
 تومغالطا للكشف عن أخطاء

 محمد بن هادي املدخلي
 

 ( صورة أو ابلشهودبموثقة بصوت حممد بن هادي أو املذكورة كل األخطاء )  
 
 

 :الخامسةالحلقة 
 ملسو هيلع هللا ىلصقدح فيه( خاصة بالنبي  شخصه أن قاعدة )القدح يف أصحاب الدعوا 

 يف دعواه أنه قرر ذلك  وكذبه عىل العالمة ابن عثيمني
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لم أن القدح يف اع: »-رمحه هللا-سئل حممد بن هادي عن رأيه فيمن احتج بقول الشيخ العثيمني 
مها  -مارضي هللا عنه-؛ إذ إن أاب بكر وعمر ملسو هيلع هللا ىلصقدح يف الرسول  -رضي هللا عنهما-أيب بكر وعمر 

 يف خواص أصحاب العالِ  طعنالعلى أن  (1)ملسو هيلع هللا ىلص«أخص أصحابه به، فالقدح فيهما قدح يف الرسول 
ال هؤالء املتهوكون قد كفاان هللا جل وع ،-وهلل احلمد-أظن هؤالء اجلهلة »، فأجاب: طعن يف العال
 ملسو هيلع هللا ىلصلنيب افبينوا جهلهم وعوارهم،  ،-وهلل احلمد-فقام عليهم طالب العلم من كل قطر  ،ابلرد عليهم
عنهم  أخربان جل وعال أنه رضي قد -رضي هللا تبارك وتعاىل عنهم-وهؤالء صحابته  ،معصوم

حىت يكون أصحابه إذا طعن فيهم كان طعنًا يف  معصوم ملسو هيلع هللا ىلصفمن هو مثل النيب ، ورضوا عنه
 .هذا من انحية ؟!(2)النيب

 ،يعرف معىن الكالم ،وفقيه دقيق نبيل ،عال جليل -رمحه هللا-ومن انحية اثنية الشيخ ابن عثيمني 
لكن أصحاب ، و وبصحابته وال يشركه فيه أحد ملسو هيلع هللا ىلصوبني أن هذا خاص ابلنيب  ،وله كالم يف هذا

وهؤالء قد أزاغ هللا  ،﴾ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿اهلوى أعماهم هللا بسبب أهوائهم قال جل وعال 
 ،ني سوء مقصدهموليب ،-سبحانه وتعاىل-وما ذلك إال ليفضحهم  ،قلوهبم عن كالم الشيخ ابن عثيمني
 نسأل هللا، ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿ :قال جل وعال ،م التوفيقوسوء القصد سبب عظيم يف عد

 (3)«.العافية والسالمة
 :الخطأ بيان

أصحاب  القدح يف)قرر أن احلكم أبن  -رمحه هللا-دعوى حممد بن هادي أن العالمة ابن عثيمني 
وأصحابه كذب حمض، فإنه قرر يف مواطن كثرية أن ذلك حكٌم ملسو هيلع هللا ىلص خاص ابلنيب  (الشخص قدح فيه

 ملسو هيلع هللا ىلص:رسول هللا وأما كونه طعناً ب»ملسو هيلع هللا ىلص: عامٌّ، منها: قوله يف بيان كون القدح ابلصحابة قدحاً برسول هللا 

                                 
 (.7/292التعليق على صحيح مسلم ) ( 1)
 هكذا قال، والصحيح: فيه. ( 2)
 .https://is.gd/KVDSzpالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 3)

https://is.gd/KVDSzp
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ألن القرين  ؛ملسو هيلع هللا ىلصهبذه املثابة من الكفر والفسوق، فهو طعن ابلرسول ملسو هيلع هللا ىلص ل: إذا كان أصحاب النيب افيق
ري؛ ألن خ يقال: فالن ليس فيه ،دين قرينه، وكل إنسان يعاب بقرينه إذا كان قرينه سيئاً  على

 (1).«(باح  ص  ـ  ابمل الطعن يف األصحاب طعن  ـ)ف ،من أهل الشر قرانءه فالن وفالن وفالن
ول هللا أما كونه قدح برس: »-رضي هللا عنهم-ومنها أيضاً: قول الشيخ عن القدح يف الصحابة 

ك جتد الناس ولذل ،(الصاحب على حسب حال صاحبه ابلنسبة العتباره ومعرفة قدره) فألن ملسو هيلع هللا ىلص:
 احلدي  بل يف ،ويف احلكمة املشهورة ،لفاسق نقص اعتباره عندهم إذا رأوا هذا الشخص صاحباً 

ويف احلكمة املشهورة  ،(2)«فلينظر أحدكم من خيالل ؛املرء على دين خليله» :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 
 :املنظومة

