
() 1
اإلابنة عن أوهام وأغاليط ما يف الكنانة
() 2
(حوار مع الشيخ حممد بن هادي)
احللقة األوىل
َّ
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناَ ،من يهده

مضل له ،ومن يُضلل؛ فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً
هللا؛ فال َّ
عبده ورسوله.
( ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ) [آل عمران. ]102:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ) [األحزاب. ]70:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ) [النحل.]36:
أما بعد:
فقبل الشروع يف الرد على الشيخ الدكتور حممد بن هادي -أصلحه هللا-أقدم مبقدمات:
املقدمة األلوى :األمر ابلعدل لوالقسط.
جاءت النصوص الشرعية آمرة ابلعدل لوالقسط قال ( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)
[النحل.]90:

( )1الشيخ حممد ذكر يف كلمته (آن حملمد بن هادي )...ويف بعض رسائل اجلوال أنه سيخرج ما يف كنانته ،فلما أخرج
شيئاً منها أردت اإلابنة عن أخطائها وأوهامها.

( )2استأذنت مشاخينا األكارم كالعالمة ربيع والعالمة عبيد اجلابري حفظهما هللا يف إنزال هذا الرد فأذنوا جزاهم هللا
خرياً.
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وقال ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ) [احلديد.]25:
قال اإلمام ابن كثري

ول تَع َاىل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) أَي :اابلْمع اجز ا
احلُ َج ا
اتَ ،و ْ
ْ ُْ َ
 ":يَ ُق ُ َ

ا ا
ا ا
ا
ص اد ُق ( ﭘ ) َوُه َو:
الْبَاهَراتَ ،والدََّالئ ال الْ َقاط َعات ( ،ﭕ ﭖ ﭗ) َوُه َو :النَّ ْق ُل الْ ُم َ
ا
الْع ْد ُل .قَالَه ُُم ا
ول َّ ا
يمةُ الْ ُم َخالاَفةُ لا ْْل َر ااء
اه ٌد ،وقَتَ َادةَُ ،و َغ ْريُ ُُهَاَ .وُه َو ْ
احلَ ُّق الَّ اذي تَ ْش َه ُد بااه الْعُ ُق ُ
ُ َ
َ
الصح َ
يحةُ الْ ُم ْستَق َ
الس اق ا
[الر ْْحَ ان]7 :؛ َواِلََذا قَ َال ايف َه اذها اْْليَاة( :ﭙ
...وقَ َال( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) َّ
يمةَ ،
َّ َ
ا
ﭚ ﭛ) أَي :ااب ْحل اق والْع ْد ال وهو :اتاباع ُّ ا
ا
يما أ ََم ُروا بااه ،فَاِإ َّن الذي
يما أ ْ
َخ ََبُوا باهَ ،وطَ َ
ْ َ َ َ ََُ َ ُ
اعتُ ُه ْم ف َ
الر ُس ال ف َ
اا
احل ُّق الَّ اذي لَْيس وراءه ح ٌّقَ ،كما قَ َال( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ) ْ ا
َي:
[األَنْ َعام ]115 :أ ْ
جاؤوا به ُه َو َْ
َ ََ َُ َ َ
ا
َخبَا ارَ ،و َع ْدًال ايف ْاأل ََو اام ار َوالن ََّو ااهي"(.)1
ص ْدقًا ايف ْاأل ْ
ومن السنة ما جاء عن ابن عمرو رضي هللا عنهما قال :قال ﷺ " :إن املقسطني عند هللا على منابر من

نور عن ميني الرْحن -عز وجل -وكلتا يديه ميني ،الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا "( ،)2وعن أنس
بن مالك رضي هللا عنه قال :قال ﷺ " :إذا حكمتم فاعدلوا ،وإذا قتلتم فأحسنوا ،فِإن هللا  حمسن حيب
احملسنني"(.)3
وال ميكن للعدل أن يقوم إال ابلعلم الشرعي مع التجرد عن اِلوى ،وفهم الواقعة والعلم حبقيقتها ،فمن كان
جاهالً ابلشرع فال سبيل له لتحقيق العدل ومن كان جاهالً مبا يريد احلكم عليه وإن كان عاملاً ابلشرع فال سبيل

له لتحقيق العدل أيضاً.
قال اإلمام ابن القيم

 ":وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم ابحلق إال بنوعني من الفهم:

) (1تفسري القرآن العظيم البن كثري (.)188- 187/7
) (2رواه مسلم يف صحيحه برقم.)1827( :
) (3رواه الطَباين يف األوسط برقم ،)5735( :وجود إسناده األلباين يف الصحيحة برقم.)469( :
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أحدُها :فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع ابلقرائن واألمارات والعالمات حىت حييط به
علماً.

والنوع الثاين :فهم الواجب يف الواقع ،وهو فهم حكم هللا الذي حكم به يف كتابه أو على لسان رسوله يف

هذا الواقع ،مث يطبق أحدُها على اْلخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجرا؛ فالعامل
من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم هللا ورسوله.)1("...
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

" :وملا كان العدل ال بد أن يتقدمه علم ،إذ من ال يعلم ال يدري ما

العدل ،واإلنسان ظامل جاهل إال من اتب هللا عليه فصار عاملا عادال.
صار الناس من القضاة وغريهم ثالثة أصناف :العامل العادل ،واجلاهل والظامل...وكل من حكم بني اثنني
فهو قاض ،سواء كان صاحب حرب أو متويل ديوان أو منتصبا لالحتساب ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،
حىت الذي حيكم بني الصبيان( )2يف اخلطوط فِإن الصحابة كانوا يعدونه من احلكام.)3( "...
املقدمة الثانية :مشرلوعية دفع ظلم لوبغي من ظلمك لواعتدى عليك.
ق ال تع اىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [الشورى]42 ،39:
قال العالمة الشوكاين

