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

الحلقة الثامنة:
جتويزه االستفادة من كتاب «رجال حول الرسول ﷺ»
ملن عنده خلفية

إعداد

l
سئل حممد بن هادي :هل هناك مانع من قراءة كتاب (رجال حول الرسول ﷺ) خلالد حممد
خالد؟ فأجاب« :ال أبس ،لكن إذا كنت عندك خلفية؛ ألنه جعل أاب ذر -رضي هللا عنه -اشرتاكيا،
هذا كالم ابطل ،الشاهد :هذه الكتب ال يقرؤها اإال من كانت عنده خلفية وعنده علم مُييِّز به ،ا
وإال
()1

السنة ما يمغين عن هذه الكتب».
السنة وأئمة ُّ
وهلل احلمد يف كتب علماء ُّ
بيان الخطأ:

مؤلف الكتاب املسؤول عنه رجل من أهل البدع والضالل ،فهو:
 من دعاة مذهب اإلنسانية ،وهي :النظر إىل اإلنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عندينه وعقيدته ،ويقول بتساوي األداين وتساوي مجيع البشر دون فرق.
 ومن الدعاة إىل حرية الفكر ،وحرية الرأي ،وحرية العقل. ومن الدعاة إىل الدُيقراطية. ومن دعاة الفكر االشرتاكي. ومن دعاة حركة حترير املرأة ،ويرى النقاب من مظاهر التطرف الديين ،وينادي ابالختالط بنيالرجال والنساء يف التعليم ويف العمل.
 ومن دعاة التصوف ،ويقول بوحدة الوجود ،ويطعن يف السلفيني بسبب حتذيرهم من الصوفية.()2

إىل غري ذلك من ضالالته الكثرية.

وهلذه االحنرافات العظيمة قال فضيلة الشيخ العالمة مقبل بن هادي الوادعي -رمحه هللا -حينما
سئل عن كتاب (رجال حول الرسول ﷺ)« :املؤلف ليس مبؤمتن على الدين ،هذا الرجل ليس مبؤمتن

( )1قاله يف اللقاء الرابع من لقاءات طلبة العلم مع الشيخ حممد بن هادي املدخلي والذي كان يوم األحد  9ربيع
اآلخر 1341هـ ،وهذا الرابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/X4qGo7 :
( )2هناك كتاابت كثرية يف بيان احنرافات خالد حممد خالد ،وهي موجودة على شبكة االنرتنت.
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على الدين ،وال بصرية له مبعرفة الصحيح من الضعيف ،بل يصحح ما يهواه ،ويضعف ما ال يهواه».

()1

وفتوى حممد بن هادي يف عدم املنع من قراءة كتابه (رجال حول الرسول ﷺ) وجتويز االستفادة
منه شريطة أن يكون القارئ عنده خلفية خمالفة ملنهج أهل السنة واجلماعة؛ فإهنم جممعون سلفاً وخلفاً
على وجوب هجر أهل البدع واألهواء ،كما قال اإلمام البغوي -رمحه هللا« :-قد مضت الصحابة
والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا ،جممعني متفقني على معاداة أهل البدعة ومهاجرهتم»(،)2
ومن هجرهم هجر كتبهم ومؤلفاهتم( ،)4وال يستثىن من ذلك إال من يريد حتذير املسلمني من املبتدعة،
ويبني هلم ضالهلم ،ويكشف عوارهم ،وال يتأتى له ذلك إال مبعرفة مقاالهتم وعقائدهم ،فيقرأ يف كتب
القوم ليقف عليها بقدر احلاجة ،وحينئذ تكون مطالعتها وسيلة إىل أمر مشروع وهو حتذير املسلمني
من الشر ،وليس ذلك لكل أحد وإمنا للمتأهلني علماً وقدرًة للقيام بذلك ،كما بينه علماء أهل السنة
الكبار ،فقال فضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني -رمحه هللا« :-من هجر أهل البدع :ترك
النظر يف كتبهم خوفا من الفتنة هبا ،أو تروجيها بني الناس فاالبتعاد عن مواطن الضالل واجب؛
لقوله ﷺ يف الدجال« :من مسع به فلينأ عنه فوهللا إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه مما
يبعث به من الشبهات» ،رواه أبو داود ،قال األلباين« :وإسناده صحيح»(.)3
لكن إن كان الغرض من النظر يف كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فال أبس بذلك ملن كان
عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم ،بل رمبا كان واجبا؛ ألن
رد البدعة واجب وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب».