 (3)«.يقتدي ن  فكل قرين ابملقار   ***عن قرينه  ل  عن املرء ال تسأل وس  
أنه : »-عنهم رضي هللا-يف أثناء حديثه عن حماذير الطعن يف الصحابة الكرام  قوله ومنها أيضاً:
أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح ، وذلك ملسو هيلع هللا ىلصطعن يف الرسول 

بني الناس أن الرجل الشريف إذا كان من حوله من أصحابه قد ط ع نوا يف مقامه؛ ألن العرف 
ابلفسق والفجور وغريمها فال شك أن هذا قدح فيه، وإن مل يكن مثلهم يف الفجور والفسق؛ ألن 
الواجب عليه أن يصطحب أانساً شرفاء، أما أن يصحاب أانساً على جانب من الفجور والفسوق 

 (4)«.ن مل يكن هو على شاكلتهم من الفجور وغريهفهذا ال شك أنه عيب فيه، وإ
وقارنه مبا  ملسو هيلع هللا ىلصفانظر إىل تعليل هذا العال الرابين حلكمه أبن الطعن يف الصحابة طعناً يف رسول هللا 

وماً، وكذبه وأصحابه لكونه معصملسو هيلع هللا ىلص ذكره حممد بن هادي يتبنْي لك: خطؤه يف زعمه أنه خاص ابلنيب 
قال بشمول  يف دعواه أنه قرر ذلك، وبغيه يف جتهيله وتسفيهه ملن -هللارمحه -على العالمة ابن عثيمني 

 .، واهتامه له بسوء القصد وزيغ القلبالقاعدة لورثة األنبياء وهم العلماء

                                 
 (.2/311الصاحلني )شرح رايض  ( 1)
(، 7319(، واحلاكم )رقم 2378(، والرتمذي )رقم 4833(، وأبو داود )رقم 8228أخرجه أمحد )رقم  ( 2)

 (.927وحّسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )رقم 
 (.737-1/737فتاوى نور على الدرب ) ( 3)
 (.392شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة )ص  ( 4)
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قرر بوضوح أن قاعدة )الطعن يف األصحاب طعن  -رمحه هللا-واحلق أن العالمة العثيمني 
 اذ الصحبة الصاحلة واجتناب الصحبة السيئة، كما دل ابملصاَحب( عامة؛ ألن الواجب على املسلم اخت

 على ذلك نصوص الكتاب والسنة وآاثر الصحابة، منها:
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿قول هللا تعاىل:  -

 .﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
وا من الكفار يتخذ هنى هللا عز وجل املؤمنني هبذه اآلية أن: »-رمحه هللا-قال العالمة القرطيب 

 (1)«.واليهود وأهل األهواء دخالء ووجلاء، يفاوضوهنم يف اآلراء، ويسندون إليهم أمورهم
 (2)«فلينظر أحدكم من خيالل ؛املرء على دين خليله»ملسو هيلع هللا ىلص: قول رسول هللا  -
إمنا مثل اجلليس الصاحل، واجلليس السوء، كحامل املسك، وانفخ الكري، ملسو هيلع هللا ىلص: »قول رسول هللا  -
ل املسك: إما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة، وانفخ الكري: إما أن فحام

 (3)«.خبيثة حيرق ثيابك، وإما أن جتد رحياً 
 :فُيقال خبيثة،ً  هتُ عَ فُتصبح سُْ  فالٌن صاحُب فالن، :أن يُقال :الريُح اخلبيثة»قال حممد بن هادي: 

 (4)«.ب ذلك السَّيءحهو، لو كان فيه خري ما ص لُ الرج سَ ئْ بِ 
 (2).«َسهجل: ََمَْشاه، وَمْدَخله، وََمْلِ من فقه الر : »-رضي هللا عنه-قول أيب الدرداء  -

ابن حبان  احلافظفمن اختار لنفسه أصحاَب سوٍء فال ريب أنه مذموم وأنه يُ ْلَحق هبم، كما قال 
من صحب ألن  ؛ويفارق صحبة املتهم يف دينه ،املريب يف نفسهالعاقل جيتنب َماشاة : »-رمحه هللا-

                                 
 (.2/272قرطيب )تفسري ال ( 1)
 تقدم خترجيه. ( 2)
 (.2728(، ومسلم )رقم 2121أخرجه البخاري )رقم  ( 3)
ا الرابط ، وهذ«صاحب وجليس صاحل، وصاحب وجليس سوء»قال ذلك يف حماضرة نشر تسجيلها بعنوان:  ( 4)

 .32zh2https://is.gd/cلتحميل املادة الصوتية: 
(، والبخاري يف التاريخ 27124(، وابن أيب شيبة يف املصنف )رقم 988أخرجه ابن املبارك يف الزهد )رقم  ( 2)