" :مث ذكر  -سبحانه  -الطائفة اليت تنتصر ممن ظلمها فقال( :ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ) أي :أصاهبم بغي من بغى عليهم بغري حق.
ذكر -سبحانه  -هؤالء املنتصرين يف معرض املدح ،كما ذكر املغفرة عند الغضب يف معرض املدح؛ ألن
التذلل ملن بغى ليس من صفات من جعل هللا له العزة حيث قال( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)
[املنافقون ]8:فاالنتصار عند البغي فضيلة ،كما أن العفو عند الغضب فضيلة.
( )1إعالم املوقعني لإلمام ابن القيم ،)190 -189/1( :طبعة دار عامل الفوائد.
( )2فكيف مبن حكم على مشايخ وطالب عل ٍم سلفيني ابلباطل دون مساع حجتهم والنظر فيها ،فكيف إن عارض الطاعن
فيهم علماء أكَب وأكثر ،بل ال يعرف للطاعن موافق له من العلماء.
(ُ )3مموع الفتاوى البن تيمية.)170 -169/18( :
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قال النخعي« :كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجرتئ عليهم السفهاء»"(.)1
قال اإلمام البخاري

يف صحيحه حتت كتاب املظامل:

ا ا
صا ار ام ْن الظَّ اامل ،لاَق ْولااه َج َّل اذ ْك ُرهُ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)،
"ابب االنْت َ
[النساء( ]148:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [الشورى  ،]39قَ َال إابْ َر ااه ُيمَ « :كانُوا يَكَْرُهو َن أَ ْن
يُ ْستَ َذلُّوا فَاِإ َذا قَ َد ُروا َع َف ْوا»".
ا ا
صا ار ام ْن الظَّ اامل ،لاَق ْولااه َج َّل اذ ْك ُرهُ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
قال احلافظ ابن حجر " :قوله" :ابب االنْت َ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)(،ﮥ) يعين وقوله( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)" أما اْلية

األوىل :فروى الطَبي من طريق السدي ،قال يف قوله( :ﭙ ﭚ ﭛ)أي :فانتصر مبثل ما ظلم به فليس عليه
مالم ،وعن ُماهد( :ﭙ ﭚ ﭛ) فانتصر فِإن له أن جيهر ابلسوء ،وعنه :نزلت يف رجل نزل بقوم فلم يضيفوه
فرخص له أن يقول فيهم.
قلت :ونزوِلا يف واقعة عني ال مينع ْحلها على عمومها .وعن ابن عباس املراد ابجلهر من القول الدعاء
فرخص للمظلوم أن يدعو على من ظلمه ،وأما اْلية الثانية فروى الطَبي من طريق السدي أيضا يف قوله:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) ،قال :يعين ممن بغى عليهم من غري أن يعتدوا ،ويف الباب حديث أخرجه
النسائي ،وابن ماجه ،إبسناد حسن من طريق التيمي عن عروة عن عائشة قالت" :دخلت على زينب بنت
جحش فسبتين ،فردعها النيب ﷺ فأبت" فقال يل« :سبيها» .فسببتها حىت جف ريقها يف فمها فرأيت وجهه
يتهلل" .قوله" :وقال إبراهيم" أي :النخعي" ،كانوا" أي :السلف" ،يكرهون أن يستذلوا" ابلذال املعجمة من
الذل وهو :بضم أوله وفتح املثناة ،وهذا األثر وصله عبد بن ْحيد ،وابن عيينة يف تفسريُها يف تفسري اْلية
املذكورة"(.)2
املقدمة الثالثة :الرد العلمي مشرلوعٌ على كل من أخطأ سواءٌ كان عاملاً أو طالب عل ٍم ،ممن هو مثل
املردود عليه أو دونه.
( )1فتح القدير ،حملمد بن علي الشوكاين ،)541/4( ،طبعة وزارة الشؤون اإلسالمية ابململكة العربية السعودية.
وانظر أيضاً :تفسري سورة الشورى البن عثيمني( ،ص ،)291:طبعة مؤسسة الشيخ ابن عثيمني.
( )2فتح الباري للحافظ ابن حجر )265/6( ،طبعة دار طيبة.
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مستقر عند أهل العلم والفضل ،فمثالً:
أمر
ٌ
وهذا ٌ
أ -قال اإلمام القدلوة الزاهد أبو الفضل إسحاق بن أمحد العلثي ( )1يف رده على ابن اجلوزي:
"وأنت اي عبد الرْحن ،فما يزال يبلغ عنك ويسمع منك ،ويشاهد يف كتبك املسموعة عليك ،تذكر كثرياً ممن
كان قبلك من العلماء ابخلطأ ،اعتقاداً منك :أنك تصدع ابحلق من غري حماابة ،وال بد من اجلراين يف ميدان

النصح :إما لتنتفع إن هداك هللا ،وإما لرتكيب حجة هللا عليك .وحي ذر الناس قولك الفاسد ،وال يغرك كثرة
اطالعك على العلوم .فرب مبلَّغ أوعى من سامع ،ورب حامل فقه ال فقه له ،ورب حبر َكدر وهنر صاف،

فلست أبعلم من الرسول ﷺ ،حيث قال له اإلمام عمر" :أتصلي على ابن أُيب؟" أنزل القرآنَ ( ،وال ا
تصل
َ

