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  يا شيخ حممد بن هاديال 
  آخر ، وهذا شيٌءذاك شيٌء

وعلى آله وصحبه  ،احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد  
  :أمجعني، وبعد

 يف اجلامعة اإلسالمية -أرسل يل أحد اإلخوة منشورا ألحد طالب كلية احلديث ـ  ١
عن كالمي يف  لن أتراجع: "أن الشيخ حممد بن هادي املدخلي يقول فيه ، يذكر-

، وأنا أعذر الشيخ ربيعا وهو والدنا وهو هؤالء الصعافقة، وهذا ما كان ولن يكون
  ".جماهد وزاهد وعابد

قد خالفين الشيخ يف سفر احلوايل، وقال ال حتذّر منه، مث : "الشيخ حممد بن هادي وقال
وخالفين الشيخ يف احلدادية األوىل كاملالكي وبامشيل وأنا حذرت منهم، ، وافقين وحذّر

يف سلطان العيد مع  ، مث أصبح الشيخ حيذّر منهم، مث قلت له كذلكوأنكر علي الشيخ
  "....الشيخ عبيد 

  :أقول
ألنه  –شعر أو مل يشعر  –للشيخ ربيع املدخلي أساء الشيخ حممد بن هادي ـ  ٢

، وأن الشيخ حممد بن يف بداية األمر لشيخ ربيعا ما عرف هؤالءأوهم السامعني أن ا
ومنهم الشيخ حممد  –ن فالسلفيو وهذا غري صحيح،  هادي عرفهم قبل الشيخ ربيع،

يف كشف  -بعد اهللا  –علماء قالئل كان هلم الفضل يدينون جبميل كبري ل -بن هادي 
 وعلى رأس هؤالء العلماء الشيخ ،يف السعودية هذه التيارات املتلبسة بلباس السلفية

   .رمحه اهللا حممد أمان اجلاميالشيخ و حفظه اهللا، املدخليربيع 
 عالةًممن كان  –الذي كان شابا صغريا يف ذلك الوقت  –والشيخ حممد بن هادي 

وإين أعيذه بكلمات اهللا التامات من أن ينسب جهود  .هؤالء القوم عليهم يف معرفة
  .ويتشبع مبا مل يعط ،ويهضمهم ، نفسههؤالء األئمة إىل
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ؤالء القوم جيدا، لكن اختلف العامل الكبري ربيع بن والشيخ ربيع كان يعرف هـ  ٣
فهو ، قبل العلماء يف قضية التحذير فقط هادي مع الشاب حممد بن هادي املدخلي

 قد يأمر العلماء، إذ يتفق معك يف احنرافهم، وخيتلف معك يف التحذير منهم قبل العلماء
مع بالصلح ببيان احنرافاته، لكن مع مناصحته والصرب عليه، أو قد يأمر يأمرون 

كما حاول شيخنا الشيخ لتقوم عليه احلجة، يف أول األمر، وإعطائه فرصة املخالف، 
أقول يا شباب اتركوا هذا، حممد بن : "بينكم وبني سفر احلوايل بقوله ربيع أن يصلح

١[ ".أخوان، وقد تعانقا انسوا هذه األشياءر فَهادي وس[  
فهذا الكالم يؤيد ما ذكرناه، أن الشيخ ربيعا مل يأمر بالسكوت عن سفر احلوايل ألنه ال 

أمر به املشايخ، فرييد الشيخ ربيع أن يلتزم به أمام  يعرفه، ولكن ألن هناك صلحا
تعاىل، وحىت يعلم مجيع العلماء أن  إبراًء للذمة أمام اهللا .العلماء، ويكون والدا للجميع

املنهج السلفي ليست مذحبةً، تسلخ املخالف من بداية ظهور عثّراته، وإمنا هم رمحاء 
  .أصر على الضالالتإن يأخذون بيده، إال 

