ميحرلا نمحرلا هللا مسب
الحؿد هلل ،والصالة والسالم طؾى رسول اهلل ،وطؾى آله وصحبه ومن تبع هداه.
أما بعد:
حذيره من اإلخوة
فؼد وصؾـي ـ كؿا وصل غقري ـ كال ُم لزهر سـقؼرة ـ هداه اهلل ـ وت ُ
صال ِ
ب العؾم الـاصؼقن بالػركسقة ،الؼائؿقن بالدطوة إلى اهلل تعالى يف البالد الػركسقة وغقرها
ٍ
من البالد التي تتؽؾم َ
وطدد من الدول اإلفريؼقة.
تؾك الؾغة ،مثل بؾجقؽا وكـدا
ٌ
تشويش طؾى بعض الـاس ،وال سقؿا حدثاء العفد باإلسالم
وقد ترتب طؾى تحذيره
واالستؼامة ،وأذي ٌة لفمالء الدطاة ،وال شك أن طؿ َؾه هذا جريؿ ٌة يف حق الدطوة إلى اهلل
تعالى ،واإلسال ُم والسؾػقة بريئان من هذا العؿل الؿتفور الذي ال يخدم إال أطداء اإلسالم،
ِ
دطوة اإلسالم الصحقح الذي بعث اهلل به أكبقا َءه ورس َؾه من
وخصو َم الدطوة السؾػقة الـؼقة،
أولفم إلى آخرهم.
أيفا اإلخوة الؽرام! لؼد اتػق طؾؿاء اإلسالم طؾى أكه ال ُيؼبل ُ
قول الجارح حتى
يجؿع وصػقن:
وصف يؿـعه من التؽؾم يف الـاس بالفوى والتشفي،
األوَّل :التؼوى والورع ،وهو
ٌ
ِ
وبؿوجب األغراض الـػسقة ودواطي الؿصالح الحزبقة.
الثَّاين :العؾم بلسباب الجرح ،وتؿققز ما يصؾح سب ًبا لؾجرح وما ال يصؾح.
كتبت طن شقخـا ربقع بن هادي الؿدخؾي حػظه اهلل يف بقته يوم  1425/6/13أكه
ُ
قال« :ليس َّلكلَّ َّأحدَّ َّأن َّيجرحَّ ،إنَّما َّالعالمَّ َّالتقيَّ َّالورعَّ ،الَّذي َّيعرف َّأساب َّالجرحَّ،
ويعرفَّالخالفَّفيه».
وهذا الرجل قد خال من الوصػقن جؿق ًعا:
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أما التؼوى والورع فلكا ال أصعن يف ديـه ،وال أتفؿه يف تؼواه لربه ،ففذا بقـه وبقن
خالؼه ،ولؽـي أجزم أكه يتؽؾم يف الـاس بدوافع الفوى واألغراض الشخصقة والحزبقة،
أكاسا كان يطعن
ويؽػي ً
دلقال طؾى ذلك أكا رأيـاه َلؿا دخل يف فتـة الؿػرققن صار يزكي ً
وأيضا إبراهقم بويران ومحؿد
طؾقفم ويتؽؾم فقفم ،من أمثال أسامة بن ططايا الػؾسطقـيً ،
زرارقة ويوكس بن حجر وغقرهم ،وأكا ُأحصي طؾقه من هذا الصـف الذين كان يطعن فقفم
كحوا من طشرة أك ُػس ،ولم ُيغقر كال َمه فقفم ألكه تغقر حا ُلفم ،أو اكتػت
وصار يزكقفم ً
أسباب الجرح ،كؿا هي صريؼة أهل العؾم يف ذلك ،بل ألكفم صاروا من جؿاطته التي
ٍ
ٍ
واحد
شخص
طقن الفوى والحزبقة ،ولو ثبت طـه هذا يف
مشربِه ومذهبه ،وهذا ُ
توافؼه طؾى َ
ٍ
أشخاص ُك ُثر؟!
ثابت طـه يف
لؽػى يف إسؼاط أحؽامه ،فؽقف وهو ٌ
وأما العؾم بلسباب الجرح ،فقؽػي يف الداللة طؾى أكه فاقدٌ لفذا الوصف أكه حذر من
همالء اإلخوة بال ِ
موج ٍ
ب سوى أهنم ـ بزطؿه ـ تربؤوا من محؿد بن هادي ،وهو يعؾم أن
وصدَ ر طن تؼوى لعا َم َؾفم ـ
العؾؿاء والؿشايخ اصؾعوا طؾى بقاهنم وأقروه ،فؾو َحؽم
العؾم َ
َ
طؾى األقل ـ معامؾ َة الؿسائل الؿختؾف فقفا ،ألن الشقخ ربقع بن هادي الؿدخؾي ـ وهو
حامل راية الجرح والتعديل ـ قد تؽؾم يف محؿد بن هادي وحذر مـه ،فال يجوز ألحد أن
ابع إما َم الجرح والتعديل يف ٍ
أمر ضفر له أكه
صواب وحق مميدٌ
ٌ
ُيحذر من أحد لؽوكه ت َ
باألدلة الظاهرة ،ولم يـػرد الشقخ ربقع بذلك ،بل وافؼه الشقخ طبقد الجابري ،والشقخ
حسن بن طبد الوهاب البـا ،والشقخ طبد اهلل البخاري ،وطد ٌد كثقر من الؿشايخ وصالب
ب طؾقفم وال لوم،
العؾم يف العالم اإلسالمي ،فنذا اقتـع همالء اإلخوة بؽال ِم همالء فال َطت َ
بل هم مصقبون يف ذلك ُمحسـون ملجورون ـ إن شاء اهلل تعالى ـ ،لوقوففم مع الحق
وتليقدهم له ،وإن رأى هو أكفم أخطموا فال يجوز له أن ُيحذر مـفم بسبب ذلك.
