
 بسم الله الرحمن الرحيم
 

يد عبيد الشههههه م فيلكتبأنه الشهههههيد منمد بن  ا   على فيه شههههه ا    مقالا  قرأتفقد 
 صهههههههههل ي  إلى-زعم محد  ىعل– رسهههههههههلتأ  ، ثم باسهههههههههمي ذه الشههههههههه ا   تبت ك  بكذا وكذا، و 

ه، د منمد ثم تركتح ، وفي المقال أنني كنت مع الشهههههههيلعرماني فشههههههه دا بأل  ذا الك   وا
 وأنني  افعت عنه في مقال ساب  ثم اآلل تراجعت عن  فاعي وتبين لي حال الشيد منمد.

 
إني أشهد الله ومالئكته والناس أجمعين أني ما كتبت شيئا ا والله كذب، فوكل هذ

سمع من الشيخ محمدا شيئا من هذا ال من أنطقته بلساان، وأنني ل   ، والببيان من هذا
، من هذا ءما حدثت عبد الله الظفيري وال غازي العرماني بشاااااااايقريب وال بعيد، وأنني 

 شااااي نان الدفاع عول  أغير موقفي في ، وال التقيت بهما أصااااالحد منهما، وال يعرفني أ
 يخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى.الدعوة السلفية الش وقرة عين
 

كل العجب، واستغرب غاية الستغراب مما وصل وإني إذ أكتب  ذا الك   ألعجب  
ا ر ، من الكذب والتلبيس وال جور والطرق السههي ة التي يتن  له حال  ؤلء القو  الكذبة ال ج

 ل؟!!عن ا كل عاق
ديقه، البعض ليقوموا بتصههههههههههفيختلقول الكذب باسههههههههههم اآلسرين ثم يرسههههههههههلونه لبع هههههههههه م 

 !سجل ين ول كذا ب  حياء ول للناس،  ثم يرسلول تصديق ميصدقول كذب م، ف
 وينكم..

 ل يكذب المرء إل من م انته ** أو فعلة السوء أو من قلة األ ب  
 لبعض جي ة كلب سير رائنة ** من كذبة المرء في جد وفي لعب  

 
ووالله وتالله وبالله لقد ف ههههنوا أن سهههه م وف ههههن م الله بمبل  ذه الكتابات التي تدل 

 على مدى شر م وسطر م وضرر م على الدعو  السل ية.
 

 صلفيقبن ق الصفي قُهيب ملا لفَّالتكذ



ي سهههههمعت مبل  ذا الك   من الشهههههيد منمد بن  ا   في الشهههههيد عبيد فوالله لو أنن
  سي أل أنقله ألحد من م؟!أو في ربيع أو ال وزال أو غير م، ما أحللت لن

 عن أل أنشره للعالمين  كذا؟! ف  
رب بع ه م بع ا ش بين م لي هقو  بالتنرية بين مشهايخي وأنال تو  وقيعةفأكول سهببا لل

 وتتم ق الدعو  السل ية شذر مذر؟!
كم على الدعو  السهههههههههههل ية يا معشهههههههههههر الصهههههههههههعافقة، لتسهههههههههههعوا بأل ذه الدرجة بلغ النقد 

  ، وبكل وسهههههههههههيلة متاحة سهههههههههههواء كانتن قو بكل ما أوتيتم م بين علمائ ا وأع م ا للتنريش
   فجورا، نميمة أ  غيبة أ  فسقا؟؟!صدقا أ  كذبا عدل أ  ظلما حقا أ

 
 إل لهمعنى نشهههههههركم  و افترضهههههههنا أل  ذا الك   قاله الشهههههههيد منمد أو ذكره، فمالنعم 

 !؟، لتدمير الدعو  السل يةاألشياخلوقيعة بين أنكم نمامول منرشول ساعول لل تنة وا
 

 ؟الرجولة؟ وأين المروء ؟ واألس قن الدين؟ وأين يما  ذه النميمة؟ أ
 

في المجالس الخاصههة ك ما من الشههيد عبيد أو الشههيد  كم يسههمع السههل يول ال  هه ء
 ال تن مندث حأل لو نشههههههههههههههر ونقل ينتمهل وينتمل بني   مها، كر مربيع أو ال وزال أو غي

 ما الله به عليم؟! والق قل
ا الذ  لدعو  رأس مالنفا !ح ظا للدعو  وح اظا على المشايد ويطوونه لكفيكتمول ذ

 سعيكم.وتسعول لتدميره ل بارك الله في  نسعى للن اظ عليه!
 

