كتبه  /خالد بن محمد الغرباني الهاشمي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه
وآله وسلم أما بعد ،،، .
فبسبب الغلو يف األشخاص واألئمة قامت طوائف كثرية ،وتكتل الناس أحزابا عديدة ،وعم
التقليد والتعصب األعمى أرجاء البسيطة ،قال شيخ اإلسالم( :قد وقع يف الغلو طوائف من املتعبدة
واملتصوفة حتى خالط كثري منهم مذهب احللول واالحتاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه).
فالغلو مذموم يف رشيعتنا املطهرة ،ويؤدي بأصحابه إىل اخلروج عن السنة املوثقة ،وهو سبب
للهالك ،وكثرة الفتن والفساد ،قال صىل اهلل عليه وآله وسلم" :إِ َّياك ُْم َوا ْل ُغ ُل َّو ِيف الدِّ ِ
ين َ ،فإِن َََّم َأ ْه َل َك َم ْن
َان َق ْب َلك ُْم  ،ا ْل ُغ ُل ُّو ِيف الدِّ ِ
ك َ
ين " رواه أمحد والنسائي وابن ماجه .
ومتيز أهل السنة عن غريهم بابتعادهم عن الغلو وحتذيرهيم من الغالة .
قال الشيخ حييى وفقه اهلل يف األدلة الزكية ( :فالغلو هو شأن اليهود والنصارى كَم هو مذكور يف
كتاب اهلل عز وجل ،ويف سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،يقول اهلل سبحانه وتعاىلَ " :يا َأ ْه َل
احل َّق إِنََّم ا َْمل ِس ِ
ِ ِ
ا ْلكِت ِ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َر ُس ُ
ول اهللِ َو َكلِ َم ُت ُه
ُ
يح ع َ
َاب ال َت ْغ ُلوا ِيف دينك ُْم َوال َت ُقو ُلوا َع َىل اهللِ إِ َّال ْ َ َ
آمنُوا بِاهللِ ورسلِ ِه وال َت ُقو ُلوا َثال َث ٌة ا ْنتَهوا َخري ًا َلكُم إِنََّم اهللُ إِ َله و ِ
اها إِ َىل مريم وروح ِمنْه َف ِ
احدٌ ُس ْب َحا َن ُه
َأ ْل َق َ
ٌ َ
ُ
َُ ُ َ
ََْ َ َ ُ ٌ ُ
ْ َ
ْ
َأ ْن َيك َ
ُون َل ُه َو َلدٌ "[النساء ،]171:فذم اهلل أهل الكتاب ،الذين ذكرهم اهلل يف هذه اآلية بغلوهم ،وقال
ِ ِ
سبحانهُ " :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
احل ِّق َوال َتتَّبِ ُعوا َأ ْه َوا َء َق ْو ٍم َقدْ َض ُّلوا ِم ْن َق ْب ُل َو َأ َض ُّلوا
َاب ال َت ْغ ُلوا ِيف دينك ُْم َغ ْ َري ْ َ
ِ
ِ
السبِ ِ
يل")[ .املائدة .]77:وقال ( :وهلذا ترى رسول اهلل حيذر من الغلو).
كَثري ًا َو َض ُّلوا َع ْن َس َواء َّ
قلت  :وهو املعصوم فكيف بغريه:
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ِ
ِ
ف َع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ِض اهللَُّ َعنْ ُه َي ُق ُ
ول َع َىل ا ْملِن َ َِْب َ :س ِم ْع ُت النَّبِ َّي َص َّىل اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
اس أنه َسم َع ُع َم َر َر َ
ول َ " :ال ُت ْط ُر ِ
َي ُق ُ
وِن ك َََم َأ ْط َر ْت الن ََّص َارى ا ْب َن َم ْر َي َم َفإِن َََّم َأنَا َع ْبدُ ُه َف ُقو ُلوا َع ْبدُ اهلل َو َر ُسو ُل ُه"  .رواه البخاري.
َس ب ِن مال ِ ٍ
ك َأ َّن َر ُج ًال َق َال َ :يا ُحم َ َّمدُ َ ،يا َس ِّيدَ نَاَ ،وا ْب َن َس ِّي ِدنَاَ ،و َخ ْ َرينَاَ ،وا ْب َن َخ ْ ِرينَاَ .ف َق َال
و َع ْن َأن ِ ْ َ

ِ
َر ُس ُ
الش ْي َط ُ
َّاس َع َل ْيك ُْم بِ َت ْق َواك ُْمَ ،و َال َي ْست َْه ِو َينَّك ُْم َّ
انَ ،أنَا ُحم َ َّمدُ ْب ُن
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َ " :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ
ب َأ ْن ت َْر َف ُع ِ
وِن َف ْو َق َمن ِْز َلتِي ا َّلتِي َأن َْز َلنِي اهلل َع َّز َو َج َّل" رواه أمحد.
