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، فمن معهم اختلفيكثر حممد بن هادي من السب والشتم يف أثناء ردوده على السلفيني الذين 
، «أفجر الناس فجوراً يف األعراض»، و«الفاجر»، و«العربيد»، و«األمحق»األلفاظ اليت يستخدمها: 

، «املبطل»، و( 2)«الكذاب»، و«الصفيق»، و«مارا اخلاتا  و احلوصاحب »، و( 1)«العاهر»و
أس ر »، و«امليؤوس منه»، و«اجلرثومة»، و«الصعفوق»، و«الزعنوف»، و«الفّروج»، و«اخلائن»و

 (3)، وغري ذلك.«قاطع الطريق على طلبة العلم»، و«الشر
 (5)، والدعاء نوع من السب.(4)«غضب هللا عليهم، حل عليهم غضب هللا»ودعا عليهم بقوله: 

 :الخطأ بيان
وشتمه لوضوح داللة نصوص الكتاب والسنة على ذلك،   (6)املسلمال يشك مسلم يف حترمي سب 

                                 
 ضمن هذه السلسلة. احللقة الثانيةهذا قذف صريح كما تقدم بيانه يف  ( 1)
ال أبس بوصف الشخص أبنه كذاب إن استحق ذلك كما هو معروف عن السلف، لكن حممد بن هادي  ( 2)

أمر متوهم ال  بناًء على به، وإنه متساهل جداً يف وصف الشخص مل يثبت كذبهيطلق هذه اللفظ على من 
 .كاخلطأ والوهم  الكذب تعمد أو حمتمل لغري حقيقة له

آن »كل هذه األلفاظ اثبتة عنه، وأكثرها قاهلا أثناء لقاء عقد يف مسجد بدري العتييب، ونشر تسجيله بعنوان  ( 3)
اطع: ألفاظ السب بلون س إببراز، وهذا الرابط لتحميل تفريغه «حملمد بن هادي أن خيرج عن ُصماته

yUQJ5s.gd/Khttps://i. 
 نقل ذلك عنه عمر حلسن ابالضي املغريب يف تعليق له على الفيس بوك، وهذا الرابط لصورة منه: ( 4)

Oq1https://is.gd/gdt. 
-3/1005)ملسو هيلع هللا ىلص يف الصارم املسلول على شامت الرسول  -رمحه هللا-كما قرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية  ( 5)

1001.) 
السب هو: الكالم الذي يقصد به االنتقاص واالستخفاف، وهو ما يفهم منه السب يف عقول الناس على   (6)

ف، فما َعّده أهل العرف إىل العر  اً . واملرجع يف حتديد كون اللفظ سبّ اختالف اعتقاداهتم كاللعن والتقبيح وحنوه
رمحه -ة خ اإلسالم ابن تيميذلك فهو من السب، كما قرر ذلك شي سّباً، أو تنقصاً، أو عيباً، أو طعناً، وحنو

 .(1041، 993-3/992الصارم املسلول )، انظر: -هللا

https://is.gd/K5yUQJ
https://is.gd/gdt1Oq
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، ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث ﴿كقول هللا تعاىل: 
: ال ينبز يعين ﴾مئ ىئ يئ  ﴿»يف تفسري هذه اآلية:  -رمحه هللا-قال العالمة ابن عثيمني 

اي »، «ب اخلمراي شار »، «اي كافر»، «اي فاجر»، «اي فاسق»بعضكم بعضاً ابللقب، فتقول له مثاًل: 
ألنك إذا نبزَته ابللقب فإما أن يكون اللقب فيه، وإما أال يكون ، ال تفعل هذا؛ «اي زان  »، «سارق

 قال عز مث فيه، فإن كان فيه فقد ارتكبَت النهي، وإن مل يكن فيه فقد هبتَّه وارتكبت النهي أيضاً.
َقُلوا ميعين:  ﴾حب خب مب ىب يب  ﴿وجل:  ن وصف اإلميان إىل وصف بئس لكم أن تُ ن ْ

 (1)«.الفسق، فإذا ارتكبتم ما هنى هللا عنه صرمت فسقة
 (2)«.ِسَباب املسلِم فسوق  : »ملسو هيلع هللا ىلصومثل هذه اآلية قول النيب 

، إذ الشتم، والسباملقصود: يكون به فاسقاً، : »يف شرح هذ احلديث قال حممد بن هادي
حش، املسلم ليس ابلطعَّان، وال ابللعان، وال ابلفاواللعن، ليس من مست أهل اإلسالم واإلميان؛ ألن 

