تعزيز البيان
حول ما قام به األخ حسين الحجوري
من اقتحام مجالس شبكة العلوم السلفية
خالد بن محمد الغرباني
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بسم هللا
ريب يرس وأعن
فإن الخ حسني اجحورر – هداه هللا  -قإم بعمل مشني يف البدل اجحرام (مكة) ويف الشهر اجحرام
(رجب) حيث قإم بقرصنة ش بكة العلرم السلفية والاعتداء علهيإ بطريقة بشعة تأىب النفرس الصحيحة
والفطر السلمية أن تقرم بذكل ،لش نإعة العمل ،لنه طريق املفسدين يف الرض ،احملدثني الفن والقالل
والتحريش بني عبإد هللا بدون أ مررر لهذا العمل اهلموي نسأل هللا العإفية والسالمة .
اكن هذا القرصإن منذ قيإم ش بكة العلرم السلفية وهر يف تنإحر معهإ كنه يريد أن يكرن الرجل
الول يف الش بكة ،مع أنين عينته مرشفإ عىل بعض أقسإم اجملإلس ،لكن مل هتدأ نفسه ذلكل فإس متر يف
املكر لهذه الش بكة املبإركة ال س امي مع املرشفني اذلين عينهتم واكن يف مد وجزر ،وال خيف هذا عىل ملل
الخ عيل ملىن ،وكذا الش يخ همد الش بر حفظه هللا واكن مراقبإ عإمإ  ،وهكذا غريمه من املرشفني
اذلين يعرفرن من هر حسني اجحورر ومإذا معل مع الش بكة من مشإلك ليس هذا وقت رسدهإ وال
فإئدة من ذكرهإ.
نعرد اىل اجلرمية العنكبرتية اليت قإم هبإ حسني بن أمحد اجحورر السإكن يف بطحإء قريش
رمح هللا وادله اذل رابه عىل الس نة ومل يكن يعمل بأنه س يصبح يرمإ مإ قرصإان عنكبرتيإ .وعظم هللا أجر
من رابه وأجر من علمه الس نة ؟ .
وليته قرصن املراقع االابحية أو مراقع أهل البدع والضالل  ،لقلنإ مسأةل خالفية لعهل أخذ بقرل
أحد أهل العمل ،لكن قرصن ش بكة العلرم السلفية أول ش بكة سلفية يف العإمل اليت زاكهإ معه الش يخ حيىي
ابن عيل اجحورر  ،وحسبنإ هللا ونعم الركيل.
وقبل رسد اجلرمية العنكبرتية أحب أن أبني الخراين الفضالء بأن هذا الرجل عرض عيل عن طريق
أحد الفضالء مبلغإ من املإل مقداره مخسرن ألف رايل سعرد مقإبل التنإزل عن ش بكة العلرم السلفية
فمل أقبل ذكل فأحببت أن أنظر خسإفة هذا القرصإن وصدقه فقلت ذلكل الخ الرس يط أريد مليرن رايل
فقإل حسني  :كثري جدا (والرس يط مس تعد للشهإدة وحمفرظة حمإدثته مع حسني) .
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املهم فلام مل يمتكن القرصإن حسني اتقت نفسه المإرة ابلسرء للترجه اىل القرصنة احملرمة فقإم بقرصنة
ش بكة العلرم السلفية الش بكة اليت يس تفيد مهنإ طالب العمل يف العإمل ملإ فهيإ من العلرم النإفعة  ،وقإم
بطريقة جعيبة مل يس بقه أحد من العإملني وهللا أعمل  ،وأعإنه يف ذكل أقرام .
فقد سألت أكرث من مررمج عن هذه الطريقة ،هل مسعت هبإ من قبل؟  .فاكنت االجإبة  :ال.

لقد اقتحم لك حمترايت ش بكة العلرم السلفية وقإم بنسخ جمإلسهإ اليت فهيإ أكرث من مثإنية أال
عضر من بيهنم  :ادارة ولرحة حتمك الش بكة واملرش العإم واملراقبني واملرشفني ومجيع القسإم م وضعهإ يف
مرقع جديد بعنران جديد ،وابمس جديد .
فإلعنران خمتلف لكن املضمرن هر لك حمترايت جمإلس العلرم السلفية.
واملعرو أن القراصنة يرسقرن ،لكهنم يتلفرن مإ يأخذونه أو يتفإوضرن مع من قرصنره لكن هذا
الرجل العويب أخذ مإ رسقه ووضعه يف مرقع جديد ليجد لك عضر نفسه يف مرقع جديد حتت ارشا
حسني اجحورر !!
