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 https://mega.nz/#!ur5mXC6Z!gM34aa6wy67ZLWwvURcbjL1hqXzuMZzOgCpzgeu0tRY: المصدر

وطالب العلم ينظر يف األدلَّة، وال يهمه كون املؤلف فالن "
رفون عرف بالرجال، إمنا الرجال يعاحلق مل يكن ي   فإنَّ  أو فالن
مىت ظهر و  يف كالم أحد وجب قبوله فمىت ظهر احلق   باحلق

وإن كان  اخلطأ يف كالم أحد وجب رده، وإن كان كبريا  
املؤلف كبريا  كابن القيم أو شيخ اإلسالم ابن تيمية أو من 
هو أكرب منهما، فاملدار على األدلة الشرعية، فمىت ظهر يف 

 وال جيوز، وجب األخذ به، وما ال فال األدلة صحة القول
ه ألنه ردَّ  هويردَّ  أن يقبل احلق ألنه قاله فالن لطالب العلم

بل احلق يقبل  ال، ليس هذا من شأن أهل العلم .فالن
 .باألدلة، ويرّد الباطل باألدلة"

 

https://mega.nz/#!ur5mXC6Z!gM34aa6wy67ZLWwvURcbjL1hqXzuMZzOgCpzgeu0tRY
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 بسمِ اهللِ الرَّمحنِ الرَّحيمِ 

 

 

ومن  ،وعلى آله وصحبه أمجعني، والصالة والسالم على نبينا حممد، رب العاملني احلمد هلل
 . بإحسان إىل يوم الدين متبعه

 : أما بعد  

السلفية فسادا   أفسدت يف الدعوة خروج نابتة من الشباب: ليت به الدعوة السلفيةبت  مما ا فإنَّ 
وكان من رؤوس ، ائهمبني علم والتحريش، يف متزيق السلفيني وتشتيت كلمتهموسعت ، عريضا  

، الفنت الذي كان له الدور الكبري يف إثارة كثري من، املدعو عرفات احملمدي: هذه النابتة السيئة
، وتنقصهم الطعن فيهمو ، والسعي يف إسقاط العلماء، وإثارة الفتنة بينهم، ويف تفريق السلفيني

 . ةيى طريقة احلدادعل وكونه يسري، لهيف بيان شيٍء من حا (1)وقد كنت كتبت سابقا  مقالني

أردت ، ريهم عن  فضال  ، عن بعض أهل العلم الرجل وختفيه بشره وفساده ادى خطورة هذمولـ
فاستعنت ، هوفساد هاألدلة والرباهني اليت تؤكد احنراف احلاوي لكثري من بكتابة هذا الردبيان حاله 

 ت ك  دلي  حتذكرت و ، عشرين دليلا أكثر من والذي حوى ، يف كتابة هذا الرد تعاىل باهلل
 .بشيء من اإلجياز واالختصار وزيغه هاحنراف بيان وجوهمنها 

  

                                                           

، نقد رفاتع يا احلدادية خطى على: أخرى ومرة): بعنوان والثاين، (عرفات يا احلدادية خطى على): بعنوان األول (1)
 . (فيه جرح   العاملِ  جلرح قاعدة: رد ك
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 : على ما يلي هذا الرد وقد احتوى

 .مقدمة، ومتهيد 
 زكري. ناصر الشيخ األول: شهادة الدليل 
 مهمة. لفتات -
 عليه. والرد احنرافه، وتبني تدينه اليت للشهادات عرفات تكذيب -
 فقريي. مزمل الشيخ الثاين: شهادة الدليل 
 البحرين. مملكة من العلم وطالب الدعاة بعض الثالث: شهادة الدليل 
 لكةمم من العلم وطالب الدعاة بعض شهادة على عرفات رد تضمنه الرابع: ما الدليل 

 البحرين.
 ربيع. الشيخ طريقة يف الطعن عن عرفات تراجع تضمنه اخلامس: ما الدليل 
 صلى هللا عليه وسلم. هللا رسول صحابة يف عرفات السادس: طعن الدليل 
 ذلك. يف هوكذب تالعبه وبيان الصحابة رضي هللا عنهم، يف طعنه عن عرفات تراجع -
 وسلم. عليه هللا صلى هللا رسول حديث مع عرفات أدب السابع: سوء الدليل 
 هلم. وتنقصه العلماء من عرفات وحتذير الثامن: طعن الدليل 
 بيا.لي يف الصاعقة قوة من األشخاص ألحد عرفات جواب تضمنه التاسع: ما الدليل 
 اجلوارح. عمل تارك كفر  يف اإلمجاع تقرير عن عرفات العاشر: تراجع الدليل 
 البكري. صاحل حال عن عرفات جواب تضمنه عشر: ما احلادي الدليل 
 مهمة. لفتات -
 فيه جرح   العاملِ  جلرح رد ك" لقاعدة عرفات عشر: تقعيد الثاين الدليل". 
 يهف قدح الشخص أصحاب أخص يف القدح" لقاعدة عرفات عشر: تقعيد الثالث الدليل". 
 بالصدقة اجلمعة يوم عشر: ختصيص الرابع الدليل! 
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 الالتوض أخطاء عن وتغافله والفنت، الشر بأهل عرفات عشر: عالقة اخلامس الدليل 
 حجمها. كان  مهما عصابته

 بريك. بن هاين باخلارجي عرفات عشر: عالقة السادس الدليل 
 احلجوري. ملنهج احملمدي عرفات منهج عشر: مشاهبة السابع الدليل 
 شهباز. سند مطعم عشر: قضية الثامن الدليل 
 العلماء. بني التحريش يف عشر: السعي التاسع الدليل 
 سرورية العشرون: نزعة الدليل! 
 التدريس يف منهجية وجهالة والعشرون: خطأ احلادي الدليل! 
 األعراض يف الفتوى يف عرفات وجرأة والعشرون: جهل الثاين الدليل!! 
 هلا. أهال   ليس وهو املسلمني لعموم للفتيا واستشرافه والعشرون: تصدره الثالث الدليل 
 مهمة. مسائل -
 .كذبه  ثبت َمن مع السلف األوىل: موقف املسألة -
 .احنرافه ثبت ملن بالتزكيات االحتجاج الثانية: حكم املسألة -
 .تعاىل هللا حفظه هادي بن حممد للشيخ مقلدة الثالثة: لسنا املسألة -
 .بالتعديل املفسر اجلرح رد الرابعة: حكم املسألة -
 .الرباين العامل على الدليل خفاء اخلامسة: املسألة -
 املنهج يانبب تتعلق -رمحه هللا تعاىل- اإلسالم شيخ كالم  من قواعد السادسة: املسألة -

 قضايا. ثالث يف الصحيح
 للعلم. مقياسا   ليست العلمية والدرجات السابعة: الشهادات املسألة -
 عرفات فيها وقع اليت االحنرافات ملخص. 
 اخلامتة. 
 .الفهارس 

 وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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ي القارئ بعض خلك أ أن أنقل ب  أ حِ والرباهني يف بيان احنراف عرفات األدلة دء بذكر قبل الب
واعد مهمة ق واليت حوت -حفظه هللا تعاىل-أقوال الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي 

األقوال يف حال ة ودراس، وحث طالب العلم على االتباع، تتعلق بعدم التقليدوتوجيهات نافعة 
 . وما هو الواجب علينا حيال ذلك، االعلماء يف جتريح وتعديل شخص م اختالف

 

، م يف شخصلِّ إذا ت ك  ، نصيحيت لكم أن تدرسوا... ": -حفظه هللا تعاىل- الشيخ ربيع قال
بني لكم ذلك فإذا ت، وتتأكدون من ثبوهتا، وتأخذوا أقوال الناقدين وتفهموهنا، أن تدرسوا عنه

، ذا أو ذاكهل هلذا أو ذاك وال تعصبا   منطلق الوعي والقناعة ال تقليدا  فليحكم اإلنسان من 
هذه خذوها قاعدة وانقلوها هلؤالء املخالفني ليفهموا احلقيقة ، ودعوا األشخاص فالن وفالن

حد أن يتعصب وأنا ال أرضى أل، فقط ويعرفوا احلق وخيرجوا أنفسهم من زمرة املتعصبني بالباطل
 . فليقل يل من وقف يل على خطأ أخطأتيل أبدا إذا أخطأت 

وهاب ال يتعصب خلطأ ابن تيمية وال ابن عبد ال، بارك هللا فيكم وال يتعصب ألحد هذا أو ذاك
وال ألمحد بن حنبل وال للشافعي وال ألحد إمنا محاسه للحق واحرتامه للحق وجيب أن يكره 

  .(1)"اخلطأ ويكره الباطل

رسوا بفهم دا: ركضوا وراءنا بل نقولوانقول أ مضوا أعينكم  "ال: -حفظه هللا تعاىل- قالو 
  .(2)وعقل ووعي وقارنوا بصدق وإخالص"

 

                                                           

 (ثانية 44و 56 الدقيقة( )منه اإلسالم وموقف السيئة وأثاره الكذب خطورة): شريط (1)
 (. 45 ص:) الفنت من التحذير (2)
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والذي أحبه من القارئ التجرد هلل واإلخالص له مث حتري احلق ": -حفظه هللا تعاىل-قال و 
  .(1)"دون حتيز يل أو لغريي

أمر  اجلرح والتعديل أو  ريهم يف"إذا اختلف عاملان من علماء : -حفظه هللا تعاىل-وقال 
  .ديين فاحلكم يف القضية هلل ال للهوى وأهله الذين يأخذون بقول املخطئ ويردون قول املصيب

ِإْن تـََناَزْعت ْم يف فَ }: قال تعاىل، والواجب فيما اختلف فيه من أمر الدين الرد إىل هللا والرسول
، {َك َخيـْر  َوَأْحَسن  تَْأِويال  ِإْن ك ْنت ْم تـ ْؤِمن وَن بِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اْْلِخِر َذلِ  َشْيٍء فـَر د وه  ِإىَل اَّللَِّ َوالرَّس ولِ 

فينظر يف قول املتنازعني يف ضوء الشريعة وقواعدها املستمدة منها ال املفتعلة فمن وافق قوله 
د له أجر اجملتهد تهشريعة هللا وجب األخذ بقوله ومن خالفها رد قوله مع احرتامه واعتقاد أنه جم

وال يقف املسلم املتبع موقف أهل األهواء فيقول قد اختلف العلماء فال يلزمين قول ، املخطئ
فالن وفالن ويذهب يتالعب بعقول الناس فإن مثل هذا القول جيرئ الناس على رد احلق 
 وإسقاط أهله وصاحب احلجة جيب األخذ بقوله اتباعا  لشرع هللا وحجته ال لشخص ذلك

  .(2)الرجل وسواد عينيه"

 ؟ ملاذا ،"وأمحد بن حنبل جرح وعدَّل وخالفوه يف التعديل والتجريح: -حفظه هللا تعاىل-وقال 

إذا أخطأ ف، كل عامل فهو مكلف بإتباع هذا املنهج،  واملنهج ليس فالن. ألنه عندهم منهج
 .(3)جيب أن حتاكم أقواله هبذا املنهج"، وخالف هذا املنهج

، ذا العامأنا وهللا زّكيت أناسا يف ه": سابقاا  عن بعض من زكاهم -تعاىلحفظه هللا - وقال
أنا إذا  ،أنا ما أعلم الغيب، مث ظهر يل جرحهم... وهللا الزموين وما شاء هللا تنسك وكذا وكذا
  .فأشهد أنا مبا رأيت وال أزكي على هللا أحدا، صّلى معي وزّكى وكذا وذكر هللا وسافر معي

                                                           

 .(91: )ص هامش يف مسلم منهج (1)
 (.51: يف رد منهج وأصول فاحل )ص الواضح اجملموع (2)
 . الثاين الشريط الكايف اجلواب كتاب  على التعليق من (3)
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يأيت انسان آخر عرفه أكثر مين واكتشف عليه أخطاء واكتشف عليه أشياء تقدح يف  لكن
وأنا ؛ لى تعديليفيقدم جرحه ع، عدالته فيجرحه بعلم ويربهن على جرحه باألدلة ويفسر جرحه

  .(1)"يف الواقع احلق معه، قدم األدلة على جرح هذا اإلنسان، استسلمت

ذكر األدلة  أشرع يف، -حفظه هللا تعاىل-الشيخ ربيع من كالم وبعد هذه النقول املفيدة 
  : املسائل وتنكبه منهج السلف الصاحل يف كثري من، والرباهني يف بيان احنراف عرفات احملمدي

                                                           

 . (252-14/250) ربيع الشيخ رسائل جمموع (1)
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وهكذا ، رحةما أشبه الليلة بالبا): مقاال  بعنوان -تعاىل وفقه هللا- ناصر زكري الشيخكتب 
 : قال فيه (يفعلون مع الشيخ حممد بن هادي حفظه هللا اْلن

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، )بسم هللا الرمحن الرحيم
 : أما بعد؛ نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

تواصل معه ذات مرة أثناء الو ، فإنه يف أيام "فتنة احلجوري" كان يل تواصل مع عرفات احملمدي
وي سكِّت من يرد   ،بل يزكيه ويثين عليه، "لألسف إىل اْلن الشيخ ربيع مل جيرح احلجوري: قال
 . مع أنَّ ضالالت احلجوري واضحة كالشمس"، عليه

 ؟ احلل يا أخ عرفات: فقلت  

ب العلم ما طالفإنَّ احلجوري خالص انتهى من أعني ، "الزم الشيخ ربيع جيرح احلجوري: قال
  ."الزم نغريِّ رأي الشيخ ربيع بطريقة تتعاون معي فيها": وقال، بقي إال الشيخ ربيع"

 ؟ايش هي: فقلت  

"أنت تأيت من جيزان وتقول أخطاء احلجوري وما تعرفه من أقوال الشيخ النجمي والشيخ : قال
ناس من و ، حلجوريوأنا آيت من املدينة ومعي ناس يشهدون بأشياء ضد ا، زيد يف احلجوري

 . "من غري أن يعلم بأننا متفقوننتوارد على الشيخ ربيع ، وناس من اليمن، جدة

 . "لقد أعطيت  أمحد الزهراين بعض أخطاء احلجوري وهو يعرضها عليه": وقال يل

 . "وهبذه الطريقة نقدر نغريِّ رأي الشيخ ربيع يف احلجوري": وقال

 . م قرـك كالفضح؟ الذي يكتب مالزم يف أخطاء احلجوري هل أنت الربمكي: وأذكر أنين سألت ه
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  ."أهم شيء اآلن احلجوري يسقط": وقال

رتة وفعال  جنحت خطة عرفات واقتنع الشيخ ربيع يف تلك الف، هذا ما أتذكره يف تلك الفرتة
 . وتكلَّم يف احلجوري

عله هذا ذكرُت ذلك ملا يفوإمنا ، ويعلم هللا بأننا لسنا موافقني للحجوري على ما هو عليه
 . (اإلنسان من املكر مع الشيخ ربيع وهو ال يعلم

أسامة  يخشمنشورة بينه وبني ال (واتس آب) :لةكما يف رسا-ناصر زكري أيضا   شيخوقال ال
ليمن "سيسقط الشيخ ربيع من أعني أه  السنة يف ا: )أ ِشهد  هللاَ أنَّ عرفات قال يل: العمري

وما يزال  ؛بعد هذه األدلة اليت حشدها طلبة العلم على احلجوري احلجوريإذا مل يتكلَّم يف 
، (مكاملة هاتفية " وهللا قاهلا يفال تتكلَّموا فيه: وي سكِّت طلبَة العلم يقول هلم، يدافع عنه
  .اإلخوة مستاؤون من موقف الشيخ ربيع من احلجوري(: )ب  وقال: وأضاف

 يح ذلكوتوض، تبني احنراف عرفات احملمدي دالئ عدة على وقد احتوت هذه الشهادة 
 :فيما يلي

 -ظه هللا تعاىلحف-ربيع الشيخ العالمة  من وإظهار االستياء تضجره وتسخطهتنقصه و : أوالا 
 السلفيني العلم طالب طريقةخالف وهذا ، حينذاك يف رأيه يف احلجوري بسبب عدم موافقته له

ف إىل اْلن الشيخ "لألس: ويظهر هذا يف قوله، وجيلوهنم وحيرتموهنم علمائهم مع يتأدبون الذين
ع أنَّ ضالالت احلجوري م، وي سكِّت من يرد  عليه، بل يزكيه ويثين عليه، ربيع مل جيرح احلجوري
 .واضحة كالشمس"

كتب يف تلك الفرتة كان ي -حفظه هللا تعاىل-وما ال يدركه عرفات هو أن الشيخ ربيع 
من، عليه، وكل هذا سعيا  منه للحفاظ على الدعوة السلفية يف اليللحجوري ويناصحه، ويصرب 

فالشيخ كان يصرب على احلجوري ملعاٍن عظيمة، بينما عرفات بطيشه وعجلته وقلة علمه وعقله،  
 كان متعجال  يف إسقاط احلجوري، ويريد من العلماء السري على طريقته العوجاء.
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"الزم الشيخ  :ويظهر هذا يف قوله، العلماء علىاملاكرة  بالتآمر، والطرقإرادة فرض رأيه : ثانياا 
 .""الزم نغريِّ رأي الشيخ ربيع: ويف قوله ربيع جيرح احلجوري"

 ق ما يريد.سري العلماء وفرب وأن ي  يد أن جي  وهذا يدل على  طرسة وتعايل عند هذا الرجل، فري 

"الزم نغريِّ : ا يف قولهويظهر هذ، ماكرةمكره وكيده وتآمره على الشيخ ربيع بطريقة خبيثة : ثالثاا 
من جيزان وتقول  أنت تأيت: قال؟ ايش هي: فقلت  . رأي الشيخ ربيع بطريقة تتعاون معي فيها

:  أن قالإىل، نتوارد على الشيخ ربيع من  ري أن يعلم بأننا متفقون"...، أخطاء احلجوري
 . ""وهبذه الطريقة نقدر نغريِّ رأي الشيخ ربيع يف احلجوري

حياولون  ما فإهنم إذا اختذوا موقفا  من شخصٍ  فهمطرق عرفات وعصابته املاكرة  وهذه إحدى
اه جت بعد ذلك بطرقهم املاكرة أن جيعلوا مواقف العلماء واملشايخ توافق موقفهم الذي اختذوه

 . ذلك الشخص وتقدموا فيه برأيهم بني يدي املشايخ أصال  

 .(1)"املكر واخلديعة يف النار": قال ‘أن النيب  ¢جاء عند احلاكم من حديث أنس 

سري ي ريطيدل على منهج خ، "... سيسقط الشيخ ربيع من أعني أه  السنة": قوله: رابعاا 
حيث إن منهج احلدادية أهنم إذا بدعوا شخصا  ومل يبدعه ، هذا الرجل وهو منهج احلدادية عليه

ه إذا ا ال يشفع لكل هذ،  عاملا  جمتهدا  إماما  وإن كان !  ريهم من العلماء فإنه يسقط عندهم
، ن كانم ون يف إسقاطه كائنا  وسوف يسع، وافقهمله إذا مل ي الويلف، شخٍص ما خالفهم يف

 . -حفظه هللا تعاىل- ا  ربيعكان الشيخ   وإن

يرى  - تعاىلحفظه هللا– مع الشيخ حممد بن هاديوعصابته والناظر اْلن فيما يفعله عرفات 
 ا مللـمَّ  يعإسقاط الشيخ ربكما أرادوا من قبل - هإسقاطحماولة طبيق هذا املنهج اخلبيث يف ت

 تحذير من بعض يف المل يوافقهم  ن الشيخ حممدا  إحيث  -يف بداية األمر يوافقهم يف احلجوري

                                                           

 . تعاىل ¬ األلباين ( للعالمة1057) الصحيحة السلسلة: انظر (1)
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و وخوضهم فيما ال يعنيهم مما ه يف الدعوة، إفسادهمأنكر عليهم و ، وطالب العلم املشايخ
 . (1)يف إسقاطهفسعوا  ؛من شأن العلماء

وكذلك أيضا  يسلكون نفس هذه الطريقة اخلبيثة مع َمن مل يوافقهم يف إسقاط الشيخ حممد 
 ابن هادي، كما تراهم يفعلون اليوم مع كثري من املشايخ والدعاة السلفيني.

 -الفيهخمبقية وكذلك هي طريقته مع -جوري مهه إال إسقاط احل مل يكن أن عرفات: خامساا 
 و اتباعأ دون نصرة نفسٍ ، فحسب تعاىل يف ردوده وجه هللا يكون مبتغيا  من  وهذا خالف

ويتدرجون  ،خبالف طريقة العلماء الذين يسعون يف إرجاع املخالف إىل جادة الصوابو ، هلوى
 . فحينئٍذ يقولون كلمتهممعه إىل أن يروا أنه ال سبيل إىل رجوعه 

 ! "أهم شيء اْلن احلجوري يسقط": ل هذه النقطة يف قول عرفاتوتأمَّ 

قلبك  )وهللا لو كنت على احلق وأنت تريد أن تشفي :-حفظه هللا تعاىل–قال الشيخ ربيع 
 .(2)(أنك فاسد القلب وبرهانا   لكان هذا خطر عليك وكان هذا دليال  ، و ليل حقدك من إنسان

 صابتهيدل على أن ع ""اإلخوة مستاؤون من موقف الشيخ ربيع من احلجوري: قوله: سادساا 
ولذلك  ،يف التعامل مع من مل يوافقهم يف مواقفهم حيملون نفس منهجه اخلبيث الذين معه

علم وطالب ال ،و ريه من املشايخ ،خ حممد بن هادياجتمعوا على حرب الشيتراهم اليوم 
 . وهللا املستعان، منهجهم الفاسد الذي يسلكونهالذين خيالفوهنم يف 

 

  

                                                           

  (.15)ص: : وسيأيت بيان ذلك يف اللفتات (1)
 (. 437)ص: الرائق اجملموع (2)
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خبصوص  -تعاىل حفظه هللا– ربيعشيخ هذه الطريقة اليت سلكها عرفات مع ال: اللفتة األوىل
احلجوري هي نفسها اليت يسلكها اْلن مع عصابته ضد الشيخ العالمة حممد بن هادي 

الشيخ حممد بن  :ويقولون له، من بعض البلدانفتجد عصابته يأتون للشيخ ربيع ، املدخلي
حممد  إىل  ري ذلك من كذهبم على الشيخ، ق السلفيني وفعل وفعلوفرَّ ، هادي أحدث فتنة

وإلثارة الفرقة  ،لكي يو روا قلب الشيخ ربيع على الشيخ حممد -حفظه هللا تعاىل-بن هادي ا
عليها،  ال جيوز السكوتذوي خمالفات  على )وما ذنبه إال أنه ردَّ ، والبغضاء واخلالف بينهما
 . فحسبنا هللا ونعم الوكيل (1)فلن يرضوا عنه إذا  أبدا (

فباألمس ، يهفجيدر التنبيه على أن هذا مسلك خبيث يسري عليه عرفات مع خمال: اللفتة الثانية
ندري وال ، الشيخ حممد بن هادي ليوم يفعله أيضا  ضدوا، فعله مع الشيخ ربيع ضد احلجوري

لشيخ فليست القضية شخصية ومقتصرة على ا، ن أيضا  وسيفعله مع مَ ، ن  ريهمفعله مع مَ 
ي طريقة ومنهج بل ه، )الشيخ ربيع ساحمه يف هذه وانتهى املوضوع(: ربيع فقط حىت يقال

 . لفتأمَّ  وقد كشفه هللا تعاىل، خبيث يسري عليه

لشيخ من أعني طالب العلم ما بقي إال ا"احلجوري خالص انتهى : قال عرفات: اللفتة الثالثة
 . ربيع"

انظر أخي القارئ كيف كان عرفات يعتقد أن حال احلجوري أصبح واضحا  كالشمس عند  
 ! الشيخ ربيع يدافع عنه زال وال، مل يتضح له حال احلجوري ومل يبق أحد، اجلميع

 

                                                           

ا عن الشيخ حممد بن سئل فيه -حفظه هللا تعاىل-لشيخنا الوالد عبيد اجلابري ا بني القوسني مقتبس من فتوى م (1)
 وكان مما قاله هذه العبارة. -حفظه هللا تعاىل-هادي 
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يف ري أشد وضوحا  من حال احلجو حال عرفات وعصابته اليوم  إن :يقولوناليوم والسلفيون 
 . وقد ظهر أمرهم جليا  ، ذلك احلني

 ! "... "سيسقط الشيخ ربيع من أعني أهل السنة: نقول كما قال عرفات ولكننا لن

 هل ابة اْلمثةحال هذه العص ي ظهر هللا تعاىلأن  جونر و ، الشيخ ربيع شيخنا ووالدنا: ب  نقول
 .ولو بعد حني

ط رق  أننا لسنا مع احلجوري وال نرتضيه، ولكننا يف نفس الوقت ال نرتضي ™ يعلم هللا تنبيه:
لعلم واحلكمة نا لديهم من اعلمائنا، وحنن على يقني أن علماء عرفات املاكرة يف فرض رأيه على

ما يعرفون به معاجلة قضية احلجوري و ريها، وهذا ما كان يفعله الشيخ ربيع مع  ،والصرب
نَّ عرفات إذا اختذ موقفا  من أحٍد، أراد فرض رأيه على العلماء ولو ولكاحلجوري يف وقتها، 

كما كذب على الشيخني الوالدين ربيع املدخلي وعبيد بالطرق املاكرة، أو حىت بالكذب،  
 اجلابري يف قضية صاحل البكري، كما سوف يأيت يف الدليل احلادي عشر إن شاء هللا تعاىل.

ا س ئل هل العلماء يثنون على الشيخ عبدالرزاق العباد؟ على العلماء لـمَّ أيضا  كما كذب و 
ق عليها يف عليتوسوف يأيت ذكر هذه القصة مع ال (!... أجاب عرفات: )ال، ما يثنون عليهف

 .إن شاء هللا تعاىل الدليل الثامن
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لثقات اجيد أنه يسلك طريقة التكذيب للشهادات اليت يشهد هبا إن املتتبع لعرفات احملمدي 
رار وكل ذلك انتصارا  لنفسه وهروبا  من االعرتاف بالذنب واإلق، مع علمه بصدقها، هعلي العدول
مزمال  يف  كذلك الشيخ  ومن ذلك أنه قد كذَّب الشيخ ناصرا  يف شهادته هذه، وكذَّب !باخلطأ

 شهادته، وكذَّب كذلك الدعاة البحرينيني يف شهادهتم!

 : والرد عليه من وجوه

هذا مع  كما حصل،  قر على نفسه بالكذبفي   يعود بعد أن يكذب الشهود ن عرفاتإ: أوالا 
 !)فلما رأيتهم أصروا على الشهادة تراجعت(: حينما قال عليه شهادة الدعاة البحرينيني

ه عليه، شهدوا ب وكتب ردا  عليهم! مث عاد بعدها واعرتف مباوكان ذلك بعد أن كذهبم، بل 
 .  الدليل اخلامسيف بالتفصيل والرد عليه وسوف يأيت بيان ذلككذبه،   وبان صدقهم، وانكشف

كما ،  بتهض عصابشهادة بع َكِذب هوينكشف  تضح يفإن عرفات بعد أن ي كذِّب الشهود : ثانياا 
شهادته عليه، فخرج بعد ذلك مقال على  مزمال  يفب عرفات الشيخ حصل ذلك لـمَّا كذَّ 

 ونزار طرف يف-، )راية السلف بالسودان( الذي يشرف عليه نزار هاشم السوداين :موقع
 زار هاشم كان يريدنوأثبت صحة شهادة الشيخ مزمل على عرفات، مع أن  -شهادة مزمل

يف  ذلكيان وسيأيت بهللا تعاىل ال يصلح عمل املفسدين، هبذا املقال نصرة عرفات، ولكنَّ 
 الدليل الثاين إن شاء هللا تعاىل.

 ،ن الشهادات اليت جاءت بإدانة عرفات وتبيني احنرافه أتت من بلدان متنوعة متباعدةإ ثالثاا:
  ومن، انومن السود، ومن اجلزائر، ومن مملكة البحرين، ومن املدينة النبوية، فجاءت من جيزان
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بل هؤالء الشهود من خالل تتبعي مل يكن أحدهم ، من البلدان و ريها، ومن فرنسا، هولندا
 .يعرف اْلخر

 فإن فات،عر  على الكذب على واتواطؤ  قد الشهود هؤالء كل  يكون أن كله  هذا مع فيستحيل
 .السليم العقل يقبله وال العادة، حتيله مما هذا

وإذا   -كما سوف أبني يف هذا الرد-الكذب يف عدة مواضع أن عرفات قد ثبت عليه  رابعاا:
 كان كذلك فال  رابة حينئٍذ أن يكذِّب عرفات هؤالء الشهود.