، يصون لسانه عن هذه األمور كلها، فالفسوق هنا بسبب الشتم والسب واللعن (3)وال ابلبذيء
سَّبَّاب ويكون هذا ال»، إىل أن قال: «، فإن السباب املراد به الشتم واللعن-عياذًا ابهلل من ذلك-

قفاسقاً بسبب وقوعه يف هذا العمل ا  (4)«.ملفسِّّ
م إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليك: »ملسو هيلع هللا ىلصواألصل يف أعراض املسلمني التحرمي، لقول النيب 

  (5).«حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا
 كل املسلم على املسلم حرام، دمه،،  حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم: »ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

                                 
 (.41من سورة احلجرا  إىل سورة احلديد )ص  -تفسري القرآن الكرمي  ( 1)
 (.64(، ومسلم )رقم 41أخرجه البخاري )رقم  ( 2)
رقم (، والبخاري يف األدب املفرد )1911(، والرتمذي )رقم 3139 كما يف احلديث الذي أخرجه أمحد )رقم ( 3)

(، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )رقم 29(، واحلاكم )رقم 192(، وابن حبان )رقم 312
320.) 

قاله يف أحد دروسه يف شرح كتاب اجلامع من بلوغ املرام، وهذا الرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 4)
3https://is.gd/FSeEQ. 

 (.1619(، ومسلم )رقم 61أخرجه البخاري )رقم  ( 5)

https://is.gd/FSeEQ3
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 (1).«وماله، وعرضه
 (2).«إن من أرىب الراب االستطالة يف عرض املسلم بغري حق»: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
نصوص الأذن حملمد بن هادي أن يستثين من ينبزهم بلقب الصعافقة من هذه ذا الذي فمن 

الذي  دة املسجهتك حرمن، ويوجّوز سبهم وشتمهم الوقوع يف أعراضهم بلسانه حىت استباح الصرحية
 ؟بين لذكر هللا وإقام الصالة هبذه األلفاظ السوقية

ورميه  ،سلمقذف املحكم  -حفظه هللا-وقد سئل فضيلة الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان 
ال جيوز هذا، هذا كالم ابطل، كالم هلو، »، فقال: (3)يف املسجد «اراخلمّ »و ،«العربيد»و ،«العاهر»ـب

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿، قال هللا جل وعال: الكالم يف أعراض الناسال جيوز و وغيبة ومنيمة، 

عن الغيبة،  ملسو هيلع هللا ىلص، سئل النيب ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
كان   إن»، قالوا: اي رسول هللا، أرأيَت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال: «ذكرك أخاك مبا يكره»قال: 

 (5)«.، يعين: كذبَت عليه(4)«هفيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبت  
أنه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب بينما أخرب أبهنم شر،  دائماً  ويصف حممد بن هادي إخوانه الذين اختلف معهم

هنم ني وينبزهم أبالسلفي طالب العلم من جمموعةً  يكفي املرء شراً أن حيقر أخاه املسلم، فكيف مبن حيقر
 ؟!واالستخفاف صاقاالنتمن ألفاظ  نواعهم أبشتم، ويوزعانف وفراريج صعافقة
اظ تعزير من يسب املسلم ببعض األلفوجوب على  -رمحه هللا-نص اإلمام أمحد بن حنبل قد و 

رمحه -اليت أطلقها حممد بن هادي على أشخاص معينني أو ما يف معناها، كما قال العالمة ابن مفلح 
اي » ،«ياي رافض» ،«اي ثور» ،«اي تيس» ،«اي محار» ،«اي فاجر» ،«اي كافر» :يف رُ زَّ عَ ويُـ : »-هللا

 ،«راي شارب اخلم» ،«اي خائن» ،«اي كذاب» ،«اي ظامل» ،«اي عدو هللا» ،«خبيث البطن أو الفرج

                                 
 (.2564أخرجه مسلم )رقم  ( 1)
 (.2203(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )رقم 4111(، وأبو داود )رقم 1651أخرجه أمحد )رقم  ( 2)
 أن خيرج عن ُصماته، وينطبق عليه املثل: صمت دهراً ونطق هجراً. كما فعل حممد بن هادي حينما آن له ( 3)
 (.2519أخرجه مسلم )رقم  ( 4)
 .G1https://is.gd/OxWxالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 5)

https://is.gd/OxWx8G
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 (1)«.نص على ذلك ،«اي خمنث»
، «اي كلب»، «اي محار»السب والشتم بغري الزتا، مثل: » :-رمحه هللا-قال العالمة ابن عثيمني و 