()1

وقال فضيلة شيخنا العالمة أمحد بن حيىي النجمي –رمحه هللا -عن العامي« :ال ينبغي أن يقرأ
السم يف العسل كما يقال ،ومن ال يكون عنده
كتب املبتدعة وال يسمع أشرطتهم؛ ألهنم يدسون َّ
( )1الرابط لتحميل املادة الصوتية.https://is.gd/GZRJny :
( )2شرح السنة (.)227/1
( )4انظر كالم أئمة أهل السنة يف ذلك يف كتاب العالمة ربيع بن هادي املدخلي -حفظه هللا -منهج أهل السنة
واجلماعة يف نقد الرجال والكتب والطوائف ،ضمن جمموع كتبه (.)269-211/1
( )3أخرجه أبو داود (رقم  ،)3421وقال األلباين يف خترجيه ألحاديث مشكاة املصابيح (رقم « :)1355صحيح».
( )1تعليق خمتصر على كتاب ملعة االعتقاد (ص .)56-51
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أهلية كاملة فإنه رمبا مسع الشيء ال يعرفه فيقع منه ما يقع ،واملهم أنه ال يقرأ يف كتب أهل البدع
إال ما يريد االستدالل منها عليهم من املشايخ الناهبني واملتأهلني ،حىت أن املشايخ ال ينبغي هلم
أن يكثروا من النظر يف كتب املبتدعة؛ فإن يف هذا خطر عليهم ،ويف قصة القصيمي عربة لكل عاقل
()2

خيشى هللا( ،)1ويؤمن أن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء».

وقال فضيلة شيخنا العالمة زيد بن حممد املدخلي -رمحه هللا« :-إن الواجب على املسلمني عموماً
وعلى طالب العلم خصوصاً حفظ مخسة أشياء هي :الدين ،والعقل ،والعرض ،والدم ،واملال .وإذا كان

األمر كذلك؛ فإنه ينبغي على طالب العلم الذين حيبون النجاة ألنفسهم أن يضربوا صفحا عن

كتب أهل البدع ومجيع نشراهتم وسائر أفكارهم؛ محاية للدين وحراسة للعقيدة السلفية السمحة
مما يتوقع أن يكون فيها ما هو خبس هلا ،أو إساءة إليها بسبب القراءة يف كتب أهل البدع والتضليل.
وعلى اجلميع أن أيخذوا بديالً من كتب العلماء الرابنيني على اختالف أنواعها ،فريبون عليها أنفسهم
ماسة إىل التوجيه والرتبية على هنج قومي وصراط مستقيم؛
وغريهم ،وابألخص الشباب الذين هم حباجة ِّ

ذلك ألهنم يتدرجون يف حقول العلم وُيخرون يف مستوايته ،فال تصلح هلم إال كتب علماء السلف
()4

يبدلوا تبديلها».
وأتباعهم السائرين على هنجهم ومل ِّ

وقال فضيلة شيخنا العالمة ربيع بن هادي املدخلي -حفظه هللا« :-على الطالب أن حيذر كتب

