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  ونأيها املتعامل
  واتركوا الفنت دعوا التعامل

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

علّقا فيه على ، امسه ناصر زكري آخر شخصٍو ،األمحد اهللا وقفت على تعليق لعبد
   .بعجائبفيه جاء املعلّقان عبد اهللا البخاري، األستاذ الدكتور كالم للشيخ الفاضل 

  مع عبد اهللا األمحد -: أولًا
، ومما إال يف هذه الفتنة اما عرفنامهأسامة الكوري املليونري املغريب،  وأبوعبد اهللا األمحد 

، واليت عرض احلائط ني للفنت، ضاربني بنصائح العلماءمؤجج ايؤسف له أننا عرفنامه
   .طالب العلمباحلذر من تذكية نار الفتنة بني  نصحوا فيها

ومشايخ  ،تطاول فيها على علماءو ،وتعامل بظلم خاض يف هذه الفتنةعبد اهللا األمحد ف
   .فضالء

ربيع يزكّي أنه يعارض تزكية الشيخ ربيع لطالبه وخواصه، فالشيخ فمن ذلك ـ  ١
خيرج األمحد  وعبد اهللا -يف املدينة  والشيخ وطالبه كلهم - ويدافع عنهم طالبهبعض 

ن هذه التزكية ال إ: "بل يقول زم بأن هذه التزكيات ال تنفعهم،وجيالرياض،  من
  ". عند اهللا مهتنفع

  .نعوذ باهللا ،جرأة غريبة من هذا اإلنسان -واهللا  -وهذه 
 عن نقلهفيما  ١عبد اهللا البخاري األستاذ الدكتور الشيخ  تعقّبومن عجائبه أنه ـ  ٢

 الطويل، محيد إال أحد وعنده عندي وما القدر، يف احلسن نازلت": قال ابن عون
 بعائد أنا ما" :فقال بالسلطان، خوفته حىت زلت فما: قال "؟ ذلك تريان أولستما: فقال
  ".إليه
  
  

                                                             
 .فلعله هو كذلك صعفوق عند هؤالء القوم! وال أدري ما سبب هذا التعقّب ؟ ١
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  :أقولو
ونه البن عون، والصواب أنسبته القول يف البخاري عبد اهللا األستاذ الدكتور  مه

أيوب السختياين، وهو وهم يسري ،وا القول بأن لكن القوم أنكر ال يسلم منه أحد
األستاذ الدكتور الشيخ تجهيل اتخذوا املسألة فرصة لواحلسن وقع يف القدر مطلقًا، 

وهلم يف هذا التشنيع مآرب  –كالمهم  كما سيأيت من –منه والنيل  ،عبد اهللا البخاري
وأن  خالف بني أهل السنة، معرضني عن كون املسألة وقع فيهايريدون الوصول إليها، 

الشيخ عبد اهللا البخاري أصاب فيما ذكره عن احلسن البصري من أنه وقع يف القول 
   .يف القدر، مث رجع عنه

أو مل  ،القدربأنه وقع يف القول  هل حصل منه ،احلسن البصريقد اختلف العلماء يف و
. العلم يثبتون أن احلسن البصري وقع يف القول بالقدرجماعة من أهل ف! يصح ؟

، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف "الشريعة"ومجاعة آخرون ينفون ذلك عنه، كاآلجري يف 
  ".منهاج السنة"
  .ومن هؤالء اإلمام الذهيب القول بالقدر مث تاب منه، صدر منه: قالوافآخرون توسط و

   .برجوعه يقولونالبصري إىل القدر، ألم وأصحاب هذا القول ال ينسبون احلسن 
  ": سري أعالم النبالء"يف الذهيب  قالأ ـ 

 عنه، أيوب حكاية سوى ،عنه وجه غري من قدارلأل احلسن إثبات مر وقد: قلت"
  ١هـ .ا "احلمد وهللا ،عنها ورجع منه هفوةٌ هافلعلّ
  
  
  
  
  