والصواب مع الشيخ ربيع يف فالشيخ ربيع بن هادي اك عن مسابقة العلماء، ـ  ٤
  ! با صغريا فكيف تسابق العلماء ؟ذلك، إذْ أنك كنت يف ذلك الوقت شا

، ، مل جتعل ألهل األهواء عليه سبيلًاوقوية كان يسري على طريقة متينةربيع الشيخ ف
هم الذين  هؤالء العلماءلماء، مث إن املنحرفني للعهؤالء أنه يكشف  وطريقته هي

   .حبق هؤالء املنحرفني يصدرون هذه الفتاوى
باحلكم على اآلخرين، وإمنا يشرك غريه من العلماء يف معرفة  فالشيخ مل يكن يستقلّ

  .]٢[  .هؤالء
واخلالصة أن الشيخ ربيع بن هادي يريد منك أن تترك اال للعلماء أم هم الذين 
حيذّرون، فال تسابقهم بشيء، ألن السلفيني إذا كانوا هم الذين يكشفوا التيارات 

لذين حيكمون عليها، فإن العلماء يقولون عن املدسوسة يف الدعوة السلفية، وهم ا
  !".وهل أنتم اخلصوم والقضاة ؟: "السلفيني
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فالشيخ حممد بن هادي ذكر هذه الصفحات القدمية على أا من صفحاته املشرقة، 
واحلقيقة أا ليست كذلك، بل هي من صفحات الشيخ ربيع بن هادي املشرقة وما 

  . أكثرها
، وشجاعةٌ يف الصدع باحلق، للناس وبيانٌونباهةٌ، علم، صفحات مشرقة حبق، فيها 
  .وإعطائه الفرصة لعله يرجع ،مث رمحةٌ، ورأفةٌ باملخالفوالوقوف يف وجه املخالف، 

وسأذكّر الشيخ حممد بن هادي بشيء لعلّه نسيه، وأرجو أن ال يكون قد نسيه، من 
اء ليقدموا له لمالردود على العيعرض كتبه يف كان املعلوم أن شيخنا الشيخ ربيعا 

لغرض إطالعهم على احنرافات هؤالء املخالفني، وإصدار كلمات تبين ما هم ، الكتاب
  .وليس ألنه حباجة ملراجعتهم له موضوع الكتاب .عليه، وأشياء أخرى

يا شيخ ربيع أنت عندنا كاحلديث : "فقال الشيخ حممد بن هادي لشيخنا ربيع
يعين ال حاجة لتقدمي  ".تقويك تاج منك أن تأيت لك بشواهدالصحيح لذاته، ال حن

ر أبعد من ذلك، ألنه وفأخربه الشيخ ربيع أن غرضه من هذا التقدمي أمالعلماء لك، 
واحلكم  يريد من العلماء أن يشاركوا يف كشف هذه التيارات الوافدة على اململكة

   .أو مبعىن هذا الكالم. عليها والتحذير منها
واخلالصة أن الشيخ ربيعا مل يكن خيتلف معك يف أن هؤالء منحرفون، إمنا ـ  ٥

ة التحذيراختلف معك يف قضي .  
 -سميهم صعافقة ي الذين -الفضالء  بن هادي شيخ حممدال ومن هنا تعلم أن قياس
 ، ألن أولئكفاسد قياس –من القطبية وإخوام احلدادية  –على هؤالء املنحرفني 

  .سلفيون على خري كثري أحد يف احنرافهم، وهؤالء خيتلف معه منحرفون مل
وبندر  ،عرفات احملمدي –هؤالء  أنالشيخ حممد بن هادي ثبت وهل يستطيع أن ي

من  أخس -ومعهم علي احلذيفي وياسني العدين  ،الرفاعي ،وعبد اإلله ،اخليربي
   !؟ يف مسجد بدر العتييب "ةيشرح الواسط" درسه يف كما ذكر اإلخوان املسلمني

أم أخس من اإلخوان  يف إخوانك وأبنائكالظاملة كيف ميكن أن تقبل دعواك 
ال خيرجون منها، ماكثون يف بيوم  -الذين تفتري عليهم  -، وبعض هؤالء املسلمني

