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وهذا أعيدكم فيه إىل ما كتبته يف )كشف النقاب( يف القاعدة هلؤالء: أن »قال حممد بن هادي: 
أفجر الناس فجورًا يف األعراض، كالعاهر الفاجر أيب العدل واملرضي عنه: من كان معهم، ولو كان 

 (1)«.فاجر   أيوب املغريب اهلولندي، عاهر  
 :الخطأ بيان

 على ذلك ابلزان، كما نص رميهحيتمل غري  فالقذف صريح،  «العاهر»قوله عن أخيه أيب أيوب: 
 ،(3)، واملرداوي(2)كابن مفلح  يف معرفة املذهب، االعتمادالذين عليهم  العلماء احملققون من احلنابلة

 .-رمحهم هللا-غريهم و ، (6)والبهويت ،(5)الفتوحيو  ،(4)واحلجاوي
فالعاهر املذكور يف  (7)«.الولد للفراش، وللعاهر احلجر» ملسو هيلع هللا ىلص:وهو ما دل عليه قول رسول هللا 

لزاين، والُعْهر: العاهر: ا: »-رمحه هللا-الرب  حافظ املغرب وفقيهه ابن عبد احلديث هو الزاين، كما قال
 عن عرّب  ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب  (8)«.فأهل الفقه ال خيتلفون يف ذلكالزان، وهذا معروف عند مجاعة من أهل العلم، 

احلديث: أنه ال حظ للزاين يف الولد، وإمنا هو لصاحب الفراش، أي:  ومعىن )العاهر(. الزاين بلفظ
  (9)لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو موالها.

، ا  م ابلكتاب والسنة واإلمجاع، وهو من كبائر الذنوب؛ ألن فيه حدحمر  املسلم احملصن ابلزان وقذف 

                                 
 oik62https://is.gd/Cالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 1)
 (.11/79الفروع ) ( 2)
 «.هذا املذهب، عليه األصحاب»(، وقال: 26/373اإلنصاف ) ( 3)
 (.4/262اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ) ( 4)
 (.2/291منتهى اإلرادات ) ( 5)
 (.3/356(، وشرح منتهي اإلرادات )669الروض املربع )ص  ( 6)
 (.1457(، ومسلم )رقم 2153أخرجه البخاري )رقم  ( 7)
 (.8/195التمهيد ) ( 8)
 (.3/326انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر )  (9)

https://is.gd/C62oik
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 .نةكم على القاذف ابلفسق ورد شهادته ما مل أيت ابلبيوهو أن جيلد القاذف مثانني جلدة، وألن هللا ح
نتهم عنه فضال  ألس الذين فيهم شيء من احلياء والتلفظ هبذه الكلمة القبيحة مما ينزه عامة الناس

 هللا أن ترفع ويذكر فيها امسه. عن أهل العلم، ال سيما يف بيت من بيوت هللا اليت أذن
 قال: ملسو هيلع هللا ىلصن النيب أل؛ الشخص بسبب ذنب قارفه يف املاضي وقد اتب منه َعري  ال جيوز أن ي ُ مث إنه 

وال تتبعوا  ،وهمريُِّ عَ وال ت ُ  ،اي معشر من أسلم بلسانه ومل يفض اإلميان إىل قلبه، ال تؤذوا املسلمني»
 عوراهتم، فإنه من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع هللا عورته، ومن تتبع هللا عورته يفضحه ولو يف جوف

  (1)«.هرحل
 (2).«التائب من الذنب كمن ال ذنب له»: ملسو هيلع هللا ىلصولقوله 

وز لوم وال جي ،كمن ال ذنب له التائب من الذنب: »-رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية و 
 (3)«.التائب ابتفاق الناس

 لعاصياحكم وصف عن  -حفظه هللا-وسئل فضيلة الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان 
يناصحه،  ال جيوز التعيري ابملعصية، بل عليه أن»، فأجاب: «العربيد»أو ،الفاجر»أو  ،«العاهرفالن » ب

 (5)«.، مع دعوته ونصحه(4)«من سرت مسلما  سرته هللا يف الدنيا واآلخرة»، وأن يسرت عليه
 مجاع.م ابإلفتعيري حممد بن هادي لألخ أيب أيوب ابلذنب الذي يزعم أنه وقع فيه حمر  

ما كلسرت على أيب أيوب ويلح يف األمر بذلك،  ابحممد بن هادي أنه كان أيمر ومن تناقضات 
حفظه - العالمة حممد بن هادي أشهد هللا أن»: ، فقال-املقيم يف هولندا-ام اللييب مهأبو شهد بذلك 

هذا ما نقله األخ و  ،املأل آنذاك عالنية على يوب وال ننشر عنه شيئا  أيب أقد نصحنا أن نسرت على  -هللا

                                 
 (.7985(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )رقم 5763(، وابن حبان )رقم 2132أخرجه الرتمذي )رقم  ( 1)
ن الكربى (، والبيهقي يف السن11281 (، والطرباين يف املعجم الكبري )رقم 4251أخرجه ابن ماجه )رقم  ( 2)

 (.3118(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )رقم 21171)رقم 
 (.179-8/178جمموع الفتاوى ) ( 3)
 (.2699أخرجه مسلم )رقم  ( 4)
ه ، وهذا الرابط 1439رجب عام  3كان هذا اجلواب بعد درسه يف التعليق على فتح اجمليد يوم الثالاثء  ( 5)

