
  
 )احللقة الثانية(

راُة الشَّْيِخ ُُمامَِّد بِن هااِدي اْلماْدخاِلي  ِِبِْيِة لِْلماْملاكاِة الْ  -حاِفظاُه للاُ –ِزَيا ْْ ِاساهاا للاُ –ما  -حا

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممٍد، وعلى آله، وصحبه، أمجعني، 
 أما بعد:

سلسلة احللقات اليت وعدان هبا، وقبل الشروع يف هذه  فهذه هي احللقة الثانية من
 احللقة أود أن أنبه القارئ الكرمي إىل أمرين مهمني:

 حثَّا  حثَّ   -حفظه هللا–أنَّ الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي  األمِ األول:
ا على إقامة دورة علمية خاصة ابلشيخ حممد بن هادي  ململكة تكون اب -حفظه هللا–شديد 

 املغربية بعد علمه بزايرة بعض املشايخ هلا. 

قد بذل  -هللا قهوف–أنَّ أخي الغايل ورفيق دريب أاب أسامة الكوري َهد ِّي  األمِ الثاين:
ا، وسعى سعي ا حثيث ا منقطع النظري يف الصلح واإلصالح بني اإلخوة بعضهم  ا جهيد  جهد 

بل وتوطيد عالقة  ،‘ البعض وأقصد هبم: طلبة العلم مبدينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
؛ وذلك من ببعضهم ابملشايخ، وكان له فضل بعد هللا تعاىل يف بث ِّ ونشر اخلري يف بلده املغر 

 -حرسها هللا–ية وع اململكة املغربخالل إقامة الدورات العلمية السلفية النافعة املثمرة يف شىت رب

 

مثَّ أقول وابهلل التوفيق: منَّ هللا عليَّ بسكىن مكة املكرمة ملدة سنة، وكنت فيها مالزم ا 
حفظه هللا، –دخلي لفضيلة الشيخ العالمة اإلمام شيخي وأستاذي ووالدي ربيع بن هادي امل

استخرت  مالزمة  اتمة ، وبعد هذه السنة -وابرك فيه، وأمد يف عمره على طاعته تبارك وتعاىل
وصية، يف الذهاب إىل املدينة النبوية، ولـمَّا عزمُت على  املسري أوصاين فضيلته ب -جلَّ وعزَّ -هللا 



، ن هادي، الزم دروسهأوصيك مبالزمة الشيخ ُممد بوأمسك بيدي، وقال يلَّ حرفي ا: )
 . -حفظهما هللا-(، وكان هو أول من أوصى به وأسأل للا أن يفتح لك ابابا عنده

بُت اعمل ، وكنت أوَل ما ذهوبعدها قصدت املدينة طيبة الطيبة، وأقمُت هبا واحلمد هلل
ه بعض ل ؛ فكنت ادرس أبنائه، وأفرغ-وفقه هللا-الدكتور صاحل بن عبد العزيز السندي  عند

الكتب، ومنها على سبيل املثال ال احلصر: ملعة االعتقاد، ومراجعة كتاب التوحيد مع عزو 
بعض األقول، وتفريغ كناشة: وهي عبارة عن أسئلة وجهت لسماحة الوالد شيخ اإلسالم عبد 

 ، وأجاب عنها، ... . -رمحه هللا-العزيز بن ابز 

ة مرة يف النبوية كنت اذهب إىل مكة املكرم ويف أثناء هذه الفرتة وخالل إقاميت ابملدينة
حفظه –الشهر معتمر ا، ويف أثنائها أزور والدي وشيخي العالمة اإلمام ربيع بن هادي املدخلي 

ه يوصيين وحيثين على عمل دورة علمية ونستضيف فيها فضيلة -هللا ، وكان عند توديعي إايَّ
 يلَّ كما أنَّه كان يدعو يل أبن يفتح هللا  ،-حفظه هللا–الشيخ العالمة حممد بن هادي املدخلي 

-ا ، وقد تكرر منه هذا مرار  -حفظه هللا–اباب  للعمل عند الشيخ حممد بن هادي املدخلي 
 . -حفظه هللا

وبقيت على تلك احلال حىت حلَّ علينا َّ أٌخ غاٍل وعزيٌز، وضيٌف كرمٌي وهو األُخ 
صحراوي، ال كرياحبه الويفُّ اخللوق: سعيد فاحلبيب: أبو أسامة الكوري َهد ِّي، وكان معه ص

