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وهذا من أعظم األدلة : »هلقاء واعقب حديثه عن سروره بكثرة من حضر  قال حممد بن هادي
فرَّق  -أخوكم املتحدث أمامكم-إن حممد بن هادي "اليت يُ َردُّ هبا على الذين يقولون:  -أيضا  -

هللا ما حللت ببلد و ، كربْت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذاب  هؤالء الصعافقة!"السلفيني
وهلل -إال واجتمع إخوانكم مثلكم وحمبوكم ممن أبلغتكم اآلن سالم بعضهم، يف املدينة، ويف الرايض 

، يف الشرقية، يف كل مكان أذهب إليه أجد هؤالء يسألون عنكم، وإذا علموا بقدومي إليكم  -احلمد
؟!  "لفينيبن هادي يسعى إىل تفرقة السحممد "كلفوين ومحّلوين السالم إليكم، يف كل مكان، ويقولون: 

كربت كلمة خترج من أفواههم! وهللا يعلم أنين أسعى إىل مجع كلمة السلفيني بقايل، وفعايل، وجاهي، 
وحايل، وإن كان جاهي ضعيفاً لكن يبارك هللا سبحانه وتعاىل فيه إن علم هللا مين ومنكم الصدق، فال 

 ،-هو املعني وهللا سبحانه وتعاىل-يقدم ما يستطيع فنفسه، حيقرّن أحدكم حاله، وال حيتقرن أحدكم 
هذه  لتفرقة وتقطيع السلفيني ما اجتمع هؤالء الناس يفا؟! لو كنُت ممن يدعو إىل واآلن يقال مثل هذا

إخوانكم  -مدوهلل احل- املنطقة، يف الرايض، يف املدينة، يف جدة، يف الدمام، يف كل مكان أذهب إليه
يف الكلمات اليت ألقيها عرب اإلذاعات أمسع بل يطلع أمامي حال التسجيل مع هذه  جيتمعون، وهكذا

-األجهزة وأان ال أعلم، ال أعرف هذه التقنيات، لكن خيربين من يقوم عليها: أنه معك مخسة آالف 
إذا كان هذه دعوة إىل ، معك ألف، معك حنو ذلك، -ال أعرف-مستمع أو جهاز  -كما يقولون

  الفرةة ما كمكن أن تأيي  إال انيني أو نثانة أو وحو ذل !الشر دعوة إىل
يعرفون من هو حممد بن هادي وواقع حاله: هل هو داعية إىل الفرقة  -وهلل احلمد-املهم: أن الناس 
أم  ، داعية إىل جتميع الناس على احلق واهلدىداعية إىل اخلري أو داعية إىل الشرأو داعية إىل األلفة، 

 -وهلل احلمد-واجلهل؟  جتميع الناس على البدع والضالالت والرتاضي عن الباطل واألخطاء أنه داٍع إىل
لعلم يعرفون، يعرفون، طالب ا -وهلل احلمد-األشياخ هذا هم يعرفون، وكبار طلبة العلم يف الدنيا كلها 

 .والعقالء يعرفون
ال ختفى عليه خافية، وقبل ذلك أمام هللا جل وعال الذي  ،وهذا حممد بن هادي أمام الناس

سيوردان سبحانه وتعاىل بني يديه، وسنجتمع بني يديه جل وعال، ويظهر يومئذ الكاذب ويظهر 
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 (1)«.الصادق، فنسأل هللا جل وعال أن يسرتان وإايكم بسرته اجلميل
 :الخطأ بيان

ضيلة فكما شهد بذلك  هواقعيكذهبا أنه يدعو لأللفة والتآخي واالجتماع  ى حممد بن هاديدعو 
 مد بن هاديحم وصيةتعليقًا على  ، حيث قال-حفظه هللا-العالمة ربيع بن هادي املدخلي  الشيخ

سلفيني يف عدد من ال ةتْ هذا الكثام ييقضه مواةف  اليت فرَّ »ابلتآخي واالبتعاد عن أسباب الفرقة: 
لسلفيني الذين ومن يل  املواةف يصرحي  جلماعة فركوس اجلزائريني أبن ال جيتمعوا اب ،البلدان

