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 الكواشف الماحقة
 لكذبات كاتب نذير الصاعقة

الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه    
 أجمعين، وبعد:

فقد اطلعت على رسالة: "نذير الصاعقة في كشف جملة من األدلة التي تدين 
واالفتراء على األبرياء، ما الصعافقة"، فوجدت فيها من الكذب، والتلبيس، والبتر، 

 أن القوم ظالمون وليسوا مظلومين. -فوق طمأنينتنا –يزيدنا طمأنينية 
 

 ـ المالحظات على الرسالة 1
 والمقال المذكور ال يستحّق أن يُلتفت إليه ألمور:

أن حول علمائنا بطانة  1لطعوناته في العلماء الربّانيين، وإصراره على مقالة السوء  –أ 
 فهو يصّور العلماء كأنهم ألعوبة بيد هذه البطانة.  سّيئة،
يسوق الكاتب األحداث بأسلوب خبيث يحرص فيه على تشويه الشيخ ربيع  –ب 

والشيخ عبيد والشيخ عبد اهلل البخاري، وآخرين من طالب العلم األبرياء، بينما يصّور 
 محمد بن هادي كأنه إماٌم مظلوٌم.

 كذباٍت صريحة في أكثر من موضع.  –يري عّني وعن غ –يذكر الكاتب  -ج 
إن شاء اهلل  –يتعّمد الكاتب إغفال محاسن المشايخ ربيع وعبيد كما سيأتي  –د  

 . -تعالى 
 
 

                                                             

بأن حولهم بطانة سّيئة، يرفعون إليهم تقارير  -فيما أعلم  –أول من اّتهم الشيخ ربيع وعبيد  1
تفتقد المصداقية والواقعية هو عبد العزيز البرعي، وجاء كالمه بعد أن تكّلم العلماء في محمد 

 اإلمام بسبب الوثيقة.
 فإما أن يعذر العلماء محمًدا اإلمام، وإال فالّتهم جاهزة. 
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يستند الكاتب أحيانًا إلى نقوالت أناس تبّين للقراء أنهم يكذبون بدون أدنى حياء   -هـ 
ألن الكاتب مجهوٌل وكذلك ، فصار المقاُل حشًفا وسوَء كيل، 1كناصر زكري وأمثاله 

 يعتمد على أناس غير مرضّيين.
 

 ـ تغّير حال محمد بن هادي 2
أثنى عليه محمد بن هادي الذي  -"نذير الصاعقة"  -ومما يؤسف له أن هذا المقال 

تنكشف حقيقته للسلفيين يوًما بعد يوم، ويتجّلى لنا كّل يوم كالُم الشيخ ربيع أن هؤالء 
 بية سلفية على مثل كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القّيم. القوم لم يترّبوا تر 

خدمًة جليلًة ألهل البدع، إذ يُمكن ألهل  -هو وأتباعه  -لقد قّدم محمد بن هادي 
البدع أن يّشغبوا اآلن على الدعوة قائلين: "ونحن كذلك جنى علينا ربيٌع بنفس هذه 

 الطريقة". 
هم خدمة جليلة من جهة إسقاط هيبة الشيخين ربيع كما أن محمد بن هادي قّدم ل

بكالم المشايخ، وحولهم بطانة  -فيما سيأتي  –وعبيد من قلوب الناس، إْذ كيف يثقون 
 فاسدة كما يزعم محمد بن هادي هو وأتباعه ؟!

فمحمد بن هادي أسقط جرحهم ألهل البدع فيما مضى، وأسقط هيبة العلماء فيما 
 سيأتي. 

تتعّجب إذا قلت لك إن مزاعم محمد بن هادي أعطت الحاقدين ُجرعة ولذلك ال 
 منّشطة، استعادوا بها شيًئا من قّوتهم بعد أن خارت قواهم.

لذلك اضطررت أن أعّقب على بعض النقاط، دون أن أتتّبع النقاط األخرى، لتكون هذه 
دّل على أن كاتب النقاط نموذًجا لبيان ما يسير عليه الكاتب من منهج جائٍر هّداٍم، ي

 هذا المقال ال يوثق به في نقوالته، ألنه غير دقيق تارًة، ويكذب أحيانًا كثيرًة.

                                                             

فمن كذبات ناصر زكري أنه أنكر مقااًل كتبه هو بنفسه كما بّينت ذلك في مقالي: "مع ناصر  1
زكري"، ومن كذباته أنه يزعم أن الشيخ أحمد النجمي زّكى محّشًشا، وكالمه مصّور، كما بّينت أنه 

 متعالم في مقال: "دعوا التعالم واتركوا الفتن".
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لمحمد  -تعّصًبا  -وغالب ظّني أن كاتب هذا المقال هو أحد اليمنيين المحترقين 
اإلمام، سواء كان من أصحاب الجامعة اإلسالمّية أو غيرها، فالنَـَفُس الخبيُث لمتعصبة 

 مام سرعان ما يظهر على المقال.  محمد اإل
 وسأوقف القارئ الكريم على هذه الكذبات ليرى بنفسه حقيقة ما أقول.

 : -وباهلل التوفيق  –فأقول 
 

 ـ تخّبط الكاتب فيما نقله في موضوع الوثيقة 3
 (: 9قول الكاتب )ص 

تصّدر "لما حصل انقالب الحوثيين وتمّددهم وأفتى المشايخ بقتالهم ودفع ضررهم 
هاني بن بريك المشهد، وفي وقتها حصلت وثيقة التعايش بين الحوثيين ومحمد اإلمام 

هـ، فتكّلم الشيخ عبيد الجابري حفظه اهلل في محمد اإلمام في  1331في شوال 
هـ، فرّد عليه بعض أتباع اإلمام، فتصّدى لهم هاني بن بريك في شريط  1331شوال 

خ اليمن آنذاك بيانهم في التحذير من هاني بن أندونيسيا المعروف، فأصدر مشاي
هـ، فخرجت تزكيتان لهاني من الشيخ ربيع 1331/صفر/3بريك، ومن محاضراته في 

هـ( في مقابل ذلك ... ثم  1331صفر  21هـ( والشيخ عبيد ) 1331/ صفر 22)
 بدأت تظهر لهاني بعض األخطاء الشرعية ...".

 أقول:
 سأكتفي ببعضها: في هذه الجملة كذبات وتالعب، 

قوله: "وفي وقتها حصلت وثيقة التعايش بين الحوثيين ومحمد اإلمام في  -األولى: 
 هـ".  1331شوال 

هذا غير صحيح، فوثيقة التعايش واإلخاء وقع عليها محمد اإلمام في السادس من شهر 
 هـ. 1331رمضان 
، بل كانت بين الحوثيين أن الوثيقة لم تكن بين الحوثيين ومحمد اإلمام فقط -الثانية: 

وبين أهل السنة في اليمن، ومحمد اإلمام إنما وّقع عنهم فقط وبدون أن يستشير 
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أحًدا، حيث جاء في الوثيقة ما نّصه: "تّم االتفاق بين أنصار اهلل ويمثلهم السيد عبد 
 الملك بدر الدين الحوثي، والسلفيين في مركز النور بمعبر والمراكز التابعة له".

 1لك وقفت جميع المراكز في اليمن عند بنود هذه الوثيقة، وكانت الفتوى واحدة. ولذ
 فلماذا يعّرج الكاتب على هذه األمور سريًعا دون نقد وتمحيص ؟!

قوله: "وفي وقتها حصلت وثيقة التعايش بين الحوثيين ومحمد اإلمام في  -الثالثة: 
هلل في محمد اإلمام في شوال هـ، فتكّلم الشيخ عبيد الجابري حفظه ا 1331شوال 

 هـ. 1331
أي: أن الشيخ عبيًدا حّذر من محمد اإلمام بعد ُمدة قليلة في الشهر نفسه، وهذا غير 

/  1صحيح قطًعا، بل حّذر منه الشيخ عبيد بعد أكثر من شهر فالوثيقة كانت في 
نه بعد / شوال من العام نفسه، وإنما حّذر م 11هـ والتحذير كان بعد  1331رمضان /

 ظهور أشياء من محمد اإلمام وأتباعه، منها: 
 أ ـ سكوت مشايخ اليمن عن وثيقة محمد اإلمام، واعتذارهم جميًعا لصاحبها. 

