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 سم هللا الرمحن الرحيمب

 

 الكنانة[ ما يف ]اإلابنة عن أوهام وأغاليط

 حوار مع الشيخ حممد بن هادي

 (1) لثةثااحللقة ال

عدوان إال على الظاملني وأشهد أن ال إله  احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني وال
وعلى  وسلم وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى هللا عليه وحده ال شريك له إال هللا

 آله وصحبه ومن تبعهم إبحساٍن إىل يوم الدين     أما بعد

أانقش  (الكنانة ما يف اإلابنة عن أوهام وأغاليط) ة منلثفهذه هي احللقة الثا
 وخصصتها للحديث عن موضوع حممد -أصلحه هللا-الشيخ حممد بن هادي فيها

 .امللقب بــ)اإلمام( عربيامل بن عبد هللاا

ع حممٌد ٍة وثالثني وأربعمائة وألف وق  مخسيف السادس من شهر رمضان من عام 
 يما ه اإلمام مع الرافضة احلوثيني يف اليمن على وثيقٍة حوت طامات عظام منها

 :فمن ذلك نواقض لإلسالم

الشهادة للرافضة احلوثيني ابألخوة واإلميان؛ حيث كتب تقرر الوثيقة  -1
إمنا ﴿على الوثيقة )وثيقة تعايش وإخاء( وكتب بعدها قوله تعاىل: 

 ."زرع روح اإلخاءالعمل على " يسعون إىل وكذلك ﴾املؤمنون إخوة
 أن رهبم واحد وكتاهبم واحد وعدوهم واحد.تقرر الوثيقة  -2

                                                           
يف إنزال هذه احللقة فأذان بذلك  -حفظهما هللا-استأذنت شيخنا العالمة ربيع بن هادي وشيخنا العالمة عبيد اجلابري 1

 جزامها هللا خرياً.
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بني حممد اإلمام ومن فضة احلوثيني و االختالف بني الراتقرر الوثيقة أن  -3
 .ال يف األصول يف الفروع ميثلهم

 .الكفري حرية الفكرمبدأ تقرر الوثيقة  -4
التعايش السلمي بني اجلانبني، وعدم االجنرار والتصادم أو تقرر الوثيقة  -5

 .االقتتال أو الفتنة مهما كانت الظروف
التحريضي والعدائي من اجلانبني جتاه  التوقف عن اخلطابتقرر الوثيقة  -6

 .بعضهم بعض بشىت الوسائل ويف كل اجملاالت

َواْعَتِصُموا ﴿ :واليت ُصّدرت بقوله تعاىلإىل غري ذلك مما حوته الوثيقة 
يًعا َواَل تـََفر ُقوا ۚ فهل ما سبق هو من االعتصام ِببل هللا الذي  ﴾ِِبَْبِل اَّللِ  َجَِ

أم هو من االعتصام ِببل  (2)كما قال اإلمام ابن كثرٍي رمحه هللا  هو عهده
 الشيطان؟!

ابلتوقيع على الوثيقة الكفرية مع احلوثيني بل  ملعربيحممد ا ومل يكتف
 حيث قال يف خطبة عيد وكأهنا وصية نبوية، ا إشادةأشاد هبا أمي   امتدحها و

عبدامللك احلوثي، جرى  (3)وقد جرى بيين وبني السيد" :نفسه العام من الفطر
بيين وبينه االتفاق على وثيقة التعايش، وهذه الوثيقة إن الدافع لنا إليها؛ إنه: 
احملافظة على اإلسالم، وسالمة األعراض، وصيانة الدماء، واحلفاظ على 
األموال، وكذلك أيضًا الدافع إليها إبقاء األمن واالستقرار يف البالد 

لذي جاء به اإلسالم، وجتسيداً للرمحة اليت دعاان والعباد، وإظهاراً للعدل ا

                                                           
 .(3/134تفسري القرآن العظيم البن كثري: ) 2
"ال تقولوا للمنافق سيد فإنه ِإْن يُك هنى عن ذلك يف قوله : ملسو هيلع هللا ىلصكيف يقال عن هذا الرافضي الزنديق إنه )سيد( والنيب   3

 وصححه األلباين. (4977) أبوداود يف سننه برقم:سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل" رواه اإلمام 
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مراض جتنبًا لأل؛ فدين اإلسالم دين الرمحة، وكذلك أيضًا إليها اإلسالم
من احلقد واحلسد املذموم والعجب والغرور؛ فإن الفنت إذا وقعت  األخالقية