ا
على أ ٍ ا
علمه على من َكثُر علمه إذاً لتعطل األمر ابملعروف ،و صران
َ َ
َحد م ْن ْ
هم) ولو كان ال يُنكر من قل ُ

كبين إسرائيل حيث قال تعاىل( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [املائدة ،]79 :بل

ينكر الفاجر على الويل  ،على تقدير معرفة الويل ... ،واعلم أنه قد كثُر النكري
ينكر املفضول على الفاضل و ُ

عليك من العلماء والفضالء ،واألخيار يف اْلفاق مبقالتك الفاسدة يف الصفات .وقد أابنوا َوهاءَ مقالتك،
وحكوا عنك أنك أبيت النصيحة ،فعندك من األقوال اليت ال تليق ابلسنة ما يضيق الوقت عن ذكرها"(.)2
ب -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 " :األنبياء عليهم السالم معصومون عن اإلقرار على اخلطأ

خبالف الواحد من العلماء واألمراء ،فِإنه ليس معصوماً من ذلك ،وِلذا يسوغ بل جيب أن نبني احلق الذي
جيب اتباعه وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء واألمراء"(.)3
ت -قال اإلمام ابن رجب

":وكذلك املشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول احلق من كل من

قال احلق صغرياً كان أو كبرياً وينقادون له ...ال مينعنا تعظيمه وحمبته من تبيني خمالفة قوله ألمر الرسول ﷺ،
ونصيحة األمة بتبيني أمر الرسول ﷺ  ،ونفس ذلك الرجل احملبوب املعظم لو علم أن قوله خمالف ألمر الرسول
فِإنه حيب من يبني لألمة ذلك ،ويرشدهم إىل أمر الرسول ،ويردهم عن قوله يف نفسه ،وهذه النكتة ختفى
على كثري من اجلهال بسبب غلوهم يف التقليد  ،وظنهم أن الرد على معظم من عامل وصاحل تنقص به ،وليس
ٍ
( (1قال اإلمام ابن رجب يف ذيل الطبقات ( )445/3عنهَ " :وَكا َن قدوة صاحلاً ،زاهداً ،فقيهاً ،عاملاً ،أماراً ابملعروف ،هناءً
اَّلل لومة الئم".
اَّلل ،وال أتخذه ايف َّ
َع ان املنكر ،ال خياف أحداً إال َّ
( )2ذيل طبقات احلنابلة البن رجب (.)447-446/3
(ُ )3مموع الفتاوى (.)123/19
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كذلك"(.)1

ث -لوقال اإلمام ابن رجب

أيضاً-وهو يتحدث عن طريقة األئمة يف رد اخلطأ ممن كان" :-وراد

ف أقواله من أئمة السلف واخللف من الصحابة والتابعني ومن بعدهم.
أقوال من تُ َ
ضعَّ ُ
ذماً وال نقصاً اللهم
ومل يرتك ذلك أحد من أهل العلم وال ادعى فيه طعناً على من َّ
رد عليه قولَه وال َّ
إال أن يكون املصناف ممن يُفحش يف الكالم ويُسيءُ األدب يف العبارة فيُن َكر عليه فحاشته وإساءته دون
أصل ارده وخمالفته( ،)2إقامةً للحج الشرعية واألدلة املعتَبة"(.)3
ج  -قال العالمة ابن عثيمني " :تصحيح اخلطأ :وهذا أمر واجب ،جيب على من عثر على وهم
إنسان ولو كان من أكَب العلماء أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا اخلطأ ،ألن بيان احلق أمر واجب وابلسكوت
ميكن أن يضيع احلق الحرتام من قال ابلباطل ألن احرتام احلق أوىل ابملراعاة.)4("..
والنقوالت كثريةٌ يف هذا املعىن ،ولعل فيما نقلت كفايةً وهدايةً ،وهللا املوفق.

مبا سبق يتضح لك أيها القارئ املنصف أن الكالم جيب أن يكون مبنياً على العلم والعدل ال اجلهل
ٍ
مسألة ما ٍ
وى فكذلك ظلم نفسه وغريه
والظلم ،فمن خاض يف
ظلم نفسه وغريه ،ومن خاض فيها هب ً
جبهل فقد َ
ومما ال شك فيه أن أكثر البالء إمنا يَرد ام ْن أحد هذين الصنفني وعليه؛ فِإن املنازعة يف األحكام الصادرة من
الشيخ حممد بن هادي ليست ممن ينبزهم ب (الصعافقة)! بل من مشاخينا وأكابران أمثال :العالمة ربيع بن هادي،
والعالمة عبيد اجلابري اللذين أعلناها بكل وضوح وصراحة ،والشيخ حممد بن هادي يَعرف هذا متام املعرفة وما

يتعلل به من أسباب سيتم الكشف عنها يف ثنااي الكالم واحللقات -بعون هللا.-

وليعلم أنين مع أشياخي النبالء وإخواين الفضالء سعينا لسرت هذا األمر مد ًة من الزمن -حىت أشهره الشيخ

تمر
حممد بنفسه حني بدأ التحذيرات العلنية-فتكررت الزايرات واملطالبات للشيخ حممد إلهناء األمر وهو مس ٌ
يح -بال ٍ
أدلة-يبديه اترةً وخيفيه أخرى.
فيما بدأه من طع ٍن وجتر ٍ