ب: ـ خطبة العيد التي أّكد فيها محمد اإلمام وثيقته، وأنه لم يفعلها عن ضرورة، وإنما 
بين من يقع فيه متوّهًما ألنه رأى مصلحة، وفرٌق بين من يقع في الضالل عن اضطرار، و 

 المصلحة. 
 وال أستبعد أن الكاتب تعّمد أن يوصل للقارئ أن الشيخ عبيًدا تسّرع في التحذير.

قوله: "فتكّلم الشيخ عبيد الجابري حفظه اهلل في محمد اإلمام في شوال  -الرابعة: 
 هـ، فرّد عليه بعض أتباع اإلمام". 1331

مام وهم ليسوا أهاًل لذلك، إنما قام أحد المتعصبين أقول: لم يحصل ردٌّ من أتباع اإل
يستهتر ويتهّكم بالشيخ عبيد بطريقة تدّل على تعّصب وسوء أدب، وقد بّينت استهتاره 
في شريط: "لماذا تكّلم العلماء في محمد اإلمام". وهذا الذي جعل هاني بن بريك يرّد 

 عليه.  
 

                                                             

 ن من عدن بمّدة.إال شخص غّير فتواه بعد خروج الحوثيي 1



5 
 

 
ك في شريط أندونيسيا المعروف، فأصدر "فتصّدى لهم هاني بن بري -الخامسة: قوله: 

مشايخ اليمن آنذاك بيانهم في التحذير من هاني بن بريك، ومن محاضراته في 
 هـ". 1331/صفر/3

 أقول: 
الكاتب يخلط بين األوراق كثيًرا، فتحذير مشايخ اليمن من هاني لم يكن ألجل شريط 

على أن التحذير لم يكن من أندونيسيا، إنما كان ألجل تحريضه على القتال ومما يدّل 
أجل رّد هاني، أن التحذير جاء بعد حادثة غرباء الفيوش، والتاريخ الذي سطره الكاتب 
نفسه شاهٌد على كذب الكاتب ومجازفته، ألن كالم هاني في أندونيسيا كان في شوال  

 هـ أي: بعد أربعة أشهر. 1331هـ والتحذير كان في صفر 1331
هو نوع من وفاء محمد  -ألنه يحّرض على القتال  -من هاني  وتحذير اإلمام ومن معه

على قولهم: "تستمر اإلمام ومن معه للحوثيين بشروط الوثيقة، ألن الوثيقة اشتملت 
عملية التواصل المباشر بين الجانبين لمواجهة أي طارئ، أو حدث أو مشكلة، أو 

الوضع بين الجانبين  تصرف فردي، أو أي محاوله من جهة أخرى، مندسة لهدف تفجير
 وتحديد الموقف منها".

 ـ إساءة الكاتب للعلماء بأسلوب ماكر 3
الكاتب يسوق األحداث بأسلوب ماكر، حيث ذكر أن مشايخ اليمن أصدروا بيانهم في 
التحذير من هاني بن بريك، فدافع عنه الشيخ ربيع، والشيخ عبيد، والشيخ عبد اهلل 

بعض األخطاء الشرعية، ليوهم القّراء أن مشايخ اليمن البخاري، ثم بدأت تظهر لهاني 
 أصابوا في التحذير من هاني.

وأقول: لم يصيبوا في شيء، والذين أصابوا هم الشيخ ربيع، والشيخ عبيد، والدكتور 
عبد اهلل البخاري، ألنهم دافعوا عن هاني على حسب قواعد أهل العلم، وأما مشايخ 

حذيرهم، ومن المعلوم أن من ثبتت سلفيته، لم يحّذر منه إال اليمن فلم يأتوا ببّينة على ت
ببّينه، وقد بقي الحجوري عشر سنين في انحرافاته، فلم يحّذر منه مشايخ اليمن، 
وحذروا من هاني بن بريك في غضون أيام قليلة، كما أن أحد هؤالء المحّذرين من هاني 
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سمه في قائمة المحّذرين من هاني، أثنى عليه قبل يوم أو يومين من تحذيره، ثم رأينا ا
 لذلك كّله غضب العلماء من تحذير مشايخ اليمن من هاني.

 ـ مزاعم الكاتب أن حول علمائنا بطانة فاسدة  1
 والرد على مزاعمه

( كالمي في مقال: "ما هكذا يا هاني تورد 11نقل صاحب: "نذير الصاعقة" )ص 
الشيخ عبيد ُيضاف إلى قاموس المناقب اإلبل" والذي قلُت فيه: "وهذا الموقف من 

المشّرفة لمشايخنا، حيث كان دلياًل على أن مشايخنا ال يحابون أحًدا، وأنهم صّداعون 
بالحق، وهي مرتبة ال يستطيع أن يصل خواّص محمد اإلمام إلى ُعشر معشارها. أضف 

ا ينشرون إلى ذلك أن تحذير الشيخ عبيد من هاني كانت صفعة في وجوه الذين ما فتئو 
 عن مشايخنا أن حولهم بطانة سيئة ترفع لهم تقارير تفتقد المصداقية والواقعية".

 فقال الكاتب معّقًبا: 
"أما أن مشايخنا صّداعون بالحّق، فهذا ال يرتاب فيه سلفيٌّ بصير، وأما مصداقية تقارير 

هذه  بطانة السوء، فليس كذلك، ألن هذا المجلس كان مع الشيخ عبيد من غير جهة
البطانة، فالسائل هو األخ أبو أسامة هدي الكوري من طالب الشيخ محمد بن هادي 
والمقّربين عنده، وقد اتصل به الشيخ عبُد اهلل البخاري بعد ذلك منكًرا عليه بشّدة هذا 
السؤال ونشر جواب الشيخ عبيد، ولم ينكر عليه الشيخ محمد بن هادي كما يزعم 

 بعض أصحاب هاني القدماء".
 أقول:

 دعوى هؤالء القوم بأن حول المشايخ بطانة سوء باطل من أوجه:
الشيخ ربيع والشيخ عبيد يزورهم كثير من المشايخ من كّل البلدان، والواقع  -األول: 

 يشهد بذلك.
يأتون من كّل مكان، من  –وهلل الحمد  –زّوار المشايخ من طالب العلم  -الثاني: 

 ء لما كان الشيخ ربيع في مكة أو لما انتقل المدينة.العالم اإلسالمي وغيره، وسوا
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أن عالمة البطانة السيئة أن المظلوم ال يستطيع أن يصل إلى العالم ليوّضح  -الثالث: 
له ما عنده، والشيخ قد أعطى فرصة لمحمد بن هادي وأتباعه ليأتوا بحّجتهم، ويسمع 

 منهم فلم يأتوا.
طانة سيئة أن آراءه تتغّير، ويستغرب منها أصحاب عالمة العالم الذي حوله ب -الرابع: 

المنهج الصحيح، ونحن وجدنا هذا في محمد بن هادي ال في مشايخنا، وقد أخرج 
إن  -بعض الفضالء مقااًل: "البرهان البادي على تغّير ابن هادي". ستأتي اإلشارة إليه 

 .-شاء اهلل 
دون في جرحهم على ما تنقله أن الشيخ ربيًعا والشيخ عبيًدا ال يعتم -الخامس: 

بطانتهم، وإنما يعتمدون على صوتياتهم، وكتاباتهم، وقد نُقل للشيخ ربيع شيًئا عن 
 ، فعجز عن إظهار أدلته.1محمد بن هادي فتواصل معه، وناقشه في عّدة مسائل 

األحداث التي مّرت بنا تدّل على أن دعواهم أن حول المشايخ بطانة  -السادس: 
 حيحة. فاسدة غير ص

فمن الذي رفع للشيخ عبيد تغّيرات هاني، فرجع الشيخ أخيًرا إلى ذّمه والتحذير  -أ 
 منه ؟!