فهذه الوثيقة اليت بني املسلمني فإهنا تؤثر عليهم أتثريات سلبية خطرية...
ِبمد هللا  كما مسعتم؛ كانت من أجل مصاحل عظيمة ومنافع جسيمة  جرت

 "رب العاملني

وقال أيضًا يف خطبته: "أال وإّن أمري بيدي ِبمد هللا، فليس ألحٍد 
 علي  سبيل إال ابحلق"

الذي استنكر صنيعه -عربيمبوجب هذه الوثيقة وإشادة حممٍد امل
ابلضالل واالحنراف،  عربيالعلماء على امل َجٌع من حكم -السلفيون يف العامل

ووثيقته والرد على من تعصب  عربيوكتبت البياانت والكتاابت يف الرّد على امل
 مس له املعاذير.لتله وأخذ ي

 فمن ذلك:

 كالم شيخنا الوالد العالمة ربيع بن هادي حفظه هللا -1
 هللاهللا اجلابري حفظه  كالم شيخنا الوالد العالمة عبيد بن عبد -2
 الرحيم البخاري حفظه هللا هللا بن عبد كالم شيخنا العالمة عبد -3
كتابة فضيلة الشيخ عبدهللا بن صلفيق الظفريي حفظه هللا، واليت رد  -4

فيها على املعربي ونفى اعذار العالمة صاحل الفوزان له، وقّدم هلا العالمة 
 .(4) الفوزان

                                                           
الكتابة بعنوان: )تنبيه ذوي العقول الزاكيات إىل ما يف وثيقة حممد اإلمام من خمالفات وجمازفات(وهذا رابطها:  4

https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controll

er=topic&id=154275 

https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=154275
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=154275
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احملمدي حفظه هللا وقدم لكتابه  عرفاتد.الشيخ  ومن الكتاابت أيضاً كتابة
ربيع بن هادي وفضيلة الشيخ عبيد اجلابري  وهم: فضيلة الشيخ العلماءبعض 

 .وفضيلة الشيخ عبدهللا البخاري حفظهم هللا

 .حفظه هللا (احلذيفيــ)الشيخ أيب عمار علي الشريف امللقب ب وكتاابت

حفظه -العالمة عبيٌد اجلابري فبعد انتشار الوثيقة الكفرية وانتشارها طلب شيخنا 
من تلميذه الشيخ عرفات احملمدي أن يرد على الوثيقة وما حوت من أابطيل  -هللا

 موفٍق. صوتٍ  ا الطلب ورد بردٍ ذفاستجاب هل

صحة توقيعه على  عربي، واليت أيد هبا املنفسه وبعد خطبة عيد الفطر من العام
ليه سبيل اتصل شيخنا العالمة ربيع بن الوثيقة وامتدح هذا الصنيع وأنه ليس ألحٍد ع

أبخينا الشيخ د.عرفات احملمدي وأخربه أنه قرأ رده  -حفظه هللا-هادي املدخلي
أيضاً،  العيد طبةخوطلب منه أن يرد على  -بعد أن فـُرّغ-عربيالصوت على امل

د.عرفات هلذا الطلب وكتب ردًا انفعًا امسه)التأكيد لغلط الشيخ فاستجاب أيضًا 
، وقدم له كٌل من: فضيلة الشيخ ربيع بن هادي (احتوته خطبة العيدثيقة وما الو 

املدخلي وفضيلة الشيخ عبيد اجلابري وفضيلة الشيخ عبدهللا البخاري حفظهم هللا، 
 فاستبان ألهل السنة كباراً وصغاراً املوقف الصحيح من الوثيقة وحممد اإلمام.

 (الكفرية على الوثيقة)موقف الشيخ حممد بن هادي من التوقيع 

 ملعربيرد ما نشره أتباع اأو على الوثيقة الكفرية فس حممٍد املعربيأما موقفه من توقيع 
 عنه: بن هادي أو طالب الشيخ حممد

نقل عنه جمال المظفري إعذاره للمعبري في توقيعه على  -أ

هذا الرابط:  في كما الوثيقة الكفرية
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.jpeg910e739ce63top.net/i_4http://cdn.top
1 

عن  -(5)تلميذ الشيخ حممد بن هادي-اإلندونيسي نقل ذو األكمل -ب
 لمعربيالشيخ حممد بن هادي إعذاره ل

.jpeg52jkyl798top.net/p_4ophttps://a.t2 

على خطبة العيد  ، وكذاالوثيقة الكفرية عتوقي على مضي أكثر من سنة وبعد
هــ 15/10/1436يف  َجعةٍ خطبة  حممد املعربي خطب اليت أشاد فيها ابلوثيقة

