للكشف عن أخطاء ومغالطات
محمد بن هادي املدخلي
( كل األخطاء املذكورة موثقة بصوت حممد بن هادي أو بصورة أو ابلشهود )

الحلقة السادسة:
طعنه يف العالمتني ربيع املدخيل وعبيد اجلابري -حفظهام اهلل-
بدعواه أهنام انخدعا بمن يسميهم بالصعافقة فأثّروا عليهام

إعداد

l
زعم حممد بن هادي أن العالمة ربيع بن هادي املدخلي -حفظه هللا -حماط ابلصعافقة وال ععف
()2

ما عدور حوله( ،)1وأنه خمدوع ابلصعافقة.

وزعم حممد بن هادي أنه انتهى من العالمة عبيد بن عبد هللا اجلابفي -حفظه هللا -من زمان؛ ألن
وطوقوا عليه كما عطوق ِّ
السوار على املعصم ،ال عسمع إال عن طفعقهم ،وال
الصعافقة أخذوه معهمَّ ،
()3

عفى إال عن طفعقهم.

بيان الخطأ:
ملا أحدث حممد بن هادي فتنة الصعفقة اليت مزقت السلفيني يف العامل كله وقف العالمتان ربيع

بن هادي املدخلي وعبيد بن عبد هللا اجلابفي -حفظهما هللا -يف طفعق حتقيق ما رام إليه من إسقاط
مجلة من السلفيني كالسد املنيع َّ
وحذرا منه ومن طفعقته )4(،ومل جيفؤ حممد بن هادي على الطعن فيهما
صفحياً ،فلجأ إىل دعوى أن البالء من الذعن حوهلما -وهم من عسميهم ابلصعافقة ،-وزعم أن هؤالء

حيجبون عنهما احلق ،وال عصل إليهما إال ما عفعدون ،وعزعنون هلما الباطل الذي هم عليه فيؤعداهنم
عليه ،خالفاً حملمد بن هادي فإهنم ما استطاعوا أن ِّ
عصّيوه تبعاً هلم وحتت تسيّيهم -حسب زعمه،-

وق هلم اليوم؟ تدرون ملاذا؟ أان سأعطيكم
كما أفصح عن ذلك يف قوله« :أو أن حممد بن هادي ال عَ ُف ُ
السف -كلمة واحدة :-حممد بن هادي ما استطاعوا فيه أِلَ ْن يكو َن أس ْي َقةً هلم يسوقونه كما
()5
شاؤوا».
وقال أعضاً« :وأان أنتظف منكم الفد حىت ععلم الناس ميزانكم يف اجلفح والتعدعل الذي هو فقط :أن

( )1قال ذلك لعلي بن أمحد املدخلي ،وهذا الفابط لصورة من التغفعدة اليت ذكف فيها ذلك:
.https://is.gd/tnN3e2
()2
()3
()4
()5

قال ذلك لسامل الغفايين ،كما ذكف يف مقاله «الوالء الشخصي عند الشيخ حممد بن هادي» (ص .)35
قال ذلك لسامل الغفايين ،كما يف املقال السابق (ص .)33
انظف تفاصيل ذلك يف احللقة الثالثة والفابعة ضمن هذه السلسلة.
آن حملمد بن هادي أن خيفج عن صماته (ص.)5

1

يكون الشخص معكم أس ْي َقةً لكم تسريونه كما تشاؤون(.»)1

()2

وأكد حممد بن هادي دعواه أن من عنبزهم بلقب الصعافقة أثفوا يف املشاعخ بقوله« :وحنن أوىل

ابملشاعخ من هؤالء! ووهللا لنحن أحب للمشاعخ من هؤالء! وأنصح للمشاعخ من هؤالء! ويوم أن كنا
حنن جلساءهم ما كان هذا اِلمر حيدث ،فلما ختلف هؤالء الصعافقة أحدثوا هذه الفنت ،فنعوذ ابهلل
من الفنت ما ظهف منها وما بطن».

()3

فأنت تفى أن سبب ظهور الفنت يف نظف حممد بن هادي هو إبعاد املشاعخ إايه وتقفعب من
عسميهم ابلصعافقة ،وأنه لو مل عصف هؤالء بطانة للمشاعخ ملا حدثت اخلالفات والفنت ،مما عدل على
أنه عفى أن هلم أتثّياً سيئاً عليهم ،وهلذا قال« :عففات ،وعبد الواحد ،وعبد اإلله ،ومهند ،وعبد املعطي،
وبندر ،هؤالء كلهم شف ،وما جاءان الشر إال منهم».