املرة األوىل ذه هأو مثانية أشهر تقريب ا، وكانت  حممد بنحو من سبعة وكان هذا قبل دورة الشيخ
 .-وفقه هللا–اليت التقي هبا ابألخ الكوري 

ا ال يعلمه إال هللا سبحانه وتعاىل  مثَّ سعى األخ الكوري بكل ِّ ما يستطيع، وبذل جهد 
طرح للمغرب، وبدأان ب -حفظه هللا–جل إمتام هذا األمر املبارك وهو: زايرة الشيخ حممد من أ

اوات ، ومنذ ذلك اليوم ويعلم هللا من فوق سبع مس-حفظه هللا-األمر على الشيخ حممد فوافق 
ماذا حصل وماذا حدث من سعي األخ الكوري يف الصلح بني اإلخوة، أعين: طلبة العلم 

سعيه يف توطيد عالقتهم مبشاخينا األفاضل، حيث كانوا ال يعرفوهنم بشهادة ابملدينة، وكذا 



أَّنَّ ال أعِف من كل هؤالء املْاربة الذين الشيخ حممد بن هادي املدخلي حيث قال يل: )
(، هكذا بكنيته وهو األخ الفاضل اخللوق: عبد الناصر أبو حازم الناضوري جاؤوا إال أبو حازم

مل يقف األمر هنا بل بدأ يف عمل اسرتاحات يدعو فيها مشاخينا وجيمع ، و -وفقه هللا وسدده-
فيها أهل بلده املغاربة، سواء ابملدينة أو مكة أو غريمها، وحيصل من االجتماع واخلري واأللفة 
ما هللا به عليم، وكلُّ هذا سعي ا منه يف بث ِّ ونشر اخلري مبا أاته هللا من فضل، حيث كان ال 

ىن يف نفع إخوانه، وإكرامهم ، بل مجيع احلضور، وأين ِّ لواقف وقفة، سائال  هبا يتأخر وال يتوا
 القارئ الكرمي، ما هدف الكوري من هذا؟ وملا يفعل كلَّ هذا من جهد وتعب وبذل للمال؟ 

 هل من أجل الزعامة؟! 

 هل من أجل اجلاه واملنزلة؟! 

 هل من أجل الشهرة والرايسة؟! 

 شايخ؟! هل من أجل التقرب من امل

 هل من أجل أن يسمُع له، ويطلب عنده العلم؟!

 أجب أيَّها القارئ املنصف مبا تعلم من حق ِّ بعدل وإنصاف.

كثب وقرب   عنفأقول داينة هلل تعاىل، وعن معرفة  ؛فإن أردت اإلجابة، فإليك اإلجابة
ا فعل هذا من أجل بث ِّ اخلري، ونفع إخوانه  :ابألخ الفاضل الكوري ا، بل إّن  مل يكن لذلك أبد 

اىل حسيبه، وال هذا الذي حنسبه، وهللا تع -تبارك وتعاىل-مبا يستطيع حمتسب ا األجر عند هللا 
ا قلُت ما قلُت بناء  على ما رأيت وشهدت.  ا، وإّنَّ  ازكي على هللا أحد 

ا   ام، ؛ وهو قصة االسرتاحة اليت مجعت ثلة من مشاخينا الكر بل وأذكر موقف ا له مجيال  جدَّ
وفيما أعلم مل حيدث مثلها من قبل، وهي االسرتاحة اليت مجعت: فضيلة الشيخ العالمة ربيع 
املدخلي، والشيخ العالمة عبيد اجلابري، والشيخ العالمة حممد بن هادي، والشيخ األستاذ 

  البخاري، وغريهم من املشايخ الفضالء.الدكتور سليمان الرحيلي، والدكتور عبد هللا



مل أمتىن أن نعحيث كنَّا يف إحدى الطرق، ولـمَّا مرران إبحدى القاعات، قال يل: )
اسرتاحة جتمع املشايخ كلَّهم، وندعوا إخواننا املْاربة، بل وكل اإلخوة السلفيني، ويكون 

ِساا سلفيَّاا   (.-إن صح التعبري-ع

، وابلفعل كم بذل وكم فعل من جهد، وتعب، ومال، من قلت له: أبشر إن شاء هللا
أجل إجناح هذا اليوم من أتجري القاعة للمشايخ الفضالء والضيوف الكرام ما ال يعلمه إال هللا، 

ال أريد أحداا أن يعِف من الذي فعل ومما يدلك على صدق األخ الكوري أنَّه قال يل: )
و واألخ (، حيث كان هى القلب يوسف أبو أويسهذا، حىت أخوَّن احلبيب الْايل جدَّاا عل

ضيفني عندي يف البيت، ومل يعلم أحٌد حىت يوسف بشيء عن ذلك  -وفقهما هللا–الكوري 
 .-وفقهما هللا–مع قرب األخ يوسف جدَّا  جدَّا  من الكوري 

 ،وابلفعل بفضل هللا تعاىل حدث ما سعى له، وما متناه، وكان يوم ا مل يَر مثله من األلفة
 واحملبة، واإلخاء. 