) )1احلاكم اجلدير ابإلذاعة البن رجب (ص.)36-35:
( )2أين هذا الضابط الدقيق البديع من هذا اإلمام من صنيع بعض املتعصبة؟! فريد املتعصب احلق بسبب إساءة يف عبارة ،بل
يُقبل احلق وترد اإلساءة إن وجدت.
( )3الفرق بني النصيحة والتعيري لإلمام ابن رجب(ص.)8:
( )4كتاب العلم البن عثيمني (ص.)238:
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وميكن تلخيص هذه احملاوالت اليت استمرت معه من شهر مجادى اْلخر من عام ٍ
سبعة وثالثني وأربع مائة
وألف حينما نقل أحد اليمنيني(- )1ممن يعذرون حممداً اإلمام يف موقفه من الرافضة احلوثيني -عن الشيخ حممد
يف ويف إخواين طالب العلم بل حىت ينقل عنه الكالم يف بعض املشايخ ،وينقل هذا اليمين
بن هادي طعنه َّ
مكتوب عندي من شهادة
هتديدات من الشيخ حممد بن هادي ابلتحذير منا أبمسائنا إىل آخر ما نقل مما هو
ٌ

أحد اإلخوة عليه.

وجيدر التنبيه أننا شعران جبفوة من الشيخ حممد من آخر عام ٍ
ستة وثالثني وأربعمائة وألف تقريباً ،حني كنا

نرغب يف التواصل مع الشيخ حممد وأخذ مشورته يف نشاطاتنا الدعوية يف الداخل واخلارج ومل جند تفاعالً منه،
وحىت بعد أن أذن لنا شيخنا أ.د.عبدهللا البخاري-حفظه هللا-يف إقامة بعض الدروس يف مسجد ذي النورين،

وأخَبان مشاخينا فرحبوا وشجعوا كشيخنا الوالد ربيع بن هادي وشيخنا الوالد عبيد اجلابري حفظهما هللا ،بل
شارك الشيخ ربيع بن هادي مبحاضرةٍ ِلذه الدروس افتتح هبا شروح املتون وخصصناها برسائل لإلمام حممد بن
عبدالوهاب رْحه هللا وكانت حماضرة شيخنا بعنوان( :اهتمام اإلمام حممد بن عبدالوهاب ابلعقيدة) بتاريخ
1437/6/10ه هذا رابطها:
https://www.youtube.com/watch?v=68bRXlQIJwc&t=84s
وكان يوصينا حفظه هللا بتدريس بعض املتون كالعقيدة الواسطية وغريها ،أما الشيخ حممد بن هادي فقد
تكررت احملاوالت للجلوس معه وأخذ مشورته وتوجيهه(.)2
وهذه بعض احملاوالت اليت جتاهلها أو اعتذر عنها الشيخ حممد ،وسيظهر للقارئ النبيه أننا ذهبنا وحاولنا
االلتقاء به عدة مرات قبل اتريخ هذه الرسائل لكن دون جدوى!
1:https://d.top4top.net/p_757buetg1.jpeg
2: https://e.top4top.net/p_757loct52.jpeg
1437/4/8ه (هذا اتريخ رساليت له)
3: https://f.top4top.net/p_7572lunj3.jpeg
1437/4/17ه (وهذا اتريخ جوابه)
( )1وامسه :ربيع بن طاهر املقاحل.
رد على من زعم أننا نريد السيطرة على الدعوة ،فيكف جيتمع هذا وإعالمنا ومشاورتنا للمشايخ.
( (2ويف هذه احملاوالت ٌ
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4: https://e.top4top.net/p_757nm6x42.jpeg
1437/4/22ه (هذا اتريخ مراسليت لطلب اللقاء إلطالعه على الدورة وغريها)
5: https://d.top4top.net/p_757wlefs1.jpeg
6: https://b.top4top.net/p_757205gc1.jpeg
وقبل السفر إىل بعض الدورات اخلارجية بنصف شهر حرصنا على التواصل معه ودون فائدة
(بدأت املراسلة من اتريخ :)1437/8/9
7: https://a.top4top.net/p_7572osgx3.jpeg
8: https://c.top4top.net/p_7579ix5d5.jpeg
9: https://f.top4top.net/p_757mnx7x9.jpeg
10: https://f.top4top.net/p_7573oied0.jpeg
مث تطور األمر من التجاهل إىل نقل التحذيرات من الدروس ،وصَبان مدةً من الزمن مث يسر هللا لقاءً به،

أخ
فقلت له :إن ربيع بن طاهر املقاحل اليمين ينقل عنك كيت وكيت-مما سبق اإلشارة إليه ،-فقال يل :أنت ٌ
كرمي وسرتى ربيعاً يتغري عملياً وأتى ٍ
بكالم ُممل -دون أن يصرح بنفي الكالم املنسوب له -فرضيت منه بذلك
رجاء حتسن األمر ومل أدقق معه يف طلب النفي الصريح ،مث بعد مدة رجع نفس الكالم يتكرر فطلبنا من شيخنا

عبدهللا البخاري-أاثبه هللا -أن يتدخل ليصلح ما أمكنه ،فلما زاره-يف شهر رمضان من العام نفسه -نفى أن
يف نفسه شيئاً علينا أيضاً مع أن األخبار تصلنا من هنا وهناك على عكس ذلك!.

