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ل، بل اليت ليس له عليها ذرة من دلي حممد بن هادي رفع راية الوالء الشخصي على أقواله وآرائه
 .-والطعن يف العرض ،والنبز، والشتم ،كالسب–ومنها املنكر الشديد الذي هو من كبائر الذنوب 

نكرة ويعادي كل من خالفه ألجل هذه األقوال امل ،ان حيمل الناس على أقواله وميتحنهم هبأمث يريد 
 أو أخذ بقول كبار العلماء الذين ردوا عليه ،أو رد خطأه ،من نصحه لكل ها  ف   لنفسه ُمس متعصبا  

وال يُنكر  ،ويريد من العلماء األجالء أن أيخذوا أبقواله العارية عن األدلة والرباهنيمسلكه،  وحذروا من
شايخ من طالب العلم وامل ر ق السلفيني بسبب أحكامه اجلائرة على عددعاقل أن حممد بن هادي ف

 .وعدائه هلم بال حجة وال برهان
 ،لوالء والرباءا محمد بن هادي َعَقَد على أقواله اجلائرة الظاملة اخلالية من األدلة والرباهني ألويةف

 ،عنوفز  أو ،عفوقفهو إما صومن خالفه  ي،النق فمن وافقه فهو السلفي التقي ،وتعصب لنفسه ولقوله
املخالفني  ا السلفينية، يف عدد من األلقاب اليت نبز هبلحق ابلصعافقمأو  ،ر ابلصعافقةأو ُمتأث    ،وجأو فر  
 (1)له.

 :الخطأ بيان
خ الدكتور عرفات الشييف رأيه ل املخالفةو  املوافقةمسلك حممد بن هادي يف عقد الوالء والرباء على 

 وإخوانه السلفيني الذين ينبزهم بلقب الصعافقة خمالف ملذهب أهل -وفقه هللا-بن حسن احملمدي ا
من أصول أهل السنة واجلماعة السلفيني: احلب يف هللا والبغض يف هللا، وهو ما السنة واجلماعة؛ فإن 

 ويعقد السلفيون والءهم وبراءهم على كتاب هللا سبحانه وتعاىل وسنة رسوله ،«الوالء والرباء»ـيسمى ب
هللا، كما قال  أبغضوه يف هوما كان عليه السلف الصاحل، فمن وافق ذلك أحبوه يف هللا ومن خالف ملسو هيلع هللا ىلص

                                 
يب رحيانة لألخ أ «-أصلحه هللا-الوالء الشخصي عند الشيخ حممد بن هادي »هذه الفقرات مستلة من مقال  ( 1)

ق مؤلف املقال لذكر العديد من مواقف حممد بن هادي من أشخاص عاداهم ف   ، وقد وُ -وفقه هللا-سامل الغرايين 
وهي ها هنا، فال داعي إلعادة ذكر بعد أن كان يواليهم،  لرأيه فيمن حذر منهم من السلفينيبسبب خمالفتهم 

وهذا الرابط لتحميل املقال:  ،واملنهج السلفيال على السنة  ورأيه براهني على عقده الوالء والرباء على شخصه
urcga8https://is.gd/. 

https://is.gd/8urcga
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ورة يدعون أهل احلديث الطائفة املنص»: -حفظه هللا-فضيلة شيخنا العالمة ربيع بن هادي املدخلي 
م وإىل ما كان عليه السلف الصاحل من الصحابة ومن تبعه ،ملسو هيلع هللا ىلصسنة نبيه  وإىل ، وإىل كتابهإىل هللا

يتداولونه  ،ويوالون على ذلك ويعادون عليه، وهذا مبثوث يف كتب اترخيهم ويف كتب العقائد إبحسان،
 (1)«.م له به ومفروغ منههذا شيء مسل   ،عن جيل ال  جي

بل هم  ،ىل طريقتهيدعون إ ا  شخص السابق واحلاضر مل ينصبواالسلفيون يف : »فضيلته أيضا   وقال
ى ذلك يوالون عل ،السلف الصاحل القائم عليهما ، ومبنهجملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسول هللا  ،متمسكون بكتاب هللا

 (2)«.وإليه يدعون ،ويعادون
يوالون فإهنم  واألهواء فأهل السنة يوالون ويعادون يف هللا ومن أجل هللا ودينه، خبالف أهل البدع

أفكارهم املنحرفة، ال من أجل هللا ودينه،   ويعادون من أجل زعمائهم، ومن أجل مجاعاهتم، ومن أجل
وا إن هؤالء اخللوف هم الذين جعل: »-حفظه هللا- العالمة ربيع املدخليفضيلة شيخنا قال كما 

 م الفاسدةمقاالهت وشيوخهم املنحرفيـن مواضع امتحان واختبار ألهل السنة، وعلى مقاالهتم الفاسدة
 (3)«.وشيوخهم املنحرفني يوالون ويعادون

 أو على قول مل يدل عليه الكتاب والسنة ليس ملسو هيلع هللا ىلصفعقد الوالء والرباء على شخص غري الرسول 
 من منهج أهل السنة واجلماعة، وإمنا هو من خصائص أهل البدع، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فون معناها وال ألجل أهواء ال يعر  ويبغضون قوما   كثريين حيبون قوما    وهلذا جتد قوما  : »-رمحه هللا-
 ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عن صحيحا   بل يوالون على إطالقها أو يعادون من غري أن تكون منقولة نقال   ،دليلها