 .طالب علم سلفيني ثقات عدولو ، هذه الشهادات صدرت من مشايخ خامساا:

 من إنّ ): تعاىل ¬ قال ابن  عبد الرب، والعمل بشهادات العدول من منهج أهل احلديث
إالّ فْت إىل قول أحٍد وبانت ثقت ه  وعنايته بالعلم مل ي لت، وثبتت يف العلم أمانت ه  ، عدالت ه  صّحت 

أن يأيت يف جرحه بِبَ يَِّنٍة عادلٍة يصحُّ هبا جرحه على طريق الشهادات والعم  فيها من 
 . (1)(املشاهدات واملعاينة

 ،تهنماأ علميف ال ثبتتو  صحَّت عدالته، فيمن -كما قال-هو  إمنا :هذاقول ابن عبدالرب و 
ظهر فيمن مل تصح عدالته بل ثبت كذبه، وبانت للناس خيانته، و  وليس هو ...، وبانت ثقته

كما ،  نتمن مثريي الشقاق والف ظهر أنهبل ، ظه من الديانة واألمانةوقلَّ ح، هلم مكره وفتنته
 . هو حال عرفات وعصابته

  

                                                           

 . (152/ 2) وفضله العلم بيان جامع (1)
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 : -تعاىل وفقه هللا–قال الشيخ مزمل فقريي 

  :هذه لعبد الواحد املدخلي تذكرين بأخرى لعرفات احملمدي وهي، وهذه تذكرين بأخرى... )

ذا "أخرب اإلخوة بالسودان هب: أال أرد على نزار وقال -أنا-طلب مين  أن الشيخ العالمة ربيع
مث أتيت إىل الشيخ حممد بن هادي أيضا زائرا له  -الوقتهذا يف ذلك -وأن نتآلف مجيعا" 

امضوا يف ": وقال، أال يرد عليك" "أنا أخربت نزار: فطلب مين أيضا أال أرد على نزار وقال يل
 . الدعوة"

 . اإلصالح ويريدون مصلحة الدعوة السلفية يف العامل؟ مشاخينا يريدون ماذا إذا  

، ع""وهكذا طلب مين الشيخ ربي: قلت له، نصحين أيضافقلت للشيخ حممد بن هادي ملا 
د على سنة إىل ما يزي، منذ أن طلبوا منا ووجهوا لنا هذه التوجيهات -احلمد هلل-وقد استجبنا 

 . اتباعا لتوجيهات هؤالء العلماء -أو سنة ونصف مل نتكلم عن نزار بامسه بفضل هللا 

نت ك  ، أعلم بذلك الوقت أهنم صعافقةفدعيت بعد ذلك للعشاء عند هؤالء الصعافقة ومل
فكنت فرحا هبم وهللا الذي ال إله ، فالن أن هذافالن و  أن هذاأظن أن هذا تلميذ فالن و 

 .  ريه

 -بيت العشاء-خال يب خارج البيت ، يب عرفات احملمدي وخال يب وهو فيما أظن كبريهم فخرج
ا ال بد أن ترد عليها وتكتب عليه "هذه مؤاخذات نزار هاشم عليك: وأعطاين أوراقا وقال يل

 ،وهذا بعد أن نصحين الشيخان الشيخ ربيع والشيخ حممد بن هادي أن أسكت وال أرد، ردا"
فلما رأى أظنه التعجب على وجهي من كالمه قال ، ""رد: فأعطاين عرفات األوراق وقال يل

 . "رب هبذا أحداوال خت ،"ترى املشايخ ينتظرون ردك على نزار والشيخ ربيع يريد ردك أيضا: يل
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فذعر ، "هذا الشيخ حممد بن هادي يتصل يب": فاتصل اجلوال يف جييب فأخرجته فقلت له
فذعر  -الضخم من التصعفق وليس جسدا-مدي الصعفق الضخم يف الصعافقة عرفات احمل
 . "ال خترب حىت الشيخ حممد بن هادي هبذه": وقال يل

سواه وأباهله مليون مرة يف أي مكان عند الكعبة أباهله عند وهللا الذي ال إله  ريه وال رب 
وهو ال يستطيع ألنه هناك أشياء مل يعلمها هذا ، بيت هللا احلرام أن يكذبين هبذا الكالم

  .(1)ال يستطيع اإلنكار(، الصعفق عرفات احملمدي

ذلك يح وتوض، تبني احنراف عرفات احملمدي دالئ وقد احتوت هذه الشهادة على عدة 
 : فيما يلي

: لك يف قولهوذ، اصةخب -حفظه هللا تعاىل-الكذب على املشايخ وعلى الشيخ ربيع : أوالا 
خ ربيعا  نصح مع أن الشي، "ترى املشايخ ينتظرون ردك على نزار والشيخ ربيع يريد ردك أيضا"

 ! مزمال  بعدم الرد على نزار شيخال

يف حاول هنا التحريش فانظر ك، يف خمتلف البلدانإثارة الفنت والتحريش بني السلفيني : ثانياا 
ا  قام زار حيث أظهر له أن ن، بني الشيخ مزمل فقريي وبني نزار هاشم هبذه الطريقة املاكرة

اخلالف  يشتعلمث يرد عليه نزار و ، يرد عليهاأن  وأن املشايخ يريدون منه، ألخطاء عليهبتجميع ا
 . لطريقة اخلبيثة املاكرةبني السلفيني يف السودان ويتفرقوا هبذه ا

والتآلف واجتماع الكلمة ، نبذ اخلالفو ، الرد بعدموهذا خبالف توجيهات العلماء هلم 
يف  ني السلفينيب ثارة الفنتإل فانظر إىل مهة عرفات يف السعي، واالستمرار يف الدعوة السلفية

 . البلدان

 

                                                           

 . الرابعة ومخسة وعشرين ثانيةالدقيقة  https: //youtu. be/7hy¢MoDNyC0: املصدر (1)

https://youtu.be/7hy_MoDNyC0
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ال ينبغي  ،"اْلن اثنان يتناحران: -تعاىل حفظه هللا-قال الشيخ ربيع بن هادي املدخلي 
 يكمادركوا هذا بارك هللا ف، والسبب يف هذا هو تدخل أهل الفنت إلشعال نار هذه الفتنة

..."(1) . 

، ونبذ اخلالف، نتخمالفته لتوجيهات العلماء الربانيني الذين يسعون يف إطفاء الف: ثالثاا 
 . جتماع على الكتاب والسنةواال، واالئتالف

مع حرصه على  ،السرية والتكتم يف خططه ومؤامراته لضرب السلفيني والتفريق بينهم: رابعاا 
ُُبرِب هِبََذا "َواَل : يف قوله ويظهر هذا، عدم الظهور يف الصورة وحماولة إخفاء شره عن العلماء  

ُُبرِبب َحَّتَّ : وقوله، َأَحداا"  . هللا تعاىل كشفه وفضحه ولكن، الشَّيبَخ حُمَمَّد بن َهاِدي هِبَِذِه""اَل 

أنفه يف املشاكل واخلالفات اليت حتصل بني طالب العلم يف البلدان  تصدره وإدخال: خامساا 
خبالف طريقة طالب العلم ! عن مشاخيناناطقا  رمسيا  و ، وجعل نفسه وصيا  عليها، اإلسالمية

ويأخذون بتوجيهاهتم إليهميرجعون و ، يرتكون حل هذه اخلالفات ألهل العلم األزكياء الذين .  

 . إال تدخل مثل هؤالء األ مار ويوسع دائرة اخلالف والشقاق ومل يضيِّع الشباب

وجعل وكالء له  ،وتتبع عثراهتم، جتميع األخطاء على الدعاة السلفيني من هنا وهناك: سادساا 
 . املهمة كاملدعو نزار هاشم و ريهيف البلدان يقومون هبذه 

)ما من أحد أحب الرئاسة إال حسد وبغى وتتبع عيوب : -¬- فضيل بن عياضالقال 
 .(2)الناس وكره أن يذكر أحد خبري(

 

                                                           

ى موقع و ريها( موجودة عل اليمن يف السلفيني السنة أهل الخوانه ربيع الشيخ )نصيحة: من صوتية بعنوان (1)
 . سحاب

 .(571/ 1) وفضله العلم بيان جامع (2)
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كعادة عرفات فإنه إذا خرجت شهادة ضده، فإنه يسارع يف تكذيبها، هروبا  من االعرتاف   تنبيه:
مزمال  يف شهادته هذه، وذلك يف تغريدة له عرب حسابه  باخلطأ! ومن ذلك أنه كذَّب الشيخ

 :يقال نواب على تكذيب عرفات هذا أصي، واجلالشخ

الرد على تكذيب عرفات للشهود من مخسة أوجه فراجعها فإهنا  (17: )صتقدم يف  :أوالا 
 ، ومنها شهادة الشيخ مزمل.مهمة، وتكشف كذب عرفات يف تكذيبه للشهادات

 الذي( السودانب السلف راية: )موقع على مقال تكذيب عرفات للشيخ مزمل، خرجبعد  ثانياا:
 ،املقال نصرة عرفات وتكذيب مزمل وكان القصد من هذا السوداين، هاشم نزار عليه يشرف

 .إال أن هذا املقال قد أثبت صحة شهادة الشيخ مزمل

 فاتعر  الشيخ أن األمر يف ما وحاصل" وبيان ذلك أنه قد جاء يف هذا البيان ما يلي:
 وطلب ملزمل،ا هذا ظهر تقصم امللحوظات وبعض عليه، اليت امللحوظات مزمال   أعطى احملمدي

 بالعدل بينهما حيكمو  القضية يف ربيع الشيخ لينظر عليها جييب أن احملمدي عرفات الشيخ منه
 عرفات الشيخ فعلي ومل املعهودة، ربيع الشيخ طريقة هي كما  املخطئ وخيطِّئ املصيب ويصوِّب

 أو نزار الشيخ مع ذلك بعد اجتمع سواء املنتشرة، أخطائه عن ورجوعه توبته يف حمبة إال ذلك
 .(1)"...جيتمع  مل

ريد ت لاه ملحوظاعرفات أعط أن فظهر من هذا املقال أن ما شهد به الشيخ مزمل من قل ت:
  على عرفات. ذلك إثبات لصحة شهادة الشيخ مزملعليها صحيح، ويف 

                                                           

  https://rsalafs.com/?p=4307 انظر املقال على هذا الرابط:  (1)

https://rsalafs.com/?p=4307
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 : -تعاىل وفقه هللا–يوسف بن حممد السباعي  الشيخقال 

 بسم هللا الرمحن الرحيم)

 ،لقد كنت أنا وبعض اإلخوة عند أخينا أيب الربيع عرفات احملمدي يف بيته يف املدينة النبوية
 ،الشيخ العالمة عبيد اجلابري حفظه هللا تعاىل وطريقته يف الرد على املخالفوذكر لنا موقف 

وأن  ،وعدم الصرب واالنتظار كما يفعل الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي حفظه هللا تعاىل
فاستنكرت  ،احلق والطريقة اليت هي طريقة السلف هي ما عليه الشيخ العالمة عبيد اجلابري

ريقة السلف وجعله طريقة الشيخ عبيد هي ط،  طريقة الشيخني يف نفسيعرضه ومقارنته بني
 وأخربت بعض اإلخوة عن استنكاري لطريقة عرضه ومقارنته هذه! خبالف طريقة الشيخ ربيع

  .وكنت حريصا  على أن يكون يل معه كالم ونصيحة حول ذلك فلم أوفق لذلك، فوافقين

 ،وأمحد عسكر، وعدنان القرادي، فى القالفمصط: وكان معنا يف ذلك اجمللس من اإلخوة
 . وعادل البكري، وبدر الظاهري

ين علما بأين عرضت شهاديت على اإلخوة املذكور ، وهو سبحانه على ما أقول شهيد، وهللا أعلم
 . فأقروا وصدقوين على صحة قويل وأهنم يشهدون بذلك

 . (يوسف بن حممد السباعي: كتبه
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يح ذلك وتوض، تبني احنراف عرفات احملمدي دالئ عدة على وقد احتوت هذه الشهادة 
 : فيما يلي

لى املخالفني ختالف ع بأن طريقته يف الصرب -ظه هللا تعاىلحف-الطعن يف الشيخ ربيع : أوالا 
 . طريقة السلف

ليس من منهجه  بنسبة ما -حفظه هللا تعاىل- اجلابريعبيد  كذبه على شيخنا الوالد: ثانياا 
 . -حفظه هللا تعاىل-عبيد يف شيخنا ويف هذا أيضا  طعن ، إليه

ى املخالف الصرب علعدم  حيث نسب، ف يف التعامل مع املخالفهج السلجهله مبن: ثالثاا 
 ! الكرام لسلفملنهج ا

 . استغالله للمجالس اخلاصة للطعن يف العلماء وتنقصهم: رابعاا 

ك يف كما أوضحت ذل،  الصرب على املخالف الذي يرفضاحلدادية  كونه حيمل منهج: خامساا 
 .(1) )على خطى احلدادية يا عرفات(هذه الشهادة وهو بعنوان:  يفردي عليه 

 العاملِ  قة هذايصوب  طريع جبه و روره بنفسه حيث جعل نفسه حكما  بني العلماء : سادساا 
 ! وحيكم بأن هذا العامل سلك مسلك السلف وذاك مل يسلكه، العاملِ  هذا وخيطئ

"فأنا أعرف  هؤالء اإلخوَة : قال عرفات عن هؤالء اإلخوة الذين شهدوا عليه: ملحظة مهمة
وهلم جهود   ،بل هم من خريِة من عرفت  من إخواين يف البحرين، فليسوا جببناء، حقَّ املعرفةِ 

 . (2)"مشكورة  يف الدعوة إىل هللا تعاىل

 

                                                           

  vbtgR¢wEbrM-https: //mega. nz/#! TjoWmSiQ! mfMZ0doGdrnTMeq5pwvHGS2eF1 8itGY :حتميل الرد رابط (1)

 الرد هذا على الكالم يأيت وسوف، (2: ص) البحرينيني إخواننا من النصح يف ي وفَّق مل َمن شهادة لتوضيح التبيني (2)
 . منه اهلزيل

https://mega.nz/#!TjoWmSiQ!mfMZ0doGdrnTMeq5pwvHGS2eF1 8itGY-vbtgR_wEbrM
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كذهبم   إال أنه، نخرية من عرف يف مملكة البحريمع أنه شهد هلؤالء اإلخوة بأهنم من : أقول
أقر على نفسه و !! وصدقهم يف شهادهتمتقريبا   أشهربعد أربعة مث رجع ! يف شهادهتم هذه

  .كما سوف يأيت يف الدليل اخلامس  -حفظه هللا تعاىل- عبالطعن يف الشيخ ربي

خ الوالد عليهم الشي بعد أن حكم ه هلم بالصدق يف شهادهتم ضده جاءوالعجب منه أن إقرار 
صدقهم ويربئهم يعرتف بة هذه املدة مل فأين عرفات طيل، الكذب يف شهادهتمب بن هادي ربيع

 ؟! من هتمة الكذب
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)التبيني : د مساهوق السابقة البحرينينيمقاال  يف الرد على شهادة الدعاة احملمدي كتب عرفات 
كتبه بعد حتذير وهو أول مقال ي، لتوضيح شهادة َمن مل ي وفَّق يف النصح من إخواننا البحرينيني(

 اوعلى أن مقاله مل يتجاوز اخلمس ورقات إال أنه مجع فيه، حممد بن هادي منهالعالمة الشيخ 
 . وعدم الرجوع للحق مكابرتهع م، من الكذب والتلبيس واملراو ة الشيء الكثري

ملظلوم اوحاول جاهدا  أن يظهر يف صورة ، يف رده هذا ب عرفات شهادة اإلخوة عليهفقد كذَّ 
 !! فرتى عليهامل

 : وظهر من خلل رده هذا اتصافه بعدة صفات

 . الكذب: أوالا 

 . التلبيس واملراو ة: ثانياا 

 . املكابرة وعدم الرجوع للحق: ثالثاا 

 . عدم األمانة العلمية وذلك ببرته لكالم الشهود: رابعاا 

 . اختالف كالمه يف جمالسه اخلاصة عن كتابته وجمالسه العامة: خامساا 

)بيان كذب  :وقد ردَّ على مقاله هذا أخي الفاضل الشيخ يوسف بن حممد السباعي برد مسَّاه
عرفات وكذبه  فوقد أحصى عليه يف رده س ت كذبات تبني احنرا، وتلبيس صاحب التبيني(

  .(1)توأنصح أخي القارئ بقراءته ليعرف مدى كذب وتالعب عرفا. وتلعبه

                                                           

   !KxckUFfAM4-x-0cnjAo6rG-5lR7ViyYtWsfG1WcPT07https: //mega. nz/#! DjxEQKzCرابط حتميل الرد:  (1)

https://mega.nz/#!DjxEQKzC!5lR7ViyYtWsfG1WcPT07-0cnjAo6rG-x-KxckUFfAM4
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 : يهلعرفات احملمدي قال ف وصلين عن طريق بعض اإلخوة منشورأثناء كتابيت هلذا الرد 

 ؟ ربيع املدخلي يف تعامله مع املخالفسألين سائل عن منهج اإلمام )

هو قائم على الصرب والنصيحة ويؤخر الشيخ رده على املخالف حرص ا على مجع كلمة : فأقول
 السلفيني فإذا مل ينتصح املخالف بالنصائح املتكررة وبقي على خمالفاته وجب الرد عليه وإيقاف

 . شره

، د حدهمؤاخذة الظامل بظلمه وإيقافه عن "فحصلت يل قناعة بأنه ال بد من: قال الشيخ ربيع
وأن السكوت عن ذلك فيه ضرر مؤكد على الشباب السلفي وتغرير هبم وضرر على الدعوة 

 . السلفية نفسها"

ستغفر وما نق  عين فإين أ، ومن قال إن منهج الشيخ ربيع خمالف لطريقة السلف فقد أخطأ
 (وأرجع عنه، هللا وأتوب إليه
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راو ة مادته الكذب والتالعب وامل يؤكد أن هذا الرجليف هذا املنشور  كتبه عرفات  وهذا الذي
 سارعفبعد أن ، به يف رده على الدعاة البحرينينيكذبه وتالع  تقد كشفهذه ه تباكتو ، والتلبيس

 ويقر يعرتفو  ر ودهاءمبكيأيت ، وطعنه يف أمانتهم يبهم يف شهادهتم عليهكذيف رده عليهم بت
، والتوبة املغفرة ويطلب من هللاوقع يف الطعن يف الشيخ ربيع أنه و ، بصدق الدعاة البحرينيني

 ! ويعلن تراجعه

: تبني مدى كذبه ويل مع تراجعه هذا وقفات  

إن توبة عرفات هذه لتؤكد أن عرفات طيلة هذه املدة إىل يوم توبته هذه كان : الوقفة األوىل
،  الفالفراج الذي يرفض طريقة الشيخ ربيع يف الصرب على املخيسري على طريقة احلدادي عماد 

 . )على خطى احلدادية يا عرفات(: كما بينت ذلك يف ردي على عرفات

تؤكد  -حفظه هللا تعاىل–بالطعن يف الشيخ ربيع  توبته هذه وإقراره على نفسه: الوقفة الثانية
وهذه الطريقة  ،يستغل اجملالس اخلاصة للطعن يف العلماء وتنقصهم أنه كان ما ذكرته سابقا  من

 . الدليل الثامنيف بيانه يأيت عرفات يف جمالسه اخلاصة كما س يسلكها

قد ف"ومن قال إن منهج الشيخ ربيع خمالف لطريقة السلف : قال عرفات: الوقفة الثالثة
 ! "أخطأ

يث حهذا الطعن يف منهج الشيخ ربيع  أن يهوِّن من عرفات أرادخي القارئ كيف الحظ أ
ريقة كل سلفي يعلم أن خمالفة طوما هذا إال ألجل أن يهوِّن من ج رمه، وإال ف! فقط اه خطأ  مسَّ 

أراد أن  حيثه ومراو ته هذا أيضا  من مكر و ، حنراف وليس جمرد خطأوسبيل ا ،السلف ضالل
استغفر هللا و وإمنا هو جمرد خطأ ، الشيخ ربيع ليس احنرافا   من طعن يف طريقةجيعل ما وقع منه 

 ! منه ورجع عنه

وأين ، ةبسبب سريك على هذه الطريقة احلداديسابقا   ما ذنب مجيع من آذيتهم: الوقفة الرابعة
 ؟! يف حقهم وحتللك منهمخبطئك توبتك املتعلقة 
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، خ ربيعوالطعن يف طريقة الشيمبا أنك رجعت وأقررت على نفسك بالكذب : الوقفة اخلامسة
إرضاء الشيخ  أم أن املهم فقط، البحرينيني وحتلل منهم للدعاةصدر منك توبة واعتذار يفِلم مل 
وهل أصلحت ما أفسدت بإخبار الشيخ ربيع بأن الشهود البحرينيني  ؟!! وكسب موقفه ربيع

قد و  ؟األخبار عن الشيخأم ما زلت على حجب مثل هذه ؟ فيما قالوا ونصحوا كانوا صادقني
 ! هلؤالء اإلخوة األفاضلتسببت يف تكذيب الشيخ ربيع 

"من زعم أين   :بعد نشر توبته السابقة تويرتعرفات عرب حسابه يف  كتب: الوقفة السادسة
 !!"... وردي منشور ليس فيه تكذيب، كّذبت البحرينيني فهو كذاب
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يف  ب البحرينينيكيف مل تكذِّ !  وال خجل من أحد استحياءدون مازال عرفات يكذب : أقول
 : ولبقية الشهود لشيخ يوسف السباعيمكذبا  لوقد قلت فيه عليهم ردك 

  َعم أين قارنت بني طريقة الشيخني()ز : قلت . 

  َكالمي مل يكن كما قيل يف الشهادة(: وقلت ( . 

  َوال يفهم منه الطعن(: وقلت( . 

  َ(؟ ما هو السبب هلذه املقارنة املزعومة)فيا ترى : وقلت . 

  َقيقة أن هذه واحل. ويف خضم فتنة احلجوري(، )فالكالم كان قبل قرابة مخس سنني: وقلت
 . الواقعة كانت قبل ثالث سنني ونصف

يكن  إذا مل؟! ذايق أم تأييد أم موافقة أم ماتصد؟ على اإلخوةماذا تسمي كالمك هذا يف ردك 
! رفاتيا ع عيب عليك! معىن التكذيب يف قاموسك أدري ما هو هلم فالتكذيب هو الهذا 

تظن أن الناس ال أ؟! أهكذا تستغفل متابعيك يف وسائل التواصل؟! من هللا تعاىل أال تستحي
إن مما أدرك الناس من كالم النبوة ": حينما قال ‘ صدق رسول هللا؟! الدرجةهذه  إىل تفهم
 . (1)"شئت إذا مل تستح فاصنع ما: األوىل

هادة تراجعت )فلما رأيتهم أصروا على الش: أيضا  يف هذه التغريدة وقال عرفات : الوقفة السابعة
 ،)فرأيتهم أصروا فال حرج من الرتاجع الصريح: وقال! ولو اعتقدت أهنم كذابون ما رجعت(

 . فرتاجعت(

وأتعبت ،  ةاو واملر  لتالعبيف ا سبقت سبقا  بعيدا  لقد ؟!! ما هذا التالعب يا عرفات: أقول
  ؛لكن ال  رابة أن يصدر منك هذا اهلراء؟! وما هذا اللعب واملراو ة؟! ما هذا اهلراء! من بعدك

                                                           

 . (3483)برقم:  البخاري رواه (1)
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د بن أن يستقيم على جادة قومية، فالبد من أن يراوغ، ولكن مع ذلك الال ميك ألن الكاذب
 . كذبه ولو بعد حني  نييتب أن

، م هذهون على شهادهتلو مل يصر الدعاة البحرينيماذا : من باب التنزل معكوأسألك سؤاالا 
 ؟! إصرارك على هذا الباطلتكذيبهم و هل كنت ستستمر يف 

عا اطلع )وذكرت يف ردي أن الشيخ ربي: هذه التغريدة أيضا   يف قال عرفاتو : الوقفة الثامنة
 . وهو صاحب احلق(، ساحمته: على الشهادة وقال

 : أقول

ال من األمر أبدا  ال من قريب و هذا بحرينيني يف ردك على طالب العلم ال أنت مل تذكر: أوالا 
الع عدم اط تستغل أم أنك تريد أن؟! أما تستحي من كثرة الكذب؟! فِلم الكذب، بعيد

 ! فتخدعهم هبذا الكذب، متابعيك وحسن ظنهم بك

يرفض الصرب  جإن هذا الطعن الذي صدر منك يف الشيخ ربيع سببه أنك تسري على منه: ثانياا 
ماء تطبيقه وأردت من العل، وهذا املنهج استخدمته مع خمالفيك، على املخالف كطريقة احلدادية

صرب على تعتقد أن ال ألنك ؛وإال كانوا خمالفني لطريقة السلف بزعمك، أيضا  مع املخالفني
 ! املخالف ليس من طريقة السلف الصاحل

وإمنا هو  ،يف مسألة شخصية حىت تتبجح مبساحمة الشيخ لك ليس ربيع فطعنك يف الشيخ
 . منهج حدادي سرت عليه وظلمَت أناسا  بسببه

في هذا املنهج عن الشيخ ربيع وتستغل ، وتطعن فيه من خلفه، مث أنت يا عرفات كنت خت 
 فق إلظهارو  ولوال أن هللا تعاىل -هلذه الثقة وأنت لسَت أهال  -، وثقته بك حسن ظن الشيخ

 لشيخ ربيعا املنهج اخلبيث خمفيا  له عنإىل اْلن على هذا  شهادة الدعاة البحرينيني لكنتَ 
 ! حفظه هللا تعاىل
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 ات أنوكم كنا نأمل من عرف، ليدل على تالعبه الرتاجع من عرفاتإن هذا : الوقفة التاسعة
ال كرتاجعات  {بـَيـَّن واَوَأْصَلح وا وَ ِإالَّ الَِّذيَن تَاب وا }: وفق قوله تعاىل واضحا   كون تراجعه صادقا  ي
 . اليت ما زادت السلفيني إال بصرية حبالهاملأريب يب احلسن أ

 

خ من أول األدلة اليت عرضها الشي -شهادة الدعاة البحرينيني-إن هذا الدليل : ملحظة مهمة
لشهادة وقال اوالشيخ ربيع ردَّ هذه ، -هللا تعاىل ماحفظه-حممد بن هادي على الشيخ ربيع 

 )لعلك نسيتهم هم تلمذتك وتلمذيت: الشيخ حممدله فقال  )هؤالء كذابون(: عن الشهود
قال ف ومن خرية الدعاة يف البحرين أنا أجيبهم لك لعلك إذا رأي ت وجوههم تذكرهتم(

  .(؟)وما أدراين أهنم صادقون: الشيخ ربيع

َق وهلل احلمد أتى عرفات واعرتف وأواآلن   َق ال، هؤالء الشهودثب ت ِصدب شيخ حممد وِصدب
نه ظلم وإ ،ذرة دلي  ن الشيخ حممداا ليس عندهفه  يصح أن يقال بعد ذلك إ، بن هاديا

 !!! هذه العصابة

  



   (33) 
 

‘
 

  :قال عرفات يف "شرح السرية النبوية" متحدثا  عن أسباب اهلزمية يف  زوة حنني

اهلا يف  زوة هذه ق، اللهم إن شئت أال تعبد بعد اليوم: يوم حنني -‘ أي النيب–يقول  كان)
عد "اللهم إن شئت أال تعبد ب: بدر وقاهلا يف  زوة حنني كما جاء عند أمحد بسند صحيح

 . كما ذكر ذلك الشراحاليوم" وهذا صحيح  

 وأهل مكة يومئذ مل ‘ ألن معظم املسلمني أو كلهم إال القليل منهم كان حاضرا مع النيب
عين من بل كانوا ما بني م ؤلف ي، ومل ختالط كذلك بشاشته قلوهبم، يستحكم اإلميان فيهم

ومنهم من أظهر اإلميان على مَضض كما ذكر ذلك ، ومنهم من كان مستأمنا، املؤلفة قلوهبم
  .(1)(العلماء

 : ويل مع هذا الكلم عدة وقفات

ند قاهلا يف  زوة بدر وقاهلا يف  زوة حنني كما جاء عند أمحد بس هذه): يف قوله: الوقفة األوىل
-عاءه هو دأمحد يف مسنده اإلمام الذي رواه  (صحيح "اللهم إن شئت أال تعبد بعد اليوم"

وما جاء من دعائه هبذا الدعاء يف ، (2)يوم بدريف يوم حنني ويوم أحد ال  هبذا الدعاء -‘
  .(3) البخاري زوة بدر إمنا هو يف صحيح 

  .مث إن اللفظ الثابت عند أمحد و ريه "اللهم إن تشأ" وليس كما ذكر عرفات "اللهم إن شئت"

 

                                                           

   !2VZKk¢IEa3ZkKu0jxRzJm7u4fW¢0kXnFg5ip6HKgJ6Uhttps: //mega. nz/#! TupSjYxJ رابط الصوتية: (1)

 .(250/ 19) واه أمحد يف املسندر  (2)
 .(4875)برقم:  البخاري صحيح (3)

https://mega.nz/#!TupSjYxJ!2VZKk_IEa3ZkKu0jxRzJm7u4fW_0kXnFg5ip6HKgJ6U
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 (‘ ألن معظم املسلمني أو كلهم إال القليل منهم كان حاضرا مع النيب): قوله: الوقفة الثانية
 ألفا   شرع يف تلك الغزوة كانوا اثين ‘ الذين حضروا مع النيب إذ إنأخرى وهذه جهالة علمية 