()4

وادعى حممد بن هادي أن الصعافقة أهلكوا وحففوا بعض الكبار ،فقال« :وأما هؤالء الصعافقة
( )1ما أشبه الليلة ابلبارحة فقد ادعى مثله من تقدمه ،حيث قال إبفاهيم الفحيلي يف الفد املتلطف (ص )4-2
عقب دعواه أن ردود املشاعخ السلفيني عليه مفحلة ضمن مكيدة منظمة إلسقاطه« :واحلامل احلقيقي على
ذلك هو عقد ألوعة الوالء والرباء على الطاعة العمياء ،واملسايرة يف كل ما هو كبري وصغري ،بل تعطيل العقل
حىت يكون الرجل إمعة  ،عفضى لفضى فالن وعغضب لغضبه ،عوافقه يف التقفعف والفد ،وعساعفه يف الوصل
واهلجف ،عبدع من بدعه ،وعزكي من زكاه ،فهذا ضابط سالمة املنهج وصحة االعتقاد وفرقان ما بني االتباع
بت
واالبتداع عند هؤالء» ،إىل أن قال« :فلما مل أساير يف ذلك ،ومل أصانع فيما أعلم بطالنه ،بعد أن ُج ِّف ْ

معي ك ل الطفائق من تفغيب عتمثل يف املدح والثناء ،وتفهيب عتضمن الغمز ابلتمييع ،شفع يف تنفيذ املؤامفة
التقليدعة إلسقاط الضحية حتت ستار مطلب شفعي وهو الفد على املخالف ونصفة السنة» .وقال حيىي
احلجوري« :يريدون أن أصري عبارة عن خروف بعد فالن وفالن ،أان ماين خفو  ،أان أعترب نفسي عاملاً»،

وهذا الفابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/8GJush :
( )2كشف النقاب عما كتبه أبو عبد هللا بوشىت يف الواتس آب (ص  ،)3وهذا الفابط لتحميله:
.https://is.gd/JeZkJ2
( )3قال ذلك يف الكلمة التوجيهية اليت ألقاها عرب اهلاتف لبعض املسلمني يف طفابلس ومصفاته واتجوراء بتارعخ
 22ذي القعدة عام 1431ه  ،وهذا الفابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/uVluHQ :
( )4نقل ذلك عنه سامل الغفايين يف مقال له بعنوان« :الوالء الشخصي عند الشيخ حممد بن هادي» (ص .)33

2

فإهنم من ارمتى إليهم يف أحضاهنم واستمع إىل كالمهم أهلكوه ولو كان كبرياً يف السن -نعوذ ابهلل من
ذلك ،!-فتجد آاثرهم ظاهرة حىت يف بعض الكبار -نعوذ ابهلل من ذلك -ممن َح َرفوهم!».

()1

والظاهف أنه إمنا عقصد بقوله «بعض الكبار» العالمتني ربيعاً املدخلي وعبيداً اجلابفي -حفظهما
أحدمها بقفعنة كالمه فيهما ،فإن أنكف ذلك ِّ
فليسم لنا الكبار الذعن أهلكهم هؤالء الذعن
هللا -أو َ

ليبني ما هي آاثرهم الظاهفة فيهم ،كما طالبه به العالمة ربيع -حفظه هللا.-
عصفهم ابلصعافقة و ِّ ْ

()2

ودعوى حممد بن هادي أن من عسميهم ابلصعافقة أثفوا على العالمتني ربيع املدخلي وعبيد اجلابفي

خطّية ،كما بني ذلك فضيلة الشيخ أ.د .حممد بن عمف ابزمول -حفظه هللا -يف حتذعفه من قول
بعضهم« :الشيخ عؤثف عليه الشباب الذعن حوله» ،حيث قال« :احذروا اي إخواين هذه الكلمة فإهنا
من كالم أهل البدع واجلهل ،وكنت قد مسعتها تقال يف حق الشيخ ابن ابز -رمحه هللا ،-ومسعتها
تقال يف حق اِللباين -رمحه هللا ،-ومسعتها تقال يف حق مشايخ آخرين ،وهي كلمة ابطلة من وجوه،
منها:
• األول :أن هذه الكلمة طعن يف الشيخ أنه غري ضابط يقبل التلقني من تالمذته ،واألصل أنه
ثقة ضابط ،فهذا خال األصل ،فإما أن عقام عليها دليل ،وإال حقها الفد وعدم القبول.

