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 سم هللا الرمحن الرحيمب

 

 (1) الكنانة[ ما يف ]اإلابنة عن أوهام وأغاليط

 حوار مع الشيخ حممد بن هادي

 ثانيةاحللقة 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) فهذه هي احللقة الثانية من
وخصصتها للحديث عن موضوع حممد  -أصلحه هللا-الشيخ حممد بن هادي فيها

 .(2) ، والبيان الذي خرج فيهاهلولندي أيوب املغريب بنعماري أيب

أن الشيَخ حممدًا قد طلب الرد على هذا املوضوع كما  إىل : أحب اإلشارةتنبيه
قال: "وأان أنتظر منكم الرد حىت يعلم الناس  حيث يف رسالته )كشف النقاب(

ميزانكم يف اجلرح والتعديل..."، وأان أحاول تلبية هذا الطلب بياانً للحقيقة أواًل 
 .، بل حىت بعض طالبه حثوا على الرد العلمي عليهمث جواابً على طلبه

 وبعد ففي يوم السبت الواحد والعشرين من ربيٍع األول من عام تسعٍة وثالثني
وأربعمائة وألف أخرج الشيخ حممد بن هادي كتابًة، بعنوان: )كشف النقاب عما 

                                                           
 خرياً. وجزى ابقي مشاخينا إلنزال هذا الرد فجزاه هللا -حفظه هللا-بعض مشاخينا كالعالمة ربيع بن هادي  ستأذنتا  1
 هذا البيان ذكر أن أاب أيوب مل يبق عضواً يف مركز اهلدى والنور وموقع النصيحة. 2
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اإلله الرفاعي اجلهين على اخلاص  آب وينشره عبد كتبه أبو عبد هللا بُوشىت يف الواتس
حديثني ُُتذر من الكذب وغريه من رديء ذكر يف مقدمتها  بني حمب ِّيه واألصحاب(،

لفظه عند الطرباين، ومن مث نقل تصحيح العالمة  ذكر أن   األخالق، احلديث األول
وتصحيحًا هلذه ، (10642وأحال إىل صحيح اجلامع برقم:) -رمحه هللا-األلباين 

 املعلومات أقول:

 

غلط الشيخ حممد يف نقل رقم احلديث من صحيح اجلامع فقال: يف   -1
 ( فإن  5705( والصحيح أنه برقم:)10642)صحيح اجلامع( رقم:)

 ( حديثاً.8202) مع مبجلديه يبلغصحيح اجلا

 فمن أين جاء هذا الغلط؟!

 أنه مل يرجع إىل املصدر وال نظر فيه وإال مل خيطئ هذا اخلطأ اجلواب: بعد التأمل تبني  
أو )أيب حلسة( كما حيب أن يسميه،  شبكة العنكبوتيةالظاهر؛ لكنه اعتمد على ال

: )منظومة التحقيقات احلديثية اجملاين(، من إنتاج مركز فأخرج له هذا الرقم من برانمج
 نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ابألسكندرية!!

، فقد شبكات العنكبوتيةيتتابع عليه من يتكئ على هذه ال يف اإلحالة وهذا الوهم
حممد بن صاحل املنجد، كما يف موقع )اإلسالم سؤال وجواب(  نفسه الوهم وقع يف

(، والشيخ حممد ينكر على من يتكئ على هذه الشبكات 253120فتوى رقم )
ويستعني )أبيب حلسة(!!، واإلحالة تدل على رجوعه للشبكة العنكبوتية، فهل نقل 
من موسوعة التحقيقات احلديثية أو من موقع املنجد؟! اجلواب عند الشيخ وفقنا هللا 

 .وإايه
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ين عن أيب بكرة رضي : "خر جه هبذا اللفظ الطربا1قول الشيخ حممد ص  -2
 هللا عنه...".

ملعجم الطرباين الكبري، ووقف على احلديث، وليس األمر  رجع ظاهر كالمه أنه
؛ ألن أحاديث أيب بكرة رضي هللا عنه، من القسم مما يَعُسركذلك، بل إثبات ذلك 

 املفقود من املعجم الكبري للطرباين!

