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

الحلقة العاشرة:
دعواه أن عدم قبول جرح السلفي الذي مل يبني سببه
قاعدة باطلة وضعها العالمة عبيد اجلابري -حفظه اهلل-

إعداد

l
قال حممد بن هادي حينما خرج عن صماته« :لقد وهللا وضعتم مكيالا أنتم أبنفسكم لن نكيل

لكم إل به ألننا نكتال منكم به رضينا بذلك ،فإذا كلنا لكم به فال تزعلوا ،ألننا رضينا أن نكتال
منكم به؛ فمهما طعنتم يف معروف عندان نعرفه ابلصدق والعدالة والداينة واألمانة وهللا ل نقبل
حىت أتتوان ابلدليل الصحيح الصريح الذي ل حيتمل التأويل ،كما قرره فضيلة الشيخ عبيد -
حفظه هللا ،-وإذا مل أتتوا به فقولكم مردود ولو كان ألف عامل(َ ،)1ورُّدان له ليس يعين هذا الطعن
فيكم ،كما قرر ذلك أخوان صاحب الفضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرحيم البخاري -جزاه هللا

خيا .-إذن نكتال من مكيالكم الذي وضعتموه أنتم ونكيل لكم به ،فإن مل ترضوا به معاشر

الصعافقة ،فـ﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ﴾».

()2

بيان الخطأ:
حذر حممد بن هادي يف ليلة اجلمعة  9شعبان عام 1418هـ من الشيخ الدكتور عرفات بن حسن
احملمدي -وفقه هللا -وأمر مبنعه من املشاركة يف دورة علمية ،ومل يذكر أي سبب من األسباب املوجبة
للتحذير منه )1(،فطالب فضيلة الشيخ العالمة عبيد بن عبد هللا اجلابري -حفظه هللا -حممد بن هادي
يف اجلمعة نفسها إببراز أدلته على التحذير من الشيخ عرفات ،فقال« :األخ عرفات بن حسن احملمدي
من اليمن من أبنائنا الذين عرفنا منهم الوالء التام للسنة وأهلها وألهل السنة عامة ويف هذه البالد
خاصة ،ومن ادعى عليه غي ذلك فإين أطالبه ابلدليل الذي ل يقبل التأويل وإال أعددته يف املتهجمني
الذين يقولون بال علم أو لبس عليه امللبس فسوغ له مقاله ،وما أكثر هؤالء من اجلن واإلنس -عافاان
( )1هكذا قال ،واملراد :ولو قال به ألف عامل.
( )2قاله يف لقاء عقد يف مسجد بدري العتييب يوم الثالاثء  1ربيع الثاين عام 1419هـ ،ونشر بعنوان« :آن حملمد
بن هادي أن خيرج عن صماته» ،وهذا الرابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/ufwbXJ :
( )1كما استفاض ذلك عن حممد بن هادي ،وهذا الرابط لصورة من الرسالة اليت نشرت عرب وسائل التواصل عن
ذلك املوقف.https://is.gd/CkOK5o :
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هللا منهم )1(.»-ووقف كثي من طلبة العلم مع العالمة عبيد وقاموا بنشر تسجيل كالمه عرب مواقع
ووسائل التواصل ،مما أغضب حممد بن هادي؛( )2ألنه أراد أن يقبل املشايخ والسلفيون حتذيره من
الشيخ عرفات دون أن يذكر على موجبه أي دليل وال يسألونه عن ذلك ثقة أبنه ال ذحذر إال ممن
يستحق التحذير ،وزعم أن عدم قبول حتذيره إال أن أييت بدليل صريح قاعدة وضعها الشيخ عبيد وأقره
عليها بعض املشايخ وطالب العلم السلفيون الذين يسميهم ابلصعافقة ،وادعى أنه سيعامل هؤالء هبذه
القاعدة وإن كان ال يرتضيها من ابب مقابلة اإلساءة إبساءة مثلها -يف نظره ، ،-فلن يقبل منهم جرح
أي شخص ثبتت عنده عدالته حىت ذكروا له دليلهم عليه كما أفصح عن هذا يف قوله املتقدم« :لقد
وهللا وضعتم مكيالا أنتم أبنفسكم لن نكيل لكم إل به ألننا نكتال منكم به رضينا بذلك ،فإذا
كلنا لكم به فال تزعلوا ،ألننا رضينا أن نكتال منكم به؛ فمهما طعنتم يف معروف عندان نعرفه