إن أسقط اجملين عليه ف ،، وما أشبه ذلك، فهذا فيه التعزير، وليس فيه احلد«اي سيء اخللق»، «اي خبيل»
ولكن إذا وصل إىل اإلمام أو القاضي فإنه يبقى عندان احلق العام؛ ألن كوننا جنعل حقه سقط، 

 (2).«الناس يف فوضى، كل من شاء سب وشتم وقذف ونرتكهم!! فهذا ال يليق
ن بياو م ما ثبت من أقواهلنقل  قوم علىيردودهم على املخالفني  يفأهل السنة واجلماعة منهج و 

تم والنبز ، ال على السب والشالصاحل ها ملا كان عليه السلفبطالهنا أبدلة الكتاب والسنة وخمالفتِّ 
يف  -حفظه هللا ورعاه-ابأللقاب وإصدار األحكام، كما وضح ذلك العالمة ربيع بن هادي املدخلي 

علماء السلف قد أقاموا احلجج والرباهني على ضالل الفرق من روافض وجهمية أال ترى أن »قوله: 
ومل يكتفوا إبصدار األحكام على الطوائف واألفراد بدون ومعتزلة وخوارج وقدرية ومرجئة وغريهم 
ي عليه ، بل ألفوا املؤلفا  الكثرية الواسعة يف بيان احلق الذإقامة احلجج والرباهني الكافية واملقنعة

ال: ، وذكر أمثلة على ذلك، مث ق«ل السنة واجلماعة وبيان الضالل الذي عليه تلك الفرق واألفرادأه
 ماكتفوا إبصدار األحكا، أو -وحاشاهم من ذلك- واحتجاجهم هزيالً  أترى لو كان نقدهم ضعيًفا»

ن أهل فالن م»، و«فالن صويف قبوري»، و«فالن جهمي»، و«الطائفة الفالنية جهمية ضالة»فقالوا: 
قدرية ال»و ،«الروافض أهل ضالل وغلو ويكفرون الصحابة ويسبوهنم»، و«وحدة الوجود واحللول

باب فإذا طولبوا ابحلجج والرباهني وبيان أس كان نقدهم ضعيفاً ، أو «واملعتزلة من الفرق الضالة
وا ذلك أكانوا ، أترى لو فعلتضليل هذه الفرق، قالوا: ما يَ ْلَزُمنا ذلك، وهذه قاعدة ضالة تضل األمة

تهرين وإن من ينتقد املشقد قاموا بنصر السنة وقمع الضالل واإلحلاد والبدع؟ اجلواب: ال وألف ال، 
 .ابلسنة حيتاج إىل حجج أقوى وأوضح

فعلى من يتصدى لنقد البدع وأهلها: أن يسلك طريق الكتاب والسنة، ويسلك مسلك 
ق، اجلرح، ويف إقامة احلجج والرباهني؛ لبيان ما عليه هو من حالسلف الصاحل يف الدقة يف النقد و 

                                 
 يعين: اإلمام أمحد.« نص على ذلك»(. وقوله: 10/13الفروع ) ( 1)
 (.14/314املمتع )الشرح  ( 2)
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 .(1)«وما عليه من ينتقدهم من الفرق واألحزاب واألفراد واملخطئني من ضالل وابطل أو خطأ
، خالفنيأثناء الرد على امل فأهل السنة واجلماعة لقوة حججهم يف غىن عن استخدام السب والشتم

، كما قال شيخ اإلسالم ابن وعجز عن إقامة احلجج ن أفلس من األدلةوإمنا يلجأ إىل هذا األسلوب م
ناظر املشركني واإلنسان لو أنه ي ،الرد مبجرد الشتم والتهويل ال يعجز عنه أحد: »-رمحه هللا-ة يتيم

فقد  ؛وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من احلجة ما يبني به احلق الذي معه والباطل الذي معهم
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص قال هللا عز وجل لنبيه

فلو كان خصم من يتكلم  ،﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿وقال تعاىل:  ،﴾ۓ
لكان  -سواء كان املتكلم به أبو الفرج أو غريه من أشهر الطوائف ابلبدع كالرافضة-هبذا الكالم 