َع ْبد اهللَ ،ع ْبدُ اهلل َو َر ُسو ُل ُهَ ،و اهلل َما ُأح ُّ
هكذا فلتكن  -أيها المسلم  -عندما تسمع من يغلو فيك.
ومكانة الشيخ حييى بن عيل احلجوري عند أهل السنة ال حتتاج ملثل ابن عبود ليعرفنا بالشيخ بالغلو
املفرط ،فقد أثنى عليه بعض أهل العلم قديَم منهم شيخه اإلمام العالمة مقبل الوادعي رمحه اهلل فقد قام
احلديث بدماج يف حياته وأوىص أهل بلده به خريا وأال يرضوا بنزوله عن
بالنيابة عنه ِيف دروس دار ْ َ
الكريس.
وبعد موت الشيخ مقبل رمحه اهلل آزره الشيخ العالمة ربيع بن هادي عمري املدخيل -حفظه اهلل-
الرحال إىل هذا املعقل من معاقل
فحث ورغب يف الذهاب لطلب العلم عنده وقال  . .(( :ينبغي أن ت َُشد ِّ
اإلسالم ،وهذه املنارة من منارات اإلسالم ....فنحن واهلل نشجع عىل الدراسة يف هذه الدار التي هي من
معاقل السنة ومن مناراهتا؛ وفيها رجال إن شاء اهلل من أهل السنة واهلدى والعلم.)..
ومع مكانته بني أهل السنة إال أهنم ال يرضون بالغلو فيه ،فإن الغلو يف األفاضل من أوسع أودية
الباطل ،وليس من أساليب أهل السنة ،ويف املقابل فإن زجر الغالة تعتَب من مناقب أهل السنة ،بل أمرنا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
حيثِى َع َل ْي ِه
أن نحثي عليهم الرتاب ف َع ْن َأبِى َم ْع َم ٍر َق َال َقا َم َر ُج ٌل ُي ْثنى َع َىل َأم ٍري م َن األُ َم َراء َف َج َع َل ا ْمل ْقدَ ا ُد َ ْ
وه ا َْملدَّ ِ
ول اهللَِّ -صىل اهلل عليه وسلمَ -أ ْن نَحثِى ِِف وج ِ
اب َو َق َال َأ َم َرنَا َر ُس ُ
اب.
اح َ
الرت َ
ْ َ ُ ُ
الرت َ
ني ُّ َ
ُّ َ
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 غلو أبي بالل املفرط يف الشيخ حييى :
وقد سمعت كالما أليب بالل خالد بن عبود احلرضمي – هداه اهلل  -غال فيه غلوا مفرطا يف الشيخ
حييى  -وفقنا اهلل وإياه – ال يرىض به العقالء وينكره الرشفاء ،وهو منكر عظيم ،وحتريش واضح من
لئيم ،بل ختبيب عن العلَمء  ،وغش لطلبة العلم النجباء ،ال سيَم الذين حيرضون دروسه ،وحري بالشيخ
حييى أن يرسل له حفنة من الرتاب يف وجهه .
مولع بالغلو واجلزاف وقلة اإلنصاف ،متطاول بال َّطعن وال َّثلب
والسبب يف ذلك يعود أن أبا بالال
ٌ
والتنقص ألهل السنة ،باإلضافة إىل جهله بأهل العلم املعارصين الذين مل تسعفه الظروف ربَم لطلب
العلم عندهم مما أوصله إىل ما وصل إليه .
وهذا حال من قل مصدر التلقي عنده ،ويف قاموسه أن من مل يأت دماج ففيه نظر أو كَم قال يف
شنشنته األوىل.
لقد ترك هذا املخلوق الرحلة للتزود من أهل العلم ،التي كانت من مفاخر العلَمءَ ،ق َال َت َع َاىل :
ين) التوبةَ .111ق َال ال َق ِ
(( َف َل ْو َال َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َط ِائ َف ٌة ل ِ َي َت َف َّق ُهوا ِيف الدِّ ِ
اض ِعندَ َه ِذ ِه اآل َي ِة:
اِض ِع َي ُ
وب َط َل ِ ِ
الر ْح َل ِة ِيف َط َل ِ
" َف َه َذا َأ ْص ٌل ِيف ُو ُج ِ
السن َِن".
ب ُّ
ب الع ْل ِم َو ِّ
وأبو بالل مكث فرتة يف دماج وهذه خري ،لكنه مل يرحل للتزود للقاء بقية العلَمء ،ثم وجد نفسه
عىل كريس مل يتعب فيه .