من الذي رفع أخطاء هاني للمشايخ حتى ناصحوه في المّرة األولى ؟! ألم أقل  -ب 
في مقال: "ما هكذا يا هاني ...": "ورفعنا تلك األخطاء إلى مشايخنا في السعوديّة، 

 مشايخ، فانقطع هاني عن تغريداته ُمّدة من الزمن". ؟!فنصحه بعض ال
ومن الذي رفع للشيخ ربيع أخطاء هاني، حتى إنها وصلته من أكثر من جهة حتى  -ج 

 حّذر منه، وقد كان يحّبه كثيًرا قبل انحرافه ؟! 
فليخبرنا الكاتب بالجهات التي أوصلت للشيخ ربيع أخطاء هاني ؟! ألم أقل في مقال: 

ا يا هاني": "ثم رُفعت أخطاء هاني بن بريك من جهة بعض اإلخوة إلى الشيخ "ما هكذ
 ربيع".

 
                                                             

ومن نصائح الشيخ ربيع لمحمد بن هادي أنه نصحه في مسألة اإليمان فوعد بالرجوع ولم يفعل  1
 إلى اآلن.
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 ومن الذي بّلغني كالم الشيخ ربيع أنه يطلب مّني مناصحة هاني نصيحة مباشرة ؟! -د 
ومن بّلغ الشيخ ربيًعا أني ناصحت هاني ولم يرجع ؟! ثم بّلغني طلب الشيخ ربيع  -هـ 

 أن أحّذر من هاني ؟! 
وكيف وصل إلى الشيخ ربيع السؤال حول مركز هاني في عدن ؟! وكيف جاء  - و

 جوابه بالتحذير من الدراسة في هذا المركز ؟!
وكيف وصل للشيخ ربيع أن عليًّا الحذيفي سّمى بعض األشخاص وقال إنهم  -ز 

يغمزون في الشيخ عبيد ؟! فأرسل لي الشيخ يسألني عن حّجتي في ذلك، فقدمت له 
 .حّجتي

وكيف وصل للشيخ ربيع أن الشيخ ابن صلفيق يحّذر من معهد بازمول ؟! وقد  -ح 
 سأله الشيخ ربيع أن يبّين حّجته في التحذير، فبّين حّجته. 

إذا وصل صاحبكم أبو أسامة الكوري إلى الشيخ عبيد ليسأله، فهذا يدّل على   -ط 
لمنعته من الوصول إلى  كذبكم وظلمكم لهؤالء العلماء، لو كانت عنده بطانة سّيئة

 الشيخ عبيد.
 هل غفلت بطانة السوء عن هذه األحداث أيها الكاتب الكّذاب ؟! 

أما قول الكاتب: "وقد اتصل به )بأبي أسامة الكوري( الشيخ عبُد اهلل البخاري بعد 
ذلك منكًرا عليه بشّدة هذا السؤال ونشر جواب الشيخ عبيد، ولم ينكر عليه الشيخ 

 ي كما يزعم بعض أصحاب هاني القدماء".محمد بن هاد
 أقول:

هذا تلبيس وقلٌب للحقائق، فالشيخ عبد اهلل البخاري إنما اّتصل بالسائل منكًرا عليه 
ألن السائل تعّجل لشيء في نفسه، وطريقة أهل السنة مناصحة الرجل قبل التحذير 

شهر، ولم يحّذروا  منه، فكما أن الشيخ عبيًدا وغيره صبروا على محمد اإلمام أكثر من
منه إال بعد تأكيده مضمون الوثيقة بخطبة العيد، فكذلك كان المشايخ يرون أن هاني 
لو نوصح ليرجع عن هذه الطريقة، ويتوب منها كان هذا أولى من التحذير منه رأًسا. 
وُعذر الشيخ عبيد في التحذير أنه ُسئل ورأى أنه ال يجوز تأخير البيان عن وقت 

 الحاجة.
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اك ثـُّلة من الناس أصحاب فتن، يشعلون الفتن، ويضرمون النار فيها، ويوّسعون وهن
الخالف، ويّتخذون من قربهم من المشايخ وسيلة لضرب اآلخرين، وتصفيات 

  1الحسابات معهم. 
ولقد صدقت فراسة الشيخ عبد اهلل البخارّي عندما اتصل به وأنكر عليه، فلعّله التمس 

ه مرسل من جهٍة ما، أو نحو ذلك، وقد أظهرت األحداث أن منه نفس المنتقم، أو أن
 سؤال الشيخ البخاري للكوري لم يأت ُجزافًا.  

، حّذر منه 2والمليونير أبو أسامة هدي الكوري ما عرفته الدعوة إال صاحب فتن 
العلماء، وعلى رأسهم الشيخ ربيع، وهناك آخرون حّذر منهم المشايخ في المدينة 
الشيخ ربيع، والشيخ عبيد، والشيخ البخاري، ثم يجعلهم محمد بن هادي من بطانته 

 وخواّص أصحابه. 
 فمن الذي بطانُته بطانة سوء ؟!. 

 تكّلم في هانيـ في أول األمر كان محمد بن هادي ينكر على من  1
وأما قول الكاتب: "ولم ينكر عليه الشيخ محمد بن هادي كما يزعم بعض أصحاب 

 هاني القدماء".
 أقول: 

شهد الشيخ علي بن سالم الحسني أنه دخل على مشايخ المدينة بمن فيهم محمد بن 
هادي وأنه سأل عن فعل هاني بن بريك، وخروجه للمظاهرات، وأنهم كّلهم اتفقوا على 

كار ما فعله، وطلبوا منه أن يكّفوا عن هاني بن بريك ويتركوا الكالم عليه، وكالم إن
 الشيخ علي بن سالم منتشر، وهو أخ ثقة معروف عندنا في عدن.

وأنكر محمد بن هادي تحذير الشيخ عبيد في أول األمر كما قلُت في مقاٍل سابٍق، 
لزيارته، فأنكر  –ية في عدن من قادة المقاومة الشعب –وقد دخل عليه بعض المشايخ 
                                                             

كمثل ذلك الرجل الذي لما سمع بتوقيع الوثيقة وعلم أن الشيخ ربيًعا سينكرها، فذهب إليه  1
 مسرًعا ليقّلب له الحقائق، لكنه فوجئ بثبات الشيخ وصرامته.

ال أدري لماذا يُعطى لمثل هذا الرجل مثل هذه المنزلة، حتى صار يصحب محمد بن هادي في  2
 مشاويره الخاّصة، كالعزاء، والتهنئة، وزيارة المشايخ، وزيارة اإلخوة، ونحو ذلك.
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أمامهم على الشيخ عبيد تحذيره من هاني بن بريك، وهؤالء الشهود موجودون، وهم 
 مستعّدون إلدالء شهادتهم متى طلبناها منهم. 

 ـ نقض شبهة من شبهاتهم في أن حول العلماء بطانة فاسدة 7
 (: 11قول الكاتب ) ص 

يد لهاني عن طريق صاحبهم زكريا بن شعيب، "بينما كانت التزكية األولى من الشيخ عب
فالتزكية من بطانتهم، أما الجرح فمن غير بطانتهم، ولهذا انزعجت هذه البطانة انزعاًجا 

 شديًدا من نشر هذا التحذير".
 أقول:

يقصد الكاتب أن تزكية الشيخ عبيد لهاني إنما حصلت له ألن السائل من المقّربين 
اء من غير المقّربين لهاني، وهذا كذب مفضوح، فالشيخ لهاني، وأن جرح هاني إنما ج

عبيد الجابري يعرف هاني بن بريك من سنوات طويلة، ولما سمع الشيخ عبيد بتحذير 
بناًء  –مشايخ اليمن من هاني بدون أدنى حّق، لم يرَض بذلك الجرح، فزّكاه ودافع عنه 

 كما فعل غيره من المشايخ.   -على األصل 
لهاني ألنه معروف عند الشيخ، وليس ألن السائل هو فالن، فال فالتزكية حصلت 

 تكذب على الناس. 
وأما قولك إن البطانة انزعجت من التحذير من هاني فكذٌب آخر ُيضاف إلى رصيدك، 
فلم يأت تحذير المشايخ من هاني إال وقد ضاق ذرًعا بأخطاء هاني كثيٌر من الفضالء 

أن هاني ال  -قبل تحذير العلماء  -اس أننا بيّـّنا ، ولقد علم الن–ممن تصعفقونهم  -
 يمّثل الدعوة.
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 ـ نقض شبهتهم في االحتجاج علينا بقضية هاني 8
 (:11قال الكاتب )ص 

بعين  –وهي أقوى أدّلة الشيخ محمد بن هادي  –"فمن نظر إلى قضّية هاني بن بريك 
 اإلنصاف، يرى فيها تالعب الصعافقة".