"انتصارات إىل جهنم" يعين  قال فيها: (أعف الناس قتلة أهل اإلميان)ــب مسيتو 
ومن  احلوثيني الرافضة على يف عدن التحالف ومن معهم بذلك انتصارات

 هـــ24/10/1436خطبته يف  ىرّد الشيخ حممد بن هادي علف، ساندهم

، يف وثيقته ملعربياحممد إبعذار  بن هادي ولكنه مع ذلك استمر الشيخ حممد
 على خري! عربيوأن حممد امل

 ومن شواهد ذلك:

نُقلت يف موقع )الشبكة  اليت 6شهادته يفكما نقل عادل بن منصور احلسين عنه  -أ
 :السلفية(

.jpeg1iot0f798top.net/p_4https://f.top4 

.jpeg0k1gdc798top.net/p_4https://e.top5 

                                                           
 هذا رابط يصرح الشيخ حممد بن هادي أبن ذو األكمل من طالبه: 5

.jpeg0d563491e18top.net/i_4http://cdn.top3 
 ربيعالخنا العالمة ، فعلق شياليوافق من رمى املعربي ابألخونة حممد بن هاديالشيخ  نقل عادل منصور احلسين أن 6

 هو أخس من اإلخوان. بل :بقوله

http://cdn.top4top.net/i_63ce739e910.jpeg
https://a.top4top.net/p_798jkyl52.jpeg
https://f.top4top.net/p_798f0iot1.jpeg
https://e.top4top.net/p_798gdc1k0.jpeg
http://cdn.top4top.net/i_18e563491d0.jpeg
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بعض مشايخ اليمن حني التقوا ابلشيخ حممد بن هادي بعد  ذا أيضاً ما شهد هب-ب
يف توقيعه على  عربيحج عام سبعٍة وثالثني وأربعمائة وألف، حيث اعتذر حملمد امل

، فردوا عليه أبن حاطبًا مل بقصة حاطب ابن أيب بلتعة!! معربيالوثيقة بل احتج لل
 أيت مبكفر واملعربي وق ع على وثيقة كفر وأتى بطوام.

 ى هذه الواقعة:لشهادة عالذه وه

https://d.top4top.net/p_8032v8n80.jpeg 

)كانون العرب( ِبضور عدٍد من  اليت كانت يف مطعم لسةاجلما صرح به يف -جــ
توقيعه يف  عربيطالب العلم وغريهم من سعوديني ومغاربة، وصرح أبنه يعذر حممد امل

 ة الكفرية مع الرافضة احلوثيني.وثيقعلى ال

على  بعد أن شدد-ومن ضمن ما قاله الشيخ حممد بن هادي يف هذا اجمللس 
 حملمد املعربي أنه قال -وغّلظ يف ذلك غاية التغليظ كالمه  يف عدم نقل احلاضرين

 عن الوثيقة: "فيها عني الكفر".

 ظاهرٌ  الكالم تعجبوا من ذلك إذ كون الوثيقة كفريةفلّما مسع بعض احلاضرين هذا 
 لطالب العلم فضاًل عن العلماء!

 وأخوان مهند الغامدي وأخوان عبد الواحد املدخلي ومن ضمن احلضور الشيخ عبد
 الواحد قافز وغريهم.

 هــ23/6/1438وكان هذا اجمللس يف 

 :يقول فيها اليت مريسامة العأل تغريدةٍ عن وبناًء على ما سبق جياب 

 قة حممد اإلمام املعربي: )فيها عني الكفر(ي)قال شيخنا حممد بن هادي عن وث

https://d.top4top.net/p_8032v8n80.jpeg
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سبحان هللا هذا الكالم من الشيخ صادر عنه منذ فرتة طويلة، ويف أكثر من جملس، 
 مل مل ينقل لنزار عباس؟!!

 السنةمعاشر الفضالء األمر عظيم أن يكون خصمك يوم القيامة عامل من علماء 

 ولكن قلتها وسأقوهلا "هللا املوعد"(

: عدم نقل احلاضرين أن يقال التعجب من أسامة العمري واجلواب عن هذا
ممن سبق ذكرهم يف جملس )مطعم الكانون( هو ما سبق بيانه من عدم مساح الشيخ 

، ولوال أنك نشرت هذا وتعجبت حممد بن هادي ابلنقل عنه وغّلظ وشّدد يف ذلك!
 ما ذكروه يل.له لَ من عدم نق

يف نشرك حماضرة الشيخ  "هللا املوعد": -ردك هللا لرشدك-وأقول لك اي أسامة 
أبنه عاهٌر  ملسلٍم حمصنٍ  اً وقذفالسلفيني َجلٍة حممد بن هادي اليت حتوي طعواًن يف 
 عربيد من أصحاب احلاانت واخلمارات

خلف الشيخ أين ما تعلمته وعرفته وأنت هترول وإين ألعجب من صنيعك، ف
 حممد بن هادي وتنشر كالمه دون خوٍف من هللا؟!