هل فهممت اي من تقرصنمت من هذا اخمللرق .
لقد أصبحمت اي أعضإء ش بكة العلرم مس تنسخني يف مرقع جديد دون علممك وأصبحت ادارة الش بكة
مللمك مس تنسخة حيث أصبحت مراضيعنإ هنإك نسخة طبق الصل.
بل أصبح بريدمك ورسإئلمك منهتكة بدون علممك وأصبحمت أعضإء يف ش بكة مغتصبة يقردهإ حسني
اجحورر وحتت ترصفه شئمت أم أبيمت.

 فمن ذلك أنني أغلقت الشبكة وتحجرت على كتب ومواضيع ط الب
العلم .ا
فإجلراب  :هذا كذب هل قرون فأان مل أغلق اال اجملإلس اليت تسم ابملنتدايت لظرو ذكرهتإ لالخرة
املرشفني ،أمإ اخلزانة العلمية اليت جتمع فهيإ الكتب واملؤلفإت والصرتيإت فهم مل تغلق أبدا  ،ففهيإ مرسرعة
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علمية ال يس هتإن هبإ يتجإوز وزهنإ فرق  021جيجإ  ،ويه مإ زالت مفترحة يس تفيد مهنإ القراء ،فليس
هنإك حتور  ،بل قد كتبت اعالان جإء فيه :
((س نعرد قريب ًإ ابذن هللا ..................اتبعران عىل اخلزانة العلمية))http://aloloom.net/ .
فدعك من الافرتاءات والاكذيب ؟.
م عىل فرض ذكل  ،فهل هذا جيزي كل معل القرصنة ؟.
 اومن ذلك أن الشبكة ملك للشيخ يحيى  .ا
واجلراب  :عىل فرض اهنإ مكل للش يخ حيىي فهل الش يخ فرضك لهذا العمل وأين هذا التفريض.
وهل لصإحب اجحق أن يقتحم حقه املغصرب دون الرجرع اىل ويل أمر املسلمني؟.
 ومن ذلك أن الشبكة شبكة أهل السنة  .ا
فإجلراب  :وهل هذا جيزي كل القرصنة  ،وهل رأيتين مبتدعإ وأنرش البدع ؟.
 ومن ذلك أن املراقبين واملشرفين موافقون على هذا العمل ؟ .ا
فإجلراب  :أن هؤالء مت تعيهنم من قبيل جحسن ظين هبم واال فهم أعضإء كبقية العضإء مل يكرنرا
مرشفني وال مراقبني حىت مقت بتعيهنم  ،ومق بتغري بعضهم خالل الس نرات التسع  ،م قإم من تبق بعمل
ترقيعإت ملل أحصإب براءة اذلمة ،فراسلهتم كام راسلرين رسا ونصحهتم ،م رأيت أن أكتفي مؤخرا براحد
عيل فيه اثنإن،
أو اثنني من املراقبني لمرر ال داعي ذلكرهإ حإليإ  ،مهنإ انشغإهلم وهذا من حقي وال خيتلف ي
فقد مقت بتغريات كثرية خالل الس نرات التسع يف املراقبني واملرشفني فمل امسع ثررات وقالل يف الش بكة.
وذات مرة زرت الش يخ يف دمإج بعد أن وىش يب وابلش بكة عنده بعض اجحسإد فسألين عن ذكل
فقلت هل مبتسام  :هذه قلقةل اي ش يخ حصلت عند يف الش بكة وأان أعمل هبإ .
فإذلين قإمرا مؤخرا ابلبيإن امجلإعي ليس هلم عالقة ابملراقبة فهم أعضإء لكهنم فامي يبدو راضرن كام
يف بيإهنم الخري مفام قإلرا فيه :
((فلزم تدارك هجردان وهجرد اخراننإ املشإخي وطلبة العمل تكل يف ش بكة أخرى)) فدل أن هلم صةل
ومرافقة مبإ قإم به القرصإن حسني  ،وكذكل يضإ معهم ممن التحق امسه ابلبيإن .
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وقد راسلين بعضهم ممن ُكتب امسه معهم بأن غري ر ٍاض عن فعل حسني ،وهكذا بعض من ُكتب
امسه من العضإء بأنه غري ر ٍاض مبإ قإم به حسني .