ابة كما ذكر ذلك من الصح ا  ألف مائة وأربعة عشرعن  ‘ وقد مات النيب، من املسلمني
رجوا بل إن الصحابة الذين خ، ورجحه السخاوي وجزم به السيوطي و ريهم احلافظ أبو زرعة

كيف يقال إن ف، ألفا   ثالثني تبوك وهي بعد حنني بسنة كان عددهميف  زوة  ‘ مع النيب
 .املسلمني كلهم إال القليل شهدوا حنينا  

لك بشاشته ومل ختالط كذ، وأهل مكة يومئذ مل يستحكم اإلميان فيهم): قوله: الوقفة الثالثة
ومنهم من  ،ومنهم من كان مستأمنا، بل كانوا ما بني م ؤلف يعين من املؤلفة قلوهبم، قلوهبم

 (ذلك العلماءأظهر اإلميان على مَضض كما ذكر 

 : وقد حوى هذا الكلم على عدة احنرافات

حكمه العام وبدون أي استثناء على مجيع الصحابة الذين أسلموا يف فتح مكة أنه مل : أوالا 
ن الطعن وهو تعميم جائر ظامل وفيه م!! ومل ختالط بشاشته قلوهبم، يستحكم اإلميان فيهم

 . ما فيه ‘ والتشكيك بإميان صحابة رسول هللا

ر  اَّللَِّ َواْلَفْتح    ِإَذا َجاَء َنصْ }: خمالفة صرحية لنصوص القرآن كقوله تعاىل يف كالمه هذا: ثانياا 
فقد شهد هللا تعاىل بأن ، [2-1: ]سورة النصر {َورَأَْيَت النَّاَس َيْدخ ل وَن يف ِديِن اَّللَِّ أَفـَْواج ا

ة مكة املكرمة فاحتا  قد دخلوا يف الدين على احلقيق ‘ من أسلم من العرب بعد أن دخل نبيه
فتح  فأعقب، هرا  من مظاهرهظْ بل وجعله عالمة على متام النصر ومَ ، دون التظاهر واالدعاء

 . فتح القلوب لإلميان، البلدان
 أنه ‘ ملا نزلت هذه السورة علم النيب أنه ƒ (1) ثبت يف صحيح البخاري عن ابن عباسو 

 ف يكون االكتمال وكي، فقد بلغ ما أ نزل عليه، قد دنا واقرتب ‘وأن أجله  قد ن عيت إليه نفسه

                                                           

 (.4294رقم: )ب (1)
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قد قال هللا و ، والتمام إن مل يكن إسالم هؤالء حقيقيا  وليس ادعاء  وتظاهرا  وانتسابا  مكذوبا  
ة من الَّذين أَْنفق وا أ ولَِئَك أعظم َدَرجَ اَل َيْسَتِوي ِمْنك م من أْنفق من قبل اْلَفْتح َوَقاتل }: تعاىل

 . [10: ]احلديد {من بعد وقاتلوا وكال وعد هللا احْلسىن

 . وهي اجلنة ،اْلية َوْعد  جلميع الصحابة ممن أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده باحلسىن هذه ففي

وله دخلوا يف ق -أي مسلمة الفتح-وهؤالء املذكورون ": ¬ اإلسالم ابن تيميةقال شيخ 
ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا }تعاىل 

نفق من بعد هم ممن أ: فإن هؤالء الطلقاء مسلمة الفتح {من بعد وقاتلوا وكال وعد هللا احلسىن
 رضي هللا عنهم هماف وقاتلوا فيفإهنم أنفقوا حبنني والطائالفتح وقاتل وقد وعدهم هللا احلسىن 

اجرين والسابقون األولون من امله}: حيث قال تعاىل رضي هللا عنهم وهم أيضا داخلون فيمن
 . (1)"{عنه ورضوا رضي هللا عنهم واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان

عدم وخمالفة ألمره بالتأدب معهم و  ‘ إساءة لصحابة رسول هللاو  يف كالمه هذا طعن: اا ثالث
ليه أن رسول املتفق عاحلديث  جاء يف، وأي تنقص أعظم من تنقص املرء يف دينه، تنقصهم

دَّ أحدهم ما بلغ م  ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أ حٍد ذهبا  ، "ال تسّبوا أصحايب: قال -‘-هللا 
  .(2)نصيفه"وال 

: تعاىل ¬ قال شيخ اإلسالم، لفتح أو بعدهوهذا احلكم عام لكل الصحابة ممن أسلم قبل ا
  .(3)"كثرياقليال أو   ‘ والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النيب"

ث ملا يف وهلذا العلماء يستدلون هبذا احلدي": -حفظـه هللا تعاىل-وقال الشيخ صاحل آل الشيخ 
 -نهي عنها وأهنم م عنهم)الَ َتس ب وا َأْصَحايب( على أن مسبة الصحابة رضوان هللا : عموم قوله

                                                           

 . (459/ 4) الفتاوى جمموع (1)
 .(2541) برقم: ومسلم (،3673) برقم: البخاري أخرجه (2)
 . (464/ 4) الفتاوى جمموع (3)
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و أنفقوا وأن من بعدهم ل، أن تسلم القلوب وتسلم األلسنة يف حقهمجيب  -أعين الصحابة
ِلَمة ولو كان من م سْ ، حَّت لو كان من مسلمة الفتحمل يبلغ مد الصحايب  مثل أحد ذهبا  
ام الصحايب قم -يعين من أتى بعدهم-فإنه لن يبلغ اْلخر ، ملتأخرينيعين من ا، حجة الوداع

 . الواحد

ها( في خري من الدنيا وما ‘ وقد قال بعض السلف )َلم قام  أحِدهم ساعة مع رسول هللا
األلسنة و وكانت هلم سابقة الن صرة فلهم حق أن تسلم القلوب ، فكانت هلم سابقة الص حبة
 .(1)"من التعرض هلم إال باجلمي 

 ! !استحكامه يف قلوهبمعدم و ، إمياهنموأي مسبة أعظم من التشكيك يف صحة : قل ت

هي ، وصدق إسالمهم، أن هذه الشبهة وهي التشكيك يف صحة إميان مسلمة الفتح: رابعاا 
 ¢ أسهم معاويةوعلى ر  ‘ من أكثر الشبه اليت يرددها الرافضة ليطعنوا يف صحابة رسول هللا

 رفات فيماترى وقعت يا عفهل يا ، الذين مل يصدقوا يف إمياهنم، حبجة أنه من مسلمة الفتح
أعداء  ة تأسيا  بالروافضذكر احلجوري مثالب الصحاب): رميت به احلجوري سابقا  بقولك

  !.(2)ة(الصحاب

 ،أن هذا الكالم الذي قاله عرفات شبيه بالكالم الذي قاله أبو احلسن املأريب سابقا  : اا خامس
، ة قوية عليهبشن محل -تعاىلحفظه هللا -وقام أهل السنة وعلى رأسهم العالمة ربيع املدخلي 

 ،ن يف صف املسلمني يوم حنني بعض الغثائية وهم مسلمة الفتح )أهل مكة(بسبب قوله إ
ولكن  ،قويل الغثائية ليس معىن ذلك أن الصحابة  ثائية معروف): املأريب قال أبو احلسن

يكن إمياهنم   بداية أمرهم ملمسلمة الفتح الذين أسلموا وخرجوا مع النيب لثقيف أهنم كانوا يف 
 ! (كما حدث هلم بعد

                                                           

 . والعشرون الثالث الشريط الواسطية العقيدة شرح (1)
 . سحاب شبكة يف منشور احملمدي لعرفات" الكرام الصحابة يف احلجوري طعونات" مقال من (2)
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لذين مل يثب ت ايف معركة حنني مع ثقيف حصل يف املسلمني مسلمة الفتح اجلدد ): وقال أيضا  
 ! (اإلسلم يف قلوهبم

ما أشبهه بقول  ،لوا قوله هذا الذي استشنعه السلفيون ووجهوا إليه سهام النقد بسببهفتأمَّ 
ه ومل ُالط كذلك بشاشت، مل يستحكم اإلميان فيهموأهل مكة يومئذ ): عرفات اليوم

ن قول م وأشنع بل إن قول عرفات أقبح! (ومنهم من أظهر اإلميان على مَضض... قلوهبم
 . املأريب

جلدال الطويل اانظر إىل هذا التمادي و ) :على كلم أيب احلسن السابق قال الشيخ ربيع معلقاا 
مث  ،مث كيف علم ت أن اإلسلم مل يثب ت يف قلوهبم؟ هلذا دالالتدون خجل أو ندم أليس 

هلزمية يف إن سبب ا: إنه ال يعرف عن أحد من املفسرين أو احملدثني بل ومن الصحابة من قال
  ذ أعجبتكمويوم حنني إ): بل قالوا يف تفسري قول هللا، حنني هم مسلمة الفتح وال األعراب

اْلن : الوامكة واملدينة ق ويف قوٍل أهل  ، بكر وويف قوٍل أب، ( اْلية إن قائلها رجل... كثرتكم
 . (1)(اجتمعنا على قتال الكفار

ومنهم من   ،بل كانوا ما بني م ؤلف يعين من املؤلفة قلوهبم): مث قال عرفات: الوقفة الرابعة
 .(ومنهم من أظهر اإلميان على مَضض كما ذكر ذلك العلماء، كان مستأمنا

ح فإنه جاء ليفصل يف أحوال مسلمة الفت قمن عرفات على تعميمه السابوهذا تأكيد آخر 
بني  فجعلهم على أقسام ثالثة ال رابع هلا ما، بعد أن ذكر أن اإلميان مل خيالط بشاشة قلوهبم

وهذا  ،هكذا ومل يستثن أحدا  ، -أي على ك رهٍ -وم ظهر لإلميان على مضض ، وم ستأمن، م ؤلف
فارقات أن ومن امل، ‘ مه اجلائر الظامل يف حق صحابة رسول هللاتأكيد آخر إلطالقه وتعمي

 ور العموم إىل حي أبا احلسن املأريب عندما كتب كتابه "الدفاع" تنبه هلذا التعميم فحاول أن

                                                           

 . الرمسي موقعه على منشور وهو املدخلي ربيع للعالمة وتقلباته احلسن أيب مراحل: مقال من (1)
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رفات احملمدي أما ع حنني من مسلمة الفتح( كان هناك  ثائية يف الصف يوم): البعضية فقال
 !! عميمه أكثر وأكثرفقد أتى بتفصيله هذا ليؤكد ت

رير بعد أن قرر هذا التقحيث قال عرفات ، وهي يف كذبه على العلماء: الوقفة اخلامسة
َمن ِمن العلماء يا عرفات حكم على مجيع الصحابة من ! )كما ذكر ذلك العلماء(: الفاسد

 ! !بأهنم مل يستحكم اإلميان فيهم ومل ختالط بشاشته قلوهبم -هبذا العموم–مسلمة الفتح 

 اتجزت لنفسك نقله وترديده مع مكيف اس،  مث لو وجد أحد من العلماء قال مثل هذا الكالم
 ؟! ال يذكرون إال باجلميل ‘ تعلمته من أن أصحاب رسول هللا

شهدت هلم األمة بالفضل والصدق وحسن  هل تعلم يا عرفات أن من مسلمة الفتح أقواما  
د أن من صحابة رسول هللا الذين أسلموا بع -! ويةيا من تدرس السرية النب–أتعرف ؟ اإلسالم

وصفوان بن  ،ل بن عمرويْ هَ وس  ، واحلارث بن هشام، وأخاه يزيد، الفتح معاوية بن أيب سفيان
م سفيان بن احلارث بن عبد املطلب ابن ع اوأب، وحكيم بن حزام، وعكرمة بن أيب جهل، أمية
، أمجعني نهمرضي هللا ع، فتحهامكة ملا  ‘ه النيب يد الذي والّ سِ وعتاب بن أَ ، - ‘-النيب 

من املؤلفة  هل هم، فقل يل بربك بأي قسم من األقسام الثالثة تضع هؤالء الصحابة األخيار
 ؟! أم هم ممن أظهر اإلميان على مضض؟ أم من املستأمنني؟ قلوهبم
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 : ليل وصلين منشور لعرفات قال فيهانتهائي من كتابة هذا الدبعد 

مني يف ذلك )أكثر املسل: )بسم هللا الرمحن الرحيم سألين حمب عن قويل يف أحد دروس السرية
وهبم وأهل مكة مل يكن قد استحكم اإلميان يف قل كان حاضرا مع النيب  -يعين يف حنني–اليوم 

هر كانوا ما بني املؤلفة قلوهبم واملستأمن ومنهم من أظ  ومل ختالط كذلك بشاشته قلوهبم بل
 . ( انتهى.اإلميان على مضض )أي كراهية( كما ذكر العلماء

 . أشكل هذا الكالم علينا من جهة أن الصحابة ال يذكرون إال باجلميل: فقال

 (.أتراجع عن هذا وسأحذفه إن شاء هللا وأستغفر ريب الغفور الرحيم: فقلت
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  :أقول وكذب وما تضمنه من تلعبولبيان حقيقة هذا الرتاجع 

أن تكون  ولكن بشرط، عن الذنب والتوبة منه املخطئشك أن مما ي فرح املسلم رجوع ال : أوالا 
تهرب من أو لل، ال توبة  سياسية ألجل كسب موقف معني، هذه التوبة توبة صادقة واضحة

 ! اإلدانة

د زار أمحد بن يوسف القضييب البحريين قأن األخ : من عرفات هو إن قصة هذا الرتاجع: ثانياا 
/ شوال/ 17خ بتارييف بيته  -حفظه هللا تعاىل-الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي 

من  ري -يف الصحابة  -املتقدم-وسأل األخ أمحد الشيخ ربيعا  عن كالم عرفات ، ه1439
هذه مقالة ، قاتله هللا ،قاتله هللا، )قاتله هللا: لشيخ ربيعفقال ا -أن يذكر اسم عرفات للشيخ

  .فيها رفض(

 ن طعنه يف الصحابةع عرفات بنشر املنشور السابق يف الرتاجع سارع مث يف صباح اليوم التايل
 !!! رضي هللا عنهم

هذه  فلماذا مل تصدر، عدة سنواتقبل  كانالسابق يف حق الصحابة  عرفات علما  أن كالم 
 ؟! -حفظه هللا تعاىل-إال بعد أن وصل احنرافه هذا للشيخ ربيع التوبة منه 

 واحلقيقة أخي القارئ أن عرفات احملمدي كان قد بلغه النصح خبصوص طعنه يف الصحابة
أن الشيخ ربيعاا ه ل مَّا بلغف، ولكنه كابر ومل يعلن تراجعه عن هذه الضللة ،رضي هللا عنهم

ينها فح، القول أشد اإلنكار ودعا على صاحبه أنكر الشيخ هذاو ، ُسئ  عن طعنه هذا
جع من الشيخ زي  لكي يتهرب هبذا الرتابنشر هذا الرتاجع اهل التايلاليوم يف  عرفات سارع
 !!! ربيع

 كتب مقاال  يف الرد على عرفات يفأنس علي بن هادي   األخ أبا أن: ما قل ت والدلي  على
وانتشر الرد على مستوى وسائل التواصل  ه1439رمضان  29تاريخ طعنه يف الصحابة ب

 ه بإرسال 1439 ناصح سعيد القحطاين يف اليوم التاسع من شوال: وقام األخ، االجتماعي
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ظر األخ ناصح حب حينها فقام عرفات، تويرتىل عرفات عرب حسابه الشخصي على هذا الرد إ
 !ومل يعبأ بنصحه، سعيد

ك، ومل يتب ه لـمَّا ب ني له ذلعرفات مل يعبأ بعظم احنرافه وخطئ فانظر أخي القارئ كيف أن
ويستغفر من جرميته، ومل يشكر من قدَّم له النصح، بل قام حبظره، بينما لـمَّا بلغ األمر للشيخ 

 ربيع سارع يف ثاين يوٍم بنشر توبته الباردة هذه اليت ال تليق بعظم خطأه!
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 . شخصيةمصاحله اليبين مواقفه على ، ماكر، وهذا إن دلَّ فإمنا يدل على أن هذا الرجل لّعاب

د أن تصل  البا  ما يكون بعاليت ن شرت مؤخرا  واملالحظ على عرفات أن رجوعه عن احنرافاته 
 !!-حفظه هللا تعاىل-الشيخ ربيع  هذه األخطاء إىل

  :منها، يف عدة مناسبات منهحص   قدالتلعب يف الرتاجع عن أخطائه وهذا 

 ني خمالفة فلـّما أعلن رجوعه عن طعنه يف الشيخ ربيع من أن طريقته يف الرد على املخال
 . بيعر فهذه التوبة مل تصدر منه إال بعد بلوغ أمره للشيخ ، لطريقة السلف كما زعم

  ري  رجوعه هذا على أن ، حه عن مسألة كفر تارك أعمال اجلوار لـّما أعلن رجوعكذلك و
 . يف الدليل العاشر كما سوف يأيت،  وفيه تالعب باأللفاظ، واضح

 قاتله ، )قاتله هللا :مقولته وقال الشيخ ا  ا بلغ الشيخ ربيعطعنه يف الصحابة هنا لـمَّ  وهكذا
 !!! ةمقالة فيها رفض( سارع مباشرة من صباح اليوم التايل بإنزال هذه التوب هذه، قاتله هللا، هللا

بينما ال ؟! وكأن التوبة مرتبطة بالشيخ ربيع والعياذ باهلل تعاىل، فلماذا هذا التالعب يف التوبة
ة والرجوع عن لتوبفه  مث  هذا التلعب يف ا، جتده يعبأ بنصح اإلخوة له وردودهم عليه

  !!؟  على صدقهدليالضلالت 

 

لو وصلته  اا عأن الشيخ ربي: مما نستفيده من إنكار الشيخ ربيع ملقولة عرفات: لفتة مهمة
 ولوافق الشيخ حممد ،مته فيهملقال كل وتبني حقيقتهم وعصابتهعرفات  يناألدلة اليت تد

 . همبن هادي يف التحذير من
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ة اجلاهلية على طريق)فليس مههم إال نصرة احلجوري : وهو يصف أتباع احلجوري عرفات قال
  .(1)(انصر أخاك ظاملاا أو مظلوماا

 : التعليق

كيف   ،عليه وسلم هللا انظر أخي القارئ إىل سوء أدب عرفات مع حديث رسول هللا صلى
 ،وما أشنعه من وصف، كالمما أقبحه من  ؟! هو طريقة اجلاهلية ‘قول رسول هللا جعل 

ل أمل جيد عرفات مثاال  يضربه لطريقة اجلاهلية إال لفظ حديث رسو ، سبحانك هذا هبتان عظيم
 ؟!‘ هللا

وقد مت تنبيه عرفات على هذا اخلطأ من قبل، لكن يبدو أنه لن يرتاجع عنه إال إذا بلغ الشيخ  
 !!!كما هي عادته  ربيعا  ما قاله، فحينها سينشر تراجعا  

 

  

                                                           

 عرفات. موقع على منشور)دفع الكذب واملني الذي اختلقه السوداين علم الدين( : من مقال له بعنوان (1)



   (45) 
 

 
 

وقد ، -داديةاحل خطىعلى -وتنقصه لبعض أهل العلم لقد تواتر عن عرفات احملمدي طعنه 
ؤالء ه ولوال أن، شهادات تبني هذا االحنراف اخلطري عند عرفاتأدلة و اجتمع عندي عدة 

لكن و  ،الشهود خيافون من عرفات وعصابته أن يكيدوا وميكروا هبم لذكرت شهاداهتم كلهم
 . الشهادات عليه بعضسأكتفي بذكر 

 

 

 العلماء؟ عليه يثين (1)له الرزاق عبد الشيخ هل :التايل السؤال عرفات س ئل

 على كرونين ال الدروس يف عنده إنسان حضر إذا يعين عليه، يثنون ما ال" :عرفات فأجاب
 .ال الرزاق، عبد الشيخ عند واحضروا ،به يوصون لكن حضر، من

 .معهم ويتعاون الرتاث مجعية إىل يذهب لألسف يعين الرجل

 ".عهمم ويشارك معهم ويتعاون دورات يفعلون احلزبيني بعض يأيت قد املدينة يف

 اْلن؟ حىت: السائل قال

 حقيقة   له سلي ألنه عنه يسكتون يعين بعضهم املشايخ شك ال فهذا نعم،" :عرفات فأجاب
 تسمع ال لكن سنةال ويقرر نافعة تكون قد دروسه احلقيقة يف هو ،يضر ما السلفيني على ضرر
  والنصيحة خطاءواأل الزالت وبيان املخطئني وبيان البدعة أهل من التحذير يف السلفي املنهج

                                                           

 كذا بتكرار )هل(.ه (1)



   (46) 
 

 

 لك وليس اطلالب أهل يصارعون السنة أهل ترى ملاذا؟ وحده، يسري كأنه.  ال املعروفني بالعلماء
 "السنة أهل فانصر سلفيا كنت  إذا خطأ دور

 هل الرزاق، عبد للشيخ يستمعون منهم كثري  بالدنا يف الشباب يعين عندنا :السائل قال
 عبد الشيخ سدرو  وترك هادي بن حممد والشيخ البخاري هللا عبد للشيخ باالستماع ننصحهم
 الرزاق؟

 "جيد فتنة  ري من نصيحتكم سيسمعون كانوا  إذا نعم" :عرفات فأجاب

 .فتنة يكون قد: السائل قال

 هؤالء أن هلم نواتبي حاولوا رفيق سلوببأ أنتم ال، واضح، حتذير حتذروا ال إذا  " :عرفات فأجاب
 هلل فاحلمد وااقتنع فإن الباب هذا من ونافعة جيدة دروسه البخاري هللا عبد الشيخ وأن أفضل
  .(1)"ينصحون ما الرزاق بعبد ينصحون ال الكبار مشاخينا أن بيان مع فاتركوهم وإال

ح ذلك وتوضياجلواب على عدة دالئ  تبني احنراف عرفات احملمدي،  وقد احتوى هذا
 فيما يلي: 

كذب عرفات على العلماء يف أهنم ال يثنون على الشيخ عبدالرزاق، وأهنم ال يوصون به،   أوالا:
وكم لعرفات من كذب على العلماء يف نسبة ما مل يقولوه هلم، وسيأيت أيضا  مثل كذبه هنا يف 

 الدليل احلادي عشر.

أنق   ،أهنم اليثنون وال يوصون بالشيخ عبدالرزاقعلى العلماء يف  ولبيان كذب عرفات
لألخ القارئ كلم بعض العلماء يف الثناء على الشيخ عبدالرزاق العباد، وعدِّه يف منازل 

 .العلماء

                                                           

  tFY-UJNdrm5jzUVUhmZXHnWrllUzydIZF20ieJb-https://mega.nz/#!CrAEiIjZ!GYt: الصوتيةرابط  (1)
 

https://mega.nz/#!CrAEiIjZ!GYt-UJNdrm5jzUVUhmZXHnWrllUzydIZF20ieJb-tFY
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 الشيخ العلمة ربيع بن هادي املدخلي حفظه هللا تعاىل:أوالا: 

 أحد وابن الرب وعبد العباد الرزاق عبد والشيخ أنا اهلند زرتقال حفظه هللا تعاىل: "
 ىلإ السلفيني العلم طالب بعض بنا فذهب هـ1410 حدود يف اإلسالمية باجلامعة املدرسني
 من الزائرين نم ورأينا الدين نظام قبة أكربها قباب مخس فيه فرأينا بدهلي الدين نظام مسجد
 مصبو ني رداء  و  إزارا   البسا   رجل وجاء العتيق هللا بيت عند تراه ال ما والتذلل واخلشوع الغلو

 قام مث الدين نظام قبة أمام ساجدا   وآخر احملرم هيئة يف الرأس مكشوف األصفر أو باألمحر
 األعمال ذهه من مصدومون واقفون وحنن القبة عتبة عند أخرى سجدة سجد مث القهقرى ميشي

 ما ندري ال اهلائج كاجلمل  بالكالم يهدر رجل فجاءنا الكالم نستطيع وال الفظيعة الشركية
 يف الناس إن: يقول فقال يقول عما الرب عبد زميلنا الرزاق عبد والشيخ أنا فسألت يقول،
 املسجد من قريب املسجد وهذا القباب، هذه أصحاب عبادة يف يعين تتفرجون؟ وأنتم عبادة
 ألهنم لفظيعةا الشركيات هذه ينكرون وال هذا الدين نظام يعظمون وهم التبليغ جلماعة املركزي

 قبور جدهممس يف بل وأهله للتوحيد املناهضة وأساطريهم خرافاهتم إىل بالدعوة مشغولون
 .(1)"شئون خلقه يف وهلل مقدسة

ه له يف ر  كْ أنه ال يصاحب إال صاحب سنة، وذِ  -تعاىلحفظه هللا -واألصل يف الشيخ ربيع 
 وحمبته له. ،هذا املقام دليل على ثناءه عليه

 ثانياا: شيخنا العلمة عبيد اجلابري حفظه هللا تعاىل:

  الثناء الشيخ عبدالرزاق العباد، وثالثة يف اتصال بيين وبني الشيخ:وللشيخ فتوتان يف

 يرجع ىتح الزمان هذا يف العلماء كبار  هم من ببيان تكرمتم لو حبذا: السائل قال األوىل:
 السلفي؟ الشباب إليهم

                                                           

 244/245 واالرتياب حاشية الزيغ أهل افرتاءات دحر (1)
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 :عندنا الناس من صنفان العلماء كبار" :تعاىل هللا حفظه فأجاب شيخنا

 ...السعودية العربية اململكة يف الرمسية اهليئة: أحدمها

 :املعتقد وصحة املنهج بسالمة هلم املشهود املعروفني العلماء فمن

 بن صاحل شيخال الدكتور األخ وفضيلة، املدخلي هادي بن ربيع الدكتور الشيخ األخ فضيلة
 وفضيلة، بدرال احملسن عبد بن الرزاق عبد الشيخ الدكتور األخ وفضيلة، السحيمي سعد
 بذكرهم املقام يضيق كثر  احلمد وهلل و ريهم العباد محد بن احملسن عبد الشيخ شيخنا والده
(1)اختصارا ". أختصر أن أريد ألين

  

 بدالرزاقع الشيخ ،املشايخ بعض حال عن سؤال عندي: وس ئل أيضا  السؤال التايل الثانية:
 البدر؟

 قواعد نهع بلغنا يعين وما معروف احلمد وهلل سنة صاحب هذا": حفظه هللا تعاىل فأجاب
  .(2)فاسدة" أصول وال فاسدة

 سنوات عدة بلق البحرين ململكة -تعاىل هللا حفظه- العباد عبدالرزاق الشيخ حضر الثالثة:
وذلك  ،تاجلمعيا إحدى برتتيبيف جامع تابع لألوقاف،  الدورة وكانت علمية، دورة إلقامة

- اجلابري عبيد يوالدو  بشيخي حينها اتصلت وقد اإلسالمية، الشؤون وزارة مع تنسيقبال
: عبدالرزاق لشيخا مبجيء أخربته لـمَّا يل قاله مما وكان عنه، سائال  و  مسلما   -تعاىل هللا حفظه

 التفوا: )أيضاا  يل وقال( عليك يسلم اجلابري عبيد له وق  عبدالرزاق للشيخ سلمي أبلغ)
 (.منه واستفيدوا حوله،

 

                                                           

  https://www.youtube.com/watch?v=UqIIrQWig1c :رابط الصوتية (1)
 https://www.youtube.com/watch?v=GTmZ5ghkWmk رابط الصوتية: (2)

https://www.youtube.com/watch?v=UqIIrQWig1c
https://www.youtube.com/watch?v=GTmZ5ghkWmk
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فهذه وصايا علمائنا لنا حبضور دروس الشيخ عبدالرزاق واإلستفادة منها، ال كما يدعي 
 الكاذب عرفات.

 ثالثاا: فضيلة الشيخ العلمة عبدالرمحن حمي الدين حفظه هللا تعاىل.