وجاء شهر ذي القعدة من عام سبعة وثالثني وأربع مائة وألف وزرت شيخنا الربيع مع أخي د.عرفات،

فسأل الشيخ ربيع عن حال الشيخ عبيد بعد العملية اليت أجريت له يف دولة اإلمارات ومل يكن الشيخ عبيد رجع
بعد من اإلمارات ،وبعد السؤال قال الشيخ ربيع حفظه هللا( :أشعر اْلن بنقص وفراغ وهو غري موجود) فراقت
ُ

يل هذه الكلمات اليت تُظهر احملبة واملودة بني العلماء ونشرهتا يف حسايب ابلتويرت

11: https://a.top4top.net/p_757xt8790.jpeg
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وبعد نشرها أرسل يل أخوان الشيخ عبدالواحد رسالة يقول فيها" :الشيخ حممد بن هادي يقول لك امسح
التغريدة واعتذر عنها" فاتصلت بعبدالواحد( )1أسأله عن السبب وإذا بعبد الواحد يوصل يل رسالةً أخرى على

لسان الشيخ حممد بن هادي مفادها :االبتعاد عن د.عرفات احملمدي وهو إذا رجع إىل املدينة( )2سيناصحه يف

أمور فِإن مل ينتصح حذر منه (وأخرج ما يف كنانته)! ،فتعجبت من هذه اللغة الشديدة! ومن هذا الطلب الغريب!
مث حذفتها حىت استفصل من الشيخ حممد عن السبب فحصل بيين وبينه مراسلة.
وبعد صالة الفجر من اليوم التايل أعطيت الشيخ ربيعاً نسخةً من تغريديت وقلت له :هل هذا كالمك
شيخنا ألن البعض يشكك؟ فقال يل الشيخ ربيع :نعم هذا كالمي وقد سئلت عنه ابألمس وقلت هذا كالمي(،)3
مث أخَبته خَب الشيخ حممد بن هادي وأعطيته صورة من املراسلة ،ألخذ توجيهه ونصيحته ،فمن هذا التاريخ
والشيخ ربيع يتابع األحداث بيننا وبني الشيخ حممد بن هادي(.)4
ومما يدل على أننا حنرص على إهناء املوضوع بسرية اتمة دون إعالنه-كما فعل الشيخ حممد -ونسعى
لذلك ،ما أرسله الشيخ عرفات احملمدي من رسالة جوال يطلب من الشيخ حممد بن هادي النصيحة والتوجيه
وأن يضرب له موعداً لذلك لكن الشيخ حممداً جتاهلها ومل حيدد له موعداً لبذل النصيحة ملن طلب منه.
وهذا رابطها (بتاريخ 1437/12/21ه ):

12: https://b.top4top.net/p_7579txhc1.jpeg
حىت يعلم القارئ من يسعى حلل املوضوع بكل هدوء ومن الذي يثريه كل مدة دون أن يقدم النصائح مع
طلبها!.
وكان الشيخ ربيع حيثنا على لقاء الشيخ حممد فطلبنا منه موعداً والتقى به اإلخوة (عبد الواحد املدخلي

وعبد املعطي الرحيلي ومهند الغامدي) ومل أكن معهم بسبب سفري ،فصارحوه وكلموه بكل وضوح عما يبلغهم

( (1كان الشيخ حممد والشيخ عبد الواحد يف ذلك الوقت يف مدينة جازان.
( )2ولألسف رجع إىل املدينة ومل ينصحه مع وعده بذلك وطلب د.عرفات منه!
((3التقيت بعادل منصور الباشا يف تلك الليلة عند الشيخ ربيع وبيده أوراق ،وتبني يل بعد ذلك أنه من سأل الشيخ ربيعاً ومما
قاله له الشيخ ربيع :وماذا يف هذا الكالم أال تعلم ماذا قال عين الشيخ عبيد يف دورة املغرب؟! (يشري الشيخ ربيع إىل
كلمة الشيخ عبيد حني قال :أان ال أساوي معشار علم الشيخ ربيع).
()4بعد عرض تغريديت على الشيخ ربيع أعدت التغريدة يف حسايب.
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من طعوانت وأهنم يطلبون النصيحة وذكروا له قوله ﷺ "وإذا استنصحك فانصح له" وهذه هي املوضوعات
املطروحة:
أ -السؤال عن صحة كالمه وطعنه فينا وسبب تغريه علينا.
ب -السؤال عن صحة حتذيره من دروسنا وأنه ال يرتضيها.
ج  -السؤال عن صحة كالمه يف أخينا بندر اخليَبي وأنه ال يرتضيه.
د-السؤال عن حتذيره من د.عرفات احملمدي.
أما األوىل والثانية؛ فسأل عن الناقل فقالوا له :ربيع طاهر املقاحل ،فقال الشيخ حممد :لو نقل يل عبد اإلله،
قلت هذا ،لكن احلمد هلل الذي جعل منتهى الرواية إىل ربيع
أو عبد الواحد ،أو ...من اإلخوة ل ُق ْلت :رمبا ُ
املقاحل!! ،فلم يرض اإلخوة هبذا الكالم العام ،وأعادوا عليه السؤال :هل قلت هذا اي شيخ حممد؟ فأجاب :أن
هذا غري صحيح ،مث قال :أان ما يسوؤين تدريسكم وأن يفتح عبد الواحد أو عبد اإلله إخل ويسعدين ذلك ،لكن
ٍ
مسجد واحد وحثنا على التدريس(.)1
أردت منكم أن تتوزعوا يف املساجد بدل أن تتجمعوا يف
وقال الشيخ حممد :أان أتعجب أن حيدث عندكم توهم أنين ال أريد أجلس معكم ولو يف نفسي شيء مل
أستقبلكم.
وأما الثالثة فنفى أنه تكلم أو سيتكلم يف أخينا بندر اخليَبي بل قال :جاءين أحد الطالب يسألين عن
الدراسة عليه قبل مدة فقلت أُدرس عليه.
وملا وصل الكالم عن املسألة الرابعة وهي الطعن يف د .عرفات قال اإلخوة :اي شيخ حممد أخوان عرفات
نريد النصيحة يف موضوعه؟
فما كان من الشيخ حممد إال أن تعذر أبن هذا املوضوع طويل وحيتاج ُملساً آخر ،فأخذ اإلخوة منه موعداً
وانتهى األمر على ذلك.
وذهبنا بعد ذلك خنَب الشيخ ربيعاً مبا حصل فاستبشر الشيخ ربيع خرياً وقال :اسألوه عن أدلته على