 االذي يربئ فيه-وفقه هللا-أيب عبد هللا بوشىت الشيخ أشار إىل كتابة  -3
الشيخ د.عرفات احملمدي من أنه خلف البيان الذي صدر بشأن أيب أيوب 

 لذلك أبهنم)ينشرون هذه األكاذيب(.املغريب، ووصف بوشىت الناشرين 

-بطلٍب من الشيخ العالمة ربيع بن هادي أيب عبدهللا بوشىت تابةكشرت  ونُ 
 هـــ.8/3/1439بتاريخ  -حفظه هللا

أو من أكرب  أكرب دليلٍ  أسقطت لشيخ حممٌد من كتابة بوشىت؛ ألهنافغضب ا
يثري املشكالت  األدلة اليت يستند عليها الشيخ حممد للطعن يف الشيخ عرفات وأنه

(، فلما كذ  وأنه  أيب  يفوهو الكاتب للبيان الذي صدر -بوشىت أبو عبدهللا ب)شر 
ما يعتمد عليه الشيخ حممد بن هادي كتب بعد أايم من نشر البيان -أيوب مع آخرين

 للمحافظة على ما يدين به الشيخ عرفات!، وذكر أن أابكتابته:)كشف النقاب( 
 شهد عنده بذلك. أيوب املغريب

الشيخ بوشىت ومن معه والعجيب أن الشيخ حممدًا وصف البيان الذي كتبه 
: "ونشروا الفضائح 2قال يف )كشف النقاب( صحيث  الفضائح واملعائب رَ شَ أبنه نَ 

 .واملعائب"

 البيان فضاًل عن فضائح؟! رِّ ش  نَ  يف فأي فضيحةٍ 
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 البيان فضاًل عن معائب؟! رِّ ش  نَ  يف وأي معيبةٍ 

ذكرته سأضع البيان ابللغة اهلولندية مع ترمجته  مباوليكون القارئ املنصف على دراية 
 العربية، مث أخرج يل الفضائح واملعائب منه!إىل اللغة 

 هذا البيان ابللغة اهلولندية:
https://b.top4top.net/p_771ohu533.jpg1:  

 وترمجته إىل اللغة العربية:
2: https://e.top4top.net/p_771rinjq0.jpeg 

يبق  أنت ترى أيها القارئ أن البيان اكتفى ابإلشعار أبن أاب أيوب املغريب ملف
عن  فضالً ، دون ذكٍر ألي سبٍب فقط مبركز اهلدى والنور أو موقع النصيحة عضواً 

 الشيخ حممد! ها قالخالفاً ملذكر الفضائح واملعائب 

 الظاهر البني ِّ الذي وقع فيه الشيخ حممد؟!فماذا يسمى هذا الوهم 

 وهل يُتصور من شخٍص قرأ البيان أن يصفه أبنه نشر الفضائح واملعائب؟!

ذكر الشيخ حممد بن هادي يف كتابته:)كشف النقاب( أن أاب أيوب جاءه  -4
 .الشيخ عرفات خلف البيانواعرتف عنده أبن 

يف  حيث قال ويستشهد أبيب أيوب ةوبعدها أصبح حُيدث الشيخ حممد هبذه القص
بكالم بوشىت إال ذكرته حبرفه الذي  إنين ما حدثت أحداً " :3ص )كشف النقاب(

مث أردفها بكالم أيب أيوب كتبته هنا ومل أنسب إىل بوشىت شيئاً بل أذكر عبارته فقط، 
ويطعن يف الشيخ عرفات ، "املغريب يف عرفات من كونه هو وراء قضي ة النشر للبيان

فأخرج بيااًن ينفي ما نسبه إليه الشيخ حممد  فبلغ ذلك أاب أيوب، بناًء على ذلك
 .لمباهلة عند الشيخ الوالد ربيع بن هاديل هابل دع غلظةويقسم ابألميان امل

https://b.top4top.net/p_771ohu533.jpg
https://e.top4top.net/p_771rinjq0.jpeg
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 كما يف هذا الرابط:

 [بيان حقيقة ما نسبه فضيلة الشيخ حممد بن هادي أليب أيوب بنعماري]
http://bit.ly/2kOeRBN3:  

وبعد هذا املوقف الواضح من أيب أيوب سقط ما كان يستدل به الشيخ حممد بن 
هادي على الشيخ عرفات، وبعد هذا املوقف أخرج الشيخ حممد الفضائح واملعائب 

  فقال عنه:-دون حجج!-أيب أيوب ونسبها إىل

 .يف األعراض" فجوراً  "أفجر الناس

 وقال: "العاهر الفاجر".

 وقال: "الفاجر العربيد".

 وقال: "فاجراً عربيداً من أصحاب احلاانت واخلم ارات".

دون حجٍة شرعية على هذا  بةاملتعص ِّ  دةاملقل ِّ  النـ َقلة شر كالم الشيخ حممد هذا منونُ 
 الكالم!

 :املتعصبة هؤالء الن قلة وأان أسأل

 احلديث كالكتب الستة العلم مثل كتب كرت يف كتبية اليت ذُ هل من الطرق الشرع
 أو كتب الفقه ها كفتح الباري للحافظ ابن حجر أو املنهاج للعالمة النوويشروحو 

على  رُ ه  العُ  تُ بُ ثـ  أن يَـ  ؛على خمتلف املذاهب من حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنبلية
 : فالٌن عاهر؟!قال عنه -يف العلمولو كان إماماً -ناسال اً أحد أن   مسلٍم مبجرد

 أتعلمون اجلواب؟!

 التقليد األعمى؟!و أم هو التعصب 

http://bit.ly/2kOeRBN
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وأنت مل متتثله بل نسبت  اي شيخ حممد، غريك عليه حث يترت الذي أين الس ِّ  -5
 أليب أيوب الفضائح واملعائب ويف بيٍت من بيوت هللا.

 فضيحة؟!ولو وقع يف خطيئٍة مث اتب منها أيعامُل مبا عاملته به من 

 .(3)ت ِّفاق الناس"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: " وال جيوز َلو ُم الت ائِّبِّ اب

على حرمة لوم التائب من الذنب؛ فكيف بتعيريه والتشهري  تفاققلت: فإن انعقد اال
 به يف بيت من بيوت هللا وإخراجه يف قالب حجة شرعية؟!

 كما يف-الشيخ حممد بن هادي أخذ يُعريين أبيب أيوب فيقول والعجيب أيضًا أن  
: "وأعجب من ذلك أن يستخرج  -(آن حملمد بن هادي أن خيرج عن صماته) كلمته

هلم التزكيات، إهنا وهللا فضيحة وعار ما بعدها من فضيحة الفاجر العربيد يستخرج 
ابة امسك مع هذا يف سطر ! أال تستحي من هللا؟! وهللا جمرد كتاإلله تزكية لك اي عبد

 ."فضيحة لك، فكيف به وهو بصوته يستخرج لك تزكية؟!

أصلحه -من الشيخ حممد بن هادي واملبالغات وإين ألعجب من هذه التهويالت
 براهني.أدلٍة و  اليت يستعملها ضد ِّي دون -هللا

عتقد عن مخارات وحاانت، وال أ فأوالً: أان ال أعتقد أن أاب أيوب صاحب مخارة فضالً 
أنه عاهر عربيد أو أفجر الناس فجوراً يف األعراض كما ذكرت، بل أطالبك ابلدليل 

 املسلم! قذفإلثبات هذه التهم الفج ة والكبرية يف  -الذي مل تذكره-الشرعي

                                                           
 .(179 /8جمموع الفتاوى ) 3
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فقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة مغلظةً على هذا الذنب العظيم فمن 
َصَناتِّ ال َغافِّاَلتِّ ال ُمؤ مَِّناتِّ لُعُِّنوا يفِّ إِّن  ال ذِّيَن يَـ ﴿ قوله تعاىل: كتاب هللا ر ُموَن ال ُمح 