 (2)«.ينبغي أن يذكر احلجة ويعدل عما ال فائدة فيه

إىل السب والشتم دليل على أن املتكلم ليس من أهل العلم، كما قال العالمة حممود واللجوء 
م لو كان من أهل العلم لتكل»لشيء من سب النبهاين:  هعقب ذكر  -رمحه هللا-شكري اآللوسي 

على قوانني املناظرة، ووقف يف ميدان املشاجرة، ورد ما نسب إليه من اجلهل والضالل بطريق 
ى أهل الفضل والكمال، وملا احتاج إىل هذا الشتم والسب واخلروج عن دائرة علمي يستقيم لد

 (4)«.(3)«سباب املسلم فسوق»، ويف احلديث: األدب
اليت فيها   كما يف الصورة اآلتيةويريب الطالب عليه،  وكان حممد بن هادي يقرر هذا املنهج سابقاً 

 «:ال إىل السب والشتم»كتابته خبط يده 

 
                                 

اجملموع الواضح يف رد منهج وأصول فاحل، ضمن جمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن  ( 1)
 (.159-9/151هادي املدخلي )

 (.111-4/116جمموع الفتاوى ) ( 2)
 تقدم خترجيه. ( 3)
 (.19-11اآلية الكربى على ضالل النبهاين يف رائيته الصغرى )ص  ( 4)
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ا حيذِّر ودائماً الذي حيذِّر م: »مبيناً طريقة العلماء يف التحذير من املخالف ن هاديقال حممد بو 
لغلط عند ، وإمنا يذكر اهكذا معمَّاةإال ويذكر العلة اليت ُحذِّر من هذا الداعية بسببها، ما يرتك األمور 
 (1)«.هذا الداعية الذي أوجب التحذير منه، فإذا ذكر ذلك فالقول قوله

حجج  بدون وإصدار األحكام فال نسمع يف ردوده سوى السب والشتم والنبز ابأللقاب أما اآلن
ال   ِّ لسان، أو زالصحيحة هي غريو  هاأموراً تومهإال  فليست خمالفا يزعم أهنا  ، وإن ذكر ماوبراهني

مل تشتهر عن املردود عليهم ومل يذيعوها وإمنا قالوها يف أثناء املناقشة  أو أقواالً  ،(2)جتوز املؤاخذة عليها
تصورون ي يضخمها ويقبِّّحها يف أمساع متعصبيه حبيث شياءأو أ، (3)أو حمادثة خاصة يف جملس خاص

ا زال يعريهم م ومع ذلكتراجع أصحاهبا عنها قد ورمبا  أهنا خمالفا  عظيمة لعقيدة السلف ومنهجهم،
 .هبا

ي: خماطبًا حممد بن هاد -حفظه هللا-كما قال العالمة ربيع بن هادي املدخلي   األمر يقةوحق
لقد أكثرَ  وأكثرَ  من الكالم يف األشخاص الذين حتارهبم وحتذر منهم، ومل تقدم دليالً واحداً على »

 (4)«.ويستفاد من عجزك عن إقامة األدلة اليت تدينهم أنك صفر اليدين من األدلة ،احنرافهم
الدراسة يف مركزه إال ألنه ومن معه يسبون منع حّذر حممد بن هادي من حيىي احلجوري و  ماو 

نا إال على ما بلنا ما تكلموحنن ومن تكلم ق»قال: فإنه املشايخ وطالب العلم السلفيني ويشتموهنم، 
سواء -يمن  الالذين يف السب والشتم للمشايخ لطلبة العلم والدعاة السلفينيطفح الكيل، ، مسعنا

الذي طلب  فـَتـُْنَظم القصائد وتْلَقى حبضرته وهو يباركها وُيَصرِّح أبنه أحياتاً هو ،-يف اليمن أو يف خارجه
                                 

 .https://is.gd/cmHaGSالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 1)
 يف احللقة األوىل ضمن هذه السلسلة. مثااًل على ذلك ذكر  ( 2)
موفَّق،   غريَ  هالرد على مثل هذه األقوال غري صواب وصاحبَ  يفتعيني الشخص  تربقد كان حممد بن هادي يع ( 3)

ا ممواليوم كثري . ls9https://is.gd/WDIوهذا الرابط لتحميل املادة الصوتية:  كما هو مسجل بصوته،
دليله املعروف بـ"شهادة كمن هذا القبيل،   وه السلفيني الذين يصفهم ابلصعافقةمن  يزعم أهنا أدلة على حتذيراته