 :ب هذاوسب ،ومن غري أن يكونوا هم يعقلون معناها وال يعرفون الزمها ومقتضاها ،وسلف األمة
بت يف وقد ث .عليها ىويعاد إليها ويواىل ها مذاهب يدعىصوصة وجعل  إطالق أقوال ليست من

ملسلمني فدين ا «.إخل ...إن أصدق الكالم كالم هللا»كان يقول يف خطبته:   ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح أن النيب 
 ،صول معصومةفهذه الثالثة هي أ ،وما اتفقت عليه األمة ،ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه  ،مبين على اتباع كتاب هللا

 .ملسو هيلع هللا ىلصمة ردوه إىل هللا والرسول وما تنازعت فيه األ
                                 

 (.313-2/313) العالمة ربيع بن هادي املدخليجمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ  ( 1)
 (.331-13/334) املصدر السابق ( 2)
 (.13/262) املصدر السابق ( 3)
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 ،ملسو هيلع هللا ىلصيدعو إىل طريقته ويوايل ويعادي عليها غري النيب  وليس ألحد أن ينصب لألمة شخصا  
بل  ،األمة وما اجتمعت عليه ملسو هيلع هللا ىلصيوايل عليه ويعادي غري كالم هللا ورسوله  وال ينصب هلم كالما  

ه على يفرقون به بني األمة يوالون ب أو كالما   هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم شخصا  
 (1).«ذلك الكالم أو تلك النسبة ويعادون

وهكذا يصيب أصحاب املقاالت املختلفة، إذا كان كل منهم يعتقد أن احلق معه، »وقال أيضا : 
ب إليهم، ستهم وما نسائفإن أكثرهم قد صار هلم يف ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو ر  ؛وأنه على السنة

خالفهم،  يغضبون على منأن تكون كلمة هللا هي العليا، وأن يكون الدين كله هلل، بل  ال يقصدون
القصد،  ءيس ال يغضب هللا عليه، ويرضون عمن يوافقهم، وإن كان جاهال   وإن كان جمتهدا معذورا  

ويذموا من  ،ملسو هيلع هللا ىلص ليس له علم وال حسن قصد، فيفضي هذا إىل أن حيمدوا من مل حيمده هللا ورسوله
 وتصري مواالهتم ومعاداهتم على أهواء أنفسهم ال على دين هللا ورسوله ،ملسو هيلع هللا ىلص ذمه هللا ورسولهمل ي
وهذا حال الكفار الذين ال يطلبون إال أهواءهم، ويقولون: هذا صديقنا وهذا عدوان، وبلغة املغل:  .ملسو هيلع هللا ىلص

نشأ الفنت ن هنا توم، ملسو هيلع هللا ىلص ، ومعاداة هللا ورسولهملسو هيلع هللا ىلص هذا ابل، هذا ابغ، ال ينظرون إىل مواالة هللا ورسوله
 (2).«بني الناس

وأهل السنة واجلماعة يف ابب الوالء والرباء وسط بني الغالة واملميعة، كما وضح ذلك فضيلة 
اس فيه إىل الوالء والرباء أمر انقسم الن»يف قوله:  -رمحه هللا-الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني 

 ثالثة أقسام:
يوالون ويعادون أبدىن شيء، حىت لو يرى اإلنسان أخاه قسم تشدد فيه فصاروا األول: 

مع هذا املخالف  وإن كان الصواب -متمسكا  ابلسنة أبغضه وكرهه، حىت ولو يراه خمالفا  له يف رأيه 
كرهه وأبغضه، وهذا ال شك أنه تفرٌُّق يف الوالء والرباء، وهذا معناه أنه ال يبقى أحد يواليه أو   -

 .هنجه فقطحيبه إال من كان على 
الثاين: قسم ماعوا فيه ميوعة اتمة أمام الواقع، وصاروا ال يوالون وال يعادون، وال حيبون وال يكرهون، 

 وهذا أيضا  خطأ.
                                 

 (.163-24/163جمموع الفتاوى ) ( 1)
 (.3/233منهاج السنة النبوية ) ( 2)
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 (1).«الثالث: قسم جعل ميزان الوالء والرباء ما جاءت به الشريعة، وهذا له موازين معروفة
ء فة حممد بن هادي للمنهج احلق بعقد الوالويتبني من هذه النقول عن هؤالء األئمة األعالم خمال

ل يوجب اتباعه عليه ذرة دلي الذي ليس-رأيه قبول بحممد بن هادي السلفيني وإلزام  .قولهوالرباء على 
 لفاظ التقبيحعدو ا  وأيمر متعصبيه هبجره، ويسف  هه وجيه  له أبشنع أ يقبلهمل من كل  حبيث يتخذ -فيه

بوا مني أن حيز   وليس للمعل   : »-رمحه هللا تعاىل-ل شيخ اإلسالم ابن تيمية كما قاخمالف لدين اإلسالم،  
  ،التقوىبل يكونون مثل اإلخوة املتعاونني على الرب و  ،والبغضاء ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة الناسَ 

 .﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿كما قال تعاىل: 
 ،اليهومواالة من يو  ،على كل ما يريدها مبوافقته وليس ألحد منهم أن أيخذ على أحد عهد  

