
 الفرق بني احلذادية والسلفية

 -اهللحفظه –لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي املذخلي 

 يؼول افسائل: ما افػرق بغ احلدادية وافسؾػقة؟ وـقف كػرق بقـفام؟

فػرق بقـفام أن احلداديغ ؿادهم رجل صاحب هوى, صاحب حسد وبغض واحتؼار فؾعؾامء, ا

 افعؾامء واإلشاءة إفقفم. معروف بافطعن يف -وهو يف مرص ؿبل أن يليت إػ هذه افبالد -حقاته 

وملا جاء إػ افرياض وأؿام هـاك شبع شـوات مل يؼابل ابن باز وٓ افػوزان وٓ افتوجيري وٓ أحدا 

من ظؾامء افسـة أبدا, ومل يلخذ مـفم صقئا فشّدة حؼده وـِزه واشتعالئه ثم جاء إػ ادديـة فؼصد معغ, 

ع وهو إثارة افػتـة, ؾجاء متؿسؽـا, متؾطػا, متخػقا حتى أخذ افتزـقة من  أهل ادديـة ثم رشع جيؿِّ

إوؽاد واهلؿج حوفه, ؾام صعر أهل ادديـة إٓ بافثورة ظؾقفم وظذ ظؾامء ادؿؾؽة, ظؾامء افسـة يف ـل 

مؽان فقس يف ادؿؾؽة ؾؼط؛ يف افعامل ـؾه حتى مجقل افرمحان ٓحؼوه بافطعن بعد موته بعد اشتشفاده 

 رمحه اهلل, كرجو اهلل أن يؽون صفقدا.

ورة ظذ أهل افسـة وظذ مـفجفم, وكاصحـاهم, واهلل فؼد كاصحتفم وٓضػتفم وكاؿشتفم ؾفم ث

ون بافؽالم  -ٓ كريد ؾتـة واهلل  -بلدب ظساهم أن يرجعوا  ؾلبوا إٓ افثورة وافػتن ورشظوا يؽِّسِّ

اًم اخلبقث أهل افسـة؛ هذا ـذاب, هذا ؾاجر, هذا ـذا, وجعؾوا من افطعن يف ابن حجر وافشوـاين شؾّ 

 إلشؼاضفم وصغؾوا افسؾػقغ صغؾة ٓ كظر هلا !!

ذهب أحد افسؾػقغ يـاؿشفم, يـاؿش بعض رشائل احلداد ؾفّب هذا افرجل بإرشضة وافؽتب 

 خيّرب ـتب أهل افسـة ويذّمفم وحيارهبم ويطعن ؾقفم.



ربقع بن ؾرّد ظؾقه صاب ملا تؽؾم يف افشقخ حمؿد أمان, افشقخ صافح افسحقؿي, حمؿد بن ربقع, 

هادي ,وربقع بن هادي أشـدوا إفقه أنه هو افذي ألف هذا افؽتاب ويؼسم باهلل هذا احلداد افؽذاب أن 

افذي ألف افؽتاب هو ربقع! ؾؿن شقامهم افؽذب وافػجور وبغض افعؾامء وحماوفة إشؼاضفم وافِؽز 

 زوجة احلداد وآشتخػاف حتى ؿال بعضفم: ظذ ؾالن وؾالن من ـبار أهل افعؾم أن يذهب إػ

 ؾقجثوا بغ يدهيا فقلخذوا مـفا افعؾم وصاروا حيتؼرون افعؾامء وجيفؾوهنم!!

ؾؿن ؾقه هذه افصػات ؾفو احلدادي؛ افذي يثور ظذ افعؾامء ويطعن ؾقفم ويريد إشؼاضفم ظذ 

 افطريؼة افتي ذـرهتا ؾفو حدادي.

ً,ؾؽل ـاكوا يؽذبون, ويطعـون, ويطعـون, ؾبّقـا ـذب صقخفم وأخطاءه  وضالٓته ؾزادوا ؾقه ؽؾّوا

من يشبه همٓء؛ يغؾوا يف إصخاص ويرد احلجج وافزاهغ ويطعن يف أهل افسـة ؾفذا حدادي وأشوأ 

 من احلدادية.

وأن ؾقه مجاظة يف اإلكسكت ظذ هذا ادـوال؛ يف اإلكسكت مجاظة يصػون أهل افسـة أهنم حدادية 

ّو, افؽذب, رد احلّق, كػس افطريؼة احلدادية, ؾاؾفؿوا هذا وصػات احلدادية متوؾرة ؾقفم؛ افغؾ

 واضبطوا صػات احلدادية ؾؿن وجدت ؾقه ؾفو من احلدادية أو صبقه هبم أو أشوأ مـفم.