أهل البدع والكتب اليت فيها شبهات ،جيب أن حيذرها حىت يتمكن من مذهب السلف ،فإن آنس
من نفسه رشدا وثبات وقدرة على االطالع على هذه الكتب ونقد ما فيها من ابطل ،وتقدمي هذا
النقد نصرا لألمة فليتفضل ،وإذا كان أينس من نفسه ضعفاً -ولو بلغ مهما بلغ من العلم -ويشعر
( )1حيث شهد القصيمي على نفسه أن سبب احنرافه عن اجلادة هو قراءته لكتب الضالل ،كما نقل ذلك العالمة
السبَـيِّل أن
مقبل الوادعي -رمحه هللا -يف كتابه السيوف الباترة (ص  ،)273فقال« :أخربان شيخنا عبد العزيز ُّ
إيل؟!
رجالً جندايً -يعين القصيمي املرتد -التقى به بلبنان ،فصار النجدي محي ُّد النظر إليه ،فقال :ما لك تنظر ا
فقال :آسف عليك وعلى علمك ،فبكى عبد هللا القصيمي ،وقال :أحذركم من الكتب الزائغة! وبقي على
ردته تويف ،فنعوذ ابهلل من الضالل بعد اهلدى ،ومن االرتداد على األعقاب ،وحسبنا هللا ونعم الوكيل».
( )2الفتاوى اجللية عن املناهج الدعوية (.)66-63/2
( )4األجوبة األثرية عن املسائل املنهجية (ص .)43
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ابلضعف فال يقربناها؛ ألننا جربنا كثرياً يف السابق والالحق ممن اخندع بكتب أهل البدع أو بشخصيات

فمن َح
أهل البدع فوقع يف محأة أهل البدع ،والتاريخ يشهد هبذا؛ فأبو ذر اهلروي كان من أهل احلديث ،م
له شخص من أئمة األشعرية فتعلق به فضاع ،عبد الرزاق خدع جبعفر بن سليمان الضبعي فأوقعه يف
التشيع ،يف هذا العصر لدينا أمثلة -ال أريد أن أمسي ،-مشوا مع أهل البدع فارمتوا يف أحضاهنم وصاروا
من جنودهم .فإن كنت تعرف نفسك ،أتنس من نفسك -كما قلنا -رشدا وقوة على دحض
الباطل ومقارعة الباطل وقمع الباطل فاقرأ ،إبمكانك أن تفيد األمة ،ال تقرأ يف كتب أهل البدع
لتستفيد ،فإن احلق -وهلل احلمد -موجود يف كتب أهل السنة واجلماعة ،ال نستطيع استيعاب هذا
احلق من كتب أهل السنة واجلماعة ،ووقتنا ال يتسع لدراسة كتب أهل السنة ،فمىت وجدان الفراغ حىت
حنتاج لكتب أهل الشبهات وأهل الشهوات وأهل البدع وأهل الضالل؟!».

()1

وقال فضيلة الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان -حفظه هللا« :-ال جيوز قراءة كتب املبتدعة
وال مساع أشرطتهم إال ملن يريد أن يرد عليهم ويبني ضالهلم».

()2

فتقييد حممد بن هادي جتويزه بقوله« :عنده خلفية وعنده علم ُييز به» ال يصح مربراً لقراءة كتب

أهل البدع والضالل بغرض االستفادة منها ،بل األصل عند السلف هجر كتب أهل البدع والنهي عن
مطالعتها اتقاء لالغرتار هبم والوقوع يف ضالالهتم اليت يزخرفوهنا ابلقول ،وقد كان السلف ُيتنعون من
مساع كالم أهل البدع خشية االفتتان به ولو بلغوا يف اإلمامة يف الدين والصالبة يف السنة ما بلغوا ،كما
قال هشام بن حسان« :قال رجل البن سريين :إن فالانً يريد أن أيتيك وال يتكلم بشيء ،قال :قل
لفالن :ال ،ما أيتيين؛ فإن قلب ابن آدم ضعيف ،وإين أخاف أن أمسع منه كلمة ،فال يرجع قليب إىل
()4

ما كان».