 ؟!ألفرادكذلك و  جمموعة يف ملا سبق ذكره ما هي حجتك عند هللا من نشرك

 عاٌر عليك وأنت تقف موقفاً خمزايً بتقليدك األعمى دون حجج أو براهني

أذكرك اي أسامة بقول العلماء:" اعلم أن أظهر قويل العلماء عندي يف مسألة 
لو قذف رجٌل رجاًل، فقال آخر: صدقت، أن املصدق قاذف فتجب إقامة احلد 

 .(7)عليه"

                                                           
 (.12/58(، وراجع جمموع العالمة ابن سعدي: )6/111أضواء البيان للعالمة املفسر حممد األمني الشنقيطي: ) 7
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بني يدي  ُتسأل فاألمر خطرٌي جداً يف الدنيا متوعٌد ِبّد إن اتبعت القاذف ويف اآلخرة
 هللا سبحانه.

يف توقيعه على الوثيقة  مث املؤاخذة هي إعذار الشيخ حممد بن هادي حملمد املعربي
 !اً اليت "فيها عني الكفر" وليس جمّرد معرفة أن فيها كفر 

 .ووثيقته املعربي موقف الشيخ حممد بن هادي من حممد هذا

بتاريخ  من كنانته يف كلمته بن هادي فنعود اآلن ملا أخرجه الشيخ حممد
وأن ينثر شيئًا مما يف  )آن حملمد بن هادي أن خيرجه عن صماته هــ1/4/1439

يف  هبا اإلمام وغردوا (8)أان حممد بن هادي أمامكم انتقدت خطبة" قال: (كناانته
رد غا عرفات و هب غردكلهم -قولوا ما شئتم أان ما أعرف كيف جتمع -تواترهم توتراهتم 

هبا عبداإلله وغرد هبا عبدالواحد وغرد هبا هاين وغردوا هبا َجيعاً وهي مسحوبة عندي 
ابأللوان من حساابهتم الرمسية ومع ذلك الكذبة يقولون ليس حملمد بن هادي موقف 

 .يف اخلصومة بعد هذامن اإلمام أي فجور ٍ 

إذا كان هذا كله وقد نشرمتوه أنتم يف حساابتكم وتقولون بعد ذلك حممد بن هادي 
هنا ، أم أ(9)أنتم إذن أين موقفكم من هاين أقولليس له موقف واضح من اإلمام ف

أم أهنا تنطبق عليكم  ،{فـََلم ا َجاَءُهم م ا َعَرُفوا َكَفُروا بِهِ  :}تنطبق عليكم اآلية
ُهْم لََيْكُتُموَن احلَْق  َوُهْم يـَْعَلُمونَ :}اآلية نـْ  {يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـَْناَءُهْم ۖ َوِإن  َفرِيًقا مِّ

 يكتمون ذلك كله ملاذا؟

                                                           
 (.أهل اإلميانأعف الناس قتلة هــ ونشرت بعنوان: )15/10/1436يعين خطبة اجلمعة اليت كانت بتاريخ  8
 املوقف من هاين ابن بريك سأبينه إن شاء هللا. 9
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السلفيني يف الدنيا كلها ما تقول يف اإلمام، ما تقول يف اإلمام،  قطعواقطعوا الناس 
 ما تقول يف اإلمام، ما تقول يف اإلمام

هذا مسكني ال  ،هذا األمر ألهل العلم ليس لكم ومع ذلك قطعوا السلفيني يف هذا
الكالم يف هذا للذين  م وال يؤخررأي له ومن الذي يسمع له طالب علم صغري ال يقدّ 

 أثريهلم الت

 وللتدابري فرساٌن إذا ركضوا/ فيها أبروا كما للحرب فرسان

يصدر عن قوهلم وعن رأيهم وعن فتاواهم أما صغار طلبة العلم وعامة هؤالء هم الذين 
 انتهى "الناس وآحاد الناس ال دخل هلم يف هذا هم تبع للعلماء

 ويل مع كالمه وقفات:

