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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وطؾى آله وصحبه ومن تبع هداه. ،الم طؾى رسول اهللالة والس  والص   ،الحؿد هلل

 ا بعد:أم  

ه من اإلخوة حذيرُ وت ـ هداه اهللـ لزهر سـقؼرة  كالمُ  ـ كؿا وصل غقريـ ؼد وصؾـي ف

طوة إلى اهلل تعالى يف البالد الػركسقة وغقرها الؼائؿقن بالد   ،سقةاصؼقن بالػركالعؾم الـ   ِب صال  

 من الدول اإلفريؼقة. مثل بؾجقؽا وكـدا وطددٍ  ،الؾغة م تؾَك من البالد التي تتؽؾ  

د باإلسالم ؿا حدثاء العفال سق  و ،الـاسبعض طؾى  تشويٌش  هب طؾى تحذيروقد ترت  

الدطوة إلى اهلل  ه هذا جريؿٌة يف حق  أن طؿؾَ  طاة، وال شك  لفمالء الد   ةٌ ذي  أوواالستؼامة، 

ر الذي ال يخدم إال أطداء اإلسالم، ة بريئان من هذا العؿل الؿتفو  والسؾػق   المُ تعالى، واإلس

ه من ه ورسؾَ ي بعث اهلل به أكبقاءَ حقح الذاإلسالم الص   طوة السؾػقة الـؼقة، دطوةِ الد   وخصومَ 

 لفم إلى آخرهم.و  أ

الجارح حتى  ؼبل قوُل ػق طؾؿاء اإلسالم طؾى أكه ال يُ فا اإلخوة الؽرام! لؼد ات  أي  

 ع وصػقن:يجؿ

ي، ؿـعه من التؽؾم يف الـاس بالفوى والتشف  ي وهو وصٌف  ،التؼوى والورع :لاألو َّ

 الؿصالح الحزبقة.دواطي ة وب األغراض الـػسق  وبؿوجِ 

 ا لؾجرح وما ال يصؾح.وتؿققز ما يصؾح سببً  ،العؾم بلسباب الجرح :اينالث َّ

كه أ 13/6/1425حػظه اهلل يف بقته يوم  الؿدخؾي طن شقخـا ربقع بن هادي كتبُت 

َّ» قال: َّإن َّأَّأحد ََّّليسَّلكل  َّيجرح، َّالعالم َّن َّالجرحال ََّّ،الورعَّالتقي ََّّما َّأساب َّيعرف َّ،ذي

  .«ويعرفَّالخالفَّفيه

 :اجؿقعً الوصػقن جل قد خال من هذا الر  و
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ففذا بقـه وبقن  ،هفؿه يف تؼواه لرب  وال أت   ،ال أصعن يف ديـها التؼوى والورع فلك اأم  

زبقة، م يف الـاس بدوافع الفوى واألغراض الشخصقة والحأجزم أكه يتؽؾ   يولؽـ ،خالؼه

ا كان يطعن ي أكاًس صار يزك   ققنة الؿػر  تـ فا دخل يفؿ  يـاه لَ ا رأ طؾى ذلك أك  ويؽػي دلقاًل 

يران ومحؿد وا إبراهقم با الػؾسطقـي، وأيًض سامة بن ططايأمثال أمن  ،م فقفمؾ  تؽوي طؾقفم

ف الذين كان يطعن فقفم حصي طؾقه من هذا الصـ  زرارقة ويوكس بن حجر وغقرهم، وأكا أُ 

أو اكتػت  ،فمر حالُ ه تغق  ه فقفم ألك  ر كالمَ غق  ، ولم يُ سأكػُ  ا من طشرةقفم كحوً وصار يزك  

طته التي فم صاروا من جؿا، بل ألك  هل العؾم يف ذلكأكؿا هي صريؼة  ،الجرح اببأس

 واحدٍ  الفوى والحزبقة، ولو ثبت طـه هذا يف شخصٍ  ه ومذهبه، وهذا طقنُ بِ توافؼه طؾى مشرَ 

 ر؟!ثُ كُ  يف أشخاصٍ طـه  ثابٌت لؽػى يف إسؼاط أحؽامه، فؽقف وهو 

ر من لفذا الوصف أكه حذ   فقؽػي يف الداللة طؾى أكه فاقدٌ  ،وأما العؾم بلسباب الجرح

أن د بن هادي، وهو يعؾم ؤوا من محؿ  ترب  ـ بزطؿهـ م سوى أهن ٍب همالء اإلخوة بال موجِ 

ـ فم ؾَ ر طن تؼوى لعامَ دَ وَص  م العؾمَ ؽ  فؾو َح  ،وهاهنم وأقر  قبؾعوا طؾى العؾؿاء والؿشايخ اص  

وهو ـ  بن هادي الؿدخؾي قخ ربقعالش  ألن الؿسائل الؿختؾف فقفا،  معامؾةَ  ـ طؾى األقل  

ر مـه، فال يجوز ألحد أن بن هادي وحذ   محؿدم يف قد تؽؾ  ـ ح والتعديل حامل راية الجر

 ممي دٌ  وحق   ضفر له أكه صواٌب  والتعديل يف أمرٍ  حرالج إمامَ  ابعَ ر من أحد لؽوكه تحذ  يُ 

والشقخ الجابري، بل وافؼه الشقخ طبقد  ،قخ ربقع بذلك، ولم يـػرد الش  باألدلة الظاهرة