 أقول:
 عافقة الذين تالعبوا في قضّية هاني ؟!من هم الص

إنهم عرفات المحمدي، وبندر الخيبري، وعبد اإلله الرفاعي، وعبد الواحد المدخلي، 
 –وإخوانه من مشايخ عدن  –وعبد الواحد المغربي، وياسين العدني، وعلي الحذيفي 

 ونزار هاشم، وبعض السلفيين في أندونيسيا، وبعض السلفيين في الجزائر، وفي
فلسطين، وفي المغرب، وغيرها. كّل هؤالء صعافقة مجروحون عند محمد بن هادي 
ومقّلديه، ألنهم تالعبوا في قضّية هاني كما يقول الكاتب، وهذا التالعب هو أقوى أدلة 

 محمد بن هادي. 
إنها دعوى عريضة، عجزتم أن تقيموا دلياًل واحًدا يبّرر جرح بعض هؤالء بسبب قضّية 

، ونحن 1ني أو غيره، فضاًل عن جرح هذا الجمع الكبير من المشايخ وطالب العلم ها
عرفنا هاني قبل معرفة محمد بن هادي بوقٍت كثيٍر، وأكثر طالب العلم المتابعين 
لألحداث يعرفون أننا في عدن أّول الناس اختلفنا بحّق مع هاني، أما محمد بن هادي 

نه اّتخذ هاني بن بريك ذريعة لضرب بعض الفضالء، م إفلم يتفّطن لهاني إال متأّخًرا، ث
وإال فإنه لم يحصل أنه امتحن الناس في إبراهيم الرحيلي وال غيره في جميع البالد، 
وكثيٌر ممن يتحامل على هاني بن بريك ال يريد ذّم انحرافات هاني بن بريك، ولكنهم 

ًسا ظلًما وعدوانًا من قبل يريدون التوّصل إلى أشياء خسيسة، فقد هاجموه هجوًما شر 
من أعلم الناس بذلك، وعندما  –واهلل  –أن يتغّير، فقط ألنه حّرض على الجهاد، وأنا 

تغّير هاني بن بريك في أول أمره، تغّير معه أناٌس آخرون بنفس التغّير، بل أسوأ من تغّير 
                                                             

ألتعّجب من مجازفات هؤالء، فمنهجهم هذا منهٌج حداديٌّ جديٌد يسير عليه  –واهلل  –إنني  1
فقد فّرقوا السلفيين في كّل مكان بسبب طعوناتهم الظالمة إلخوانهم، دون أّي دليل  هؤالء القوم،

 واضح.
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ي بن هاني، وصدر منهم ضالالت خطيرة وعظيمة، ومع هذا وجدنا الحمالت على هان
 بريك فقط دون غيره. 
( عن محمد بن هادي أنه قال في محاضرة: "آن لمحمد بن 18وقد نقل الكاتب )ص 

هادي أن يخرج عن صماته": "واآلن صمٌت مطبق عن هاني، وال واحد منهم كتب كلمة 
 واحدة، بل الدفاع عنه والسكوت عمن يرتكب منهج الخوارج".

 أقول:
من محمد بن هادي، وقد أخرجنا منشورًا واضًحا في  هذا كذٌب من الكاتب، وكذبٌ 

هاني بيّنا أنه ال يمّثل الدعوة، ثم بعد مدة أخرجنا منشورًا نقلنا فيه تواصلنا مع الشيخ 
ربيع في مدة تزيد على شهر ونصف، طلب منا الشيخ أن نناصحه أواًل، ثم طلب منا 

لمنشور قبل محاضرة محمد بن الشيخ أن نحّذر منه بعد معرفته بعدم قبوله، وقد خرج ا
 هادي بزمن ليس بالقصير، وقرأه أكثر الناس.

 فلماذا الكذب على الناس ؟! 
 ـ كلمة محمد بن هادي في محمد اإلمام 9

 ما نوعها ومتى كان وقتها ؟!
 (:11قال الكاتب )ص 

"وتفاقم أمر محمد اإلمام وخطب خطبة الجمعة المسماة: "أعّف الناس قتلة أهل 
: "وصّرح أن انتصارات التحالف هي انتصارات إلى جهنم، فكتب محمد بن اإليمان"

هادي بيانًا صّرح فيه أن محمًدا اإلمام كأن اهلل طمس على بصيرته، ونشر البيان 
 الصعافقة أنفسهم، فحذفت هذه الكلمة من تلك الخطبة في موقع محمد اإلمام".

 أقول:
محمد اإلمام منذ أن وّقع الوثيقة  محمد بن هادي ليس له موقف واضح من -أواًل: 

حتى مضت سنة، أما تعقيب محمد بن هادي على قول محمد اإلمام: "انتصارات إلى 
جهنم"، بقوله: "كأن اهلل طمس على بصيرته" فهذا إنما قاله محمد بن هادي بعد أكثر 

هجريّة،  1331من سنة من وقت الوثيقة، فقد كان كالم محمد اإلمام في شّوال / 
 هجريّة.  1331نت الوثيقة في رمضان / وكا
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وأما قوله لصالح البكري لما سأله عنها قال: "إنها عين الكفر". فهذا في أوائل سنة 
هجرية. فلماذا هذا التأخر من محمد بن هادي ؟! ثم إن خالفنا في الوثيقة  1339

ا، فما ليس في قبحها وطاغوتيتها، ولكن في حكم فاعلها بعد أن ثبت أنه ليس مضطرًّ 
 هو موقف محمد بن هادي من محمد اإلمام ؟!

 ـ مغالطات الكاتب في موضوع الوثيقة 11
 (: 11قال الكاتب )ص 

"لما سعى الروافض الحوثة إلى احتالل اليمن أفتى كبار العلماء في المدينة بالجهاد، 
 وقد عارض هذه الفتوى مشايخ اليمن الكبار، ومنهم محمد اإلمام ثم بعد مدة قليلة

وقع على وثيقة التعايش التي كتبها عبد الملك الحوثي، فاستاء منه المشايخ الثالثة 
وخطأوه، وزاد الشيخ عبيد حفظه اهلل فبّدعه وضّلله وعّده إخوانيًّا هالًكا، وأما الشيخ 
محمد بن هادي فكان يعذره، بسبب تسّلط الحوثيين، ويرجئ الكالم فيه حتى يدخل 

بقي محمد اإلمام على موقفه استحّق التحذير والتبديع، وإن  التحالف إلى صنعاء، فإن
 تراجع عنه وتبّرأ منه تبّين لنا أنه كان معذورًا، وكان يرى أن الوثيقة هي عين الكفر.

وهذا الموقف من الشيخ محمد بن هادي لم يقبله عرفات، وهاني، ومحمد بن غالب، 
ا بن شعيب، وجماعتهم، وهذا وعلي الحذيفي، وصالح كنتوش، وعباس الجونة، وزكري

 هو أول الخالف بين الشيخ محمد وبين عرفات وصعافقته".
 أقول:

 وهذه من أسوأ الفقرات، وقد اشتملت على تالعب وكذب.
(: "لما سعى الروافض الحوثة إلى احتالل اليمن أفتى كبار 11قوله )ص  -أواًل: 

 العلماء في المدينة بالجهاد".
م يقل إن أول العلماء الذين أفتوا بالجهاد هم الشيخ عبيد ثم أقول: وال أدري لماذا ل

 الشيخ ربيع ؟! 
 فهذا من إغفال محاسن المشايخ، وقد أشرنا إليه في أول الكالم.