 :العباد رزاقعبدال الشيخ من عرفات حتذير بلغه بعدما الدين حمي عبدالرمحن الشيخ كتب

 .اناألسن حدثاء األحلم سفهاء من سفيه العباد عبدالرزاق الشيخ من حيذر الذي"

 .سبيل  ري على فهو ذلك بغري ذكرهم فمن باجلميل، إال يذكرون ال والسنة احلديث أهل

 .رمحه هللا" الطحاوي اإلمام قال كما

املقولة ن عرف بعد أ- عن عرفات رمحن حمي الدين حفظه هللا تعاىلوقول الشيخ العالمة عبدال
  .فتأمَّ  مبني السببو هو جرٌح مفسر،  األسنان" حدثاء األحالم سفهاء من : "سفيه-والقائل
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 رابعاا: فضيلة الشيخ الدكتور حممد عمر بازمول حفظه هللا تعاىل:

 :بعد أما، هللا رسول على والسالم والصالة، هلل احلمدقال حفظه هللا تعاىل: "

 عن سئلتو  ،-هللا سلمه- البدر الرزاق عبد الشيخ من حيذرون اإلخوة بعض أن بلغين فقد
 رأيت ولكين يت،تزكي إىل هو حيتاج وال هللا، على أزكيه ال البدر عبدالرزاق الشيخ :فأقول ذلك
 . أعلمه ما أذكر أن

 أعلم ومل اخلري،و  للسنة وحبه علمه ملست وقد علمية رحلة يف الرزاق عبد الشيخ مع سافرت -
 .السلف منهج ولزوم السنة أهل موافقة إال عنه

 شبه من يثريه وما الرتاث، إحياء مجعية مع تعاونه عن -هللا وفقه- السفرة هذه يف سألته وقد -
 :معناه ما يل فقال السلفي؛ الشباب عند وإشكاالت

 يف يب يتحكمون وال أختاره فيما فأتكلم لشروطي؛ ويستجيبون حماضرات مين يطلبون اجلماعة
 البعد يستوجب معي شيء منهم حيصل ومل. يريده من كل  عند وينشر يبث والعلم. شيء
 معناه هذا م اكال  أو... احلق وبيان السنة نشر يف ينفع عساه الدروس هلذه إلقائي بل. عنهم

 .-هللا سلمه-

 .التوفيق له هللا اسأل علم وصاحب وخري دين وصاحب سنة صاحب والرجل -

 خري ا هذا نلكا نظره وجهة عن بأدب ويسألونه إليه يرجعون منه حيذرون الذين اإلخوة أن ولو
 .هللا شاء إن

 .وسلم وصحبه آله وعلى حممد على اللهم وصل

 .بازمول سامل بن عمر بن حممد: كتبه

  .(1)"م 2015/  4/  7 الثالثاء يوم، هجرية 1436/  6/ 18 يف املكرمة مكة

                                                           

 من صفحة الشيخ على الفيسبوك.منقول  (1)
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، اكتفيت ببعضها حفظه هللا تعاىل لشيخ عبدالرزاق العبادل ة لعدد من العلماءوهناك تزكيات كثري 
 خشية اإلطالة.

رة رأيه الكذب على العلماء يف سبيل نص أن عرفات ال يتحرج من :وهبذا يتبني لألخ القارئ
 .الباطل الذي هو عليه، ومثل هذا ال ميكن أن ي وثق به فيما ينقل عن علمائنا

اختذ موقفا  من شخٍص ما فإنه ال يتحرج من التآمر  إذا -كما بينت يف هذا الرد-فعرفات 
 واملكر بالعلماء لكي يقنعهم برأيه، وال يتحرج أيضا  من الكذب عليهم يف سبيل نصرة رأيه.

الكذب على  ى العلماء األحياء، فهل سيتحرج منإذا كان عرفات يكذب عل ب  أقول:
 األموات ممن ينقل عنهم يف دروسه؟!

"الكذب واخليانة أخس وأخبث وأوسخ وأقذر  ربيع بن هادي املدخلي:قال الشيخ العلمة 
قصد للكذب لكن الكذَّاب متمن البدع؛ ألن البدعة قد يقع فيها بقصد حسن فيغفر هللا له، 

  .(1)"و ري ذلكعلى العلماء وعلى العلم وعلى قواعد اإلسالم 

أهل  يسري على خطى احلدادية يف الطعن يف هذا الرجل مما يدل عليه جواب عرفات: أن ثانياا:
ها ألدب إال أن جمالسه اخلاصة تفضحه، ألنه يذكر فيالعلم والفضل، وإن تظاهر يف العلن با

من الطعن يف العلماء، ما ال يذكره يف اجملالس العامة، وسوف يأيت يف الشهادات توضيح ذلك 
 إن شاء هللا تعاىل.

  

                                                           

 .(103: ص)جة القاري هب (1)
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 :الشهادة هذه يف جاء

 :وبعد عني،والتاب وصحبه وآله خليله على والصالة هللا، احلمد، الرحيم الرمحن هللا بسم)

: املدعو مسعت بأين الكرام مالئكته من حضرين ومن وعال جل هللا أشهد أدناه املوقع فإين
 العالمة ناشيوخ وشيخ شيخنا حق يف قبيحة   برتاءَ  شنعاء قولة   يقول( احملمدي عرفات)

  ورعاه هللا حفظه البدر العباد عبداحملسن

 ..." أفسد ما: "قال أو"  العباد مثل السلفية الدعوة أحد ضر ما: "بلفظ

 . واحد واملعىن حنوها بكلمة أنا شككت

 بتاريخ سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول مدينة يف والطالب اإلخوة من مجعٍ  حبضور هذا وكان
 ميالدي 2015 املوافق هـ 1436 اْلخر مجادى

 (1/1/1440  (1): ...كتبه.          القصد من وهللا

                                                           

 فاتص من فإن هبم، وعصابته عرفات مكر من الشهود اإلخوة خوف من ذكره سبق ملا الشاهد اسم أهبمت لقد (1)
 بعض ترحيل يف سعوا وقد عليهم، يشهد أو فيهم يتكلم مبن ضراراإل يف والسعي اخلصومة، يف الفجور العصابة هذه

 مراكز يف الشكاوى بتقدمي وقاموا اجلامعة، يف الدراسة مواصلة عن بعضهم إعاقة يف وسعوا عليهم، ردوا الذين اإلخوة
 عنا كماحملا  وأروقة الشرطة مراكز يف السنة أهل علماء من عامل على شكايتهم وما العلم، طلبة بعض على الشرطة
 الشيخ عند ادتهبشه ويديل بنفسه يأيت أن مستعد وهو العلماء، بعض عند معروف ثقة هو الشاهد واألخ ببعيد،
 .العلماء من اغريمه أو عبيد، والشيخ ربيع،
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 : جاء يف هذه الشهادة

 : والصالة والسالم على رسول هللا أما بعداحلمد هلل ، )بسم هللا الرمحن الرحيم

فإين أشهد هللا جل وعال على أن عرفات احملمدي اليمين عندما كان يدرسنا يف بيت األخ 
 وكان ُيسأل عن الشيخ سليمان، ياسر الباكستاين وذلك يف عدة دروس منها عمدة الفقه

الشديد حيذر  وكان ولألسف، الرحيلي والشيخ عبدالرزاق العباد والشيخ عبداحملسن العباد
 . منهم تصرحياا وتلميحاا بطريقة ماكرة خبيثة وكان ت ألفاظه شديدة

 . وستكتب شهادهتم ويسئلون. وكتبت  هذه الشهادة ديانة هلل تعاىل

 (1) ...كتبه/

 املدينة النبوية(. 1439/ رمضان/ 21ليلة 

  

                                                           

 بعض عند معروف ثقة هو الشاهد واألخ (،52)ص:  حاشية يف ذكره سبق ملا الشاهد اسم أهبمت لقد (1)
 .العلماء من مهاغري  أو عبيد، والشيخ ربيع، الشيخ عند بشهادته ويديل بنفسه يأيت أن مستعد وهو العلماء،
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 جاء يف هذه الشهادة: 

 الرحيم الرمحن هللا بسم))

 أما مجعني،أ وصحبه آله وعلى األمني، رسوله على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 :بعد  

 احملمدي رفاتع بأن سبحانه، يديه بني ملسؤول وإين تعاىل، هللا أمام هبا أشهد شهادة   فهذه
 يكون عندما ي سأل وكان ،-املدينة يف الباكستاين ياسر األخ بيت يف يدرسنا وكان- اليمين
 يف زهدي فكان له، واحلضور ،-هللا حفظه- العباد عبداحملسن الشيخ عن درسه من خارجا  
 (.مميعة معه من كل: )بقوله جمالسه

 وبطانته لرحيلي،ا إبراهيم يزكي: )فيقول ،-هللا حفظه- الرحيلي سليمان الشيخ عن يسأل وكان
 (.سيئة

 يف بارد ألنه له، حتضروا ال) :فيقول ،-هللا حفظه- البدر عبدالرزاق الشيخ عن ي سأل وكان
 !بامسه منه حيذر وكان ،(املنهج

  .(1)((... كتبه:

                                                           

واألخ الشاهد هو ثقة معروف عند بعض  (،52)ص:  لقد أهبمت اسم الشاهد ملا سبق ذكره يف حاشية (1)
 .م من العلماءأو غريه، وهو مستعد أن يأيت بنفسه ويديل بشهادته عند الشيخ ربيع، والشيخ عبيد، العلماء
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 ،على عدة دالئ  تبني احنراف عرفات احملمدي الثلثات الشهاد ذهوقد احتوت ه
 : وتوضيح ذلك فيما يلي

 أن عرفات ممن يستغل جمالسه اخلاصة يفعلى و ريها لدليل واضح  اتهذه الشهادإن : أوالا 
األدب بينما جتده يتظاهر يف العلن ب، والطعن فيهم وملزهم وتنقصهم، التحذير من العلماء

 . وهو كاذب يف ذلك، واحرتام العلماء

هم على اجلرأة وتنشئت، وتنفريهم عنهم، سعيه إلسقاط هيبة العلماء من أعني الطالب: ثانياا 
 . احلدادية واإلخوان املسلمني خطىعلى سريا  أهل العلم والطعن فيهم  على

يني َحىتَّ )فبعض الناس اْلن يطاردون السلف: -حفظه هللا تعاىل-قال الشيح ربيع املدخلي 
يعني، وصلوا إىل العلماء ! فيهو  واْلن ما بقي يف الساحة عامل تقريب ا إال ط عن به! ومسوهم مم 

تهم أن فإن أهل البدع من أسلح، وطريقة أهل البدع، وهذِه طبعا  هي طريقة اإلخوان املسلمني
لماءها إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط ع: بل هي طريقة يهودية ماسونية، يبدءوا بإسقاط العلماء

  .(1)العلماء(واحرتموا ، فابتعدوا عن هذا املرياث الرديء! أو شخصياهتا

تارة بالتصريح فتارة بالتلميح و ، استخدامه طرق متنوعة ماكرة يف التحذير من أهل العلم: ثالثاا 
 . وهذا مما يؤكد شره ومكره واحنرافه، بطريقة خبيثة

، ن أهل السنةمومن أبشع الطرق املاكرة اليت يستعملها عرفات يف سبيل إسقاط َمن حيارهبم 
عض علماء السنة "تسرتهم بب: -تعاىل هللاحفظه -احلدادية بقوله  ما ذكره الشيخ ربيع عن

مع بغضهم هلم وخمالفتهم يف أصوهلم ومنهجهم ومواقفهم كما يفعل الروافض  -مكرا  وكيدا  -
ملاذا يفعلون  ،يف تسرتهم بأهل البيت مع خمالفتهم هلم يف منهجهم وأصوهلم وبغضهم ألكثرهم

 ن فيهم وليتمكنوا من الطع، السنةليتمكنوا من إسقاط َمن حياربوهنم من أه  : اجلواب؟ هذا

                                                           

 . (481/1، 482) فتاوى الشيخ جمموع (1)
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عضهم وليحققوا أهدافهم يف تشتيت أهل املنهج السلفي وضرب ب، وتشويه أصوهلم، وتشويههم
 . (1)"ببعض

لماء والتنقص الطعن يف الع: أال وهي، اتصافه بأبرز صفات ومسات احلدادية وأهل األهواء: رابعاا 
 . منهم

)إذا رأيت الرجل يسب علماء السنة فاعلم : -¬-قال العلمة مقب  بن هادي الوادعي 
 . (2)أنه مفتون وأن احلزبية متغلغلة يف قلبه وإن تظاهر بأنه سين(

علماء )أّما عدم احرتام ال: -رمحه هللا تعاىل–وقال الشيخ العلمة زيد بن هادي املدخلي 
 . (3)بل يصدر من أهل األهواء والبدع(، فال يصدر من صاحب سنَّة

 ؟! بالطعن فيهم والتحذير منهمفكيف : قل ت

رامهم )علماء السنة جيب إك :-حفظه هللا تعاىل-وقال الشيخ ربيع بن هادي املدخلي 
  .(4)وال يطعن فيهم إال صاحب هوى(، واحرتامهم والذب عن أعراضهم

 أهل لعلماءا أعراض يف يقع "ال :-هللا تعاىل حفظه-الفوزان العلمة صاحل الشيخ وقال
 العلماء؛ بغضي فاسق وإما النفاق، معلوم منافق إما: ثالثة أحد إال احلق على املستقيمني السنة
 وأفكاره حزبيته لىع يوافقونه ال ألهنم العلماء؛ يبغض ضال حزيب وإما الفسق، من مينعونه ألهنم

  .(5)"املنحرفة

 

                                                           

 . (4: خطورة احلدادية اجلديدة وأوجه الشبه بينها وبني الرافضة )ص (1)
 . بريطانيا من أسئلة (2)
 (.156)ص:  القريوانية شرح (3)
 .(346: ص)النبوية  السنة ملتبعي املنهجية الوصايا (4)
 .(51-49: ص) املفيدة األجوبة (5)



   (60) 
 

 

م من الوجه هلمن العجب أن يغرت بعض األفاضل مبا يقوله هلم عرفات ويظهره : لفتة مهمة
مكر و  كذبب واليت تشهد، وينسون هذه الشهادات من خمتلف البلدان، احلسن والكالم الطيب

ه وإظهار الوج، التلون حبسب املصلحة: فمن صفات أهل الشر واملكر!! هذا الرجل شرو 
لكالم الرباق وال فال يغرنكم ا، بوجههم القبيح األجل أاّل يفتضحوا ويعرفو ، احلسن ملن يريدون

 . هاءوقد قرأمت شيئا  مما ورا، هاءالكتابات فإن وراء األكمة ما ورا
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سأل شخص  من ليبيا عرفات احملمدي يف مكاملة هاتفية منشورة على اليوتيوب عن القتال يف 
  !وقد جاء يف جوابه عدة احنرافات، افتاء هذا الشخصوقد جترأ عرفات على ، ليبيا

 : وإليك أخي القارئ هذه املكاملة كاملة مفر ة ومسموعة

 . نعم: )عرفات

 . السالم عليكم: السائل

 . وعليكم السالم: عرفات

 ؟ شيخ عرفات كيف حالك: السائل

 ؟ سؤال، حياك هللا تفضل أخي: عرفات

 أمحد من ليبيا بنغازي حتديدا، عندي سؤال: السائل

 . حياك هللا تفضل: عرفات

 أنا يا شيخ عسكري يف معسكر الصاعقة متام: قلت لك، بارك هللا فيك: السائل

 . أيوه: عرفات

ش روحي فهمت وأنا معرفت، حنن قاعدين نقاتلوا يف أنصار الشريعة يف اخلوارج يا شيخ: السائل
 . يا شيخ

 ؟ حفرت، املنطقة اليت أنت فيها من مسيطر عليها -أنت-: عرفات

  .لكن تابع ملعسكر الصاعقة القوات اخلاصة، أنا تو حاليا القائد أمتاعنا حفرت: السائل
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 ؟ لكن هل القوات اخلاصة من الذي يأمركم وينهاكم: عرفات

 . ونيس بو مخادة: هذا عسكري نظامي امسه: السائل

 ؟ اخلوارجوهل هو أمركم بقتال : عرفات

 . حنن نطلعوا يف اشتباكات يا شيخ مع اخلوارج دميا: السائل

 ؟ من الذي أمركم هبذا: عرفات

رّوحنا يا شيخ و ، ملّا رّوحنا من حترير رّوحنا ملّا مات معمر، يا شيخ -التحرير-حنن من : السائل
 ... مت اخلوارج يطلع علينا ويقاتلوا فينا حتديدا يذحبوا يف

 . أنت اْلن ملّا تقاتل اخلوارج، بس اْلن، أنا عارف عارفأيوه : عرفات

 . متام: السائل

 ؟ القائد هو الذي أمرك: عرفات

 . القائد أمتاعنا هو الذي يأمر فينا: السائل

  ؟يف تقدم يف قتلهم -قتلتموهم –هل ، طيب وأنتم ملّا تقاتلون اخلوارج: عرفات

نية يعين  نعرف هل الشيء هذا من الناحية الديلكن ال نيّب ، يف تقدم يا شيخ يف قتلهم: السائل
 . بس يا شيخنا؟ نقاتل وال نقتل يعين هل هو حالل عند ريب وال

أنت و ، قاتلوهم مادام أنت يف منطقة وقد سيطر عليها هذا القائد، قاتلوهم، ال: عرفات
 . عسكري وأمرك بقتال اخلوارج

 . نعم: السائل

من بعد أنتم أولياء األمر وأنتم الذين بيدكم األ، أمر بقتاهلم ‘ نعم قاتلهم ألّن النيب: عرفات
 . بقتلهم قاتلوهم وتقّرب إىل هللا، يف املنطقة هللا
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 . متام: السائل

 . نعم، إذا سلموا ووضعوا السالح، إالّ أن يتوبوا أو يسلموا: عرفات

 . متام: السائل

 . ألّن الكثري منهم مغرر هبم: عرفات

وا معاهم وجزائريني جايبني توانسا بقاتل: حيكيلي خويا يف الصحراء يا شيخ قايلمتام تّو : السائل
 . تّو حاليا قاعدين يف الصحراء

معروف هم متجّمعني من كل مكان مينيون وجزائريون ومغاربة ومن كل ، معروف: عرفات
 . مكان

يا تّو جايبني لقايل حا، وهللا تو خويا أيكلم يّف من الصحراء خيدم يف شركة نفطية: السائل
 . توانسا وجزائريني بقاتلوا معهم

  .قاتلوهم وإذا استطعتم أن تستأصلوا شأفتهم فافعلوا ألهنم شر وبالء على املسلمني: عرفات

 . ماشي يا شيخ بارك هللا طمنتين حياك هللا يا شيخ: السائل

 . أعانكم هللا: عرفات

 . بارك هللا فيك السالم عليكم يا شيخ: السائل

 . وعليكم السالم: عرفات

 . مع السالمة(: السائل

 (1)م8/6/2014ه املوافق 9/8/1435اليوتيوب بتاريخ  على مت نشر هذه الصوتيةوقد 

  

                                                           

  https: //youtu. be/bk5dA6oEjuE: الصوتية رابط (1)

https://youtu.be/bk5dA6oEjuE
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ح ذلك وتوضي، وقد احتوى هذا اجلواب على عدة دالئ  تبني احنراف عرفات احملمدي
 : فيما يلي

يه عرفات العلماء يف ذلك الوقت الذي أفىت فن حيث إ، خمالفته للعلماء يف هذه القضية: أوالا 
ومن  ،هذا السائل بالقتال كانوا يفتون بأن هذا القتال قتال فتنة جيب اجتنابه ولزوم البيوت

، ع بن هادي املدخليوالشيخ ربي، الشيخ صاحل الفوزان: العلماء الذين أفتوا وقتها بأنه قتال فتنة
 والشيخ حممد بازمول و ريهم حفظهم هللا، ميوالشيخ صاحل السحي، والشيخ عبيد اجلابري

 العلماء يف الفتوى يف القتال يف ليبيا.هؤالء فعرفات سبق مجيع  ،(1)تعاىل

حفظه هللا -العلماء للشيخ العالمة صاحل الفوزان  هؤالء وأكتفي بنقل فتوى واحدة من فتاوى
 !بعشرين يوماا أي قب  فتوى عرفات ه 20/7/1435وقد كانت هذه الفتوى بتاريخ  -تعاىل

نريد نصيحة ألبنائكم السلفيني يف ليبيا جتاه األحداث اليت جتري حاليا  يف : )قال السائل
  .مواجهات بني جمموعات من اجليش وبعض اخلوارجوهناك ، بالدهم

، الح إن أمكنواسعوا لإلص، اجتنبوها، اجتنبوا الفنت: -تعاىل حفظه هللا-أجاب الشيخ ف
 . (2)نعم(، نتال تدخلوا يف الف، جتنبوا الفنت

فقارن أخي القارئ بني فتوى العالمة الفوزان، وبني فتوى عرفات جتد البون الشاسع بني فتوى 
 العامل وفتوى اجلاهل!

جرأته على الفتوى يف نازلة من نوازل املسلمني ويف مسألة تتعلق بدماء املسلمني مع أنه : اا ثاني
 الدماء وسفك ةبإراق مث يفتيه مباشرة، وال حقيقة املعلومات اليت يذكرها، ال يعرف السائل

 فقال له السائل  ،بقتلهم( )قاتلوهم وتقّرب إىل هللا: وقوله، قاتلوهم(، )قاتلوهم: بقوله
                                                           

 هذه يف لعلماءا فتاوى فيها ذكر( ليبيا يف لإلخوة كلمة): بعنوان احلارثي فرحيان بن مجال للشيخ مقاال  : انظر (1)
 . املسألة

  http: //bayenahsalaf. com/vb/showthread. php?t=20708: املصدر (2)

http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=20708
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د سبحان هللا أهكذا دماء املسلمني أمرها هنّي عن!! )ماشي يا شيخ بارك هللا طمنتين(: بعدها
 . لله املشتكىف، السائل املسكني ذهب هبذه اإلجابة م ْطمئنا  وم َطمئنا  من وراءهوهذا ؟! عرفات

الذي ، فيت فيهاك لٌّ ي  :  اْلن أحداث ليبيا): -حفظه هللا تعاىل- قال الشيخ سليمان الرحيلي
)واَّلّل  :وجعلوا بعض املسلمني ي كربِّ على قتل بعضهم، أضاع وا النَّاس! معه كذا ي فيت والذي

ر كم ق ِتل اليوم مخسة ِمن اخلوارج(، أكرب )واَّلّل  !واَّلّل ما ي درى هل هم من اخلوارج وال كذا، أ بشِّ
  .(1)(هذه فوضى؛ ما جي وزهذا  -اإلنسان-( ! أكرب اللِّواء فالن ي ريد إقامة دين هللا

  !!)أنتم أولياء األمر(: قال عرفات للسائ : اا ثالث

 نسبه علج أن البدع أهل من كثري  على يعهد مل جدا   خطري ومسلك كبرية  سقطة وهذه: أقول
 أمر! والة ينصب

 ومع ،ةأبومخاد يعرف من هو  وال ،كالمه  حقيقةصدق و  وال ،السائل يعرف ال أن عرفات ومع
 (!!األمر أولياء أنتم) :له قال ذلك

الذي  املنحرفما هذا املنهج ؟! هل بلغ بعرفات األمر إىل أن ينصب والة أمر !سبحان هللا
 ؟! ذه الطريقةوال هب ليس له وال ألمثالهأال يعرف عرفات أن تنصيب والة األمر ، يسري عليه

 ه يبايعملو  مات ومن، أهل قطرهعلى من أحكام ويل األمر وجوب بيعته  أال يعرف عرفات أن
على  والصرب أليس من أحكام ويل األمر السمع والطاعة هلم يف املعروف؟ مات ميتة جاهلية
ومن  ،وحترمي اخلروج عليه بالسيف أو الكلمة؟ وإن أخذوا املال وضربوا الظهر جورهم وظلمهم

لى ذلك ع وبناء  ، من األحكام املتعلقة بوالة األمرو ري ذلك ، خرج عليه فهو خارجي مبتدع
 !! هم والة أمرتثبت هذه األحكام ملن جعل

 

                                                           

 (.67)ص:  ستأيت فتوى الشيخ كاملةو (1)
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، أو بالغلبة ،أو باختيار أهل احلل والعقد، باالستخالفالية إمنا تثبت أن الوِ أال يعرف عرفات 
 !! منه ال مبكاملة هاتفية

 ! منحى خطري عند هذا الرجلإن هذه الفتوى اخلطرية لتدل على 

العجيب من عرفات أنه كان ينقل كالم الدكتور أسامة العتييب لشيخنا الوالد عبيد اجلابري : اا رابع
سلفيني أن )هذا كالم باطل وال جيوز لل: عبيد جييب بقولهوكان الشيخ ، -حفظه هللا تعاىل-

 .هذا قتال فتنة(، خيوضوا يف هذا القتال

.   ليبيا باعتزال الفنتللسلفيني يف -حفظه هللا تعاىل–وكان عرفات أيضا  ينقل وصية الشيخ ربيع 
للسائ   ى عرفاتأي بعد فتو ، 2015/ 15/8: حسابه يف تويرت بتاريخ كما كتب ذلك عرب
 !!بسنة وشهرين تقريباا 

ونصَّب والة ، اءالدم وسفك بإراقة أفىتتقدَّم بني يدي العلماء، و  هكيف أن  أخي القارئ فانظر
ألهل  لشيخ ربيعينقل وصية اأيضا  و ، يأيت دون حياء وينقل كالم العتييب للشيخ عبيد مثأمر، 
 يف  يا بالدخولأفىت أهل ليب من هومع أنه مل يصدر منه أي شيء! وكأنه  ،باعتزال الفنت ليبيا
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، وما من العلماء  ريهو  -حفظه هللا تعاىل-لشيخ ربيع وصية اا  فيها خمالفوسفك الدماء الفنت 
 هذا إال مثال من األمثلة اليت تبني مكر وتالعب عرفات.

اعتزال هذه بإن العلماء يف ذلك الوقت الذي أفىت فيه عرفات السائل كانوا يفتون : اا خامس
عركة الكرامة م بدء قبلبعد اإلعالن عن عملية الكرامة إعالميا ، و وذلك ، الفتنة ولزوم البيوت

 - تعاىلوفقه هللا-استتباب األمر للمشري حفرت و  حصول معركة الكرامة وأما بعد الفعلية
اء على العلم فكان وأما قبل هذا، ومساندته املشري حفرتصبح العلماء يفتون بااللتحاق بأ

 .اعتزال هذه الفتنة

 ،وعرفات هنا قد أفىت قوة الصاعقة بالقتال قبل ابتداء املشري حفرت بالقتال يف عملية الكرامة
على أن قوات الصاعقة بقيادة اللواء ونيس بومخادة كانت حينذاك منفصلة عن قوات املشري 

بتدأ القتال يف بومخادة قد ا وكان اللواء ونيس، فلم يكونوا حتت إمرة املشري حفرت وقتها ،حفرت
 . وكان القتال عنده  ري منضبط بل أشبه ما يكون بقتال الشوارع، بنغازي قبل املشري حفرت

واليت ال جيوز  ،جرأة عرفات على الفتوى يف الفنت والنوازل املتعلقة بدماء املسلمني: اا سادس
 جيوز ْلحاد التصدر لقضايا األمة اليت الوتقمصه دور العلماء يف ، الفتيا فيها إال لكبار العلماء
 . نفسوهذا نتيجة الغرور والعجب بال، وتصدره بني يدي العلماء، الناس الكالم واخلوض فيها

 

: وإليك أخي القارئ بعض فتاوى العلماء يف أن النوازل ال يفيت فيها إال العلماء  

وال ، دت فيهافوج، هبا أصوهلاروجع ؛ )إذا عرضت النوازل: -رمحه هللا تعاىل–قال الشاطيب 
  .(1)(الفقهوإمنا جيدها اجملتهدون املوصوفون يف علم أصول ، جيدها من ليس مبجتهد
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ري أهل هناك من يتصدر من  : -حفظه هللا تعاىل- وُسئ  الشيخ العلمة صاحل الفوزان
 ؟ رق الكلمةمما يفوهل هذا يعد ، سواء كانت القريبة أو البعيدة، العلم يف الكالم يف النوازل

اَءه ْم َوِإَذا جَ }، جيوز أن يتكلم يف النوازل إال أهل العلم وال، )ما ندري عن كالمه: فأجاب
يرد هذا إىل  {َوَلْو َرد وه  ِإىَل الرَّس ولِ }، هذه هي النوازل {أَْمر  ِمَن اأَلْمِن َأْو اخْلَْوِف أََذاع وا ِبهِ 

أي أهل السياسية وأهل الر ، أهل الرأي من والة األمور أيضا  وإىل ، سنة الرسول وإىل أهل العلم
 . (1)نعم(. ينظروا فيهايرد إليهم النوازل ، مع أهل العلم بالشرع، من والة األمور

مية عند يسأل عن املرجعية العل: هذا سائل يسأل يقول: -حفظه هللا تعاىل– وُسئ  أيضاا 
أوذوا فهل أزمة العراق فدفع بشبابنا فعذبوا وقتلوا و مسعنا من أفىت باجلهاد يف : يقول، النوازل

 ؟ هناك توجيه هبذا اخلصوص

ي رجع إىل  ريهم ممن يدعون العلم وهم ليس من أهل ال و، )نعم املرجع إىل أهل العلم: فأجاب
لم فال لكن مادموا أهنم ليسوا من أهل الع، ولو كانوا أهنم طيبون يف سريهتم ويف عملهم، العلم

ال يؤخذ بقوهلم وإمنا يؤخذ بقول أهل العلم الراسخني فعليكم أن ترجعوا إىل ، ميؤخذ بقوهل
 الوهم معروفون وهلل احلمد العلماء معروفون يعرفهم الناس و، أهل العلم الراسخني يف العلم

سيما يف وقت الوإمنا إذا كثر من يفيت بغري علم وكثر من يقول ويقول ضاع الناس ، جيهلوهنم
 . (2)(الفنت

 يضّيع نوالس العقل الصغري العلم طالب إن): -¬-وقال الشيخ العلمة محّاد األنصارى 
 .(3)(يعرفه وال يعنيه ال فيما تدخل إذا األمة

 

                                                           

  https: //www. alfawzan. af. org. sa/ar/node/14186 املصدر: (1)

 http: //ar. alnahj. net/audio/463 املصدر: (2)

 .(562/ 2( )هللا رمحه) األنصاري حممد بن محاد الشيخ احملدث العالمة ترمجة يف اجملموع (3)

https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14186
http://ar.alnahj.net/audio/463
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 -فظه هللا تعاىلح–فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي ل وإليك أخي القارئ هذه الفتوى املهمة
 : -أحداث ليبيا–تتعلق باملوضوع ذاته  واليت