حملمد بن هادي موقف من اإلمام أي ومع ذلك الكذبة يقولون ليس " قوله األوىل:
إذا كان هذا كله وقد نشرمتوه أنتم يف حساابتكم  " ويقول:"فجورٍ بعد هذا يف اخلصومة

 وتقولون بعد ذلك حممد بن هادي ليس له موقف واضح من اإلمام "

نقول )ليس حملمد بن هادي موقف واضح( يدعي الشيخ حممد علينا دعوى وهي أننا 
يعين  ن )يكتمون هذا كله(و هادي موقف من اإلمام( وأننا املذكور  أو )ليس حملمد بن

 من رّده على خطبة اجلمعة

 :أبننا فبناًء على ذلك حكم علينا

 فجرة يف اخلصومة-2كذبة -1

 واجلواب: 
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نا كالمك كله وحنن مممن كت هذه الدعوى حتتاج دليالً عليها فكيف جتعلنا -أ
 ()أعف الناس قتلة أهل اإلميان اجلمعة على خطبة يف الرد كالمك  نشران قد

 وشكرانك على ذلك؟! للمعربي

 !وغريها التويرت على تناموجوٌد حىت الساعة يف حسااب ناوكالم

 عليه حىت الساعة نوٌع من الكتم له؟! ؤانبقاإله و  انفهل نشر 

على هذا السؤال لطالب احلق الذي يبين موقفه على األدلة والشواهد  جواابً هذا  يكفي
إن  اليت قد بينت عددًا منها فيما سبق وسأبني غريها فيما سيأت ال على الدعاوى

 شاء هللا

نه ليس لك موقف من حممد اإلمام إ-الذين مسيتهم-ننا قلناإأنت تقول   -ب
 هبذا اإلطالق!

ه أننا كذبة فجرة يف ألنك ولألسف بنيت علي-قائله فأطالبك إبثبات هذا عن
 .ابلطعن والتجريح أعراض املسلمني يفوإال فاتق هللا يف كالمك  -اخلصومة

أعجب من الشيخ حممد ملاذا حياول يف كالمه أن خيرج عن موطن اخلالف،  -جــ
يف وثيقته مع الرافضة   املعربيفالسلفيون ينكرون عليك ما ثبت عنك من إعذار حممدٍ 

وقلنا ، هــ14/2/1439 تاريخبوقد أبلغناك بذلك ونصحناك بنصيحٍة سريٍة  احلوثيني،
اعتذاره له يف  -وفقه هللا-حيث ينقل طالب الشيخ حممد بن هادي" لك ما نصه:

الوثيقة اليت أبرمها مع الرافضة، وينشرون ذلك يف موقعهم )الشبكة السلفية(، وعند 
 يف حممد اإلمام حياجوهنم بكالم الشيخ حممد بن هادي؛ بل اعتذر له طعن السلفيني

 انتهى. "أمام مشايخ عدن يف مسجده
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كر دلياًل واحداً على نسبته مل تذ  كالٍم آخرب وأتيتما صرحنا لك به  تركتفلماذا  
 ؟!نال

اجلواب عما صرحنا لك به من إعذارك للمعربي امللقب بــ)اإلمام( وهولت  تفرتك
 !كما هي عادتك معنا  أبساليب ال تستند إىل أدلة، بل هتٌم جمّردة عن األدلة علينا

قطعوا الناس قطعوا السلفيني يف الدنيا كلها ما تقول يف اإلمام، ما تقول  : قلَت:"اً اثني
 يف اإلمام، ما تقول يف اإلمام، ما تقول يف اإلمام

هذا األمر ألهل العلم ليس لكم ومع ذلك قطعوا السلفيني يف هذا هذا مسكني ال 
رأي له ومن الذي يسمع له طالب علم صغري ال يقدم وال يؤخر الكالم يف هذا للذين 

 هلم التأثري

 وللتدابري فرساٌن إذا ركضوا/ فيها أبروا كما للحرب فرسان

فتاواهم أما صغار طلبة العلم وعامة  هؤالء هم الذين يصدر عن قوهلم وعن رأيهم وعن
 الناس وآحاد الناس ال دخل هلم يف هذا هم تبع للعلماء"

املرسلة، فأسند  الدعاوى توهنا أرجع وأقول بني أدلتك ليس يل بل للناس فقد كثر 
أنك تفعله عند  قل عنكاملسموع أو املكتوب كما نُ من ما تقول بشواهد النقول 

وهللا اي ولدي إين ال أتكلم يف الرجل حىت جتتمع " :حيث قلت كالمك يف األشخاص
وظل يردد ذلك -إين ألستخري هللا مرات ومرات دلة إما بصوته أو خبطه مث عندي األ