بل من فعل هذا كان من جنس جنكيزخان وأمثاله الذين جيعلون من وافقهم  ،ومعاداة من يعاديه
 (2)«.ابغيا   ا  ومن خالفهم عدو   ا  موالي   صديقا  

هذا الكالم:  معل  قا  على -حفظه هللا ورعاه-العالمة ربيع بن هادي املدخلي  ناقال فضيلة شيخ
حنن نربأ ، و خذ العهد قد ال يكون كالما  ولكن واقعا ، ولسان حاله هو أنك ال بد أن أتخذ برأيهأ»

 (3)«.إىل هللا يف كل مرة أن أيخذ اإلنسان قولنا هبواه؛ فهذا ال يرضاه هللا عز وجل
... »بعد حديثه عن حترمي االنتساب لشخص املعني:  -رمحه هللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد، فيوايل من يواليه،  كون األستاذفإن هذه األمور إمنا ولدها 
بل  ،، وال جييب عليه أحدا  ، وهذا حرام، ليس ألحد أن أيمر به أحدا  ويعادي من يعاديه مطلقا  

 .(3)«ة  جتمعهم السُّنَّة وتفر ِّقهم البدع
وذلك  ،حملمد بن هادي خطأه يف هذه القضية -هللا هوفق-وقد بني الشيخ نزار بن هاشم العباس 

له، قال فيها بعد ذكره لتحذير حممد بن هادي من بعض من مل يقبل جرحه للشيخ  بعثهايف نصيحة 

                                 
 (.22-26فتاوى على الطريق )ص  ( 1)
 (.16-28/13جمموع الفتاوى ) ( 2)
بفوائد منهجية ودروس تربوية من كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة من صحيح البخاري )ص هبجة القاري  ( 3)

82.) 
 (.12-28/13جمموع الفتاوى ) ( 3)
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ية هذا تصر ٌف ومقاٌم ال يتمشى مع الضوابط الشرعية السلف: »لكونه عاراي  عن الدليل عرفات احملمدي
، «!!يكون الوالء والرباء واملواقف على الشخص وذاته؟يف هذا الباب وال يليق بكم؛ فلم يبق إال أن 

مث لو  »للسلفيني الذين حذر منهم، مث قال:  ةلنصيحة الواجبابحممد بن هادي  قياممث حتدث عن عدم 
هل  -اطئا  أو نقال  خ ،إن ثبتت فرمبا يكون بعضها ومها ، أو فهما  -طاء ومآخذ كانت عليهم فرضا  أخ

ريء عليهم هبذا التشنيع والتحذير والتشهري بال برهاٍن واضٍح وتُ  -وفقك هللا-هكذا يعاملوا م ن ق َبل َك 
وثقة( املكان حمل تزكيتك )  -وفقه هللا-من ُتريء وهم كانوا من تالميذك؛ فها هو الشيخ د.عرفات 

احة محلة  شعواء بكل صر  -وعلى من ال يوافقك-تشن عليه وقربك وأرشدت إليه بكل وضوح 
عارية عن أي برهان ظاهر وتعقد على موقفك هذا الوالء والرباء!! حىت جترأ عليه وعلى إخوانه 

 -عة صنعتهموبئست الصن-مجاعات من املتهجمة على العلم واملشاغبة واملغرضني الذين حيسنون 
 (1)«.-هم هللاحفظ-الصطياد يف املاء العكر كأسامة عطااي وأعوانه؛ بل حىت على مشاخينا الكبار ا

، بل كان القيمة على هذا النصيحة (2)لكن مل يشكر حممد بن هادي طالبه الذي كان يوصي به
واء عجزاء الشيخ نزار ما أنكره على حممد بن هادي يف نصيحته؛ فقد شن حممد بن هادي عليه محلة  ش

على عقد حممد بن هادي الوالء والرباء  دليلفهذا  (3)لعدم موافقته له! ووصفه ابلصعفوق الكذاب،
 .املخالفة لهعلى املوافقة لرأيه و 

هبجر من  هأتباع أيمر: أنه أيضا   هصشخالوالء والرباء على حممد بن هادي عقد على  الدالئلومن 
يف  -وفقه هللا- املغريب األخ عبد الواحد قافزحكاه  كما،  برد جرحه للشيخ عرفات يزعم أنه يطعن فيه

أبلغهم أبمر و السابق الذكر،  وكما أخرب الكوري بذلك اإلخوة املغاربة ملا مجعهم يف نفس املطعم: »قوله
ل على يف ذلك اجمللس ابلدلي ملا طالبه بعض اإلخوة-وقال هلم  عن الشيخ حممد، هجري نيابة  

لشيخ بن هادي بنشره صوتية ا قافز قد عاد إىل الطعن يف الشيخ حممدن عبد الواحد إ :-هجري

                                 
قفات مع الشيخ و »قد نشر الشيخ نزار هذه النصيحة بعدما عاداه حممد بن هادي بسببها وطعن فيه بعنوان:  ( 1)

