو ومزقها باعبهل ،وقد أعماؾ
ىواؾ ،قد ُش َّقت جونتك ،وفقأت عينك فذىب بصرؾ وطمس اهلل على بصَتتك ،ليعرؼ
اعبونة أنو ال يعرفو العلم وال األدب وال العدؿ ،بل وال الغَتة وال اغبمية اإلسالمية الدينية على
عقيدة أىل السنة واعبماعة)
أ ُكل ىذا ألنو تعجب من الذين دافعوا عنك يا شيخ ؿبمد ؟! أ ُكل ىذا ألنو نصح الشباب
بالرجوع للشيخُت اعبليلُت ربيع وعبيد -حفظهما اهلل -وسؤاؽبما عمن تنبزىم بالصعافقة؟!
أ ُكل ىذا ألنو وصف اؼبدافعُت عنك ،والذين يطَتوف ّٔذه الدفاعات ليصوروؾ مظلوما ال ظاؼبا
أف يف قلؤّم مرضا ؟!
نعم؛ طعوناتك يف الشيخ عباس اعبونة كانت لشعورؾ أنو أساء إليك بكالمو ىذا ،فغضبت
لنفسك وأخذتك اغبمية فانتقمت ؽبا!! وىذا ليس من أخالؽ اؼبشايخ الذين يقتدوف بالنيب -
صلى اهلل عليو وسلم-؛ فعن عائشة -رضي اهلل عنها -أهنا قالت( :ما ُخ َّْت رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم بُت أمرين إال أخذ أيسرذنا ما مل يكن إشبا ،فإف كاف إشبا كاف أبعد الناس منو ،وما
(ٔ)

انتقم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لنفسو ،إال أف تنتهك حرمة اهلل عز وجل)

)ٔ( متفق عليو واللفظ ؼبسلم
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قلت :وقد اطلع شيخنا العالمة ربيع بن ىادي -حفظو اهلل -على كالـ الشيخ عباس اعبونة يف
لصمات اؼبفرغة فقاؿ عنو" :ىذا كالـ حق" وقد ظبعتو منو.
ؿباضرة ا ُّ
فتأمل أخي القارئ كيف يغضب الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -لنفسو ولرأيو وىذا يؤكد
لك تغلغل الوالء الشخصي عنده -أصلحو اهلل-
***
خامسا :موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -من أيب أيوب اؼبغريب اؽبولندي.
عندما كاف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -يريد إلصاؽ التهمة بالشيخ الدكتور عرفات
احملمدي -حفظو اهلل -وأنو وراء البياف الذي نُشر ،وفيو إقالة أيب أيوب اؽبولندي من
اؼبؤسستُت ،إضافة إىل ما أضافو الشيخ ؿبمد بن ىادي من عنده وىو أهنم نشروا الفضائح
()1

واؼبعائب!!

يف ذلك الوقت استشهد الشيخ ؿبمد بن ىادي بأيب أيوب كما يف كشف

النقاب( )2وال شك أف الشهادة ال تقبل إال من العدؿ ،وال يُستشهد إال بالعدؿ ،فالفاسق
لكن الشيخ استشهد بأيب أيوب
وآّهوؿ ال يستشهد ّٔما ،وال أظن ىذا سنفى عن الشيخ !! َّ
()3

ليثبت التهمة اليت افًتاىا على الشيخ الدكتور عرفات -حفظو اهلل -فلما كتب أبو أيوب بيانا

)ٔ) البياف باللغة العربية https://e.top4top.net/p_771rinjq0.jpeg
البياف باللغة اؽبولندية https://b.top4top.net/p_771ohu533.jpg
)ٕ( ىذا رابط مقاؿ كشف النقاب
https://up.top4top.net/downloadf-8711jtpe1-pdf.html
)ٖ( ىذا رابط بياف أيب أيوب
https://c.top4top.net/p_87113ejt1.jpg
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وضح فيو أف ما ذكره الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -غَت صحيح ومل يقع مطلقا ،بل
َّ
ودعاه للمباىلة على ذلك.
حينها غضب الشيخ ؿبمد بن ىادي لنفسو ووصف شاىده السابق بأوصاؼ شديدة كما يف
خروجو عن صماتو وىذا نص كالمو( :وىذا أعيدؾ فيو إىل يف إىل ما كتبتو يف (كشف النقاب)
يف القاعدة ؽبؤالء أف العدؿ واؼبرضي عنو ىو من كاف معهم ولو كاف أفجر الناس فجورا يف
األعراض كالعاىر الفاجر أيب أيوب اؼبغريب اؽبولندي ،عاىر فاجر ،ويعلم اهلل من فوؽ سبع
ظبوات أنٍت ما كنت أحب ىذا وال الكالـ فيو( ،)1ولك اضطرين إليو ىؤالء الفجرة يف
اػبصومة ،فأنا مضطر إىل أف أذكره)
وقال أيضا( :واذا كنت معهم فأنت عدؿ ّّبر ولو كنت فاجرا عربيدا من أصحاب اغبانات
اػبمارات كأيب أيوب اؼبغريب ،ال ،وأعجب من ذلك أف يستخرج ؽبم التزكيات ،إهنا واهلل
و ّ
فضيحة وعار  ،ما بعدىا من فضيحة ،الفاجر العربيد يستخرج لك يا عبد اإللو تزكية! أال
تستحي من اهلل؟ واهلل ؾبرد كتابة اظبك مع ىذا يف سطر فضيحة لك ،فكيف بو وىو بصوتو
()2

يستخرج لك تزكية ؟ ىذا عجب ،ىذا واهلل عجب)

قلت :بل واهلل عجبا لك أنت يا شيخ ؿبمد بن ىادي كيف تستشهد بأيب أيوب وتكتب اظبو
خبطك ويف أوراقك الرظبية وتوقع على ذلك كما يف كشف النقاب!!