 أفبعد هذا ينعت األخ الصادق النبيل الفاضل أبو أسامة الكوري ه د ِّي بـ:

 الظامل؟!

 املعاند؟!

 الكذاب؟! 

 األفاك؟!

 الفاجر؟! 

 الفتان مباله؟! 

 بشراءه الذمم؟!



إىل غري ذلك من األوصاف اليت سيسأل أصحاهبا عنها يوم القيامة، يوم احلسرة 
  ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم. والندامة، يوم ال

-وبعد زايرة الشيخ حممد هادي املدخلي إىل املغرب، وقد عمَّ اخلري، وانتشر النفع، 
وحنن إىل اآلن جنين مثار هذه الدورة املباركة وغريها من الدورات، فاحلمد هلل رب ِّ  -وهلل احلمد
 العاملني. 

 أخر يوم أبكى الكثري يف -وهللا-ق الشيخ اجلم الذي فقد استفدان مجيع ا من علم وخل
من الدورة، فأسأل هللا جل وعز أن جيزيه عنا خري اجلزاء واوفاه؛ فقد كان يدرس، ويفيت، وحيلُّ 
إشكاالت اإلخوة من وفود عديدة، وأكاد أجزم أبنَّه كان ال ينام إال أربع ساعات أو أقل، 

 والتوجيه، ومساعدة اجلميع.  ووقته كلُّه مبذول يف الشرح، والنصح،

ووهللا لقد كتبت ملخص ا عن رحلته إىل املغرب، وأحلَّ عليَّ اإلخوة يف إخراجه، ولكنَّ 
ا، مما حصل، حيث إين ِّ كنت مرافق ا له من  الشيخ ملا علم بذلك أىب عليَّ أن أخرج حرف ا واحد 

، واحلمد هلل الذي بنعته تتم الص  احلات.مطار املدينة ذهااب  وإاياب 

واذكر قصة مجيلة تدل على مدى نزاهة شيخنا ووالدان العالمة حممد بن هادي املدخلي 
، وهو: أنَّه قبل سفران، وقبل ركوبنا الطائرة واالقالع، أعطاين الشيخ ظرف ا به -حفظه هللا–

هذه أعطها ألخيك الكوري مثن تذاكِ الطريان ألهلي رايل سعودي قال: ) 18000
ِة حىت أتخذهاله: لـمَّا تصل شيخنا، قال: )(، فقلت وأوالدي ، وبعد (وللا ال اركب الطائ

 أرِف َيانتهاء الدورة مباشرة أعطاين الشيخ كرت بنكه اخلاص به، وكان به مبلغ قال يل: )
ِمه وإحسانه، والدورة كانت أربعة أَيم وأمَّا اآلن وبعد  قل ألخيك: جزاه للا خرياا على ك

من هذا الكِت، سواء حجز الفنادق، أو غري ذلك مما خيصين انتهاء الدورة فاصِف 
 هذا يف -حفظه هللا–(، وقد رفض األخ الكوري ذلك، فشدد عليه الشيخ حممد وأوالدي

 فقبل األخ الكوري على مضدد. 



م كلَّها دفعها الشيخ ومل يقبل هللة واحدة فجزاه هللا خريا  وابلفعل فقد جلسنا ستة أايَّ
 وكتب هللا أجره. 

وبعد الدورة رجعت إىل مكة املكرمة، وأخربت شيخنا ووالدان العالمة اإلمام ربيع بن 
ا كأنَّه صورة مصغرة  -حفظه هللا–هادي املدخلي  مبلخص الدورة، وقلت له: أنَّ الشيخ حممد 

 (، مث دعا له حفظهما هللا.بل هو صورة مكربة إن راء للامنك، فقال حفظه هللا: )

 

 كتبه:

 البيومي  أشرف أمحد 
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