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 بعد خروجه من صماته بن هادي مناقشة بعض ما جاء يف كالم الشيخ حممد
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل الذي أدَّبنا ابلعلم، وأكرمنا ابلعمل، وابرك لنا يف السري خلف كباران، وأشهد أن ال إله 
احملجة، وتركنا على مثل إال هللا الواحد الصمد، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله أابن احلجة، وأوضح 
 البيضاء، ليلها كنهارها، وصلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثريًا.

فإنَّ من األصول العظيمة، والثوابت القومية اليت ال تتبدل وال تتغري: أنه ال عصمة ألحد أما بعد: 
فكل يؤخذ من قوله ويرد، وأكرم  بعد الرسل عليهم السالم، والنَّاس بعد الرسل بني راد ٍّ ومردود عليه،

-من بني األمة بلزوم فهمهم للنصوص، وقسَّم ربنا  -رضي هللا عنهم-هللا ربنا سبحانه الصحابة 
الناس على قسمني: عامل ومتعلم، وأوجب على املتعلم سؤال العامل فيما أشكل عليه،  -سبحانه وتعاىل

لعلماء يتفاوتون يف العلم والفهم، قال تعاىل: }َوفَ ْوَق  ودلَّت األدلة من الوحيني وإمجاع األمة على أنَّ ا
ْمَناَها ُسَلْيَماَن{، وقال: }يُ ْؤِتِّ احلِّْكَمَة َمْن َيَشاُء{.   ُكل ِّ ذِّي عِّْلمٍّ َعلِّيٌم{، وقال: }فَ َفهَّ

جل يف –فكلٌّ يف جمال خربته وختصصه، وحَكَم ربنا كواًن وقدرًا وجوَد اخلالف بني الناس فقال 
َم رَبَُّك{، وهذا االختالف حلكمة أرادها هللا تعاىل، 111}َواَل يَ زَاُلوَن ُُمَْتلِّفِّنَي ): -عاله ( إِّالَّ َمْن َرحِّ

فهو سبحانه: }اَل ُيْسَأُل َعمَّا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن{، وأصَّل العلماء أصواًل هبا ُتضبط هذه الشريعة يف 
شريعة، ومن هذه الفنون فن اجلرح والتعديل، ومن هذه أصوهلا وفروعها، ويف كل فن من فنون هذه ال

الضوابط يف هذا الفن الذي هو من املسلمات عند احملققني فيه، أنَّ اجلرح اجململ إذا ُعورض بتعديل مل 
يُقبل، ويَ ْقوى عدم قبوله إذا طولب اجملرح بتفسريه مث مل يُقِّم برهااًن وال حجة على جرحه، ويزداد قوة 

ل أعلم وأتقن لفن اجلرح والتعديل من اجملرح بشهادة أهل عصره له ابإلمامة يف هذا إذا كان املعد
العلم، فارتسمت يف ذهين هذه املقدمات فكتبت نصيحة ُمتصرة يل أواًل، وإلخواين من طلبة العلم 
اثنياً، فنصحت بلزوم تطبيق هذه الضوابط والقواعد يف معاملة جرح الشيخ الدكتور حممد بن هادي 

 يخ الدكتور عرفات احملمدي وإخوانه، فقلت يف نصيحيت: للش
)إذا رجعنا إىل أصل هذه الفتنة وسببها فهو جرح جممل صدر من الشيخ حممد حنو هؤالء 
الفضالء فنرجع يف هذا إىل من هم أعلم هبذا الفن من الشيخ حممد، فإن وافقوه قضي األمر إىل آخره 
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خواهنم إال أن عدلوا وطالبوا اجملرح بسبب اجلرح، فقالوا: )مل فما كان من الشيخ ربيع والشيخ عبيد وإ
 أيتِّ عليه حبجة وال برهان، ومل يبني أسباب اجلرح(. 
 (:9/111قال الشيخ ربيع حفظه هللا يف اجملموع الواضح )