)ٔ( تقدـ بياف حكم من قاؿ يعلم اهلل إذا كاف صادقا أو غَت ذلك (ص)ٔٛ :
الصمات
)ٕ) رابط تفريغ ؿباضرة ُ
https://up.top4top.net/downloadf-871btsvq1-pdf.html
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مث ؼبا أباف أبو أيوب عن حقيقة األمر الذي ذكرتو يا شيخ ؿبمد بن ىادي كِْلت لو كل تلك
الطعونات!!
وأقوؿ لك يا شيخ ؿبمد :إف كاف أبو أيوب فاسقا عاىرا عربيدا صاحب طبارات وحانات كما
وصفتو!! فهذا ال يصلح ال للمتابعات وال للشواىد؛ وإف كاف صادقا تقيا ،كيف تصفو ّٔذا ؟!
فإف قلت كاف عاىرا فاسقا مث تاب؛ فأقوؿ لك :كيف تثرب على من أخذ بيده واحتواه بعد
تعَته أنت بعد التوبة؟! وإف قلت :مل يتب فجوابو سبق!
التوبة؟! وكيف ّْ
لكن مربط الفرس ىنا أنك يا شيخ ؿبمد أنزلت جاـ غضبك على أيب أيوب انتصارا لنفسك
َّ
ولقولك يف الشيخ الدكتور عرفات -حفظو اهلل -حىت بلغ بك الغضب أف تطعن يف عرض أيب
أيوب وترميو بالعظائم فإيّاؾ واؼبوبقات وإيّاؾ وما يعتذر منو.
فها أنت تالحظ أيها القارئ اؼبنصف كيف ذبسد الوالء الشخصي عند الشيخ ؿبمد بن ىادي
أصلحو اهلل -يف ىذا اؼبوقف وكيف كاف تعاملو مع أيب أيوب قبل وبعد.وىنا الشيء بالشيء يذكر :إف عجيب ال يكاد ينقضي من تصرفات الشيخ ؿبمد بن ىادي -
أصلحو اهلل -فهو زنلف ويشهد اهلل على نفسو أنو ال يريد فضح أيب أيوب وأنو كاف حريصا
على عدـ نشر بياف إقالة أيب أيوب ،مث ىو يطعن يف عرضو -يف بيت من بيوت اهلل -ويرميو دبا
مل يرمو بو خصومو الذين نشروا عنو البياف ،بل ويسجل ذلك بصوتو وينشره مقلدوه يف اآلفاؽ،
فال حوؿ وال قوة إال باهلل!
وكذلك عجيب ال ينقضي من الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -حُت سخر من بوشىت
ألجل أنو ينادي عبداإللو الرفاعي بشيخنا!! بل العجب منك يا شيخ كيف زباطب عبداإللو
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()1

الرفاعي يف اؼبراسلة اػباصة بينكما بلقب الشيخ وبضمَت التعظيم

مث تصفو يف اؼبإل بأنو

صعفوؽ ال زنسن قراءة سطرين ىذا غريب منك!!
مع العلم أف الشيخ ؿبمد بن ىادي غضب يف أوؿ األمر على بوشىت ألنو كتب بيانا يف تربئة
()2

الشيخ الدكتور عرفات احملمدي -حفظو اهلل-

مث أصبح مرضيا عنده مؤخرا ألنو وافقو يف

()3

صعفقة السلفيُت

وللمزيد من اإليضاح راجع أخي القارئ ما كتبو األخ عبد اإللو الرفاعي حوؿ ىذه القضية يف
()4

حلقتو الثانية.