 .gkrR1https://is.gd/v، وهذا الرابط لتحميلها: «حممد بن هادي املدخلي
 .https://is.gd/hGxqmeللشيخ نزار: هذا الرابط لصورة من الرسالة النصية اليت فيها تزكيته  ( 2)
آن حملمد بن »هـ، ونشر بعنوان: 1332ربيع الثاين عام  1يف لقاء عقد يف مسجد بدري العتييب يوم الثالاثء  ( 3)

 .https://is.gd/UhiIKL ، وهذا الرابط لتحميل املادة الصوتية:«هادي أن خيرج عن صماته

https://is.gd/v1gkrR
https://is.gd/hGxqme
https://is.gd/UhiIKL


6 
 

م حممد بن هادي صورة من نشر األخ عبد الواحد وقد سل   (2)«.(1)عرفات عبيد يف الدفاع عن د.
يها، مما يؤكد صحة وعلق عل -حفظه هللا-هلذه الصوتية لفضيلة شيخنا العالمة ربيع بن هادي املدخلي 

 ال وهلذا األمر ق (3).من املوجب ألمر حممد بن هادي هبجره الواحد عن الكوري ما نقله األخ عبد
دينة مب، وهنى اإلخوة «هذا شر، وليئم، ومن الصعافقة: »عن األخ عبد الواحد قافز حممد بن هادي

  (3)عن استقباله. املغربية مكناس

نشر كالم بللشيخ عرفات  جرحه أظهر عدم قبولأن من على أن حممد بن هادي يرى  دليلفهذا 
أحد املواقف  وهو (3)،يستحق أن يُهَجرو  فيه عنٌ اعبيد يف مطالبته إبقامة الدليل على حتذيره ط عالمةال

يوجب قبوله  دليل عليه أي م  ق  ه الذي مل يٌ رأيعاداة حممد بن هادي ملن خيالفه يف تشهد مبالكثرية اليت 
 .منه

ماء الكبار، فإنه  العل عحىت م فعلهوال تظنن  أن هذا خيتص بطالب العلم واملشايخ فقط، بل هذا 
 قال عن قولفإنه ، ويذب عنه -حفظه هللا-عالمة عبيد بن عبد هللا اجلابري الكان يوقر فضيلة الشيخ 

إلسالم والسنة  ايف الشيخ عبيد شابت حليتههذا كالم من أبطل الباطل، »أبن الشيخ حزيب:  القائل
فهذا الكالم  ،تباعها واحلرص عليها، وبغض البدعة وأهلها والتنفري منهاا بحب السنة و الوال نعرفه إ

فانظر إىل هذا اإلجالل للعالمة عبيد  (6).«الذي مسعته من أعجب ما مسعت وما يضر الشيخ عبيد

                                 
 يف احللقة العاشرة ضمن هذه السلسلة. هذه الصوتية تفريغ نصانظر  ( 1)
 ./cvP828https://is.gd(، وهذا الرابط لتحميله: 3-3مقال نشره بعنوان: بيان وتوضيح )ص  ( 2)
 .Of8L1https://is.gd/oصورة من ذلك التعليق: لوهذا الرابط  ( 3)
نقل ذلك عنه عادل اجدابيا يف منشور له على صحفته يف الفيس بوك، وهذا الرابط لصورة منها:  ( 3)

nZ23https://is.gd/IC . 
ومل  ،، ووصفها أبهنا قاعدة ابطلةقاعدة )ردك جلرح العامل جرح فيه(ح يف إنكار مع أن حممد بن هادي صا  ( 3)

اء إجاابته على األسئلة اليت طرحت بعد إلق إحدىكما يف   !يقلها أحد من السلف، وليس عليها نور العلم
ويعمل  فلماذا يطبقها على نفسه هـ،1332ربيع اآلخر عام  24بتاريخ « املرء على دين خليله»حماضرة بعنوان 

، وقد ىوجيعله عني احلق اترة أخر  ،الشيء اترة يشتد يف إنكارف؛ مضطربألنه رجل  اجلواب: ؟!مبقتضاها
 .مضى يف أثناء هذه السلسلة ذكر أمثلة كثرية على صدق هذا

ه يف أثناء لقائه مبجموعة من طالب العلم ابملدينة، وهذا الرابط لتحميل 1332صفر  23قاله يوم اجلمعة  ( 6)

https://is.gd/898cvP
https://is.gd/o1L8Of
https://is.gd/IC75nZ
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حممد بن  غري موقفانظر إىل ت مث، اليت يوايل ويعادي عليها وثباته على السنة العالية مبكانته قرارواإل
: ، حيث قال(1)ذلكل املوجبات وطالبه ابلدليل عرفالشيخ عارضه يف حتذيره من  بعدما منه هادي

، وزعم أن العالمة عبيدا  عنده (2)«الشيخ عبيد ال قيمة له، وال وزن له، وال يساوي هللة وال فلسا  »
 (3)قواعد السلف.قواعد ابطلة ختالف 

على التحذير  عومةاملز  له أدلته ستب   تعلى أن من مل ابهلل ثالاث  قسم حممد بن هادي أ كله  ومع هذا
ال يرى إال  والواقع دليل على أن هذا ميني غموس؛ فإنه (3)،عنده ممن ينبزهم بلقب الصعافقة معذور

بل يعاديه معاداته  ،رافهمويثبت احن دليال  يدينهملو اعتذر أبنه مل ير حىت  هفي ال يعذر أحدا  خيالفهو  قوله
ألهل البدع من األمر ابهلجر ومقاطعة دروسه والتحذير منه والطعن فيه أبشنع األلفاظ، بل لعلها أشد 