ابلصدق والعدالة والداينة واألمانة وهللا ل ن قبل حىت أتتوان ابلدليل الصحيح الصريح الذي ل
حيتمل التأويل ،كما قرره فضيلة الشيخ عبيد -حفظه هللا ،-وإذا مل أتتوا به فقولكم مردود ولو
كان ألف عامل».
وقال حممد بن هادي أيضا« :بلغوا عين :أين لن أقبل جرحا يف شخص أعرفه ولو جرحه عبيد

كنت ل
أو البخاري أو مسلم إل أن يذكر الدليل على جرحه ،وأان أحتكم إىل قواعدهم وإن ُ
()1
أرتضيها لكن أحتكم إليهاَ ،ورِّدي لكالمهم ال يـُ َع ُّد طعنا فيهم».

والظاهر أن هذا املقصود أو ضمن املقصود بقوله« :الشيخ عبيد له قواعد ،والشيخ عبد هللا

( )1الرابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/eHVduA :
( )2يدل على غضبه من هذا األمر تعليقاته على تغريدات اإلخوة ورسائلهم يف نشر تسجيل كالم الشيخ عبيد -
حفظه هللا ،-وقام حممد بن هادي بتسليم تلك التعليقات للشيخ ربيع -حفظه هللا -حينما طالبه إببراز أدلته
على حتذيره من السلفيني الذين ينبزهم ابلصعافقة ،انظر صور تعليقاته يف مقال «احلق املبني بكشف حقيقة
أدلة الدكتور ابن هادي اليت أخفاها عن السلفيني» أليب حامت البُـلَْيدي ،وهذا الرابط لتحميله:
.https://is.gd/afXxeW
( )1نقله الشيخ نزار بن هاشم العباس -وفقه هللا -يف مقال له نشره بعنوان« :وقفات مع الشيخ حممد بن هادي
املدخلي» (ص  ،)11وهذا الرابط لتحميل املقال.https://is.gd/JlgAjT :
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البخاري له قواعد ،ختالف قواعد السلف ،والشيخ ربيع يؤيدمها يف ذلك ،ولكن سأعاملهم
ابلقواعد اليت جعلوها هم».

()1

ودعوى حممد بن هادي أن عدم قبول جرح السلفي الذي مل يذكر اجلارح دليله عليه هو قاعدة
ابطلة وضعها الشيخ عبيد وأقره عليها من انزع حممد بن هادي يف حتذيره من السلفيني من أبطل
الباطل؛ فإنه ميزان العدل الذي وضعه أئمة أهل احلديث أمثال البخاري ومسلم محاية ألعراض املسلمني
من الوقوع فيها بغي حق ،كما ذكر ذلك احلافظ ابن حجر -رمحه هللا -يف قوله« :اجلرح بعد ثبوت
قادح يف عدالة الراوي ،وكالم من
العدالة ل يُقبل إل مبني السبب؛ لحتمال أن يكون إذا بُنني غري ٍ
أطلق قبول اجلرح من غي بيان سببه حممول على ما إذا مل يعارضه توثيق ،وإذا كان كذلك فقد أثبت

()2
أعرف الناس به :عبد الرمحن بن مهدي ،وكذا قدوة أهل احلديث يف معرفة أحوال الرواة
معي
الز ِّ
عدالةَ َّ
ُ

عدل عن هذا التعديل إال جبرح بََّني ،وعلى هذا عمل أئمة احلديث كصاحَب
ذحىي بن معني ،فال يُ َ
الصحيح ،فقد احتجا يف صحيحيهما جبماعة تَ َكلَّم فيهم غيُمها ،وحاهلم يف الغالب حممول على ما

قررانه»(.)1

وقال احلافظ ابن عبد القوي املنذري -رمحه هللا« :-قال أبو عبد هللا املروزي« :وكل رجل ثبتت
مر
عدالته برواية أهل العلم عنه وَحلهم حديثه فلم يُقبل فيه جتريح أحد جرحه حىت ي ث بُت عليه أ ٌ
ت جرحةا حىت يبني ما قاله».
ل ُُيهل أن يكون جرحة ،وأما قوله( :فال ٌن ك نذاب) فليس مما يُثب ُ
وقال أبو عمر يوسف بن عبد الرب« :مجاعة الفقهاء وأئمة احلديث الذين هلم بصر ابلفقه والفتيا
هذا قوهلم».