 ليتهي ا أبن مواقف حممد بن هادي -حفظه هللا-الشيخ ربيع  مُ ز  ج  و  .(3)«(2)يدعون إىل االجتماع
، (4)دعياء السلفيةألى لرد عقت السلفيني يف شىت البلدان ليس عن فراغ، وإمنا صدر عن خربة واسعة ابفر  

غري أدلة معدودين من السلفيني ب تنزيل األحكام على أشخاصأن  يف فتنة سابقة الشيخبني  حيث
إذا مل : »احلريب اً خماطباً فاحل فقال، فتنةوال ؤدي إىل الفرقةي وتقنع الناس بصواب تلك األحكام تدينهم

ينهم بغري يف دابألدلة وأسباب هذا اجلرح رأى الناس أنك قد ظلمتهم وتعديت عليهم وطعنت  أتت  
 ،فيك الناس ن  ع  عند الناس فتحتاج إىل استرباء دينك وعرضك، فإن مل تفعل ط   اً وجه حق، فصرت متهم

                                 
هـ، وهذا الرابط لتحميل املادة 1431ذي احلجة عام  6قاله يف لقاء مفتوح مبحافظة صامطة عقد يوم اجلمعة  ( 1)

 ./h11uU7https://is.gdالصوتية: 
لشيخ حممد، اال جتلسوا معهم قاهلا لكم  :هم، قل هلمغ  بلّ  »يقصد الشيخ قول حممد بن هادي للزهر شنيقرة:  ( 2)

بل جلوسكم معهم ٕافادة هلم سيستغلونه يف زايدة التلبيس على الناس، فيضعف موقفكم وهللا، وما هم براجعني، 
 .hW6https://is.gd/Mlmوهذا الرابط لتحميل املادة الصوتية: «. ما هم براجعني، هذا معروف

(، وهذا 12 )ص« تعليقات على طعوانت الشيخ حممد بن هادي يف أانس أبرايء مما يصفهم به»مقال بعنوان:  ( 3)
 ./Z46Ez2https://is.gdالرابط لتحميل املقال: 

لو قال أحد: »اب: سح يف مقال نشره يف شبكة -رمحه هللا-قال فضيلة الشيخ العالمة أمحد بن حيىي النجمي  ( 4)
وفقه  -إنه ال يوجد أحد يف زمننا هذا انبذ أهل البدع، وحارهبم، وانقش أخطاءهم مثل ما فعل الشيخ ربيع 

كما يف -وقال الشيخ أيضًا  .7https://is.gd/mDpOH، وهذا رابط املقال: «لكان صادقاً  -هللا 
إن الشيخ ربيعًا قد ألف مؤلفات معظمها يف الرد على من خالف : »-(23٢-234 الدرر النجمية )ص

 السنة دفاعًا عنها، وجهادًا يف سبيلها، ومل نعلم أنه خالف األدلة يف مسألة واحدة، وقد شهد له األلباين 
 «.بذلك -رمحه هللا-

https://is.gd/7uU10h
https://is.gd/Mlm6hW
https://is.gd/2Ez46Z
https://is.gd/mDpOH7
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ر الطعون فتقوم الفتية وحيصل االختثاف بني السلفيني ويكثولن ترضى أنت وال غريك هبذا الطعن، 
وال حيسم ذلك إال بذكر األسباب املقنعة هبذا اإلخراج، وقد تطال ب أنت  نـ ف ُسك بذكر  ،املتبادلة

، وما حّذر منه هذا العامل الرابين يف حينه يتكرر (1)«باب إن جرحك أحد أو أخرجك من السلفيةاألس
 . إىل هللا املشتكى، و بسواء سواءً  ماليو 

إن إصدار األحكام على أشخاص ييتمون إىل : »أيضاً  -حفظه هللا تعاىل- العالمة ربيع وقال
 ني ةدبدون بيان أسباب وبدون حجج وبراهامليهج السلفي وأصواهتم يدوي أبهنم هم السلفيون 

رباهني اليت ، فيجب إطفاء هذه الفنت إببراز احلجج والسبب أضرار ا عظيمة وفرةة كبرية يف كل البلدان
 .(2)«تبني للناس، وتقنعهم أبحقية تلك األحكام وصواهبا، أو االعتذار عن هذه األحكام