انظر إلى أسلوب الكاتب: "أفتى كبار العلماء بالجهاد، وقد عارض هذه الفتوى  -ثانًيا: 
 مشايخ اليمن الكبار ...". 
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القّراء، فكأّن المسألة خالفية بين الكبار، وهذا واهلل من أقبح هكذا يغّش الكاتب 
التدليس، ألن الكبار هم الذين أفتوا بالجهاد، وهم جماعة كبيرة من أهل العلم، فهؤالء 
هم الكبار علًما، وسنًّا، ورسوًخا، وتجربة، واألدلة معهم، ونصوص األئمة تؤّيدهم، أما 

أوالد هؤالء الكبار وفي سّن أحفادهم، فبعض  مشايخ اليمن المعارضون فهم في سنّ 
 مشايخ اليمن بينه وبين الشيخ ربيع ما بين خمسة وثالثين عاًما إلى أربعين عاًما. 

ولعّل القارئ سيتعّجب لو قلت له إن بعض مشايخ اليمن أصغر مّني سنًّا، وبعضهم 
 زائًرا ليومين مكث في دّماج قدر شهرين فقط ال غير، وبعضهم ال يعرف مركز دماج إال

 أو ثالثة أيام فقط، ولم يجلس لطلب العلم.
فهؤالء هم مشايخ اليمن الكبار. وهؤالء الذين يعارضون األئمة في النوازل بحّجة عدم 

 التقليد.  
وأما محمد اإلمام فمكث في دماج ثالث سنوات فقط، لم يْدُرس أبواب الفقه على يد 

مالئه سبل السالم للصنعاني، يعطيهم في الدرس عالٍم من العلماء، وإنما كان يشرح لز 
خالصة علمه كطالب مبتدي، ومنذ استقّل في بالد معبر شغله عالج المرضى بالقرآن، 
وتعليم الصغار، ومشاكل الناس، عن تحقيق كثير من مسائل العلم، وشغله عن جرد 
الكتب، وعن سؤال أهل العلم ومدارستهم المسائل، بل حتى عن تحضير بعض 

 لدروس للطالب.ا
وقد عرفنا مستوى محمد اإلمام في أثناء المناقشات، مع ما يبلغنا عنه من الطالب 
الذين درسوا عنده، لقد كانت تفوته مسائل مهّمة ال تليق بمثله أن يجهلها، فقد كان 
يعتبر الكالم على والة األمور من على المنبر من النصيحة، وقّرر في مركزه أن أول 

باد هو النظر في الدالئل وفي ملكوت اهلل، حتى قام أحد فضالء طالب واجب على الع
ينّبهه أن هذا قول األشاعرة، فطوى  -الشيخ أحمد مشبح العدني رحمه اهلل  –العلم 

 الكتاب، ولم يعد إلى تدريسه. 
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قوله: "ثم بعد مدة قليلة وقع على وثيقة التعايش التي كتبها عبد الملك  -ثالثًا: 
 الحوثي".

 أقول:
لم يوقع محمد اإلمام فقط، بل هو صاحب فكرة الوثيقة كما اعترف لبعض الناس، 
منهم بعض طالبه، ومنهم بعض زّواره، وقد ذكرنا ذلك مفّصاًل مع ذكر الشهود في 

 مقال سابق.
قوله: "فاستاء منه المشايخ الثالثة وخطّأوه، وزاد الشيخ عبيد حفظه اهلل فبّدعه  -رابًعا: 

 عّده إخوانيًّا هالًكا".وضّلله و 
 أقول: 

ليس الشيخ عبيد فقط الذي بّدعه وقال عنه إخوانّي، بل كذلك الشيخ ربيع بّدعه وقال 
إنه إخوانّي، وعند قوله انتصارات إلى جهنم قال: " هو أخبث من اإلخوان". فلماذا 

 يتعّمد الكاتب إخفاء الحقائق ؟!.
 مد اإلمامـ اضطراب محمد بن هادي في موقفه من مح 11

 وعدم وضوحه في قضايا أخرى من قضايا اإلمام
 قوله: "وأما الشيخ محمد بن هادي فكان يعذره".  -خامًسا: 

 أقول: 
وّرط الكاتُب محمَد بن هادي، ألن محمد بن هادي ينكر أن ينسب إليه أحٌد أنه 

د بن هادي يعذره، فها هو الكاتب ينسب لمحمد بن هادي أنه يعذره، وقد أثنى محم
على هذا المقال، وقال: إنه قرأ المقال حرفًا حرفًا". مع أنه قال لنا في لقائنا به: "إنه لم 

 يعذره إال في المّرة األولى فقط". 
 فهذه ثالث روايات عن محمد بن هادي:

لم يعذره كما صرح في "آن لمحمد بن هادي أن يخرج عن صماته" وشّنع  -األولى: 
 نهم نقلوا عنه قواًل آخر.على بعض الفضالء أل

واسمه  -وظهر منشور لبعض طاّلبه أنه عذره كما نقله عنه الكاتب هنا،  -والثانية: 
ينقل عن الشيخ محمد بن هادي أنه يلتمس عذرًا لمحمد اإلمام. وقد  -المظّفري 
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وأّكده الشيخ محمد بن هادي  وفرح به أتباع محمد اإلمام وطاروا به،انتشر المنشور، 
عض مجالسه، ورّد على من يتكّلم في هذا المظّفري. كما نقله عنه عادل الحسني، في ب

"آن لمحمد بن هادي المدخلي أن يخرج من  -وذو األكمل. وفي محاضرته األخيرة 
 يتضّجر من كالم اإلخوة في الوثيقة.   -صماته" 

 1عذره في المرة األولى فقط كما قال لنا في بيته.  -والثالث: 
من نصّدق، وال ندري أّي المواقف هي المحسوبة على محمد بن هادي،  فال ندري

فمحمد بن هادي هو نفسه مضطرب في موضوع محمد اإلمام، وأتباعه يقّلدونه وال 
 يمّحصون هذه المواقف.

ثم إن محمد بن هادي لم يكن له موقف واضح من النقاط األخرى التي ُأخذت على 
 وهذه النقاط هي:في بيته،  محمد اإلمام، والتي عرضناها عليه

 القواعد التي تقّعد في الدعوة في اليمن. -أحدها: 
 تربية النشء على التنفير من الجرح والتعديل. -الثانية: 
 كالمهم في علمائنا.   -الثالثة: 
تسّلط محمد اإلمام على المراكز في اليمن، وأنه يطلب من بعض القائمين  -الرابعة: 

 تحت إشرافه. عليها أن يكون المركز
ونقلنا له أدلة على كّل فقرة من هذه الفقرات، وتعّجبنا من بروده، بل إننا تعّجبنا من 

 عدم غضبه من الكالم على علمائنا، وقال: "مسامحون، وكالمهم تحت قدمي".
 