()4

فإنه ل يُقبل من ابن معني ول من غريه فيمن اشتهر ابلعلم وعرف به وصحت عدالته وفهمه

إل أن يبني الوجه الذي جرحه به على حسب ما ُيوز من جتريح العدل املربز العدالة يف الشهادات.
( )1قال ذلك أمام بيته بعد العصر بتاريخ  11مجادى األوىل 1419هـ ،كما شهد بذلك مهدي ثوير ،وهذا الرابط
لصورة من التعليق على الفيس بوك الذي ذكر فيه ذلك.https://is.gd/NI5O5t :
( )2هو موسى بن يعقوب أحد رواة احلديث الذي يتكلم عليه احلافظ ابن حجر.
( )1جزء فيه الكالم على حديث «إن أوىل الناس يب أكثرهم علي صالة» (ص .)11
( )4وهو يف التمهيد (.)14/2
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حيل أن يُلت فت إىل من خالفه ،وابهلل التوفيق».
وهذا الذي ل يصح أن يُعت قد غريُه ،ول ُّ
وقال احلافظ ابن حجر -رمحه هللا -أيضا« :إن كان من جرح جممال قد وثَّقه أح ٌد من أئمة هذا
()1

سرا؛ ألنه قد ثبتت له رتبة الثقة ،فال يزحزح
اجلرح فيه من أحد كائن ا من كان إل مف ن
الشأن مل يُقبل ُ
عنها إل أبمر جلي»(.)2

وقال حامل لواء اجلرح والتعديل يف هذا العصر شيخنا العالمة ربيع املدخلي -حفظه هللا« :-عند
تعارض اجلرح والتعديل ل بد من بيان أسباب اجلرح ،فإذا بني العامل الناقد املعترب حجته أو حججه
املعتربة فحينئذ يُق ندم اجلرح على التعديل ولو خالفه عشرات املعدلني ،ولو متادى أحد يف تعديله بعد

قيام احلجة سقط»(.)1

فيستفاد من هذه النقول أنه يشرتط يف قبول جرح اجلارح ملن ثبتب عدالته أن يبني األسباب
واحلجج اليت من أجلها تكلَّم فيمن جرحه ،فمن جرح شخصا بدون أن يذكر السبب أو كانت حجته
عليه ضعيفة فجرحه مردود ولو كان اجلارح من العلماء ،وال يـُ ْع َدل عن األصل -وهو ثبوت عدالته-

جلرحه .وال خيتص هذا بباب الرواية ،بل حىت يف ابب التبديع ،كما بني ذلك شيخنا العالمة ربيع(.)4

وقرر فضيلة شيخنا العالمة ربيع املدخلي -حفظه هللا -أن اشتهار الشخص ابلدين والسنة
والسلفية والدعوة هلا أقوى من التعديل الصادر من عامل أو عاملني )5(.فمن جرح شخصا اشتهر أبنه
سلفي ومن الدعاة إىل املنهج السلفي والذابني عنه وعن أهله فال يقبل جرحه فيه إال إذا أتى اجلارح
ابلدليل البني على أحقية جرحه ،ال سيما إذا عدَّله بعض العلماء وزكوه فإن األمر حينئذ أشد.
وذكر فضيلة شيخنا العالمة ربيع بن هادي املدخلي –حفظه هللا -أن هذه القاعدة يف تعارض
( )1جزء فيه ذكر حال عكرمة موىل عبد هللا بن عباس وما قيل فيه (ص .)11
( )2تدريب الراوي (ص .)108
( )1اجملموع الواضح يف رد منهج وأصول فاحل ،ضمن جمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن
هادي املدخلي (.)125/9
( )4انظر :اجملموع الواضح يف رد منهج وأصول فاحل ،ضمن جمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة
ربيع بن هادي املدخلي (.)151-155 ،150/9
( )5املصدر السابق (.)148/9
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اجلرح والتعديل من قواعد أهل السنة دون ريب ،وأنه ُيب تطبيقها حني يُب ندع مسلم اشتهر ابلسلفية،

سق ،أو يُرمى ابلكفر ،أو اجلاسوسية والعمالة )1(.فأين هذا من دعوى حممد بن هادي أهنا من
أو يف ن
قواعد الشيخ عبيد اجلابري الباطلة اليت ذحتكم إليها وإن كان ال يرتضيها؟!