ب ا ْل ِع ْل َم ت ََرى َل ُه َأ ْن َي ْل َز َم َر ُج ًال ِعنْدَ ُه ِع ْل ٌم،
َق َال َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن َأ ْمحَدَ ْب ِن َحنْ َب ٍل َ " :س َأ ْل ُت َأ ِيب َع َّم ْن َط َل َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ني
ُب َع ِن ا ْلكُوفِ ِّي َ
يها ا ْلع ْل ُم َف َي ْس َم ُع من ُْه ْم؟َ .ق َالَ :ي ْر َح ُل َي ْكت ُ
ُب َعنْ ُه َأ ْو ت ََرى َأ ْن َي ْر َح َل إِ َىل ا َْمل َواض ِع ا َّلتي ف َ
َف َي ْكت ُ
ِ ِ
َوا ْل َب ْ ِ
َّاس َي ْس َم ُع ِمن ُْه ْم".
ْص ِي َ
نيَ ،و َأ ْه ِل ا َْملدينَة َو َم َّك َة ُي َشا ُّم الن َ
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ِ
ان ال َّثو ِري ،و َقدْ ح َرض ََمْلِسه َش ِ
ِ
ِ
يرت َّأ ُس،
َ ُ ٌّ
اب م ْن َأ ْه ِل ا ْلع ْل ِمَ ،و ُه َو َ َ
و َق َال َأ ُبو َعاصم َ " :سم ْع ُت ُس ْف َي َ ْ َّ َ َ َ

وي َت َك َّلم ،وي َتكََب بِا ْل ِع ْل ِم َع َىل من ُهو َأك ِ
ِ
ان َو َق َالَ :مل َيك ِ
ف َهك ََذا ،ك َ
ب ُس ْف َي ُ
َان
الس َل ُ
َْب منْ ُهَ ،ق َالَ :ف َغض َ
ُن َّ
َ ْ َ َُ
َ َ ُ َ َ َّ ُ
ْ

ِ
اإلمام َة ،و َال َ ِ
ََب َع َىل َم ْن
ني َسنَ ًةَ ،و َأن َ
ب َه َذا ا ْل ِع ْل َم َث َالثِ َ
الصدْ ِر َحتَّى ُي ْط َل َ
َيل ُس ِيف َّ
ْت َت َتك َّ ُ
َأ َحدُ ُه ْم َال َيدَّ عي ْ ِ َ َ َ ْ
ُه َو َأ َس ُّن ِمن َْكُ ،ق ْم َعنِّي َو َال َأ َر َ
اك تَدْ نُو ِم ْن ََم ْ ِل ِس".
َادي ا ْل َق ِ
ب ،ومن ِ
حي َيى ْبن َم ِعني َ " :أ ْر َب َع ٌة َال ت ُْؤنِ ُس ِمن ُْه ْم ُر ْشدً اَ :ح ِ
اِضَ ،وا ْب ُن
ار ُس الدَّ ْر ِ َ ُ
َو َق َال َ ْ
احل ِد ِ
ِ ِ
ُب ِيف َب َل ِد ِهَ ،و َال َي ْر َح ُل ِيف َط َل ِ
يث".
ا ُْمل ْحدثَ ،و َر ُج ٌل َي ْكت ُ
ب َْ
وراجع للفائدة رسالتي القيمة (الصحفيون) التي أوىص بقراءهتا الشيخ العالمة أمحد النجمي
رمحه اهلل وليتك عملت بنصيحته وقرأهتا .
لذلك فهو بحاجة للتفقه قبل أن الرتأس ،وللتزود من العلم ،وأهل العلم ،فاذهب وتعرف عىل
ف َخ َط َأ ُم َع ِّل ِم َكَ ،ف َجالِ ْس َغ ْ َري ُه» وقال:
أهل العلم فواهلل إنه خري لك  :قال َأ ُّيوب « :إِ َذا َأ َر ْد َت َأ ْن َت ْع ِر َ
الذي له يف الفقه معلم واحد كالرجل له امرأة واحدة .وقال مطر الوراق  « :العلم أكثر من مطر السَمء
ومثل الرجل الذي يروي عن عامل واحد كرجل له امرأة واحدة فإذا حاضت بقي.
 كثرة املشيخة من مفاخر العلماء :

تَعنَألْ ِ
ِ
فَشْي ٍخَوك ْس ٍر ََ،
َسلْيمانَبنَد ُاودَ:كتْب ُ
تَع ْنَألفَشْي ٍخ .وقالَي ْع ُق ْو ُ
َس ْفيانََالفس ِويَ ََ:كتْب ُ ْ
َبن ُ
قَال ُ
ب ُ
اح ٍد َِمْن همَع ْشرةُ َآال ٍ
ف َوأ ْكثرَ،م ِ
لف َشي ٍخ َوأ ْكثرَ،عنَ ُك ِّل َو ِ
ِ
اَعْن ِديَ
اتََ .وقال َالبُخا ِري َ
ُكل ُهمَثق ٌ
ََ:كتْب ُ
ت َع ْن َأ ِ ْ
ُ
ْ
ِ
ِ
َبنَ
ح ِديْ ٌ
َّعرِاِن َالف ْ
ث َإِالََّأذ ُك ُر َإِ ْسنادهَُ َ .وقَالَ َ ُُم َّم َُد َبنَاملُؤَّملُ َ:كنَّاَن ُق ْولَ:ماَبقي َِِف َالدنْياَمديْنةٌََلَْي ْد ُخَْلهاَالش ْ
ض ُل ُ
بَاحل ِدي ِ
ُُم َّم ِدَب ِنَاملسيَّ ِ
ثَ،إِالََّاألنْدلُسَ .
