BANTAHAN LENGKAP ASY-SYAIKH ALI AL-HUDZAIFY TERHADAP HANI
BIN BURAIK

BANTAHAN LENGKAP ASY-SYAIKH ALI AL-HUDZAIFY TERHADAP HANI BIN BURAIK
 وﺑﻌﺪ، وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ، وﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﺳﻠﻢ وﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ،اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
Seandainya saya bersikap basa-basi kepada seseorang dalam urusan agama, tentu saya
akan bersikap basa-basi kepada al-Akh Hani bin Buraik, karena antara saya dengan dia
terdapat persahabatan yang lama, saya telah berhubungan dekat dengannya selama 3
dekade, dan di masa itu antara dia dengan saya ada kecintaan, penghormatan, dan
keakraban, di masa itu saya mengenalnya dengan sikap-sikap yang mulia, diantaranya
sikapnya terhadap ﬁtnah Abul Hasan, sikapnya terhadap ﬁtnah al-Hajury, dan sikap
terakhirnya yang mulia adalah tentang perang terhadap Hutsiyun di Kitaf, kemudian perang
terhadap Hutsiyun di Aden.
Ketika muncul ﬁtnah Watsiqah Muhammad al-Imam, para pengikut Muhammad al-Imam
menghadapi watsiqah tersebut dengan sikap fanatik busuk, dan setelah berlalu lebih dari
sebulan maka asy-Syaikh Ubaid al-Jabiry mengkritiknya —dan ketika itu kami sedang
mengadakan daurah di Indonesia di bulan Syawwal 1435 H—, lalu para pengikut Muhammad
al-Imam membantah vonis mubtadi’ terhadapnya dengan bantahan yang tidak bermutu yang
menunjukkan kengawuran dan tidak mempedulikan. Lalu Hani bin Buraik mendengar
bantahan mereka yang ngawur, maka dia membantah mereka dengan ucapannya yang
terkenal itu di Indonesia, namun ketika itu saya mencelanya dengan sebab ucapan dia
tersebut, karena ucapan itu lebih banyak merugikan dibandingkan memberi manfaat.
Setelah ucapan Hani di Indonesia tersebut, para fanatikus Muhammad al-Imam membantah
Hani bin Buraik, dan mereka mengeluarkan hal-hal lama yang pernah dilakukan oleh Hani bin
Buraik, diantaranya yang mereka sebutkan adalah tentang Jum’iyyah asy-Syarurah,
tampilnya dia di beberapa foto, dan hal-hal lain yang saya tidak mengetahui sebelumnya.
Lalu mereka mentahdzirnya, dan dengan hal inilah telah tamat riwayat Hani bin Buraik
menurut orang-orang rendahan itu, padahal para ulama belum berbicara, dan menurut
mereka siapa saja yang tidak merasa puas dengan kedunguan mereka itu, maka dia
termasuk fanatikus Hani bin Buraik.
Kemudian, orang-orang yang mengurus ma’had Fiyusy melarang para penuntut ilmu dari luar
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Yaman untuk menghadiri ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Hani bin Buraik yang
menyerukan untuk memerangi Hutsiyun, dan beberapa waktu setelah itu mereka mengusir
para penuntut ilmu yang dari luar Yaman dari Fiyusy, dan mereka menyebarkan kedustaan
yang masyhur, yaitu bahwasanya Presiden Yaman memerintahkan untuk mengusir para
penuntut ilmu dari luar Yaman, dan kami telah menjelaskan dari beberapa sisi —di tempat
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krisis yang parah dan sedikitnya orang-orang yang bekerja dengan baik, serta banyaknya
orang-orang yang mempermainkan keuangan negara.
Mereka juga menyebutkan bahwa masuk ke dalam politik termasuk perbuatan kelompok alIkhwanul Muslimun, dan mereka tidak membedakan antara majelis pembuat keputusan yang
dalam undang-undangnya ber ㈰㔮㌠undam
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lalu terﬁtnah dengan pemikiran takﬁr dan bergabung dengan ISIS, lalu dia terbunuh bersama
ISIS. Hani memujinya bahkan setelah kematiannya, dengan dalih dia dahulu termasuk yang
berjihad di Kitaf, dan dia telah bertaubat atau ingin bertaubat dari ISIS.