على إصدار األحكام نه أ :يت حصلت يف كل البلدانالكبرية ال كيف بنّي الشيخ منبع الفرقة  واانظر ف
لقد : »مد بن هاديحمل -حفظه هللا-حجج وبراهني، مث أتمل قوله  بيان األسباب وبدون بدون سلفيني

أكثرَت وأكثرَت من الكثام يف األشخاص الذين حتارهبم وحتذر ميهم، ومل يقدم دليثا  واحدا  على 
لتعلموا  ،(3)«إقامة األدلة اليت تدينهم أنك صفر اليدين من األدلة، ويستفاد من عجزك عن اوحرافهم

أن الشيخ ربيعًا مل ًا أيضوتعلموا  بينهم العداوة والبغضاء! ىوألقمن الذي تسبب يف تفرق السلفيني، 
يتظلم حممد بن هادي ما لو  (4)،كله  السلفيني يف العامل وصف فتنته أبهنا مزقتيظلم حممد بن هادي ملا 

 .وإن مل يقبله املتعصبون فاحلق جيب أن يقال ،يشاء
عافقة أهون من يهم ابلصسميممن  هن تفرق السلفيني بسبب ذحذيراتأب حممد بن هادي صرحوقد 

                                 
اجملموع الواضح يف رد منهج وأصول فاحل، ضمن جمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن  ( 1)

 (.141-1/147)هادي املدخلي 
 (.1/1٢1املصدر السابق ) ( 2)
وانظر  .(12 )ص« تعليقات على طعوانت الشيخ حممد بن هادي يف أانس أبرايء مما يصفهم به»مقال بعنوان:  ( 3)

على ادي حممد بن هاليت أصدرها  الشديدة حكاممن األ ةلمجلثالثة ضمن هذه السلسلة لالطالع على احللقة ا
 من يسميهم ابلصعافقة بدون ذكر أي حجج تدل على صواهبا.

(، وهذا الرابط لتحميله: 2)ص« البيان اجللي يف زايرة التونسيني لإلمام ربيع املدخلي»كما يف  ( 4)
https://is.gd/yYBrkO. 

https://is.gd/yYBrkO
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فقة ى من يسميهم ابلصعاعل هاشنين احلرب الضروس اليت أ علم محمد بن هاديف (1).منهمأن يكونوا 
، أي يد فيه همل تكن ل هيوهم أتباعه أنو  ،تربأ منهيو  اآلن هذانكر ي ما ابلهستؤدي إىل تفرق السلفيني، ف

ابللقاء يني من المه على تفريقه للسلف ويتوعد ،وأنه من احملال أن يدعو للفرقة ،ويدعي أنه داعية ألفة
 !شتكىاو  سبقين ،وبكى ضربيناملثل:  ينطبق عليهو  ؟!بني يدي هللا

 ؟هب ما هو الشر الذي جئتُ للجواب على السؤال الذي طرحه حممد بن هادي:  وما تقدم كافٍ 
 (2)هبا؟ وما هي الفتنة اليت جئتُ 
 تدري فاملصيبة أعظم وإن كنت  *** ال تدري فتلك مصيبة  إن كنت  

، تمع إليهاويس كثرة من حيضر حلقاتهب شرٍ  ةعلى أنه ليس بداعي حممد بن هادي وأما استدالل
حفظه -قال العالمة صاحل بن فوزان الفوزان كما الكثرة ليست معيارًا ملعرفة احلق من الضالل،  إن ف

 -ن واحداً وإن كا -احلق، فمن كان على احلق  امليزان ليس هو الكثرة والقلة؛ بل امليزان هو: »-هللا
رفضها وعدم  بابطل فإنه جي ي جيب االقتداء به، وإذا كانت الكثرة علىذاملصيب، وهو ال فإنه هو

 ،«لرجال ابحلقا احلق ال يعرف ابلرجال، وإمنا يعرف»ولذلك يقول العلماء:  االغرتار هبا، فالعربة ابحلق.
ى املذهب أو على عل فليست العربة بكثرة األيباعبه.  فمن كان على احلق فهو الذي جيب االقتداء
كن وإن كان عليه أةل الياس، أو لو مل ي -فما كان حقا   القول، وإمنا العربة بكونه حقا  أو ابطثا ،

