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  قناة منهاج النبوة الدعوية  عدوانبعض 
  املصعفقني قناة

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

رمى فيه الكاتب أعراض ، رديء على مقال "قناة منهاج النبوة الدعوية"يف  اطلعتفقد 
   .لزاما علينا أن نبين عدوان هذا الكاتب وأمثالهفكان من األبرياء ظلما،  كثريٍ

 لشيخ حممد بن هادي املدخلي،املشرفني على هذه القناة من املتعصبني لخربت أن وقد أُ
فضيلة شيخنا  إمام اجلرح والتعديل الذين يرفضون نصائح العلماء الكبار وعلى رأسهم

   .-حفظه اهللا وأمد يف عمره يف طاعته  –ووالدنا العالمة ربيع بن هادي املدخلي 
سواء كانت هذه  ،من الظلم حيتاج إىل بيان وعلى العموم فإن ما كتبه هذا الكاتب نوع

   .القناة تابعة لزيد أو عمرو
 فضالء، سلفينيمشايخ ألعجب من هذه اجلهود املبذولة يف احلرب على  –واهللا  –وإين 

  .وأرداها أقذر األساليبمستعملني يف ذلك 
ولو مل  .لفضالء بأم صعافقةأنه يصف اقناة منهاج النبوة الدعوية كاتب من ظلم فـ أ 

من التنابز باأللقاب، والسيما يف لكان كافيا، ألنه إال هذا يكن يف هذا املقال من الظلم 
م حزب  فكيف إذا أضاف الكاتب إىل ذلك مشايخ فضالء ودعاة إىل اهللا، حقأ

خفي سياسي ال خيتلفون عن اإلخوان املسلمنيصعفوقي ،قيد  ، لديهم مطمع سياسي
   .أمنلة

  :فأقول هلؤالء
 –صلى اهللا عليه وسلم  –نيب اليف سنة و هكتابيف  إذا كنتم ال تقتنعون حبكم اهللا به

ال تقلّون سوًءا عن األحزاب،  كسائر الذي صدر على أيدي أهل العلم، فأنتم حزب
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يف  ستبعد أن تقفواأوال ونتوقّع منكم الكثري من اهلجوم الشرس،  ،سائر األحزاب
   ١ .ومن كان على شاكلتهم خندق اإلخوان املسلمني

، فطالبكم أهل العلم بالبينة على ظلما وزورا امتم الكثري من الفضالء بتهم عظيمةلقد 
مدةً أهل العلم وأمهلهم  ،" على من أنكرنيالبينة على املدعي، واليم: "للحديث ذلك

، فحكم أهل العلم هلؤالء كم عن اإلدالء بأي بينةوصغار كمفعجز كبارطويلةً، 
وصرمت وصرمت ترمون املشايخ ببطانة السوء،  ،املظلومني بالرباءة، فلم تقتنعوا حبكم اهللا

وفرغتم أنفسكم حلرب وصاروا ال مييزون، شايخ بأم طعنوا يف السن تقولون عن امل
وتفريقًا لصف ونشرا لألكاذيب،  ،وتزويرا للحقائق بالسمعة، تشويها السلفيني هؤالء

 إنكم بال تربية، مل تتربوا التربية " :قال عنكم كبار العلماءأهل السنة، وحينئذ
فالذي صدر منكم ويصدر ال ميكن أن يصدر من  ، وقد صدق علماؤنا"الصحيحة

    .أسس السلفيةشخصٍ تربى على 
  :قناة منهاج النبوة الدعوية كاتبيقول ـ ب 

وال ينشرون جرح  ،هل تعلمون أن الصعافقة إىل اآلن ال يتكلّمون يف هاين بن بريك"
  ...."العلماء له 

  :أقول
بينوا  ن موقف مشرف من هاين بن بريك،كان لإلخوة يف عدقد هذا كذب وافتراٌء، و

وكتبوا يف ذلك مقاالت معروفة ، وقوفًا مع حتذير العلماء روا من طريقتهما عنده، وحذّ
   .بني الناسهذه املقاالت انتشرت و، ونقلوا فيها كالم أهل العلم ومشهورة