***

)ٔ( ىذا رابط اؼبراسلة بُت الشيخ ؿبمد بن ىادي وعبداإللو الرفاعي
https://c.top4top.net/p_873s49mb1.jpg
)ٕ) ىذا رابط بياف بوشىت يف تربئة الشيخ الدكتور عرفات احملمدي -حفظو اهلل-
https://a.top4top.net/p_8740u9ps1.jpg
)ٖ( ىذا رابط بياف بوشىت األخَت يف موافقة الشيخ ؿبمد يف الصعفقة
https://a.top4top.net/p_874snjft1.jpg
)ٗ( اغبلقة الثانية
https://drive.google.com/file/d/1xTHYenD82UE57UVeAYap4n
FwQRmsBfjL/view
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سادسا :موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -مع تلميذه السابق أيب رزنانة سامل
الغرياين.
يتجسد الوالء الشخصي يف ىذا اؼبوقف يف اآليت:
أوال :قوؿ الشيخ ؿبمد بن ىادي يل ( :خذلتٍت يا أبا رزنانة يف قضية عرفات )
ثانيا :قوؿ الشيخ ؿبمد بن ىادي يل( :سنرى يا أبا رزنانة ىل زبتارنا أـ زبتار عرفات)
ثالثا :قوؿ الشيخ ؿبمد بن ىادي عٍت بعد أف تركتو ( :أصبح مع الصعافقة ،أتركوه )
كنت من طالب الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -برىة من الزمن ال يكاد شنر يوـ إال
وألتقي بو ،لكن يف الفًتة األخَتة حصل شيء من االختالؼ بيٍت وبُت الشيخ ؿبمد بن ىادي
صماتو.
وختم باؼبفاصلة قبل خروج الشيخ عن ُ
حقيقة األمر وقصيت مع الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل:-
عندما تكلم الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -يف الشيخ الدكتور عرفات احملمدي -حفظو
اهلل -وقاؿ عنو( :شر شر) ،استغل ىذا الكالـ عدد من اؼبفتونُت وطاروا بو كل مطار دوف أف
يقفوا على دليل واحد يسوغ ؽبم تبٍت ىذا القوؿ والعمل بو إال أنو التقليد األعمى.
ومشر أسامة بن عطايا ومن معو عن ساعد الفتنة ليضربوا بو السلفيُت الذين خالفوا كالـ الشيخ
ؿبمد ،وفرح بذلك أتباع اإلماـ اؼبتسًتوف ،وصبع من اؼبفتونُت عندنا يف بالدنا من طالب أيب
حذيفة الفقيو اؼبلقب بالكبَت وصبع من طالب أيب الفضل ؿبمد الصويعي ومن تأثر معهم بقوؿ
الشيخ ؿبمد.
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وبعد مدة زار الشيخ أبو اػبطاب طارؽ درماف اؼبدينة النبوية فحضر درس شيخنا عبداهلل
البخاري -حفظو اهلل -وجلس مع الشيخ عرفات ىنية بعد الدرس ،فرآه بعض اؼبتعصبُت لقوؿ
الشيخ ؿبمد بن ىادي يف الشيخ الدكتور عرفات احملمدي -حفظو اهلل -فصاروا يتناقلوف ىذا
اػبرب ،وكأف اعبلوس مع عرفات من جنس اعبلوس مع أحد رؤوس البدع والضالؿ.
وكتبوا من السب والشتم ما ال زنصى وال يعد ،وبسبب كالـ الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو
اهلل -تشاحن كثَت من السلفيُت يف ليبيا وغَتىا من البلداف.
فنشرت أنا دفاعا عن الشيخ عرفات احملمدي والشيخ طارؽ درماف ،وىذه صورة اؼبنشور :

فبلغت ىذه الكتابة الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -فتكلم حبضرة عدد من اإلخوة بعد
صالة الظهر ٕٔ /رمضاف  ٖٔٗٛ/وضبَّل رسالة يل مع أخينا ؿبمد بن مصطفى أبوكيل نصها:
(قل أليب رزنانة قد بلغتٍت تغريداتو وساءين ىذا وال عاد يأتينا )
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مث ذىبت قبيل صالة العشاء أنتظر الشيخ ػبروجو لصالة العشاء فلما خرج كلمتو يف األمر،
فقاؿ :نتكلم بعد الصالة ،مث قاؿ يل ( :أبو اػبطاب الذي تدافع عنو ىذا عُت وأذف عرفات يف
()1

وجها )
ليبيا وحاوؿ أف رنلس معي فما أعطيتو ً

مث بعد صالة الًتاويح جلست معو يف بيتو وحدنا ،وحصل بيٍت وبينو كالـ طويل حاصلو:
ٔ /تكلمت معو خبصوص تغريدة يل يف الدفاع عن الشيخ عرفات احملمدي وطارؽ بن درماف
وأحضرت معي التغريدة كما ىي موضحة يف األعلى ،فًتكٍت الشيخ يف آّلس ودخل للبيت
وأحضر ؾبموعة من التغريدات ومراسلة كانت بيٍت وبُت أحدىم وىذه صورة احملادثة(:)2

فعلق الشيخ على ىذه احملادثة بقولوُ ( :ربيل على كالـ عبيد وعبد اهلل البخاري وال ُربيل على
كالمي؟!)
)ٔ ) ال أدري ما اعبرـ الذي اقًتفو أبو اػبطاب حىت يعاملو الشيخ ؿبمد بن ىادي ّٔذه اؼبعاملة واهلل
اؼبستعاف
)ٕ( طبعا أنا صورهتا من جوايل لكن عند الشيخ مصورة من جواؿ اؼبراسل صفحة دار ابن أبي زيد
وصاحب الصفحة ىو أبو عروة الزبَت بن ؿبمد الشيخ السبهاوي -وىو رجل صاحب فنت وتشغيب-
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فقلت لو :ىذا الذي أعتقده؛ كالـ اؼبشايخ يف عرفات.
علي يف الصفحة بقولو :ؼباذا ال ترد على الذين يعلقوف
وكذلك علق على كتابات الذين يعلقوف َّ
عليك وىا ىم يسألونك عن كالمي يف عرفات ؼباذا ال ذبيبهم؟