أحسن اَّلّل  إليكم ذكرمت  أنَّ طالَّب العلم الذين هم دون الرَّاسخني يف العلم ال : السائلقال 
 . ي رجع إليهم يف النَّوازل

 ؟ كيف؟  كيف:  الشَّيخ

ذكرمت  شيخنا أنَّ ط الَّب العلم الَّذين هم دون الرَّاسخني يف العلم ال ي رجع إليهم يف : السَّائل
 . النَّوازل

 . جتِهدينـ  إالَّ إلـــى امل فيهاالنَّوازل ال ي رجع ، نعم، نعم: الشَّيخ

َوَلْو َرد وه   َوِإَذا َجاَءه ْم أَْمر  ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف أََذاع وا بِهِ }: شيخنا، لقول هللا تعاىل: السَّائل
 . {ه مْ ْنِبط ونَه  ِمنْـ يَن َيْستَـ ِإىَل الرَّس وِل َوِإىَلٰ أ ويل اأْلَْمِر ِمنـْه ْم َلَعِلَمه  الَّذِ 

 . نعم: الشَّيخ

دون  الذي ال شكَّ أنَّه، شيخنا اْلن إذا كان مثل هذا الطَّالب هذا الشَّيخ الطَّالب: السَّائل
 ؟ ههل يف هذه احلالة ي رجع إلي، العامل الراسخ يف نازلة من النَّوازل عنده فيها زيادة علم

 !؟ كيف عنده زيادة علم:  الشَّيخ

خ يف هو م طَّلع  على هذه الفتنة أكثر من الرَّاس -عنده-يف واقعة من الوقائع : مثال  : السَّائل
 . العلم

والعلم ، علماملسألة أن يَ ، هي املسألة ليست أن يعرف الواقع -بارك هللا فيك-ش وف : الشَّيخ
 . هذا أْوَرق: ما تأيت إىل   صِن منها تق ول، شجرة  كبرية  
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 من طالَّب أمَّا ك ل  من هبَّ ودبَّ ،  جي وز ألحد أن يتكلَّم فيها إالَّ أهل االجتهاد فيهاالنَّوازل ال
 ! سواء  حىتَّ عنده فضل أو ما عنده فضل يتكلَّمون، العلم

وجعلوا بعض ، أضاع وا النَّاس! الذي معه كذا ي فيت والذي، ك لٌّ ي فيت فيها:  اْلن أحداث ليبيا
ر كم ق ِتل اليوم مخسة ِمن اخل، واَّلّل أكرب): قتل بعضهماملسلمني ي كربِّ على  واَّلّل ما ، وارج(أ بشِّ

 -اإلنسان- (!واَّلّل أكرب اللِّواء فالن ي ريد إقامة دين هللا)! ي درى هل هم من اخلوارج وال كذا
 . هذه فوضى؛ هذا ما جي وز

اء يق ولون يعين إذا كان العلم، وإذا كان عموم الناس جيب أن يكونوا فالسَّلفيون جيب أن يكونوا
 . ال جيوز لإلنسان أن يفيت يف مسألة ويف البلد من هو أعلم منه

 . نعم: الّسائل

 !؟ فكيف بنوازل املسلمني الكربى: الشَّيخ

ويذهب  ،وأيضا من املصائب أنَّه يسمع أنَّ أهل العلم أفتوا! يأيت طالَّب العلم وك ل  واحد يفيت
 ! ويفيت

سلمني العامةال ، ال جيوز
 
كنة العلماء ـ  ل املإالَّ أه، جيوز لطالَِّب العلم أن ي ستفتوا يف نوازل امل

 . الذين شهد هلم بالعلم

الذي يظهر و ، بل إذا جاءه الطالب ما يفرح؛ وال جيوز لطالب العلم أن يفيت يف هذه النوازل
اذهبوا إىل   ،هبوا إىل املشايخاذ، اذهبوا إىل هيئة كبار العلماء، اذهبوا إىل العلماء": يقول هلم

 . كذا"

ف إمام وهللا يف املسألة خال": هذا الذي ينبغي وإالَّ أضعنا املسلمني وأصبح الناس  يقولون
ر الدكتوراه قال، املسجد قال ضِّ  "...!؟ وما أدري من، وطالب يف الكلية حي 

 . أنَّ العربة باالطِّالع: بعضهم يقول: السَّائل
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، {لَّذين يستنبط ونه ِمنهملَعِلمه ا}: هذا فقه  لقوله تعاىل، العربة بالعلم، العربة بالعلم، ال: الشَّيخ
م ي. وهذا أصل هذا ما كان عند السَّلفيِّني : قولونالسَّلفي ون كانوا يِعيبون على احلزبيِّني أهنَّ

م ال يعرِف ون الواقع ا ، العلماء ال ي ستفتون يف هذه النَّوازل ألهنَّ فر وسلمان هؤالء هؤالء سوإمنَّ
 . فهم أعلم ِمن هؤالء الع لماء؛ ويعرِف ون وقائع األ مور، الَّذين يعرِف ون الواقع

م ال يعرِف ون الواقع! ون كرر هذه القضيَّة، نرجع اْلن  فالنا من طالَّب وأنَّ ، ونتَِّهم علماءنا بأهنَّ
 .(1)!املشايخالعلم أعلم بالواقع من 

  

                                                           

  https: //m. youtube. com/watch?v=x¢JwRG8¢zXE: املصدر (1)

https://m.youtube.com/watch?v=x_JwRG8_zXE
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ارك كنت قررت قدمي ا يف بعض الدورات العلمية اإلمجاع على كفر ت): قال عرفات يف تغريدة له
مث بعد عدة جلسات علمية مفيدة مع شيخنا اإلمام ربيع بن هادي ظهر يل أنه . عمل اجلوارح

ر وقررت هذا يف آخ. ¬ ما قاله الشيخ اإلمام ابن بازوهذا . ال إمجاع وأن املسألة خالفية
 .فشكر هللا ملشاخينا وعلمائنا(. دروسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :عدة وقفات تبني للقارئ الكرمي بعض احلقائق املهمة ا الرتاجعويل مع هذ

المة ربيع األدلة "مل خيالف الع: قال عرفات يف تغريدة له سابقة هلذه التغريدة: الوقفة األوىل
 "... مسألة واحدة يف



   (73) 
 

 

مث يف تغريدة الرتاجع هذه ظهر أنه كان يعتقد أن الشيخ ربيعا  على خطأ يف قوله بعدم كفر 
" "مل خيالف العالمة ربيع األدلة يف مسألة واحدة: فكيف إذا  نوّجه قوله! تارك أعمال اجلوارح

خ حممد بن وافق الشيمل ي ا  أم ألجل أن الشيخ ربيع؟! أم تالعب؟! هل هو مداهنة للشيخ ربيع
لو قال فيه ماال و ، هادي يف جرح عرفات فأراد عرفات أن جيعل قول الربيع صوابا  يف كل شيء

 !!يعتقد

صاحل ل -اىلحفظه هللا تع-الشيخ ربيع  تعجبه تزكية: أن عرفات حينما مل مما يؤكد ذلكو 
طئ يصيب العلماء من كغريه ": قال عن الشيخ ربيعو  ، ردَّ تزكيتهالبكري  الشيخ : "وقال" وخي 

هذا مما و كما سوف يأيت يف الدليل احلادي عشر، ،  "األمور كل  على يطلع ال لكن عامل ربيع
 (واحدة مسألة يف األدلة ربيع العالمة خيالف يف تغريدته: )مل يكشف كذب وتالعب هذا الرجل
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، هللا محهر  أمحد النجمي العالمةمن الشيخ أن عرفات أخذ كالمه هذا  قد يقول قائ :تنبيه: 
 اإلنكار عليه؟ مَ لِ فَ 

 فاجلواب من وجهني:

ربيع  العالمة شيخبوجود خمالفة لل نفى علمهإن الشيخ العالمة أمحد النجمي رمحه هللا  :األول
ا  عاما ، ، ومل ينفي نفيا  عاما  وجود خمالفة للشيخ ربيع، بينما عرفات نفى نفيحفظه هللا تعاىل

 .هللا رمحهنجمي حينئٍذ قياس كالم عرفات على كالم العالمة أمحد الفال يصح 

لشيخ وجود خطٍأ يف مؤلفات اعدم كان يتحدث عن   هللا رمحه إن الشيخ أمحد النجمي :الثاين
 ل الفرق.ربيع، وعرفات كالمه عام يف املؤلفات و ريها، فتأمَّ العالمة 

 

 : بني حقيقتنيالتغريدة ي  إن تراجع عرفات يف هذه : الوقفة الثانية

 . دي حفظه هللا تعاىلِصْدق الشيخ العالمة حممد بن ها: األوىل

 .كذب املدعو عبد اإلله اجلهين: والثانية

أن املدعو عبد اإلله اجلهين قال يف احللقة الرابعة من إبانتة إنَّ الشيخ ربيعا  كان : وبيان ذلك
، وارحألنه خيالفه يف مسألة كفر تارك أعمال اجل؛ يوافق الشيخ حممدا  يف التحذير من عرفات

ا  فقال عبد اإلله للشيخ ربيع منكرا  ومكذب، استنادا  على ما ذكره له الشيخ حممد بن هادي
عدها بأسطر ( مث ب؟!هل ثبت هذا على أخينا عرفات: )فقلت لشيخنا: للشيخ حممد بن هادي

ي مل تثبت )مث ه: فقال، عمل اجلوارحنفى هذا الكاذب عن خدنه عرفات القول بتكفري تارك 
 . (؟!على أخينا الشيخ عرفات

، سبب ذلكوطعن فيه ب -حفظه هللا تعاىل-فكذَّب هذا الِغر شيخنا العالمة حممد بن هادي 
 دق وقام يذكر أقوال العلماء يف وجوب حتري الص -والشناعة به أوىل-وأخذ يشنِّع على شيخنا 
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لكي يوهم القارئ أن شيخنا قد خالف الصدق والورع  -ذلكوأطال يف -والورع واألمانة 
وقف "هذه حادثة تكفي املنصف يف الت: إىل أن قال هذا الكاذب، واألمانة فيما نسبه لعرفات

 . "... عن قبول أحكام الدكتور حممد ولو على األقل يف هذه الفتنة

مث أخذ ، على الشيخ ربيع فانظر أخي القارئ كيف أن هذا الكاذب كذَّب الشيخ حممدا  ولبَّس
 . عبداإلله بَ ذِ وكَ  ،يبين قصورا  وعاليل على كذبته اليت كشفها هللا تعاىل وأظهر هبا صدق شيخنا

"مل تثبت  :اجلهين َيْكِذب على الشيخ ربيع وي كّذب شيخنا حممدا  ويقول، فسبحان هللا تعاىل
ِذبَه فكشف ك! وتراجعت()كنت أقول : ب اجلهين فقالمث جاء عرفات وكذَّ ، على أخينا"

حفظه –وأظهر هللا تعاىل ِصْدَق الشيخ حممد بن هادي ، وافتضح هو وصاحبه، وكِذَب صاحبه
َنا َوالَِّذيَن آَمن وا ِإنَّا لَنَـْنص ر  ر س لَ }: قال سبحانه، من نصرة هللا تعاىل -وهلل احلمد-وهذا ، -هللا

نـَْيا َويـَْوَم يـَق وم  األَ   . { َمْن يـَْنص ر ه  َولَيَـْنص َرنَّ اَّللَّ  }: وقال سبحانه، {ْشَهاد  يف احْلََياِة الد 

وحجبهم  ،وهذا إمنا هو مثال من األمثلة اليت تدل على كذب هذه العصابة على الشيخ ربيع
فضحهم يوما  ولكنَّ هللا تعاىل ي، وأن الكاذب عبد اإلله يكذب على الشيخ ربيع، احلقائق عنه

نا من كذب عبد اإلله على الشيخ حممد بن هادي عند الشيخ وهذا ما ظهر ل، بعد يوم
 أعظم. وما خفي -حفظهما هللا تعاىل- ربيع

: -تعاىل حفظه هللا–ويصدق فيهم قول العالمة ربيع ، حبل الكذب قصري: كما قيللكن  و 
  .(1)ق"دْ يب الصِ شاهبون الرافضة يف الَكِذب وتصديق الكذب وتكذ"فهؤالء احلداديون ي

أن عرفات يف تغريدة الرتاجع هذه مل يذكر لنا إال أمرا  واحدا  وهو تراجعه عن  : الثالثةالوقفة 
سألة وأن امل ،مث ظهر له أنه ال إمجاع، كونه كان يرى أن تارك عمل اجلوارح كافر باإلمجاع

 ألن  ؟وهل رجع عن تكفري تارك عمل اجلوارح أم ال، ومل يفصح بأي القولني يقول، خالفية

                                                           

 . (485: ص) الواضح اجملموع (1)
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عن كوهنا مسألة جممع عليها إىل كوهنا خالفية ال يلزم منه أنه رجع عن تكفري تارك الرجوع 
 ، وأنه يرى جناة املوحدين تاركي أعمال اجلوارح.عمل اجلوارح

، علكيال ي فصح عن قوله وي كشف عند الشيخ ربي م تعمَّدعرفات  من روبهذا اهلوأعتقد أن 
ليذكر ما وإال فليكن واضحا  و ، ربيع ليس إالفواضح أن عرفات إمنا يريد كسب موقف الشيخ 

بعد أن عرف أن املسألة ال إمجاع  تارك عمل اجلوارح بالكليةاملوحد يف حكم  هو رأيه اْلن
 .فيها

َنَسَب عرفات إىل الشيخ ربيع أنه يرى أن كفر تارك عمل اجلوارح مسألة : الوقفة الرابعة
د هلذه نوإذا مل يأت بس؟ املسألة خلفيةوالسؤال أين قال الشيخ ربيع إن هذه ، خالفية

 ! ف هذه إىل كذباتهالنسبة للشيخ ربيع فلت ض

أن تراجع عرفات عن هذه املسألة يف هذه األيام بالذات هلي حماولة منه : الوقفة اخلامسة
وأدلة  فقد كان عرفات على علم مبقاالت وكتاباتوإال ، إلرضاء الشيخ ربيع وكسب موقفه معه

منذ كان الشيخ ربيع يف مكة حينما كان يناقش احلدادية وعلى  يف هذه املسألةالشيخ ربيع 
وقد ، ملسألةيف هذه ا ا  بل إن عرفات حينها كان يزعم أنه ناقش الشيخ ربيع، رأسهم ابن صوان

ولكن ، ¬ بنيَّ الشيخ ربيع لعرفات حينها عدم صحة اإلمجاع املنقول عن اإلمام الشافعي
خمالفة  مث انتقل الشيخ ربيع للمدينة النبوية وبقي عرفات على رأيه يف، عرفات بقي على رأيه

 ! الربيع إىل هذه األيام اليت كتب فيها هذه التغريدة

ما كتبه األخ أبو نائلة علي حبيب اجلزائري من شهادة على عرفات خبصوص  هذاوالدلي  على 
 ]هللا[ والسالم على رسول)بسم هللا والصالة : قال األخ أبو نائلة، هذه املسألة

ه( 1434فقد حصل بيين وبني األخ عرفات احملمدي اتصال هاتفي يف موسم حج ): أما بعد
الكلية يف مسألة تارك عمل اجلوارح ب -حفظه هللا -وقد تكلمت معه حول كالم الشيخ ربيع 

 قدميا   -ظه هللاحف -ونقض الشيخ لإلمجاع املدعى فذكر يل عرفات أنه قد ناقش الشيخ ربيعا  
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يف هذه املسألة يف بيته مبكة وأن الشيخ يقول إن هذا اإلمجاع الذي نقله شيخ اإلسالم عن 
مث ذكر عرفات أن الصواب هو ما نقله شيخ اإلسالم ، الشافعي ال يوجد يف كتب الشافعي

 . عن الشافعي وأنه ال خالف يف املسألة

 . وهللا شهيد على ما أقول

  .(1439رمضان  20أبو نائلة علي حبيب اجلزائري : كتبه.  وباهلل التوفيق
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 : وهذه الشهادة تؤكد على أمرين

ومل بزمن ه( 1434موسم حج ) يف هذه املسألة قبل عرفاتقد ناقش  الشيخ ربيعا  أن : أوالا 
 اذهذا يؤكد ما سبق أن تراجعه يف هو ، ذهب إليه الشيخ ربيعولذا رجح خالف ما ؛ يقتنع

 . ليس إال حماولة إلرضاء الشيخ ربيع الوقت بالذات

هل مثل هذا ف، أن هذه التصرفات من عرفات تؤكد تالعبه يف مسائل العلم والدين: ثانياا 
"كل من آثر الدنيا  :-رمحه هللا تعاىل– قال العالمة ابن القيم؟! ي ستأَمن على الفتيا والتدريس

 ؛من أهل العلم واستحبها فال بد أن يقول على هللا  ري احلق يف فتواه وحكمه ويف خربه وإلزامه
 . (1)"ألن أحكام الرب سبحانه كثريا  ما تأيت على خالف أ راض الناس

 

  

                                                           

 . (100: ص) القيم البن الفوائد (1)
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السؤال  1435 لعام مرَّ من الشهر احمل 26س ئل عرفات احملمدي عن صاحل البكري بتاريخ 
رّوِج لقد حلَّ علينا صاحل البكري ويتنقَّل بني بعض املدن وحيتج من ي؛ أحسن هللا إليكم: اْليت

فه  هذا يصح  ،واليت كانت يف جلسة حضرها األخ حسني األثيويب، له بتزكية الشيخ ربيع له
ني ذلك و ريهم من الرجل حىت نب وما موقف الشيخ ربيع والشيخ عبيد؟ شيخ ربيععن ال
 ؟ للناس

نه وقد حذَّر م، ومن علم حجة على من مل يعلم، هذا قد حذَّرنا منه) :فكان جواب عرفات
وقد حذرت  أنا  ،والشيخ عبيد ال ينصح به وال يستقبله إذا جاء املدينة، الشيخ الوصايب
، يف اليمن والرجل ال قبول له، وكذلك الشيخ مصطفى مربم حذر منه، صوتيةبصويت يف مادة 

 . فل ننصح به أبداا وقد نوصح كثريا  ، وعنده من السوء الشيء الكثري

يعين شيء  ؛إن ثبتت وإال ال ندري هذا عن الشيخ ثابت -وأما إن ثبتت تزكية الشيخ ربيع 
الشيخ ربيع عامل من علماء األمة ال ، فمن علم حجة على من مل يعلم -مسموع أو مطبوع 

طئ وقد كان  ،وقد حذَّر منه الشيخ قدمياا ، شك وال ريب لكنه كغريه من العلماء يصيب وخي 
  .وقد حدثين هبذا الشيخ نفسه، وكان الشيخ يرتكه، الشيخ ال يستقبله

مع ذلك قد ، مسألة احلجوري  (1)ومنهوقد رأيتم تغري صاحل البكري وتالعبه يف مسائل كثرية 
ن مل ومن علم حجة على م، الشيخ الوصايب حذَّر منه، أشرنا إىل أنَّ املشايخ قد حذَّروا منه

  .(2)(منع، ال ننصح به: فاجلواب؟ فإذا كان السؤال هل تنصحون بصاحل البكري. يعلم

                                                           

 كذا، والصواب: ومنها.ه (1)
 html-http: //almhmade. blogspot. com/2014/04/26 .1435: موقعهاملصدر من  (2)

http://almhmade.blogspot.com/2014/04/26-1435.html
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 : (له خبصوص صاحل البكري )جواب آخر

أحسن : السؤال اْليت 1435مجادى األوىل  7اجلمعة : عن صاحل البكري بتاريخأيضا  وس ئل 
هللا إليكم هذا سائل يقول قد سئل الشيخ مصطفى مربم حفظه هللا عن األخ أيب أنس جواد 

لسائل إن كان األمر كما يقول ا: املغريب حيث إنه سافر مع البكري ملا زار املغرب مؤخرا فقال
لى حد ع م األخ مصطفى مربمفكتب هذا األخ أبو أنس بيانا يذكر فيه أن كال، فيلحق به

تعبريه باطل وعار عن الرباهني واألدلة وأنه جيب عليه إثبات أسباب اجلرح خاصة فيمن 
استفاضت سلفيتهم وعرف منهجه السلفي ويقصد صاحلا  البكري وحيتج بتزكية الشيخ ربيع 

 . بارك هللا فيكم؟ وما املوقف السلفي منه، رأيكم يف هذا الكالم فما، له

)قد قلت قدميا حفظكم هللا أن صاحلا  حي َذَّر منه وحذر منه املشايخ والعلماء : ب عرفاتفأجا
بت والرجل ضائع ولعاب وقد ث وكذلك شيخنا الشيخ عبيدعلى رأسهم الشيخ الوصايب 

تالعبه وكذبه وقد حذرنا منه أكثر من مرة وهذا األخ الذي ذكر ينصح ويبني له وإن أصر 
ظه هللا حف -الشيخ مصطفى بن مربم ، والظاهر أنه مصر ال شك أن ما قاله أخونا مصطفى

فالن قال  شيخوهللا ال، أما املعاند واملكابر والذي يتعلق بكالم فالن، قد أصاب يف ذلك -
ال ينظر إىل الدليل وال ينظر إىل ما هي أسباب اجلرح لصاحل وملاذا جرحه الشيخ ، هكذا

 شبكة أنا أذكر أنه كان يكتب يف -وهو يقول عن نفسه ؟ وملاذا جرحه الشيخ عبيد؟ الوصايب
و هالوحيني وكان يتكلم يف احلجوري وله اْلن ردود وإن كانت هذه الردود هو مل جيتهد فيها 

أخذها من  ريه ولألسف نسب شيئا كثريا  لنفسه كان الواجب أن ينسب لإلخوة الذين كتبوا 
صاحل اْلن مع ، يقول أنه ضد احلجوري -هذه األمور وأصحاب الردود املعروفني بذلك 

ال الذي ومن املق؟ احلجوري واتصل به فما هو موقفك السلفي من اتصال صاحل باحلجوري
هذا  فعلى كل حال نقول لألخ.. مرة حيذف ومرة يأيت ومرة؟ يف موقعهومن اضطرابه ؟ أنزله

  .يرتك هذا األمر أو يرتك صاحل البكري وال حيتج أن الشيخ ربيع فعل هذا أو مل يفعل هذا

 



   (81) 
 

 

ى وال يعين كل من زار الشيخ يصري ممن يزك الشيخ ربيع عامل لكن ال يطلع على كل األمور
 .  عليه ألنه زاره ال هذا  ري صحيحوممن يثىن عليه وأن الشيخ أثىن

الشيخ ربيع كن ت قد زرته قدميا وسألته عن صاحل فحذر منه الشيخ وقال أنا ال أستقبله 
 أن العامل: أما إن كان هذا ينقل عنه كالم جديد فهذا هو الكالم السلفي، هكذا قال يل
نه يلعب وأنه ضا بني أالشيخ عبيد جرح صاحلا  وبني أنه لعاب والوصايب أي، يطالب باألدلة

قدميا  وصاحل يعرف ذلك وقد زرته إىل بيته، يتكلم يف املشايخ وقد ثبت هذا وقد نصحناه
ك هذا األخ فأنا أنصح برتك صاحل وبرت ، ونصحته يف بيته لكن لألسف يتالعب ليس صادقا  

  .(1)(منع، هاتركوه وال تنشغلوا ب، اتركوه وال تنشغلوا به، إذا كان مصرا على التعصب لصاحل

ضيح ذلك وتو ، تبني احنراف عرفات احملمدي دالئ على عدة  اناجلواب نوقد احتوى هذا
 : فيما يلي

حفظهما -يد وعب، موقف الشيخني ربيعأن السائل يف السؤال األول كان يريد نصيحة و : أوالا 
موقف ما و ؟ )فهل هذا يصح عن الشيخ ربيع: قال السائل، من صاحل البكري -هللا تعاىل

قبل ، برأيه هو جييبه بادئ ذي بدء شرعجتاهل ذلك و بينما عرفات  الشيخ ربيع والشيخ عبيد(
فال " :قال يف وسط اجلواب" و ... هذا قد حذَّرنا منه ": فقال يف أول اجلواب! رأي العلماء

بصاحل  فإذا كان السؤال هل تنصحون ": برأيه هو فقال أيضا   ختم جوابهننصح به أبدا  " مث 
 ! نعم"، ال ننصح به: فاجلواب؟ البكري

 ! !فكيف لو كان طلب رأي عرفات نفسه، كل هذا والسائل إمنا كان يريد رأي وموقف العلماء

 ،وتقدم بني يدي العلماء، و رور، يدل على أن هذا الرجل عنده ع جب بنفسهإمنا وهذا 
 م خ وطالب العلبل املشاي، من صفات طالب العلم هذه وليست، وتقّمص لدور العلماء

                                                           

  .html-com/2014/04/7http: //almhmade. blogspot .1435: املصدر من موقعه (1)

http://almhmade.blogspot.com/2014/04/7-1435.html
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عليهم  أحالوا الناسو أجابوا برأي العلماء املوافق للدليل عن أمٍر إذا ما سئلوا  جتدهم كثريا  
 . وربطوهم هبم

، ح بصاحل البكريال ينص -حفظه هللا تعاىل-اجلابري  عبيد نا الوالدشيخزعم عرفات أن : ثانياا 
له صوتية على  -حفظه هللا تعاىل–بينما الشيخ عبيد ، وال يستقبله إذا جاء للمدينة النبوية

وليس هناك أي كالم  (1)ويصفه بأنه من علماء اليمن، بكريلاليوتيوب يزكي فيها صاحلا  ا
ك ومعروف أنه لو كان شيخنا قد تراجع عن تزكية البكري لنشر ذل، لشيخنا خيالف هذه التزكية

حفظه هللا -وهذا هو املعروف من طريقة شيخنا ، نصحا  للمسلمني ولكي ينسخ تزكيته األوىل
 . كما فعل مع اخلارجي هاين بن بريك-تعاىل

، من البكري حيث زعم أن الشيخ ربيعا  حذر، كذبه على الشيخ ربيع حفظه هللا تعاىل: ثالثاا 
 ! ا  هو من قال لعرفات ذلكوأن الشيخ ربيع، ويرتكه، وأنه ال يستقبله

 : وبيان ذلك يف أمرينعلى الشيخ ربيع  عرفات كذبوهذا من  

بيع أن صاحلا  البكري قد زار الشيخ ربيعا  يف بيته يف املدينة النبوية يف الثاين من ر : األولاألمر 
"بسم هللا  :ما يقارب السبعة أشهر وكتب البكري بيانا  قال فيهأي قبل ، ه1439األول لعام 

 عليَّ فقد منَّ هللا: أما بعد، ‘ على رسول هللا احلمد هلل والصالة والسالم، الرمحن الرحيم
ووفقين لزيارة شيخنا العالمة اجملاهد ربيع بن هادي املدخلي حفظه هللا قبل أيام يف بيته يف 

وسألين الشيخ عن أحوال اليمن واحلرب مع ، املدينة بصحبة أخي أيب خالد عيدان الوادعي
 خان الدعوة "هاين: فقال شيخنا حفظه هللاوجاء ذكر هاين بن بريك يف اجمللس ؟ احلوثيني
 تلك ومما قاله شيخنا يف، هاين خان الدعوة السلفية"، هاين خان الدعوة السلفية، السلفية

ربيع أول 2كتبه/ صاحل البكري يف ،  "هو على منهج خبيث": الزيارة يف هاين بن بريك
 . من اهلجرة النبوية يف اململكة العربية السعودية"1439

                                                           

 https: //www. youtube. com/watch?v=E30XrStud3w رابط الصوتية: (1)

https://www.youtube.com/watch?v=E30XrStud3w
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: حفظه هللا تعاىل قال الشيخ ربيع، صاحل البكريل دفاع وتزكيةله  ا  أن الشيخ ربيع: األمر الثاين
ينه وبني ب... ردَّ على احلجوري ردا  جيدا  ، له كتابات جيدة، )صاحل البكري ال  بار عليه

 !. املشايخ خالف ال ي لتفت إليه(

 ؟ تنصح باالستفادة منهفهل ؛ يقولون املشايخ مستاؤون منه: وملا قال السائل

 . وكتاباته طيبة(، ي ستفاد منه؟! )تريدون أن تبدِّعوه: قال الشيخ ربيع

أي قب  جواب ، ه1434رجب  24وهذه التزكية منشورة يف موقع صاحل البكري بتاريخ 
 ! !وقب  جوابه الثاين بتسعة أشهر تقريباا ، بسبعة أشهر تقريباا عرفات األول 

م هللا حفظه وعدم أمانته فيما ينقل عن علمائنا، على العلماء عرفات وهذا مما يؤكد كذب
خ ربيع فيها ، وإال فليأتنا بصوتية أو كتابة للشيهذا ال يؤمتن يف نقله عن العلماء مثلو ، تعاىل

 رجوعه عن كالمه السابق نقله يف صاحل البكري حىت نصدِّقه.
 