 
 
 
 

                                                             

ومع أن اإلمام غير معذور حتى في المرة األولى إال أننا احتملناها من محمد بن هادي، وقلنا  1
الء هم لعل األمور ستتّضح له في األيام القادمة، ولم نتعّرض له، حتى هدم علينا طابورًا من الفض

 صفوة اإلخوة في كّل مكان.
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 ـ مناقشة من يزعم أن محمًدا اإلمام ُمكره 12

بسبب تسّلط الحوثيين، ويرجئ الكالم قوله: "وأما الشيخ محمد بن هادي فكان يعذره 
فيه حتى يدخل التحالف إلى صنعاء، فإن بقي محمد اإلمام على موقفه استحّق التحذير 

 والتبديع، وإن تراجع عنه وتبّرأ منه تبّين لنا أنه كان معذورًا".
 أقول:

التماس العذر لمحمد اإلمام حتى يدخل التحالف صنعاء سمعناها أّول مّرة من عبد 
، ثم سمعناها من غيره، وهذا االعتذار غير صحيح، ينكره  -رحمه اهلل  –رحمن مرعي ال

كلُّ من له إلماٌم بشروط اإلكراه في القواعد الفقيهة أو أصول الفقه، وأخطأ من يعتذر 
، واالعتذار إنما يكون لمن صّح شرًعا أنه ُمكره، أما أن 1لمحمد اإلمام بهذه الطريقة 

ات كفرّية، وبينه وبين العدّو ساعتين سيًرا متواصاًل بالسيارة، وعدة يقع اإلنسان في عبار 
أشهر بسير الحوثيين البطيء في الحرب، ثم يحتج بأن العدّو البعيد أكرهه على قول 

 الكفر، فهذا ال يُعذر عند العلماء، وعليه الرجوع عما وقع فيه والتوبة مما صدر منه.
احب فكرة الوثيقة اقترحها على يحيى الراعي كيف يكون محمد اإلمام ُمكرًها وهو ص

المؤتمري المتحالف مع الحوثيين، ثم وّقع على الوثيقة بكامل اختياره وال توجد فيه 
ا  ، ثم صّرح في خطبة العيد أنه ليس مضطرًّا، 2شروط االضطرار ألن العدو بعيد منه جدًّ

ه فيها الصلح مع الحوثيين وإنما فعله بحثًا عن المصلحة، وألقى محمد اإلمام كلمًة فشبّ 

                                                             

محاباة محمد اإلمام ومجاملته هي أحد أسباب وقوع الفتنة، ولو طبقت القواعد األصولية  1
 والشرعية، وخضعنا لها كّلها، لما حصلت فتنة. 

وقت توقيع الوثيقة كان بينه وبين العدّو مسيرة ساعتين سيًرا متواصاًل بالسيارة، فكيف والعدّو  2
ببطء، ألنهم ال يتجاوزون قرية حتى يدخلوها ويصفوها من خصومهم، ثم ينتقلوا إلى قرية يمشون 
 أخرى. 

استغرق الوصول إليها من أول رمضان حتى  –وهي بين الحوثيين ومعبر  –وإذا كانت صنعاء 
 موسم الحّج، فكيف بمعبر التي هي أكثر بُعًدا. 
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، ثم أرسل بعض طالبه إلى ثالث محافظات جنوبية أو أكثر، يطلب 1بصلح الحديبية 
من كبار طالب العلم فيها عدم مواجهة الحوثيين وعدم التحريض على قتالهم، ودار بينه 
وبين بعض طالب العلم مكالمات هاتفية يأمرهم فيها بترك التحريض على قتال 

ثم جاءت عاصفة الحزم، فهاجمها ووصفها بأنها مؤامرة على اليمن. وقال  الحوثيين،
عنها "إنها ُعدوان على اليمن"، ثم فرح بعض طالبه بدخول الحوثيين وحلفائهم عدن، 
وحاصر الحوثيون مدينة عدن أربعة أشهر، فلم نسمع له كلمًة واحدًة في إنكار هذا 

عبية في عدن وما حولها، سمعناه يخطب الحصار الجائر، ولما انتصرت المقاومة الش
الجمعة غاضًبا متأّلًما من فرح المقاتلين بالنصر، يذكر نصوص تحريم دم المسلم على 
المسلم، وينزلها على من قاتل الحوثيين، بينما لم يذكر هذه النصوص عند الحصار. ثم 

لشعبية بُخبٍث ذكر في خطبته أن هذه االنتصارات إلى جهنم، وهاجم أتباُعه المقاومة ا
 في مقاالت كتبوها ونشروها. 

وآخر أعاجيبه أنه لما اختلف الحوثيون وحلفاؤهم خطب محمد اإلمام خطبة جمعة 
بعنوان: "تحريش الشيطان بين أهل اإليمان". وأهل اإليمان هم الرافضة األنجاس 

 وحلفاؤهم. 
والعمرة ويرجع إلى  ومحمد اإلمام منذ وّقع على الوثيقة إلى العهد القريب يخرج للحج

 بلده. 
 فأّي اضطرار هذا ؟!

 
 
 
 
 

 
                                                             

 انظر هذا الرابط:  1
https://app.box.com/s/ddx1umcn6e3p6r5krbhk84k7ppqgkfk7 
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 ـ كذب الكاتب في زعمه أن الفضالء 13

 نصبوا العداوة لمحمد بن هادي بسبب موقفه من اإلمام
 (: 11قال الكاتب )ص 

"وهذا الموقف من الشيخ محمد بن هادي )أي: أنه يعذره بسبب تسّلط الحوثيين 
التحالف صنعاء( لم يقبله عرفات، وهاني، ومحمد  ويرجئ الكالم عليه إلى وقت دخول

بن غالب، وعلي الحذيفي، وصالح كنتوش، وعباس الجونة، وزكريا بن شعيب، 
 وجماعتهم، وهذا أول الخالف بين الشيخ محمد وبين عرفات وصعافقته".

وقال الكاتب: "وحاولوا فرض األمر على الشيخ محمد بن هادي أكثر من مّرة، 
 بهذه القضّية". وامتحان الناس

 أقول:
هذا كذٌب، فالذين لم يقبلوا االعتذار لمحمد اإلمام إنما هم العلماء، وليس هؤالء 

وإن كانوا لم يقبلوا كالم المعتذرين،  –ومن أخذ بفتواهم  –المذكورين، ثم إن العلماء 
ّصبون لكنهم لم ينصبوا ألحٍد العداوة لمجّرد أنه يعذر محمًدا اإلمام، وإنما المتع

 لمحمد اإلمام هم الذين نصبوا العداوة ألهل العلم: 
فأحد المتعّصبين لمحمد اإلمام يخاطب الشيخ عبيًدا فيقول إنه تحيط بكم بطانة  -أ 

ء، يقول هذا ألن الشيخ عبيًدا  سيئة ترفع لكم تقارير، إلى آخر ما قال من كالم سيٍّ
 أنزل في محمد اإلمام الحكم الشرعي الالئق به.

والمقلدون لمحمد اإلمام طعنوا في المنتقدين للوثيقة بمنتهى الفجور، فطعنوا في  -ب 
نّياتهم، وقالوا: بأنهم يريدون إسقاط العلماء، وتنصيب أنفسهم بداًل عنهم، ثم حّذروا 

 منهم قبل العلماء وبدون أي حجة توجب ذلك، وحاربوا اإلخوة في كّل مكان. 
مد اإلمام لم يتعّرض له أحد، لكنه لم يقف عند هذا ومحمد بن هادي لما كان يعذر مح

الحّد، بل ذهب يطعن في أعراض األبرياء من الفضالء، ويعاملهم أخبث من معاملة أهل 
 البدع.
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(: "فلما أراد هؤالء إعالن الحرب ضّد الشيخ محمد بن هادي 11قول الكاتب )ص
ا أن الشيخ محمًدا )كذا( دفعوا بنزار بن هاشم السوداني فكتب وقفاته التي صّرح فيه

 بن هادي ليس له موقف واضح من محمد اإلمام". 1
 أقول:

 . -عامله اهلل بما يستحّق  -هذا كذٌب مكشوف من الكاتب 
فالفتنة هي فتنة محمد بن هادي، فهو الذي شّق الصّف، ورمى األبرياء من العلماء 

هم بأن حولهم بطانة فاسدة وغيرهم بأقبح األوصاف ظلًما، وبغًيا، أما العلماء فاّتهم
تتصّرف في شئونهم، وأما الفضالء فاّتهمهم بأنهم صعافقة، وفراريج، وأخّس من 
اإلخوان المسلمين، وبقي على هذا الحال أكثر من سنة ونصف، يسقط الواحد تلو 
اآلخر، وهؤالء الفضالء ساكتون بأمر العلماء، ال ينطقون ببُنت شفه، وقوفًا مع نصيحة 

 الذين أمروا بالسكوت. العلماء 
 فمن الذي بدأ الفتنة أيها الكاتب ؟!. 

هل الفضالء أقاموا الفتنة على محمد بن هادي ألنه يعذر محمًدا اإلمام، أو أنكر عليه 
 العلماء ألنه هدم طابورًا كبيًرا من الفضالء ؟!