وهذه ، ر حممد بن هاديتربر حتذي ةحجفلم يعتربه الشيخ  -حفظه هللا- ذي قدمه للشيخ ربيعال البحرينيني"
  .https://is.gd/qIsrcTصورة من احملادثة اليت حكى فيها الكوري ذلك: 

(، وهذا 12 )ص« تعليقا  على طعوتا  الشيخ حممد بن هادي يف أتاس أبرايء مما يصفهم به»مقال بعنوان:  ( 4)
 .=336http://www.rabee.net/ar/artdownload.php?idالرابط لتحميل املقال: 

https://is.gd/cmHaGS
https://is.gd/WDI9ls
https://is.gd/qIsrcT
http://www.rabee.net/ar/artdownload.php?id=336
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كما -وهؤالء الذين يقولون هذه القصائد أو يكتبون هذه الكتااب   وحنو ذلك. ،أن ينظموها ويقولوها
كوا من السلفيني ما تر  -ورين يف شبكتهموهم من املعروفني عندهم ومشه ،اطلعنا على كتااب  بعضهم

كلم على ، مث ت«ا، وطال هؤالء اجلهال يف الكالموال يف خارجه -فيما نعلم-أحداً ال يف داخل اليمن 
ملركز ُبِِن وهذا ا، املركز يف عهده على هذا احلال -رمحه هللا-وما كان الشيخ مقبل »أحدهم، مث قال: 

والطعن  ،تعليم السنة ونشر السنة ما هو لسب مشايخ السنةوأُْنِشئ لدعوة الناس إىل السنة و 
، «رائق الصحيحةابلط وإذا كان يف خالف، فاخلالف ينبغي أن حُيَلَّ ، والوقيعة فيهم ورميهم ،فيهم

اإلخوان  فيجب على»قال:  إىل أنمث تكلم على حصر الدعوة السلفية يف اليمن يف شخص واحد، 
سنة وهو مقرر  يف الشريعة وعند علماء ال ،-على األخطاء- العلمي ابب  أْن يعلموا أنَّ العلم والرد 

 وأمَّا الَسَفَه والسب والشتم فهذا ال يرضاه أحد أبداً. ،-وهلل احلمد-
 فأنَت ومْن ُُتَاريِه سواءُ  ***إذا جاريت يف ُخُلٍق دينٍء 

 (1).«فنحن نرأب أبنفسنا عن مثل هذا السب والشتم والَسَفه
ر بعد وقع فيه اآلن، ونعوذ ابهلل من احلو  هو ما ك احلنيانه يف ذعنفسه بحممد بن هادي  رأبوما 

 الكور.
 ۞ ۞ ۞ 
 

 يتبع إن شاء هللا

                                 
 ./srUCu2https://is.gdالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 1)

https://is.gd/2srUCu
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 الحلقات السابقة
 
 رابط التحميل عنوان احللقة

ڍ ڍ ڌ ﴿رميه ملن فسر )اليقني( يف قوله تعاىل:  احللقة األوىل:

 )ابإلميان( بقول الزاندقة ﴾ ڌ ڎ
https://is.gd/KfYlZ7 

 https://is.gd/mujRNB قذفه ملسلم حمصن وتعيريه له بذنبه املزعوم احللقة الثانية:
زعمه أن إحلاق الصعافقة أبهل األهواء تشبيه هبم، احللقة الثالثة: 

 ورميه ملن جعل ذلك تبديعاً هلم ابجلهل واتباع اهلوى
https://is.gd/6UGTlW 

 يررقق السلريني، واتجااجه بثرر  من دعواه أنه ملاحللقة الرابعة: 
 توله على أنه داعية خري

https://is.gd/PvdqeP 

دعواه أن قاعد  )القدح يف أصحاب الشخص قدح احللقة اخلامسة: 
وكذبه على العالمة ابن عريمني  يف دعواه أنه  ،ملسو هيلع هللا ىلصفيه( خاصة ابلنيب 

 قرر ذلك

https://is.gd/3E4pqe 

طعنه يف العالمجني ربيع املدخلي وعبيد اجلابري  احللقة السادسة: 
 بدعواه أهنما اخندعا مبن يسميهم ابلصعافقة فأثقروا عليهما

https://is.gd/7w5olk 

 

https://is.gd/KfYlZ7
https://is.gd/mujRNB
https://is.gd/6UGTlW
https://is.gd/PvdqeP
https://is.gd/3E4pqe
https://is.gd/7w5olk
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