
 تومغالطا للكشف عن أخطاء

 محمد بن هادي املدخلي
 

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

 :ةلثثاالحلقة ال
ء تشبيه هبم  زعمه أن إحلاق الصعافقة بأهل األهوا

 ورميه ملن جعل ذلك تبديعا هلم باجلهل واتباع اهلوى
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إهنم »لعااقق:  اب ه سأل حممد بن هادي عن قوله عمن يسميهمنقل الكوري هدي املغريب أن
 يف أفعاهلم، وال يفهم منه التبديع إال جاهل أو»، قأجابه حممد بن هادي  «ملحقون أبهل األهواء

 (2)«.(1)قلو قلَت ألحدهم  "مناقق"، ماذا يتبادر إىل ذهنك؟ ياين  نفاق عملي ،صاحب هوى
حقون هم مل»قلُت:  ويقولون: إن حممد بن هادي يبد ِّعهم، ال وهللا،»وقال حممد بن هادي  

 لل ، نعم يف أفعاهلم، هذه األفعال اليت يفعلوهنا أبهل السنة، ويفعلوهنا ابلسلفيني يف«أبهل األهواء
يقول   ملسو هيلع هللا ىلصيب ، النمكان، ولم من الكالم ألهل العلم يف هذا، يف تشبيه من ضل ببعض أهل الضالل

؟! نفاق عملي، والنفاق (3)، قهل كانوا هؤالء مناققني نفاق اعتقادي«ثالث من كنَّ قيه كان مناققا  »
الاملي ال خيرج صاحبه من اإلميان، قهؤالء إذا سلكوا باض طرائق أهل الضالل ليس ماىن ذلك أهنم 

 (4)«.أن يوق ِّقصاروا أهل الضالل، وهذا قد بينُته كذا مرة، ونسأل هللا سبحانه وتااىل 
 :الخطأ بيان

 -ظه هللا تااىلحف-يتضمن اجلواب الذي نقله الكوري رمي قضيل: الاالم: ربيع بن هادي املدخلي 
أبنه إما جاهل وإما صاحب هوى؛ ألنه الذي جال دعوى حممد بن هادي أبن العااقق: ملحقون 

 هادي جرح غريه ابلطان قيه مبا هو هذا طان صريح قيه، مع أن حممد بنو  ،(5)أبهل األهواء تبدياا  هلم
 أهون من هذا بكثري!

م واققوا أهل هنأل تشبيههم هبم ودعوى حممد بن هادي أنه يقعد إبحلاق العااقق: أبهل األهواء
                                 

 كذا، والعحيح  نفاقا  عمليا . ( 1)
الرابط لعورة من احملادث: عرب واتس آب اليت صرح قيها بعح: نسب: الرسال: إليه   ( 2)

jMs8m3https://is.gd/. 
 هكذا قال  والعحيح  نفاقا  اعتقاداي . ( 3)
 .6https://is.gd/QzOCNالرابط لتحميل املادة العوتي:   ( 4)
(، 1)ص  «تاليقات على طاوانت الشيخ حممد بن هادي يف أانس أبرايء مما يعفهم به»كما يف مقاله بانوان   ( 5)

 .=336http://www.rabee.net/ar/artdownload.php?idوهذا الرابط لتحميل املقال  

https://is.gd/3m8jMs
https://is.gd/QzOCN6
http://www.rabee.net/ar/artdownload.php?id=336
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البدع يف باض أقااهلم ال تستقيم أبدا ؛ ألن ماىن إحلاق الشخص أبهل البدع  أن ُُتَْرى عليه أحكامهم 
ال لإلمام داود ق أن اإلمام أاب، ومنها أئم: السن: وعلمائها تقريرات يفواضح  وياامل مااملتهم، كما هو

  أرى رجال  من أهل السن: مع رجل من أهل البدع:، أترك كالمه؟ قال  -رمحهما هللا-أمحد بن حنبل 
 (1)«.به هُ قْ لِّ ه فك ل ِّْمه، وإال فأ  فإن ترك لالم  مه أن الرجل الذي رأيَته ماه صاحب بدع:، ال، أو تُ ْالِّ 