 ومن ذلك ما أخبرني به بعض اإلخوة أن حسينا غضب ألنني نشرت
فتاوى حديثية للشيخ ربيع وفقه هللا .ا
واجلراب  :ان حص النقل هذا مفن خالل نقيل بعض املراضيع من اجملإلس اىل اخلزانة نقلت فتإوى
حديثية للش يخ العالمة ربيع بن هإد املدخيل غفر هللا لنإ وهل ،فال أدر مإ يه املشلكة يف ذكل،
فإلش يخ ربيع مبثإبة الرادل لنإ فهر عإمل ووادل وال أحد ينكر علمه اال جإهل  ،فإن اكن أخطأ يف حق اخرانه
يف المين فال يعين اسقإطه فهل اجهتإده وهر برش يصيب وخيطئ ،ومل يقل أحد من أهل العمل بأنه مبتدع ،
فلزم احرتام أهل العمل  ،بل عندمإ قإم املنحر يرسف العنإيب اجلزائر ابهتإم الش يخ ربيع ابالرجإء سألت
الش يخ حيىي أنذاك هل الش يخ ربيع مرجئ ؟ .فقإل  :ال ،وامنإ أخطأ .
هل هناك حق شرعي حسني يف عمله هذه ؟.
ان مإ قإم به حسني بن أمحد اجحورر حمرم رشعإ لنه انهتإك جحرمإت الغري ورسقة برجميإت ال
جترز هل  ،وليس هنإك عإمل جيزي هل هذا العمل الشنيع املشني  ،وليته رجع اىل الش يخ حيىي فإس تفتإه وهر
يسكن يف داره وحيرض درسه  ،وليته استشإر أوىل الهنى والحالم لاكن خريا هل .
م ظهر يل معل شنيع أخر قإم به هذا اخمللرق ومل اتنبه هل اال مؤخرا  ،حيث كتب حتت املرقع
اذل أنشأه الكمإ خطريا لعهل يريد أن يضفي عىل معهل هذا مرافقة الش يخ حيىي فكتب حتت املرقع اذل
أنشأه مإ ييل :
((الش بكة هتمت بنرش كتب ورسإئل وخطب وحمإرضات ودروس وفتإوى ومقإالت ملشإخي ودعإة
أهل الس نة ابلمين وطلبة دار اجحديث بدمإج حتت ارشا وترجيه فضيةل الش يخ العالمة أيب عبد الرمحن
حيىي بن عيل اجحورر حفظه هللا ونسأل هللا أن ينفع هبإ االسالم واملسلمني ،وأن جيعل مجيع أعاملنإ
خإلصة لرهجه الكرمي)).
فيإ أهيإ العقالء أنظروا اىل قرهل (( :حتت ارشا وترجيه فضيةل الش يخ)) هل يعقل أن الش يخ
حيىي يقر ملل هذا العمل .
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فهذا ترص خميف لن أكرث بيإانت الش يخ وكتبه يكتهبإ هذا الرجل ،فهر اكتب الش يخ وهذا ممإ
يطعن يف عدالته ال س امي ومعرو قرل الش يخ حيىي وفقه هللا:
(ولست أان القإمئ علهيإ أو مرش علهيإ  ،ال  ،أان بعيد عن هذا).
فإلش يخ يقرل ( :ال  ،أان بعيد عن هذا ) وحسني يريد أن يزج ابلش يخ بدون علمه.
وملل هذا املرقف تكرر سإبقإ عند قإم حسني بتسويل امس الش يخ يف منتدايت س بل السالم
ليصبح الش يخ عضرا يف تكل الش بكة لرال أن الخ عيل بن ملىن غضب غضبإ شديدا من هذا الترص
وتنإول حسينإ وشدد عليه حىت قإم حبذ امس الش يخ من تكل الش بكة  ،واكن ذكل معال مشينإ غضبنإ
عليه مجيعإ .
ورمح هللا الش يخ عإدل الس يإغي عندمإ ش هبه بزهري الشإويش اذل اكن يطبع كتب العالمة
اللبإين ،مع أن الش يخ اللبإين تبني هل أن الرجل لعب ببعض كتبه فتلكم عليه وجرحه ابجحق ،وهذا من
لطف هللا ابلش يخ اللبإين فمك من اكتب اكن سببإ يف تضعيف ش يخه .
والعويب أن املرشفني يف العلرم السلفية يعرفرن حقيقة حسني اجحورر ويعرفرن اترخيه يف ملل
هذه المرر  ،فعوبإ هلم مشإركهتم هل يف ملل هذا العامل التخريبة.