دا ، هذا يؤيده كثرة الياس أب والباطل ال ،فإنه هو اليجاة ،يُتمس  به - أحد ما دام أنه حق عليه
 (3)«.ميزان جيب أن يتخذه املسلم دائما  

جج أهل من ح ، وال على الباطل ابلقلة، وإمنا هذاةعلى احلق ابلكثر  يستدلونال  أهل اإلسالمف
االغرتار  :من أكرب قواعدهم: »همعن -رمحه هللا-قال اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب كما ،  اجلاهلية
فأاتهم بضد  ،ويستدلون على بطالن الشيء بغربته وقله أهله ،وحيتجون به على صحة الشيء ،ابألكثر

                                 
: اليت نقل فيها هذا القول، وهذا الرابط لصورة من احملادثة -وفقه هللا-مسع منه ذلك الشيخ عبد هللا مهاوش  ( 1)

https://is.gd/aVYzqh. 
 .H4https://is.gd/kjttالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 2)
 ( ابختصار.61-61شرح مسائل اجلاهلية )ص  ( 3)

https://is.gd/aVYzqh
https://is.gd/kjtt4H
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 (1)«.وأوضحه يف غري موضع من القرآن ،ذلك
ابن ين موفق الدقال اإلمام ، كما عن أهل اجلاهلية احلجة التافهةهذه أهل األهواء والبدع  تلقىو 
من العجب أن أهل البدع يستدلون على كوهنم أهل احلق بكثرهتم وكثرة أمواهلم : »-رمحه هللا-قدامة 

ه النيب لوجاههم وظهورهم، ويستدلون على بطالن السنة بقلة أهلها وغربتهم وضعفهم، فيجعلون ما جع
الزمان  أخربان بقلة أهل احلق يف آخر ملسو هيلع هللا ىلصفإن النيب  ؛دليل احلق وعالمة السنة دلياًل على الباطل ملسو هيلع هللا ىلص

وغربتهم، وظهور أهل البدع وكثرهتم، ولكنهم سلكوا سبيل األمم يف استدالهلم على أنبيائهم وأصحاب 
 (2)«.أنبيائهم بكثرة أمواهلم وأوالدهم، وضعف أهل احلق

اطل، معيارًا ملعرفة احلق وال القلة معيارًا ملعرفة الب عندهم ليست الكثرةفأهل السنة واجلماعة  وأما
فما وافقهما فهو  ،بفهم السلف الصاحل ملسو هيلع هللا ىلصوإمنا املعيار عندهم هو كتاب رهبم تبارك وتعاىل وسنة نبيهم 

  .ه وإن كثرواباصحأعلى احلق الذي جيب اعتقاده واتباعه وإن قل أهله، وما خالفهما فهو ابطل مردود 
، فمن أقواهلم باعهأت لقلة زهد يف احلقوال أتباعه، لكثرةابلباطل السلف من االغرتار أئمة ر حذّ  قدو 

 يف ذلك:
ا وافق م :، اجلماعةإن مجهور اجلماعة الذين فارقوا اجلماعة: »-رضي هللا عنه-ل ابن مسعود و ق

 (3)«.احلق وإن كنت وحدك
 (4).«اسلكوا سبيل احلق، وال تستوحشوا من قلة أهله»: -رمحه هللا-ل اإلمام سفيان بن عيينة و قو 

عليك بطريق احلق، وال تستوحش لقلة السالكني، وإايك وطريق الباطل، »ل بعض السلف: و وق
 (٢).«وال تغرت بكثرة اهلالكني

انبذوا كان من و  لف، وجوب اتباع الكتاب والسنة مهما قل أهله وكثر خمالفوهم القاعدة السلفية:ف

                                 
 (.1/337مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ) ( 1)
 (.٢1-٢7حكاية املناظرة يف القرآن )ص  ( 2)
(، واخلطيب يف الفقيه واملتفقه 1/121/161( أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة )3)