عى واد   -ي:ياين  االحتاد- للظن هبم كان حمسنا  من    »-رمحه هللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمي: 
 (2)«.ل منهمعِّ وجُ  ،مق هبلِّ وإال أُ  ،ر هلم اإلنكارهِّ ظْ فإن مل يباينهم ويُ  ،مف حاهلَ ر ِّ أنه مل يارف حاهلم عُ 

ادلون عنهم عن الذين ميدحون التبليغيني وجي -رمحه هللا-الاالم: محود بن عبد هللا التوجيري وقال 
من كان منهم عاملا  أبن التبليغيني من أهل البدع والضالالت واجلهاالت وهو مع هذا ميدحهم »ابلباطل  

 (3)«.نبتجفإنه يُ ْلح ق هبم، ويعامل مبا يعاملون به من البغض، واهلجر، والوجيادل عنهم؛ 
يف رده على صاحب الكتيب الذي انقح عن مجاع: التبليغ باد أن ذكر إصرار  -رمحه هللا-وقال 

أن ينابذهم،  ومن كانوا هبذه العف: الذميم: قإنه ينبغي له»التبليغيني على ضالالهتم باد بياهنا هلم  
قإنه  ذلك من ذلك ويااديهم، ويتقرب إىل هللا ببغضهم وهجرهم، وحيث إنه كان على الاكس من

قوه أبهل البدع، ويعاملوه مبا يعاملوهنم به من البغض، واهلجر، والتجنب،  ينبغي ألهل السنة أن يُلحِّ
 (4)«.حىت يتوب وتظهر توبته

 باد أن أورد باض النقول عن أئم: اإلسالم -حفظه هللا-وقال الاالم: ربيع بن هادي املدخلي 
عليهم هذه  قما رأي أيب احلسن وأمثاله ممن تنطبق»هلم   اد داعيا  يف بيان أن من يثين على أهل البدع ي

األحكام العادرة من هؤالء األئم: األعالم؟ هل يقبلوهنا قيتوبون إىل هللا من هذا املنهج الضال الذي 
يسريون عليه والذي يرميهم يف هوة البدع والضالل؟ وهي سيالنون إدانتهم ألهل البدع الذين حيامون 

ابطيل واألصول الفاسدة، أو سيااندون ويستمرون يف أابطيلهم وحماماهتم عن أهل األهواء عنهم ابأل

                                 
 (.1/424طبقات احلنابل: ) ( 1)
 (.2/133جمموع الفتاوى ) ( 2)
 (.232القول البليغ يف التحذير من مجاع: التبليغ )ص  ( 3)
 (.312املعدر السابق )ص  ( 4)
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 (1)«.؟فيُ ْلح ُقون هبم فيكونون منهم ومن الدعاة إىل بدعهم وضالالهتموالضالل 
اهلم كما يزعم حممد بن أقايف باض هلم  واققتهمل هبم هتشبيه هو قإحلاق الشخص أبهل البدع ليس

ديع ى عليه أحكامهم، ويُااَمل مااملتهم، ويُ َادُّ منهم، وهذا يف احلقيق: تبرَ قتضي أن ُتُْ هادي، بل هو ي
حينما جال دعوى حممد بن هادي أبن  -حفظه هللا-له، ولذا ققد َصَدق الاالم: ربيع املدخلي 

اق أبهل حلالعااقق: ملحقون أبهل األهواء تبدياا  هلم، قهو حكم على كالمه بفهم الالماء الرابنيني لإل
صاحب هوى، وهللا  إماجاهل و قهو إما  ذلك قهممن البدع خالقا  ملا ادعى حممد بن هادي من أن 

اق أبهل البدع، حلاإلما قرره يف ماىن  يدل علىاملستاان! وأان أحتدى حممد بن هادي أن أييت بنص عامل 
 صدقه يف إيهامه أن هذا التأصيل متلقى  عن أهل الالم.مدى لنرى 