عرفات ،وبعدها أبايم جاء موعد اجمللس للسؤال عن موضوع عرفات ،وكان املوعد بعد صالة العصر ،وقبيل
املوعد أخَبان الشيخ عبدالواحد أن الشيخ حممدا أجله إىل ٍ
موعد آخر ،فجئنا إىل املوعد اْلخر وكنا واقفني أمام
( (1والعجيب أن الشيخ حممد بن هادي يقول بعدها أبشهر أنه عارض تدريسهم ألن هؤالء صعافقة و فراري ...إخل!
كما يف هذا املقطعhttps://www.youtube.com/watch?v=VMOFVtQ7Yfg :
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بيت الشيخ حممد فخرج من مسجده واعتذر أبن أخوال ابنه أنس جاؤوا املدينة وهو مشغول معهم اليوم ،وأرجأان
غد فجئنا من ٍ
إىل ٍ
غد وحنن واقفون قرب بيته ننتظره فجاء وبصحبته أحد املغاربة ،فقال لنا :أان متعب والعالج
انتهى فسلمنا و أردان االنصراف ،فقال :تفضلوا لكن ال نفتح املوضوع!-يعين موضوع حتذيره من عرفات-
فجلسنا من بعد صالة العصر وحىت أذان املغرب! نتكلم ونتحدث يف أي موضوع إال موضوع عرفات!!.
ٍ
مبجلس آخر ولكن مل جيبنا كما يف هذه الرسالة:
وطالبناه بعد ذلك
https://f.top4top.net/p_757al05i2.jpeg

وبعد ذلك طلب الشيخ حممد بن هادي من موقع مرياث األنبياء إيقاف دروس الشيخ عرفات وإال اعتذر
الشيخ حممد عن نقل أي درس له عَب املرياث ،فتوقف أخوان د.عرفات بكل صمت دون جللجة أو ضوضاء،
ولعل كثرياً من الناس ال يعلم ذلك ،بسبب أننا حرصنا على هتدئة األمر وحلاه بكل هدوء

وبعد مدَّة أردان السفر إىل موريتانيا إلقامة دورة علمية أان والشيخ بندر اخليَبي فتواصلت مع الشيخ حممد

فرحب بنا وحثنا وأوصاان ببعض الرسائل لتدريسها(.)1
13: https://f.top4top.net/p_756iksov1.jpeg
14: https://e.top4top.net/p_756dc38t0.jpeg
15: https://a.top4top.net/p_756lbymk2.jpeg
ويف شهر شعبان من سنة ٍ
مثان وثالثني وأربع مائة وألف حذر الشيخ حممد بن هادي من الشيخ عرفات احملمدي فقال
عنه(:شر).
لوهنا لوقفة مهمة:
ما هو موجب التحذير من الشيخ عرفات احملمدي إىل هذا التاريخ؟!
وأؤكد إىل هذا التاريخ ،ما أدلة التحذير عند الشيخ حممد بن هادي؟!
حىت يكون القارئ على ٍ
تنبه من تسلسل األحداث وال ختتلط عليه.

((1فكيف حيثنا ويوصينا ابلتدريس مث يستنكر بعدها أبشهر ما كان يُقره يف هذا اللقاء ويقول :هؤالء الفراري الصعافقة كيف
يدرسون؟!! -اللهم أسألك كلمة احلق يف الغضب والرضا-كما يف هذا املقطع:

https://www.youtube.com/watch?v=VMOFVtQ7Yfg
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وبعد أن بلغ أهل العلم ممن يعرف د.عرفات احملمدي ونشاطه السلفي حتذير الشيخ حممد استنكروه
()1

كالعالمة ربيع وطالب-بعد التحذير بيوم -العالمة عبيد اجلابري من يطعن فيه ابلدليل ،ونُشرت مطالبة
العالمة عبيد يف حسابه الرمسي ونشرها كثريٌ من السلفيني ،فذهب يف نفس الليلة الشيخ حممد بن هادي إىل

الشيخ العالمة ربيع بن هادي يشتكي له مين ومن د.عرفات احملمدي ،فقال له العالمة الربيع :هات أدلتك وأان

أستدعيهم عندي و تواجههم أمامي ،مث أرسل لنا الشيخ ربيع من يبلغنا ابملوعد ،وبعدها أبايم أبلغنا الشيخ ربي ٌع
ابعتذار الشيخ حممد عن املوعد! ،وأنه يقول إنكم تطعنون فيه.
فقلت لشيخنا الربيع :لو عنده أدلة حلضر لكن ليس عنده أدلة ،حىت تعلم اي شيخ ربيع إننا حريصون على
اللقاء ،فعقب الشيخ ربيع بقوله :بل أنتم تُطالابون ابللقاء.
والعجيب أن الطعوانت اليت يتوُهها الشيخ حممد لو صحت لكانت حجةً له علينا و ألداننا أمام والد

اجلميع الشيخ ربيع -حفظه هللا -فتخلفه ليس له وجه!.