 منها.
إذا كان  الفنتالشغب و  ال حيذر حممد بن هادي ممن يستحق أن حيذر منه من أهل ويف املقابل:

 وقفه منم الذين يسميهم احتقارا  ابلصعافقة، ومن األمثلة على ذلك: ينصره يف حربه ضد السلفيني
يه فضيلة ف تكلم، الذي بني العلماء الراسخون ما عنده من بالاي؛ فقد الفلسطيين أسامة بن عطااي

وصل أمره إىل حد »قال عنه: ف، مرارا   وحذر منه -حفظه هللا-اجلابري  بن عبد هللا ديمة عبالعال الشيخ
لو  ». وقال: «يغرت به أهل ليبيا ال عوامهم وال خواصهم فنصيحيت أن ال ،والطيش وخفة العقلاجلنون 

 (3)«.شيء لردعته وأن الرجل هيج الفتنة مرألكان يل من ا
ا بقوة، فة عقل، وهو داخل يف األمور السياسية يف قضية ليبيخالرجل فيه »عنه:  عبيد الشيخ وقال

                                 
 ./sWshK3https://is.gdاملادة الصوتية: 

 انظر تفصيل ذلك يف احللقة العاشرة ضمن هذه السلسلة.  (1)
فيها ذلك:  حكىعلي بن أمحد املدخلي، وهذا الرابط لصورة من التغريدة اليت ألخ قال ذلك ل ( 2)

2e3https://is.gd/tnN. 
 انظر تفصيل ذلك يف احللقة العاشرة ضمن هذه السلسلة.  (3)
، وهذا الرابط هـ1332ذو القعدة  24عرب اهلاتف ليلة اخلميس  اليت ألقاها توجيهيةالكلمة قال ذلك يف ال ( 3)

 .l3https://is.gd/SGWHلتحميل املادة الصوتية: 
هـ، وهذا الرابط لتحميل تسجيلها: 1333شوال عام  22قاله يف مكاملة هاتفية سجلت اليوم االثنني  ( 3)

kJcVb2https://is.gd/. 

https://is.gd/5sWshK
https://is.gd/tnN3e2
https://is.gd/SGWH4l
https://is.gd/7kJcVb
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تصل به أن ابن مث ذكر امل«. جل عنده خفة وعنده طيش، هللا يكفينا شرهفأان ال أثق من كالمه أبدا ، الر 
هذا خبل جمرم، »عطااي يزعم أن اإلخوة يكذبون على الشيخ وال ينقلون له الواقع، فقال الشيخ مغضبا : 

سلم »ال: ، إىل أن ق«هذا خبل خبل خبل، جمنون جمنون، جمنووووون، ال تغرتوا بكالمه، اسكتوا عنه
لشباب، وال يغرتون بكالمه أبدا ، ال يغرتوا بكالمه، الرجل خفيف، خفيف العقل وطائش، يل على ا

 (1)«.ما عنده أتنٍ  يف األمور
ضروا حتهذا ال  ،ال ال: »أسامة بن عطااي وقال الشيخ حينما سئل عن حضور دورة يشارك فيها

، ذقتم مرارته هأنتم تعرفون ،عنده طيش وعنده خلط... روا لهضهذا صاحب طريق مغرور ال حت ،له أبدا  
 (2)«.له أبدا   افال حتضرو ، ايبييف ل

أمحد بن عمر بن سامل ابزمول وأسامة بن عطااي كالمها فتان، ال يوثق منهما، »وقال الشيخ أيضا : 
يوخ وأهنما من ش ،ثنان يف ُمهيجة الفنتويشرتك اال، عهد له وال وعد إال أن أسامة كذاب مغرور، ال

وال  ،هذا ما تلخص عندي من حال الرجلني فال تغرتوا هبما، فوارَ ع  مضت عدة سنني ومل يُـ  الفجأة الذين
 (3).«رجل ال يعرف حاهلما أو أنه يعجبه حاهلما فال يزكيهما إال، تغرتوا مبن زكامها

 هويتبني من خالل كالم الشيخ املنقول أنه مل حيذر من ابن عطااي جزافا ، بل بني أن سبب حتذير 
دهلمة عمت ، وفتنة م-ليبيا- دولة مسلمةنفسه يف انزلة تتعلق بسياسة ابن عطااي إقحام هو منه 

 إلصالح بينهمم ابأهنم فوضوا إليه القياكأنه يرى نفسه مفيت ذلك البلد ومكلفا  إبرشاد مواطنيه و   اسكاهن
  (3)م!وهنؤ يعتقد أنه ال أحد أعلم منه بشهو ، و بطيشه وخفة عقله والفصل فيما تنازعوا فيه

                                 
هـ، وهذا الرابط لتحميل تسجيلها: 1333شوال عام  34قاله يف مكاملة هاتفية سجلت اليوم الثالاثء  ( 1)

https://is.gd/JfCnGH. 
هـ، وهذا الرابط لتحميل تسجيلها: 1333ذو القعدة عام  13ء قاله يف مكاملة هاتفية سجلت اليوم الثالاث ( 2)

https://is.gd/hQtaEe. 
هـ، وهذا الرابط لتحميل تسجيلها: 1336حمرم عام  11قاله يف مكاملة هاتفية سجلت اليوم الثالاثء  ( 3)