وادممن جيب أن حيسم ديـه وحيسم ظؼؾه وحيسم هذا ادـفج وحيسم هذا آكتامء إػ افسؾػقة, ٓ 

به وبديـه وبعؼقدته, ٓ يسؾم ديـه من أجل أحد ـائـا من ـان, واهلل يضع ظؼؾه يف أيدي افسػفاء يعبثون 

ٓ يسؾم ديـه حتى ٕـز ـبر بعد افرشول افؽريم ظؾقه افصالة وافسالم, ٓ يسؾم ديـه ٕحد؛ ّٕن 

افطاظة ادطؾؼة هلل وافوٓء ادطؾق هلل وفرشوفه وٕصحابه افؽرام ّٕن احلّق يدور حقثام دار افرشول 

فصالة وافسالم ,وافصحابة يدور احلق معفم حقثام داروا وأما ؽرهم ؾؾقسوا ـذفك يصقبون ظؾقه ا

 وخيطئون .



وافغؾو يف دين اهلل من أخبث افصػات وافغؾو يف إصخاص من أخبث افصػات, افرشول ظؾقه 

, إذا ـان ٓ يسؿح ظؾقه "ٓ تطروين ـام أضرت افـصارى ظقسى ابن مريم" افصالة وافسالم يؼول:

افصالة وافسالم أن يطرى ؾقه ؾؽقف أن يعـي ُيْطَرى يف إؿزام وافعقاذ باهلل ويـػخون يف افشخص 

اهلزيل ؾقجعؾون مـه ظامفقق وجبال و .. و إػ آخره!! هذا من افؽذب ظذ اهلل ومن افغؾّو يف 

 إصخاص ومن افغؾو يف افدين ؾـعوذ باهلل من هذه افصػات.

 ؽذا احلدادية ؽؾوا يف احلداد ورؾعوه وهو رجل جاهل متخبط طامل .ه

ر من شّقد ؿطب  ر من اإلخوان ادسؾؿغ وأحذِّ ؿوا يا إخوة ! يؼول: إيّن من ظؼين شـة أحذِّ وصدِّ

وإػ آخره!مل كسؿع فه بؽتاب ومل كسؿع فه رشيطا يف حماربة همٓء, وفؽن بؿجرد أن دسه افسؾػقون 

ور يمفف ويـؼ إرشضة, وألف يف إفباين ـتابا من أربعامئة صػحة مؾقئة هّب ـإشد اهلص

 بإـاذيب وافػجور وشامه: اخلؿقس؛ ادؼدمة, امللخرة, ادقؿـة, ادقِّسة, افؼؾب !!

ضقب, هذا اجلقش ملاذا مل تزحف به ظذ افرواؾض وملاذا مل تزحف هبذا اخلؿقس ظذ اإلخوان 

ر مـفم من ظؼين شـة! ملاذا مل تزحف هبذا اجلقش افعرمرم ظذ همٓء ادسؾؿغ؟! وتؼول: إكك حتذّ 

 ؟! تزحف به إفباين وهو إمام افسـة ؟!!

 أن هـاك زحف صديد, إفباين ؽر موجود, افزحف أن ظذ ؽره ؾفذه ظالمات احلدادية.

داد, يزحػون أن ظـدهم زحف, ظـدهم مخقس احل -همٓء افذين يف اإلكسكت  -أن توجد ؾئة 

 بافؽتب وبإرشضة وبافؽالم ويسؿون أهل افسـة باحلدادية, رمتـي بدائفا واكسّؾت!!

ؾـحن كـصح همٓء بلن يتوبوا إػ اهلل وأن يستسؾؿوا هلل وأن يـؼادوا هلل وأن حيسموا هذا ادـفج 

 .وأن حيسموا ظؼوهلم وأنػسفم وإّٓ ؾسـواجه بالء جديدا أخبث من بالء احلدادية 



 : ومن صػاهتم أيضا ظدم افسحم؛ـان إذا ترمحت ظذ مثل ابن حجر وافشوـاين وافـووي ؿافوا

: مبتدع, إذا ؿؾت: ظـدهم أصعرية ؿافوا :ٓبّد أن تؼول: مبتدع, إذا مل تؼل  مبتدع, إذا ؿؾت احلاؾظ, ؿافوا

 مبتدع ؾلنت مبتدع!!

يريد أن يتلدب يف فػظه فقس ٓزما أن تؼول ؿؾـا هلم: إذا ؿؾـا أصعري معـاه أنه ظـده بدظة؛ اإلكسان 

 ظـه مبتدع.

أنا أؿرأ فؽم تراجم من افبخاري يؿّر ظذ جابر اجلعػي ويؿر ظذ ؽره ٓ يؼول مبتدع وهو يعرف 

أنه راؾيض وٓ يؼول أنه مبتدع, ٕن هذا فقس ٓزما, بّغ ضالفه كصحا فؾـاس فؽن فقس ٓزما أن تؼول 

 .مبتدع أو ؽر مبتدع ؾلبوا 

يتصل ظع أناس من اخلارج من أهبا يؼول يل: ما رأيك يف ابن حجر, أؿول فه: ظـده أصعرية, يؼول 

 يل: أبدا, أنت ضاّل ٓبّد أن تؼول مبتدع !!

هذا وظـدهم أصقاء أخرى ٓ أشتحرضها وافذي شقضاهقفم شـبغ ما هي خصائص احلدادية 

 .بغ هذا, بارك اهلل ؾقؽمومن هم احلدادية وما هي أصوهلم وما هي أهداؾفم, شـ

 