 -كثريا

 مث قال: مث أتكلم فيه"!
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احلق له أفيكون  ُبنّي و  عربيحممد امل موقفه السيء من شاٌب عن ُنصح مث إن
أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصم الداري رضي هللا عنه عن يحديث مت هذا الفعل من النصيحة الواردة يف

أم هو مما ُيستنكر فعله؟! فكيف لو كان هذا الشخص ممن  (10)"الدين النصيحة"
د شبهه ويكشفها أيقال فنّ يف أابطيله فانربى له من يُ  عربييدافع وينافح عن حممد امل

املعتدي الباغي ن هذا من متزيق السلفيني أم من الدفاع عن منهج السلفيني ودحر إ
 الذي يريد تربير البدع ومتريرها؟!

 :بن هادي وأقول أخرياً لك اي شيخ حممداثلثاً: 

 مل تبد ن حيسنون الظن  بكالمك فينا ابتوا يتحريون من إطالقاتك الكثرية اليتكثرٌي مم
وهذه غدت مسًة عندك وحىت يكون   عليها ووعودك املتكاثرة اليت ال حتققها هلمنيهابر 

عود يف حماضرٍة و الكم الكثري من ال املتبع للحق الم موثقًا مدلاًل سأسوق للقارئالك
حسب ورودها يف  تباعاً  هذه الوعود وأان أسوق!، دون أن يفي هبا (11)واحدة

"وليس هذا وقت الرد عليه سيأت"  :الق )آن حملمد بن هادي أن خيرج...(حماضرته
وقوله :"ولكن هذا سيأت وقته وقد ُكفيته  وقوله : "سأخربكم إن شاء هللا تعاىل هبا"

وهلل احلمد" وقوله : "وسيأت إن شاء هللا وقتها " وقوله :"وسأبني لكم" وقوله : "سنبني 
" وسيأت يف هذه احللقات إن شاء هللا تفسري كل كلمةحاهلم إن شاء هللا" وقوله : "

وقوله :"وسأعقد حلقة يف  وقوله :"وسأبني إن شاء هللا" وقوله : "وهذا ما سأبينه أان"
هذا اجمللس" وقوله :" سأبني لكم هذه األربعة ابألدلة" وقوله :"وسأبني لكم منزع 

وإن شاء هذه األوراق إن شاء هللا" وقوله :"سآت إن شاء هللا وأريكم إايها" وقوله : "
ال دالئل عند حممد بن  :يقولون الذين هللا تعاىل نعقد حلقاً يف بيان أحوال الصعافقة

                                                           
 (.55رواه مسلم يف صحيحه برقم: ) 10
 دون وفاٍء به. أيضاً  ما ينقله الناقلون عنه هذا غري 11
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من تغريداهتم وواتسباهتم  رجالً رجالً  وسآخذهم إبذن هللا واحداً واحداً " وقوله :"هادي
 "ومواقفهم وشهادات العدول عليهم

ومل نر أو نسمع  رهشأ ةالثالث فنحن اليوم وقد مضى على هذه احملاضرة ما يقارب
 اضرتك!يف حم وعودك إبخراجها الدالئل اليت وعدت هبا ورددت

 يف َجٍع من السلفيني؟! طعوانتكفإىل مىت سينتظر الذي أخذ ب

فمن قلدك أبحكامك اليت أسقطت هبا مشايخ وطالب علٍم سلفيني ينتظرون أدلتك 
اليت وعدت هبا فهم يريدون حجًة هلم عند هللا إن وقفوا بني يديه وسأهلم عن هذه 

َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ۚ ِإن  الس ْمَع َواْلَبَصَر ﴿املواقف فاهلل سبحانه قال يف كتابه:
 [36]سورة اإلسراء ﴾َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولََِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل 

يقول ال  :قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس" :-رمحه هللا-ريقال اإلمام ابن كث
يعين  :وقال حممد بن احلنفية، مبا ليس لك به علم وقال العويف عنه ال ترم أحداً ، تقل

ال تقل رأيت ومل تر ومسعت ومل تسمع وعلمت ومل تعلم  :وقال قتادة، شهادة الزور
 .فإن هللا سائلك عن ذلك كله

ومضمون ما ذكروه أن هللا تعاىل هنى عن القول بال علم بل ابلظن الذي 
 ﴾ثريا من الظن إن بعض الظن إمثاجتنبوا ك﴿ كما قال تعاىل:  هو التوهم واخليال