نظران إىل األوصاف اليت يطلقها حممد بن هادي على السلفيني الذين ينبزهم بلقب العااقق: وإذا 
علماء عند  اق هبماإلحل مبفهومواألحكام اليت ينزهلا عليهم قإننا جنزم أبنه أحلقهم أبهل األهواء والبدع 

  يف ذلك أقوالهرد هنا باض و ، ال أنه يشبههم هبم، وسأالسن:
 (2)«.يهممن أن يكونوا ف السلفيني أهونُ  قُ هؤالء ليسوا سلفيني، وتفر  »قوله عنهم   -1
ن فيهم شبه لبري من هؤالء الذي فإهنم وهللا فاحذروهم معشرة األحبة،  »عنهم قوله -2

ا هم يف بُُدو ِّ أمرهم، وإمنذا جلستم معهم لن حيدثولم مبا هم عليإ؛ ألنكم (3)ذلرانهم قبل قليل
ل كم إليهم، واستحكموا األمر، وعلموا من قلوبكم مون بذلك إذا يتكل استثبتوا منكم، ورأوا م ي ْ

  .إليهم، فإذا رلنتم إليهم أرسلوا إليكم سهامهم ورشقولم هبا، وافرغوا فيكم مسومهم أهنا قد اطمأن تْ 
فاحذروهم غاية الذر معشر األحبة، وال تنظروا يف مواقعهم، وال تستمعوا إىل للماهتم، فإهنم 

لذي ال إله إال هو شر على املسلمني وعلى أهل السنة عامة يف لل مكان، فاحذروهم غاية وا
ضائح والقبائح، ا ابلفو الذر! ألهنم وهللا ال يستفيد منهم إال أعداء الدعوة السلفية! فإهنم قد جاؤ 

ن علم م، ولكن الذي مل يطلع ال يارف، و وأهل السنة إذا ما اطلعوا على مقاالهتم عرفوا جهاالهتم
                                 

 (.122-121أبو احلسن يداقع ابلباطل والادوان عن اإلخوان ودعاة حري: ووحدة األداين )ص  ( 1)
، وهذا الرابط لعورة من احملادث: اليت ذكر قيها ذلك  -وققه هللا-الشيخ عبد هللا مهاوش  مسع منه ذلك ( 2)

https://is.gd/aVYzqh. 
 ياين  أهل البدع. ( 3)

https://is.gd/aVYzqh
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 .حج: على من مل يالم
ى أهنم هم قأصبحوا يستدلون هبم، وعل أصبحوا حجة للمبطلني على أهل السنة!ولُيالم أهنم قد 

ال أتمنوهم فسم املشايخ، ال وهللا كذبوا ورب الكاب:، تالميذ املشايخ وعلى أهنم هم الذين يتكلمون اب
لى الطريق على طلبة العلم، قطاع الط ريق عوال تسمعوا هلم وال أتخذوا عنهم، فإن هؤالء قط اع 

 أهل األهواء، -حفظكم هللا-فاحذروا  يقطعون الطريق يف ما بينهم وبني أهل العلم،، أهل السنة
واحذروا من املتشب هني بطلبة العلم والعلماء، فإهنم متشب هون وليسوا منهم يف القيقة، هؤالء شر  

زَيهم على أن يفضح -وجل وعال-، ويوشك هللا وبالء هم ويهتك سرتهم ويفضح أمرهم ويُظهر خِّ
فاحذروا معشرة األحبة من الرلون إىل هؤالء لما  .-نسأل هللا الااقي: و السالم:-رؤوس األشهاد 

فإن يف ذلك اخلري الكثري ويف ذلك دفع الشر لله إبذن هللا  حتذرون من الرلون إىل أهل األهواء،
 (1).«-حفظكم هللا-، قاحذروا وتنب هوا  لل مكانعنكم وعن الدعوة و عن أهل السنة يف

خري  خري فيهم، أحذرلم من الصعافقة، فإهنم ال الصعافقة ال خري فيهم الصعافقة ال»قوله   -3
ون أبهل العلم ، يتشبه-لثرهم هللا ال-وقد لثروا يف هذا العصر ويف هذا الزمان يف لل مكان  ،فيهم