والشيخ الدكتور عرفات احملمدي -وفقه هللا -قد اشتهر ابلسلفية والدعوة إليها والذب عنها ،وهو
مع ذلك مزكى من قِّبل أهل العلم ،بل قد زكاه حممد بن هادي بقولهِّ « :م ْن ِّخية اإلخوان الذين
درستُهم» ،وذكر أنه من أبنائه وطالبه( ،)2وقال اترة أخرى« :األخ الدكتور عرفات من خيار إخواننا
وطالبنا الذين عرفناهم»( ،)1فال ريب واألمر كذلك أنه جيب تطبيق هذه القاعدة السنية بناء على ما
قرره أئمة احلديث ،فال يقبل جرح حممد بن هادي له إال إن أبرز دليال صرذحا جليا يوجب احلذر منه
وجتنبه ،ويتأكد هذا الوجوب يف عصران هذا ،كما قال فضيلة شيخنا العالمة ربيع املدخلي -حفظه
هللا« :-البد من تفسي اجلرح اجململ كما هو الراجح عند أئمة النقد واجلرح والتعديل ،وال سيما يف هذا
الوقت الذي كثرت فيه الفنت واإلشاعات والقيل والقال وكثرت فيه التعصبات ،وال سيما إذا كان اجلرح
فيمن اشتهر ابلسلفية ،وقد اعرتفت أن هناك من يدافع عن هذا الصنف ،وهذا أمر واضح منتشر يف
البلدان شرقا وغراب ويف شبكات االنرتنت».

()4

وحممد بن هادي أراد من املشايخ وطالب العلم ما أصلَّه فاحل احلريب وأنصاره من قبل ،وهو أن

يقلدوه يف جرحه دون أن يسألوه عن أسبابه وأدلته عليه ،كما قال فضيلة شيخنا العالمة ربيع بن هادي
املدخلي -حفظه هللا -عن فاحل« :كان فاحل قد اندفع يف التجديع والتبديع ،فكان بعض الشباب

( )1املصدر السابق (.)155/9
( )2قاله يف اللقاء الثامن عشر من لقاءات طلبة العلم معه يف مسجد بدري العتييب ،والذي كان يوم الثالاثء  1من
رجب 1415هـ ،وهذا الرابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/4neo8H :
( )1قال ذلك يف رسالة نصية أرساهلا إىل بعض اإلخوة عرب اجلوال ،وهذ الرابط لصورة منها:
 .https://is.gd/hsDGTnوقد أكد صحتها يف رسالة نصية أخرى أرسلها عرب اجلوال مع التصريح
إبذنه يف نشرها ،وهذا الرابط لصورة من تلك الرسالة.https://is.gd/AtAmPM :
( )4اجملموع الواضح يف رد منهج وأصول فاحل ،ضمن جمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن
هادي املدخلي (.)151/9
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يطالبونه ابحلجج على هذا التبديع ،فال جيد احلجج املطلوبة منه ،فلجأ إىل اخرتاع أصل وهو :إخراج
التبديع عن أصول أئمة اجلرح والتعديل ،وبىن على ذلك التفريق بني الرواية والتبديع ،فيى أنه ذحق أن
يُسأَل عن أسباب جرح الرواة ،وأما من يرى أهنم مبتدعةٌ فال حيق السؤال عن أسباب جرحهم
وتبديعهم ولو كانوا من خيار السلفيني ،فال يسأل عن أسباب تبديعهم ،بل ِّ
يبدع من يسأل عن
ُ
()1
أسباب تبديعهم».
وقال الشيخ ربيع عن بعض أذانب فاحل« :إن دندنة هذا الرجل كلها ليتوصل هبا إىل نتيجة ،فلم
يصل إليها ،ولن يصل إليها ،ودوهنا خرط القتاد ،هذه النتيجة هي :إقناع الناس أبن العامل إذا ب ندع
أانسا مشهورين عند الناس ابلسلفية يدعون إليها ويذبون عنها؛ فإنه ل ُيوز أن يُسأل عن أسباب
تبديعهم وأن تبديعهم ال يسمى جرحا ،وتزداد املصيبة إذا علمت حكم هؤالء أبن من اليقلدونه يكونون
()2

مميعني أي مبتدعني».

فقد شاهبت طريقة حممد بن هادي ما مشى عليه هؤالء احلدادية ،وإن كان رمبا ال يوافقهم على
أصلهم يف التفريق بني ابب الرواية وابب التبديع ،لكنهم إمنا وضعوه ألجل التخلص من املطالبة إبقامة
األدلة على تبديع من بدعوهم من السلفيني بغي حجج تدينهم وتثبت احنرافهم ،كما بني ذلك العالمة
ربيع -حفظه هللا.-
وقال فضيلة شيخنا العالمة ربيع -حفظه هللا -تعليقا على دعوى فاحل أن القول ابشرتاط بيان
أسباب اجلرح قاعدة ظاملة مبتدعة« :ساحمك هللا! هذه قاعدة أئمة السنة واحلديث وليست بظاملة ،بل
هي من صميم العدل الذي جاء به اإلسالم؛ ألن العامل قد خيطيء يف اجلرح أو يف التعديل فيصحح
جرحه إنصافا ملن وقع عليه
أخوه خطأه يف هذا أو هذا ،وقد جيرح العامل بغي جارح فيد العلماء النقاد َ

هذا اجلر ُح».