وقال أمساء بن عبيد« :دخل رجالن من أصحاب األهواء على ابن سريين فقاال :اي أاب بكر حندثك
حبديث ،قال :ال ،قاال :فنقرأ عليك آية من كتاب هللا ،قال :ال ،لتقومان عين أو ألقومن ،فخرجا،
فقال بعض القوم :اي أاب بكر ،وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب هللا تعاىل؟ قال :إين خشيت
( )1جمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي (.)406/13
( )2األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة (ص .)70
( )4أخرجه ابن بطة يف اإلابنة  -اإلُيان (رقم .)499
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أن يقرأ علي آية فيحرفاهنا فيقر ذلك يف قليب».

()1

وقال اإلمام َمع َمر -رمحه هللا « :-كنت عند ابن طاوس يف غدير له ،إذ أاته رجل يقال له صاحل

يتكلم يف القدر ،فتكلم بشيء منه ،فأدخل ابن طاوس أصبعيه يف أذنيه وقال البنه :أَدخل أصبعيك يف
()2

أذنيك واش مدد حىت ال تسمع من قوله شيئاً؛ فإن القلب ضعيف».

وال شك أن الكتاب الذي سئل عنه حممد بن هادي فيه ضالالت خطرية ،قد ال يدرك بعضها

حىت طالب العلم املتمكن أو تكون شبهتها قوية فيخشى عليه من الزيغ؛ فمن املآخذ على الكتاب
على سبيل اإلمجال:
 طعنه يف عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنه.- دعواه أن أاب ذر الغفاري -رضي هللا عنه -هو زعيم املعارضة االشرتاكية لسلطة عثمان بن عفانرضي هللا عنه -املتسلط املرتف. طعنه يف عبد الرمحن بن عوف -رضي هللا عنه.- طعنه يف أيب موسى األشعري وعمرو بن العاص -رضي هللا عنهما.- طعونه يف معاوية بن أيب سفيان -رضي هللا عنهما.- وصفه لسعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه -ابلتطرف. رميه أليب الدرداء -رضي هللا عنه -ابلتصوف. اهتامه للصحابة -رضي هللا عنهم -أن عندهم هوى. خوضه فيما شجر بني الصحابة -رضي هللا عنهم.- دعواه أن النيب ﷺ يرى حرية االعتقاد. تقريره لالشرتاكية يف تقاسم األرزاق. دعوته إىل الثورات واملظاهرات واخلروج على حكام املسلمني. اهتامه ألهل الشام من الصحابة ابالحنراف عن الدين والزيغ عن القرآن.( )1أخرجه الدارمي يف السنن (رقم  ،)497وأبو نعيم يف حلية األولياء ( ،)215/9واآلجري يف الشريعة (رقم
 ،)115وابن بطة يف اإلابنة  -اإلُيان (رقم  ،)495والاللكائي يف شرح أصول االعتقاد (رقم .)232
( )2أخرجه ابن بطة يف اإلابنة  -القدر (رقم .)1775
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 -اهتامه للصحابة ابلرهبانية مقتدايً ابلنصارى.

فقد خاض هذا صاحب هذا الكتاب جبهله وهواه يف األحداث اليت جرت بني أصحاب رسول

هللا ﷺ ،ووقع يف كثري منهم بسبب ذلك ،وهذا خمالف لعقيدة أهل السنة واجلماعة ،وقد قرر أهل العلم
أنه ال جيوز قراءة الكتب أو مساع األشرطة اليت فيها ذكر هذه األمور ،كما قال فضيلة الشيخ العالمة
ابن عثيمني -رمحه هللا« :-أي أشرطة تنشر ما حدث بني الصحابة -رضي هللا عنهم -من األمور
االجتهادية اليت أدت إىل اقتتال بعضهم مع بعض على وجه اخلطأ أو على وجه العمد الذي هم فيه
جمتهدون ،فإن هذه األشرطة ال جيوز مساعها؛ ألهنا ال بد أن تؤثر يف القلب امليل مع هؤالء أو هؤالء»،
مث حتدث عن كون الصحابة جمتهدين فيما جرى بينهم وبني أن سيئاهتم مغمورة يف حسناهتم ،إىل أن
قال« :وإذا كان كذلك فلماذا تنشر هذه األمور اليت وقعت بني الصحابة -رضوان هللا عليهم أمجعني-
؟ أليس هذا حيدث أن حيبوا فالانً دون فالن ،أو فالانً دون فالن؟ بلى ،وهللا حيدث هذا .فلهذا ال