ب َِِفَطل ِ ْ
ُ
َالذهِِبَِفَابنَمْندةََ:ب لغناَأ َّن ِ
قال َّ
َالر ْْح َِنَََ:كَتَبََوالِديَع ْنَ
لفَوسْب ُعَمائ ِةَشْي ٍخَ.قالََابنهَعْب ُد َّ
َعد ُ
َّةَشيُ ْوخهَأ ٌ
ْ
ِ
ِ
َج ٍزءَ َ.
أ ْرب عةَمشايخَأ ْرب عةَآالف ُ
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من أسباب غلوه :شعوره وتوهمه أن هناك مؤامرة كبرية ضد الشيخ فقط :
واملتأمل لكثرة الثناء املفرط من أيب بالل وظهوره بمظهر البطل املدافع جتده يشعرك بأن هناك
مؤامرة عاملية ضد الشيخ حييى فقط ،وأن بقية أهل العلم ليس عليهم بأس وال خوف عليهم وال هم
حيزنون ،ال سيَم وأن العامل اإلسالمي يف الَب والبحر ينتظرون ماذا يقول الشيخ كَم يزعم أبو بالل كَم
سيأيت .
بل يريد أن يشعرك هذا النحوي بأن املؤامرة مل تقتْص من أعداء السنة بل ومن املدسوسني بزعمه
من أهل السنة ،وأن أقرانه بل ومن هو أعلم منه يريدون ويسعون يف اسقاطه ،وهذه أوهام وشكوك ال
وجود هلا يف الواقع سوى واقع أيب بالل املبني عىل املجازفات وتبديع أهل السنة الرشفاء .
وكأنه ال مدافع عن الشيخ حييى إال بن عبود  ،وكأن الشيخ أوشك عىل السقوط وابن عبود هو
املنقذ للشيخ من املجدعني بزعمه! .
استنفار أبي بالل ألهل السنة ملساندته يف الغلو :
فهو تارة يرى بأن الغرباِن وغريه يريد إسقاط الشيخ حييى بالكذب والتلبيس والتدليس فلذا ال
بد من التصدي له واستنفار أهل السنة يف كل مكان يف العامل حتى قال :
(أن يقوم أهل السنة قومة رجل واحد عىل هذا- ..ويقصد به الغرباين ،)-وقال ( :ال بد من
التعاون العظيم) ،وقال ( :يا إخوان ال بد من الصدع باحلق يف الغرباين).
وعلل بأن الغرباِن يستغل عدم استطاعة الشيخ يف الرد فقال ( :ويستغلون عدم استطاعة بعض
الناس الرد عليهم).
لذلك مل يتحمل الصَب فقال ( :وأنا أقرأ وأسمع كَم يقرأ إخواِن ويسمعون ولكن ال أطيق الصَب
عىل مثل هذا الرويبضة إذا ينال من أهل السنة ونحن نتفرج)
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فأصابه اليأس لعدم التفات الرشفاء والعقالء إليه فانتقل إىل استخدام التحقري واالستخفاف
والسخرية بالغرباِن فقال  ( :ليس بطالب علم  ،حتى طالب علم ما ينبغي ألهل السنة  -هو ال ءي واهل
 أنت جاهل يا خالد واهل إنك جلاهل  -لعمر اهل بعيد عن العلم  -ما أجهلك! - .خالد ما هو ءي مايسوى فلسا عندنا  -من هو خالد حتى يشغل الناس بكتاباته ).
كالم كثري حتاول أن تظفر بفائدة منه فال تسمع إال ما يصك أذنك حلن وحتريف يف اآليات  ،وكذب
وسب وشتم وأيَمن فاجرة ،وصدق من قال  :يكفيك نرصا أن عدوك يعص اهل فيك.
ويسمى كل هذا دفاعا ونفاحا عن الشيخ!  ،وإظهاره أمام العامل باملظهر احلسن!  ،حتى قال :
(فينبغي أن نظهره للناس بمظهر حسن).
ولو نظرت إىل شبكة العلوم السلفية وجهودها وكيف أنشات َملسا خاصا يف دفع الشبهات التي
ُرمي هبا الشيخ ،والتي لو مكث أبو بالل األعوام ملا قام بمثل ما قمت به بفضل اهلل ثم بعدها يأيت هذا
النحوي ويقول ال نساوى فلسا!.