فقلت لو :ىذه طريقيت ال أرد على التعليقات ،وذلك ألف كثَتا منهم إال من رحم اهلل أىل
شغب وفنت.
فطلب مٍت حذؼ التغريدة وحذؼ بعض التغريدات مثل تغريدة يل ذكرت فيها قوؿ الشاعر:
وخصوـ
حسدوا الفىت إف مل ينالوا سعيوُ  ::فالكل أعداء لو
ُ
كضرائر اغبسناء قلن لوجهها  ::حسدا وبغ ػ ػػيا إنو لذميم
وعلق قائال :أنا حسدت عرفات؟! أنا حسدت عرفات؟!
فضحكت حينها -وإنو لشيء مضحك!! -وقلت لو :ال ال واهلل ما عنيتك ّٔا وال خطرت
ببايل بل عنيت فالف بن فالف ألجل كذا وكذا .
()1

ساع يف الصلح -وفقو اهلل-
فذىبت لشيخنا ربيع آنذاؾ فنصحٍت بالسكوت والصرب وأنو ٍ

فحذفت كل تلك التغريدات حينها اليت ظن الشيخ ؿبمد أين أقصده ّٔا ،و َّأملت خَتا يف جهود
شيخنا ربيع -حفظو اهلل -يف اإلصالح.

)ٔ( وكاف ىذا يف ٘ٔ/رمضاف ٖٔٗٛ/وحبضور كل من األخ أضبد الزىراين واألخ عبدالواحد اؼبدخلي
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وىذا ىو ُخلق شيخنا ربيع -حفظو اهلل -ودأبو دائما يسعى ويسعى يف الصلح واإلصالح
ورأب الصدع واغبمد هلل ىذا مشهور عنو ،خالفا ؼبن يروج عنو غَت ذلك من اؼبفتونُت الذين
يعكروف اؼباء ويصطادوف فيو ،وإدنا ىم يريدوف الصلح على طريقتهم وأىوائهم واهلل اؼبستعاف.
ٕ /فبا قالو يل الشيخ ؿبمد ( :خذلتٍت يا أبا رزنانة يف قضية عرفات )
فقلت لو :عرفات عندي إىل ىذه الساعة على خَت.
فقاؿ يل ( :ىو شر وسيظهر لك ،أنت ما تعرفو أنا أعرفو )
فقلت لو :أعطٍت األدلة ،فالرجل ال نعلم عنو ما يقدح فيو.
فقاؿ يل ( :سيتبُت لك حالو )
فأصررت عليو أف يظهر يل األدلة.
من
فقاؿ يلَّ ( :فرؽ السلفيُت يف كل مكافَّ ،فرؽ السلفيُت اليمنيُت يف اؼبدينة ،مث قاؿ يلَ :م ْن َ
()1
السلفيُت اليمنيُت تعرؼ يف اؼبدينة؟)
قلت لو :ليس يل احتكاؾ باليمنيُت لكن أعرؼ منهم عليًا اؼبشعري الذي يقرأ عليك.
فقاطعٍت بقولو ( :ما ىو سلفي عندىم ؟! )
)ٔ( ىكذا قاؿ يل كالما دوف أف يربىن عليو ولو بدليل واحد ،ولكن لعلو قصد تفريق عرفات بُت
السلفيُت وأتباع ؿبمد اإلماـ بسبب رده على اإلماـ فهذه واهلل مكرمة لو أف فرؽ بُت اغبق والباطل.
مث واهلل إف الذي فرؽ السلفيُت يف العامل ىو الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -بأحكامو اعبائرة
الظاؼبة على السلفيُت ،وما تشاىده الساحة السلفية اليوـ من التفرؽ والتشتت إال نتيجة ىذه التحذيرات
ونبزه للسلفُت بالصعافقة والطعن فيهم بدوف حجة وال برىاف وعقده الوالء على أقوالو.
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فقلت لو :الذي أعرفو أنو :مع اإلماـ ،فلم يتكلم الشيخ ؿبمد بشيء!!
مث قلت :كذلك ربيع اليمٍت وىو لعاب.
معروؼ أنو لعاب-
فقاؿ يل ( :معروؼ!! ) -أي
ٌ
مث قلت :وأشنن بن صا ح درس معي لكن ال أعلم حبقيقة حالو.
ٖ /فبا قالو يل الشيخ ؿبمد يف حق اؼبشايخ الثالثة [الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ عبداهلل]
أوال :ما قالو يف حق شيخنا العالمة ربيع اؼبدخلي -حفظو اهلل( :-الشيخ ربيع ـبدوع يف
عرفات ،وىؤالء) ،وضرب مثال باخنداع الشيخ ؿبمد أماف اعبامي -رضبو اهلل -ب ػ بامشيل
فقاؿ ( :الشيخ ؿبمد أماف إىل أف مات وىو ـبدوع ب ػ بامشيل  ،وكذا فا ح إىل اآلف ـبدوع ب ػ
بامشيل ).
وقاؿ يل :ذكرت ىذا للشيخ ربيع -أنو ـبدوع بعرفات ومن معو-
ثانيا :ما قالو يف حق شيخنا العالمة عبيد اعبابري -حفظو اهلل ( :-الشيخ عبيد انتهينا منو من
السوار على اؼبعصم ،ال يسمع إال عن طريقهم ،وال
زماف ،أخذوه معهم وطوقوا عليو كما يطوؽ ّْ
يرى إال عن طريقهم(
ثالثا :ما قالو يف حق شيخنا األستاذ الدكتور عبد اهلل البخاري -حفظو اهلل ( :-وعبد اهلل شنوت
لو راح عنو عرفات ،وىو معهم لكن أرجو أف يردعو علمو (
ٗ /فبا قالو يل الشيخ ؿبمد ( :عرفات وعبد الواحد وعبد اإللو ومهند وعبد اؼبعطي وبندر
ىؤالء كلهم شر وما جاءنا الشر إال منهم ،وأشرىم عرفات وبندر؛ ومهند ك ّذاب )
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وقاؿ( :ىؤالء وضعوا يل جواسيس يف ؾبلسي)
٘ /فبا قالو يل الشيخ ؿبمد :عن ؾبالس اعبمعة اليت يعقدىا شيخنا عبداهلل البخاري -حفظو
اهلل -يف مسجد الرضواف (ىذه آّالس ؾبالس اعبمعة ما جاءنا منها إال الشر)
وقاؿ( :حاولوا معي كثَتا أف أحاضر يف مسجد الرضواف وأنا رفضت ،يريدونٍت أف أكوف سيقة
ؽبم)( )1وقاؿ أيضا( :غرفة الرضواف ىي ِ
الق ْد ُر اليت يطبخوف فيها(
 /ٙفبا قالو يل الشيخ ؿبمد :حوؿ دورة ذي النورين اليت باركها الشيخ ربيع والشيخ عبيد
والشيخ عبداهلل -حفظهم اهلل-
قاؿ ( :زارين األخ عبد اهلل البخاري خبصوص الكالـ حوؿ ىذه الدورة فقلت لو :ىؤالء
زنتاجوف تأصيل ،فكيف يؤصلوف أبناءنا!! ،ليش ما نقوـ بالدورة التأصيلية أنا وأنت يا أخ عبد
اهلل ،فقاؿ األخ عبداهلل :طيب ،مث راح من ذلك اليوـ وما رجع وقد نصحت لو ،وقلت لو
()2