                                                             
  ).٤/٥٨٣" (سري أعالم النبالء" ١

ما يريد، وترك كالم اإلمام الذهيب الذي  "سري أعالم النبالء"والعجيب أن عبد اهللا األمحد نقل من 
  .فيه أا كانت هفوةٌ من احلسن مث رجع
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  ":تاريخ اإلسالم"وقال الذهيب يف ب ـ 
 بقدر ليس والشر ،بقدر اخلري": قال احلسن عن قتادة عن معمر عن الرزاق عبد وقال(

 عبد ثنا إهاب، بن مؤمل ثنا: قال تارخيه، يف األبار على علي بن أمحد رواه ".هكذا
  .الرزاق

 عنه ورجع ،نفسه على أفاق مث ،احلسن قاهلا اليت الكلمة هي هذه: )الذهيب( قلت
  ١ هـ.ا )منها وتاب
  ": ميزان االعتدال"وقال يف ج ـ 

 حجة ،نفسه يف ثقة كان .بالبصرة زمانه يف التابعني سيد األنصار موىل يسار بن احلسن(
ا يقصدها مل ،القدر يف هفوةٌ منه بدت وقد ،القدر عظيم ،والعمل العلم يف ارأسلذا، 
  هـ.ا )منها تربأ عليها حوقق ملا ألنه ،كالمهم ىلإ التفت فما ،فيه موافتكلّ

  ": الذريعة إىل بيان مقاصد الشريعة"الشيخ ربيع بن هادي املدخلي يف شيخنا قال و
رضي اهللا عنه  -احلسن البصري من أئمة اإلسالم الكبار، ومن عقالئهم، وفضالئهم (
لكن نسب إليه القدريةُ أنه يقول مثلهم بنفي القدر، واعتربوه منهم، وأشاعوا ذلك  –

  . عنه أنه منهم، وقد يكون هذا كذبا منهم
  ٢هـ .ا). ولكن تاب منه ويذهب بعض أهل السنة أن ذلك حصل منه،

  : قلت
دثنا حقال " القدر"ما رواه الفريايب يف  قال بالقدر، مث تاب منه،ومما يقوي القول بأنه 

 نازلت": قال أيوب عن زيد بن محادعن بن آدم  بكر بن أيب شيبة قال حدثنا حيىي أبو
 ذلك تريان أولستما": فقال ،الطويل محيد إال أحد وعنده عندي وما ،القدر يف احلسن

                                                             
 ).٧/٦٢" (تاريخ اإلسالم"  ١
  ).١٠١ -  ٢/١٠٠" (الذريعة إىل بيان مقاصد الشريعة" ٢
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 صحيح هسندو ١ ".إليه بعائد أنا ما" :فقال ،"بالسلطان فتهخو حىت زلت فما" :قال "؟
   .على شرط الشيخني

 كالمها" تاريخ دمشق"أبو زرعة الدمشقي يف و ،"املعرفة والتاريخ"الفسوي يف أخرجه و
  .عن محاد به

عبد اهللا البخاري، وقد ذهب إىل ذلك بعض األستاذ الدكتور يف كالم  ما هو اخلطأف
  !؟البخاري ببدعٍ من القول األستاذ الدكتور عبد اهللا  وهل جاء  !؟أهل السنة 

من  ربانض احلسن على كذب": بن أيب متيمة السختياين أيوب قولاالستدالل بأما 
 وبغض شنآن صدورهم يف وقوم باحلسن، الناس يف قوهلينفّ رأيهم القدر قوم: الناس

 بعد فيه أعود ال: فقال بالسلطان، خوفته حىت القدر يف مرة غري نازلته وأنا .للحسن
 -  واهللا - احلسن أدركت وقد به، إال احلسن يعيب أن يستطيع اأحد أعلم فال .اليوم
  .يقوله وما

  :فريقانعن احلسن أشاعوا أراد الذين فيحمل أنه السختياين  فهذا إن صح عن أيوب
، واحلسن ليس تهمالقدرية الذين يذكرون أن احلسن منهم لتقوية بدع - : أحدمها