• الثاين :أن هذه الكلمة قد هنى هللا عن قوهلا للنيب ﷺ ،والعلماء ورثة اِلنبياء﴿ :ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾.
قال الطربي يف تفسّيه عند هذه اآلعة« :عقول تعاىل ذكفه :ومن هؤالء املنافقني مجاعة عؤذون
رسول هللا ﷺ وععيبونه ،وعقولون :هو أذن سامعة عسمع من كل أحد ما عقول ،فيقبله وعص ِّدقه .وهو

القبول ،كما عقال :هو عَ َقن وعَِّقن إذا كان
من قوهلم :رجل أَذَنَة -مثل :فَ َعلَة -إذا كان عُ ْس ِّفع
االستماع و َ
َ
ذا عق ن
ث .وأصله من :أَ ِّذ َن له َيْذَ ُن إذا استمع له ،ومنه اخلرب عن النيب ﷺ« :ما أذن هللا
ني بكل ما َح َد َ
( )1قاله يف حماضفة موجهة جملموعة من األلبانيني بعنوان« :عقيدة أهل السنة واجلماعة يف أمساء هللا وصفاته»،
وهذا الفابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/KIb1uH :
( )2يف مقال بعنوان« :تعليقات على طعوانت الشيخ حممد بن هادي يف أانس أبفايء مما عصفهم به» (ص  ،)3وهذا
الفابط لتحميل املقال.http://www.rabee.net/ar/artdownload.php?id=333 :
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لشيء كأَذَنِّه لنيب عتغىن ابلقفآن».

()1

ومنه قول عدي بن زعد:

ب تَ َعلَّ ْل بِّ َد َد ْن  ...إِّ َّن َِّمهي ِّيف َمسَ ناع َوأَذَ ْن».
أَعُّ َها الْ َق ْل ُ

)(2

فهذه الكلمة يقوهلا أهل النفاق طعناً يف الرسول ﷺ ،واليوم يقوهلا أهل البدع واجلهال طعناً
يف العلماء وإسقاطاً لكالمهم ،ودفعاً لعلمهم ،فشاهبوا بفعلهم هذا فعل أهل النفاق ،وال حول وال
قوة إال ابهلل العلي العظيم.

• الثالث :أن هذه الكلمة يتسور هبا أصحاهبا لرد كالم أهل العلم يف اِلشخاص أو يف اِلمور،
وهذا من أسوأ وأبطل ما عكون؛ إذ كالم العامل ال عفد إال بدليل شفعي ،فهل هذا من األدلة الشفعية؟
• الفابع :أن هذه الكلمة فيها حماذعف كثّية ،منها :ترسيخ انعدام الثقة ابلشيخ يف كالمه وأحكامه،
وإذا ضاعت الثقة ابلشيخ ضاعت الثقة بعلومه.
• اخلامس :ومن حماذعف هذه الكلمة :أهنا تسقط مهابة الشيخ وإجالله من نفوس الطالب».

()3

فقد بني الشيخ حممد ابزمول -حفظه هللا -ما يف هذه الكلمة من حماذعف ،وكشف عن مقاصد
أصحاهبا السيئة ،وجعلها من كالم أهل البدع واجلهل ،ومن املؤسف جداً أن عوافقهم حممد بن هادي

عليها اليوم ،وقد كان عفاها من أبطل الباطل ابألمس ملا فيها من الطعن الشدعد يف العامل ،فإنه قال:

«هذا الذي نسمع اليوم« :الشيخ فالن أيتيه البالء من الذي حوله» ،هذا تسفيه هلذا العامل ،يعين
وصل إىل درجة من اجلهل والغباء أن ينطلي عليه الكالم؟ كيف صار اآلن مصدراً للجرح والتعديل،

وهو يضحك عليه طالبه؟ هذا ابب.