)أقول: نعم إنَّ أهل األهواء هلم قواعد ابطلة، لكن قاعدة: إنه البد من بيان أسباب اجلرح عند 
صحيحة، وهي من قواعد أهل السنة دون ريب، وجيب تطبيقها حني  ةاجلرح والتعديل قاعدتعارض 

 يبدع مسلم أشتهر ابلسلفية، أو يفسق أو يرمى ابلكفر، أو اجلاسوسية، أو العمالة(.
فلمَّا ردَّ الشيخ حممد عليَّ يف هذا، مل يتعرض لكالمي، وذكر أمرين، وتكلم بكالم ال يليق مبقامه 

 الكالم حيسنه الكل فالشتم سالح كل ضعيف، فنرتفع عنه، وعن الرد عليه. اندان، وهذومنزلته ع
 أما األمران فاألول منهما:

 قوله: )تعجْب اي جونة من املدافعني عن حممد بن هادي ابحلق إن شاء هللا( 
 واألمر الثاين: 

 أنه يطالبين ابلكالم يف هاين ومن دافع عنه كالشيخ عبدهللا الظفريي.
 
 جلواب: ا

ال خيفى أنَّ جمموعة من املشايخ الذين يدافعون عنك أغلبهم يدافعون عن الرحيلي، وال يرتضون 
 الكالم فيه، وأنت تعرفهم وهم عندك يف املدينة، وال خيفون عليك! 

وجمموعة أخرى يدافعون عنك ليس حمبة فيك، بل هم قد طعنوا فيك، وإمنا يتذرعون للطعن يف 
 .الشيخ عبيد ال غري

وما طعوانت عبد هللا األمحد وعادل بن منصور خبافية عليك، وقد شهد عندك الشهود بذلك 
 ومسعت منهم الساعات الطويلة بذلك.

وال خيفى عليك معاداة أهل النهج الواضح لك حني أثنيت على الشيخ عبيد وتلميذه البار 
ألمور واضحة كالشمس يف عرفات احملمدي، فصاروا ال يبثون لك وال يف حساابهتم الشخصية. فا

 رابعة النهار.
فتعجيب يف حمله! تعجيب من أانس ُعرفت مقاصدهم ونياهتم، وهلذا قلت: لكن هذا يدل على 

 وجود أمراض ودسائس يف القلوب وفراغ يف األوقات...
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 أما ترى أيها الشيخ ما يسطره ابن عطااي الذي كنت تقول عنه ابألمس: كذاب فاجر!  
للذين مل جيربوا خوض الفنت لقلة علمهم وصغر سنهم، وهم يف غفلة، فأحببت أن فنصيحيت هي 

أذكرهم أبصل أصيل: وهو الرجوع للعلماء الكبار من مشاخينا ومشاخيك كأمثال الشيخ العالمة ربيع، 
 وما أظن هذا يزعج فضيلة الشيخ حممد.

لى جرحك كما طالبنا فهل أزعجك توجيهي ابلرجوع للكبار واملطالبة ابحلجج والرباهني ع
 احلجوري من قبل، فعجز فسقط وسقط حزبه الظامل. 

فأين هؤالء من قوله عليه الصالة والسالم "انصر أخاك ظاملًا أو مظلوماً" فقالوا: كيف ننصره 
 ظاملاً؟ قال: "حتجزه عن ظلمه".

وشلة حني طعن فيه من أمثال ابن عطااي  -حفظه هللا–وأين هؤالء من النصرة للشيخ عبيد 
 عادل بن منصور واألمحد، ومن كان على شاكلتهم.