بن  ا   ح ظه الله عندما  صهههههدق الشهههههيد منمدلكل عاقل منصههههه   ظ روالله لقد 
أسس من  الدعو وأل إفسهههها كم في  لق قل في الدعو  السههههل ية،ن واوصهههه كم بأنكم أ ل ال ت

، وصههههههدق عندما وصهههههه  زعيمكم الذ  ينرككم ويشههههههر  على إفسهههههها  ااسوال المسههههههلمين
 بأنه عرفات الشر. اأفعالكم ويرت ي 

 
 



 إني أقول ا لكم بصدق:
 

 .م تغن عنكم عند السل يين شي ال والله لو زكاكم الربيع أل  ت كية
ن ملجم عبد الرحمن ب رضههههههي الله عنه لقد زكى ثاني الخل اء الراشههههههدين عمر ال اروقف

 شي ا. عنه رضي اللهفلم تغن ت كية عمر  فظ ر أنه سارجي
ة الشهههههههافعي ى المعت لي فلم تغن ت كيإبرا يم بن أبي يني ولقد زكى إما  الدنيا الشهههههههافعي

 .شي ا د أ ل السنةعنعنه 
فلم ي الجع ي الراف هههههههه اا جابر  شههههههههعبة بن النجا  في الندي  ولقد زكى أمير المؤمنين

 ت كيته عنه شي ا عند أ ل الندي  والسنة. تغن 
الربيع مهها أسرجتم من الت كيههات، وأظ رتم مهها إمههامنهها واللههه لو أسرجتم من وكههذلههك أنتم 

 واتوب ل السههنة العارفين الصهها قين، حتى تلم تغن عنكم شههي ا عند أ، أظ رتم من التسههجي ت
ونتبع  فننن نتبع من ج الربيع ))إل الله ل يصهههههههلل عمل الم سهههههههدين   أفسهههههههدتم،و  فعلتم مما

 الذ  مع الربيع ول نتبع الربيع ن سه.  ليل الربيع، ونتبع الن 
 

وإنني قبهل أل أستم ك مي ألعيهد ك مي الهذ  قلتهه في مقالي السههههههههههههههاب  وزعمتم كذبا 
 غاف . حال  ؤلءعن  يين لأنني تراجعت عنه، ألغيظكم به، وأنبه به من ل زال من الس

 
وليست كما ف م ا  ؤلء القو ، .. إل السل ية علم وعمل و عو  وأس ق،  يا قوم

ا     وعبيد ومنمد بنوال وزال واللنيدال والنجمي وزيد والعبا  انظروا للعلماء ربيع 
وأضراب م، وقبل م ابن باز والعبيمين واأللباني ومقبل والجامي، كي  كانوا قدو  في العلم 

دوا تجوالعمل والدعو  وجمع الكلمة ونشر الن  وال دى، وقارنوا بين حال م وحال  ؤلء 
 فرقا واسعا؟!
 

ريدون يكانوا يسيرون مع الدعوة لها ولنصرتها، وهؤالء العلماء  يا قوم ... إن أولئك 
 أن تسير الدعوة معه  ال أن يسيروا معها، وأن تتبع أهوائه  ال أن يتبعوها. 



 
.. لقد شوه عرفات وأصنابه الدعو  السل ية في كل مكال، لقد شتتوا شمل ا، .يا قوم
 ار ا،وانكماش ا بعد وضوح ا وانتش ، وأساءوا لعلمائ ا، وكانوا سببا لتقلص اوفرقوا جمع ا

   في كل بلد مت رقة ل منتشر ، متآكلة ل مجتمعة.فأصبنت  ذه الدعو 
 

إل في ال تن والب بل،  ي وقت ظ ور م، و ي منصة   ؤلء الس  اء.. لم نعر  يا قوم
 علم م وبروز م.

 
من يرا سلقا كبن روا لقد آذوا سلقا كبيرا من العلماء والدعا  والمصلنين، و  يا قوم..

 عوته حتى  نشيط في وما أل يظ ر  اعية مخلص في بلده ،الدعو  والمقبلين علي اأبناء  ذه 
 يعملوا اسقاطه، ويج دوا في تجرينه وإبعا ه!

 
كم أضر  ؤلء الدعو  وكم ن عو ا، ل شك أل ضرر م علي ا أكبر بكبير من يا قوم.. 

والق قل، تن اشغلوا السل يين ب م، وت رغوا للقيل والقال وال ن ع م، فقد انشغلوا بالسل يين و 
 فأ  وقت يجدونه للعلم والتعليم وبذل الخير والر  على الخصو  والمبطلين؟!

 
صرفات بتلك األفعال والتلقد أفسد عرفات ومن معه الدعو  من  اسل ا، وسعوا  يا قوم..
بذلوا الذ  بناه العلماء في سنين عديد  وأعوا  طويلة و وأس ا المتين ا ا القويم نفي تدمير بني

 ن يس من أجل أل تصل الدعو  إلى ما وصلت إليه.لوالغالي وا ،والن وسالم ج 
 أن يقول: بعد هذا كله ولذلك ُحق للشيخ محمد بن هادي

 عرفات شر ... عرفات شر
 صدقت يا شيخ وبررت .وبررت.صدقت يا شيخ  :وحق لنا أن نقول

 متى يبلغ البنيان يوماً تمامه .. إذا كنت تبنيه ويغيرك يهدمُ ا ف
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