   .ورجع كذلك، ألنه هفا هفوةً
  .التشويه باحلسنقوم يريدون  -: الثاينو

أنه وقع يف ذكروا ملا ألم ، وال من ذاك ،أهل السنة ليسوا من هذا الصنف والشك أن
  .دفاعا عنه ، ذكروا ذلكالقول بالقدر مث تراجع عنه

  
  

    
  
  

                                                             
. أيوب به عن زيد بن محاد حدثنا النعمان أبو حدثنا" املعرفة والتاريخ"وأخرجه الفسوي يف  ١

 بن محاد عن عفان حدثنا: قال احمي بن حيىي عن" تاريخ دمشق"وأخرجه أبو زرعة الدمشقي يف 
  .أيوب به عن زيد
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  موضوع هاين بن بريك
ومن العجب السكوت عن اخلارجي املبتدع، بل : "قوله عامل عبد اهللا األمحدومن تـ  ٣

  ".والتخذيل ملن حذّر منه ،والدفاع عنه
  :أقول

 والشيخعبد اهللا البخاري، الدكتور فيما يريده من الطعن يف الشيخ األمحد شرع 
عبد اهللا البخاري موقفه من هاين بن بريك جيد، وله رسالة أرسلها إىل أخ،  الدكتور

ولعلنا  .بن بريك أنه ال يوافق بعض املشايخ على تراجعه عن جرح هاين فيها بين
  .-إن شاء اهللا تعاىل  -نذكرها يف مقال آخر 

تتحدثون عنه كان شيخك ممن يدافع عنه،  نالذيهاين بن بريك إن : املتعامل أقول هلذاو
 ،ومل يرجع عن الثناء عليهويصرح للضيوف أنه غري راضٍ بكالم الشيخ عبيد فيه، 

 ،، والشهود موجودونهاين مبدة منحنن نا بعد أن حذّر إال متأخرا،والدفاع عنه 
  .هذا جيدا منكم من يعرفو
سلموا من ومع هذا مل ي، هاين بن بريكلقد كان لإلخوة يف عدن موقف مشرف من و

   .أن مرادكم ليس هاين بن بريك فهذا مما يؤكّد، سعورةاملمحلتكم 
م ، ولكنهاحنرافات هاين بن بريك كثري ممن يتحامل على هاين بن بريك ال يريد ذمو

من قبل أن هجوما شرسا قد كانوا يهامجونه ف ،يريدون التوصل إىل أشياء خسيسة
، كان قد تغير معه أناس آخرون بنفس يف أول أمره تغير هاين بن بريك عندمايتغير، و

   .دون غريه بن بريك فقطورمبا أسوأ منه، ومع هذا وجدنا احلمالت على هاين  ،التغير
، أما ، ومن يف قلبه مرضفهذا االنتقاء يف منهج النقد ال يفعله إال أهل األهواء

وال  دون تفريق -حبسب القدرة واالستطاعة  -املخلصون فإم ينتقدون هللا تعاىل 
  .حماباة

من إىل اآلن فموقفكم  كما تفرقون باهلوى والظلم، -وهللا احلمد  -أما حنن فلم نفرق 
  .، وأنتم عاجزون عن أن تظهروا أي موقفزٍخموقف م إلمامحممد ا
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  :لسلطانإىل اموضوع رفع القضايا 
رفع األمر " :الشيخ عبد اهللا البخاري قائلًاتعقّب أنه  تعامل عبد اهللا األمحدومن ـ  ٤

وأهلها، ال من أجل حظوظ للسلطان عند السلف يف أمر الدين هو لقمع البدع 
   ".النفس
  :أقول

  :لسلطان على قسمنيإىل ارفع القضايا 
  .باطلهمبه  نصرواإىل السلطان لي همرفع أهل الباطل أمرأن ي -: أحدمها
اآلخرين من ، ومنع هالسترداد حقوق إىل السلطان أن يرفع املظلوم أمره -: والثاين

  .يهاالستطالة عل
احملاكم يف لماذا وضعت ف !السلطان ألمر الدين فقط ؟ هل ترفع القضايا عند مث

أليس للفصل يف اخلصومات يف الدماء، واألموال، والفروج،  !؟ الشريعة إذًا
 يف أبواب البيوع، واإلجارة، والنكاح، والطالق، واإلفالس، .!؟ واألعراض