َرةِّ َوهَلُم  َعَذاٌب َعظِّيمٌ  خِّ نـ َيا َواْل   .(4) ﴾الدُّ

هذا وعيد من هللا تعاىل للذين يرمون احملصنات الغافالت :"-رمحه هللا-قال ابن كثري
 .(5)"املؤمنات

الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات إن ﴿قوله تعاىل: :"-رمحه هللا-قال القرطيب
 ﴾لعنوا يف الدنيا واْلخرة وهلم عذاب عظيم

 فيه مسألتان:

وأمجع العلماء على أن حكم احملصنني ، األوىل: قوله تعاىل: احملصنات تقدم يف )النساء(
 ...، وقد بيناه أول السورة واحلمد هللواستدالالً  يف القذف كحكم احملصنات قياساً 

قال العلماء: إن كان املراد هبذه اْلية املؤمنني من  ﴾لعنوا يف الدنيا واْلخرة﴿ ة:الثاني
املؤمنني منهم، وهجرهم هلم،  ، واستيحاشُ القذفة فاملراد ابللعنة اإلبعاد، وضرب احلد ِّ 

 .(6)"وزواهلم عن رتبة العدالة، والبعد عن الثناء احلسن على ألسنة املؤمنني

 ُتت ابب رمي احملصنات ،كتاب احلدوديف  السنة ما جاء يف صحيح البخاري  منو 
 :اإلمام البخاري رمحه هللاقال 

والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا ﴿"
هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن هللا 

                                                           

 .(23): آية سورة النور، 4
 (.10/198تفسري القرآن العظيم البن كثري: ) )5(
 (.182-15/183أحكام القرآن للقرطيب: ) )6(
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إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واْلخرة ﴿ ﴾غفور رحيم
 ﴾وهلم عذاب عظيم

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  رضي هللا عنه عن أيب هريرة-مث ساق بسنده-
اجتنبوا السبع املوبقات قالوا اي رسول هللا وما هن قال الشرك ابهلل والسحر وقتل 

م هللا إال ابحلق وأكل الراب وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف النفس اليت حر 
 ".احملصنات املؤمنات الغافالت

وتضمنت اْلية األوىل بيان حد ": شارحًا ملا سبق -رمحه هللا-قال احلافظ ابن حجر
على أن كل ما توعد عليه ابللعن أو العذاب  القذف والثانية بيان كونه من الكبائر بناءً 

شرع فيه حد فهو كبرية وهو املعتمد وبذلك يطابق حديث الباب اْليتني أو 
املذكورتني، وقد انعقد اإلمجاع على أن حكم قذف احملصن من الرجال حكم قذف 

 .(7)احملصنة من النساء"

ومل أعلم هبا إال بعد  من أيب أيوب استخراج تزكيٍة يل نين مل أطلبإاثنياً: أقسم ابهلل 
ومبثل هذه الطرق فال جيوز  الكاسدة لناس ابلظنونايف لصاق التهم إها، أما صدور 
 اتق هللا وراجع نفسك فيها.فلك 

عرفات ويطعن فيه بناًء الشيخ اثلثاً: العجب العجاب أن الشيخ حممد بن هادي يتهم 
الفريقني  أيب أيوب وأبو أيوب عرفنا حاله عند الشيخ حممد بن هادي، فأي كالمعلى  
"إهنا وهللا فضيحة وعار ما بعدها من فضيحة الفاجر العربيد يستخرج  بقولك: أحق

لك اي عبد اإلله تزكية! أال تستحي من هللا؟! وهللا جمرد كتابة امسك مع هذا يف سطر 
 فضيحة لك، فكيف به وهو بصوته يستخرج لك تزكية؟!"