 (.411-46/411وابن عساكر يف اترخيه )(، 2/414/1176)
 (.7/316(، وأبو نعيم يف حلية األولياء )17/421( أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد )4)
 (.1/211السالكني )ذكره اإلمام ابن القيم يف مدارج  ( ٢)
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 .اجلماعة هم حينيإن املتمسكني ابلو فابلوحشة،  واشعر  حىت متسكوا هبماأكثر بكثري ممن  الكتاب والسنة
باع على كثري من الناس لظنهم أن كثرة أت هلشدة اشتباه األمر هذاعلى ها ؤ وعلماالسنة  أئمةوإمنا نص 

عن موافقتهم  بغض النظر كثرينو ابطاًل، وميلهم إىل اتباع األالشيء أو قلتهم دليل على كونه حقًا أ
ن عبد الوهاب ، كما قال اإلمام حممد ب، فوقعوا بسببه يف الضالل املبنية وخمالفتهم هلمانللكتاب والس

مثا  جيدا  لعل  فتأمل هذا أت: »ملسو هيلع هللا ىلصعن غربة اإلسالم اليت أخرب هبا رسول هللا   حديثهبعد  -رمحه هللا-
أن يسلم من اهلوة الكبرية اليت هل  فيها أكثر الياس، وهي االةتداء ابلكثرة والسواد األكرب، 

 .(1)«!واليفرة من األةل، فما أةل من سلم ميها، ما أةله، ما أةله، ما أةله
 الناجون وإن كانوا أقل القليل فهم» :-رمحه هللا-عبد الرمحن بن حسن  العالمة حفيده قالو 

غرت فليحذر املسلم أن يغرت ابلكثرة، وةد اعند هللا وإن قلوا.  السواد األعظم، فإهنم األعظمون قدراً 
هبم كثريون، حىت بعض من يدعي العلم اعتقدوا يف دييهم ما يعتقده اجلهال الضثال، ومل يلتفتوا 

 (2).«ملسو هيلع هللا ىلص ةاله هللا ورسولهإىل ما 
 فالعربة ليست ابلكثرة وإمنا مبوافقة احلق الذي دل عليه الكتاب والسنة، كما قال حممد بن هادي

صر حنن اآلن أشد الناس حاجة إىل تطبيقه يف عصران لبعدان عن ع: »يف أثناء كالمه عن املنهج السلفي
 ،لسنةوالنتشار التميع بني أهل ا ،ولضعف أهل السنة ،ولكثرة أهل البدع ،ولقلة أهل السنة ،النبوة

شي يف هذا العصر إىل أن من نحن أشد الناس حاجةً ف ،هذا كله موجود ،هل بعض أهل السنةجل وأيضاً 
 !لياس حول العربة ليست بكثرة ا -ابرك هللا يف اجلميع-إخوان  اي .كان عليه السلف الصاحل على ما

ت اجلأش ميه مبفردك رافع الرأس اثب رجمث خت ،ملسو هيلع هللا ىلصسجد رسول هللا وهللِا ألن متشي مبفردك إىل م
يغين عين  ما ،بني أةطريها وأنت على بدعة وأنت على السية خري من أن متتلئ علي  األرض ما

 (3).«؟!هؤالء
 لبثها املستمعنيو  حللقاته بكثرة احلاضرين تجحيو  ةالقاعدفل حممد بن هادي عن هذه اغتي اليومو 

فقال:  ،عددهم ليس بقليل شر ما دامإىل ال ةداعيال أن يكون أنه من احملزعم يو على أنه على احلق، 
                                 

 (.441-1/441( الدرر السنية )1)
 (.21قرة عيون املوحدين )ص  ( 2)
 .https://is.gd/VVdSbQالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 3)

https://is.gd/VVdSbQ
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، «إذا كان هذه دعوة إىل الشر، دعوة إىل الفرةة ما كمكن أن تأيي  إال انيني أو نثانة أو وحو ذل !»
 .«ىل الشراخلري أو داعية إداعية إىل »قوله بعد ذلك: ويؤكد قصده هلذه الكلمة وأهنا ليست زلة لسان 

يتابع ، و ضائيةالف القنوات على ، ويشاهد حلقاهتمودروسهم ثر من حيضر حماضرات املنحرفنيوما أك
، فهل هذا دليل اي حممد بن هادي على أهنم على احلق، إذ لو  يحساابهتم يف مواقع التواصل االجتماع