املبتدع حممد  عجز عنه املتعصبون -وهللا احلمد  -وهذا الوضوح الذي سرنا عليه 
مكشوفة وواضحة  تكانالقضيتني مع أن  ،مد بن هادي املدخليحمل اإلمام، واملتعصبون

  .إال ممن أعمى اهللا بصريته

                                                             
بنا اإلخوان أن تفوقوا اإلخوان املسلمني يف حربكم علينا، وقد جر - واهللا  –بل ال أستبعد  ١

فالذين رأيناه من حزب حممد اإلمام وحزب املصعفقني أسوأ مما رأيناه من املسلمني وجربناكم، 
 .، ولعلّي أبين هذا يف وقت الحقاإلخوان املسلمني
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 فالفضالء يف عدن هلم موقف ،فومع  ،هذه احلقائق نتنكرو - ظلمكم ل - كملكنمشر
كّد ، فهذا مما يؤبيام ونصيحتهمبعد حىت  من محلتكم املسعورة سلم الفضالءهذا ما 

من املشايخ أن مرادكم ليس هاين بن بريك، وإمنا تتخذونه وسيلة لضرب كثري 
  .ابوالطلّ

كثري ممن يتحامل على هاين بن بريك ال يريد ذم احنرافات هاين بن بريك، ولكنهم و
ظلما وعدوانا يريدون التوصل إىل أشياء خسيسة، فقد كانوا يهامجونه هجوما شرسا 

وعندما تغير أنا أعلم الناس بذلك، فقط ألنه حرض على اجلهاد، من قبل أن يتغير، 
أناس آخرون بنفس التغير، بل أسوأ من تغير  تغير معهاين بن بريك يف أول أمره، ه

ومع هذا وجدنا احلمالت على هاين بن وصدر منهم ضالالت خطرية وعظيمة، ، هاين
  . بريك فقط دون غريه

من طريقة أهل األهواء، و ا طريقةأليف الكالم على األشخاص، اتركوا هذا االنتقاء ف
   .رضيف قلبه م

  :قناة منهاج النبوة الدعوية"كاتبـ قال ج 
هل تعلمون أن شقيق عرفات احملمدي أخطر من هاين بن بريك يف التنظيم اخلارجي "

ة بني قطر واليمن، وال أحد من الصعافقة ضد الشرعية يف اليمن، ويتنقّل حبرية تام
  ".يتكلّم فيه أو حيذّر منه

  :أقول
قناة منهاج " الكذب املفضوح، وال تستحييهذا ال يستحيي هذا الكذاب املفتري من 

وأنا غري صحيح، وكلّ ما ذكره هذا الكذّاب ، هذا الكذبنشر من " النبوة الدعوية
أخيه الشيخ بو ،احملمديبن حسن بالدكتور عرفات  –وهللا احلمد  –من أعرف الناس 

  .-  يف عدن منطقة القلوعة -  فهما من أبناء منطقتنا ،حسن احملمديبن أمحد 
كان يعيش  –احملمدي بن حسن أخو الدكتور عرفات  -فالشيخ أمحد حسن احملمدي 

، وجاء ليستقر قبل أكثر من ستة عشر عاما بكامل اختيارهالبحرين ترك مث يف البحرين، 
وقد خترج  وتلقينه، ومنذ استقراره إىل اآلن وهو قائم على تدريس القرآنيف عدن، 

 حفص عاصم من طريق ةوالسيما وأنه حيمل إجازة يف قراء على يديه حفّاظ لكتاب اهللا،
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عليه مجاعة من احلفاظ  بإسناد عالٍ، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، وقد قرأ وشعبه
   .وأجازهم

بل ال من بعيد وال من قريب، ا البتة،  لشيخ أمحد حسن احملمديأما قطر فال عالقة ل
من احلوثيني واإلخوان  عمالء قطر يف اليمنجهود يف حماربة السلفيني له وإلخوانه 