إايكم والظن فإن الظن أكذب احلديث " ويف سنن " :، ويف احلديث[12]احلجرات 
إن أفرى الفرى أن يري "، ويف احلديث اآلخر "بئس مطية الرجل زعموا" :أيب داود

كلف يوم القيامة أن يعقد بني شعريتني   من حتلم حلماً "عينيه ما مل تراي " ويف الصحيح 
 ."يس بعاقدول
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كان عنه ﴿هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد  :أي ﴾كل أولئك﴿ :وقوله
سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فيها ويصح  :أي ﴾مسئوال

 .(12)"استعمال أولئك مكان تلك

القارئ  اأن يطعنوا يف األشخاص مث يعدو  يف ردودهم مث هل من طريقة األئمة النقاد
 والسامع هلم هبذه الوعود لبيان دالئل طعونه؟!

 قد قرأ طالب العلم كالم اإلمام مالك وأمحد وابن بطة وابن تيمية وحممد بن عبد
ابلنقد  اتباعهمث  على املبتدعة إيراد الكالم املنتقد رأوا من مسلكهمالوهاب وغريهم ف

، أما على فهم الصحابة الكرام رضي هللا عنهم املدعوم بشواهد النصوص من الوحيني
هذه الطريقة اليت سلكتها فال أدري من سلفك فيها من الصحابة والتابعني واألئمة 

 املرضيني؟!

فكيف وهؤالء املتكلم فيهم سلفيون هلم دعوة يف بلداهنم وعرب وسائل التواصل فيشتّد 
 .األمر يف حقهم ويزداد

 :(13)قبل أربع عشرة سنة -حفظه هللا-هادي ربيع بن  الناقد قال العالمة

وأخرياً أقول: إن إصدار األحكام على أشخاص ينتمون إىل املنهج السلفي وأصواهتم "
تدوي أبهنم هم السلفيون بدون بيان أسباب وبدون حجج وبراهني قد سبب أضراراً 

والرباهني عظيمة وفرقة كبرية يف كل البلدان فيجب إطفاء هذه الفنت إببراز احلجج 
 اليت تبني للناس وتقنعهم أبحقية تلك األحكام وصواهبا أو االعتذار عن هذه األحكام.

                                                           
 (10-9/9تفسري القرآن العظيم ابن كثري: ) 12
 هـــ.8/3/1425كتبها شيخنا الربيع بتاريخ:   13
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أال ترى أن علماء السلف قد أقاموا احلجج والرباهني على ضالل الفرق من 
 روافض وجهمية ومعتزلة وخوارج وقدرية ومرجئة وغريهم.

ن إقامة احلجج والرباهني ومل يكتفوا إبصدار األحكام على الطوائف واألفراد بدو 
 الكافية واملقنعة.

بل ألفوا املؤلفات الكثرية الواسعة يف بيان احلق الذي عليه أهل السنة واجلماعة وبيان 
 الضالل الذي عليه تلك الفرق واألفراد.

فانظر إىل رد اإلمام أمحد على اجلهمية ورد عثمان بن سعيد الدارمي على اجلهمية 
ي و"كتاب السنة" لعبد هللا بن امحد و"السنة" للخالل والرد على بشر املريس

كائي ال لجري و"اإلابنتني" البن بطة و"شرح اعتقاد أهل السنة" لو"الشريعة" لآل
 و"احلجة" لألصبهاين وغريها من املؤلفات الكثرية.

وانظر إىل مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية "كاملنهاج يف الرد على الروافض" و"درء 
ل والنقل" يف الرد على األشاعرة و"نقض التأسيس" يف الرد على الرازي تعارض العق

يف الدرجة األوىل والرد على البكري )االستغاثة( و"الرد على األخنائي" وكتاب 
"الفتاوى الكربى"، وانظر "جمموع الفتاوى" له وكم رد على الصوفية وال سيما ابن 

 نة قائمة على احلجج والرباهني.عريب وابن سبعني والتلمساين ردوداً مفصلة مبي

وكذلك كتب ابن القيم "كالصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة" و"شفاء العليل يف 
القضاء والقدر والقدر والتعليل" وانظر إىل ردود أئمة الدعوة السلفية منذ قامت دعوة 

 اإلمام حممد ابن عبد الوهاب ويكفيك منها الدرر السنية.