 -فظه هللا تعاىلح-وهي أن عرفات وعصابته كانوا يدخلون على الشيخ ربيع : اللفتة األوىل
 ،باستمرار ومع ذلك مل خيرجوا من الشيخ ربيع بكلمة واحدة يف صاحبهم هاين بن بريك

)خان  :وصاحل البكري يف زيارة واحدة نقل لنا قول الشيخ ربيع يف اخلارجي هاين بن بريك
 . خبيث( و )هو على منهج، الدعوة السلفية(

: نقل لنا قول الربيع يف هاين، مَّا دخل الشيخ حممد بن هادي على الشيخ ربيعـوكذلك ل
 . )منحرف(

 -عاىلحفظه هللا ت-عن الشيخ ربيع  على أن هذه العصابة حتجب وهذا إن دل فإمنا يدل
 . لكي ال يتكلم الربيع يف صاحبهم، ضالالت هاين بن بريك
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ع وال لكنهم ال خيرجون كالم الربي، الشيخ ربيع جرحا  يف هاين أهنم كانوا يسمعون من وإمَّا
 . ينشرونه محاية  لصاحبهم

 : صاحل البكريقال عرفات ذاكرا  أسباب التحذير من : اللفتة الثانية

 (والرجل ال قبول له يف اليمن) 1

 (وقد ثبت تالعبه وكذبه) 2

 (.. مرة حيذف ومرة يأيت ومرة؟ ومن اضطرابه يف موقعه) 3

 )والوصايب أيضا بني أنه يلعب( 4

 )وأنه يتكلم يف املشايخ وقد ثبت هذا وقد نصحناه( 5

 !! وأسباب التحذير من البكري هذه كلها قد اجتمع ت يف عرفات نفسه

 ؟ يف اليمن اْلن فأي قبول لعرفات

 ؟ وكذبه وأي  كذب وتالعب فوق تالعب عرفات

، جع وحيذفهامث ير فمرة يكتب التغريدة ، فحدث وال حرج وأما اضطرابه يف حذف تغريداته
ومة ملن على ذلك كثرية معل واألمثلة! جتده إال وحذفها أيضا   ومرة يعيد التغريد ألحدهم وما

 . عندي وهي موثقة موجودة (1)،يتابعه

  .طريقة عرفات اليت يسلكها نفما مات إال وهو  ري راٍض ع -¬-وأما الشيخ الوصايب 

 . نوقد سبق ذكر بعضها يف الدليل الثام كالم عرفات يف مشايخ بلده فكثري معلوم  وأما

 !! هو منطبق عليهو  قد وقع فيه، كل ما رمى به صاحلا  البكري!  احلكم العدل فسبحان هللا تعاىل

  

                                                           

 رفات، ومع ذلك إذا ذ كر له بعضها راح يدافع عنه!لألسف الشديد أن بعض الناس ال يتابع أقوال وأفعال عو  (1)



   (85) 
 

 

تقعيده  :وسريه على طريقة أهل األهواء، عرفات احملمدي عن طريقة العلماءمما يبني احنراف 
بني يدي العلماء بتلك  والتقدم، للقواعد الباطلة املخالفة ملا عليه السلف الصاحلوتروجيه وتقريره 

 : عرفات احملمدي ن تلك القواعد الفاسدة اليت روج هلاوم، القواعد والتأصيالت

  العامل جرٌح فيه()ردُّك جلرح : قاعدة

وقد  ،وجوب تقليد العامل يف جرحه مطلقا  ولو بغري حجة وال برهان :وهذه القاعدة مفهومها
: يف مقايل: ت ذلككما وضح،  وفاروقا  الغيثي، فاحلا  احلريب دةوافق عرفات يف تقرير هذه القاع

اِديِة يا عرفات  . (1)(يهجلرِْح العامِل َجرْح  فِ رد ك : نقد  قاعدة! )ومرة  أ خرى على خ طى احلدَّ

 . (2)ومن جهة لوازمها الباطلة اليت تلزمها، وهذه القاعدة باطلة يف نفسها

 : أما بطلن القاعدة يف نفسها فمن وجوه

  .ال من كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس صحيح: أهنا قاعدة ليس عليها دليل شرعي: أوالا 

فلو  ، لرح والتعديوال عامل من علماء اجل، يقلها أحد من السلفأهنا هبذا اإلطالق مل : ثانياا 
 . عرفهاعرفات ويكانت صحيحة ملا جهلوها حىت يأيت 

 . مةم عند األئوهذا مذمو ، جلرح والتعديلدعوة للتقليد األعمى يف باب ا أن هذه القاعدة: ثالثاا 

 

                                                           

  1j300KBU0tvhLQjMyGt33tPvCRSWIIegI¢https://mega.nz/#!v2gklIrR!g2eU3YQir: رابط الرد (1)
: قاعدة نقد  ! عرفات يا يةِ احلدَّادِ  خ طى على أ خرى ومرة  ): ما سيأيت هو تلخيص لردي على عرفات والذي بعنوان (2)

 . (ِفيه َجرْح   العاملِ  جلرْحِ  رد ك

https://mega.nz/#!v2gklIrR!g2eU3YQir_1j300KBU0tvhLQjMyGt33tPvCRSWIIegI
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ان يدعو إىل حيث ك، تفتح باب اإلرهاب الفكري الذي كان ميارسه فاحل احلريب أهنا: رابعاا 
أدلته يف التبديع بل وال جيوز ألحد أن يطالب ب، قبول قوله يف اجلرح والتبديع دون النظر يف أدلته

 . (1)-عاىلتحفظه هللا – كما كشف حاله ونقض أصوله العالمة ربيع املدخلي،  والتجريح

 : فمنها، القاعدة الفاسدةوأما لوازم هذه 

أحد  أو، ولو كان اجملروح من أئمة اإلسالم، قبول كل جرح صدر من عامل يف شخص ما: أوالا 
هللا  حفظه–بن هادي  العالمة ربيع الشيخ قال. ولو دون حجة وال برهان، األعالم الكبار

لزمك تبديع اإلمام ي، "بناء على قاعدتك يف باب التبديع: يف رده على فاروق الغيثي -تعاىل
ولكن  ،ألن اإلمام حممد بن حيىي الذهلي وأصحابه قد بدعوا اإلمام البخاري وآذوه؛ البخاري
إىل يومنا هذا خالفوا اإلمام حممد بن حيىي فهل تبدعهم ألهنم  -وعلى رأسهم مسلم-العلماء 

 . (2)"؟! مل يتبعوا حممد بن حيىي

رح ولكنَّ العلماء رد وا ج، ام مالك جبرح شديد جدا  اإلمام ابن أيب ذئب تكلم يف اإلموهكذا 
 . ابن أيب ذئب مع حفظ منزلته وإمامته

وال  ،فال نقصت جاللة مالك بقول ابن أيب ذئب فيه... ": -رمحه هللا تعاىل–قال اإلمام الذهيب 

 . ƒ-"(3)-بل مها عاملا املدينة يف زماهنما ، ضعَّف العلماء ابن أيب ذئب مبقالته هذه

 ،الحظ أخي القارئ كيف أن الذهيب حيكي أن العلماء مل يضعفوا ابن أيب ذئب مع ردهم جلرحه اخلاطئ
 .  فإذاا ليس ردُّك جلرح العامل جرٌح فيه مطلقاا كما هي قاعدة عرفات فتأمَّ 

 

                                                           

 . (383، 123) الواضح اجملموع ضمن( التقليد قضية يف فاحل مناقشة): انظر (1)
 . (52 :ص) فاحل أصول على الرد يف الواضح اجملموع ضمن( الدين محاة هم والتعديل اجلرح أئمة) (2)
 . (143/ 7) النبالء أعالم سري (3)
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نتتبع األمثلة يف هذا األمر لطال الكالم لكثرة ما يف هذا الباب من أمثلة ال ختفى  ناولو ذهب
، وإمنا ذكرت املشهور فقط لشهرته عند العام واخلاص، ومع ذلك جهله على طالب العلم
 عرفات أو جتاهله.

رَح أحِد أئمة ج إذ ال يكاد يوجد عامِل مل يردَّ ! اهتام مجٍع من العلماء جبرِح من رد وا جرَحه: ثانياا 
 . لعدم ظهور دليل اجلرح عنده؛ اإلسالم لبعض من جرحهم

جبرح  -عاىلحفظه هللا ت-اهتام الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي : وعلى هذه القاعدة يلزم
حه ردَّ مجلة  من أحكامه على الرجال وجر  -حفظه هللا تعاىل–وذلك ألنه ، احلافظ الدارقطين

 . والدارقطين()بني اإلمامني مسلم : املشهوركما يف كتابه !  هلم

وكلها ، صىكثرية جدا  ال تكاد حت  -قدميا  وحديثا  -واألمثلة على ردِّ العلماء لبعض أنواع اجلرح 
 . تنادي ببطالن قاعدة عرفات احملمدي

عامِل أن هذه القاعدة تدعو إىل قبول جرح ال: ووجه ذلك، اعتقاد عصمة العامِل يف جرحه: ثالثاا 
وأمَّا العامِل  ،ومن املعلوم أن من ي قبل قوهلم مطلقا  هم األنبياء فقط لعصمتهم من اخلطأ، مطلقا  

 . أو يف أبواب العلم األخرى، فهو بشر خيطئ ويصيب سواء  يف باب اجلرح والتعديل

دعوة السفهاء ممّن هب ودب إىل الطعن يف العلماء الذين رد وا : يلزم من هذه القاعدة: رابعاا 
 !. من ردوا جرحهاجلرح اخلاطئ حبجة أهنم وقعوا يف جرح 

عرفات وعصابته من دعوة السفهاء إىل اجلرأة على أهل حال وهذه احلال هي اليت آل إليها 
بن هادي املدخلي  علمة ربيعالوهو عني ما انتقده ، العلم والفضل لعدم متابعتهم ملا يظنونه احلق

"وقد آلت بفاحل احلال  :قال الشيخ ربيع، دعوته إىل التقليديف على فاحل احلريب  -حفظه هللا تعاىل-
إىل عكس هذا مائة باملائة فهو اْلن يدعو السفهاء ممّن هب ودب إىل الرد على العلماء 

 أصبح صادقا  ناصحا   مث، إىل التقليدفهل كان صادقا  ناصحا  يف دعوته ، والطعن فيهم وحماربتهم
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يف تشجيعه للجهلة والسفهاء على التمرد على العلماء وحججهم وبراهينهم مث الردود البالغة 
فأين أحكامهم اْلن على هؤالء ، يف  اية السوء من اجلهل والسفه وسوء األدب ورد احلق

ى كيف أال قاتل هللا اهلو ، مهمحيق هلم الكالم باسم اإلسالم جلهلهم وجهالتهم وظلالذين ال 
 . (1)يردي أهله"

لهنا دون وتدل على بط، وازم الباطلة اليت تلزم من هذه القاعدة الفاسدةلفهذه بعض ال
رمحه هللا –قال شيخ اإلسلم ابن تيمية ، فبطلن اللزم يدل على بطلن امللزوم؛ شك
هور بطالن هذه ومع ظ، (2)يقلها""فرب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه مل : -تعاىل

انتقاد  واشتهار، وردِّ العلماء وبياهنم لباطلها، وبشاعة لوازمها لكل عاقل منصف، القاعدة
ذه ال أعرف إىل اْلن تراجعا  لعرفات عن ه -ولألسف-فإنه ، طالب العلم على عرفات فيها

، واإلصرار على الباطل، وهذا إن دلَّ على شيء فإمنا يدل على اإلعجاب بالنفس! القاعدة
 . واالنقياد للهوى وهللا املستعان

وهو يف أوساط أهل العلم الكبار ي رّوج ملثل هذه ، إذا كان عرفات على صغر سنه: لفتة مهمة
وفاحل ، ليبوعلي احل، وأيب احلسن املأريب، القواعد الفاسدة فكيف به إذا صار مثل عدنان عرعور

ال شك أنه ! موصار له أتباع كأتباع هؤالء يف وقته -سابقا  -ومنزلتهم يف سنهم وشهرهتم ، احلريب
واقع أن مما عرف بالشرع والألن ؛ إذا بقي على هذه الطريقة فإنه قد يقع فيما هو أعظم من ذلك

 . جتر أختها ضاللةال

والشيخ  ،وهو موجود بني ظهراين العلماء كالشيخ ربيع بن هادي املدخلي-وقد كان حريا  به 
يل حىت أال يتقدم بني أيديهم بتقعيد أو تأص -والشيخ حممد بن هادي و ريهم، بيد اجلابريع

                                                           

 . (135: ص) فاحل وأصول منهج رد يف الواضح اجملموع ضمن( التقليد قضية يف فاحل مناقشة) (1)
/ 5) الفتاوى وجمموع( 357/ 5) والنقل العقل تعارض درء: وانظر، (98/ 6) تيمية البن الكربى الفتاوى (2)

268) . 
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ولكنَّ االستقالل بالعقل والفهم عالمة من عالمات الغرور ، يراجعهم ويستفيد من علمهم
 . واخلذالن
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 ص أصحابالقدح يف أخ]): التغريدة التالية تويرت عرفات احملمدي عرب حسابه علىكتب 
 ƒ "اعلم أن القدح يف أيب بكر وعمر: -¬-عثيمني الشخص قدح فيه[ قال العالمة ال

فالقدح فيهما قدح يف رسول ، إذ أن أبا بكر وعمر مها أخص أصحابه به قدح يف الرسول 
 [((7/295ى صحيح مسلم )التعليق عل]" هللا 

( ومل يعلل بكوهنم )أخصاألمر علل  ابن عثيمنيالشيخ ): حتت هذه التغريدة مث قال عرفات
 (رضي هللا عنهم مبجرد كوهنم صحابة

)نقد قاعدة  :يف كتابة نافعة بعنوان، فارس الطاهر شيخردَّ وبني بطالن هذه القاعدة الوقد 
 . (1)يه"("القدح يف أخص أصحاب الرجل طعن ف: عرفات احملمدي

 : فيما يلييف رده الطاهر  فارس لشيخا وسأوجز ما ذكره

سنة محاية نفسه وعصابته من جرح أهل ال: أن اجلامع بني هذه القاعدة واليت قبلها هو: أوالا 
إال أن هذه القاعدة اشتملت على حماولة مكشوفة إلبراز نفسه بصورة ، احنرافهمهلم لـما رأوا 

وأن نقد السلفيني والعلماء له ليس لذاته وإمنا هو إلسقاط العالمة ، اءالتلميذ البار بالعلم
 !! ربيع

على  ينفق "التلبيس: وصدق العالمة الوادعي حيث قال، وهذا ينبئ عن  اية املكر والتلبيس
 . (2)دة مث تظهر احلقيقة"الناس م

                                                           

  Gf4CaZqHb6OcGP1XcYI-https://mega.nz/#!mn5A2IaD!doVWnrJmNREBCICbNSBKYel: الرد رابط (1)
 . (54: ص) ونصائح فضائح (2)

https://mega.nz/#!mn5A2IaD!doVWnrJmNREBCICbNSBKYel-Gf4CaZqHb6OcGP1XcYI


   (91) 
 

 

ومل يكتف  ،أن طريقة عرفات هي التسرت والترتس بكالم العلماء ولو بالكذب عليهم: ثانياا 
، اللبل حىت على األموات كما يف هذا االستد، عرفات بالكذب على العالمتني ربيع وعبيد

فإن لكالم الشيخ ابن عثيمني تكملة توضح أن الطعن يف أيب بكر وعمر ليس قدحا  يف النيب 
 وليس كما  ،ألن هللا اختارهم لصحبة نبيه؛ بل هو قدح يف حكمة الرب سبحانه، فقط

 . زعم عرفات بأن الشيخ علل األمر فقط بكوهنم أخص

لك باملبالغة يف ويتضح ذ، ا  عظيما  أن عرفات وعصابته بلغ هبم العجب والغرور مبلغ: ثالثاا 
ظنا  منهم أن مثل هذه األساليب تكسبهم حصانة من النقد ؛ ادعاء التلمذة واخلصوصية بالعامل

 ا  نفعت أحد ولو، وخابوا يف ظنهم فإهنا أساليب رخيصة مل تنفع من قبلهم، يف أشخاصهم
 . ايناإلمامني ابن باز واأللبا عدنان عرعور الذي ادعى أنه أكثر الناس دراسة على هبالنتفع 

فيه  ،فقد يكون الشخص الذي ادعى مالزمته للعامل، يلزم من هذه القاعدة لوازم فاسدة: رابعاا 
–ي قال العالمة النجم، وال يلحق العامل أي عتب، من الشر والفساد ما يوجب التحذير منه

ن ذلك مسؤوال  ع "ليس كل من تتلمذ على شيخ مث أحدث حدثا  يكون شيخه: -رمحه هللا
وعمرو بن عبيد اللذان أسسا ، وقد خرج من حلقة احلسن البصري واصل بن عطاء، احلدث

ومل يعتب أحد من السلف األحياء يف ذلك الزمن على احلسن البصري ويزعم ، عقيدة االعتزال
 . )1("أنه شريكهم

قائع واألقوال السلفية والو أن هذه القاعدة معارضة ملا دلت عليه النصوص الشرعية : خامساا 
َواَل اْست ْخِلَف ِمْن ،  َنيبٍّ )َما ب ِعَث ِمنْ : قَالَ  ‘ َعِن النَّيبِّ ، فَعْن َأيب َسِعيٍد اخْل ْدرِيِّ ، التارخيية

رْيِ  ِبطَانَة  تَْأم ر ه  : َخِليَفٍة ِإالَّ َكاَنْت لَه  ِبطَانـََتانِ  ه  َوحَت ض  ، تَْأم ر ه  بِالشَّرِّ  َوِبطَانَة  ، َعَلْيهِ  َوحَت ض ه  ، بِاخلَْ
حفظه – املدخلي يبن هاد قال العالمة ربيع، َواْلَمْعص وم  َمْن َعَصَمه هللا ( رواه البخاري، َعَلْيهِ 

 "ففي هذا احلديث بيان أن من سنن هللا الكونية فيمن يتحمل مسئولية قيادة األمة : -هللا تعاىل

                                                           

 . (2/297) اجللية الفتاوى (1)
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من الظلم والتعسف  :البطانة الشريرة اليت تأمره وتشري عليه بالشر :والثانية:... تنيأن يبتليه ببطان
، ساد الظلم والتظامل وفساد العقائد واملناهج، وتؤكد ذلك عليه، واالستبداد وتزين له ذلك

  .وساد التحاسد والتبا ض والتدابر والفرقة واالختالف األثرة واألنانية بني أفراد األمة ومجاعاهتا"

يذهل  ،"والعامل من أهل السنة السلفي بشر: -حفظه هللا تعاىل-عبيد اجلابري قال العالمة و 
 فلبَّس ،أو كان قد وثق بذلك الرجل اجملروح، ويكون عرضة للتلبيس من بطانة سيئة، وينسى
 . (1)"... كثريةوالشواهد على هذا  ، عليه

  ته بعيدونعرفات وعصابألبني أن ، هذين العاملني بالذكر صتوخص ،وأقوال أهل العلم كثرية
وإن زعموا  ، سلفيةيف تقريراهتما ال بل وخيالفوهنم، الربيع واجلابريالشيخني عن علم  كل البعد

تابع حاهلم وأقواهلم وأفعاهلم كما هو مشاهد لكل من يواقع ف، كذبا  وتلبيسا  أهنم متبعون هلما
 . يكذهبمحتركاهتم ونشاطاهتم على وسائل التواصل و ريها 

  

                                                           

 . (225: ص) اجلابرية الرسائل من األوىل اجملموعة (1)
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يام[ يوم اجلمعة أعظم من سائر األ الصدقة)]: حسابه الشخصي على تويرت عرب قال عرفات
ومل تطلع الشمس ومل تغرب من يوم أعظم من يوم اجلمعة : قال كعب األحبار أليب هريرة

. ريرة وكعبحديث أيب ههذا : قال ابن عباس. والصدقة فيه أعظم من سائر األيام
 (5558صحيح/عبدالرزاق 

عة بإخراج خصص يوم اجلمهل مفهوم األثر ال ننكر على من ): تنكرا  له أحد املعلقني مسفقال 
 . (!!!ألنه له مزية على سائر األيامالطعام 

اجلمعة هلا ميزة ف، م و ريهليس خاصا  بالطعام الصدقة تكون بأي شيء الطعا): فأجابه عرفات
 بذلك(

 (؟وعفهل هذا مشر ، عة بنية الصدقةيف بلدنا خيرجون الطعام كل يوم مج): فقال السائل

  .(1)()ال حرج: فأجابه عرفات

ومع ذلك  ،وقد وجد عرفات انتقادات الذعة على هذه الفتوى يف حسابه الشخصي يف توتري
م شيخ اإلساله ال شيخوعزز موقفه بنقل كالم العالمة ابن القيم وما شاهده من ح، أصر

  .(2)رمحهما هللا تعاىل

 : وقفاتهلذه املسألة عدة عرفات مع تقرير ويل 

أن من  نة يفيوم اجلمعة خمالف ملا قرره أه  السبأن ُصيص الصدقة : الوقفة األوىل
 .يشرع بغري دلي أو مكان أو عدد أو صفة  بزمانُصيص عبادة : ضوابط البدعة

                                                           

 صورة املنشور آخر هذا الدليل. انظر (1)
 . يأيت اجلواب على احتجاجه بكالم ابن القيمس (2)
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دق بذلك يف "ولو تص: الذبح عند القرب ابن احلاج يف املدخل يف سياق كالمه عن بدعية قال
ألنه  ؛أعين أن يتخذ ذلك سنة أو عادة: لو سلم من البدعة صاحلاا  لكان عملا ، البيت سرا  

 . (1)"رةكما تقدم  ري م  رضي هللا عنهم واخلري كله يف اتباعهم، من مضى مل يكن من فعل

 : فيما يلي ذلكح يوتوض

لراسخون وما أفىت به العلماء ا؛ أن ما قرره عرفات خمالف ملا قرره احملققون من أهل العلم: أوالا 
مة واللجنة الدائ، والعالمة املعلمي، من بدعية هذا األمر وعدم مشروعيته كاإلمام الشاطيب

و ريهم من أهل  ،عبيد اجلابريالشيخ و  ،الفوزانالشيخ صاحل و  ،ابن عثيمنيالشيخ و ، فتاءلإل
 قال الشاطيب ،فتخصيص العبادة من  ري خمصص شرعي بدعة تضاهي التشريع، العلم والفضل

ص األيام ُصي :ومن ذلك، إذ هي تشريع بغري مستند؛ "التخصيص من املكلف بدعة: ¬
فلين بكذا وكذا كتخصيص اليوم ال،  الفاضلة بأنواع من العبادات اليت مل تشرع هلا ُصيصاا 

تم القرآن أو خب، أو الليلة الفلنية بقيام كذا وكذا ركعة، أو بصدقة كذا وكذا، الركعاتمن 
 . (2)"أشبه ذلكأو ما ، فيها

ن بتخصيص ما يكو : "النوع الرابع: الشيخ الفوزان عند ذكره أنواع البدع يف العبادت قال
ليلته بصيام و كتخصيص يوم النصف من شعبان ؛  وق ت للعبادة املشروعة مل خيصصه الشرع

 . (3)ىل دليل"األوقات حيتاج إولكن ختصيصه بوقت من ، فإن أصل الصيام والقيام مشروع؛ وقيام

 "ال مانع من الصدقة عن امليت بالنقود: ¬ اللجنة الدائمة برئاسة اإلمام ابن باز وقال ت
  .(4)"بوق ت معنيمن غري ُصيص ذلك أو  ريها 

                                                           

 . (267/ 3املدخل البن احلاج ) (1)
 . (487/ 1االعتصام للشاطيب ت اهلاليل ) (2)
 . 388: ىل صحيح االعتقاد صإرشاد إلا (3)
 . (108/ 9) 1 -فتاوى اللجنة الدائمة  (4)
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 "الصدقة عن امليت مشروعة لألحاديث الثابتة يف: ويف موضع آخر جاء يف فتاوى اللجنة
ال زمن و ، ‘ ألنه مل يعهد ذلك يف زمن النيب، لكن ال يكون توزيعها عند القبور، ذلك

 أمرنا من أحدث يف: ‘ ملا ثبت من قول النيب، فكان بدعة منكرة، رضي هللا عنهم الصحابة
  .(1)"وكذا ُصيص يوم للصدقة. هذا ما ليس منه فهو رد

ها "ال ينبغي بل يكره أن خيص يوما أو ليلة بعبادة مل خيصص: ¬وقال الشيخ ابن عثيمني 
     . (2)الشرع"

أما لو ، وليس عن قصد التخصيص فال بأس، فالتصدق يف يوم اجلمعة إن حصل اتفاقا  وحنوه
ذلك  "فإن: ¬ فغري مشروع قال الشاطيب، ألن الصدقة فيه أفضل وما شاهبه؛ قصده

 أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ، والعمل به إذا مل يكن حبكم الوفاقالتخصيص 
ه إن هذا الزمان ثبت فضله على  ري : وال حجة له يف أن يقول، والنشاط كان تشريعا  زائدا  

ثبت  فإن؟ هذا احلسن هل ثبت له أصل أم ال: ألنا نقول، فيحسن فيه إيقاع العبادات
وصيام  ،وصيام ثالثة أيام من كل شهر، قيام ليايل رمضانكما ثبت الفضل يف :  فمسألتنا

وال شرع يستند  ،والعقل ال حيسن وال يقبح؟ فإن مل يثبت فما مستندك فيه، االثنني واخلميس
يف بعض ليايل  وحتري ختم القرآن، يبق إال أنه ابتداع يف التخصيص كإحداث اخلطبفلم ، إليه

  .(3)رمضان"

ولقاعدة  ،الذي أوقع عرفات يف هذا اخلطأ هو إ فاله للقاعدة السابقةأن سبب اخللل : ثانياا 
ل هبا ما وقع فيه من خلل، أخرى ابري حني اجلالعالمة الوالد عبيد  وهي ما ذكره شيخنا، حي 
 ؟ ه  ُصيص الصدقة يوم اجلمعة بدعة: سئل

 

                                                           

 . (108/ 9) 1 -فتاوى اللجنة الدائمة  (1)
 . شرح بلوغ املرام كتاب الصيام (2)
 . (487/ 1االعتصام للشاطيب ت اهلاليل ) (3)
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لزمان ن فض  اأ: ومن القواعد املقررة، يوم اجلمعة دل الدليل على فضله: "أقول: فأجاب
بادات ألن األصل يف الع؛ صيام أو صدقة أو صلة: واملكان ال يستلزم ُصيصه بعبادة

 ؛أن يفهمها كل مسلم ومسلمة السيما طالب العلم منهم هذه قاعدة جيب، احلظر إال بنص
  .(1)"... دين هللاحسبما فقهوا من  ألنه يؤمل منهم أن يعلموا الناس دين هللا

وقد وضح  ،ختصيص الصدقة بيوم مناقض للمصلحة الشرعية اليت قصدها الشارعأن : ثالثاا 
 يف اضلف يوم اجلمعة يوم أنواحلاصل ": حيث قال ¬ األسباب الثلثة العلمة املعلمي

 العبادات نم ذلك  ري إىل بالنسبة بل ليلته، وقيام صيامه إىل بالنسبة ال ولكن الشرع،
 .فيه املشروعة

 عن كان  إن صيصهخت ألن والقيام؛ بالصيام ختصيصه عن -وسلم عليه هللا صلى- النيب فنهى
 وهللا، فيه لّيتهماأفض العامة تتوّهم أن خشي اتفاق ا كان  وإن خطأ، فهو فيه أفضلّيتهما اعتقاد
 .أعلم

 مل ألنه ؛دعةب بالصدقة اجلمعة يوم ُصيص من الناس من كثري  يفعله ما أن يُعلم وهبذا
 ال الفقراء اجةح ألن الشرعية؛ للمصلحة مناقض بالصدقة ختصيصه فإن وأيض ا، ذلك يثبت
  .(2)"كذلك  الصدقة فلتكن وقت، دون بوقت ختتص

 (3):اجلواب عن استدالل عرفات بأثر كعب األحبار: الوقفة الثانية

أثر كعب إمنا دل على فضل يوم اجلمعة على  إذ، ال حجة لعرفات بأثر كعب األحبار: أوالا 
 ؛ الصدقةوليس فيه جواز ختصيص يوم اجلمعة ب، سائر األيام وتفضيل الصدقة فيها على  ريها

                                                           

  https://www.youtube.com/watch?v=Tys0PO7lEpA: رابط الصوتية (1)
 . (268/ 24عن ختصيص يوم اجلمعة بالصوم ضمن اجملاميع الفقهية للمعلمي ) كمة النهيح (2)
ان إسالمه قبل وقيل ك، قيل إنه أسلم يف زمن عمر بن اخلطاب، كعب األحبار من كبار التابعني وعلمائهم وثقاهتم  (3)

، ودين وكان له فهم، إسالمهمث أسلم فحسن ، وكان حربا  من أحبار اليهود، وكان من أعلم الناس بأخبار التوراة، ذلك
 . تويف قبل مقتل عثمان بسنة

https://www.youtube.com/watch?v=Tys0PO7lEpA
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كان ال أن فضل الزمان وامل: تقرير قاعدة -تعاىل حفظه هللا-لشيخ عبيد اوسبق من كالم 
بزيارة القبور وهو  ختصيص اجلمعة وقال الشيخ صاحل الفوزان يف حكم، يستلزم ختصيصه بعبادة
وأهنا  ،وكون يوم اجلمعة يوما  فاضال  ليس دليال  لتخصيص الزيارة فيه ": أمر مستحب مشروع
ثر لالعتضاد مبا روي يف هذا األفأهل العلم يوردون ولذلك ، (1) ريه"أفضل من الزيارة يف 
دالرزاق فاإلمام عب، بالصدقةال لبيان مشروعية ختصيص يوم اجلمعة ، فضائل يوم اجلمعة
، (2)()بَاب  ِعَظِم يـَْوِم اجلْ م َعةِ : عرفات األثر من مصنفه ذكره ضمن خرجالصنعاين والذي 