  .والديات وحنو ذلك ،والقصاص ،واملواريث، واجلنايات
لذب القاضي لفصل الرتاع يف مائة ريال أو حنوها، وال يباح الترافع لأيباح الترافع عند 

   !؟ اضعراألعن 
بدون أي حجة وال برهان،  بقذف رجل بريء، رجل مشهور مسموع الكلمةإذا قام ف

 يعيرونوصار السفهاء ، ، ونشره أتباعه ظلما وعدواناوسجل ذلك القذف بشريط
طعونام إىل كالمه، ونصحه علماء كبار فلم يقبل منهم، بقذفه، ويستندون يف األبرياء 

كان  مث إنه أن يأيت باحلجج، فلم يأت بشيء، وطلبوا منه ،فلم يستجب وذكروه باهللا
حينها ف .تكلّم فيهم، لكنه مل يفعل ذلك بإمكانه أن يتدارك األمر، ويطيب نفوس من

إن شاء طلبه وإن شاء  هقّح اذهف، ءاضقلا مامأ بالبينة فذاقلا ةمطالب ملقذوفا قح نم
   .، وهذا باإلمجاع، ومل خيالف يف مثل هذا إال اجلُهالعنه عفا

 - القذف حد :أي - وهو(: -من كتب احلنابلة  - "الروض املربع" البهويت يفقال 
وال ،بعفوه فيسقط ،للمقذوف حق على القاذف، : أي ).بطلبه إال قامي وال يقام احلد

   .إال إذا ترافع املقذوف إىل القاضي
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ية والظاهرية واألظهر عند املالكية، أما احلنفومذهب احلنابلة، وهذا مذهب الشافعية، 
  .ألنه حق هللا تعاىل ،العفوبفريون أنه ال يسقط حتى 

 ويستطيل على  ،قذفبغري العلى آخر وقد يعتدي شخص ،كمن يشتم أو يسب
   .القضاة حرجى من رفع أمره إىل عل، فمثل هذا ليس بدون أدىن حق األبرياء

   !صرمت تسكتون عن القاذف، وتشنعون على املظلوم ألنه يطالب حبقّه ؟
: ومن إعانتك على اإلمث والعدوان أنك تكرر القذف الذي وقع فيه غريك، حيث تقول

  ".بل أعجب من ذلك التأصيل والتقعيد للفساق، والفجار، لشكاية العلماء األبرار"
ذفت على بعض املشايخ، وملّا قُ اردكتب على نزار هاشم ملا  أقمتم الدنيا ومل تقعدوها

  !!.، بل أعنتم على نشر هذه التسجيالت عندكمض األبرياء، مل تكن هلا قيمة أعرا
  مع ناصر زكري -: ثانيا

 فعلّق على قول صاحبه عبد اهللا  - وهو ناصر زكري  –والغريب أنه جاء متعاملٌ آخر
عبد الدكتور األستاذ ، خفض فيه ورفع، خفض فيه يف حق الشيخ عجيب األمحد بكالم

  . اهللا البخاري، ورفع فيه من شأن صاحبه املتعامل عبد اهللا األمحد
؟" نسبة القدر إىل احلسن خطأ فاحش: "وكان مما قاله ناصر زكري!  

  : أقول
 اخلطأ الفاحش والشيخ ربيع وقعا يف  - من كتبه يف ثالثة مواضع  –وهل اإلمام الذهيب

  !أيها املسكني ؟
ولعل الشيخ البخاري ال يعرف ما املقصود به يف مناصحة أيب : "وقال ناصر زكري

  ".أيوب للحسن
اآلن الشيخ البخاري يضاف ملن رمى احلسن بالقدر، فهو واحد : "ناصر زكري وقال

هو من مل من الضربني، أخشى أن يكون واحدا منهما، ولكن لعلّي أضيف ضربا ثالثًا 
  ".يعرفال يطّلع على الرواية متام اإلطالع، فأصبح يهرف مبا 