مث جاء ابلطعوانت اليت يذكرها إىل الشيخ ربيع وسلمها لنا الشيخ ربيع ،ومل أيت بدلي ٍل و ٍ
احد على

دليل واح ٌد يستحق هذه احلرب! ،وبينت
د.عرفات! ،واستعرضت ما خيصين وإذا هي أوهام أو أغاليط ليس فيها ٌ

لشيخنا الربيع ذلك ،ولعل سبب عدم مطالبة الشيخ حممد للجواب عنها بعد ذلك أنه ليس فيها حجة يستطيع

مواجهتنا هبا عند الشيخ ربيع.
وهذه هي التغريدات أو رسائل الواتس اليت جاء هبا:
16: https://e.top4top.net/p_761kwis90.jpeg
يف الرابط السابق أتى بتغريدةٍ يل وعلق عليها خبطه فأين الطعن يف التغريدة؟!
مقال عن الرواة الكذبة؟!
وهل للشيخ حممد ٌ
لذلك أقول هذه من أوهامه الظاهرة حيث ظن أنين أقصده ،مث هو يف تعليقه تردد فوضع شدة مع حركة
أخرى على حرف الراء مث شطبها؛ ألنه ال يعلم مرادي! ،ولو عرف املقال الذي أشرت إليه لعرف أين ال أعنيه
ولعرف أيضاً مرادي.

فمن هو الذي نقل له الكالم وأوصل له هذه الفكرة عن تغريديت؟!
17: https://c.top4top.net/p_764pseja1.jpeg

( )1وممن كان يطالب ابألدلة من رمز له الشيخ حممد يف رسالته (كشف النقاب)"ببعض احملبني" كان يقول" :ننتظر اْلن من
حممد بن هادي األدلة" ،فهل الزال ينتظر؟!.
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18: https://d.top4top.net/p_761vzshv5.jpeg
والرابطان السابقان فيهما نشر لكالم العالمة اجلابري يف مطالبته ابألدلة ملن طعن يف الشيخ عرفات،
األوىل مراسلة مع أحدهم ()1فصورها وأعطاها الشيخ حممداً ،وهذه املراسلة مل ينقلها للشيخ حممد كاملةً!،
وحذف كالمه ،والكالم احملذوف هو إرساله لكالم العالمة عبيد اجلابري حفظه هللا يل بر ٍ
ابط جديد ،فلم يرد
أن يظهر مبظهر الناشر لكالم الشيخ عبيد فحذف كالمه!
والثانية إعادة تغريدة من حساب الشيخ عبيد الرمسي
فهل مثل هذه تصلح أن تكون أدلة تدينين هبا اي شيخ حممد؟
وما وجه كون نشر كالم العالمة عبيد-حفظه هللا-طعناً؟!
19: https://f.top4top.net/p_7610ylfv1.jpeg
20: https://a.top4top.net/p_761t6dd52.jpeg
21: https://b.top4top.net/p_761b9owy3.jpeg
وهذه الروابط هي حملادثة جرت بيين وبني أشرف املصري بعد زايراتنا للشيخ حممد وعدم إعطائنا األدلة
على الشيخ عرفات ،فصورها أشرف ونُقلت للشيخ حممد ،والقارئ يرى تعجيب أان وأشرف من موقف الشيخ
حممد من الشيخ عرفات ،وحزن أشرف الشديد على كالم الشيخ حممد يف الشيخ عرفات-وهذا قبل التحذير
العلين أبشهر! ،-بل حثين أشرف على نصيحة الكوري.
فلو كان عند الشيخ حممد أدلةً ملا وقف أشرف هذا املوقف وهو من أقرب الناس للشيخ حممد! ،وهللا

أعلم عن سبب تغريه فلعل له عذراً يظهر يف األايم القادمة.
طعن يف الشيخ حممد؟!
فهل يف هذه احملادثة ٌ

علي اليت قدمها للشيخ ربيع ،واستدل هبا الشيخ حممد على أنين أطعن فيه! ،فهل يف ما
هذه هي أدلته َّ

سبق طعن؟

ِلذا مل يطالبنا الشيخ حممد ابجلواب بعد ذلك على ما توُهه طعناً
) (1وهذه صورة احملادثة كاملةhttps://b.top4top.net/p_764n28gk0.jpeg :
وال أريد أن أمسيه لعله ينتبه ويفيق من هذه التصرفات-ساحمه هللا.-
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فأترك احلكم للقارئ املنصف ليحكم على الكالم.
وبعد التحذير من الشيخ عرفات احملمدي حذر من أخينا الشيخ بندر اخليَبي وكرر التحذير منه وأكثر
التحذير من أخينا عبد الواحد قافز املغريب وحذر مين أيضاً ،وحذر من غريان ،ومقالته (كشف النقاب) فيها

طعوانت خطرية ابألمساء سيأيت احلديث عنها وهناك عدة حتذيرات أخرى يف دروسه وسيأيت احلديث عنها-حبول
هللا.-
هذه املقدمة ليعلم القارئ الكرمي شيئاً من واقع هذه املشكلة (فاحلكم على الشيء فرعٌ عن تصوره) فكم

سعينا وسعى مشاخينا وسعى غريهم من أهل الفضل ولكن دون جدوى.
واْلن أبتدئ التعليق على كلمة الشيخ حممد بن هادي

أ-التعليق على عنوان الكلمة (آن حملمد بن هادي أن خيرج عن صماته لوأن ينثر ما يف كناانته).
أوالً :ليت الشيخ حممداً خرج عن صماته عند العلماء-ابحلج والَباهني-الذين طالبوه ابألدلة فبني ِلم

ووضح خطر من ينبزهم ابلصعافقة.