(، وابن عبد 377اإلميان )رقم  -(، وابن بطة يف اإلابنة 77(، وابن أيب عاصم يف الزهد )رقم 4/239الكبري )
 (.1/211ياء )(، وأبو نعيم يف حلية األول821الرب يف جامع بيان العلم )رقم 

https://is.gd/c0zh35
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إذا ل جيد املرء ، فوالرجل ال يصاحب إال مثله أو شكله ،ب إليهس  ومن عاشر امرأً ن   ،ف هبمر  ع   قوماً 
 (1).«بداً من صحبة الناس حترَّى صحبة من زانه إذا صحبه، ول َيِشْنه إذا ُعِرف به

ب  إذا »حممد بن هادي: وقال   ،استدللنا به على أن اآلخر سيء  أيضاً  السَّيء  شخصاً  ص ح 
عن  ،قاَرنقريُن ابملال ه:ألن ؛ءعلى أنه سي ءاستدللنا مبصاحبته للسي حب من ال نعرفه سيئاً صوإذا 
ما ميكن أن أيوي إليه إال وقد وافقه، فإن القلوب إذا تالق  يف النسبة  ،قرينه رْ ء ال تسأل وأبصر امل

 (2)«.بدان ابلصحبةتقارب  األ
 ىي بن حيعند أئمة السلف: )احلكم على املرء ببطانته(، كما قال اإلمام ولذلك كان من املسلَّمات 

 -ابن صبيح :يعين-ملا قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إىل أمر الربيع » :-رمحه هللا- سعيد القطان
قال: من بطانته؟ قالوا: أهل  ،سأل: أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إال السنة ،وقدره عند الناس

 . «قال: هو قدري ،القدر
وقال  ،دقلقد نطق ابحلكمة فص ،رمحة هللا على سفيان الثوري»: -رمحه هللا-اإلمام ابن بطة قال 

قال هللا عز  ،والبيان لبصريةويعرفه أهل ا ،ويدركه العيان ،وما توجبه احلكمة ،بعلم فوافق الكتاب والسنة
 (3)«.﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿وجل: 

 ،احلمام مع احلمام ؛كأجناس الطري  أشكالالناس : »-هللارمحه -بن دينار  مالكوقال اإلمام 
 (4).«هل  ك  ش  بوكل إنسان  ،والصعو مع الصعو ،والبط مع البط ،والغراب مع الغراب

يسوا لواآلن يريد حممد بن هادي أن يبطل هذه القاعدة؛ فيصف الذين ينبزهم ابلصعافقة أبهنم: 
ال و  ،شر على املسلمني وعلى أهل السنة عامة يف كل مكانملحقون أبهل األهواء، و سلفيني، و 
تمع إىل  من ارمتى إليهم يف أحضاهنم واس، و ال يستفيد منهم إال أعداء الدعوة السلفية، و خري فيهم

                                 
 (.223روضة العقالء )ص   (1)
ا الرابط ، وهذ«صاحب وجليس صاحل، وصاحب وجليس سوء»قال ذلك يف حماضرة نشر تسجيلها بعنوان:  ( 2)

 .https://is.gd/lGaFwyلتحميل املادة الصوتية: 
 (.423-2/422اإلميان ) -اإلابنة الكربى  ( 3)
 (.2/482)اإلميان  -اإلابنة الكربى  (، وابن بطة يف327أخرجه ابن حبان يف روضة العقالء )رقم  ( 4)

https://is.gd/lGaFwy
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إىل غري ذلك من  (1)،أخس من حزب اإلخوان املسلمني، و كالمهم أهلكوه ولو كان كبرياً يف السن
الذين  هاومشاخي ال يقدح يف علماء الدعوة السلفيةيدعي أن ذلك األوصاف الذميمة اليت رماهم هبا، و 

نطبق وأصحابه وال يملسو هيلع هللا ىلص ، فإن هذا عنده خاص ابلنيب اختذوا هؤالء بطانًة وخواصًا وأصحاَب مشورةٍ 
على أحد َمن جاؤوا بعدهم عرب مخسة عشر قرن! وال شك أن هذا خمالف ملعايري السلف يف احلكم 

 .-رمحه هللا-على األشخاص، وما قرره علماء السنة كالعالمة حممد بن صاحل العثيمني 
 ۞ ۞ ۞ 
 

 يتبع إن شاء هللا

                                 
 ثة ضمن هذه السلسلة لتوثيق هذه األوصاف املذكورة من كالم حممد بن هادي.الانظر احللقة الث ( 1)
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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 

مل يفّرق السلفيني، واحتجاجه بكثرة من دعواه أنه احللقة الرابعة: 
 حوله على أنه داعية خري

https://is.gd/PvdqeP 
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