ناصر زكري كان سيضيف الشيخ الدكتور عبد اهللا البخاري مع من رمى  أن: أي
احلاقدين على  وأ القدرية، من املبتدعة احلسن بالقدر من القسمني السابقني املذكورين
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أن جيعله يف قسم ثالث خاص وهو قسم من يهرف  هفضيلت، لكن بدا لاحلسن البصري
  . مبا ال يعرف، ألنه مل يطّلع على الرواية متام اإلطالع

كيف جيرؤ ناصر زكري أن خياطب األستاذ الدكتور عبد اهللا البخاري ذه اللهجة اليت 
  !.تدلّ على تعامل ؟

سب القدر ن: "وهو خياطب األستاذ الدكتور عبد اهللا البخاري ناصر زكري وقال
للحسن، وهذا غلط عظيم منه، فهلّا تأنى ومل يستعجل، لعل هذا األمر ناتج عن 

  ".االرجتال، أو يريد أن يربر فعل أحد بسياق قصة بال خطام وال زمام
فاحلمد هللا الذي أنه كانت له مالحظات أخرى لوال أنه على سفر، ناصر زكري  وذكر 

  . سلّم
  نصيحة أخرية

فماذا بعد بيان كبار نصيحيت هلؤالء أن يكفّوا عن الفنت، وال يشغلوا الناس بترهام، و
  . علماء الدعوة السلفية، وماذا بعد ظهور احلقائق

وجيرئ السفهاء عليهم  ويهدمهم هدما، ،ماذا يعين الوقوف مع من يصعفق الفضالءو
  !؟

  :إن الوقوف معه معناه
 .تتكلّمون يف تالمذم وخواصهم بدون دليل نالكبار الذيأ ـ اإلساءة إىل املشايخ 

 ام يردي ال هنأو ،ةقفاعصلاب عودخم اعيبر خيشلا نأب لوقلا ىلإ رمألا ىلإ م لصوو
  .فيعضو ريبك هنأو ،هلوح رودي
 هعمس اوراصف ةقفاعصلا هيلع قوط ،ةقفاعصلا يديأب ةبوعلأ راص اديبع خيشلا نأو
   .هرصبو

  .وقد رأينا بأنفسنا ب ـ إثارة الفُرقة بني الفضالء
 شيخ عبد اهللاهلجوم على املشايخ اآلخرين، كما قرأنا من هجومهم على الج ـ 

 هيف اولاق يذلاوالشيخ عبد اهللا بن صلفيق  ،األفعى سأر هنإ هيف اولاق يذلا البخاري
  .مهموجه نم اوملسي مل كلذك وآخرين ،قيفصو نئاخو باذك هنإ

  .ةقباس نتف يف ةفرشم فقاوم الو ،حصنب هللاو مهانفرع ام د ـ تنصيب أناس جدد
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ومرت مدة طويلة والفضالء ساكتون املفاسد اليت جنمت من صعفقة الفضالء، هي هذه 
، "بكلمة واحدةوال اسكتوا وال تردوا " :احتراما ألهل العلم، واملشايخ الكبار يقولون

  .والقوم مستمرون
 له أتباع وأ، لكن بعضهم إذا رأى الرجل مشهورا، املفاسد لكتوكثري من الناس يعلم 

مث أو هيبةٌ له، ا منه، أو خوفًا من أتباعه يف كلّ مكان، فًخوسكت  ،كثريلبس سكوته ي
ومراعاة املصلحةكمةلباس احل ،.   

بل يطعن  يظلمون أمام عينك، املظلومني كإخوانوأنت ترى وأي مصلحة، أي حكمة 
   !.؟ نصرهم بكلمة واحدةتفال يف أعراضهم، ويفترى عليهم، 

 داو يف وهو ،ءاملعلا ةرصن ةجحب لطابلا بحاص عم فقوف نيلوذخملا ضعب داز لب
  .رخآ داو يف ءاملعلا ةرصنو
بأعراض األبرياء ألن فالنا له  يفال نضحهذه القضايا يؤخذ للضعيف من القوي، ف

  . جهود ال تنسى
ض الناس بسكوت عجيب، كم جىن حيىي احلجوري على األبرياء هو وأتباعه، وقابله بع