 ،وال أتخذوا عنهم ،والتثقوا هبم ،والترجعوا إليهم ،والترتبطوا هبم ،احذروهم غاية الذر ،وليسوا منهم
 (2).«احذروهم لل الذر ،؛ فإن هؤالء عاقبتهم شر وهللاوالتربطوا الناس هبم

ال ترتبطوا هبم، وال تسمعوا هلم، وال تتصلوا هبم، والأتخذوا من أقواهلم، وال   »عنهم قوله -4
 ما ش رٌّ ش رٌّ عليكم، أحذرلم من ذلك لله معشر األحبة، فإنه وهللا تثقوا هبم يف نقلهم، فإهنم وهللا

مجع إىل اون أهل الالم يس. وصفوف السلفيني متزيق ،ومتزيق صفوف أهل السنة ،وراءهم إال الفنت
من ارمتى إليهم يف أحضاهنم واستمع إىل لالمهم وأما هؤالء العااقق: قإهنم ، الكلم: وتوحيد الكلم:

-الكبار  فتجد آاثرهم ظاهرة حىت يف بعض ،!-نعوذ ابهلل من ذلك-أهلكوه ولو لان لبرياً يف السن 

                                 
هلهل يف التحذير مالتاليق على أثر اإلمام مفضل بن »قاله يف حماضرة موجه: جملموع: من األمريكيني بانوان   ( 1)

 ./3zeCx8https://is.gd، وهذا الرابط لتحميل املادة العوتي:  «من طرق أهل البدع
، «تهعقيدة أهل السن: واجلماع: يف أمساء هللا وصفا»قاله يف حماضرة موجه: جملموع: من األلبانيني بانوان   ( 2)

 .uH1https://is.gd/KIbوهذا الرابط لتحميل املادة العوتي:  

https://is.gd/8zeCx3
https://is.gd/KIb1uH
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 (1)«.!وهمفُ ر  ممن ح   -نعوذ ابهلل من ذلك
توبوا عما هم يفال وهللا، وهللا، ال وهللا، ال جنتمع وإايهم أبدًا حىت  وأما الصعافقة»قوله   -5

بيان عما هم عليه فإان ساعون يف لشفهم، وبيان احنرافهم، و  اعليه، ويرجعوا إىل الق، فإن مل يتوبو 
قإهنم قد تسنَّموا  ،للناس يف لل مكان حىت حيذروهمجهاالهتم، وبيان ضالالهتم، وبيان شرهم وفتنتهم 

  (2)«.غارب الدعوة وأقسدوا قيها
 (3)«.غضب هللا عليهم، حل عليهم غضب هللا»عليهم بقوله   هؤ دعا -6
 (4).«هنم أخس من حزب اإلخوان املسلمنيإ  »عنهم قوله -7
 (5)«.هو رأس الشر»قوله عن الشيخ د. عرقات بن حسن احملمدي   -8
للهم   هؤالء عرفات، وعبد الواحد، وعبد اإلله، ومهند، وعبد املعطي، وبندر،»قوله   -4

  (6)«.منهم، وأشرهم عرفات وبندرشر، وما جاءان الشر إال 
  (7)«.يف قضية عرفاتاي أاب رحيانة خذلت ين »قوله لسامل الغرايين متحسرا    -12
 (8)«.سنرى اي أاب رحيانة هل ختتاران أم ختتار عرفات!»قوله لسامل الغرايين   -11

                                 
 .، وتسجيل كالمه يف املادة العوتي: نفسهااضرة السابق:احملقاله يف  ( 1)
ذي القادة عام  25قاله يف الكلم: التوجيهي: اليت ألقاها عرب اهلاتف لإلخوة مبدين: ابتن: يف شرق اجلزائر  ( 2)

 .https://is.gd/wSBtGJه ، وهذا الرابط لتحميل املادة العوت:  1434
 نقل ذلك عنه عمر حلسن ابالضي املغريب يف تاليق له على الفيس بوك، وهذا الرابط لعورة منه  ( 3)

Oq1https://is.gd/gdt. 
ربيع األول عام  25قاله يف درس شرح الاقيدة الواسطي: الذي ألقاه يف مسجد بدري الاتييب يوم األربااء  ( 4)

ه ، حسب ما نقل عنه محزة الاقوري اللييب وغريه يف تغريدة له على تويرت، وهذا الرابط لعورة منها  1434
https://is.gd/BioTYa. 