()1

ومما يبني فساد هذا املذهب اجلائر وخمالفته ملا عليه علماء احلديث قول احلافظ احلاكم النيسابوري

ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم؛ ألن
رمحه هللا -يف هناية كتاب «الضعفاء»« :فهؤالء الذينُ
قدمت َ
( )1املصدر السابق (.)105/9
( )2املصدر السابق (.)44/9
( )1املصدر السابق (.)150/9

1

أبني جرحهم ملن طالبين به؛ فإن اجلرح ل أستحلُّه تقليدا».
اجلرح ل يثبت إل ببينة ،فهم الذين ن
وكذلك قول احلافظ الذهيب -رمحه هللا« :-ينبغي أن تتفقد حال اجلارح مع من تكلم فيه ابعتبار
األهواء؛ فإن الح لك احنراف اجلارح ،ووجدت توثيق اجملروح من جهة أخرى ،فال حتفل ابملْن َح ِّرف
()1

املبهم ،وإن مل جتد توثيق املغموز فتأ َّ
َن وترفَّ ْق»( .)2علق فضيلة شيخنا العالمة ربيع املدخلي -
وبغَ ْم ِّزه َ

حفظه هللا -على هذا الكالم بقوله« :وهذا كالم حق ،وهو ضد ما يقوله بعض الناس اليوم :إذا

ب ندع العامل شخص ا أو أشخاص ا فيجب تقليده ول يُسأل عن أسباب اجلرح ،وفيه إجلام ملن يتسرع
إىل قبول التبديع بدون حجة ،وبدون بيان األسباب»(.)1

وقد وقع حممد بن هادي يف حتذيره من الشيخ عرفات احملمدي -وفقه اهلل -يف تناقضات كثية
للضوابط اليت كان يقررها يف السابق مما يدل على اضطرابه وتغيه ،فمنها :أن حممد بن هادي قال:
«ودائما :الذي حيذر ما حيذر إل ويذكر العلة اليت ُحذر من هذا الداعية بسببها ،ما يرتك األمور

هكذا مع نماة ،وإمنا يذكر الغلط عند هذا الداعية الذي أوجب التحذير منه ،فإذا ذكر ذلك فالقول

قوله» )4(.فلماذا مل يذكر العلة اليت بسببها حذر من الشيخ عرفات بل ترك األمر معمى وألزم الناس
بقبوله؟

ومنها أيضا :أنه قال« :املشايخ ما حيذرون من واحد ما هو ظاهر ،ما حذروا من شخص إل
وإذا سألتهم :ما عنده؟ قال :عنده كذا وكذا وكذا وكذا» )5(.وملا سئل مرارا عن أسباب حتذيره من
الشيخ عرفات مل يقل :عنده كذا وكذا وكذا وكذا ،بل جلأ إىل دعوى أن قاعدة اشرتاط بيان أسباب
اجلرح ابطلة كما ادعى ذلك فاحل احلريب قبله لكوهنا ختالف منهجه املنحرف ،وما ذلك إال ألن حممد
ابن هادي خالف طريقة العلماء وتكلم يف شخص ما هو ظاهر -وفق تعبيه ،-وهو كما قال شيخنا
( )1نقله احلافظ ابن عبد اهلادي –رمحه هللا -يف الصارم املنكي يف الرد على السبكي (ص .)251
( )2املوقظة يف علم مصطلح احلديث (ص .)88
( )1اجملموع الواضح يف رد منهج وأصول فاحل ،ضمن جمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن
هادي املدخلي (.)45/9
( )4الرابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/cmHaGS :
( )5الرابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/vaPFWy :

1

أكثرت من الكالم يف األشخاص الذين
العالمة ربيع املدخلي -حفظه هللا -خماطبا إايه« :لقد
أكثرت و َ
َ
حتارهبم وحتذر منهم ،ومل تقدم دليال واحدا على احنرافهم ،ويستفاد من عجزك عن إقامة األدلة اليت
تدينهم أنك صفر اليدين من األدلة».