ب ر من الؿشايخ وصال  قكث وطددٌ  ،البخاريطبد اهلل والشقخ  ،حسن بن طبد الوهاب البـا

، مولطؾقفم وال  َب ت  فال طَ  همالء العؾم يف العالم اإلسالمي، فنذا اقتـع همالء اإلخوة بؽالمِ 

 لوقوففم مع الحق   ،ن ـ إن شاء اهلل تعالى ـوملجور بل هم مصقبون يف ذلك ُمحسـون

 لك.ر مـفم بسبب ذحذ  فم أخطموا فال يجوز له أن يُ وتليقدهم له، وإن رأى هو أك  
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، صحوهاـراسؾوه ولم يُ فؾم يُ  ،ابن هادي لهنم تركوا كصقحةَ عق رهم بيُ  هومن العجقب أك  

 :ؼال لهفقُ ، قاكةوالخ ويصػفم بسبب ذلك بالغش  

يؼبل فؾم  ،طؾمأكرب مـه وأهو  ن  ألكه قد كاصحه مَ  ،له ؾزمفم الـصقحةتال  مفإك   :ًلَّأو َّ

ا وات فؿه بلكه صرف،ايرفع بذلك رأًس مـه، ولم  لم ففو  ، بل خاصؿه وحاربه وات خذه طدوًّ

، وقد قامت تػت إلى كصائح العؾؿاء والؿشايخ من شقوخه وأقراكه وتالمقذه وغقرهمؾي

  ة بـصقحة همالء.طؾقه الحج  

م ولم تـصح لفيف فركسا وغقرها رت من همالء اإلخوة قد حذ  يا لزهر! أكت  وثانيا:

طؾى  تؿفؼد حؽصحك لؾبؼقة؟! فلين كُ  أحدهمك كاصحت وإن زطؿت أك   فم،لم تراسؾو

 والخقاكة. بالغش  كػسك 

ن هم أفضل م لزهر يف ثؿاكقة من مشايخ اإلصالح يف الجزائر مؿ  ن تؽؾ  أوقد سبق و

 وصػفم بلهنمو ،اا فاحًش فم سبًّ قوم بالشريعة، وقد سب  أطوة ومـه وأطؾم، وأكػع لؾد  

ؽلكه ف !!وا من محؿد بن هاديؤ، والسبب أيضا أهنم ترببصوته ـ ، ـ وهذا موجودٌ «حثالة»

 ،وضرب بؽالم العؾؿاء طرض الحائط ،ه طؾى محؿد بن هاديجعل مدار الدين كؾ  قد 

شديد  راٌف حوهذا اك !!ر مـه وال يباليحذ  من تؽؾم فقه يُ  كل   ،الزمان محـةَ  جَل وجعل الر  

طن جادة الصواب، وحزبقة مؼقتة ما أكزل اهلل هبا من سؾطان، ألن االمتحان إكؿا يؽون 

ة ون إلقه من سـ  طُ د  فم الطاطـون من أجل ما يحؿؾوكه ويَ طعن فقبعؾؿاء السـة الذين يَ 

ؼه لؾسؾػققن يف ا ابن هادي فنكؿا صعن فقه السؾػقون من أجل ضؾؿه وتػريواستؼامة، أم  

ؿتحن الؼذف، ففل مثل هذا يُ  طؾقه بحد   مَ ؽَ الشرطي، فحَ  د ذلك الؼضاءُ ي  أه، وقد العالم كؾ  

هذا ـ واهلل ـ الَعَؿى، كعوذ  من أجل كالمفم فقه؟!ر من الدطاة إلى اهلل تعالى حذ  يُ و ،اس بهالـ  

 باهلل من الخذالن.
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ا إكؿو ،ذي يوزن به الـاسحقح ال  ال يزن بالؿقزان الص   لزهرهذا ن أن ق  بَ يُ مؿا ه ففذا كؾ  

ولو  وأثـى طؾقه اهه هو وجؿاطته زك  ؼة، فؿن واالته الضق  يزن الـاس بػفؿه السؼقم وحزبق  

م فقه م فقه قبل ذلك، ومن خالػه هو وجؿاطته تؽؾ  تؽؾ  قد ا، بل ولو كان هو ػسدً ا مُ اكً كان فت  

 .ودطوةً  ا واستؼامةً لى اهلل طؾؿً إطاة فضل الد  أولو كان من  ،ر مـه وصعن فقهوحذ  

 طؾقه وبقان خطئه لؾرد   إال   ،وال حؽايته أصال ،لتػات إلى كالمهفؿثل هذا ال يجوز اال

 .العظقم ج االستؼامة يف هذا البابافـالحق ومِ  واكحرافه طن جادة

طؾقه، بات بالث   طؾقـا ويؿن  ـا إلى صراصه الؿستؼقم، وإخواكأسلل اهلل تعالى أن يفديـا 

 ،قنالسؾػق  ة أهل السـ  ؿع كؾؿة وأن يج ،ما ضفر مـفا وما بطنوالػتن  وءيصرف طـا الس  أن و

 صقن.الؿرتب   كقدَ ققن والؿػر   شر  ويصرف طـفم 

 ا كثقرا.م تسؾقؿً وسؾ   له وصحبهآد وطؾى ـا محؿ  اهلل طؾى كبق   ىوصؾ   ،واهلل تعالى أطؾم

 ه: خالد حؿودةكتب

 .1440/ 4/ 30ألحد يوم ا