نقل ذلك عنه الكوري هدي يف رسال: نشرها عرب واتس آب، وهذا الرابط لعورة منها   ( 5)
https://is.gd/qIsrcT. 

 (.36)ص  «الوالء الشخعي عند الشيخ حممد بن هادي»نقل ذلك عنه سامل الغرايين يف مقال له بانوان   ( 6)
 (.38، 34)ص  املقال السابق ( 7)
 (.34، 38املقال السابق )ص  ( 8)

https://is.gd/wSBtGJ
https://is.gd/gdt1Oq
https://is.gd/BioTYa
https://is.gd/qIsrcT
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ليت أطلقها العااقق:، واألوصاف القب السلفيني الذين ينبزهم ب يفمن كالمه  يسرية مناذجهذه 
ق من يطلِّ ن على أ: دال هلا عليهم من وجوب هجرهم ومقاطاتهمبن هادي عليهم واألحكام اليت نزَّ حممد 

 مبنزل: قرق: مبتدع:.عنده عليهم )العااقق:( 
ن مقمحمد بن هادي يدعو أتباعه يف أماكن خمتلف: يف الاامل إىل ماامل: طائف: يقرُّ ظاهرا  أبهنم 

 من حيث املقاطا: واهلجر والتحذير منهم، والبدع هل األهواءأل أئم: السلف مبثل ماامل: أهل السن:
نقدهم أبسلوب ي حني هؤالء السلفيني يفالقول ويغلظ  الوالء والرباء، دعوتهاالستجاب: لوياقد على 

، هبا أهل البدعف وقلَّ أن ُتده يع التهويل والتقبيح، ويعفهم أبوصاف شنيا: تدل على بغضه هلم،
، إذ ذلك زمليستلعااقق: من صفوقهم ابمن يسميهم  سقاطن إذا كان إو وال يهمه أن يفرتق السلفي

ه هلم ما هو إال على عدم تبديا حممد بن هادي نيمِّ قيَ ! وا هؤالء منهمفرقهم يف نظره أهون من أن يُ َادُّ ت
 .املبتدع املادود من العااقق: وبني ماامل:بني ماامل: السلفي عنده  قَ رْ ذر للرماد يف الايون، إذ ال ق َ 

تطبيق حممد بن هادي إلحلاق من يسميهم ابلعااقق: أبهل البدع ظاهر جليا  من أن  :والاصل
دعوى ال هذهق، مكما يدعي عندما ينفي تبدياه  هل البدعأب همجمرد تشبيهذلك أقواله وأقااله، وليس 

 .حاله واقعينقضها 
وما نتج عن  ،بسلوك هذه الطريق: يف التاامل مع السلفيني ودعوته إليهاوقد أصبح حممد بن هادي 

أخسَّ من احلدادي:، كما وصفه  وإلقاء البغضاء والشحناء بينهم ،(1)متزيق السلفيني يف الاامل كلهمن  قتنته
 الرشاد.، وهللا اهلادي إىل سبيل (2)-حفظه هللا-الاالم: ربيع بن هادي املدخلي  قضيل: الشيخ بذلك

 
 ۞ ۞ ۞ 

 
 

 يتبع إن شاء هللا
                                 

إلمام ربيع البيان اجللي يف زايرة التونسيني ل»كما يف   -حفظه هللا-الاالم: ربيع بن هادي املدخلي ذلك قال  ( 1)
 .https://is.gd/yYBrkO(، وهذا الرابط لتحميله  2)ص« املدخلي

ا  ، وهذا الرابط لعورة منهنقل ذلك عنه جمموع: من التونسيني يف رسال: نشرت عرب وسائل التواصل ( 2)
meh2https://is.gd/sZ. 

https://is.gd/yYBrkO
https://is.gd/sZ2meh
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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:
 

https://is.gd/KfYlZ7
https://is.gd/mujRNB
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