جيوز نشر مثل هذه األشرطة وال االستماع إليها ،سواءً كانت من فالن أو فالن ما دامت تذكر ما وقع
من قضااي ونزعات وقعت بني الصحابة -رضي هللا عنهم أمجعني ،مما جيعل طريقاً للشتم والسب يف

أعراض الصحابة -رضي هللا عنهم )1(.»-فهذا أيضاً مانع من قراءة هذا الكتاب لالستفادة منه.

وقد ذكر حممد بن هادي أن الكتاب فيه خمالفات ملنهج أهل السنة واجلماعة ،ومع ذلك مل ُينع

من قراءته بل صرح أنه ال أبس بذلك ملن عنده خلفية ،ويف هذا تربية للطالب على قاعدة( :اقرأ وخذ
احلق ودع الباطل) ،وهي قاعدة خطرية للغاية ،كما بني ذلك فضيلة شيخنا العالمة ربيع بن هادي
املدخلي -حفظه هللا تعاىل -يف تعليقه على قول أيب احلسن املأريب« :وأرى جواز االستشهاد بكالم
املخالف إن كان حقا ويف مصلحة دون جلب مفسدة يف احلال أو يف املآل» ،قال الشيخ ربيع« :هذا
شرط جيد ،ولكن من الذي يراعيه ومن يضمن عدم وقوع املفسدة يف احلال واملآل؟! عن جابر -رضي
هللا عنه -أن النيب ﷺ غضب حني رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة ،وقال« :أيف شك أنت
اي ابن اخلطاب؟ أمل آت هبا بيضاء نقية ؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إال اتباعي» ،رواه اإلمام
أمحد وغريه ،وهو حديث حسن(.)2
( )1جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني (.)457-451/27
( )2أخرجه أمحد (رقم  ،)11116وحسنه األلباين يف إرواء الغليل (رقم .)1159
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فلو وضع املسلمون هذا احلديث نصب أعينهم ملا وقع كثري وكثري منهم يف مصايد البدع وأهلها.
فما ضل املتكلمون من معتزلة وأشاعرة وكالبية وماتريدية وغريهم ،وما وقع فئام عظيمة من أهل
السنة يف حبائل هذه الفرق ويف حبائل الصوفية إال ملخالفتهم هلذا احلديث.
وإال لعدم إدراكهم املفاسد يف احلال واملآل.
وإال ملخالفتهم القاعدة العظيمة املستمدة من هذا احلديث وأمثاله« :درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل».
وتضييعهم قاعدة (سد الذرائع).
وما ته كثري وكثري من شباب األمة يف هذا العصر فوقعوا يف حبائل األحزاب الضالة إال بتضييع
هذا احلديث وما تبعه من القواعد ،ومن االغرتار أبنفسهم واملقولة اخلادعة «نقرأ فما وجدانه من
صواب أخذانه وما وجدان من ابطل تركناه» ،وأكثرهم ال مييزون بني احلق والباطل ،بل يرون احلق
ابطال والباطل حقا ،فوقعوا فيما وقعوا فيه من الفنت والضياع.
عندان عيون ثرة ومناهل عذبة كتاب هللا ،وسنة رسوله ﷺ ،ومؤلفات أئمة السنة -وما أكثرها،-
أفال تغنينا؟ وعندهم موارد عكرة وفيها جراثيم فتاكة وثعابني ،وقد حذر سلفنا الصاحل أشد التحذير من
كتب أهل البدع والنظر فيها أخذاً من هذا احلديث وأمثاله ،ومن تلكم القواعد احلكيمة.