Maka kami dan para Masayikh yang mulia bermusyawarah, diantaranya Nashir az-Zaidy,
Yasin al-Adny, Shalah Kantusy, Zakariyya bin Syu’aib, Abbas al-Jaunah, Munir as-Sa’dy, Abdur
Rauf Ibad, Arafat al-Muhammady, dan selain mereka. Lalu kami sepakat untuk
menasehatinya dan menunjukkan kesalahan-kesalahan ini kepadanya, dan para Masayikh
tersebut menunjuk saya untuk mewakili mereka, maka saya menyerahkan surat yang
bernada keras kepadanya pada tanggal 22 Sya’ban 1437 H.
Di awal surat tersebut disebutkan, “Ada beberapa perkara yang kami jumpai dalam urusan
dakwah di Aden yang kami menilai bahwa kita harus saling menasehati padanya, karena
perkara-perkara tersebut sangat membahayakan dakwah salaﬁyyah, terlebih di waktu-waktu
terakhir ini, dan kami tidak ridha dakwah ditimpa keburukan dari arah manapun.”
Sedangkan di bagian akhir disebutkan, “Maka takutlah kepada Allah dalam urusan dakwah
salaﬁyyah, dan takutlah kepada Allah berkaitan dengan para ikhwah yang perlu dikasihani
yang terjatuh ke pangkuan para pengusung kebathilan karena mereka terﬁtnah oleh
sebagian perkara yang mereka lihat muncul darimu atau dari orang lain.”
Namun setelah itu saya tidak menjumpai faedah dari nasehat kepada Hani bin Buraik, maka
saya menulis sebuah selebaran kecil yang di dalamnya saya sebutkan bahwa Hani tidak
mewakili dakwah salaﬁyyah, tetapi dia hanya mewakili dirinya sendiri. Dan saya telah
menjumpai hal yang sangat menyakitkan dari sebagian orang-orang yang bodoh —semoga
Allah memberi hidayah untuk mereka— disebabkan nasehat ini dengan dalih bahwa Hani
termasuk pejabat pemerintah.
Maka saya tidak bisa mentahdzir Hani secara menyeluruh, karena termasuk kaidah-kaidah
yang kita tempuh sejak awal belajar adalah bahwa tahdzir terhadap orang-orang yang
dikenal sebagai salafy hanya hak para ulama.
Maka kami mengangkat kesalahan-kesalahan tersebut kepada Masyayikh kita di Arab Saudi,
lalu sebagian Masyayikh menasehatinya, kemudian Hani berhenti dari twit-twitnya selama
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beberapa waktu.
Dan termasuk sikap-sikap Masyayikh Aden yang terpuji adalah ketika al-Akh Hani ingin
mengirim kepada kami bantuan keuangan setiap bulan yang jumlahnya sekitar 2000 Riyal
Saudi, dan dia menyebutkan bahwa Masyayikh di Aden membutuhkan bantuan semacam ini
untuk menafkahi istri dan keluarga mereka, juga karena kesibukan dakwah mereka. Maka
kami berkumpul bersama untuk mendiskusikan masalah ini, lalu kami sepakat untuk menolak
tawaran al-Akh Hani bin Buraik dan tidak menerima bantuan darinya.
Kemudian datang berita tentang dipecatnya dia dari jabatan menteri, maka kami
mengatakan mudah-mudahan hal itu sebagai sebab dia mau kembali mengajar dan sibuk
dengan ilmu. Namun kami dikejutkan dengan berita naiknya dia ke podium dan bergabung
bersama orang-orang awam, di samping kemunculannya mengandung sikap melawan
pemerintah yang memalukan, sehingga kami merasa sangat terpukul, terlebih lagi gambargambar yang menunjukkan peristiwa itu sangat jelas.