أبو بالل جيعل الشيخ ال نظري له يف هذا الزمان :
قال أبو بلبل يف دفاعه عن الشيخ احلجوري 7رجب  ( : 1347له  -أي الشيخ حييى  -نفاح عظيم
ال نظري له يف هذا الزمان عن السلفيني وعن الدعوة السلفية ...ما رأينا له نظري يف الزمان ذا ).
أتوقع لوكان الشيخ حييى حارضا ألخذ حفنة من الرتاب ورماها يف وجهه هذا املداح الظامل ،وبل
ولقال له وأين علَمء السنة؟  .ولقال له  :هذا حتريش يا ابن عبود .
تأملوا!! (ال نظري له يف هذا الزمان عن السلفيني وعن الدعوة السلفية)
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هكذا يا ابن عبود ! (ال نظري له يف هذا الزمان)
هكذا تريب أوالدنا يف مركزك عىل الغلو املفرط  ،وقد أمنك أهل السنة عىل أبنائهم ،فتأيت وتعلمهم
الغلو ،والتحريش بني العلَمء.
قال (ال نظري له يف هذا الزمان) ،ليس يف اليمن فقط ،وإنَم يف العامل ،بل ويف هذا الزمان!
فال مكان لبقية العلَمء يف قاموس هذا اجلاهل إال تب ًعا  ،أما األصل واملرجع يف هذا الزمان فهو
الشيخ حييى فقط! ،ومن سواه فهم عالة  ،وقد أكد ذلك بقوله :
"الشيخ حييى صار إمام ًا" .وقال " :الواقع يدل أن الشيخ حييى إمام".

وقال " :الشيخ إذا احجم انتظر الناس ما يقول .رمبا يتكلم من أعلم
منه سنا ومن هو أقدم منه لكن ايش قال احلجوري حىت أعداؤه".
هذا كالم واضح جيل لكل عاقل تقي ،فالعامل كله يف ذا الزمان مهَم تنزل به من نوازل ومهَم تكلم
أهل العلم يف كل مكان يف هذا الزمان يعتَبون (عالة) ال وزن لكالمهم وفتاواهم حتى يتكلم الشيخ
حييى !.
هذا هو منهج خالد بن عبود يف حماربة أهل العلم يف العامل بحجة الدفاع عن الشيخ حييى ،وهكذا
يربى أوالدنا يف مركزه الذي ما تعب يف إنشائه وإنَم وجد نفسه عىل ذلك الكريس يرضب أعراض أهل
السنة وحيتقر أهل العلم  ،بأهنم ال وزن هلم وال لكالمهم إال بعد أن ينظر العامل إىل ماذا سيقول الشيخ
حييى! .ماذا أبقيت لبقية علَمء السنة وقد وضعتهم يف سلة املهمالت.
أتعرفون من العلَمء الذين ازدراهم هذا الرويبض وأدرجهم يف سلة املهمالت والذين أشار إليهم
بقوله يف (ذا الزمان) ،إهنم علَمء السنة الذين تعرفوهنم وسأذكر لكم بعضهم :
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الشيخ العالمة صالح بن فوزان الفوزان  -الشيخ العالمة عبد املحسن العباد البدر
الشيخ العالمة عبد العزيز آل الشيخ  -الشيخ العالمة صالح اللحيدان
الشيخ العالمة صالح السحيمي  -الشيخ العالمة صالح آل الشيخ
الشيخ العالمة حممد بن حسن آل الشيخ ،وغريهم الكثري الذي رضب هبم أبو بلبل عرض احلائط.
فال مكان هلؤالء يف قاموس أيب بالل حتى لو تكلموا فال وزن لكالمهم !! ملاذا ،ألن الناس بانتظار
ماذا يقول الشيخ حييى! .
كالم حيمل اجلهل والغلو املفرط.
وال معنى ملدحه وثنائه لعلام السنة يف مواضع أخرى ألهنم يف قاموسه ال يصلون إىل مرتبة الشيخ
حييى ،فهم بانتظار! كالمه عند الفتن .
يا أهيا النحوي ليس هذا مكانك وال عشك ،فأنت معتد عىل أهل العلم ،منتقص هلم ،غاش لطلبة
العلم ،حمتقر لعلَمء السنة الذين شابت حلاهم يف النفاح عن املنهج السلفي بل ربَم بعضهم قبل أن ختلق.
لقد قطعت عنق الشيخ حييى ،ونذكرك بقول النبي صىل اهلل عليه وسلم وقد سمع رجال يثني عىل
رجل فقال له" :ويلك ! قطعت عنق صاحبك من كان منكم مادحا أخاه ال حمالة فليقل  :أحسب فالنا
و اهلل حسيبه و ال أزكي عىل اهلل أحدا أحسبه كذا و كذا إن كان يعلم ذلك منه" .متفق عليه عن أيب بكرة
رِض اهلل عنه.