بلغهم ،عاد ما أدري بلغهم أو ال ،اهلل أعلم !!)

)ٔ( أقوؿ :إف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -يكثر من ىذا التعليل وىذا فيو تعريض دبشاسننا
ربيع وعبيد وعبداهلل فثالثتهم حاضروا يف مسجد الرضواف فهل ىم سيقة؟
وال أدري ؼبا ىذا التوجس من اإلخوة فالعامل القوي ىو الذي يقود الطالب وال سنشى أف يقودوه.
)ٕ( ؼبا كانت الدورة األوىل اليت ألقى فيها شيخنا ربيع -حفظو اهلل-كلمة عرب اؽباتف طعن أحد طالب
الدكتور ؿبمد بن ىادي وىو عمر أبالظي اؼبغريب يف الدورة ،فقلت لو :اتق اهلل ،قد باركها اؼبشايخ وعلى
رأسهم الشيخ ربيع ،وقد عمل ؽبم مداخلة ،فرد قائال :ىذه اؼبداخلة بس كذا مشي ،وأشار بيده ،فقلت
لو :كن فيها فحال وأذىب أنا وأنت للشيخ ربيع وقل لو ىذا الكالـ ،فقاؿ يل :أنتم الليبيوف أصحاب
فنت ،ىكذا قاؿ عنكم الشيخ ؿبمد بن ىادي .فذىبت للشيخ ؿبمد بن ىادي وذكرت لو القصة ،فقاؿ
يل( :أو قد قال؟! قل لو يداك أوكتا وفوك نفخ) ،ولكن لألسف كالـ بال عمل.
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 /ٚفبا قالو يل الشيخ ؿبمد يف عرفات خاصة( :أنو شر وأنو َّفرؽ السلفيُت اليمنيُت يف اؼبدينة
وفرؽ السلفيُت يف فرنسا ،وأف بيت عرفات ىي ِ
القدر اليت يطبخ فيها ىو
وفرقهم يف اليمن َّ
َّ
وىؤالء اػبمسة -يعٍت عبد الواحد وعبد اإللو وعبد اؼبعطي ومهند وبندر)-
 /ٛطلبت من الشيخ ؿبمد أف يذىب لشيخنا عبيد وشيخنا عبداهلل -حفظهما اهلل -للكالـ
معهما حوؿ ىذه القضية وقلت لو ّٔذا اللفظ( :يا شيخ الشيخ عبيد حبيبك من سنوات
والشيخ عبداهلل عشرة عمر بينكم روح ؽبم)
فرد قائال( :أنا أعرؼ طريقي)