Kemudian asy-Syaikh Ubaid al-Jabiry membantah Hani bin Buraik dan menyebutkan bahwa
jalan yang dia tempuh sangat buruk. Dan sikap dari asy-Syaikh Ubaid ini ditambahkan pada
kamus yang berisi keutamaan-keutamaan mulia dari Masyayikh kita, di mana hal itu
menunjukkan bahwa Masyayikh kita tidak bersikap basa-basi kepada siapapun dan mereka
berani dengan lantang menyuarakan kebenaran, dan itu merupakan tingkatan yang tidak
bisa dicapai oleh orang-orang dekat Muhammad al-Imam walaupun sepersepuluhnya.
Tambahkan lagi bahwa tahdzir asy-Syaikh Ubaid terhadap Hani merupakan tamparan keras
di wajah orang-orang yang terus menyebarkan kedustaan bahwa Masyayikh kita dikelilingi
oleh orang-orang dekat yang jahat yang suka menyampaikan pernyataan-pernyataan yang
tidak jujur dan tidak sesuai dengan kenyataan.
Kemudian kesalahan-kesalahan Hani bin Buraik diangkat oleh sebagian ikhwah kepada asySyaikh Rabi’, diantaranya bersikerasnya dia dalam menuntut untuk memisahkan Yaman
Selatan dari Republik Yaman, pujiannya terhadap para pemimpin Yaman Selatan terdahulu,
dan hal-hal yang lain.
Dan lebih dari setengah bulan yang lalu —terhitung dari hari ini— asy-Syaikh Rabi’ meminta

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

BANTAHAN LENGKAP ASY-SYAIKH ALI AL-HUDZAIFY TERHADAP HANI
BIN BURAIK

saya agar menasehati al-Akh Hani secara pribadi, dan sayapun mengingatkan dia agar takut
kepada Allah, serta saya katakan kepadanya, “Kenapa engkau menuntut untuk memisahkan
diri, jika engkau memisahkan diri dari Yaman, maka apakah kita akan membiarkan Yaman
Utara dikuasai oleh Hutsiyun Raﬁdhah?!”
Dan beliau meminta saya agar menasehatinya juga atas pujiannya kepada para pemimpin
Yaman Selatan terdahulu, lalu saya sampaikan kepadanya nasehat tersebut sebagimana
yang diperintahkan oleh asy-Syaikh Rabi’ kepada saya, dan saya mengajaknya berdiskusi
melalui whatsapp, hanya saja saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Hani
bin Buraik, semoga Allah Ta’ala memberinya hidayah.
Dan terakhir, tadi malam salah seorang ikhwah mengirim pesan kepada saya dengan
mengatakan bahwa asy-Syaikh Rabi’ berkata kepada Anda, “Engkau telah menasehati Hani
secara rahasia, tetapi dia tidak menerima nasehat tersebut, maka tahdzirlah dia dan
kesalahan-kesalahannya dengan dalil-dalil.”
Dan asy-Syaikh Rabi’ menambahkan, “Sampaikan dariku bahwa sesungguhnya saya
mentahdzir Hani dan kelakuan-kelakuannya, dan apa yang disebarkan dari saya tentang
sikap diam saya terhadapnya adalah tidak benar.”
Beliau juga mengatakan, “Bahkan Masayikh Aden yang lain, katakan kepada mereka agar
mereka membantahnya dan jangan mendiamkan kesalahan-kesalahannya, karena hal ini
akan membahayakan dakwah.”
Saya katakan: demikianlah, maka hendaknya tahdzir yang muncul dari para penuntut ilmu
berupa dalil-dalil dan bukti-bukti, kemudian kesabaran dan saling menasehati, lalu tahdzir di
atas bukti nyata, bukan dengan engkau membela dengan segala cara berbagai kesesatan
Muhammad al-Imam yang orang awampun mengetahuinya. Atau dengan engkau selama
sekitar 10 tahun mendiamkan berbagai kesesatan al-Hajury yang diingkari oleh manusia di
belahan bumi yang timur dan barat. Sementara Hani bin Buraik ditahdzir hanya dalam
hitungan hari, itupun hanya dengan jarh atau cercaan yang sifatnya global tanpa ada
penjelasan. Maka yang semacam ini merupakan cara yang gagal, dan orang-orangnya tidak
bisa dijadikan sandaran dalam masalah ini, dan ucapan mereka dalam menilai orang lain
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tidaklah bisa dipercaya.