 أبو بالل وإنشائه هيئة علماء جديدة مقابل اإلطاحة مبراجع األمة :
وبعد اإلطاحة بعلَمء السنة يف العامل واحتقارهم ،كان ال بد من علَمء يرجع إليهم الناس يف اليمن
والعامل ،ال سيَم وقد نقل عنه طاهر السقاف قوله "أنك تتخوف من الحكومات" " ،والسعودية غير
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مبالية بالسلفيين" هكذا وبكل جرأة  ،فقام ابن عبود بْصف وتوزيع األوسمة لطالب علم ودعاة
ومشايخ وجعلهم يف مصاف العلَمء فقطع أعناقا كثرية  -هداه اهلل – فقال:
"لو مل يكن من ثامر الشيخ حييى إال حممد بن حزام لكفى .حممد بن حزام عامل عظيم  -الشيخ
مجيل الصلوي عامل  -الشيخ أبو عمرو احلجوري عامل من علام املسلمني  -الشيخ عبداحلميد احلجوري
 الشيخ حسني احلطيبي واهل أنه عامل".قال أبو عبد اهلل  :ال انتقص هؤالء فهم طلبة علم وعىل خري  ،وهلم جهود يف نرش العلم يف مراكزهم
ولكن ال أدري من سبقه هبذا ،فحتى الشيخ حييى مل يصدر منه مثل ذلك فتقديَمته لكتبهم ورسائلهم
موجودة ومل يصفهم بأهنم علَمء .
وهذه طريقة أهل األهواء  ،فبعد أن أسقط مرجعية العامل ولفت أنظار طالب العلم إىل الشيخ
(فقط) قام بإنشاء علَمء من رأسه .

 أبو بالل وقوله "والسعودية غري مبالية بالسلفيني" :
ال أدري ما معنى قوله "والسعودية غير مبالية بالسلفيين" ؟.
هذا كالم خطري من هذا النحوي ،وال أظنه يعقل ما يقول ،وربَم ال يعقل ما يدور يف الساحة من
قيام دولة التوحيد بالتصدي للمد الرافيض نجد ًة ألهل السنة املستضعفني ،فكيف تكون هذه الدولة
املباركة غري مبالية بالسلفيني وهي من منارصي الدعوة السلفية يف العامل  ،فإذا كانت هذه الدولة غري
مبالية بالسلفيني ؟ فَم هي الدولة التي تبايل بالسلفيني؟.
فهذا النحوي ال ينصح طالب العلم بالذهاب للجبهات ألنه يف اعتقاده بأن الدولة السعودية غري
مبالية بالسلفيني !!
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تأمل قوله " :ال نمنع أحدا من الذهاب ( أي للجهاد) من عوام الناس أما طالب العلم فننصحهم
باإلقبال على ما هم عليه" وقال " :هناك جهاد في العلم وهناك سبل مظنونة" .
فالذي يظهر بأن هذا النحوي يرى بأنه الوضع ما زال غامضا ويحتاج للتريث كما نقل عنه طاهر
السقاف قوله " :فنحن نخاف علي إخواننا من مثل ذلك ونتريث جدا".

 منوذج آخر لغلوه املفرط يف الشيخ حييى :
ومن عجي ب هذا النحوي أنه يعتقد بأن الشيخ حييى لوحده حارس للدعوة السلفية وهو حجر
عثرة أمام أهل األهواء ولن يقف أحد أمامهم إال هو ،وأنه صَمم أمان للدعوة .
فمَم قاله يف غلوه املفرط ( :هؤالء الذين هلم حنق عىل الدعوة السلفية ومل َيدوا َماال للدخول
عليها فيها ما دام فينا هذا احلرب) .
وقال ( :هذا الرجل الذي هو حجرة عثرة أمام أهل األهوا  ،فهو صامم أمان هلذا اخلري العظيم
فينبغي أن نظهره للناس بمظهر حسن) .وقال ( :ألنه ثم أحد سيقف أمامهم إال هذا الرجل).
ال تعليق إال أننا نسأل اهلل أن يصلح هذا النحوي ،لكن أكتفي بَم قاله العالمة املعلمي رمحه اهلل :
((من أوسع أودية الباطل الغلو يف األفاضل ومن أمىض أسلحته أن يرمي الغايل كل من حياول
رده إىل احلق ببغض أولئك األفاضل ومعاداهتم .
و يرى بعض أهل العلم أن النصارى أول ما غلوا يف عيسى عليه السالم كان الغالة يرمون كل
من أنكر عليهم بأنه يبغض عيسى وحيقره ونحو ذلك فكان هذا من أعظم ما ساعد عىل انتشار الغلو ؛
ألن بقايا أهل احلق كانوا يرون أهنم إذا أنكروا عىل الغالة نسبوا إىل ما هم أشد الناس كراهية له من بغض
عيسى وحتقريه  ،ومقتهم اجلمهور  ،وأوذوا فثبطهم هذا عن اإلنكار  ،وخال اجلو للشيطان)) .