()1

فمثال إذا قيل عن فالن:
املفسر هو َّ
املوضح َّ
املبني ،ا
ومنها :أن حممد بن هادي قال« :اجلرح َّ
«كذاب» ،وأنت ما تعرف عنه الكذب ،فتقول :كيف كذاب؟ فتأيت إىل هذا الرجل ،أنت تعرف
سر لك بشيء
معىن (كذاب) ،لكن تسأل :كيف حصل هذا الوصف له ،بسبب ماذا؟ فإذا ف ن

صحيح مقبول قبلت ،وإل فال ،وإل فال»( ،)2فلماذا غضب ملا طلب املشايخ منه تفسي جرحه
للشيخ عرفات املعروف لديهم ابالستقامة على املنهج السلفي ومل يقبلوا حتذيره منه لكونه عاراي عن بيان
أسبابه ،وادعى أنه سيحتكم إىل قواعدهم اليت وضعوها وإن كان ال يرتضيها؟
ومن تناقضات حممد بن هادي :أنه سئل قبل حتذيره من الشيخ عرفات أبقل من مثانية أشهر عن
الطعن يف شخص يواليه ،فقال« :عثمان أعرفه متام املعرفة ،من جاءين بكالم فيه مل أقبله إل ابلدليل،
علي أن أنصح ،وهكذا
علي النصح؛ ألن هذا مقتضى األخوه له ،ن
فإذا أقام الدليل وجب لعثمان ن

حممد بن هادي ،إذا جاءكم من يتكلم فيه اطلبوا الدليل فيه ،فإن قال قولا حقا وظهر احلق معه

وجب عليكم أن تنصحوا حملمد بن هادي ،فإن هذا من مقتضى األخوه ،ولزم األخوه أن تقوموا

له ابلنصيحة ،وإن كان ما جاءان به هذا وهذا غلط عادت النصيحة عليه ،وله علينا ،يقال له :اتق
هللا جل وعال ،ول تقل يف إخوانك ما ليس فيهم ،فإن هللا سيسألك وسيوقفك بني يديه ،وسيأخذ

عليك ،فاتق هللا جل وعال القائل﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ ﴿ ،ﯛ ﯜ ﯝ﴾.

هذا يف عثمان معلم ،يف حممد بن هادي ،ويف ربيع بن هادي ،ويف عبيد اجلابري ،ويف عبد هللا
البخاري ،ويف كل أحد من أهل العلم والسنة ،صغروا أم كربوا ،يف الشيخ ابن ابز ،الشيخ ابن عثيمني،
الشيخ األلباين ،ما أكثر الطاعنني يف هؤالء! وقد تبث عندان إبطباق من يعتد إبمجاعه أن هؤالء خيار
الناس يف هذا الزمان ،ومع ذلك ،أنتم تسمعون ومسعتم ،هل سلم من الطعن فيهم والكالم فيهم؟
( )1مقال بعنوان« :تعليقات على طعوانت الشيخ حممد بن هادي يف أانس أبرايء مما يصفهم به» (ص  ،)12وهذا
الرابط لتحميل املقال.http://www.rabee.net/ar/artdownload.php?id=111 :
( )2الرابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/SPMOJx :
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أصحاب النيب ﷺ ،أنبياء هللا ورسله ما سلموا ،ولكن حنن نقول هذا تنزال ومشيا على القاعدة :أن

من قال قولا نقول :هات الدليل!» )1(.فهنا قرر حممد بن هادي ما طالبه به الشيخ عبيد اجلابري –

حفظه هللا -وزعم أنه من قواعده اليت سيحتكم إليها وإن كان ال يرتضيها! وإن يدعي حممد بن هادي

أنه مل يقل« :الدليل الذي ال يقبل التأويل» كما قاله الشيخ عبيد ،فاجلواب :ما قاله الشيخ عبيد ال
غبار عليه؛ ألن هذا القيد إمنا ذكره كأكيدا الشرتاط وضوح الدليل وجاللته يف قبول جرح من ثبتت
عدالته وأنه ال يكون أبمور حمتملة للخطأ وللصواب ،كما نص على ذلك بعض األئمة ،منهم اإلمام
حممد بن نصر املروزي -رمحه هللا ،-حيث قال «كل رجل ثبتت عدالته مل ي قبل فيه جتريح ٍ
أحد حىت
ُ
ُ
()2
يبني ذلك عليه أبمر ل حيتمل غري جرحه».
وبعدما تكلم فضيلة شيخنا العالمة ربيع بن هادي املدخلي -حفظه هللا -يف حممد بن هادي وقال
ب الشيخ حممد لكنه اآلن تغي»( ،)1صاح حممد بن هادي« :التزكية معتربة ما مل
كنت أُ ِّح ُّ
عنه« :أان ُ
ِّ
أيت انقض ينقضها ،كيف؟ نقول :من زكى وهو معترب ،مث تغي -كما يقول هذا السائل -حال الذي
ُزكِّي ،وثبت ابلدليل أنه تغي ،فنعم ،يقيم الدالئل على أنه احنرف إىل بدعة ،نعم ،ما بدعته؟ كذا...
واحد ،اثنني ،ثالثة ،أربعة ،خالص انتهى ،أما أن يقول :فالن تغري ،قالوا :تغري؟ ل معصي وألف