الباب الثاين :هؤالء ليسوا طالابً إذا كانوا خمادعني ،هؤالء أخبث الناس وأسوأ الناس ،فال يصلح

أن يكونوا أصحاابً لصاحب الدنيا ،فصاحب الدنيا ما يتخذ له أصحاابً هبذه اخلسة واحلقارة،
فكيف العامل يتخذ أصحاابً من هذا؟ نعم ،من خدعنا ابهلل اخندعنا له ،ميكن أن خيدع اإلنسان أو
( )1أخفجه البخاري (رقم  ،)5224ومسلم (رقم .)212
( )2تفسّي الطربي (.)138/12
( )3من احللقة الفابعة من سلسلة «عبارت مومهة» (ص  ،)3-2وهذا الفابط لتحميلها:
.https://is.gd/LUfExe
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الشيخ يف بعض طالبه ،لكن أنت انظف إىل عموم طلبته املشاهّي أصحابه ،أصحاب مشورته ،جلسائه
()1

إذا حدث األمف ،من هم خاصته؟ من هم بطانته؟ هؤالء أصحابه ،أما الفواد فهؤالء جمفد رواد».

وقال يف موطن آخف عقب حدعثه عن فطنة بعض املشاعخ السلفيني« :ومع هذا كله أييت
أ
ويصورون مشاخينا أبهنم مغفلون ،وأهنم يؤثر فيهم حاشيتهم ،وأن الشيخ الفالين
املتشدقون اليوم
ابتلي بطالبه وجلسائه ،هذا ليس بغفعب معشف اإلخوة ،هذا قد قيل يف أمحد -رمحه هللا ،-لكن قال
ابن البنا :مل جيفأوا على تناول أمحد ،فذهبوا إىل طلبته ،وإمنا أرادوا بذلك أمحد .فهؤالء ما جفأوا على أن
عتناولوا مشاخينا بصفعح العبارة ،فقالوا :طالهبم ،والطالب منسوب إىل شيخه .فهذا حال هؤالء
اِلشياخ ،ذكاء وقاد ،وفطنة ،وفقه ،وحزم ،ومع ذلك يرميهم هؤالء اِلغمار يف هذا اليوم مبا مسعتم
أو ببعض ما مسعتم ،وما ذلك إال ِلهنم كانوا من أوائل من تفطن هلم لباطلهم ولتالعبهم -نسأل
هللا العافية والسالمة.»-

()2

فالذي أنكفه حممد بن هادي على من مساهم ابملتشدقني واألغمار هو نفس ما عدعيه اآلن!
وقد سبق حممد بن هادي إىل النيل من الشيخ ربيع -حفظه هللا -بزعم أن بطانته السيئة تؤثف فيه
علي بن حسن احلليب؛ حيث كتب احلليب مقاالً بعنوان« :اي شيخ ربيع أمل أقل لك بوجهك سي ِّ
ضلُّك
ُ
َمن حولك» ،ومما قال فيه« :فها هم َمن حوله (من املنخنقة واملوقوذة واملرتدعة والنطيحة!) -ولألسف-
ِّ
ِّ
احلق واحلقيقة ..وميلؤون صدره غيظاً على َمن هم -وهللا-
األمور على خال
عُضلُّونه :فيصورون له َ
فانفض عنه الفضالءُ الكثّيون ..وهجفه العقالءُ الفاقهون ،..بل إن أولئك -جلهلهم،
أقفب إليه منهم!
َّ
ُ
خفبة ُّ
وجبهلهمُ -ميدونه مبعلومات مهلهلة ِّ
وخواء َجعبة وففاغ عقل» .فعلي احلليب
تدل على ضحالة علم َ
()3

سلف حممد بن هادي يف هذا األمف ،كما أنه سلفه أعضاً يف تسمية بطانة الشيخ ب (الصعافقة).

فاعجب أعها السلفي كيف كان حممد بن هادي عفد على من عدعي ما ادعاه احلليب وعبطل هذه

الففعة ،مث ملا وقف العالمة ربيع يف طفعقه إىل اإلطاحة مبجموعة من السلفيني بدون حجج إال هوى يف
نفسه رجع حممد بن هادي إىل دعوى احلليب اليت شنع على قائلها وصار عفدد مثل عباراته يف بطانة
( )1الفابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/UjEZPJ :
( )2الفابط لتحميل املادة الصوتيةhttps://is.gd/uNEoUe :
ِّ
بكشف (إفالس) الصعافِّقة».
العقول الواثِّقة
إعناس ُ
( )3يف مقال له بعنوانُ « :
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الشخ! فما ابله اليوم عقلب ظهف اجملن وعقول هذا ،فأصبح الذي ععففه ابألمس منكفاً اليوم ،وأصبح

املنكف ابألمس معفوفاً اليوم ،فهذا وهللا هو الفتنة ،كما قال هللا تعاىل ﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ ،نسأل هللا العافية والسالمة.