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وقال (( :وحاصله أن أكثر الناس مغرون بتقليد من يعظم يف نفوسهم والغلو يف ذلك ،حتى إذا
قيل هلم  :إنه غري معصوم عن اخلطأ والدليل قائم عىل خالف قوله يف كذا فدل ذلك عىل أنه أخطأ وال
حيل لكم أن تتبعوه عىل ما أخطأ فيه.
قالوا  :هو أعلم منكم بالدليل!  ،وأنتم أوى باخلطأ منه فالظاهر أنه قد عرف ما يدفع دليلكم هذا،
فإن زاد املنكرون فأظهروا حسن الثناء عىل ذلك املتبوع كان أشد لغلو متبعيه .
خطب عَمر بن يارس يف أهل العراق قبل وقعة اجلمل ليكفهم عن اخلروج مع أم املؤمنني عائشة
فقال (( واهلل إهنا لزوجة نبيكم َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم يف الدنيا واآلخرة ولكن اهلل تبارك وتعاىل ابتالكم
ليعلم إياه تطيعون أم هي )) أخرجه البخاري..
فلهذا كان من أهل العلم والفضل من إذا رأى مجاعة اتبعوا بعض األفاضل يف أمر يرى أنه ليس
هلم فيه إما ألن حاهلم غري حاله وإما ألنه يراه أخطأ  -أطلق كلَمت يظهر منها الغض من ذاك الفاضل
لكي يكف الناس عن الغلو فيه احلامل هلم عىل اتباعه فيَم ليس هلم أن يتبعوه فيه  . )).انتهى باختصاره.
وهذا هو املطلوب ،وهذا هو املقصود ،فنعطي كل ذي حقه ،وال نغايل فيه ،مع أنه سيقول البعض
أن هذا من التنقص للشيخ حييى.
فأقول  :ال يقول هبذا إال جاهل مغرور ،وهم كثري وفيهم محق إال من رحم اهل .
وأنا آسف أن يصل املرض ويتأثر به جاره حممد بامجال أصلحه اهلل ويتهور وينطق بكلَمت ال تكاد
تصدق أهنا خترج منه ،لعلنا نجعلها يف رد مستقل خلطورهتا .
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 غلو أبي بالل املفرط يف الذم إلخوانه أهل السنة الشرفاء:
ويف مقابل هذا الغلو املفرط يف املدح جتد عنده الغلو املفرط يف الذم واجلرح يف إخوانه أهل السنة
(الرشفاء) بدون حجة أو برهان سوى اهلذيان فيجرحهم وكأنه َيرج اجلعد بن درهم أو جاره عمر بن
حفيظ فقال أبو بلبل كَم يف جتديعه األخري بأهل السنة :
(إنما هم دسيسة على الدعوة السلفية) (فليسوا معها منذ قيامهم)
(لهم حنق على الدعوة السلفية).
أعوذ باهلل من هذا البهتان .
وقال يف خالد الغرباِن :
(صاحب هوى)
(ليس عنده خوف من هللا)
( وهللا إنه ليس من السلفية في شيء ال من قريب وال من بعيد فإنه أبعد ما يكون من
المنهج السلفي)
(هذا الرويبضة إذا ينال من أهل السنة ونحن نتفرج)
(الكذب والتلبيس والتدليس)
(التخطيط الشيطاني)
(مدرب)
(هو مجرم في الدعوة السلفية)
(ظالل الغرباني وما هو عليه من االنحراف الشديد)
(وهو من دعاة التحريش)
(يعتبر عونا وسندا للشيطان الرجيم).
أال فض فوك يا ابن عبود ،ستقف بني يدي اهلل هبذا السب والشتم  ،وهذا كله نتائج غلوك املفرط
يف ذم أهل السنة.
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فهذه بعض الكلَمت الفاحشة البذيئة  ،وتركت غريها وبعضها أشد ،وكانت كلها يف أقل من
ووجدت غريها يف رده عىل نديمه ورفيق دربه العمودي
مخسني دقيقة يرضب و(َيدع) يف أهل السنة،
ُ
يقول عني( :خبيث) (مدفوع) (نذل) (ميئووس منه) (ماكر) .
ِ
ِ
احل َط َم ُة َفإِ َّي َ
اك َأ ْن َتك َ
ُون ِمن ُْه ْم»،
الر َعاء ْ ُ
رش ِّ
فعال هذا الرجل (حطمة) كَم جاء يف احلديث « إ َّن َ َّ
يلحن يف مخس آيات منها واحدة يف سورة الضحى ،وما زالت تلك الكلَمت منشورة بَم فيها من أخطاء
يف كتاب اهلل ،ومل يتواضع وبأمر بتعديلها والعياذ باهلل.

أتمنى من أبي بالل إصالح مساره في املدح والذم بما ال يخالف الكتاب والسنة
وأن يراجع نفسه قليال ،فاللسان يورد املهالك واألدب مطلوب في الرد  ،واألدب
مطلوب مع العلم وال يخفى على مثله اآلثار في ذلك .