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ومن العجقب أكه ُيعقرهم بلهنم تركوا كصقح َة ابن هادي ،فؾم ُيراسؾوه ولم ُيـاصحوه،
ويصػفم بسبب ذلك بالغش والخقاكة ،ف ُقؼال له:
ل :إكفم ال تؾزمفم الـصقحة له ،ألكه قد كاصحه َمن هو أكرب مـه وأطؾم ،فؾم يؼبل
أوَّ ً َّ
طدوا واتفؿه بلكه صرف ،ففو لم
رأسا ،بل خاصؿه وحاربه واتخذه ًّ
مـه ،ولم يرفع بذلك ً
يؾتػت إلى كصائح العؾؿاء والؿشايخ من شقوخه وأقراكه وتالمقذه وغقرهم ،وقد قامت
طؾقه الحجة بـصقحة همالء.
وثانيا :أكت يا لزهر! قد حذرت من همالء اإلخوة يف فركسا وغقرها ولم تـصح لفم
ولم تراسؾفم ،وإن زطؿت أكك كاصحت أحدهم فلين ُكصحك لؾبؼقة؟! فؼد حؽؿت طؾى
كػسك بالغش والخقاكة.
وقد سبق وأن تؽؾم لزهر يف ثؿاكقة من مشايخ اإلصالح يف الجزائر مؿن هم أفضل
ً
فاحشا ،ووصػفم بلهنم
مـه وأطؾم ،وأكػع لؾدطوة وأقوم بالشريعة ،وقد سبفم س ًّبا
«حثالة» ،ـ وهذا موجو ٌد بصوته ـ ،والسبب أيضا أهنم تربؤوا من محؿد بن هادي!! فؽلكه
قد جعل مدار الدين كؾه طؾى محؿد بن هادي ،وضرب بؽالم العؾؿاء طرض الحائط،
وجعل الر َ
راف شديد
جل محـ َة الزمان ،كل من تؽؾم فقه ُيحذر مـه وال يبالي!! وهذا اكح ٌ
طن جادة الصواب ،وحزبقة مؼقتة ما أكزل اهلل هبا من سؾطان ،ألن االمتحان إكؿا يؽون
بعؾؿاء السـة الذين َيطعن فقفم الطاطـون من أجل ما يحؿؾوكه و َيد ُطون إلقه من سـة
واستؼامة ،أما ابن هادي فنكؿا صعن فقه السؾػقون من أجل ضؾؿه وتػريؼه لؾسؾػققن يف
فح َؽ َم طؾقه بحد الؼذف ،ففل مثل هذا ُيؿتحن
العالم كؾه ،وقد أيد ذلك الؼضا ُء الشرطيَ ،
الـاس به ،و ُيحذر من الدطاة إلى اهلل تعالى من أجل كالمفم فقه؟! هذا ـ واهلل ـ ال َع َؿى ،كعوذ
باهلل من الخذالن.
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ففذا كؾه مؿا ُي َبقن أن هذا لزهر ال يزن بالؿقزان الصحقح الذي يوزن به الـاس ،وإكؿا
يزن الـاس بػفؿه السؼقم وحزبقته الضقؼة ،فؿن وااله هو وجؿاطته زكاه وأثـى طؾقه ولو
كان فتا ًكا ُمػسدً ا ،بل ولو كان هو قد تؽؾم فقه قبل ذلك ،ومن خالػه هو وجؿاطته تؽؾم فقه
طؾؿا واستؼام ًة ودطو ًة.
وحذر مـه وصعن فقه ،ولو كان من أفضل الدطاة إلى اهلل ً
فؿثل هذا ال يجوز االلتػات إلى كالمه ،وال حؽايته أصال ،إال لؾرد طؾقه وبقان خطئه
واكحرافه طن جادة الحق ومِـفاج االستؼامة يف هذا الباب العظقم.
أسلل اهلل تعالى أن يفديـا وإخواكـا إلى صراصه الؿستؼقم ،ويؿن طؾقـا بالثبات طؾقه،
وأن يصرف طـا السوء والػتن ما ضفر مـفا وما بطن ،وأن يجؿع كؾؿة أهل السـة السؾػققن،
ويصرف طـفم شر الؿػرققن وكقدَ الؿرتبصقن.
تسؾقؿا كثقرا.
واهلل تعالى أطؾم ،وصؾى اهلل طؾى كبقـا محؿد وطؾى آله وصحبه وسؾم
ً
كتبه :خالد حؿودة
يوم األحد .1440 /4 /30
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