أو اكتفوا  -وحاشاهم من ذلك- م ضعيفًا واحتجاجهم هزيالً أترى لو كان نقده
إبصدار األحكام فقالوا الطائفة الفالنية جهمية ضالة، وفالن جهمي وفالن صويف 
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والروافض أهل ضالل وغلو ، قبوري، وفالن من أهل وحدة الوجود واحللول
ن نقدهم أو كاويكفرون الصحابة ويسبوهنم والقدرية، واملعتزلة من الفرق الضالة 

ضعيفًا فإذا طولبوا ابحلجج والرباهني وبيان أسباب تضليل هذه الفرق قالوا ما 
 .(14) يلزمنا ذلك وهذه قاعدة ضالة تضل األمة

 أترى لو فعلوا ذلك أكانوا قد قاموا بنصر السنة وقمع الضالل واإلحلاد والبدع؟
 ال وألف ال، وإن من ينتقد املشتهرين ابلسنة حيتاج إىل حجج أقوى وأوضح. :اجلواب

ويسلك مسلك فعلى من يتصدى لنقد البدع وأهلها أن يسلك طريق الكتاب والسنة 
السلف الصاحل يف الدقة يف النقد واجلرح ويف إقامة احلجج والرباهني لبيان ما عليه هو 

األحزاب واألفراد واملخطئني من ضالل من حق وما عليه من ينتقدهم من الفرق و 
 .خطأ وابطل أو

 وفقنا هللا وإايك ملا حيبه ويرضاه .

وأرجو املبادرة ابإلجابة ملسيس احلاجة إليها ومنها تصحيح فهوم الشباب السلفي 
 .(15)الذين فرقهم االختالف والقيل والقال

إما بتشدد نضباط الدقيق مبنهج السلف من بعض الناس ومن أسباب ذلك عدم اال
 زائد وإما بتساهل ضار.

                                                           
: بعض هؤالء أتت ابجلرح فيقال هات اجلرح املفسر أتت مث انتقلوا إىل املرحلة الثانية"قال الشيخ حممد بن هادي:  14

فاآلن  .الشر حيتاج إىل التفسري وهكذاو  احلمق حيتاج إىل التفسريو  حيتاج إىل تفسري ابجلرح املفسر يقولون ال الكذب
إمنا القضية ينئٍذ أن القضية ليست ميزاان علمياً و ال بد من التفسري جاء اجلرح املفسر ذهبوا إىل التزكيات ستعلمون ح

 "إايكمقضية هوى أهواء عافنا هللا و 
 هم اي شيخ حممد ومل يقولوا الكذب جرح غري مفسر وحاشاهم.قلت: بل العلماء يطالبونك برباهني إثبات هذه التُّ 

 وهذا هو احلاصل اليوم وما أشبه الليلة ابلبارحة! 15
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ودين هللا الذي ارتضاه هو الوسط بني اإلفراط والتفريط وهو الذي التزمه سلفنا الصاحل 
ومن سار على هنجهم من أئمة اإلسالم وأعالم السنة رمحهم هللا تعاىل وجيب علينا 

 َجيعاً التزامه والعض عليه ابلنواجذ.

 .(16)"ه وصحبه وسلموصلى هللا على نبينا حممد وعلى آل

العلم ربيع بن هادي حفظه هللا كتبه يف فتنٍة مضت قلت: هذا الكالم من شيخنا 
ومن أسباهبا كما هو واضٌح عدم اإلدالء ابألدلة وحنن اليوم نعيش مثلها والسبب 

يف بيان  شيخنا الربيع من النفيس كالمهذا ال، فنفسه وهو عدم إبراز األدلة والرباهني!
 .(هام( ملوضوع )مسك اخلتام)عّد يُ  طريقة األئمة

املبادرة ابإلجابة ملسيس احلاجة إليها ومنها  ]من الشيخ حممد بن هادي[ أرجو]فــ["
 تصحيح فهوم الشباب السلفي الذين فرقهم االختالف والقيل والقال.

بتشدد  نضباط الدقيق مبنهج السلف من بعض الناس إماومن أسباب ذلك عدم اال
 زائد وإما بتساهل ضار.

ودين هللا الذي ارتضاه هو الوسط بني اإلفراط والتفريط وهو الذي التزمه سلفنا الصاحل 
ومن سار على هنجهم من أئمة اإلسالم وأعالم السنة رمحهم هللا تعاىل وجيب علينا 

 "َجيعاً التزامه والعض عليه ابلنواجذ

 واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أَجعني

 كتبه/ عبداإلله بن عبدالعزيز الرفاعي اجلهين

 هــ26/6/1439 املدينة النبوية

                                                           
 (.159-9/158هادي، ) اجملموع للشيخ ربيع بن 16