من قول  –بعد ذلك  -فهذه بضاعة الكاتب ومن كان على شاكلته، فهل ُيستغرب 
 شيخ ربيع إنهم أخّس من الحدادية ؟!.ال

بعد هذه الفتن التي أقامها محمد بن هادي، جاء رّد نزار بن هاشم السوداني والذي  
، 2كان محور نقاشه مع محمد بن هادي حول تغّيره في كثير من األشياء، واستياء حاله 

ها موقفه من وقد برهن نزار بن هاشم على ذلك بأمور كثيرة، ذكر منها عّدة أمثلة، ومن
                                                             

 هذا خطأ نحوي، ألن الموصوف بابن ال ينّون. وللكاتب أخطاء نحوية أخرى لم أتعّرض لها. 1
انظر مقال: "البرهان البادي على تغّير ابن هادي" لألخ محمد جميل حمامي والذي أثبت في  2

موقًفا من مواقفه، فجزاه اهلل أكثر من أربٍع وأربعين صفحة أن محمد بن هادي تغّير في عشرين 
 خيًرا.

وقد سبقه إلى الحكم عليه بالتغّير الشيخ ربيع الذي قال: "كنت أحّب الشيخ محمد لكنه اآلن 
 تغّير".
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الوثيقة، فمن يعرف محمد بن هادي قديًما ويعرفه حديثًا يعرف تغّيره كثيًرا، فمحمد بن 
هادي كان يصدع بالحّق في أمور هي أدنى من الوثيقة بمّرات كثيرة، بينما اضطرب في 

 الوثيقة اضطرابًا عجيًبا. 
 (:11قال الكاتب )ص 

متناقضون، ولو كانوا صادقين في "فبّين الشيخ محمد بن هادي أن هؤالء كذبة و 
 االنتصار للحّق متجّردين له، لحذروا من هاني بن بريك".

 أقول:
. ولو كان محمد بن هادي –وهلل الحمد  –حّذرنا من هاني قبل محمد بن هادي بزمن 

 صادقًا: 
لحّذر من محمد اإلمام، فوثيقته الطاغوتية أشّد جرًما من كون فالن له بطانة فاسدة  -أ 
 صّح، فكيف وهو لم يصّح. إن

 ولحّذر من اإلخوان المسلمين الذين عنده في المدينة كالمغامسي وأمثاله. –ب 
ترك محمد بن هادي كّل هؤالء، وترك بطانة بعض المشايخ، الذين ال يزالون يزّكون أبا 
الحسن والحلبي وأمثالهما، ترك هؤالء وذهب يطعن في فضالء هم أعلم وأصفى ممن 

 ذكرناهم.
 ـ ميزاننا وميزانهم في الجرح والتعديل 13

 (:17قال الكاتب )ص 
)قال الشيخ محمد بن هادي في خاتمة كشف النقاب: "ميزانكم في الجرح والتعديل 
هو أن يكون الشخص معكم سيقة تسيرونه كما تشاؤون، فإن كان معكم فهو أصدق 

فهو عندكم أكذب  الناس وإن كان من أكذب الناس وأفجر الناس، وإن لم يكن معكم
 الناس وإن كان أتقى الناس، وأصدق الناس"(.

 أقول:
لم يسق الكاتب دلياًل على هذه الدعاوى، سوى حكايات تعتبر دعاوى وال تعتبر 
براهين في ميزان التحقيق، وال يستطيع أي قاٍض أن يعتمد عليها في الحكم على 

 األبرياء، لكن الكاتب لم يتفّطن لذلك بسبب جهله.
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ومنها  –ول للكاتب ومن معه: إن شهادات العلماء عليكم، وما نراه من مقاالتكم ونق
، مع ما تصلنا منكم من أخبار، تدّل على أن هذا الوصف هو -مقال هذا الكاتب 

 وصفكم، وأنتم أليق به، وهو أليق بكم. 
يا وأنتم لم تعتبروا فيما مضى من الفتن كفتنة يحيى الحجوري، وفتنة فالح اللذين جن

فيها على عدٍد من األبرياء، ولوال أن اهلل هّيأ لهم اإلمام ربيع بن هادي المدخلي 
 لُسِحقوا ظلًما وبغًيا، ولذهبوا ضحّية البغي والتعالي على العباد.
 وأنتم تسيرون على خطى فالح والحجوري حذو الُقّذة بالقّذة.

ا على إثبات شيء منه، سوى الكالم وكالمكم عن ميزاننا في الجرح والتعديل لم تقدرو 
 اإلنشائي، والدعاوى الفارغة التي يكّذبكم فيها أهل هذه القّصة. 

 (:17قال الكاتب )ص 
)ومثال األول: أبو أيوب الهولندي، فقد نشر هؤالء بيانًا فاضًحا في كشف معايبه، 

س، بل وفضائحه، تحذيًرا منه كما تقّدم، فكان عندهم من أفجر الناس وأكذب النا
عّدوه ساقط العدالة، ال تقبل شهادته أبًدا، فتفاوض معه الصعافقة، وطلبوا منه أن ينكر 
ما جرى بينه وبين الشيخ محمد مما يدين عرفات المحمدي، وأن ينقلب على الشيخ 
محمد، فوافقهم فأصبح خبُره مقدم )كذا( على خبر العالمة الحافظ والثقة الثبت 

 والذي كانوا يعّدونه شيًخا لهم، وعاّلمًة وحافظًا(.  محمد بن هادي حفظه اهلل،
 أقول:

من أين لك أيها الكاتب أن اإلخوة هم الذين فضحوا أبا أيوب، ونشروا معايبه ؟! وأنه  
كان عندهم أفجر الناس وأكذبهم، وأنهم تفاوضوا معه، وطلبوا منه أن ينكر ما جرى 

 بينه وبين محمد بن هادي ؟!
 الحكايات ؟! أين األدلة على هذه

 يقول: "البّينة على المّدعي" ؟!. –صلى اهلل عليه وسلم  –أال تعلم أن النبّي 
لقد توّرط محمد بن هادي في موضوع أبي أيوب المغربي الهولندي، فقد تلّطف محمد 
بن هادي بأبي أيوب في بداية األمر، ثم اّدعى محمد بن هادي أن عرفات المحمدي 
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يوب المغربي في هولندا، وهذا أحد أدلته على من يسّميهم هو أفتى بالتحذير من أبي أ
 1ومن معه بالصعافقة، لكن أبو أّيوب أنكر أن عرفات له عالقة بموضوع التحذير منه. 

ا لمباهلة محمد بن  لما رأى أبو أيوب أن محمد بن هادي مصرٌّ على ذلك، كان مستعدًّ
فيه بقّوة، وشتمه وطعن في عرضه هادي، فتغّيرت معاملة محمد بن هادي له، وتكّلم 

على المأل في شريط سمعه آالف الناس، فرفع أبو أيوب قضية قذف في المحكمة 
على محمد بن هادي، ومحمد بن هادي يرسل الرسول تلو الرسول ليشفعوا له، لكن 

 دون جدوى. 
فمحمد بن هادي كان يتلّطف مع أبي أيوب حتى أنكر أن لعرفات صلة بالتحذير، 

 بت الموازين عند محمد بن هادي.فانقل
أولى الناس بقوله السابق: "فإن كان معكم  -هو ومقّلدوه  -أليس محمد بن هادي 

فهو أصدق الناس، وإن كان من أكذب الناس وأفجر الناس، وإن لم يكن معكم فهو 
 2عندكم أكذب الناس، وإن كان أتقى الناس، وأصدق الناس". ؟! 

 (:17قال الكاتب )ص 
الفهم الشيخ محمد في قضية محمد اإلمام، وقضّية هاني بن بريك، وخالفهم في "لما خ

التحذير ممن يحّذرون منه من السلفيين كأحمد بازمول، وعادل منصور، وخالد عبد 
الرحمن، وأبي الفضل، ومشايخ الكويت، ومزّمل فقيري، والشيخ ربيع يخالفهم في 

 هؤالء أيًضا".