 .dAQm4https://is.gd/eلتحميل املادة الصوتية: 

https://is.gd/e4dAQm


3 
 

 (1)«.بوشىت كذلك عن الشيخ عدة مرات يف أكثر من جملس
، كما كتب (2)أيب أيوب بعض الناس نشرهم املعائب والفضائح عنعلى  حممد بن هادي عابو 

ملا صار من أيب أيوب املغريب مث اهلولندي ما صار، يعلم هللا جل يف عاله أنين حينما علمُت »خبط يده: 
هولندا يريدون إصدار بيان ينشرونه يف أيب أيوب وما حصل منه بعثت إليهم من يبّلغهم  أن اإلخوة يف

عىن قويل: ال يفعلوا ذلك فإن فيه شرا  على أهل اإلسالم من أهل الكفر، وعلى أهل السنة من أهل 
، ابهلل إال ونشروا املعائب والفضائح، وال حول وال قوةالبدع، فلم يستجيبوا لذلك ومل يقبلوا النصح، 

  (3)«.وحينها حصل ما قلُته هلم من تسلط أهل الكفر والبدع على أهل اإلسالم والسنة
يف   أبنه وراء نشر البيان املذكور -وفقه هللا-واهتم حممد بن هادي الشيخ د. عرفات احملمدي 

 (4)، وجعل ذلك من أدلة جرحه له.الذي يزعم أن فيه معائَب وفضائحَ كالمه، و 
أيوب حممد بن هادي يف دعواه أنه اعرتف عنده أن الشيخ عرفات احملمدي هو وراء مث كذ ب أبو 

ي كان يلح سرته الذ عرضه، وهتكَ يف  الطعنَ ، فانقلب عليه حممد بن هادي واستباح (5)إصدار البيان
ا  ع، ورماه ابلعظائم أمام مجع غفري، مث ُبث  قذفه وسبه يف العامل اإلسالمي مسمو قبل ذلك يف األمر به

 ومقروءا ! 
فانظر كيف عاب حممد بن هادي على اإلخوة نشر البيان الذي فيه معائب وفضائح عن أيب 

                                 
 .«وما شهدان إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني»قاله يف رسالة نشرها عرب واتس آب بعنوان:  ( 1)
 علوا شيئا  من ذلكم مل يف؛ فإهناليت بىن عليها طعونه يف السلفيني وما هو إال أحد أوهامه الكثرية، ادعىهكذا  ( 2)

خ عبد اإلله بن للشي« إانرة العقول ابلرد على املقرظ واجملهول»انظر بيان ذلك يف احللقة األوىل من و ، البتة
 .yU7https://is.gd/Qeo(، وهذا الرابط لتحميل املقال: 6عبد العزيز الرفاعي )ص 

 (.2-1كشف النقاب )ص  ( 3)
(، وصاحبه 3 )ص« نذير الصاعقة يف كشف مجلة من األدلة اليت تدين الصعافقة»كما يف مقال نشر بعنوان  ( 4)

جمهول العني، ولكن حممد بن هادي أقر كل ما يف مقاله، وأذن بنشره خطيا ، كما يف هذه الصورة: 
61https://is.gd/Fisoان بطالن لبي« إانرة العقول ابلرد على املقرظ واجملهول»وىل من ، وانظر احللقة األ

وقد كّذب الشيخ عرفات هذه الدعوى يف رسالة نشرها عرب قناته يف تليجرام، وهذا  .(5-3)ص  هذه الدعوى
 .https://is.gd/AFrFprالرابط لصورة منها: 

 .y5https://is.gd/DwYBخبط يده، وهذا الرابط لصورة منها: كما يف رسالة كتبها  ( 5)

https://is.gd/Qeo7yU
https://is.gd/Fiso60
https://is.gd/AFrFpr
https://is.gd/DwYB5y
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 تومههل، وجرح الشيخ عرفات شرا  على أهل اإلسالم وأهل السنة هبدعوى أن في -حسب زعمه-أيوب 
هبا يف عرض  عنطأنه وراء نشر ذلك البيان، مث مل يلبث طويال  حىت أذاع هذه الكلمات القبيحة اليت 

أخيه املسلم يف مجيع أحناء العامل ومسعها اآلالف، فَ َفَعَل أشد  مما عابه على هؤالء اإلخوة وجرح به الشيخ 
ه يكون وحسب مكياله الذي يكيل به غري ، اآلخرينعرفات مبراحل، فهو يبيح لنفسه ما حيرمه على 

 (1)لشخصي عند حممد بن هادي!وما هذا املوقف إال دليل على قوة الوالء اجُمَر حا ! 
 

۞ ۞ ۞ 
 

 يتبع إن شاء هللا

                                 
وفقه -أليب رحيانة سامل الغرايين « -أصلحه هللا-الوالء الشخصي عند الشيخ حممد بن هادي »انظر: مقال  ( 1)

عد أن  داهم بسبب خمالفتهم لرأيه ب، وقد ذكر مؤلف املقال مواقف كثرية حملمد بن هادي من أشخاص عا-هللا
كان يواليهم، وهي براهني على عقده الوالء والرباء على شخصه، ال على السنة واملنهج السلفي، وهذا الرابط 

 ./urcga8https://is.gdلتحميل املقال: 

https://is.gd/8urcga
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