 ة!؟ضر هلم إال اثنان أو ثالثميكن أن حيكانوا دعاة شر ما 
، ك دماء املصلنيوسف املسجد احلرام انتهت ابنتهاك حرمةاليت  يف فتنة جهيمان من شباب اجنرف وكم

ل ، وككّفروا املسلمنيو مع خوارج العصر  وامرق كم، و وحاربوا السلفيني مع القطبية يف أزمة اخلليج وااحنرفوكم 
 ؟!دعوا إىل خري مبرهان على أهن تبعهممن فهل كثرة  !السلفي نهجاملادعوا أهنم أتباع  هؤالء

طالن استدالل ببيان وال أقصد احلكم على من حيضر عند حممد بن هادي ومل يرتكه، وإمنا املقصود 
 حممد بن هادي وخطئه يف اغرتاره ابلكثرة.

 طلةابأن هذه الطريقة اليت سلكها حممد بن هادي يف االستدالل على أنه على حق  :اصلواحل
 لواقع.مصادمة ل، و السلفنهج ملخمالفة الكتاب والسنة، و داللة نصوص ب

ما كان و موافقة للكتاب والسنة  طريقة حممد بن هادي اليت يدعو إليهاهل يف: الواجب النظر و 
ال النظر  ة،ضالل ةحق أو داعي ةفهذا امليزان الصحيح ملعرفة كون حممد بن هادي داعي ؟عليه السلف

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿كما قال هللا تعاىل: ،  أو قلتهمكثرة من يبتبعه   إىل

. ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث
 ا دعوتهدو حممد بن هادي، فوج، وقد نظروا فيما يدعو إليه الشريعة وأعرف الناس هبذا امليزان هم علماء

 وهذه بعض أقواهلم:، كما أفصحوا عن ذلك  خمالفة ملنهج السلف الصاحل
طريقة حممد بن هادي أخس من طريقة : »-حفظه هللا-ربيع بن هادي املدخلي قال العالمة 

ذرة من  حممد بن هادي ما عيده أدلة! ما عيده وال نصف حجة! ما عيده»وقال: ، (1)«احلدادية
   (2).«!ما فيه إال الظلم !األدلة

                                 
نقل ذلك عنه جمموعة من التونسيني يف رسالة نشرت عرب وسائل التواصل، وهذا الرابط لصورة منها:  ( 1)

meh2https://is.gd/sZ. 
(، وهذا 4بيان طلبة العلم والدعاة السلفيني يف إندونيسيا حول فتنة الطعن يف بعض املشايخ ابلصعافقة )ص  ( 2)

https://is.gd/sZ2meh
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من احلضور له  روحذ ِ »عن حممد بن هادي:  -حفظه هللا- وقال العالمة عبيد بن عبد هللا اجلابري
 (1).«وابتلي حبب الزعامة ،بثا ش ، جىن جياية على السلفية

ه احلق مع نوصرح أب ،املدخلي اً ربيع العالمة   -حفظه هللا-العالمة حسن بن عبد الوهاب البنا  أيدو 
 (3).ال تقوم هبا حجة (2)؛ ألن ما يزعم أهنا أدلة على جرحه ملن يسميهم ابلصعافقةأخطأ بن هادي حممد وأن

اف، ، وحكموا عليه ابلعدل واإلنصالشرعوزنوا منهج حممد بن هادي مبيزان  الكبارفهؤالء العلماء 
دينهم وتثبت ت للحق، ولو حّذر حممد بن هادي ممن ينبزهم ابلصعافقة حبجج مقنعة تهخالفمب صرحواو 

ير منهم، على التحذ لكان هؤالء أوائل من يوافقونه احنرافهم عن عقيدة أهل السنة واجلماعة ومنهجهم
التحذير  توجب جةح ى جترحيه هلم، لكنه مل يقم عل-إن شاء هللا-م أبعد الناس عن التعصب الذميم إهنف