  !؟ شر اإلخوان املسلمني وغريهمخوفًا من 
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، ك يف هذه الدعوىنيصدقوأمرك غريب يا شيخ حممد، وأغرب منك هؤالء الذين 
  .وكأم ال عقول هلم

من  اوال أرى حرجا من ذكر رسالة أرسلها يل أحد اإلخوة الفضالء ملا فيهـ  ٦
  .اليت ذكرها حىت ال نوقعه يف حرج الفائدة، مع حذف بعض األمساء

  :قال أحد الفضالء
وباعتباره عاملًا  كنت متعاطفًا مع الشيخ حممد بن هادي يف بداية األمر حملبيت إياه،"

عني والتعبانني اسلفيولكن عندما رأيت بعيين، ومسعت بأذينّ أكثر املخذولني واملمي ،
نشطوا وحتمسوا، وقد كانوا صما بكما، ... من متردية ونطيحة هنا يف ) املرضى: أي(

واكتشفت أنه أعطاهم  –هداه اهللا  –أدركت خطر ما قام به الشيخ حممد بن هادي 
ة منشطة، وجرعة يف الوريد، فظهر ما كانوا خيبئونه يف قلوم، وما كانوا يكتمونه حقن

يف صدروهم جتاه الشيخ ربيع والشيخ عبيد، واكتشفت أن املنهج السلفي ثقيل على 
  ".قلوم

  .هذه رسالته، واهللا ما زدت فيها كلمة واحدة من عندي إال الرواية باملعىن
  :أمورهادي املدخلي ب ر الشيخ حممد بنوأذكّـ  ٧

ذّر من أيب احلسن هو وغريه أن كالمه يف فتنة أيب احلسن جاء متأخرا، ومل حي -: أحدها
عن اإلخوان أبو احلسن بعد أن اطّلعوا على شريط أيب احلسن الذي يدافع فيه  إال

مع األخ الفاضل عبد املدينة املسلمني، وهذا الشريط أرسلناه من عدن إىل مشايخ 
وكان شيخنا ربيع قد عرف أبا  .عباد، وبعدها تكلّم الشيخ حممد بن هادي الرؤوف

  .، وتكلّم فيه قبل مشايخ املدينة كما هو معلوماحلسن قبله بعدة سنوات
أن الشيخ حممد بن هادي مل جند له يف فتنة حيىي احلجوري إال كالما يسريا  -: والثاين

  .جاء متأخرا
، عندنا يف اليمنحممد اإلمام  عرفوا حقيقة –وغريهم  العوام –الناس أن  -: والثالث
ليس له كالم إىل اآلن  بن هادي املدخليحممد الشيخ و ،واحنرافاتهضالالته  وعرفوا
  .ة حممد اإلماميف قضي واضح
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، فإن كنت خمطئًا فنحن ننتظر من الشيخ حممد بن وهذا أمر مشاهد ال حيتاج إىل توثيق
  .اإلمام لالحنرافات اليت عندههادي أن يبدع حممد 

  كتبه أبو عمار علي احلذيفي
  هجرية ١٤٣٩ / رجب/  ٩

  ــــــــــــــــ
مواقف سبق فيها الشيخ حممد : "من منشور للمتعصبني حملمد بن هادي بعنوان(] ١[

  ").  بن هادي شيخه ربيع بن هادي
كان الشيخ يصدر  –يف موضوع احلليب واملغراوي وغريمها  –ويف اآلونة األخرية ] ٢[

أحكامه عليهم، فلما سئل عن سر إصدار األحكام اآلن، مع أنه مل يكن يصدر أحكامه 
إن الذين كنت أكتب هلم هم أمثال مساحة الشيخ ابن باز : "من قبل، قال الشيخ

 ".والشيخ ابن عثيمني وغريمها، واليوم هؤالء غري موجودين

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