معصي ،ما حنن مطايعينك ،ما حنن هبائم ،هات ،أقم األدلة ،أقم األدلة! فإذا كان على الرأس والعني،
ما فيه ما حنن مقلِّدة»( ،)4مث تكلم عن بعض األشخاص الذين احنرفوا وخفي حاهلم على بعض العلماء،
إىل أن قال« :فالشاهد :أن الدعوى شيء ،وإثباهتا شيء آخر ،فإذا ن
أثبت أن هذا العامل أقام التزكيات

( )1الرابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/1upY0q :
( )2هتذيب التهذيب (.)555/4
( )1قال ذلك يف جلسة مع بعض التونسيني بتاريخ  12مجادى األوىل عام 1419هـ ،وهذا الرابط لتحميل البيان
الذي نشره أحدهم عما جرى يف تلك اجللسة.https://is.gd/JcajhZ :
( )4الدالئل على تغي حممد بن هادي كثية وقد أثبت يف هذه احللقة واحللقات السابقة تغيه يف مواقف كثية،
وانظر مقال «الربهان البادي على تغي ابن هادي» حملمد احلمامي ،وهذا الرابط لتحميله:
.https://is.gd/UAbHOI
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على أن من زكاه تغري ابلدلئل فاحلمد هلل( ،)1وإل فال مسع ول طاعة!».

()2

فمحمد بن هادي مطفف يكيل مبكيالني :إذا تكلم هو يف أحد فإايك مث إايك أن تطالبه إببراز
كنت عاملا وكان اجملروح
دليله ،وعليك ابخلضوع له وقبول قوله والعمل به دون تفكي يف السبب حىت لو َ
أحد تالميذك املالزمني لك منذ مدة طويلة ،وإذا تُ ُكلِّ َم فيه أو فيمن يواليه فعلى املتكلم أن يثبت احنرافه
ابلدالئل الواضحات البينات كالشمس يف رابعة النهار وإال فال مسع وال طاعة ألنه ليس هبيمة ،فـ﴿ ﯖ

ﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ .

وإمنا استنكر حممد بن هادي مطالبة املشايخ إبقامة األدلة لعجزه عن ذلك ،ومل يَِّزْد على ترديد
قوله :سيتبني لكم ،سيظهر لكم! فقام متعصبوه بتفتيش صوتيات من َح َّذر منهم بغرض التنقيب عن

األخطاء ،فوجدوا بعض اجلمل والكلمات طاروا هبا فرحا ،وسلموها حملمد بن هادي الذي نفخها حىت
صارت احلبة قبة يف نظره ،وانقلب رأسا على عقب ،فقال« :كان بعض إخواننا يقول :هل عندهم
أخطاء يف العقيدة؟ فظهرت أخطاؤهم يف العقيدة ،يف الصفات؟ ظهرت أخطاؤهم يف الصفات ،يف
الفقه؟ ظهرت أخطاؤهم يف الفقه ،يف الصحابة؟ ظهرت أخطاؤهم يف الصحابة ،و قد أبصر ذلك العامل
كله مشرقا ومغراب هبذه األدوات ،فكيف يقال بعد ذلك هات الدلئل؟ هذا وهللا العجب ،هذا وهللا
العجب ،الدلئل قد أبصرها حىت العجائز ورأوها يف هذه الوسائل ،ظهرت الدلئل ،وبعد ذلك
يقال هات الدلئل! هذا وهللا من العجب العجاب».