.gd/JMsXbbhttps://is. 
(، 33-31)ص « كشف اخلبااي من سرية أسامة بن عطااي»انظر: مقال األخ أيب معاذ حممد مرابط بعنوان  ( 3)

 .https://is.gd/RaezICوهذا الرابط لتحميله: 

https://is.gd/JfCnGH
https://is.gd/hQtaEe
https://is.gd/JMsXbb
https://is.gd/RaezIC
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الذين حذروا من أسامة بن عطااي: فضيلة شيخنا العالمة ربيع بن هادي  الكبار ومن العلماء
وبينوا أخطاءه للناس،  ،ال يستقبل العتييب مرة أخرى :رَت ف  قولوا حل َ »، حيث قال: -حفظه هللا-املدخلي 

 (1).«فيني يف ليبيا واألردن والسعوديةق صف السلفهذا فر   حذروا منه،
به مبين على معرفته به منذ أكثر من عشرين عاما ، وأن سب البن عطااي هأن جرح شيخنا ربيعر وذك

 (2)تفريقه للسلفيني يف مشارق األرض ومغارهبا.
فالشيخ ربيع يف حتذيره من أسامة بن عطااي بني أن سبب التحذير هو ما قام به ابن عطااي من 

ه مدة طويلة مما يدل القضااي، وأن جرحه صدر بعد معرفته بتفريق السلفيني يف بلدان شىت بتدخالته يف 
 (3)على صربه عليه كما هو معهود عن الشيخ.

ادى مت ومل يرجع أسامة بن عطااي عن أخطائه اليت من أجلها تكلم فيه العالمتان وحذرا منه، بل
 (3)تطاول عليهما وأساء فيهما القول.ابلباطل و 

دعوة وضرٌر ضرر على ال»؛ فإنه يف أحد ااجمالس وصفه أبنه: وحممد بن هادي يعلم حال ابن عطااي
 (3)،فقه متاما   كن عدميإن مل  فقهٍ  وقلة   على جهلٍ يدل ، وذكر أن أحد مقاالته «ر  شَ  ر  على املشايخ، شَ 

ر تسجيل هذا الكالم  صاحبها مل أيذن ل»حممد بن هادي؛ ونقل عنه الكوري هدي:  استاءولكن ملا ُنش 
بعض  يوافق الشيخ أسامة عطااي على ومع هذا فإن شيخنا ال ،بتسجيلها وأنه كان جملس خاصاخلائن 

                                 
عبد الشيخ هـ، وكان من ضمن احلضور: 1338مجادى الثانية عام  21قال ذلك يف جملس يف بيته يوم االثنني  ( 1)

الواحد املدخلي وحممد شلوف وحممد اخلفيفي، كما نقل ذلك فرج العماري عن الشيخ غازي العرماين، وهذا 
. وقد https://is.gd/YclZkiنقل فيه الكالم املذكور:  املنشور يف الفيس بوك الذيالرابط لصورة من 

أكد حممد اخلفيفي صحة الكالم املنقول عن الشيخ يف مادة صوتية سجلها، وهذا الرابط لتحميلها: 
p4https://is.gd/Hvqq. 

هـ، وهذا الرابط لتحميل البيان 1332مجادى األوىل عام  12قال ذلك يف جلسة مع بعض التونسيني بتاريخ  ( 2)
 .https://is.gd/JcajhZالذي نشره أحدهم عما جرى يف تلك اجللسة: 

 (، وقد تقدم الرابط لتحميله.6)ص « كشف اخلبااي من سرية أسامة بن عطااي»انظر:  ( 3)
 .(23-2)ص  املقال السابقانظر:  ( 3)
، وهذا الرابط لتحميل املادة الصوتية: هـ1332رجب عام  28السبت ر هذا التسجيل يوم ش  نُ  ( 3)

E2QG2https://is.gd/k. 

https://is.gd/YclZki
https://is.gd/Hvqq0p
https://is.gd/JcajhZ
https://is.gd/k2QG2E
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أبن أسامة بن عطااي عليه  معرتففهو  (1).، ومل يرتاجع عما قاله فيه«خيرجه من السلفية أموره لكن ال
من السلفية  ه، إال أنه ال يرضى بنشر كالمه الشديد فيه، وقام بتلطيف اجلو بنفي أنه خيرجعظيمة مآخذ

 ! عنهمما يربر عدم حتذيره منه علنا  وسكوته 
وقد أعلن أسامة بن عطااي أنه عفا عن حممد بن هادي وساحمه فيما صدر منه تاهه، وأن بينهما 

وذكر أن حممد بن هادي منزعج جدا  من نشر كالمه فيه، وأن عالقته مبحمد بن هادي  (2)تواصل،
 (3)ممتازة.