اثنياً :متنيت من الشيخ حممد أن خيرج ما يف كنانته عند "الذين ِلم أتثري
وللتدابري فرسا ٌن إذا ركضوا ....فيها أبروا كما للحرب فرسان

هذا يصدر عن قوِلم وعن رأيهم وعن فتاواهم" كما قال يف كلمته.

ٍ
بطعوانت
خمالف للواقع متاماً بل طعن
اثلثاً :هذا العنوان الذي ذكره يُشري فيه إىل أنه كان صامتاً قبلها ،وهذا ٌ
كثرية وشديدة خطيَّة وصوتية تصرحياً-كما سبق ذكره-وتلميحاً ُمف اهماً.
ومما جاء يف بعض كلماته املذاعة واملنشورة من شهر ذي احلجة من عام ٍ
مثانية وثالثني وأربعمائة وألف:

 -1الصعافقة.
 -2ملحقون أبهل األهواء.
 -3يتظاهرون بلزوم املشايخ أو القرب من املشايخ.
 -4ولعل بعضهم قد اندس يف أهل السنة والعلم عند هللا -جل وعال.-
 -5فِإهنم والذي ال إله إال هو شر على املسلمني وعلى أهل السنة عامة يف كل مكان.
 -6يتظاهرون أبهنم مع األكابر ،ومع العلماء ومع الشيوخ؛ وهم كذابون ،وهللا كذابون ،طعانون يف العلماء،
يف ُمالسهم اخلاصة ،يطعنون فيهم ويلمزوهنم.
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 -7وهؤالء شر على طالب العلم وشر على طالب السنة وشر على أبناء السنة يف كل مكان ،ويف
تواصلهم معهم البالء العظيم.
 -8فِإذا وردمت على بالد العلم فال جتلسوا إال إىل العلماء ،إىل الكبار ،إىل املشايخ واحذروا هؤالء الصعافقة
الذين يقطعون الطريق عليكم.
 -9صعافقة ،رأوا أنفسهم قد صاروا مبنزلة الشيوخ.
-10ينتفخ حيسب نفسه أسد وهو هر! أيتيه جرو صغري أيكله.
-11أحذركم من الصعافقة فِإهنم الخري فيهم.
 -12وال ترتبطوا هبم وال ترجعوا إليهم وال تثقوا هبم وال أتخذوا عنهم وال تربطوا الناس هبم فِإن هؤالء
عاقبتهم شر وهللا احذروهم كل احلذر.
 -13ومن أسباب الفرقة يف هذا العصر األخذ عن هؤالء األصاغر.
 -14مزقوا السلفيني مزقوا أهل السنة يف كل مكان مزقوا أهل السنة يف كل البالد.
 -15وهللا ما وراءهم إال الفنت ومتزيق صفوف أهل السنة وصفوف السلفيني.
 -16هؤالء الصعافقة فِإهنم من ارمتى إليهم يف أحضاهنم واستمع إىل كالمهم أهلكوه ولو كان كبرياً يف

السن! نعوذ ابهلل من ذلك فتجد آاثرهم ظاهرة حىت يف بعض الكبار!

 -17واحذروا كل احلذر من ُمالستهم واالتصال هبم والسماع ِلم فِإهنم قد كثروا يف هذه اْلونة ال كثرهم
هللا.
 -18كان املرجع للمشايخ والكبار ،كانت الكلمة متحد ًة ،فلما دخل الصعافقة الصغار األحداث جاء

الشر والبالء وحصلت الفنت واحملن وتزلزل طالب العلم يف كل مكان.

 -19حنرص على األخذ عن العلماء الكبار والراسخني واحملققني وترك األخذ عن األصاغر من الناشئني،
الذين بدأوا يتقافزون علينا من هاهنا وهاهنا.
 -20وأحذركم كل احلذر من الصعافقة ومن الفراري ومن الصغار ،قطاع طرق العلم على طلبة العلم،
الذين يغرقون يف فنجان وأكثر ما عندهم الفنت؛ ال أتخذوا على هؤالء.
 -21واحذروا أن أتخذوا عن الصغار والكبار موجودون ،فِإن هذا إن دل على شيء ،فِإنه يدل على
ضعف العقل ويدل على قلة الفهم.
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 -22هؤالء هم قطاع الطرق الذين يقطعون الطريق على طلبة العلم ،فيصدوهم عن األشياخ الكبار مع
تواجدهم ،ويرغبوهنم يف الصغار ،الذين أحدهم كالفروج يغرق يف فنجان.
 -23وما أييت من قابَلهم من الضرر أكثر مما أييت من قابَلهم من اخلري.
وغريها من الطعوانت املنقولة والرمي ابلكذب وسوء األدب واحلمق ...إخل ،دون إقامة الدالئل والَباهني
الصحيحة للعلماء الذين عنده يف املدينة النبوية فضالً عن غريهم.

أيصح بعد هذا كله أن يقول الشيخ حممد إنه يريد اخلروج عن صماته؟! أو "أين ما أحب
وختاماً :أيقبل أو ُّ

ذلك" أو أنه "يغض الطرف على طريقة الكرماء" أو أنه كان "يكتفي ابإلمياءات وابلتلميحات".

ولو تكلم وصرح ومل يلمح أو يغض الطرف على طريقة الكرماء ماذا عساه يقول أكثر من ذلك؟!
أترك اجلواب للمتجردين العقالء...

وصلى هللا على نبينا ٍ
حممد وآله وصحبه وسلم.
وكتبه /عبد اإلله بن عبد العزيز الرفاعي
املدينة النبوية 1439/5/19ه
ويل تكملةٌ إبذن هللا يف احللقة الثانية
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