                                                           
 .(12/224فتح الباري البن حجر: ) 7



9 
 

 مدكما فعل الشيخ حم  من استشهد به الهتام شيٍخ سلفٍي معروف كالشيخ د.عرفات
بل ال يدري عن التزكية  يف أيب أيوب هعتقدتأو من أخرج له تزكيًة وهو ال يعتقد ما 

 ها؟!صدور إال بعد 

 له نشاطٌ  اً سلفي شيخاً ، تتهم شيخ حممدال ينقضي اي  هذا وهللا العجب من صنيعك
من إخوانيني وعلى احلجوري وعلى حليف احلوثيني حممد -على الضالل  ورد   ودعوةٌ 
 !ثل هذه األدلةمب -اإلمام

 على الشيخ عرفات يف هذا االهتام من صوته أو خط ه؟!أين أدلتك 

 تكلم يف الرجل حىتأال "وهللا اي ولدي إين  :قولك أشرف املصريعنك  فقد نقل
دلة إما بصوته أو خبطه مث إين ألستخري هللا مرات ومرات وظل يردد جتتمع عندي اإل

 ذلك كثرياً.

 .(8)مث قال: مث أتكلم فيه"

الذي  الصوت أو اخلط ما اجتمع عندك من للجميع علماء وطالب علمٍ  أخرج
ضد طالب العلم السلفيني يف  تبديعوالحلرب الشعواء ايف لتحذير و يف ا اعتمدت عليه

 ابلنصيحة والتوجيه فلم تفعل!-كما سبق بيانه يف احللقة األوىل-، وهم طالبوكاملدينة

 :إال مما سط رته أانملك يف )كشف النقاب( يف قضيتنا هذه فأنت مل تذكر

: "ألنه 2ص قلت ثبالغاً ومل يتأكد لديك كما يف )كشف النقاب( حي -1
 .بلغ إيل  ذلك ومل يتأكد عندي بعد"

                                                           
 jpg2gz2v7716top.net/p_4https://a.top: 4.نقلت الكالم كما هو وهذا رابطه:  8

https://a.top4top.net/p_7716v2gz2.jpg
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بكالم بوشىت  إنين ما حدثت أحداً : "وذكرت أيضًا كالم أيب أيوٍب لك -2
شيئاً بل أذكر عبارته  إال ذكرته حبرفه الذي كتبته هنا ومل أنسب إىل بوشىت

مث أردفها بكالم أيب أيوب املغريب يف عرفات من كونه هو وراء قضي ة فقط، 
 .3)كشف النقاب( ص"النشر للبيان

 أم ا بوشىت فلم تنسب له شيئاً كما ذكرت.

 

يف جثمان إنس، فكيف  ت لكان شيطاانً لو صح   حت أاب أيوب جبروحٍ ر  وقد جَ 
 ؟!عندك تعتمد على من هذه حاله

ينشرون مثل هذه الطعون الظاملة  بعض من ينتسب إىل طلب العلممن  عجيب أيضاً وال
"بعض احملبني" هذه الطعون وأمثاهلا ــ اجملردة عن األدلة، فينشر من وصفه الشيخ حممد بـ

، فركب وال خجل يف بعض اجملموعات وعلى اخلاص دون خوٍف من هللا وال حياء
 والعياذ ابهلل. املتعصبة اري فيه غالة املقلدةبَ لذي يُـ التقليد األعمى املقيت ا

 

ختاماً: هذا الدليل الذي يُعد  أكرب دليل أو من أكرب األدلة عند الشيخ حممد قد 
 عند املنصفني النبالء هتاوى وتساقط

 حجٌج هتافت كالزجاج ختاهلا.....حقاً وكٌل كاسٌر مكسور

 اليت ال املتهافتة األدلة األخرى سأكشف بعض-بعون هللا-ويف احللقات القادمة 
 تثبت عند حمك ِّ النقد.
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 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 عبد اإلله بن عبد العزيز الرفاعي /كتبهو 

 هــــ28/5/1439 النبوية املدينة
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