
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (1) وقفات مع كالم فضيلة الشيخ محمد بن هادي على أخيه عبداهلل بن صلفيق الظفيري

 : أما بعد . والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وأصحابه أمجعني, احلمد هلل

من مثريي الفنت يف املدينة النبوية اهتاماً وإساءًة إيل على لسان أخي فضيلة الشيخ  فقد تناقل جمموعة
 (. مل يعرف األدب ومل يتعلمه: )وذلك بقوله عين , الدكتور حممد بن هادي املدخلي وفقه اهلل

 : فأقول 

 :أما ما قاله يف شأين الشيخ حممد بن هادي فهو فيه أحد حالني :  أولا 

بعض  كما حصل مع, من هؤالء الفتاننيذلك يف حلظة غضب بإثارة  قال إما أن يكون -1
وهو من أعلم , ل هذه ال أقول إال غفر اهلل ألخي الشيخ حممدواحلا. املشايخ وطالب العلم

 .ومعرفة يب الناس بأخالقي وآدايب وتعليمي
ألحد فيكون عند ذلك قد قاهلا , وليست حلظة غضب, مقرًا هبا اوإما أن يكون قد قاهل -2

 :سببني 
, على مواقفه مع طالب العلميف نفسه من مدة بسبب أنين مل أوافقه  فإما لسوابق - أ

 واهلل عز وجل قد حرم التنابز باأللقاب كما قال, هلم بألقاب وأوصاف ال تليق ونبزه

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  چ  : تعاىل

حىت وصل ( 11: احلجرات) چيبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   
وكنت . واليت استاء منها العلماء والعقالء, يتلقفوهنا أهنم عند السفهاء هنا وهناك

أبني له خماطر مواقفه مع  ,قد أرسلت لفضيلته رسالة خاصة قبل ما يقارب السنة
وراسلته , واتصلت عليه مرارًا ألزوره ومل يرد .ولكن مل يرد علي بشيء, طلبة العلم

ت مع املشايخ وبعض طالب العلم يف املدينة ليعاجلوا وتكلم, لزيارته مرارًا وال يرد
, وطالبوه بأدلته يف طعنه بطلبة العلم, وقد تكلم معه من تكلم, األمر قبل أن يتفاقم



ولكن مل جيدوا منه استجابة ومل يعط أدلة حىت وصل احلال إىل ما وصل إليه من 
كل يتكلم حىت وأصبح ال, فتنة ومهاترات وإساءات لبعض املشايخ وطالب العلم

وحىت وجد بعض املرضى فرصة لتصفية , أصبحنا مشاتة للمخالفني واملرتبصني
بل وصل األمر , ووجد من يريد ضرب الدعوة السلفية فرصة لنيل مراده, حساباته

والبعض أصبح يف غاية احلرية مما . إىل نفور بعض الطالب عن سبيل الدعوة السلفية
 .وإنا هلل وإنا إليه راجعون ,باهلل وال حول وال قوة إال, يسمع ويرى

وإما أنه قاهلا بسبب ثنائي على رد الشيخ نزار بن هاشم يف دفاعه عن طالب  - ب
هم بألقاب ال تليق بعامي عليهم الشيخ حممد بن هادي ووصفوالذي هتجم , العلم

زكاهم  وأثىن عليهم  نوالذي, فضاًل عن إطالقها على طالب علم ومشايخ سلفيني
 .خ العالمة ربيع املدخلي والشيخ العالمة عبيد اجلابري حفظ اهلل اجلميعأيضاً الشي

والواجب على املسلم قبول النصيحة وخصوصًا أهنا كانت يف بداية األمر سرًا بني الشيخ نزار 
. يل عيويبإرحم اهلل امرءا أهدى : وكما قيل , ال أن تقابل بالسب والشتم العلين, والشيخ حممد بن هادي

, الصرب حىت لو قلنا أنه كان فيها شيء من الغلظة حتقيقًا للمصلحة العامة ودرءًا للمفاسد والواجب
 .خصوصاً أيضاً أنك تعلم أن بعض املشايخ على اطالع على مناصحة الشيخ نزار لك قبل أن يرسلها لك

ويصفين مبا وصفين بسبب , وإذا كان الشيخ حممد بن هادي يغضب لعدم موافقيت له الرأي
على فك مواق أن تبين واهلل املصيبة فع عن إخوانه فهياعرتاضي آلرائه حول طالب العلم وتأييدي ملن دا

 .خالفه وأصفك ظلماً وجوراً مبا تعرف, اءوأجيش عليك السفه, أو أعاديكلك موافقيت 

وغفر اهلل  ساحمك اهلل يا حمب": فأقول , حساناإلب ملثله إال مقابلة اإلساءة يكون مثلي ال وعموماً 
  .لك

هو يف احلقيقة أو من ينتصر ظاهرًا للشيخ و  ,املتملقني و واحملرشني ,الفتانني النقلة وحسيب اهلل على
  .ينتصر لنفسه

 . أن هنبط بأخالقنا تربيتنا ومعدننا يأيب علينامث إن 



, كثريةيف هذا  واملواقف , وفقه اهلل الشيخ حممد بن هادي ناكم حتملنا من األذى دفاعًا عن أخيو 
والشيخ , دفاعي عنه بعض الدورات بسببمن و , الدعوية حىت أننا منعنا من بعض املشاركات !!وهو أدرى

 .وهو أحب إلينا, ولكن احلق أحق أن يتبع يعلم من أقصد؟

لقوله صلى اهلل عليه , وهو يف احلقيقة نصر لهونصرنا للمظلوم وأخذنا بيد الظامل أمر واجب شرعًا 
أرأيت إن  , يا رسول اهلل أنصره إذا كان مظلوماً : فقال رجل !(( انصر أخاك ظاملًا أو مظلوماً ) : )وسلم 

خاري يف كتاب رواه الب(( فإن ذلك نصره , حتجزه أو متنعه من الظلم: )) كيف أنصره؟ قال , كان ظاملاً 
 .س رضي اهلل عنهاملظامل من حديث أن

ينشرون كل ما يسبب فتنة وحتريشًا بني املشايخ وطالب والذين , أما هؤالء الفتانون:  اا ثاني
 هايصولون وجيولون فيف, لسعودية وسكنوا املدينة وأثاروا فيها البلبلةالذين جاؤوا لوخاصة  أولئك  ,العلم

وينزلون البيانات , وحيرشون بني هذا وذاك, بعضهم ببعضاملشايخ  ربونويض, يف الفنت والشر ساعني
 شأن آخرمعهم فهؤالء يل .  فوضى عارمة حىت أشعلوا النار بني األحباب واألصدقاءوينشرون الكتابات يف
 .حبول اهلل تعاىل وعونه

 .وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني, واهلل املوفق

 

 عبداهلل بن صلفيق الظفيري/ وكتبه 

 .هـ1301ربيع األول  03ليلة الثالثاء الموافق 

 