Maka ini saya menyampaikan kepada manusia perkataan guru kita asy-Syaikh Rabi’ dalam
mentahdzir Hani bin Buraik, dan lembaran Hani telah dilipat oleh para penuntut ilmu. Dan
saya terus mengingatkan dia agar takut kepada Allah berkaitan dengan keselamatan dirinya,
agar takut kepada Allah dalam urusan dakwah salaﬁyyah yang membutuhkan orang-orang
yang memikulnya dengan kejujuran, bukan malah merugikannya dengan kelakuan-kelakuan
buruknya.
Dan saya katakan kepadanya bahwa dakwah tidak akan mengalahkan pihak-pihak yang
memusuhinya —seperti kelompok al-Ikhwanul Muslimun dan selain mereka— kecuali dengan
istiqamah di atasnya, bukan dengan menyelisihinya. Dan berdakwah disertai sikap istiqamah
walaupun minim sarana dan kemampuan, itu jauh lebih kuat dibandingkan dalam keadaan
menyelisihinya, meskipun semua sarana untuknya mudah.
Jadi, kekuatan dakwah ini berasal dari pertolongan Allah Ta’ala, kemudian dengan kejujuran
bersamanya.
Dan saya telah mengatakan kepadanya: “Wahai Abu Ali, dakwah yang bersih walaupun
hanya makan dengan sepotong roti, lebih baik dibandingkan dengan dunia seisinya, dan
keselamatan agama serta ketenangan hati tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini.”
وﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﺳﻠﻢ وﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ.
✒ Ditulis oleh: Abu Ammar Ali bin Husain asy-Syarafy, yang dikenal dengan Ali al-Hudzaify
? Senin, 16 Syawwal 1438 H
? Sumber : https://t.me/dourous_machaikhaden
========================================================
=======
ﻣﺎ ﻫﻜﺬا ﻳﺎ ﻫﺎﻧﻲ ﺗﻮرد اﻹﺑﻞ
 وﺑﻌﺪ، وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ، وﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﺳﻠﻢ وﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ،اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ:
—  ﻗﺎرﺑﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد، ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻟﺠﺎﻣﻠﺖ اﻷخ ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ،ﻓﻠﻮ ﻛﻨﺖ ﺳﺄﺟﺎﻣﻞ أﺣﺪًا ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ
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ﻣﺸﺮﻓﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ،
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ ،ﺑﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻪ ﻣﻮدّة واﺣﺘﺮام وأُﻟﻔﺔ ،ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮاﻗﻒ
ّ
اﻟﻤﺸﺮف ﻓﻲ ﻗﺘﺎل اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎف ،ﺛﻢ ﻗﺘﺎل اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪن
.وﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺤﺠﻮري ،وآﺧﺮﻫﺎ ﻣﻮﻗﻔﻪ
ّ
ﺼﺐ اﻟﻌﻔﻦ ،وﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ —
ﻇﻬﺮت ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻹﻣﺎم ،وﻗﺎﺑﻞ أﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ ّ
ﺗﻜﻠّﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮي —وﻛﻨّﺎ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻓﻲ دورة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﺪوﻧﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺷﻮّال  1435ﻫـ— ﻓﺮد ّ أﺗﺒﺎع ﻣﺤﻤﺪ اﻹﻣﺎم
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﺮد ّ ﺗﺎﻓﻪٍ ﻳﺪ ّ
ل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﺘﺎر وﻋﺪم ﻣﺒﺎﻻة ،ﻓﺴﻤﻊ ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ ردّﻫﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﺘﺮ ،ﻓﺮد ّ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻳﻀﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻔﻊ
.ﺑﻜﻠﻤﺘﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻓﻲ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ .وﻗﺪ ﻟُﻤﺘﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻷن ﻛﻼﻣﻪ