  .(3)وكذلك ابن أيب شيبة ذكره )يف َفْضِل اجلْ م َعِة َويـَْوِمَها(

كما ،  ئيلاأن أثر كعب األحبار هذا من اإلسرائيليات اليت كان حيدث هبا عن بين إسر : ثانياا 
أمور ه من وأمهل ما اشتمل علي، وعرفات إمنا استشهد بقطعة منه، دلَّ عليه سياق األثر مطوال  

هد هلذا ما رواه مالك ويش، ويف ذلك من التلبيس ما ال خيفى، مومها  وقفه على أيب هريرة،  يبية
، ألحبارافلقيت كعب ، خرجت إىل الطور: أنه قال؛ ¢ "عن أيب هريرة: يف املوطأ بسنده
 هذا يصح فهل، (4)"... ‘ وحدثته عن رسول هللا، فحدثين عن التوراة، فجلست معه

 ظاهر أن على الوةع ؟!!والبدعة السنة بني فارقا   تعترب اليت املسألة هذه تقرير على االستدالل

  .األسبوع رممَ  لىع هللا أيام من يوم كل يف  اْلم طلقة الصدقة استحباب تؤكد والسنة القرآن نصوص

عتقاد اال :يلزم من االستدالل على مشروعية ختصيص يوم اجلمعة بالصدقة جملرد أثر كعب: ثالثاا 
وما  ،(5)(ة)يوم اجلمعة تضاعف فيه احلسنة والسيئ: ا رواه ابن أيب شيبة عن كعب قالمبوالعمل 
وم اجلمعة ي فإذا وافق صومه، يصوم يوما  ويفطر يوما   ‘ )كان داوود النيب: بلفظأ ثر عنه 

 : قال ،ويقول إن صيامه يعدل صيام مخسني ألف سنة كطول يوم القيامة، أعظم فيه الصدقة
                                                           

 .(13: ص) الفوزانالعالمة صاحل شيخ للالرد على فيصل مراد علي رضا فيما كتبه عن شأن األموات وأحواهلم  (1)
 . (255/ 3مصنف عبد الرزاق الصنعاين ) (2)
 . (476/ 1مصنف ابن أيب شيبة ) (3)
 . (150/ 2موطأ مالك ت األعظمي ) (4)
 . (5514( )477/ 1رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ) (5)
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وفساد الالزم يدل على ، وهذا مما ال يكاد االلتزام به ،(1)فيه(وكذلك سائر األعمال تضاعف 
 . فساد امللزوم

. وال حيتج به، العامل حيتج له: الوقفة الثالثة  

داللة أثر كعب األحبار على جواز ختصيص يوم اجلمعة بعبادة كالصدقة قد سبق بيان عدم 
واز يدل على ج ¬ وعلى فرض التسليم بأن ما أورده عرفات عن كعب األحبار، و ريها
 : جاب جبوابنيفي، تغليبا  لفضيلة الزمان أو املكان؛ وقال به بعض أهل العلم والفضل، ذلك

وكما  ،ال يَرضون أن ي ؤخذ من كالِمهم إالَّ ما كان موافقا  للكتاب والس نَّة † أن األئمَّة: أوالا 
رب رسول ي شري إىل ق، إالَّ صاحب هذا القرب(، )كلٌّ ي ؤخذ من قوله ويـ َرد  : ¬ قال اإلمام مالك

كان حقا    وهذا ما قدرنا عليه فإن، )أىب هللا العصمة لغري كتابه: ¬ وقال الشافعي، ‘ هللا
 . وعليه فال جيوز متابعتهم فيما ظهر فيه خالف الدليل، هللا وإن كان خطأ رجعنا عنه(فمن 

أنه ميكن محل ما أ ثر عن كعب األحبار يف الصدقة يوم اجلمعة عالوة على أنه من باب : ثانياا 
ة ومع ذلك فاألوىل عدم املداوم، موافقة ال ختصيصا   أنه جيوز، اإلخبار عن اإلسرائيليات

 . عة البدعوسدا  لذري، خشية أن يتوهم اجلهال التخصيص ملزيد فضل؛ من أهل العلمخصوصا  

 ،وكذلك ما أورده العالمة ابن القيم عن شيخه شيخ اإلسالم، وهكذا حيمل ما ذكره الفقهاء 
 فقد كان شيخ اإلسالم من أجود الناس يف، فإنه ال يدل على ختصيص اجلمعة بالصدقة حبال

وليس يف هذا  ،ا حكى ابن القيم أنه كان يتصدق يف طريقه لصالة اجلمعةوإمن، اجلمعة و ريها
بعلة ، وقد علل شيخ اإلسالم فعله ذلك، وفرق بني األمرين، أنه كان خيصص اجلمعة بالصدقة
 مناجاة  إذا كان هللا قد أمرنا بالصدقة بني يدي ": حيث قال، توضح أنه مل يرد التخصيص حبال

 

                                                           

 . (61/ 2خمطوط )ن( )-واه الفوائد املنتقاة احلسان للخلعي )اخللعيات( رواية السعدير  (1)
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أن مناجاة هللا  ومعلوم (1)بالفضيلة"فالصدقة بني يدي مناجاته تعاىَل أوىَل  - ‘-رسول هللا 
 . ع الصلوات وليست يف اجلمعة فحسبتكون يف مجي

. اجلمعة بالصدقةمفاسد ُصيص يوم : الوقفة الرابعة  

ذلك من  فالوقوع يف، الشك أن سد الذرائع املفضية للشرك والبدع من أعظم مقاصد الشريعة
 . املفاسدأعظم 

: قولهذكرها العلمة املعلمي ب ،وُصيص يوم اجلمعة بالصدقة يفضي إىل مفاسد أخرى
 : أدى ذلك إىل مفاسد، "وأيضا  إذا علم الفقراء من رجل أنه خيصص يوم اجلمعة

 . رونفيفوز بالصدقة املباد، أو يكون له مانع عن احلضور، أن بعضهم قد جيهل ذلك: منها

ن يرتك على أ ،له احلرص على حتصيل الصدقةقد يكون حمله بعيدا  فيحمأن بعضهم : ومنها
 (2)"!معةبل قد يرتك اجل، التهيؤ للجمعة

 
وأخريا  فإين أسأل عرفات الذي أجاز ختصيص اجلمعة بالصدقة بناء على ما ورد يف فضل يوم 

ليه من ع جمموعة من األسئلة لعلها توضح له خطر فتواه هذه وما يرتتب، اجلمعة على  ريه
 : فتح لباب البدع واستحسان ما مل يأت الشرع به
 ؟ هل جتيز أيضا ختصيص االعتكاف بيوم اجلمعة

 ؟ هل جتيز ختصيص زيارة القبور وهو أمر مشروع مستحب يف يوم اجلمعة
 ؟ هل جتيز ختصيص القيام بليلة اجلمعة

 ؟ هل جتيز ختصيص ختمة للقرآن يف يوم اجلمعة
 ؟ اجلمعة بالذبح فيههل جتيز ختصيص يوم 

  .(3)؟هل جتيز ختصيص يوم اجلمعة بالعمرة فيه
                                                           

 . (1/61زاد املعاد ) (1)
 . (269/ 24للمعلمي )كمة النهي عن ختصيص يوم اجلمعة بالصوم ضمن اجملاميع الفقهية ح (2)
وقريب من هذه املسألة قول الشيخ ابن عثيمني عن ختصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة ملا جاء  (3)

ومل ، مرة يف فعلهمل خيصصها بع ‘ هللا ألن رسول، وختصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من البدع" : فيها من الفضل
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يلة سبع فلم يعتمر ليلة سبع وعشرين من رمضان مع أنه يف عام الفتح ل، يف قولهخيصصها أي ليلة سبع وعشرين بعمرة 
 . (6/ 35تفسري القرآن للعثيمني )" وعشرين من رمضان كان يف مكة ومل يعتمر
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أخطاء عن  سكوته بل وتعاميه: مما يدل على أن عرفات احملمدي إمنا يتَّبع اهلوى يف مواقفه
بينما جتده متحمسا  للرد على أخطاء خمالفيه وإن كانت دون ، وضالالت أصحابه وعصابته

: ني طريقيتأنه قد مجع يف تعامله مع املخالفني ب علىوقد سبق التنبيه ، أخطاء أصحابه مبراحل
امل مع نما تراه يتعبي، فرتاه يتعامل مع أهل العلم والفضل بطريقة احلدادية، واملميعة، احلدادية

 ! أهل الشر من عصابته بطريقة املميعة يف التغافل والتعامي عن ضالهلم

وهذه مسألة مهمة فعرفات مهما كتم شره وحاول أن يظهر بصورة احلكيم البعيد عن الفنت إال 
 ،أن مواقفه من أهل الفنت وجلوسه معهم وذهابه وإيابه معهم وثناءه عليهم ودفاعه عنهم

 . والعياذ باهلل تعاىل، ومنهم لتحكم عليه أنه مثلهم

  .(1)خيالل()املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من : ‘قال 

  .(2)وه(حنفإن الرجل ال خيادن إال من يعجبه ، )اعتربوا الناس بأخداهنم: ¢وقال ابن مسعود 

، ومدخـــلـــه، مـمــشـــاه: )كانوا ال يسألون عن الرجل بعد ثالث: -¬-وقال األعمش 
 .(3)(وإلفه من الناس

)يتكامت أهل األهواء كل شيء إال التآلف : وكان حممد بن عبيد هللا الغاليب يقول
 .(4)والصحبة(

                                                           

 .(927) رقم حتت الصحيحة السلسلة يف األلباين الشيخ وحسنه، داود أبو اإلمام رواه (1)
 .(477/ 2اإلبانة الكربى البن بطة ) (2)
 .(452/ 2) بطة البن الكربى اإلبانة (3)
 .(479/ 2) بطة البن الكربى اإلبانة (4)
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 فليتق هللا تعاىل من ينتسب إىل املنهج السلفي ويهمل هذه النصوص والقواعد السلفية وال يلقي
 . هلا باال  دفاعا  عمن حيب ويرتضي

 : لفيةعالقة عرفات بأهل الفنت واالفساد والتشغيب يف الدعوة السوهاك بعض األدلة اليت تبني 

 )علقته بسامل الغرياين أيب رحيانة(: أوالا 

 .)أخ عزيز من السلفيني(: قال عرفات عن سامل الغرياين هذا

والغرياين هذا طعن يف العالمة حممد بن هادي أشد الطعن على طريقة احلدادية واحلزبيني ومن 
  :(1)هيعرض بالشيخ حممد يف قصيدتذلك قوله وهو 

 )أوليس يزعم حافظا يف وقته(: قوله

 )فتناوبت عنها قبائح سبه(: وقال

 )الذي جرح األنام بظلمه(: وقال

 !! )أين الدليل على الذي هتذي به(: ووصف الشيخ باهلذيان فقال

ي عرف سلفوهل يتكلم مبثل هذا املنطق طالب علم ! أفهكذا األدب مع العلماء واحرتامهم
 ! !أم هو النفس احلدادي اخلبيث، ووجوب التأدب معهم يف اخلطاب، فضل أهل العلم

 

 

  

                                                           

 .)قالوا الربيع جيف بعد زهوه(: واليت هي بعنوان (1)
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 )علقته بعلي املدخلي(: ثانياا 

، دخليتويرت يراه يعيد بعض تغريدات املدعو علي املمن تتبع حساب عرفات الشخصي على 
وعلي املدخلي  ،تويرتالشخصي على ويثين علي املدخلي هو اْلخر على عرفات يف حسابه 

 :منها، هذا له طوام يف كتاباته

  .اخلارجي هاين بريك بعد كل ما حصل منه هليجوتب هؤ وثنا دفاعه _1

وله تغريدات يف املدح والثناء على املظاهرات اليت قام هبا االنفصاليون بقيادة عيدروس _ 2
 .االنفصالمع تشجيعه على ، وهاين بريك على ويل األمر وخلعهم البيعة هناك

غريداته ممن يزعم وتنشر ت! فضال  عن أن تعاد تغريداته؟! فهل جيوز أن ي تابع مثل هذا الشخص
 ! يت فعلهافأين املوقف السلفي منه بعد هذه األفعال ال، أنه ينتسب للمنهج السلفي ويعتز به
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 )علقته بأمحد الزهراين(: ثالثاا 

م الزهراين هو أيضا  ممن تلطخت كتاباته باستنقاص أهل العلمما يؤسف له أن أمحد بن حيىي 
بل قد وصل به احلال للتشكيك يف سلفية الشيخ العالمة حممد بن هادي ، واحلط عليهم

عن يف )بعض الناس يط: حيث قال يف تغريدة له معرضا  بالشيخ حممد بن هادي! املدخلي
،  سنة وأهلهابطرق وألفاظ املخالفني لل، بالطعن يف خواصهم وطالهبم املقربني، العلماء الكبار

: واليوم .وحدادية، و ربان، قواطي صلصة: فباألمس. املأريب واحلليب واحلجوري: كأمثال
 ريه إال  السلفي ال يطعن يف: أقول!!. حنن سلفيون: ويقولون. وحدادية، وصعافقة، فراريج
 (... فاحذروا هذه النوعيات؛ بدليل

 !!ويقوم بإعادة هذه التغريدة السيئة القبيحةمث يأيت عرفات احملمدي 
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 )علقته ببندر اخليربي(: رابعاا 

رفات وينصح ويثين عليه ع ،مع عرفات ن خيرجون ويدخلوناخليربي هو أحد هذه العصابة الذي
ية يفعل )كان بعض الصوف: قوله اخليربي ومن قبيح تغريدات، فهو من خاصة عرفات به،

وكان  !أحسن هللا إىل شيخنا كيف تفضل على البهيمة: فيقول مريدوهالفاحشة بالبهائم 
م مجيع أطياف ف عمت دعوهتأحسن هللا ملشاخينا كي: احلزبيون خيالطون النساء ويقول أتباعهم

هلل در  :وجاء املتأخرون فقام شيخهم بقذف الناس وسبهم وتعيريهم فقال املتعصبة اجملتمع
 (!شيخنا كيف أفحمهم

ينظر إىل هذه التغريدة لتعرفوا نفس هذا الرجل وعقله حيث قرن بني حال الشيخ  وللمنصف أن
لفاحشة والسلفيني حبال الصوفية ومشاخيهم الذين يفعلون ا -حفظه هللا تعاىل–حممد بن هادي 

ذي وهل هذا من األدب ال! فهل هذا منطق طالب علم سلفي يف حق عامل سلفي! بالبهائم
 ؟! أ مرنا به مع علمائنا

 :ومن محاقاته املنشورة يف حسابه الشخصي قوله بعد صدور القرار بالسماح بقيادة املرأة للسيارة
بب لزوالك والتويل عن الشريعة س، {وإن تتولوا يستبدل قوما   ريكم مث ال يكونوا أمثالكم})

 (وذهاب عزك واإلتيان مبن هو خري منك وأعظم متسكاا بدين هللا

 . مل نسمع من عرفات أي إنكار عليها، رجيةوهذا نفس سروري ونزعة خا

 الداخلية تصنف مجاعة اإلخوان املسلمني): ومن محاقات اخليربي قوله يف تغريدة أخرى
يعين شارع ]!! وبعض شوارع اململكة تسمى بأمساء رؤوس اإلرهاب وقاداته، مجاعة إرهابية
 (؟ه  يلم الشاب إن حص  له انفصام، وشارع سيد قطب[، حسن البنا

 !! ال السكوت والتعامي، وهذه احنرافات تستدعي النصح والبيان من األخدان 
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 بل عن عرفات لـمَّا س ئل عن بندر !عليه واحدة إنكار كلمة  لعرفات نسمع ملكله   هذا ومع
 اخليربي أثىن عليه ونصح به!

طيبة يشكر  له جهود "شيخ فاضل ما عرفته إال بالسنة واحرتام العلماء قال عرفات عن بندر:
 !عليها نسأل هللا لنا وله التوفيق"
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 )علقته بصلح كنتوش العدين(: خامساا 

ي االنفصايل وله عالقة مع مثري الفنت واخلارج، أحد كبار مثريي الفنت يف اليمن يعترب كنتوش
اهرات من خروج وتظ الذي حصل منهبعد كل  هل له تواصل مستمر معوال زا، هاين بن بريك

املأل يف  ويعلن هذا كنتوش على، وخلع للبيعة ومشاركة يف الدميقراطية و ريها من الضالالت
م )أنا مدير جمموعة ع الواتس ليس فيها إال بعض املشايخ منه: حسابه يف الفيسبوك فيقول

 (... أخونا هاين

ويف جمموعة فيها خواص املشايخ مع كل ما  ،من املشايخ عجب هل ال زال هاينولك أن ت
 !! صدر منه من الطوام والبوائق

ريك )حنن متواصلون مع أخينا هاين بن ب: ويقول كنتوش مؤكدا  هذه العالقة يف تعليق آخر 
 بل كنت متواصال معه منذ حنو ساعة من كتابة هذا املنشور(، تقريبا كل يوم

 !! مناصحةمث حيتج بعد ذلك أن تواصله مع هاين لل

 ! هم عشر معشار ما فعله هاينؤ ذر ويطعن يف مشايخ مل تبلغ أخطاومع ذلك فكنتوش حي

موقفا  واضحا  من عرفات يف حق هذا الشخص إال الثناء عليه حيث يقول  وإىل اْلن مل نر
م إن شاء )نعم ننصح هب: عرفات حينما سئل عن كنتوش وعبدالغفور اللحجي هل ينصح هبم

 .(1)(... لشيخ عبد الغفور والشيخ صالح من طلبة العلم وممن فتح هللا عليهمهللا اإلخوة ا

 

 

  

                                                           

 https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=37228 انظر: (1)

https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=37228
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 )علقته بعبد اإلله اجلهين(: سادساا 

ال قبل واجلهين هذا مع أنه مل يعرف السلفية إ، يعترب اجلهين هذا أحد خواص عرفات ومقربيه
ق الشيخ فهو القائل يف ح، وعلمائهاسنوات قليلة إال أنه سرعان ما بدأ يتطاول على أعالمها 

بة والعياذ بل يريب تربية سيئة على طريقة  الة املتعص... ): -حفظه هللا تعاىل-حممد بن هادي 
 .باهلل(

فسك ال حتزن إال على نف): -حفظه هللا تعاىل-وهو القائل عن الشيخ سليمان الرحيلي 
 . تابع(فمواقفك مع املميعة واحللبية ومن بعدهم معروفة لكل م

دادي البغيض يف ه احلونـََفسِ ، فانظر جلرأة هذا السفيه على أهل العلم ووقاحته يف خماطبتهم
 . تعرف من هو عرفات أيضا  ، مث انظر موقف عرفات منه، التحدث عنهم
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 )علقته بأسعد الزعرتي( : سابعاا 

بة العلم )هو من طل: ال ي عرف لعرفات موقف من هذا الرجل إال الثناء عليه حيث يقول عنه
 . (1)الذين حيضرون عند املشايخ واملشايخ يعرفوه وهو على خري(

لك الفتنة وقد أنقذه هللا تعاىل من ت، وأسعد الزعرتي كان من الغارقني يف فتنة فاحل احلريب
عرتي ويف هذه الفتنة سلك الز  -وهللا أعلم هل جيحدون هذه املنة-، بالعالمة حممد بن هادي

لماا )ال أحد من اإلخوة ينزل ك: حيث قال يف منشور له، ادية مع بعض أهل العلمطريقة احلد
للمدعو فركوس أو سليمان الرحيلي ومن هم على شاكلتهما حَّت يعرف موقفهم الواضح 

(2)ي(من حممد بن هادي احلداد
.  

 فانظر كيف طعن هذا السفيه يف ثالثة من أعالم الدعوة السلفية فوصف العالمة حممد بن
)ال  :وهذا تبديع صريح وإحلاق للشيخ بطائفة يقول عنها الشيخ ربيع!! هادي بأنه حدادي

أفجر من هذه احلدادية وال أكذب منها وهللا يفوقون اجلهمية يف الكذب ويفوقون الروافض يف 
 وهل أصبح عالمة املغرب!! فهل بلغ الشيخ حممد عندك يا زعرتي هلذه الدرجة! الكذب(

!  يمان الرحيليوال ينشر له وال للشيخ سل! ركوس يف ليلة وضحاها املدعو فركوسالعريب الشيخ ف
ال أنه الذي ما ذنبه إ، كل هذا فقط ألنه ليس هلما موقف واضح جتاه الشيخ حممد بن هادي

 !! تكلم يف عرفات وعصابته حتذيرا  لألمة من شرهم

وقف العلماء الذين ليس هلم مبل وكل من كان على شاكلة هذين العاملني من ! وليس هذا فقط
بقية مشايخ و ، وعبدالرمحن حميي الدين، والعباد، واللحيدان، كالفوزان،  واضح من الشيخ حممد

 !! السلفية يف العامل

 

                                                           

  https://www.youtube.com/watch?v=6UuWMqSF6Uwنظر: ا (1)
 (.111)ص: يف صورة املنشور ذلك أيَّده على كالمه هذا الفاسد املدعو: رائد املهداوي، كما سوف ترى و  (2)

https://www.youtube.com/watch?v=6UuWMqSF6Uw
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ولكن  ،فهذا أيها السلفي الصادق هو من يثين عليه عرفات وميدحه وحيث عليه وأنه على خري
 على أشكاهلا تقع.، والطيور ال  رابة فاملرء على دين خليله
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  )علقته بنزار هاشم(: ثامناا 

 ،ونزار هذا ممن قلت بضاعته يف الدعوة للتوحيد يف بالده اليت انتشرت فيها مظاهر الشرك
ب هللا فال هو قام مبا أوج، واشتغل عوضا  عن ذلك بالرد والطعن يف إخوانه الدعاة للتوحيد

بلده  علىشره  يفومل يقتصر ، إخوانه القائمون بواجب الدعوة هناكوال سلم منه ، تعاىل عليه
لك وكان من آخر ذ! بل سخر قلمه كذلك للطعن يف علماء السنة يف خارج بلده، فحسب

حفظه -ما سطره من وريقات مألها بالغمز واللمز والطعن الصريح يف العالمة حممد بن هادي 
سطر ورقات أخرى سلط فيها لسانه على العامل  وما هي إال أيام معدودة حىت، -هللا تعاىل

)ال تتكلم  :ومما قال فيها خماطبا الشيخ حممد بازمول -حفظه هللا تعاىل-الفاضل حممد بازمول 
اطب أهل العلم والفضل كأهنم  (1)!حىت تعلم وتعي( بل علم ووعي وإدراكيف أمور  أفهكذا خي 

 ! !أيت هذا الغر السفيه فيعلمهمحىت ي، جمانني ال يعون وال يدركون وال يعقلون

 :وبعد هذا كله ال جند من عرفات إال الدفاع عن هذا الرجل صاحب الشر والفتنة وقوله عنه
)هو من املشايخ السلفيني ونفع هللا به وليس حداديا  كما يزعمون بل على السنة ومع مشايخ 

  .(2)شيخ سلفي(الشيخ نزار أعرفه ... أهل السنة

                                                           

 .التغريدات املنشورة()التعقبات املسطورة على بعض : مقال نم (1)
 =Al_iFvFL_w-https://www.youtube.com/watch?vانظر:  (2)

https://www.youtube.com/watch?v=-Al_iFvFL_w
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من نظر يف موقف عرفات من هاين بن بريك رأى موقفا  ضعيفا  هزيال  ال ي قارن أبدا  مبوقفه من 
وهذا إن دل  ،وال يتناسب هذا املوقف مع ما عليه هاين من ضالالت واحنرافات، بقية خمالفيه

إذ ، اهلوى وإمنا حيكمه، عرفات يف الردود ال حيكمه الشرع على شيء فإمنا يدل على أن ميزان
لو كان عرفات صادقا  متجردا  عن اهلوى لكان رده على هاين بن بريك أوىل بكثري من الرد 

 : ثننياعلى  ريه ألمرين 

  ،أن بعض خمالفات هاين هي خمالفات ألصول من أصول أهل السنة واجلماعة: األمر األول
 لدميقراطينياودخوله وتعاونه مع ، واخلروج يف املظاهرات والدعوة إليها، أمرهكخروجه على ويل 

 . واالشرتاكيني

فكان لزاما  عليه أن يرد ، (1)أن عرفات كان يزكي ويثين ويدافع عن هاين بن بريك: األمر الثاين
أحببت )إذا : -تعاىلرمحه هللا -قال سفيان الثوري . عليه ويتربأ منه بكل قوة وصدق ووضوح

 . (2)هللا( فلم حتبه يف، فلم تبغضه عليه، مث أحدث حدثا  يف اإلسالم، الرجل يف هللا

ليست على و ، عدم رد عرفات على صاحبه هاين ليدل على أن مواقفه مبنية على اهلوىإنَّ و 
، طريقة احلدادية :وهبذا يكون عرفات قد مجع يف تعامله مع املخالفني بني طريقتني، موافقة احلق

راه يتعامل مع بينما ت، فرتاه يتعامل مع أهل العلم والفضل بطريقة احلدادية، وطريقة املميعة
 . (3)!بعض أهل األهواء ممن جتمعه معهم عالقة بطريقة املميعة يف التغافل والتعامي عن ضالهلم

                                                           

 رجل بريك نب هاين": الرفاعي اإلله عبد قول ومنها، حتصر أن من أكثر سابقا   هاين على وأتباعه عرفات ثناءات (1)
 مع املوقف ذاه يتناسب وهل! ؟!أحدث ملا موقفهم أين تعاىل هلل ثناءاهتم كانت  ولو، "كذلك  حنسبه عدن يف اجلهاد
 !! هادي بن حممد الشيخ فضيلة ضد الشعواء محلتهم

 .(34/ 7) األولياء حلية (2)
 . كما سبق بيانه يف الدليل اخلامس عشر  (3)
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 ،ولك أن تقارن بني موقف عرفات ممن أنكر وثيقة اإلمام ومل يبدع اإلمام العتباره مضطرا  
 : وموقفه من هاين بن بريك وتوضيح ذلك فيما يلي

ايخ والسعي احلثيث إلسقاط مجيع مش، ال خيفى موقف عرفات من امتحان الناس باإلمام: أوالا 
طرا  ولكنهم يعذرون اإلمام ويعتربونه مكرها  مض، الذين أنكروا مضامني الوثيقة–اليمن و ريهم 

دون أي  ،مما ارتكبه حممد اإلمام يف الوثيقة بأضعافبينما هاين ارتكب أمورا  أعظم ، -إليها
 : ومنها، ضرورة وال إكراه

 يقة وهذا الدستور حيتوي على مضامني وث، أن هانيا  قد أقسم على احرتام الدستور اليمين
 . )1(اإلمام وأكثر

 جلمهوري اومعلوم أن النظام ، أن هانيا  اقسم على أن حيافظ خملصا  على النظام اجلمهوري
 . ما هو إال نظام من أنظمة احلكم الدميقراطية

  ارة وإن كانت عصابة عرفات تروج أن الوز ، وال مكرها  عليها، هانيا  ليس مضطرا  للوزارةأن
يته مببادئه وتضح، وقد أظهرت األيام حرصه عليها، وال استشراف نفس، أتته عن  ري ر بة

 . ومنهجه من أجلها وذلك بعد عزله منها

 رجات احلوار الوطين اليمين أعظم مما  ويف بنوده ما هو، أنه ملا كان وزيرا  كان مقرا  على خم 
 . )2(وال على تبعاهتاإال أن هانيا  مل يكن مكرها  على الوزارة ، يف وثيقة اإلمام

 

                                                           

 أحافظ وأن ،رسوله وسنة هللا بكتاب متمسكا   أكون أن العظيم باهلل )أقسم: هاين عليه أقسم الذي القسم ونص (1)
 أحافظ وأن ،كاملة  رعاية وحرياته الشعب مصاحل أراعي وأن، والقانون الدستور واحرتام، اجلمهوري النظام على خملصا  
الدستور ( من 160ـ كما يف املادة: )ç. شهيد( ا أقول ما على وهللا، أراضيه وسالمة واستقراره الوطن وحدة على
 . اليمين

 . املرأة وحرية، بالدميقراطية والعمل، الفكر حرية: بنودها من كان  الوطين احلوار خمرجات (2)
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رجات احلوار الوطين والدستور وقد  ،فأين  رية عرفات على الدين مما اشتملت عليه مبادئ خم 
 ؟! قريبا  منها أو دوهناأسقط حممدا  اإلمام مبا هو مثلها أو 

واخلروج  ،كخروجه على ويل أمره،  خمالفات ألصول أهل السنة واجلماعةأن هانيا  ارتكب : ثانياا 
عاملا  هبذه  ،واالشرتاكيني الدميقراطينيودخوله وتعاونه مع ، يف املظاهرات والدعوة إليها

 فِلم مل يشهر عرفات قلمه يف الرد على هاين كما فعل مع حممد، عليها ري مكرٍه ، املخالفات
 . فضال  عن الرباءة منه، اإلمام