 
 وأما الرد على األمر الثاين: 

 )يطالبين ابلكالم يف هاين ومن دافع عنه كالشيخ عبدهللا الظفريي(.
أول من رد على هاين هم مشايخ عدن الفضالء، وكل ما نفعله مبشورة ورجوع للعلماء الكبار، 

الشيخ علي احلذيفي الشريف عدة ردود وشكرانه على ردوده وقد تشرفنا ابلسبق يف ذلك، وكتب 
ونشرانها يف قنواتنا ووسائل التواصل وانصحنا هاين ابلرجوع وراسلنا العلماء الكبار، وكل هذا موثق 

 وهلل احلمد.
، ومل خنرج منشورات يف لإلمام يف وثيقته الكفريةفلم يصدر منا دفاع عن هاين وال اعتذران 

 كما صدر من طالبكم الذين نشروا عدة منشورات ينقلون عنكم كأمثال: مجال االعتذار عن هاين
املظفري، وذي األكمل، وعادل احلسين، والقرشي، بل حىت عطااي نقل عنكم عدم تبديعكم وإعذاركم 

 لرجل مبتدع وقع على وثيقة مليئة ابلكفرايت، ومل نسمع لكم كلمة مسموعة، فلَم أيها الشيخ؟ 
 : ملاذا ال ترد على حممد اإلمام وأنت ترد على أمثال عبيد وربيع؟وإذا قيل لعطااي

 فقال: الشيخ حممد بن هادي طلب مين أن ال أرد عليه! 
 وهذا موثق عندي وهلل احلمد. 

وأما ردكم على اإلمام )فيما يتعلق ابنتصارات إىل جهنم( فقد زاد الناس حرية! كيف ال تعذرونه 
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 قة؟ يف هذا وقد عذرمتوه يف الوثي
 مث إن حممًدا اإلمام يقول: مل أقصد أحًدا يف خطبيت، بل وحذفها من موقعه!

فهل تريد مين أن أحذر من الشيخ الظفريي خلطئه يف هاين كما فعلت أنت! وكما فعلت مع 
 فضيلة الشيخ عبيد.  

 فماذا تقول بربك ملن سكت على حممد اإلمام لسنوات ومل يصرح بتبديعه؟ ومل نسمع له صوتية
مطعم كانون -وال خطَّ بيمينه كلمة يف وثيقة كفرية طاغوتية؟ مث أيخذ من طالبه وجلسائه العهد يف 

 أال ينقلوا عنه أنَّ الوثيقة فيها كفر أو هي عني الكفر!  -العرب
 هذا هو الذي يقال له: الكيل مبكيالني. 

نقل هذه  والعجب من أخينا أسامة العمري الذي حياسب هؤالء ويتعجب من صمتهم عن
 العبارة! أمل خيربوك اي شيخ أسامة عن العهود واملواثيق اليت أخذت منهم.

مث أين نقد الشيخ حممد بن هادي خلطبة العيد؟ ملاذا مل خترج من صماتك يف هذا املوضع لنصرة 
 السنة وأهلها؟

 ل:فلقد ذكر حممد اإلمام يف خطبة عيد الفطر فوائد الوثيقة ومصاحلها، وأثىن عليها فقا
)وقد جرى بيين وبني السيد عبد امللك احلوثي، جرى بيين وبينه االتفاق على وثيقة التعايش، 
وهذه الوثيقة إنَّ الدافع لنا إليها إنه: احملافظُة على اإلسالم، وسالمة األعراض، وصيانة الدماء، 

الد والعباد، وإظهارًا واحلفظ على األموال، وكذلك أيُضا الدافع إليها إبقاء األمن واالستقرار يف الب
للعدل الذي جاء به اإلسالم، وجتسيًدا للرمحة اليت دعاان إليها اإلسالم، فديُن اإلسالم دين الرمحة، 
وكذلك أيًضا جتنًبا لألمراض األخالقية، من احلقد واحلسد املذموم والعجب والغرور، فإن الفنت إذا 

خطرية فهذه الوثيقة اليت جرت كما مسعتم كانت  وقعت بني املسلمني إهنا تؤثر عليهم أتثريات سلبية
 من أجل مصاحل عظيمة ومنافع جسيمة، حبمد هللا رب العاملني(.