ّ
ﺼﺒﻮن ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ ،وأﺧﺮﺟﻮا أﺷﻴﺎء ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻦ —
ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﻫﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﻜﻠّﻢ اﻟﻤﺘﻌ ّ
ﺑﺮﻳﻚ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮوه ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮورة ،وﻣﻨﻬﺎ ﻇﻬﻮره ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر ،وأﺷﻴﺎء ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻧﺎ أﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،
ﻓﺤﺬ ّروا ﻣﻨﻪ ،وﺑﻬﺬا اﻧﺘﻬﻰ أﻣﺮ ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺼﻐﺎر ﻗﺒﻞ ﻛﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﺴﻔﺎﻫﺘﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﺑﺮﻳﻜﻲ
.ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻜﻴﻴﻦ
ﺛﻢ إن اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﻮش ﻣﻨﻌﻮا اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻗﺘﺎل اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ،وﺑﻌﺪ —
ُﻣﺪّة ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻮش ،وروّﺟﻮا ﻟﻠﻜﺬﺑﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرة وﻫﻲ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻨﻲ أﻣﺮ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﻐﺮﺑﺎء ،وﻗﺪ ﺑﻴﻨّﺎ
.ﻣﻦ ﻋﺪة أوﺟﻪ –ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ— أن ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻗﻄﻌًﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳُﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة دﻓﻌﺘﻨﻲ إﻟﻰ —
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﻣﺘﻀﺎﻳﻘًﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة.
وﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ وﻋﻨﺪ ذﻫﺎﺑﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻟﺤﺞ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺮ اﻟﻐﺮﺑﺎء ،ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻪ ﻧﻘﺎش ﻃﻮﻳﻞ ،ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻴﻪ
.اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرة ،وﻛﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺰﻳﺪي ،واﻷخ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺎد
ﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺣﺘّﻰ ﺧﺮج —
وﺑﻌﺪ ُﻣﺪّة ﻇﻬﺮت ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺲ اﻟﺒﻨﻄﺎل ،واﻹﺳﺒﺎل ،واﻟﺘﻮ ّ
ﻋﻦ ﺣﺪ ّ اﻟﻀﺮورة أو اﻟﺤﺎﺟﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻧﺼﺤﻨﺎه ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺗﺲ ،وﻋﺰﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺤﻪ واﻟﻜﻼم ﻣﻌﻪ إذا اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺑﻪ ،وﻟﻢ
ﻧﻠﺘﻖ ﺑﻬﺎﻧﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﻌﻮده إﻟﻰ اﻟﻮزارة ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺪﻋﺎﻧﺎ ﻫﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻘﺎء ﺑﻪ ،ﻓﺬﻫﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻫﻨﺎك ،ﻣﻊ
ِ
.إﺧﻮة آﺧﺮﻳﻦ ﺟﺎءوا ﻣﻌﻨﺎ ،واﺷﺘﺪ ّ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻪ ﺑﺤﻀﺮة اﻹﺧﻮة
ﺑﻌﺪ ﺻﻌﻮده اﻟﻮزارة ﻇﻬﺮ أﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻹﻣﺎم وأﺗﺒﺎﻋﻪ ﺑﺼﻮرة اﻟﻨﺎﺻﺤﻴﻦ ،ﻓﺤﺬ ّروا ﻣﻦ ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦ —
ﻳﻔﺮﻗﻮا ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻨﺼﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻬﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ،وﺳﺎﻗﻮا اﻟﻨﺼﻮص واﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ،وﻟﻢ ّ
ً
ﺗﻤﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻼد ﺑﺄزﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة ،ﻗ ّ
ﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﺻﺤﻮن ،وﻛﺜُﺮ ﻓﻴﻪ
ﻃﻤﻌًﺎ ،وﺑﻴﻦ أن ﺗُﻌﻴّﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
رﺟﻼ ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ّ
.اﻟﻌﺎﺑﺜﻮن ﺑﺎﻷﻣﻮال
ﻳﻔﺮﻗﻮا ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ
وذﻛﺮوا ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻟﻢ ّ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ،وﺑﻴﻦ وزارة ﻳﻜﻮن وزﻳﺮﻫﺎ ﻣﻌﻴّﻨًﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺷﺌﻮن ﺟﺮﺣﻰ اﻟﺤﺮب وﺷﻬﺪاﺋﻬﺎ ،دون
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
.اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ
ّ
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ﻣﺠﺮد ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻛﻤﺎ ﻇﻨّﻪ ﺧﻮاص ﻣﺤﻤﺪ اﻹﻣﺎم ،وإﻧﻤﺎ اﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻲ أن ﻫﺎﻧﻲ ﻗﺎدم ﻋﻠﻰ
ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻲ
ّ
اﺧﺘﺒﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻓﺈ ّﻣﺎ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺟﺪارﺗﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ،وﻳﻘﺪّم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺟﻮه ﻣﻨﻪ ،ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﺑﻘﺪر
اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ،وإﻣﺎ أن ﻳﻔﺸﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ذات اﻟﺮﺿﻰ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ،ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻤﻦ
ﺧﻔّﺔ ،وﻗﻠّﺔ ﻓﻘﻪ
.اﺳﺘﻌﺠﻞ ﻓﺤﺬ ّر ،وﻗﺪ ﻛﺸﻒ ﺗﺤﺬﻳﺮﻫﻢ ﻋﻦ ِ
وﻛﺮر ﻫﺬا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ —
وأﺻﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
وﺑﻌﺪ ُﻣﺪّة أراد أﺧﻮﻧﺎ ﻫﺎﻧﻲ أن ﻳﺴﺘﻨﻔﺮ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﺪن ﻟﻘﺘﺎل اﻟﺪواﻋﺶ ،ﺑﻞ
ّ
ّ
ﻣﺮة ،ﻓﺎﻋﺘﺮﺿﻪ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻫﺬه ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺳﺘﻨﻔﺎر اﻟﺤﺎﻛﻢ أوّ ًﻻ ،وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺸﺎورة ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ اﻟﻔﻀﻼء ﺛﺎﻧﻴًﺎ،
ﻓﻜﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻘﺎﺗﻞ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ إﻻ ﺑﻔﺘﻮى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﺪواﻋﺶ ﻻ ﻧﻘﺎﺗﻠﻬﻢ إﻻ ﺑﻔﺘﻮى ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ،ﻟﻜﻦ أﺧﺎﻧﺎ
أﺻﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﺣﺼﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ إﺧﻮاﻧﻪ ﻓﺠﻮة
.ﻫﺎﻧﻲ
ّ
وﺑﻌﺪ ُﻣﺪّة زادت ﻫﺬه اﻷﺧﻄﺎء ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ ،وﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻠﻰ “اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك” ﺑﺎﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ —
ﻋﻦ اﻟﺠﻨﻮب وأﺑﻨﺎء اﻟﺠﻨﻮب ،وﻛﻼﻣﻪ ﺣﻮل اﻻﻧﻔﺼﺎل .وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺛﻨﺎؤه ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻛﺎن ﺳﻠﻔﻴﺎ ﺛﻢ ﻓُﺘﻦ ﺑﻔﺘﻨﺔ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ وﻟﺤﻖ
ﺑﺪاﻋﺶ ،ﺛﻢ ﻗُﺘﻞ وﻫﻮ ﻣﻊ داﻋﺶ ،ﻓﺄﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺘّﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ،ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎف ،وأﻧﻪ ﺗﺎب أو
.ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻮب ﻣﻦ داﻋﺶ
ﺗﺸﺎورﻧﺎ ﻧﺤﻦ واﻟﻤﺸﺎﻳﺦ اﻟﻔﻀﻼء وﻣﻨﻬﻢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺰﻳﺪي ،وﻳﺎﺳﻴﻦ اﻟﻌﺪﻧﻲ ،وﺻﻼح ﻛﻨﺘﻮش ،وزﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ،وﻋﺒﺎس —