()1

فانظر أيها السلفي إىل استخفاف حممد بن هادي بعقول الناس واستهانته أبعراض املسلمني؛ فهل
هذه األخطاء املزعومة اليت تشبث هبا كانت معلومة لديه حينما قال العالمة عبيد اجلابري -حفظه
هللا« :-أطالبه ابلدليل الذي ال يقبل التأويل»؟ اجلواب قطعا :كال ،وإمنا جاءته بعدما قام أنصاره
( )1هكذا قال ،واملراد :أقام الدالئل على أن من زكاه تغي.
( )2قاله يف أحد اللقاءات معه ضمن فعاليات دورة عتبة بن غزوان ابلدمام بتاريخ  29شوال عام 1419هـ ،وهذا
الرابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/PBsPbC :
( )1قاله يف أثناء الكلمة التوجيهية اليت ألقاها عرب اهلاتف ليلة اخلميس  20ذو القعدة 1419هـ ،وهذا الرابط
لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/Jdr24i :
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ابلبحث له عن أدلة بتتبع الزالت ليوهم من خف فهمه أو قلت معرفته أنه ليس بظامل كما وصفه بذلك
الذين حذروا منه من أهل العلم ،وكيف يصح أن تكون هذه األشياء حججا على طعونه يف شيخ
سلفي قبل أن يَـ ْعلَم هبا؟! ﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ ،بل قوله« :فظهرت» دليل واضح
استَ َد َّل ،بل اُ ْستَ ِّد َّل له ،مث لُِّق َن فَـتَـلَ َّق َن ،وتعلق هبذه األدلة
على أن حممد بن هادي اعتقد ونطق مث ْ
املزعومة كما يعلق الغريق ابحلبل!
وقد صدق فضيلة الشيخ العالمة حسن بن عبد الوهاب البنا وفضيلة الشيخ علي بن السيد
الوصيفي -حفظهما هللا -يف وصفهما حلقيقة حال حممد بن هادي حينما قاال« :إنه مل يفعل كما فعل
اخلوارج ملا طالبهم ابن عباس -رضي هللا عنهما -بعرض ما ينقمون به على علي بن أيب طالب -رضي
ب ،وح َّكم الرجال يف دين هللا ،ورفع عن نفسه اسم أمي املؤمنني ،وذلك
هللا عنه -فقالو :قاتل ومل يَ ْس ُ
يف نقاط حمددة مل يفعل ذلك ،وإمنا ترك الشيخ ربيعا وانعزل عنه ،وأنى جبانبه صوب طالبه والعوام من
جلسائه ليفع درجة العداوة ويرمي خصومه وكل من شايعهم ابجلهل والصعفقة ،وترك الناس يبحثون
عن األدلة يف حبر جلي ظلمات بعضها فوق بعض ،كأهنم يبحثون عن املاء يف السراب ،وقال هلم :تلك
هي األدلة ،وفتح اجملال لبعض احملاهيل ليعرضوا ما جييش يف فؤاده من مشاعر وأحاسيس وطعوانت جتاه
السلفيني ،وهو إىل اآلن مل ِّ
أيت إال بنتف من الكلمات اقتطفها من بعض الصوتيات املرجتلة ليتخذها
()1

حجة على خصومه كما يفعل سائر العامة مع املشايخ الكبار».

فنحن ال تغران الدعاوى اليت يصيح هبا حممد بن هادي ،بل عليه أن يتوب من ظلمه إلخوانه
السلفيني الذين سعى يف إسقاطهم وهدر جهودهم يف الدعوة إىل هللا وتعليم شباب املسلمني ،وأن يدع
البغي عليهم وإلزام الناس بذلك ،ويعتذر من اهتاماته اخلطية لعلماء الدعوة السلفية ومشاخيها.

۞۞۞

يتبع إن شاء هللا
( )1بيان موقفنا من الفتنة الدائرة بني الشيخ حممد بن هادى وبني إخوانه املشايخ السلفيني (ص  ،)5-4وهذا
الرابط لتحميله.https://is.gd/2l2ZBQ :
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الحلقات السابقة
عنوان احللقة
احللقة األوىل :رميه ملن فسر (اليقني) يف قوله تعاىل:

﴿ﮂ ﮃ

رابط التحميل
https://is.gd/KfYlZ7

ﮄﮅﮆ ﴾ (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
احللقة السادسة :طعنه يف العالمجني ربيع املدخلي وعبيد اجلابري

https://is.gd/7w5olk

بدعواه أهنما اخندعا مبن يسميهم ابلصعافقة فأثقروا عليهما

احللقة السابعة :السب والشجم يف ردوده على طالب العلم السلريني

https://is.gd/sUe5F3

احللقة الثامنة :جتويزه االسجراد من كجاب «رجال تول الرسول

https://is.gd/TjsOL3

ﷺ» ملن عنده خلرية
احللقة التاسعة :قوله« :من تسن الطالع»

https://is.gd/6gKgOW
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