()1

املشائني
اهلمازعن َّ
وأان أسأل حممد بن هادي :لو قيل« :حممد بن هادي حوله جمموعة من اجلهال َّ

بنميم املناعني للخّي املعتدعن األثيمني لبَّسوا عليه وقلبوا عليه احلقائق حىت حسب من كانوا من طالبه

املقفبني ،وحيضفون دروسه اخلاصة ،وجيتمع معهم يف طلعات بفعة خاصة ،وجييب دعواهتم هم أكرب
أعدائه وألد خصومه ،وفارق من أجل ذلك العلماء الكبار الذعن كان جيلهم وعنافح عنهم ،وتغّي بسبب
بطانته السئية فصار عسب وعشتم وعنبز ابأللقاب وعقذ  ،وهم عصفقون له وعشجعونه على ذلك»،
هل حممد بن هادي ععد هذا القول طعناً فيه ،أم ماذا ععده؟

ويف ختام هذه احللقة أنبه إىل أن العالمة ربيعاً املدخلي -حفظه هللا تعاىل -قد كذب دعوى حممد
()2

بن هادي أن بطانته سيئة وأنه ال تصله احلقائق.

۞۞۞

يتبع إن شاء هللا
( )1هذه العبارة قاهلا حممد بن هادي عقب دعواه أن من عسميهم ابلصعافقة كانوا عقفون أبن بطانة أئمة هذا العصف
األلباين ،وابن ابز ،وابن عثيمني -رمحهم هللا -كانت سيئة ،وما كانوا ععدون ذلك طعناً فيهم ،واليوم ععدون هذا
القول طعناً يف العامل ،وهي دعوى عارعة عن الدليل ،وقد تقدم يف كالم الشيخ حممد ابزمول أن هذه الكلمة

ابطلة ومن كالم أهل البدع واجلهل .واحلق أن حممد بن هادي كان ععد هذا القول طعناً يف العلماء ،وحيتج على
أنه من أقوال املبطلني بقول اإلمام عبد الوهاب الوراق -الذي أورده الذهيب يف سّي أعالم النبالء (-)124/13
« :من تكلم يف أصحاب أمحد فاهتمه مث اهتمه؛ فإن له خبئة سوء ،وإمنا عفعد أمحد» وغّيه ،وقد نقلت كالمه

بنصه يف الصفحات السابقة ،واليوم حممد بن هادي ال عفاه شيئاً ،بل هو عني الصواب عنده ،فهو أحفى أبن
عقال عنه ما قاله ،وهذا الفابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/iWQ2bV :
( )2نقل ذلك عنه علي بن األخضف إبفاهيم سواملي اجلزائفي يف رسالة نشفها عرب وسائل التواصل ،وهذا الفابط
لصورة منها.https://is.gd/MnHM4R :

3

الحلقات السابقة
عنوان احللقة
احللقة األوىل :رميه ملن فسر (اليقني) يف قوله تعاىل:

﴿ﮂ ﮃ ﮄ

رابط التحميل
https://is.gd/KfYlZ7

ﮅﮆ ﴾ (ابإلميان) بقول الزاندقة
احللقة الثانية :قذفه ملسلم حمصن وتعيريه له بذنبه املزعوم

https://is.gd/mujRNB

احللقة الثالثة :زعمه أن إحلاق الصعافقة أبهل األهواء تشبيه هبمhttps://is.gd/6UGTlW ،
ورميه ملن جعل ذلك تبديعاً هلم ابجلهل واتباع اهلوى

يررق السلريني ،واتجااجه بثرر من
احللقة الرابعة :دعواه أنه مل ق
توله على أنه داعية خري

https://is.gd/PvdqeP

احللقة اخلامسة :دعواه أن قاعد (القدح يف أصحاب الشخص قدح

https://is.gd/3E4pqe

فيه) خاصة ابلنيب ﷺ ،وكذبه على العالمة ابن عريمني يف دعواه أنه
قرر ذلك
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