()1

فقلت لو :يا شيخ واهلل ما ندري ماذا نفعل إذا حصل بينكم أنت واؼبشايخ فتنة واهلل اؼبستعاف.
 /ٜبعدما قاربت أف أنصرؼ مدحٍت الشيخ ؿبمد قائال ( :أنت يا ولدي أفضل من قرأ علي
تبوأت مكانة علمية فحافظ على مكانتك العلمية )
من أىل اؼبغرب ،وأنت َّ
مث خَتين بقولو ( :سنرى يا أبا رزنانة ىل زبتارنا أـ زبتار عرفات ! )
أخي القارئ :ىذا خالصة ما حصل بيٍت وبُت الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -وأنت
ترى كل ىذه الطعونات اليت كاؽبا للمشايخ وطالّٔم مل يقم يل عليها دليال واحدا ،مث يريدين أف
أتبع قولو واهلل اؼبستعاف.
وىنا أسلط لك الضوء على بعض العبارات اليت جاءت يف كالـ الشيخ ؿبمد ليتأكد عندؾ أيها
القارئ اؼبنصف ذبسد الوالء الشخصي عنده -أصلحو اهلل -ناىيك عن طعوناتو يف اؼبشايخ
الثالثة وطعوناتو يف طالّٔم واهلل اؼبستعاف.
)ٔ) مث عرفت طريقو بعد ذلك وىي :أف رنلس يف اؼبسجد ويطعن ويسب ويشتم ويرمي األبرياء.
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قولو( :خذلتٍت يا أبا رزنانة يف قضية عرفات)
أوال :ىذا ىو قوؿ الشيخ ؿبمد يل متحسرا :خذلتٍت!! ومل يوفق الشيخ أف يقوؿ خذلت اغبق
وأىلو يا أبا رزنانة ألف الشيخ -أصلحو اهلل -يربط األمر بنفسو ويريد ربطنا كذلك بنفسو ورأيو
يف ىذه القضية ،فمن خالف شخصو ورأيو فهو ّْ
اؼبخذؿ ولو كاف اغبق ومن وافقو فهو اؼبعُت
النصَت ولو كاف على الباطل وال حوؿ وال قوة إال باهلل.
ثانيا :قولو( :يف قضية عرفات) نعم ،الشيخ أقاـ الدنيا ومل يقعدىا ألجل الشيخ عرفات -حفظو
اهلل -بل إنو أغبق بقية اإلخوة ونبزىم بالصعافقة ألجل أهنم دافعوا عن عرفات وطالبوه باألدلة
بل أغبق اؼبشايخ من بعدىم ّٔم ألهنم زكوا الصعافقة.
وىنا حناكمو ؼبا قرره يف اتصالو بأزىر اعبزائري وىذا نص احملادثة:
( ٔازىر :كاف طرؼ -أي الشيخ عويسات -سجل صوتية زكى فيها ٔاولئك الصعافقة ،فكانت
سببا يف فتنة عظيمة نس ٔاؿ العافية.
الشيخ ؿبمد بن ىادي :إذف ىو منهم ماداـ ىو يزكيهم ىو منهم.
ٔازىر :يعٍت ىو زكى الصغار ،الذين يطعنوف ضبودة ،لعل عبد الباسط حدثك عنهم.
ىوالء فهو منهم ،التزكية ٔابلغ من ٔاف شنشي
الشيخ ؿبمد بن ىادي :ىذا ىو ،إذا كاف يزكي ٔ
معهم).أ.ىػ
فعند الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -الذي رنالس من ينبزىم بالصعافقة ىو منهم،
والذي يزكيهم فهذا أشد وأشد.
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مث ليعلم اعبميع أف اؼبقصود ليس ىو الشيخ عرفات بل األمر أبعد من ذلك ولو كاف ىو
اؼبقصود كما كاف يظهر الشيخ ؿبمد يف أوؿ األمر ملَ التعدي لغَته؟! وىنا أعيد القارئ إىل ما
()1

كتبو أخونا الشيخ عبد اإللو الرفاعي يف حلقتو األوىل
واهلل اؼبستعاف.

ليُعلم بداية ىذه القضية وتسلسلها

قولو( :سنرى يا أبا رزنانة ىل زبتارنا أـ زبتار عرفات!)
أوال :مل يوفق الشيخ ىنا كذلك يف ىذه العبارة فقاؿ :زبتارنا!! ومل يقل زبتار اغبق بل خَتين
بُت نفسو وعرفات فال حوؿ وال قوة إال باهلل!
وأظن أف كل عاقل يكفيو حكاية ىذا الكالـ عن شرحو أو التعليق عليو فهو واضح وضوح
الشمس يف ذبسيد الوالء الشخصي عنده.
وىذا حىت يعلم اعبميع مدى تغلغل الوالء الشخصي عند الشيخ -أصلحو اهلل -حىت يبلغ بو
ىذا اؼببلغ واهلل اؼبستعاف.
علي وأمرىم بًتكي وأين مع
وبعد أف تركتو وازبذت موقفا شرعيا ذباىو وذباه ما يصدر منو تكلم َّ

لي سبعة أشهر كما يتناقلو بعض اؼبتعصبُت لو يف اؼبدينة .
الصعافقة على حد قولو وأنو صرب ع َّ

وىذا عجيب منو بل اغبق أين قد صربت أكثر من ذلك وكنت أرغب بًتؾ درس فتح اؼبغيث

)ٔ) اغبلقة األوىل
https://drive.google.com/file/d/1rujo55QqPtJ0kN5rTymDdOFg
GkurbeXd/view
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()1
صربين بعض إخواين وبعض اؼبشايخ ،ونصحٍت شيخنا ربيع -حفظو
قبل ذلك بكثَت ولكن َّ

اهلل -بالسكوت والصرب كما تقدـ.
يف إال بعد أف تركتو وىذه
وىنا أشَت إىل أمر مهم وىو :أف الشيخ ؿبمد بن ىادي ما تكلم َّ
طريقة سار عليها الشيخ معي ومع غَتي من إخواين ،وىذا يزيد تأكيد ذبسد الوالء الشخصي
عند الشيخ إضافة ؼبا مر ذكره.
***
سابعا :موقف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -مع تلميذه السابق ؿبمد اؼباجري
()2

التونسي.