  .شجعه على الزيادة يف الظلم وبرود غريب،
ه عأتبابعض نشره و ،علينا حيىي احلجوري بعض األشياء، وذكر فريته يف شريط وافترى

ما ذكره  ، وأنت له املوضوعحوشر ،يف كلّ مكان، وذهبت لبعض املشايخ يف اليمن
 حماضرايت ينقض كالم احلجوري، وأتيت له بتسجيل لبعض ال أصل له احلجوري كذب

هل " :، وبعد نزويل إىل عدن، سأله بعض أئمة املساجدهو بكالمي ، واقتنعنقضا
من املصلحة أن ال " :الشيخ املشار إليه فقال: !"يف مساجدنا ؟ نستقبل عليا احلذيفي

  ".أجيب اآلن
سلفية  أي، فإذا مل يكن يف الدعوة السلفية من ينصر املظلوم، ويقف يف وجه من ظلمه

   .!هذه ؟
الغلو يف بعض املشايخ، فما معىن قوهلم عن  واتركأن ي ابتهلؤالء الكُ ة أخرىونصيح

   !؟...  "الشيخ احلافظ العالمة"بعض املشايخ 
  !أو ماذا ؟ ،ابن القيماحلافظ أو  ،أتعنون أنه وصل إىل درجة احلافظ النووي
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، وإذا ذكرمت "قال الشيخ ربيع: "ذكرمت الشيخ ربيعا قلتمإذا فما هو السبب يف أنكم 
" قال الشيخ احلافظ العالمة: "قلتم -ن هو أصغر من بعض أوالده مم –بعض املشايخ 

  ! ؟
   !يف علم احلديث ؟ الًبقم خيشلاو اربيعاأللباين والشيخ أتعنون أنه فاق الشيخ 

 –رمحه اهللا  –الشيخ األلباين  ما وصفناففيمن هو أعلم منه،  اما قلناه -واهللا  -حنن 
شيخنا  وصفنا بذلكوال ! ؟ أبدا باحلافظاملدخلي  االشيخ ربيعباحلافظ أبدا، وال وصفنا 

   !الوادعي ؟ االشيخ مقبلً
  .، وجهودهم مشهورة ومنشورةوأعلم عندنا ،يف نفوسنا وهم أجلّ
تذكري الناني بسري أسالفهم " :يقول يفاملدخلي ربيع بن هادي  إن الشيخ: فإن قيل

من هذا العرض املوجز يتضح أن احلفّاظ املعتنني (": حفاظ احلديث السابقني والالحقني
 - إن شاء اهللا - مل ينقطعوا، ولن ينقطعوا  –صلى اهللا عليه وسلم  -بسنة رسول اهللا 

  ١ .)ينقطعمستمر مل  –صلى اهللا عليه وسلم  -وإن االهتمام بأسانيد سنة رسول اهللا 
  :قلنا

م صلى اهللا عليه وسل –ن بسنة النيب عند الشيخ هم املعتنواحلفّاظ  هذا رد عليكم، ألن
عن  أو تسكتوااظ، باحلفّفإما أن تصفوا اجلميع  .، فلم حيصره بواحد كما تفعلون-

 يفمع وجود من هو أعلم منه بالسنة  -، أما أن ختصوا واحدا دون اآلخرين اجلميع
  .فهذا من مبالغة أنصاف املتعلّمني - بلده

أن يقال هذا  - وليس من اآلن - من قبل عدة سنوات ستنكرمل -واهللا  -وإني 
وحطا ، غلوا يف بعضهم، ، لكني رأيت املبالغات كثرت يف هذه األيامالوصف يف شيخٍ

  .على اآلخرين
  .وصلى اهللا وسلّم وبارك على عبده ورسوله

  بن حسني الشريف كتبه أبو عمار علي
  املعروف بعلي احلذيفي

                                                             
جمموع كتب "ضمن . "تذكري الناني بسري أسالفهم حفاظ احلديث السابقني والالحقني" ١

 )٣/٤١٥". (ورسائل الشيخ ربيع
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