ابن  : أين استضفتُ إضافة  إىل هذا التسجيل حممد بن هادي عن ابن عطاايومما يؤكد عدم رضا 
لى ليلقي كلمة ع -رمحه هللا- عبد هللا القرعاوي العالمةيف سكن دورة  هـ1331يف عام  عطااي مرة

وأثنيت عليه حلسن ظين به يف ذاك احلني، وبلغ ذلك حممد بن هادي، وملا التقيت  له ، وقدمتالطالب
احي البن مس عاتبين عتااب  شديدا ، وأنكر علي   -رمحه هللا-د شيخنا العالمة زيد املدخلي به أمام مسج

ه أبين ل طعوان  شديدة، واعتذرتُ  هعطااي إبلقاء كلمة، وذكر يل أنه صاحب مشاكل وفتان، وطعن في
شر كالمه فيه من ن انزعجمل أعلم عن ذلك، فأان أتعجب غاية العجب من تقريبه البن عطااي إليه اآلن و 

مع أن ابن عطااي مل يرجع عن شيء مما كان عليه، بل ازدادت مشاكله وفتنه وحروبه على املشايخ 
دودا  لأن حممد بن هادي إمنا يواليه اآلن لكونه عدوا   ت، لكين أيقنيف كل مكان السلفينيطالب العلم و 

كما قال ،  ا  ذه صديقا  محيمواخت صريا  مؤيدا  وند فيه فوجملن يعاديهم حممد بن هادي من السلفيني 
 الشاعر:

 بتلفيق التصنع والنفاق ***فقد يتعاشر األقوام حينا 
 عدو عدوي أو صديق صديقي ***وإن أحق الناس مين خبلة 

لكن  وأبنه شر وعلى املشايخ فمحمد بن هادي وصف أسامة بن عطااي أبنه ضرر على الدعوة

                                 
 ./zSKuz1https://is.gdكما يف رسالة نشرها عرب الواتس آب، وهذا الرابط لصورة منها:   (1)
هـ، وهذا الرابط لصورة منه: 1332رجب عام  22كما يف منشور كتبه على صفحته على الفيس بوك بتاريخ  ( 2)

https://is.gd/VzJBLs. 
هـ، وهذا الرابط لصورة منها: 1332ذو القعدة عام  12كما يف تغريدة كتبها يوم األربعاء  ( 3)

2https://is.gd/NHdnq. 

https://is.gd/1zSKuz
https://is.gd/VzJBLs
https://is.gd/NHdnq9
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لساعة أي ومل يقم حىت ا-بعينه على الشيخ عرفات احملمدي  ، كما ادعى ذلكال خيرجه من السلفية
 ، إال أنه يالطف أسامة بن عطااي ويغضب من الكالم فيه خمالفا  للعلماء الذين جرحوه-دليل على ذلك

 للعلماء الذين خمالفا   -يف نظره-، وحيارب الشيخ عرفات ويعادي كل من خذ له يف ذلك را  جرحا  مفس  
 .على نفسه ورأيهالوالء والرباء  صورة من صور عقد حممد بن هاديزكوه، وما ذلك إال 

حيث حيذر من شخص أو أشخاص  ؛: تناقضه يف التحذير من األشخاصهذا أكثرومما يربز 
ذلك: أن  ممن حذر منهم! وبيان أقوىتوفر هذا السبب فيه، بل هو فيه  لسبب، وال حيذر من آخر مع

ي إمنا تكلم زعم أن حممد بن هاد -ى من السعوديةفَ نـ  صاحبه السابق قبل أن يُـ -أشرف البيومي املصري 
منشأ »فيمن ينبزهم احتقارا  بلقب الصعافقة بسبب تدخلهم يف شؤون الدعوة، حيث قال البيومي: 

 دا  أن الشيخ حمم :صعافقة هوالوبني  -حفظه هللا- بن هادي املدخلي لة الشيخ حممداخلالف بني فضي
ية، لتوافر ء الصعافقة يف شؤون الدعوة السلفأبن يتدخل هؤال ما  ات ضا  رفيرفض  كان -حفظه هللا-

يتدخلوا يف  أبالقة ء الصعافهؤال -هللا حفظه-وقد نصح فضيلته  .ولعدم أهليتهم اثنيا   ،العلماء أوال  
ن هم عواقب األمور، والذي قد  رون، الذين ياملرجع فيها إىل أهل العلم الكبار هذه املسائل، فإن

  (1).«وحنكة يف مثل هذه القضااي أصحاب تربة
يؤكد والء حممد بن هادي الشخصي؛ ألن أسامة بن  هذا فإنهفإن صدق هذا املصري يف كالمه 

ؤون الدعوة اليت يكون املرجع فيها إىل أهل العلم الكبار دون غريهم! عطااي من أشد الناس تدخال  يف ش
مع أن املصري مل يذكر دليال  واحدا  على دعواه أن من يسميهم ابلصعافقة فعلوا ما اهتمهم به، واألدلة 

، فلماذا طعن حممد بن (2)متضافرة وال ينكره إال جاحديف شؤون الدعوة على تدخل أسامة بن عطااي 
 هؤالء بدعوى أهنم تدخلوا يف شؤون الدعوة السلفية مع عدم وجود ما يثبت دعواه، وترك هادي يف

أسامة بن عطااي مع وجود األدلة الكثرية تدل على قيامه مبا ادعاه على من يسميهم ابلصعافقة؟؟ 
 معنه يسكتاجلواب: ألن حممد بن هادي يوايل ويعادي على شخصه ورأيه، وحيذر من األشخاص أو 

يشهد ببطالن  الهح خالفه فواقع يدعيوإن  ،بناء  على ذلك ال ملخالفتهم للمنهج السلفي وموافقتهم له
                                 