اﻟﺠﻮﻧﺔ ،وﻣﻨﻴﺮ اﻟﺴﻌﺪي ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺎد وﻋﺮﻓﺎت اﻟﻤﺤﻤﺪي وﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻓﺎﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺤﺘﻪ ،وﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﺑﻬﺬه
.اﻷﺧﻄﺎء ،وﻗﺪ وﻛّﻠﻮﻧﻲ أﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺮﻓﻌﺖ ﻟﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻠﻬﺠﺔ ﻓﻲ  22ﺷﻌﺒﺎن  1437ﻫـ
ﺟﺎء ﻓﻲ أوّل ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ) :ﻓﻬﻨﺎك أﻣﻮر ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ ﻋﺪن ،رأﻳﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﻻﺑﺪ أن ﻧﺘﻨﺎﺻﺢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺖ اﻟﺪﻋﻮة
)اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﻀﺮر ﺑﺎﻟﻎ ،وﻻﺳﻴّﻤﺎ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺮﺿﻰ ﻟﻠﺪﻋﻮة ﺑﺄي ﺿﺮر ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺎﻖ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،واﺗﻖ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻹﺧﻮة اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻤﻮن إﻟﻰ أﺣﻀﺎن اﻟﺒﺎﻃﻞ
)اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﻀﺮر ِ
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.ﻣﻨﻪ
ﺛﻢ ﺟﺎء ﺧﺒﺮ إﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ،ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ رﺟﻮﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ،ﻟﻜﻦ —
ﻤﻦ ﻃﻠﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺧﺮوج ﻓﺎﺿﺢ ﻋﻠﻰ وﻻة اﻷﻣﻮر،
ﺼﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻟﻌﺎ ّﻣﺔ اﻟﻨﺎس ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻀ ّ
ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑﺨﺒﺮ ﺻﻌﻮده ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨ ّ
ﺼﺪﻣﻨﺎ ﺻﺪﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة ،وﻻﺳﻴّﻤﺎ أن اﻟﺼﻮر ﻛﺎﻧﺖ واﺿﺤﺔ
.ﻓ ُ
ﺗﻜﻠّﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻓﻲ ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ ،وذﻛﺮ أن ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﺧﺒﻴﺜﺔ ،وﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﻴﺪ ﻳُﻀﺎف إﻟﻰ —
ً
دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ ﻻ ﻳﺤﺎﺑﻮن أﺣﺪًا ،وأﻧﻬﻢ ﺻﺪّاﻋﻮن ﺑﺎﻟﺤﻖ ،وﻫﻲ
اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻟﻤﺸﺎﻳﺨﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ
ّ
ص ﻣﺤﻤﺪ اﻹﻣﺎم إﻟﻰ ﻋُﺸﺮ ﻣﻌﺸﺎرﻫﺎ .أﺿﻒ إﻟﻰ أن ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺼﻞ ﺧﻮا ّ
ﺻﻔﻌﺔ ﻓﻲ وﺟﻮه اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﻮا ﻳﻨﺸﺮون ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ أن ﺣﻮﻟﻬﻢ ﺑﻄﺎﻧﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ
.واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
ﺛﻢ ُرﻓﻌﺖ أﺧﻄﺎء ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﻌﺾ اﻹﺧﻮة إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺦ رﺑﻴﻊ ،وﻣﻨﻬﺎ إﺻﺮاره ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎل— ،
.وﺛﻨﺎؤه ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،وأﺷﻴﺎء أﺧﺮى
ّﺮه ﺑﺎﻟﻠﻪ،
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BANTAHAN LENGKAP ASY-SYAIKH ALI AL-HUDZAIFY TERHADAP HANI
BIN BURAIK

.” ﻻ ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وراﺣﺔ اﻟﻨﻔﺲ، وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ،ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ٌ
وﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﺳﻠّﻢ وﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ.
ﻛﺘﺒﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺎر ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﺮﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻌﻠﻲ اﻟﺤﺬﻳﻔﻲ
 ﻫـ1438  ﺷﻮّال16 – ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ
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