ذىب أىل التحريش والفنت إىل الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -وقالوا لو أف األخ ؿبمد
بن علي اؼباجري ينشر درسا لعرفات احملمدي وكذلك عنده درس خاص معو(ٖ) وىو من اؼبقربُت
لعرفات.
مث قالوا لو إنو كتب كالما يقصدؾ بو ،وكتب أيضا كالـ سيئا يف أحد اؼبشايخ -أي الذين يف
صف الشيخ ؿبمد-
)ٔ) روابط مراسلة تثبت رغبيت يف ترؾ القراءة على الشيخ
https://c.top4top.net/p_8775ied11.jpg
https://f.top4top.net/p_877jofm91.jpg
)ٕ( كالمو مع أخينا ؿبمد اؼباجري كاف حبضور عدد من الطالب أماـ اؼبسجد وقد انتشر وذاع واهلل
اؼبستعاف.
)ٖ) يعنوف بو الدرس الذي يلقيو الشيخ عرفات -حفظو اهلل -يف بيت أحد إخواننا الفضالء وقد حثهم
شيخنا الفاضل عبداهلل البخاري -حفظو اهلل -باالستمرار يف الدرس آنذاؾ.
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فبعدىا ذىب أخونا ؿبمد اؼباجري إىل مسجد بدري العتييب ليصلي صالة العشاء ألف اؼبسجد
يبعد عن بيتو مسافة ٓٓٔمًت تقريبا فبعدما صلى الصالة تقابل ىو والشيخ ؿبمد بن ىادي -
أصلحو اهلل -فسلم عليو فرد عليو السالـ فقاؿ لو :فبكن نتكلم على انفراد ألنو كاف يتوقع منو
أنو يرفع صوتو ليسمع الطالب.
فقاؿ الشيخ :فينك أنت من زماف ما عاد شفناؾ.
فقاؿ لو أخونا ؿبمد :أنا موجود.
فقاؿ الشيخ :أنت أسأت إيل بتغريداتك.
فقاؿ لو أخونا ؿبمد :عند باب اؼبسجد مل أسيء إليك يف شيء.
فقاؿ الشيخ :أنا الذي يقصدين يف حلقايت ال أسيء إليو؛ ولكنك أنت أسأت إيل ساؿبك اهلل
فال تأيت عندي ،وال أريد أف أرى وجهك.
فقاؿ لو أخونا ؿبمد :حنن مل ننشر كالـ الشيخ ربيع فيك ،إدنا ىؤالء الذين نشروا الكالـ -أي
الذين مع الشيخ ؿبمد بن ىادي-
فقاؿ الشيخ :ال أراؾ.
مث بعد نزولو درج اؼبسجد التفت إىل أخينا ؿبمد وقاؿ لو خليك أنشر لعرفات وخليك أنشر
للصعافقة واذبو حنو السيارة فلحق بو األخ ؿبمد وقاؿ لو :يا شيخ حنن مل ننشر شيء.
فنادى بأعلى صوتو اشهدوا عليو ال أراه عندي وال يأتيٍت!!
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مث من الغد ذىب أخونا ؿبمد اؼباجري إيل الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -وأخذ معو
منشوراتو اليت اهتموه ّٔا وقاؿ لو:
ىذه كتابايت وأنا ال أقصدؾ وحلف لو على ذلك ،فكرر الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل-
الكالـ نفسو تقريبا.
فذىب أخونا ؿبمد يف تلك الليلة إىل شيخنا ربيع -حفظو اهلل -وأخربه دبا حصل معو وأطلعو
على ما كتبوه عنو فقرأ الشيخ الكالـ الذي كتبو اؼبسمى عبد اهلل الساؼبي( )1فقرأ الشيخ حىت
وصل إيل قولو "وؼبا وصلنا إىل بيت الشيخ ،قاؿ الشيخ -ؿبمد بن ىادي :-كاف الشيخ أضبد
النجمي يطردىم طردا"
فعلق شيخنا ربيع -حفظو اهلل -قائال ( :يطرد من ،يطرد من؟! مث قاؿ :الشيخ أضبد النجمي ما
يطرد السلفيُت الشيخ أضبد النجمي يطرد أىل البدع واألىواء)
مث قرأ شيخنا ربيع -حفظو اهلل -قوؿ عبد اهلل الساؼبي "وقد كتب -أي ؿبمد اؼباجري -كالما
سيئا مثلو يف أحد اؼبشايخ"
فقاؿ شيخنا ربيع -حفظو اهلل -لألخ ؿبمد :من تقصد ّٔذا الكالـ؟
فأجابو قائال :أقصد رزيقا القرشي
فقاؿ الشيخ :أيش كتبت عنو فأعطاه الكتابة فقرأىا ،مث قاؿ لو ؼباذا كتبت ىذا؟

)ٔ) وىو اسم مستعار وراءه أىل الفنت واعبنب والكذب
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فقاؿ أخونا ؿبمد :ألنو جاءكم ىنا وبعد أف خرج من عندكم كتب كالما سيئا مفاده يا شيخ
أنكم ؼبا سألتموه :أنت مع من؟ قاؿ لك :أنا مع ؿبمد بن ىادي ،وكل السلفيُت معو ما بقيت
()1