 (.1منشأ اخلالف بني فضيلة الشيخ حممد بن هادي املدخلي وبني الصعافقة )ص مقال نشره بعنوان: قاله يف  ( 1)
، وقد «كشف اخلبااي من سرية أسامة بن عطااي»عه األخ أبو معاذ حممد مرابط يف مقاله بعنوان: انظر ما مج ( 2)

 تقدم الرابط لتحميله.
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 دعواه.
الذي يزن  احلريب فاحلا   على نفسه يف عقد الوالء والرباء وقد شابه حممد بن هادي يف هذه الطريقة

حفظه -املدخلي  ربيع بن هادي فضيلة شيخنا العالمة ، كما بني ذلكله الناس مبوافقتهم له وخمالفتهم
 احلريب كان يشيد بكتب العالمة ربيع وكتاابته، مث بعدما حذر منه الشيخ بعد أن ذكر أن فاحلا   -هللا

 أال يدل موقفك هذا األعوج األهوج أنك جعلت: »، مث قالصار يشوهها ويرميه بعدم األمانة يف النقل
 من كتبه؟!ر منه و ذ  حيُ  جمرما   ن خالفك يصبح خائنا  من وافقك فهو الصادق املأمون وم نفسك ميزاان  

د ؟!! بل من أئمة اجلرح والتعديل مثل حيىي بن سعيعدال   فهل من يفعل هذا يكون عند الناس مأموان  
 أو أن العقالء ال يعبأون وابن معني؟!! ،وأمحد بن حنبل ،ومالك ،الرمحن بن مهدي وعبد ،القطان

ال سيما وهم قد عرفوا كذبه واشتهر ابلكذب واجلور الغليظ يف  ،مهانةبقوله وال يزداد عندهم إال 
 (1).«؟!األحكام على األبرايء

يقع  حنن ندين هللا أن اخلطأ والتناقض»يف موطن آخر:  -حفظه هللا-العالمة ربيع شيخنا وقال 
 ؛مليزانهو اجعل نفسه  ولكن فاحلا  ، كما هو عقيدة أهل السنة -شيخ اإلسالم أو غريه-من العلماء 

وكما  ،تعديلكما فعل أبئمة اجلرح وال  ،ومستعد أن يهني كل من خيالفه وحيقره ،فما خالفه فهو الباطل
 ،بالغ يف نصرتهي وما وافق هواه ولو كان خطأ أو ابطال   ،فعل بكثري من العلماء املعاصرين وغري املعاصرين

 (2)«.وادعاء اإلمجاع وإن مل يكن هناك إمجاع ،ولو ابألكاذيب والرتهات
، -يف زعمه-واحلاصل: أن حممد بن هادي يوايل من ينصره وميدحه ويعادي من يعارضه ويطعن فيه 

العالمة ربيع بن  ناقال فضيلة شيخ، وهذا ضالل مبني، كم (3)فهذا هو ميزان اجلرح والتعديل عنده
ْئنا أبهوائنا، ونسال جيوز أن ن  : »-حفظه هللا-هادي املدخلي  قط زِّن  الناس  أبهوائنا، ونرفع م ْن شِّ

ْئنا أبهوائنا، فهذا هو الضالل واهلوى الذي ما وراءه ضالل وال هوى شبابنا أن  ، ونعيذ ابهللم ْن شِّ

                                 
ن ضمن جمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة ربيع ب ،ااجمموع الواضح يف رد منهج وأصول فاحل ( 1)

 (.2/122) هادي املدخلي
 (.2/242) املصدر السابق ( 2)
، وينطبق «ابكشف النق»وقد ادعى حممد بن هادي ذلك على من يسميهم ابلصعافقة يف كتابته اليت مساها  ( 3)

 عليه املثل: رمتين بدائها وانسلت.



13 
 

 (1)«.يكون على هذه الشاكلة
فلن يغنيك من  قلدهت ظن مبنالحسن ملبالغتك يف أيها السلفي من الوقوع يف هذه البائقة  أعيذكف

 ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿هللا شيئا ، قال تعاىل: 
ھ ھ ے ے ۓ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 .﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
 ۞ ۞ ۞ 
 

 يتبع إن شاء هللا

                                 
 (.323اللباب من جمموع نصائح وتوجيهات الشيخ ربيع للشباب )ص  ( 1)
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 الحلقات السابقة
 
 رابط التحميل عنوان احللقة

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

 )ابإلميان( بقول الزاندقة ﴾ ڌ 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/3E1pqe 

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

https://is.gd/7w5olk 

 https://is.gd/sUe5F3 الشجم يف ردوده على طالب العلم السلرينيالسب و احللقة السابعة: 

رجال تول الرسول »جتويزه االسجراد  من كجاب احللقة الثامنة: 
 ملن عنده خلرية «ملسو هيلع هللا ىلص

https://is.gd/TjsOL3 

 https://is.gd/6gKgOW «من تسن الطالع»قوله: احللقة التاسعة: 

دعواه أن عدم قبول جرح السلري الذي مل يبني سببه احللقة العاشرة: 
 -ترظه هللا-قاعد  ابطلة وضعها العالمة عبيد اجلابري 

https://is.gd/vYaBa0 
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