 منوذج من نصائح أبي بالل الذهبية!!
ويف انتقاده للعمودي أعاجيب فهي يغضب من العمودي ألنه يسب ويشتم و(َيدع)! فيه ! وعدد
له أكثر من عرشين لفظة بزعمه حتمل سوء األدب يف الرد عىل (املسكني) وأشار إىل نفسه ،وكأن ردود
أيب بالل مؤدبة خالية من الفحش ؟! .ثم يزعم أهنا نصيحة !!!
تأمل إىل األدب! الرفيع! عند أيب بالل وهو ينصح العمودي ويرغب! ويأمل! ويرجو! يف رجوعه
حيث قال يف العمودي :
(املمسوخ ،الفاجر ،واهلل أنه بعيد عن املنهج السلفي ،ورصت وحيدا رشيدا مبغوضا ،من أنت؟
أنت عندك أخطاء ،مغرور معجب بنفسه ،رجل أمحق)
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ثم قال ( :هذه النصيحة أوجهها ألخي حممد املخدوع من الشيطان ،نحب أن ترجع ،ال زلنا مؤمل
فيه خريا ،نرجو خريه ،ألنه حيب الدعوة السلفية ،وأنصح أتباعه أن ينصحوه ويأخذوه إىل أقرب شيخ
يف عدن)
قمة السخرية يف النصيحة  ،فأين احرتمك ملجلس العلم والكتاب الذي بني يديك.
اذهب واطلب العلم وتعلم األدب قبل ذلك .
من سيقبل (نصحك) بل قل سبك وشتمك الفاحش ؟.
ومن ال ُطرف قول أيب بلبل ( :وأنصح أتباعه أن يأخذوه إىل أقرب شيخ يف عدن)
فتذكرت أن للعمودي رسائل في رقي أهل البدع بزعمه .

 سخريته من العالمة األلباني رمحه اهلل :
وانظر كيف يسخر من العالمة األلباِن رمحه اهلل أمام مئات الطلبة حيث قال وهو يسخر من الشيخ
ربيع ( :الدعوة السلفية ما استطاع عىل (قوهلم) حامل لواء اجلرح والتعديل أن يرضها  ،واهلل ماحد داري
به ،يف غرفته ما حد داري به).
أقول  :هكذا يسخر وحيتقر تزكية العالمة األلباِن رمحه اهلل الذي قال عن الشيخ ربيع بأنه بحق
حامل لواء اجلرح والتعديل يف هذا العْص ،ثم يأيت ابن عبود حيتقر ويسخر ،فقد سبقه أرضابه من احلزبيني
الذي كانوا يسخرون من تزكية العالمة األلباِن ويقولون عن الشيخ ربيع بأنه حامل لواء اجلرح
والتعطيل .فعال تشاهبت قلوهبم .
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قال أبو بالل عن الدعوة السلفية ( :عجز أعداؤها منها فَم درو ماذا يصنعون هبا)
قال أبو عبد اهلل اهلاشمي  :لن َيدوا أفضل منك يف تدمريها وحفر قَبها ليدفنها ،ولكن هيهات
لك هذا ،طاملا حماتها من علمائها أمثال الجبال الرواس ي حفظهم هللا ورفع قدرهم وقد ذكرت بعضهم.

 قد استجبت لطلب أبي بالل فهل سيتجيب لطلبي :
قال أبو بالل ( :ونحن نريد خالد الغرباِن يتكلم نسمعه أما الكتابة فكل واحد نسخ ولصق نريد
نسمعك يا خالد نسمع كالمك ونحكم عليك بعد ذلك وال سيَم أظنك مدرب وعندك خَبة هبذه
األشياء).
قال أبو عبد اهلل اهلاشمي  :ونحن كذلك نريدك تتعلم ومتسك القلم وتكتب ردا واحدا عىل حممد
العمودي ،أو غريه .
امسك القلم يا أبا بالل واكتب حتى نعرف وننظر ردودك  ،وأما اخلطابة فيجيدها جريانك
الصوفية فضال عن أهل السنة  ،ومع هذا فاستجابة لطلبك فقد أرسلت لك خطبة مجعة بعنوان (إن اهلل
قسم بينكم أخالقكم) بتأريخ 14شوال  1341مع األخ عبدالرمحن باعباد فلعلها وصلتك حسب
طلبك ،وهناك غريها الكثري من املحارضات واخلطب وهي منشورة يف شبكة العلوم السلفية .
أخيرا أوص ي ابن عبود وغيره أن يرفقوا بإخوانهم فالعدو يتربص بنا .
أسأل اهلل أن يصلح شأننا كله ويلطف بنا  ،وينْصنا عىل أنفسنا  ،واحلمد هلل أوال وآخرا،،،،
كتبه  /خالد بن محمد الغرباني الهاشمي
25شوال8341
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