بغري حق، وحذروا  على أعراضهمواالعتداء  للمسلمني ، فرفضوا الظلمظهار أدلتهبعد مطالبتهم له إبمنهم 
دليل على بطالن دعوى حممد أعظم ، وهو راملنك هذا بعد أن علموا إصراره على حممد بن هادي من

  لفة وجتميع الناس على احلق.األري و إىل اخلشياخ يعرفون أنه داعية بن هادي أن األ
واغرتار حممد بن هادي بكثرة من حوله واحتجاجه هبا على أنه داعية خري مع وضوح أخطائه اليت 

ما  بعدحرفني بعض املن ما فعلهابلضبط هو خمالفتهم  علىمن أجلها حذر منه العلماء الكبار وإصراره 
مة ربيع بن م شيئاً، كما قال العالهتملنهج السلفي فلم تغن عنه كثر ا فاته عنااحنر كشف العلماء عن 

ريد أن يياطح ، وي-ولو كانت خيالية-أبو احلسن يتباهى ابلكثرة » :-حفظه هللا-هادي املدخلي 
هبذه الكثرة احلجج والرباهني اليت يدين أابطيله، ويريد أن يواجه العلماء هبذه الكثرة املزعومة من 

                                 
 .https://is.gd/Cvyxobط لتحميل البيان: الراب

هـ يف جملس حافل حضره مجع من طالب العلم ابملدينة، وعدد من 1431شوال عام  2قال ذلك يوم السبت  ( 1)
ا الرابط هذو  أقارب الشيخ وأفراد قبيلته، وأكد الشيخ بندر اخليربي صحة هذا اخلرب، وهو ممن حضر اجمللس،

 ./JOcCh3https://is.gdلصورة من احملادثة اليت سئل فيها عن اخلرب: 
قد استلم العالمة حسن البنا هذه األدلة املزعومة من الكوري هدي، كما ذكر عمر بن الشيخ ربيع املدخلي،  ( 2)

الكرمي البسطاملي اليت نقل فيها ذلك: وهذا الرابط لصورة من تغريدة حممد بن عبد 
Jnrc12https://is.gd/. 

 .https://is.gd/MWUhsJالرابط لتحميل املادة الصوتية لتسجيل املكاملة:  ( 3)

https://is.gd/Cvyxob
https://is.gd/3JOcCh
https://is.gd/12Jnrc
https://is.gd/MWUhsJ
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 -ن شاء هللاإ-املتحزبني له ابلباطل وهم ةلة، ومن املخدوعني الذين سريفضونه ويرفضون ابطله 
بل من نه من أصحاب الدليل وال يقيتظاهر به من دعاوى أما وينسى أبو احلسن ، إذا يبني هلم احلق

 فاعتربوا اي أويل األبصار. (1)«.األقوال إال ما قام عليه الدليل
البث  بذواهتم أو عرب- دروسه وجمالسه ونحيضر  واأن كثريًا ممن كان :أخفى حممد بن هاديمما و 
 معاداته ملن يعارضه،و  وبغيه على إخوانه، ،تغريهبعدما تبني هلم  وتركوه هفارقو إليه  ونويرجع -املباشر

أثناء  يف مشاهد هذا أمرو  (2)!الكبار تبعًا للعلماء طريقته وتربأوا من حذروا منهبل و  ،ومتاديه ابلباطل
 عددقل  و  ولهانفض الطالب من ح قد، ف اجلامعة اإلسالميةويفيف املسجد  وحلقاته اليت يعقدها دروسه

 ؟!هحجة علي توليس هالكثرة فقط حجة لهل ف، ابلنسبة ملا كان يف السابق جداً  احلضور
 ۞ ۞ ۞ 
 

 يتبع إن شاء هللا

                                 
ن هادي كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة ربيع ب، ضمن جمموع  جمموع الردود على أيب احلسن املأريب ( 1)

 (.13/11املدخلي )
هذه الرابط لتحميل قائمة بياانت املساجد واملراكز ودور احلديث السلفية اليت ال توافق حممد بن هادي، وقد  ( 2)

 .X2r7https://is.gd/Be: زاد عددها على ثالثني بياانً 

https://is.gd/Be7r2X
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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 

 

https://is.gd/KfYlZ7
https://is.gd/mujRNB
https://is.gd/6UGTlW
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