إال أنت وعرفات

فقاؿ لو الشيخ :فُت ىذا الكالـ؟ فقاـ أحد اغبضور وقاؿ :الكالـ عندي يا شيخ أطبعو
وآتيك بو .فقاؿ الشيخ مغاضبا :جيب ىذا الكالـ خليو عندي عشاف ؼبا يأتيٍت أنصحو .مث
قاؿ الشيخ ألخينا ؿبمد :اصرب يا ولدي الفتنة ستنتهي وإف شاء اهلل األمور سبشي يف صا ح
الدعوة السلفية والسلفيُت .أ.ىػ
قلت :وىنا يتجسد الوالء الشخصي عند الشيخ ؿبمد -أصلحو اهلل -يف أمور:
أوال :أف الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -علق عداوتو ألخينا ؿبمد على زعم زعمو وىو
أنو أساء إليو ببعض التغريدات!! ولألسف الشديد أف ىذا متغلغل يف نفس الدكتور فقد فعلو
مع أكثر من شخص منهم الكاتب وبندر اػبيربي وعبد اإللو الرفاعي ومهند البتار ،وقد بُت
كل منهم ذلك وىو منشور ؼبن أراده ،وبينت أنا ما حصل يل كما تقدـ ،وال أدري ؼباذا يبٍت
ٌ
الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -عداءه ألبنائو وإخوانو على ؾبرد ظنوف سيئة ظنها دوف
أف يتثبت ويتأىن ويصرب ،نسأؿ اهلل العافية والسالمة.
)ٔ ) ىذا الكالـ من رزيق باطل والواقع يكذبو ،فاغبمد هلل معو شيخنا عبيد اعبابري وعبداهلل البخاري
وذنا ذنا ،قاؿ يػَ ْع ُقوب الدورقي قلت :أليب َعْبد اللَّ ِو -أي أضبد بن حنبل -معك اليوـ أحد َعلَى ىذا
األمر الذي أنت عليو يعٍت من آّانبة واإلنكار فقاؿ :معي عبد الوىاب -أي الوراؽ[ .-طبقات
اغبنابلة ٔ]ٗٔ٘/
قلت :فمثل ىؤالء يفرح ّٔم اؼبرء.
ومعو طالب العلم السلفيُت الصادقُت يف العامل كلو.
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ثانيا :غضب الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -على أخينا ؿبمد ألنو يدرس عند الشيخ
عرفات -حفظو اهلل -ولو تواصل بو.
ثالثا :غضب الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -على أخينا ؿبمد ألنو ينشر للشيخ عرفات
حفظو اهلل -وؼبن ينبزىم بالصعافقة.رابعا :قوؿ الشيخ (أنا الذي يقصدين يف حلقايت ال أسيء إليو؛ ولكنك أنت أسأت إيل فال
تأيت عندي ،وال أريد أف أرى وجهك)!!
ىذا من عجائب الشيخ -أصلحو اهلل ،-حيث جعل إساءتو للذي رنلس عنده مقيدة دبن
يسيء إليو ،فما دمت ال تسيء إليو فأنت ؿبفوظ الكرامة!!
فأقوؿ :يا شيخ لو جلس إليك رجل زنًتمك و ِرنلُّك ولكنو يسيء للمنهج السلفي وللسلفيُت
ولعلماء اؼبنهج السلفي ماذا تصنع معو؟!
والعجب أف الشيخ قاؿ مثل ىذا ،وأكثر منو يف مواضع كما مر يف صوتية االعتذار لعصبة العم
صلفيق ،فهو يكثر من تعليق اإلساءة للشخص باإلساءة لو ،وىذا ناتج عن الوالء الشخصي
واهلل اؼبستعاف.
أبعد ىذا كلو يلتفت إىل ربذيرات الشيخ ؿبمد بن ىادي -أصلحو اهلل -أين عقولكم يا من
تقلدونو بال حجة وال برىاف ،بل ومع ىذه الرباىُت اليت ذبسد الوالء الشخصي؛ أتتبعونو؟!
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تاـ ،وبَراءةٍ ِمن اؽبوى واؼبْيل،
تاج إىل َوَرٍع
الرواة َزن
قاؿ اإلماـ الذىيب رضبو اهلل( :و
الكالـ يف ُّ
ّ
ُ
ُ
َ
ِ ()1
باغبديثِ ،
وخربةٍ ٍ
ِ
ِ
وعلَلِو ،ورجالو).
كاملة
وؽبذا قاؿ شيخنا العالمة عبيد اعبابري -حفظو اهلل( :-ال تغًتوا بتحذير ابن ىادي)
ويف اػبتاـ أنصح بقراءة رسالتُت نافعتُت بإذف اهلل :فأنصح اإلخوة الذين ينكروف الرد على
الرّْد على اؼبخالف وبياف ٍ
صبلة من شباره-
الشيخ ؿبمد بن ىادي بقراءة ىذه الرسالة -أذنيَّة َّ
لشيخنا األستاذ الدكتور عبداهلل بن عبدالرحيم البخاري -حفظو اهلل:-
https://up.top4top.net/downloadf-874sqzu81-pdf.html

وأنصح اإلخوة الذين يتعصبوف للشيخ ؿبمد بن ىادي بقراءة ىذه الرسالة -التعصب الذميم
وآثارة -لشيخنا العالمة ربيع بن ىادي اؼبدخلي -حفظو اهلل:-
https://up.top4top.net/downloadf-874rslg71-pdf.html

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

)ٔ( اؼبوقظة ٕٛ
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