                                                             

وفي علم األصول من المرّجحات عند تعارض األدلة أن صاحب القّصة مقّدم على غيره. انظر  1
 فصل الترتيب بين األدلة.   "األصول من علم األصول"

كان أصحاب معبر وبعض المراكز ال يقيمون وزنًا لمحاضرات محمد بن هادي منذ أكثر من  2
عشرين سنة، ألنها كانت محاضرات منهجّية، وهم ال يحّبون مثل هذه المحاضرات، والمحبون 

ا أندر من الكبريت األحمر، وال يوم المتعّصبون لمثل هذه المحاضرات في المراكز قليل جدًّ
 لمحمد اإلمام يلتّفون حول محمد بن هادي التفاًفا. 

 فما هو الجديد عند محمد بن هادي ؟! 
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الكاتب المجهول: قضية محمد اإلمام، وقضية هاني،  أقول: هذه ثالثة قضايا ذكرها
 وقضية التحذير من السلفيين. 

أما قضّية محمد اإلمام فقد مّر معنا أن محمد بن هادي مضطرٌب فيها، وطريقته في 
هذه الفتنة على غير طريقته قديًما، فإنه كان يقف مواقَف واضحًة في قضايا هي دون 

 ه في الوثيقة والقضايا األخرى فهو غير واضح. قضية الوثيقة بكثير، وأما موقف
وأما قضية هاني فقد تقّدم معنا أن موقفنا من هاني كان أوضح وأسرع من موقف محمد 

 بن هادي، وال حاجة لكثرة الكالم فيها ألن هذا أمٌر مشهور. 
وأما قضية التحذير من هؤالء الذين ذكرتهم فهذا من كذبك، وإال فلماذا ال تأتي 

  1اهين على تحذير اإلخوة منهم ؟! بالبر 
وإن كنت تعني المقاالت التي يتم فيها كشف أخطاء المحسوبين على طلبة العلم، فقد 
خلطت بين توضيح الحقائق، والتحذير من الشخص، وجعلتهما شيًئا واحًدا، وبينهما 

ًعا فرٌق ال تعرفه، فتوضيح الحقائق هو كشف مواقف هؤالء بحّق، وإظهارها للناس جمي
حتى يعرفوها، وأما التحذير فمنع الناس من الحضور له، والدراسة على يديه، وقد كان 

من المحسوبين على دعوة أهل السنة  -مشايخنا يكشفون الحقائق حول بعض الدعاة 
ويتركون المجال ألهل العلم في الحكم عليهم في التحذير أو غيره. فهذا هو الفرق  –

 حقائق.بين التحذير وبين توضيح ال
فكل ما كتبه الفضالء من االنتقادات في حّق اإلخوة المذكورين وغيرهم فهو من 

 توضيح الحقائق.
 
 
 
 
 

                                                             

 . -عامله اهلل بما يستحّق  -دعاوى يسوقها الكاتب المفتري دون أن يسوق معها البراهين  1
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 1أحًدا حّذر منهم.  -إلى ساعتي هذه  -وأما مشايخ الكويت فال أعلم 
 ـ محمد بن هادي يزعم أن حول الشيخين ربيع وعبيد بطانة فاسدة 11

عن محمد بن هادي أنه يقول: "محمد بن هادي ما  (18قال نقل الكاتب )ص 
(: 17استطاعوا فيه ألن يكون سيقة لهم يسوقونه كما شاءوا": وقال الكاتب )ص 

"فنشر هؤالء الصعافقة كالم الشيخ محمد وأنزلوه على الشيخ ربيع والشيخ عبيد، وأن 
 الشيخ محمد يعّدهم سيقة لهؤالء الصعافقة، وهذا كذٌب له قرون". 

 ل:أقو 
 محمد بن هادي يزعم أن المشايخ حولهم بطانة فاسدة، ودليلنا من أوجه:

(. وتقّدم أن محمد بن هادي 1أن الكاتب زعم ذلك، وقد تقّدم كالمه )ص  -أحدها: 
 أثنى على الكاتب وكتابته، فهو مقرٌّ بذلك على أقل األحوال. 

                                                             

قاء لكنني أعيب على اإلخوة في الكويت وقوفهم مع محمد بن هادي والتعّصب له، وإل 1
المحاضرات التي تدافع عنه، في وقٍت كان اإلخوة بحاجة إلى من يدافع عنهم، وكان محمد بن 
هادي مطالًبا بإثبات البّينة في جرح اإلخوة، بينما لما تكّلم محمد بن هادي ومن معه في بطانة 

 الشيخين ربيع وعبيد لم نجد من يدافع عن الشيخين.
مفتوحة، فال يجعلوها منغلقة على مجموعة من طالب  كما أني أنصح لهم أن يجعلوا دعوتهم

العلم، أحدهم مصريٌّ وهو خالد عبد الرحمن، وآخر سعوديٌّ وهو بازمول، وآخر ليبّي وهو أبو 
الفضل، وآخر يمنّي وهو عادل منصور، وأسماء محدودة من الكويت، حتى األخ الفاضل الدكتور 

 عهم فيما أعلم.ال يشارك م –وهو من الكويت  –خالد الظفيري 
فاإلخوة في النهج الواضح لهم إخوة فضالء في كل البالد اإلسالمية، فلماذا يحصرون أنفسهم 

 بهؤالء فقط دون غيرهم ؟!. 
وقد الحظت هذا من وقٍت ليس بالقصير، فغالب دوراتهم ومحاضراتهم محصورًة على هذه 

 األسماء فقط، مع أن هناك إخوة فضالء عندهم خير كثيٌر.
ه نصيحة أخويّة أريد لهم فيها الخير، وأحبه لهم كما أحّبه لنفسي، وأسأل اهلل لنا ولهم التوفيق وهذ

 والسداد.  
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رفات، كما انخدع ألم يقل محمد بن هادي إن الشيخ ربيًعا مخدوع بع -والثاني: 
 الشيخ الجامي وفالح الحربي بباشميل ؟!

ألم يقل محمد بن هادي إن الشيخ عبيًدا أخذوه وطّوقوه معهم، كما يطّوق المعصم 
 السوار ؟! 

 1وهناك كالم آخر قاله محمد بن هادي. 
 ـ كلمة أخيرة

يكشف أكذوبة نحن نتعّجب من الكاتب لماذا ال يتعّرض للوثيقة وينقدها نقًدا علميًّا، و 
 االضطرار التي يزعمها محمد اإلمام هو أتباعه المتعّصبون له.

مع إفالسهم عن  –هو وحزبه بالصعافقة  -لماذا يتوّسع في الكالم على من يسّميهم 
 بينما يمّر مرار الكرام على الوثيقة الطاغوتّية ؟! –األدلة 

مع الرافضة الذي أجمعت  هل يرى الكاتب أن ضرر الصعافقة شرٌّ من التعايش واإلخاء
األمة على كفرهم، والتي تضّمنت أن خالفنا معهم في الفروع، وإعطاء الرافضة الحرية 

 في ممارسة فكرهم الخبيث ؟! 
أكتفي بهذ القدر من المالحظات، ولوال فجور الكاتب في الخصومة، وتشويهه باألبرياء 

وال على الكاتب. فرسالة: "نذير لما عّولت على الرسالة  –اقتداء بإخوانه الحدادية  -
الصاعقة" ال تساوي فلًسا، وال يعتمد عليها في جرح األبرياء، وال في النقل عن 

 اآلخرين. 
 علي الحذيفي

 هجرية 1339/ شوال /  11
 
 

                                                             

 انظر شهادة األخ الشيخ أبي ريحانة سالم الغرياني في مقال: "الوالء الشخصي عند ابن هادي". 1
معه إال النفي،  (، والكاتب ليس21وشهادة أبي ريحانة وشهادة غيره ترّد كالم الكاتب )ص 

والمثبت مقدم على النافي، فها هم اإلخوة يشهدون ويكتبون شهادتهم، ويشهدون على ما قاله 
 محمد بن هادي.