قلت -عيون ثرة ومناهل عذبة ،وعندهم موارد عكرة آسنة فيها اجلراثيم الفتاكة
عندان -كما م
واحليات والثعابني واحليواانت املفرتسة ،فلندع شباب األمة إىل تلك العيون واملناهل الصافية العذبة،
()1

ولنحذرهم من املوارد املهلكة».

فالعامل السلفي الناصح ال يوصي الطالب بقراءة كتب أهل الباطل وأخذ ما يوافق احلق فيها وترك
ما عداه ،وإمنا هذا من أساليب أهل البدع إلغواء الشباب وإيقاعهم يف حبائلهم ،كما قال فضيلة شيخنا
العالمة ربيع املدخلي -حفظه هللا« :-أهل البدع اآلن هلم أساليب ،وهلم نشاطات ،وهلم طرق ميكن
ما كان يعرفها الشياطني يف الوقت املاضي فعرفوا اآلن هذه األساليب وهذه الطرق وكيف خيدعون
الناس ،فمن أساليبهم( :أنك تقرأ وأتخذ احلق وترتك الباطل) ،كثري من الشباب ال يعرف احلق من
الباطل ،وال مييز بني احلق والباطل ،فيقع يف الباطل يرى أنه حق ،ويرفض احلق يرى أنه ابطل،
( )1جمموع الردود على أيب احلسن املأريب ،ضمن جمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن هادي
املدخلي (.)267-266/14
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وتنقلب عليه األمور».

()1

واحلاصل :أن جتويز حممد بن هادي قراءة هذا الكتاب لالستفادة منه ملن عنده خلفية مع علمه
بوجود املخالفات فيه انتكاس عن منهج أهل السنة واجلماعة يف معاملة أهل البدع وتقرير لقاعدة أهل
السنة
الباطل ،وكان الواجب عليه أن يكتفي مبا ختم به فتواه ،وهو قوله« :يف كتب علماء ال ُّسنة وأئمة ُّ

ما يمغين عن هذه الكتب» ،ويرشد السائل إىل بعض هذه الكتب ،وهللا اهلادي إىل سبيل الرشاد.

مث قارن أيها السلفي بني متيع حممد بن هادي مع كتاب هذا الضال املضل وبني حتذيره من طالب

العلم السلفيني الذين ينبزهم احتقاراً بلقب الصعافقة ومل يقم على احنرافهم دليالً واحداً يتبني لك اعوجاج
ميزان الرجل يف النقد والتحذير ،فقد قال عنهم« :احذروهم غاية احلذر معشر األحبة ،وال تنظروا يف
مواقعهم ،وال تستمعوا إىل كلماهتم ،فإهنم -والذي ال إله إال هو -شر على املسلمني وعلى أهل
السنة عامة يف كل مكان ،فاحذروهم غاية احلذر! ألهنم وهللا ال يستفيد منهم إال أعداء الدعوة
السلفية! فإهنم قد جاؤوا ابلفضائح والقبائح».

()2

فكتاب داعية اإلنسانية واحلرية والدُيقراطية واالشرتاكية والتصوف املشحون ابلضالالت ال يرى
حممد بن هادي أبساً ابالستفادة منه ملن عنده خلفية ،وأما مواقع من يعاديهم من دعاة السلفية وكلماهتم
فإنه جيب على مجيع أفراد األمة اإلسالمية هجرها هجر األجرب إذ ليس فيها إال الشر -يف نظره!-
وإان هلل وإان إليه راجعون ﴿ ،ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾.

۞۞۞

يتبع إن شاء هللا
( )1املصدر السابق (.)463/13
( )2قاله يف حماضرة موجهة جملموعة من األمريكيني بعنوان« :التعليق على أثر اإلمام مفضل بن مهلهل يف التحذير
من طرق أهل البدع» ،وهذا الرابط لتحميل املادة الصوتية ،https://is.gd/5zeCx4 :وانظر احللقة
الثالثة ضمن هذه السلسلة لالطالع على املزيد من أحكامه اجلائرة اليت أصدرها يف هؤالء السلفيني.
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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
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
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https://is.gd/sUe5F3