 فظهر أن فوائد الوثيقة كما ذكرها حممد اإلمام هي:
صيانة الدماء،  -4سالمة األعراض، -3احملافظة على األموال،  -2اإلسالم،  على احملافظة -1

جتنًبا  -1جتسيد الرمحة،  -7إظهار العدل،  -6ار يف البالد والعباد، إبقاء األمن واالستقر  -1
 لألمراض األخالقية.

فأان تكلمت عن أصل املشكلة اليت استغلها املرضى أبن الشيخ حممد بن هادي جرح مجاعة من 
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، وال دليل وال حج ة، ابألمس كان يثين عليهم ويقول عنهم: من  الفضالء، دون أي  مسو غ شرعي 
من عرفت،  فكن ا منتظرين منه أن أتِت ابألدلة، وقد طالبه علماء وحنن طالب العلم نطالبه، لكن خري 

 فاقد الشيء ال يعطيه. 
فبينما العلماء ينتظرون األدلة السيما وهو يصرخ أبن عنده أدلة قام املرضى واملتعص بون وقلبوا 

 جيب نصرته!األمور واحلقائق، فصاروا يظهرون الشيخ حممًدا أبنه ظُلم و 
 فقلت:

"أعجب وهللا من املغر دين واملدافعني عن الشيخ حممد، ملاذا ال يرجعون للشيخني الشيخ ربيع، 
والشيخ عبيد، للسؤال عن أصل املسألة، وهي كالم الشيخ حمم د يف عرفات وإخوانه: هل أصاب 

 الشيخ حممد يف هذا، أم قضي األمر؟".
الذين قلبوا احلقائق، فصريوا املدعي مظلوًما، واملدعى عليه فطالبت اجلميع أبن يتنبهوا هلؤالء 

ا، بغري حجة وال برهان.
ً
 ظامل

واجب على السلفيني وحنن منهم، لكن حنن اآلن أمام دعاوى  -حبق-فالدفاع عن الشيخ حممد 
أانس سلفيني معروفني عند العلماء وطالب العلم، فال بد من بيان  تبديعصدرت من الشيخ حممد يف 

 فٍّ تقوم به احلجة ويقطع به دابر الفتنة.شا
 :-حفظه هللا-قال الشيخ العالمة ربيع بن هادي 

طرف من األطراف تبديع أو تضليل فالبد من بيان أسباب هذا التبديع بيااًن شافيًا من )إذا وقع 
، ع قامت على علمتقوم به احلجة، ويقطع به دابر الفتنة، ويظهر للناس أن أحكام الطرف املبد ِّ 

 وحجة، وبرهان(.
 (.9/116جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ربيع )

  
 وختاًما أقول:

زلنا نطمع يف مساع كلمة حق يف حممد اإلمام من الشيخ حممد بن هادي، يوضح فيها حال  ما
اإلمام وحال حزبه الذين تعصبوا له يف كل مكان، وما حال حممد اإلمام يف ميزان أهل احلق، أسين 

 هو أم مبتدع، وهل داهن الروافض املبطلني؟ وساندهم بفتاويه؟ 
رة خيرج فيها عن صماته، ويقول كلمة احلق يف الوثيقة نرجو من الشيخ حممد بن هادي حماض



6 

 

مدوية وجملجلة، ويقول كلمته يف خطبة العيد، ويف استقبال حممد اإلمام لرئيس احلوثيني يف مركزه 
السيما وقد استفاض عنه القول إبعذار اإلمام، واالحتجاج حبديث عمار بن ايسر وحاطب ، مبعرب

  هلل وإان إليه راجعون. بن أيب بلتعة رضي هللا عنهم، فإان
 

 وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثريًا.
 

 كتبه: أبو عمار عباس اجلونة 
 ه 1439خر لسنة اآلربيع  21اجلمعة يوم 