فإذا تبني كل أيخ اجحبيب حرمة هذا العمل ،وأنه ال جيرز ،علمت بأن هذا الرجل قإم هبذا العمل
من جرار بيت هللا اجحرام ويف الشهر اجحرام ،وعراقبه ال حتمد عقبإهإ اال أن يترب اىل هللا ويرجع اجحقرق
اىل أهلهإ ويصلح مإ أفسد .
ونذكره بقرهل تعإىل (َ :و َم ْن يُ ِر ْد ِفي ِه ِابلْ َحإ ٍد ب ُِظ ْ ٍمل ن ُ ِذ ْق ُه ِم ْن عَ َذ ٍاب َأ ِل ٍمي) .
ِ
قإل القرطيب رمحه هللا  :وهر أن مييل يف البيت اجحرام بظمل.
وقإل ابن عبإس ريض هللا عهنام  :هر أن تَس تح َل من اجحرم مإ َح يرم هللا عليك من لسإن أو قتل،
فتظمل من ال يظلمك ،وتقتل من ال يقتكل ،فإذا فَ َع َل ذكل فقد وجب هل العذاب اللمي.
وقإل جمإهد رمحه هللا  :يعمل فيه معال سيئإ.
وقإل ابن معر البن الزبري ريض هللا عهنام  :اي ابن الزبري ،اايك واالجحإد يف َح َرم هللا .
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وقإل السعد رمحه هللا  :مفورد ارادة الظمل واالجحإد يف اجحرم ،مرجب للعذاب ،وان اكن غريه ال
يعإقب العبد عليه اال بعمل الظمل ،فكيف مبن أىت فيه أعظم الظمل ،من الكفر والرشك ،والصد عن سبيهل،
ومنع من يريده بزايرة ،مفإ ظنمك أن يفعل هللا هبم؟.
وقإل ابن القمي رمحه هللا يف الزاد  :ومن خراصه أنه يعإقب فيه عىل اهلم ابلسيئإت وان مل يفعلهإ،
قإل تعإىل{ :ومن يرد فيه ابجحإد بظمل نذقه من عذاب ألمي} [اجحج[ ]22 :اجحج ]22 :فتأمل.
وقإل  :فإلسيئة يف حرم هللا وبدله وعىل بسإطه أكد وأعظم مهنإ يف طر من أطرا الرض،
ولهذا ليس من عىص املكل عىل بسإط ملكه مكن عصإه يف املرضع البعيد من داره وبسإطه.
َرش َشه ًْرا ِيف ِك َت ِإب َّ ِ
الشه ُِرر ِع ْندَ َّ ِ
ونذكره بقرل هللا تعإىل (( :ا َّن ِع َّد َة ُّ
اَّلل ي َ ْر َم َخلَ َق
اَّلل اثْنَإ ع َ َ
ِ
رش ِك َني َاكف َّ ًة َ ََ
الس َم َإو ِات َو ْ َال ْر َض ِم ْهنَإ َأ ْرب َ َع ٌة ُح ُر ٌم َذ ِ َكل ي ِادل ُين الْ َق ِ ي ُمي فَ َال ت َْظ ِل ُمرا ِف ِهي َّن َأنْ ُف َس ُ ْمك َوقَإتِلُرا الْ ُم ْ ِ
َّ
اَّلل َم َع الْ ُمتَّ ِق َني)) ()63
ي ُ َقإتِلُرنَ ُ ْمك َاكف َّ ًة َوا ْعلَ ُمرا َأ َّن َّ َ
قإل ابن عبإس ريض هللا عهنام يف قرهل { :فَال ت َْظ ِل ُمرا ِف ِهي َّن َأنْ ُف َس ُ ْمك } يف ِكيهن ،م اختص من ذكل
أربعة أشهر جفعلهن حرامإ ،و َعظم ُح ُرمإهتن ،وجعل اذلنب فهين أعظم ،والعمل الصإحل والجر أعظم.
ووزرا ،من الظمل فامي سراهإ ،وان
وقإل قتإدة رمحه هللا  :ان الظمل يف الشهر اجحرم أعظم خطيئة ً
اكن الظمل عىل لك حإل عظامي ،ولكن هللا يعظم من أمره مإ يشإء.
فإتعظ وتراجع قبل عذاب هللا .
وانين أدعر أهل الس نة الرشفإء الناكر هذا املنكر الشنيع فهر ومصة عإر يف دعرهتم املبإركة .
كتبه/
أبو عبد هللا
خالد بن محمد الغرباني
المشرف العام على
شبكة العلوم السلفية
27رجب1431
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