، وما زال إىل اآلن يوضح ، وهو أحد اإلخوة الذي شاركوا يف جهاد احلوثينياملسلمني
عدة أشهر أدرس وأحتدث عن  ةحقيقة اإلخوان املسلمني، وقد بقيت يف مسجد

   .املسلمني وهو موجود اإلخوان
، يف كشف قطر وعمالئها –أيها املصعفقون  -أنتم مث إنين ال أدري أين جهودكم 

كنا نتمىن ، والتنظيمات التكفريية اخلطرية يف دعم احلوثيني واإلخوان املسلمني وأدوارها
ولو شيئًا  –أن تصرفوا يف البالد اإلسالمية، ولو ب أجنداو أن حتذّروا من خطورة قطر،

  .الفضالء يف حرباليت تبذلوا هود اجلمن  –يسريا 
أم تستروا على هاين بن بالصعافقة هو وحزبه أن من يسميهم  تباالك زعمد ـ 
  ... وهو يسري مع اإلخوان املسلمني يف جنران بريك

  :أقول هلذا املفتري الكذاب
أن : بدليل على هذه الدعوىأحتداك أنت ومن وراءك من أشباه طالب العلم أن تأتوا 

 .وأننا سكتنا عنه وتسترنا عنه. هاين بن بريك كان ميشي مع اإلخوان املسلمني يف جنران
  : فهذان أمران ننتظر أن يثبتها حزبكم

  . سري هاين بن بريك مع إخوان جنران -: أولًا
  . تسترنا عليه وسكوتنا عنهبذلك لكننا أننا علمنا  -: وثانيا

   .معا مرينالدليل إال بإثبات هذين األوال يستقيم 
  .والظنون الكاذبة تريدون أن تقدحوا يف عدد كبري من الفضالء مبثل هذه التخرصات
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مع ناصر زكري  
  :يقول يف صفحته على الفيسبوك ما خالصته

  .صعافقة عدن أشرس الصعافقةـ  ١
، بل عملوا حركات كأم حمتلّون استغلّوا اسم هاين بن بريك لتخويف الناسـ  ٢

ولكنهم ال ، وقريبا سيحتلّون عدن، فهم يرون أنفسهم سلطة خفيةملدينة عدن، 
  .ة الصفرعمنتظرين من هاين سايظهروا إال يف الوقت املناسب، 

وانتزاعها منهم بالقوة، وختويفهم بالتصفية، ١من أفعاهلم أخذ مساجد السلفيني ـ  ٣
  .بالرعب والفزع ليعيشوا خمالفيهم

بني الصعافقة والصوفية ال يتكلّمون فيهم، وال حيذّرون كأن هناك عهد وميثاق ـ  ٤
  .منهم
  :أقول

ظهر يو. وحكاية كالمه تكفي عن الرد عليههذا كالم رجل غري عاقل ألنه غري موزون، 
فال يستحق عناء الرد  ٢ .من كتابته أنه جاهل بالنحو وغريه، فإن اللحن يف كتابته كثري

  .عليه
  كتبه علي احلذيفي

  ةهجري ١٤٣٩/ شعبان /  ٩
 

                                                             
هذا كالم اإلخوان املسلمني حذوا القُذّة بالقُذّة، وقد قلت قبل قليل إنين ال أستبعد أن يقف  ١

  . وان املسلمنيهؤالء يف خندق اإلخ
إال اإلخوان املسلمني  من أيدي أهلها املساجد خذإشاعة أيف عدن مل ينشر بأنه  نفيد القراءو
   .صاحب معرب ممن يزكّيه حممد اإلمام املبتدعة املتسترين بالسنة،آخر من شخص و

يف حربه على العلماء، واحلرب  -  وقفات كثرية وقف فيها مع اإلخوان املسلمني ذا املنحطّوهل
   .على التحالف

هم من املتعصبني حملمد بن  -وال عقل ممن ال أدب عندهم وال علم  –هؤالء الكُتاب وأمثاهلم  ٢
  .ذه الطريقةومثل  ،هادي املدخلي، فهو الذي فتح هلم الباب يف رمي األبرياء
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