
1 
 

  تصحيح ما نقله عين الشيخ حممد بن هادي
وعلى آله وصحبه  ،احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد  

  :أمجعني، وبعد
 يحماضرة يف مسجد بدر –حفظه اهللا  – املدخلي الشيخ حممد بن هاديألقى فقد 

هاين ين قلت إن أن عني ونقل ،"آن حملمد بن هادي أن خيرج من صماته: "العتييب، بعنوان
   .يف اجلنوب بن بريك انضم إىل األحزاب االشتراكية

  : يقول الشيخ حممد بن هادي املدخلي
شهد عليه باالحنراف ... وكتاباته موجودة عندنا  ،شهد عليه الشريفّ زميله يف تغريداته"

نويب الذي وأنه مع األحزاب االشتراكية يف اجلنوب، وهو اآلن يف مكاتب هذا احلزب اجل
  هـ.ا "كما قيل أعلم به –وبلدي الرجل  - فيه كلّ بالء، شهد به الشريفّ وهو بلديه

  :أقول
ولعلّ الشيخ حممد بن هادي وهم يف ال باللفظ وال باملعىن،  ه العبارةهذأنا مل أقل  -: أولًا

ومل أقل إنه مع  ،أنه أثىن على قادة اجلنوب السابقنيبن بريك عباريت يف هاين إمنا وذلك، 
اآلن يف مكاتب هذا احلزب اجلنويب الذي  مل أقل إنهاألحزاب االشتراكية يف اجلنوب، و

   .ه من كالميأو استنتاجِ ،يعن الشيخ لِ، سواء كانت العبارة األخرية من نقْفيه كلّ بالء
اين هكاد أن يكفّر أو كفّر  ولقد أخربين أحد اإلخوة أن بعض الناس يف بعض اموعات،
وإمنا وليست هذه عباريت، . بن بريك بسبب عبارة الشيخ حممد بن هادي اليت نقلها عني

أن أنصحه بسبب ثنائه على  )الشيخ ربيع: أي( وطلب مين" :قلت يف ردي على هاين
  .!"قادة اجلنوب السابقني ؟

مع العلم أن الشيخ حممد بن قادة اجلنوب السابقني فقط، أنه أثىن على  فالذي نقلته
 ا اجلابري على كالمه يف هاين -حفظه اهللا  –هادي املدخليكان ال يوافق الشيخ عبيد ،

 نب دمحم خيشلا اوراز كما حدثين بعض املشايخ الفضالء من عدن، من الذينبن بريك، 
 مالكلا اذهمن الشيخ حممد بن هادي مسعوا و -من عدن  آخرشخص مع  – يداه

  .مباشرة
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وما  ،-حفظه اهللا  –قبل الشيخ حممد بن هادي  حنن حذّرنا من هاين بن بريك -: ثانيا
بن هاين  شهادتنا يفلكن ال أدري ملاذا الشيخ حممد بن هادي اقتصر على وزلنا حنذّر منه، 

   .انريغ ىلع انتداهش ةنيدملا يف خياشملا لبقو نا شهدنا على غريهفقط، مع أنبريك 
ال مع ، ممع مصاحله نوبقلّتي مأ، ندع ءانبأ نم ةنيدملا يف سانلا ضعب ىلع اندهش دقف

علماء الدعوة املعروفون لدى  –يف عدن الفضالء اإلخوة  موشهد عليهاملنهج السلفي، 
املشايخ  منبذه دقوحق املعرفة،  مألم يعرفو عليه، معما عهدناه تغير مأ – السلفية

سوى الشيخ حممد بن هادي  ،ال يزور مشايخ املدينة اآلن راصويف املدينة نبذ النواة، 
   !.فقط ؟

ألن بلدي الراوي أعلم به  ،أهل عدن بكالم املدخلي سيأخذ الشيخ حممد بن هادي فهل
   !من غريه ؟

حممد بنقوالتنا عن  -وفّقه اهللا  –ال أدري ملاذا مل يأخذ الشيخ حممد بن هادي و -: ثالثًا
تكلّمنا حول عدة جلسنا معه يف بيته، و، هجرية ١٤٣٦ ملا زرناه يف العمرةننا ، فإاإلمام

  :نقاط، أذكر بعضها
   .يف كتاف، مث خارج كتاف الرافضة قتالموقف اإلمام من  -: أحدها
  .لتوقيع الوثيقة غري مضطر شرعا مامإلا أن هل انحرش -: الثانية
  .القواعد اليت تقعد يف الدعوة يف اليمن -: الثالثة
  .التنفري من اجلرح والتعديلتربية النشء على  - : الرابعة

  . كالمهم يف علمائنا -: اخلامسة
تسلّط حممد اإلمام على املراكز يف اليمن، وأنه يطلب من بعض القائمني  -: السادسة

  .عليها أن يكون املركز حتت إشرافه
سوى  مل خنرج منه بشيء يف جلوسنا معهوالفقرات، هذه ونقلنا له أدلة على كلّ فقرة من 

اها عليه يف قوة النقاط اليت طرحنأنه أخربنا أنه عذر حممدا اإلمام يف املرة األوىل، رغم  
الذين زرناهم، حيث كانوا  املشايخ ، بل كان جملسه خيتلف متاما عن جمالس سائرالس
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سوى . كنا جند منهم كالما واضحا وشافياو يتفاعلون معنا فيما وضعناه من النقاط،
  ١ .الشيخ حممد بن هادي

مسامح، وكالمهم : "قالعلمائنا، حيث  يف مهكالمه ملا ذكرنا له جوابإننا تعجبنا من  بل
أتسكت يا  ،يتكلّم يف العلماء الو مسعت أحد: "يف الس لوال أين قلت له ".حتت قدمي

  ". بلى سأدافع عنهم" :فقال! شيخ حممد وال تدافع عنهم ؟
رة عزم اإلخوة الفضالء من عدن على زياوملا زرنا املدينة، هـ  ١٤٣٧وبعد حج عام 

فزاره اإلخوة وجلسوا معه، وحتدثوا معه عن الوثيقة، ي، الشيخ حممد بن هادي املدخل
ديث حاطب بن أيب بلتعة، حب اإلمام، واحتج لهعن حممد الشيخ حممد بن هادي فدافع 

ا مل يصدر منه كفرلوال أن اإلخوة أجابوه بأن حاطب.  
وحنن بلدي  ،شهادتنا على حممد اإلمامبملاذا مل يأخذ الشيخ حممد بن هادي ال أدري ف

  .!؟ هؤالء
  كتبه أبو عمار علي بن حسني الشريفّ

  املعروف بعلي احلذيفي
  .هجرية ١٤٣٩/ ربيع ثاين /  ١٥

  
 

                                                             
فهذا إمنا قاله بعد " كأن اهللا طمس على بصريته" :يف حممد اإلمام أما قول الشيخ حممد بن هادي ١

هجرية،  ١٤٣٦/ ، وكان كالم حممد اإلمام يف شوال "انتصارات إىل جهنم: "اإلمامحممد قول 
  . هجرية ١٤٣٥/ من الوثيقة اليت كانت يف رمضان وزيادة صدور سنة  واليت كانت بعد

  .مؤخرا إىل املدينة لصاحل البكري ملا زاره قالهفهذا  ".إا عني الكفر: "عن الوثيقة وأما قوله
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