إن هذا التناقض الواضح ليظهر أن  رية عرفات وردوده اليت وجهها حملمد اإلمام ليست  رية 
 ؟! ن بريكب مل تظهر هذه الغرية جتاه خمالفات هاين وإال فلمَ ، دينية مبنية على شرع هللا تعاىل

 

 بيان موقفه سؤاال  وجه له يطلب لعرفات تضمن ين منشورند كتابيت هلذا الرد بلغع: ملحظة
 عرفات: فقال، لكونه اهتم مبجاملة هاين

 طريق فأىب إال السري يف، حينما خرج يف املظاهرة -فيما أعلم-)أما هاين فأنا أول من نصحه 
ون الصادقون ومل يتعصب له السلفي، تغريدات سيئةالسياسيني واحنرف عن اجلادة وتكلم و رد 

 . وهلل احلمد

ومن زعم أين دافعت عنه أو عن أخطائه أو بررت ، وحنن مع مشايخ أهل السنة وعلمائها
بني فيها  :وقد نشر أخونا الشيخ عبداإلله اجلهين تغريدة، مواقفه فهذا كذب حمض وافرتاء

 . بالتأريخ النصراين 2017ديسمرب  وأين مع العلماء يف موقفهم بتأريخ، موقفي

 .(1)(فحسبنا هللا ونعم الوكيل! قبل خروج من خرج عن صماته

  

                                                           

  انظر صورة احملادثة يف آخر هذا الدليل. (1)
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 : ويل مع هذا اجلواب اهلزي  وقفات

هرة( حينما خرج يف املظا -فيما أعلم-)أما هاين فأنا أول من نصحه : قوله: الوقفة األوىل
  :ويل على كلمه هذا ملحظتان

 ؟الذي سنح لك تأجيل النصيحة هلاين حىت ظهر يف املظاهرات على املأل ما هذا الرفق: األوىل
 الَقَسم وأين أنت من مناصحته يف؟ وأين أنت من املخالفات اليت ارتكبها قبل عزله من الوزارة

 ؟ الذي اشتمل على قريب من بنود الوثيقة

: انه فقالهللا دعواه بلسوقد كشف ، ه أنه أول من ناصح هانيا  ؤ من َكِذِب عرفات ادعا: الثانية
من ِقبل أهل العلم  -سرا  وعلنا  -واحلق أن مناصحة هاين كانت ، )حينما خرج للمظاهرة(

 . والفضل كانت قبل خروجه يف املظاهرات

م )فأىب إال السري يف طريق السياسيني واحنرف عن اجلادة وتكل: قال عرفات: الثانية الوقفة
 . و رد تغريدات سيئة(

 : التعليق

زاب االشرتاكية وتعاونه مع األح، أين حتذيرك التفصيلي من هاين يف خروجه على ويل أمره: أوالا 
واالختالط  ؟ورفع الشعارات الدميقراطية؟ املشاركة يف احتفاالت االنفصالينيو ، والدميقراطية

 ؟! أنه مصر على السري يف هذا الطريقمع إقرارك ؟ بالنساء

حبجم هذه  وال يليق، يل منك مييع املخالفات اليت ارتكبها هاينأن هذا الكالم اإلمجا: ثانياا 
 . الضالالت واالحنرافات

أال تعلم يا عرفات أن ما نشره هاين يف حسابه الرمسي من تغريدات هي دعوة للخروج : ثالثاا 
 ومتجيد  ،والدعوة للخروج يف املظاهرات، والدعوة لالنفصال، ومحل السالح، على ويل األمر
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الت تفي مبا تضمنته هذه التغريدات من ضال )تغريدات سيئة(: فهل قولك؟ االشرتاكيني
 ؟! واحنرافات

ومثل هذا  ،ومل يتعصب له السلفيون الصادقون وهلل احلمد(): والعجب منه بعد هذا كله قوله
وكل  ،يدرك بشاعة ما ارتكبه من خمالفات فكل عاقلٍ ، الكالم ال خيرج إال ممن انعدم ماء وجهه

 !!  مل يتعصبوا ملا ذ ِكر يف وثيقة حممد اإلمامني الصادقنيالسلفي

ال هبذه الدعاوى الفار ة عن ، والشأن كل الشأن يف املوقف الشرعي من تلك املخالفات
 ؟! أم أن هذا من الكيل مبكيالني، املضمون

افعت عنه ين دومن زعم أ، )وحنن مع مشايخ أهل السنة وعلمائها: قال عرفات: الثالثة الوقفة
 وقد نشر أخونا الشيخ عبداإلله، أو عن أخطائه أو بررت مواقفه فهذا كذب حمض وافرتاء

بالتأريخ  2017وأين مع العلماء يف موقفهم بتأريخ ديسمرب ، بني فيها موقفي: اجلهين تغريدة
 . فحسبنا هللا ونعم الوكيل(! قبل خروج من خرج عن صماته. النصراين

 : التعليق

ا نشره عنه الشيخ مب -حفظه هللا تعاىل-علم القاصي والداين حتذير العالمة ربيع املدخلي : أوالا 
مبا نشره و ، )منحرف(: فقال الربيع يف هاين، حممد بن هادي عندما دخل على الشيخ ربيع

و)هو ، ثالثا   )خان الدعوة السلفية(: صاحل البكري يف زيارته للشيخ وقوله عن هاين بن بريك
حفظه هللا -أمَّا عرفات وعصابته فإهنم كانوا يدخلون على الشيخ ربيع ، ج خبيث(على منه

 ،باستمرار ومع ذلك مل ينشروا من الشيخ ربيع كلمة واحدة يف صاحبهم هاين بن بريك -تعاىل
معكم ما لكي ال ي س؛ حتجبون ضالالت هاين عن الربيعفه  كن ت يا عرفات وعصابتك 

ف تزعم بعد وكي؟! مثل هذا وأكثر وال تنشرونه محاية  لصاحبكم أم كنتم تسمعون؟! تكرهون
 ؟! هذا أنك مع مشايخ أهل السنة
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مل تنقلوا -اىلحفظه هللا تع–أنك وعصابتك مع قربكم من شيخنا الوالد عبيد اجلابري : ثانياا 
ن مبينما  ريكم إذا دخل على الشيخ الوالد عبيد خرج ، يف هاين بن بريك حرفا  واحدا  لنا 

الم يف هذا الرجل، ومن أمثلة ذلك ما حصل مع األخ أيب أسامة الكوري لـمَّا زار الشيخ بك
 مرة  الشيخ عبيدا .

حفظه –بن سليمان اجلابري  ذهبت مرة  لزيارة شيخنا عبيدقال األخ أبو أسامة الكوري: )
ما قام به من و  م َسلما  ويف أثناء اجللسة ذكرت له خروج هاين بن بريك على ويل أمره، -هللا

 مظاهرات وأمسعته بعض كالمه من اجلوال.

 يصلين شيء : )مل-حفظه هللا تعاىل-هذا بعد خروجه مبدة من الزمن، فقال شيخنا عبيد وكان 
 من هذا، وأول مرة أمسعه منك(

فاستغربت من عدم إخبار شيخنا مبا قام به هاين بن بريك، مع ذيوع ذلك وانتشاره يف وسائل 
تنوعة، فانصرفت من عنده وأنا جد مستغرب من عدم وصول خرب هاين بن بريك اإلعالم امل

 للشيخ عبيد مع أنه تصله أمور أقل من هذه.

يريدين يف أمر،  -حفظه هللا–وبعد هذا اللقاء مبدة من الزمن اتصل علي الشيخ عبيد اجلابري 
خنا اْلن يف مواقع يا شيفذهبت إليه، ويف أثناء لقائي به جاء ذكر هاين بن بريك، فقلت له: 

التواصل يقولون بأنكم مل تتكلموا يف هاين بن بريك لكونه قريبا  منكم، فقال يل: سجل ما 
 سأقوله، وانشره.

 .هأفسجلت الكلمة األوىل اليت حذر فيها من هاين بن بريك مث نشرهتا كما طلب مين الشيخ(

ا يقع فيه هاين عبيد مع قرهبم منه موهذه الواقعة توضح أن عرفات وعصابته ال يوصلون للشيخ 
 فات خمالفة للمنهج السلفي، وهذا من اخليانة للدعوة السلفية.ابن بريك من احنر 

نه مل ث إحي، مع مشايخ أهل السنة وعلمائها ه أنهعرفات يف زعم كذبأيضا   وهبذا يتضح 
 .نشر حتذير الشيخني يف بادئ األمري
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؟ ن موقفكشهد مبا نشره عنك عبداإلله اجلهين يف بياكيف يسوغ لك يا عرفات أن تست: ثالثاا 
وملاذا االستمرار بالكذب ؟! أم جف قلمك يف حق ِخدنك هاين؟ أهو الناطق الرمسي عنك

ك على من دافع واعرتاض، فعبداإلله مل يبني سوى أنك مل توافق هاين يف خروجه على ويل أمره
 هفي وال يتناسب مع ما وقع، احلجوري واإلماممن وهذا موقف هزيل مبقارنته مع موقفك ، عنه

 !! هاين من احنرافات

أبعد هذا املوقف اهلزيل الذي نقله عنك عبداإلله يسوغ لك أن تغمز العالمة حممد بن : رابعاا 
؟ اصحنيأهذا جزاء الن، (!)قبل خروج من خرج عن صماته: فتقول -حفظه هللا تعاىل–هادي 

حممد بن وتسعى سعيا  حثيثا  للتحريش بني العالمتني ربيع و ؟ بال هوادة لظاملةأن تشن محلتك ا
وكل عاقل يدرك أنك مل جتتهد يف استخراج الكالم من الشيخ ربيع يف هاين بن بريك  ؟ هادي

مون كما تزع  -كما اجتهدت يف محلتك الشعواء ضد الشيخ حممد بن هادي مع أن اخلالف 
هللا ونعم  فحسبنا؟! وهاين خالف أصوال  من أصول السنة -تكلم يف طالبه  ا  أن الشيخ حممد

 . الوكي 
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لفرتة األخرية ا وقد اتضح جليا  يف، بني شخصية احلجوري وعرفات من التشابه الشيء الكثري
 . الدعوة ومتزيقهاوسعيه يف تفريق ، عرفات على العلماء ةأر ج  عظيم 

ناس )احلجوري يهدم مصرا  ويعوض ال: والعجب أنه يف رده على احلجوري كتب على طرة الرد
وما تكشفه لنا هذه األيام من سعي عرفات يف هدم كثري من الدعوات يف كثري من ، بعرا (

و دليل وتعويضه هلم بغلمان وجماهيل ه، وزرع الشقاقات بينهم، وجرأته على العلماء، البلدان
احل مقارنة عرفات بني طريقة فالقارئ وسأسرد لك أخي ، على مشاهبته للحجوري يف ذلك

لك من خالهلا أن عرفات إمنا كان حيارب شخص احلجوري  ليتبني  (1)،احلجورياحلريب وطريقة 
 ،ال منهج احلجوري ومسلكه فهو واحلجوري متقاربان يف املسلك متشاهبان يف الطريقة واملنهج

 : ذلك ما يليومن 

، م وإسقاطهم)الطعن يف العلماء واحتقاره: قال عرفات يف أوجه الشبه بني فاحل واحلجوري: أوالا 
 . والسيما الشيخ ربيع وعلماء املدينة(

قد سبق التنبيه والتدليل على مسلك عرفات يف التنقص والنيل من علماء املدينة وعلى رأسهم 
د الرزاق العباد والشيخ عب، والشيخ سليمان الرحيلي، العبادوالشيخ عبداحملسن ، الشيخ ربيع

ن بقية له موهكذا ني، وما جهوده الظاهرة واخلفية يف إسقاط العالمة حممد بن هادي عنا ببعيد
 . من سلوكه مسلك احلدادية مثاال  املشايخ ما هو إال 

عن مجلة  لبغيولقائل أن يعارض مشاهبة عرفات للحجوري بأن نقده قد اشتمل على دفع ا
من العلماء على رأسهم الشيخ ربيع املدخلي والشيخ عبيد اجلابري والشيخ حممد الوصايب 

  ؟مرعي عبدالرمحن مرعي وعبدهللا خانوالشي، والشيخ حممد بن هادي

                                                           

 .ما يف كتابه: )البيان الفوري(ك  (1)
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فقد  ،مل يسلموا من تنقص عرفات وهتجمه عليهم ءواحلقيقة أن امللفت للنظر أن هؤالء العلما
، ابريومل يبق منهم سوى العالمتني ربيع املدخلي وعبيد اجل، يف إسقاطهمسعى سعيا  حثيثا  

، المة ربيعفقد سبق بيان نيله من الع، وعرفات  ري مأمون يف أن يبقي هلذين العاملني قدرمها
 .(1)(... )سيسقط الشيخ ربيع من أعني أهل السنة: كما قال،  وأن َمن ال يوافقه فمآله السقوط

حلريب كما حاول ذلك فاحل ا،  إفساد هو يف احلقيقة من اهلدم لدعوة الشيخنيوما يقوم به من 
 . واحلجوري قبله

ملفاسد فال )عدم النظر إىل املصاحل وا: قال عرفات يف أوجه الشبه بني احلجوري وفاحل: ثانياا 
 . يراعيان مصلحة الدعوة فكالمها ينظر إىل مصلحة نفسه الزكية(

رد على الشيخ وال، عرفات ومن معه للحصول على تزكيات الشيخنيوكذلك السعي احلثيث من 
وضرب كالم العلماء بعضه ببعض وإيقاد الفتنة بينهم دون مراعاة للمفاسد ، حممد بن هادي

جعل مصلحة  إال ضرب من، الكبرية اليت حتصل يف الدعوة وتفريقها والفتنة بني مشاخيها
 . ت وفاحل واحلجوري يف ذلكفاتفق عرفا، االنتصار للنفس فوق كل مصلحة

 . (!قلدةيسريهم م -يف نظرهم-ألن هذا ، )يأنفان من االقتداء بالعلماء: قال عرفات: ثالثاا 

ن فقد ناصحه العالمة حممد ب، وكذلك عرفات أََنف من قبول نصائح العلماء وطلبة العلم
التحريش بني و  وقابل النصح األخوي بالتمرد بل، وبعث إليه بعض اإلخوة ليناصحوه، هادي
فكان يف ذلك أدهى وأمكر من فاحل واحلجوري حيث عارض النصائح املوجهة له ، العلماء

وأنفة عرفات حمفوفة  ،بالترتس بالشيخني اجلليلني وبطريقة خبيثة ولَّدت فجوة كبرية بني العلماء
 . بالدهاء واملكر وحماطة بالتظاهر باالقتداء بالعالمتني ربيع وعبيد

)يشعران املستمع لكالمهما أهنما مها الغيوران على الدعوة ويشعران : قال عرفات: رابعاا 
 . باملسؤولية خبالف  ريمها(

                                                           

  (.11)ص: : انظر: الدليل األول (1)
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وقد  ،حىت لَيظن الظان أهنم أوصياء على الدعوة، وكذلك مارس عرفات وعصابته هذا املسلك
مطية لتوسيع  -حفظهما هللا تعاىل–جعلوا من قرهبم من الشيخني عبيد اجلابري وربيع املدخلي 

ملراكز وأناس مل يكد –، وما تلك البيانات اليت تربو على العشرين بيانا  ، ِوَصايَِتهم على الدعوة
سونه من إرهاب إال مثاال  ملا ميار ، واليت تتربأ من الطعن يف عرفات وزمرته -يسمع هبم من قبل

: يع املدخليلعالمة ربوهذا الصنيع ي ذكرنا بصنيع املأريب قال ا، ووصاية على الدعوة، فكري
كل   بل ملواجهة، "بل شكل أبو احلسن جمموعة من أنصاره ملواجهة العلماء الذين انتقدوه

وروا أبا ص، مسوه بــ)براءة الذمة(، فأصدروا بيانا  والغالب أنه من إمالئه، العلماء وإسقاطهم
 . (1)ظاملني"احلسن فيها مظلوما  وخصومه 

ون ، ببعض العلماء)تسرتهم : قال عرفات: خامساا  خلف  -ا  وكيدا  مكر –ففاحل وحزبه يتسرت 
خ واحلجوري يتسرت  بكلمة "أوصى يل الشيخ مقبل" وأنا على طريقة الشي، بعض العلماء يف جند

 . مقبل(

 -مكرا  وكيدا  –وما يقوم به عرفات من التسرت بالعالمة عبيد اجلابري والعالمة ربيع املدخلي 
سلك مهو ، الذي سار عليه فاحل واحلجوري باألمس وعرفات اليوم سلكامل اوهذ، أمر  ظاهر

حلدادية فهي )وأما شبكة ا: حيث قال -حفظه هللا تعاىل-الشيخ ربيع  حذر منهاحلدادية اليت 
وال يغرنك  ،املعادية لعلماء السنة واحملرشة بينهم والساعية يف تفريقهم ومتزيقهم وتشتيت مشلهم

عتقدون ألهنم ي؛ فإن ذلك من كيدهم ومكرهم، لعلماء املعاصرينما تراه من تعلقهم ببعض ا
وإذن  ،أهنم لو أسقطوا كل علماء السنة لفضحوا وظهرت عداوهتم ألهل السنة وضوح الشمس

 ،والتظاهر باحرتامهم حىت تنجح خططهم ومكايدهم، فال بد من اإلبقاء على قليل منهم
 وكم ، فكم طعنوا فيهم، سلفهم احلدادية األوىلوهؤالء القلة من العلماء كانوا اهلدف األول ل

 

                                                           

 . احلسن أيب مراحل بيان (1)
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ر فاخرتعوا واخرتع رؤوسهم التظاه، فلما سلكوا هذا املسلك سقطوا على أم رأسهم، شوهوهم
 . (1)باحرتام هذه القلة من العلماء حىت ال يسقطوا مرة أخرى(

خصال كأن  يهو ، وبأساليبه أليق، وهي به ألصق، عرفات ذكرهابعض املقارنات اليت  هذهف
 و ريها ،التحريش بني العلماءالكذب، و  :وزاد عليها، عرفات تقمصها من شخصية احلجوري

 ! فكأنه يصف نفسه وطريقته يف إسقاط العلماء وطالب العلم

، جوري(ة عرفات احملمدي ملنهج احل)بيان مشاهب: فارس الطاهر مقاال  بعنوان شيخوقد كتب ال
 . (2)عرفات للحجوريجتد فيه مزيد تفصيل يف مشاهبة منهج فراجعه 

  

                                                           

 . (576/ 9)فتاوى الشيخ  جمموع (1)
  Ehs-https://mega.nz/#!X2wEgQDZ!¢MDsnLkas22Ol2XRH1wf3Jt6aT¢RLDiDiraS7Tsالرد:  رابط (2)

https://mega.nz/#!X2wEgQDZ!_MDsnLkas22Ol2XRH1wf3Jt6aT_RLDiDiraS7Ts-Ehs
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اإلمارات كان قد افتتح دولة أن أحد األشخاص يف  (مطعم سند شهباز) :تتلخص قضية
)مطعم سند شهباز( وهذا االسم )سند شهباز( هو اسم لوثن ي عبد من دون : مطعما  باسم

وقرر  ،وقد حصل خالف بني اإلخوة بسبب هذه التسمية احملرمة، تعاىل يف بعض البلدانهللا 
خ ربيع وبنيَّ هلم ا اجتمعوا عند الشيفلمَّ ، -حفظه هللا تعاىل-األطراف رفع املسألة للشيخ ربيع 

ع حينها كذب عرفات على الشيخ ربي، و ضب الشيخ  ضبا  شديدا  ، حرمة هذه التسمية
  !(هنم غريوا اسم املطعمإ): وقال للشيخ

قال للشيخ ربيع و  -تعاىلرمحه هللا - فقام حينها األخ إمساعيل ابن الشيخ مشس الدين األفغاين
م جاء اإلخوة مث بعد هذه اجللسة بيو ، إن عرفات قد كذب عليه يف أنه قد مت تغيري اسم املطعم

لى اسم )سند شهباز( عللشيخ ربيع بتصوير فيديو يبني أن املطعم مل يتم تغيري امسه بل هو باق 
 . اىلعلى الشيخ ربيع حفظه هللا تعفانكشف حينها كذب عرفات ، عرفات كذبوليس كما  

، ستحياءي الكذب دون اهذه القضية تدل على الصفة املتكررة عند عرفات أال وه: التعليق
  !!!كان هذا الكذب على حساب جناب توحيد هللا تعاىل  حىت لو

ن عرفات وتسرته على َمن له معه مصلحة وعالقة، وإن كا تكت موأيضا  تدل هذه القصة: على 
 بلغ يف البشاعة ما بلغ! هخطؤ 
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وآخر فتنة أشعلها  ،لقد سعى عرفات وعصابته بطرقهم املاكرة للتحريش وإثارة الفنت بني العلماء
 - تعاىلحفظهما هللا– هادي وحممد بن هادي ما حصل بني الشيخني ربيع بنهو وعصابته 

صرفاهتم وقد عاين ت، على اخلري واهلدى اجيمعهموأن ، يزيلها أن تعاىل من فجوة نسأل هللا
 .القاصي والداين

خني يف وملا انضم صوت الشي): -تعاىل حفظه هللا– الشيخ حممد صغري عكور فضيلة قال
 واصطنعوا خطة يتخلصون هبا من إمامي، اجلرح والتعديل تصدعت قواعد خصوم السلفية

وشيخ  ،فسعت طائفة جاهدة للفصل بني والد وولده، لضرب اخلصم باخلصم؛ اجلرح املدخليني
 . (بالتلبيس وحجب احلقائق؛ وتلميذه

الني من وسوف أذكر مث، وهلا أشكال متنوعة، كثرية وكبرية  وجهود هذه العصابة للتحريش
 : ي على تويرتحسابه الشخص عربعرفات  تغريدات

! كذابنيوأنه أحد ال! حني مسعت  الدعاء على الشيخ ربيع): قال عرفات: التغريدة األوىل
فأين  !تذكرت دعاء احلريب على الشيخ ربيع ودعاء احلجوري على الشيخ عبيد! وبطانته سيئة

وعرف  ،لقد نصر هللا احلق وسقطت رؤوس الفتنة وسقط من كان ينفخ فيها! احلريب واحلجوري
 . (فالصرب عواقبه أحلى من العسل. الشباب حقيقة هذه املؤامرة
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املدخلي على  ديإن عرفات كتب هذه التغريدة بعد مساعه لدعاء الشيخ حممد بن ها: التعليق
  وقد (1)،¬ على كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وا يرتبمن زعم أن الشيخ حممدا  وطالبه مل

: فقال ريشهوحت بشره ومكره رمفجاء هذا اجمل، عاما  مل يذكر فيه أحدا  بعينه كان دعاء شيخنا
يكذب  فانظر أخي القارئ كيف (...وأنه أحد الكذابني! حني مسعت  الدعاء على الشيخ ربيع)

الشيخ ربيع  ر قلبوإليغا، ألجل التحريش بني علمائنادون استحياء وال خوف من هللا تعاىل 
 ! فجعل كالم الشيخ العام خاصا  يف الشيخ ربيع، على الشيخ حممد

اجملالس املغلقة فكيف ب، مما أظهرها هللا على صفحات حسابه، وهذا  يض من فيض حتريشاته
 ؟! من مكرهم وكيدهمتعاىل مع الشيخ ربيع حفظه هللا 

العاملني بني هذين  ،واملقصود أن لعرفات وعصابته السعي احلثيث يف إيقاد نار الفتنة وإشعاهلا
 . عن الدعوة السلفية ا  هبما فتن تعاىل اجلليلني اللذين قمع هللا

 ،وأنقل لك أخي القارئ ما يؤكد خربة الشيخ حممد بن هادي بأساليبهم التحريشية املاكرة
"فالشيخ ربيع : -تعاىل حفظه هللا-فقال ، فيه من كالم حينما سئل عما أشيع عن الشيخ ربيع

 اءوليقل يفَّ ما ش، والد

 لعزة من أعراضنا ما استحلت هنيئا  مريئا   ري داء خمامر  

 . والناس حبمد هللا يعرفون حممد بن هادي

وعرف  ،وكشف سرتهم، واحلمد هلل قد فضح هللا أمرهم، وأما الصعافقة فلن نسكت عنهم
والعقالء  ،وال يزالون هم بأنفسهم يكشفون عن أنفسهم للناس، حاهلم مجيع العقالء يف العامل

 . وهلل احلمد"، يتابعون ويرون أفاعيلهم

 

                                                           

 .¬ احلموية لشيخ اإلسالموكان ذلك بعد انتهاء شيخنا حممد بن هادي من شرح  (1)
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 [. .]إن الضاللة كل الضاللة أن تنكر ماكنت تعرف): قال عرفات: التغريدة الثانية

الذي يذهب مكة واليزور الشيخ ربيع ا وليس عنده شيء مينعه فهو مغبون وهو : باألمس قالوا
ه واليوم هجروا ربيعا وهو عندهم يف املدينة فهذ: قلت! مغموصوال ينصرف عنه إال ، اخلاسر

 . (سيقة ألحد (1)نربيع مل ولن يكو ؟ فماهي أعذاركم! أحكامكم فيمن صنع كصنيعكم

مد بن حمالعالمة " هو الشيخ ... "باألمس قالوا: إن الذي يقصده عرفات بقوله: التعليق
يدل ل -حفظه هللا تعاىل–شيخنا حممد بن هادي الذي قاله وهذا الكالم ، هادي املدخلي

ن عرفات تعامى عن ولك -تعاىلحفظه هللا –على مدى احملبة والتقدير الذي يكنه للشيخ ربيع 
 ! هذه

ك الذي إن هذا من كذب: " فاجلواب عليه أن يقال... "واليوم هجروا ربيعا: حتريشا   وأما قوله
يع ر م السلفيون ال ينقطعون عن زيارة الشيخ رب فهاهم املشايخ وطالب العلم، ال تستحي منه

شيخ يارة اليف ز  رونأهنم مستم بل وإهانات لبعضهم إال، ما جيدونه من مضايقات من عصابتك
 . -حفظه هللا تعاىل-للنهل من علمه  عربي

 . وقد مجع عرفات يف هذه تغريدة بني الكذب والتحريش

لى لكي يو ر قلب الشيخ ربيع وحمبيه ع فانظر أخي القارئ كيف وصل هبذا الرجل الكذب
ء إالَّ بأهِله}ولكن ، شيخنا حممد بن هادي حفظه هللا تعاىل َكر  السَّيِّ

 . {وال حيَِيق  امل

ريش  بني اْلَدِميِّني والتح، "والتحريش  بني الَبهاِئم َمكروه: ¬ قال أبو عمر ابن عبدالرب املالكي
َفرِّق ون بني ـ  امل ،املّشاؤ ون بالنِميَمة؛ ملسو هيلع هللا ىلصوأبغض  اخللِق إىل هللا وأبعدهم من رسول ، َحوب  كبري

  .(2)"الَعَثراتلَتِمس ون ألهل الربِّ ـ  امل، األِحبَّة

                                                           

 ! هكذا (1)
 . (1144/2) املدينة أهل فقه يف الكايف (2)
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حفظه – أدب عرفات مع الشيخ العالمة حممد بن هادي املدخلي وانظر أخي القارئ إىل قلة
، فهذه أحكامكم()، )واليوم هجروا(، (باألمس قالوا): حيث يعرض به ويلمزه بقوله -هللا تعاىل

فأين بعض إخواننا ممن ا رتوا بعرفات عن هذا السلوك املشني مع أهل !! ()فماهي أعذاركم
فهل من يكون هذا حاله وهذه طريقته مع العلماء يستحق حسن الظن ؟! والفضل العلم

 ؟! االعتذار لهو 

لى الشخصي ع حسابه الشيخ أسامة العمري عرببة ما ذكره ومن صور حتريش هذه العصا
ع بن )خرج كالم قبل أيام أن شيخنا حممدا  يطعن يف العاملني ربي: قال وفقه هللا تعاىل، تويرت

فوهللا مل ، "كذب: فاتصلت بشيخنا وأستاذنا حممد بن هادي فقال يل، هادي وعبيد اجلابري
 ولن يظفروا بكلمة مين يف الشيخني"

ع والدي شيخي الشيخ ربي، "يا أبا احلارث: حممد يف أثناء املكاملة بعد كالموقال يل الشيخ 
  .(1)عليني(وارفع درجتهم يف ، وانا ولده" اللهم احفظ علماء السنة

للشيخ  ليدل على أنه يكن احملبة والتقدير واالحرتام -حفظه هللا تعاىل– وهذا الكالم من شيخنا
بيع ر م ما تشيعه عصابة الشر من كالم للشيخ ر  -حفظه هللا تعاىل– العالمة ربيع بن هادي

 . يف حق ابنه وتلميذه البار الشيخ حممد بن هادي

 

 

                                                           

 . على تويرت تعاىل هللا وفقه العمري أسامة الشيخ حساب من (1)
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 : حسابه يف تويرت ل عرفات احملمدي يف تغريدة له عربقا

نشر الشرك  حياته يف)إذا مسعت القرضاوي يرتحم على بابا الفاتيكان ويدعو له وهو قضى 
 . (؟هل القرضاوي مسلم أو منافق: فهل حيق السؤال والصد عن سبيل هللا

 بل يرى، ر القرضاويكفّ يعلى أن عرفات داللة واضحة الكالم من عرفات ليدل  هذا: التعليق
ابل بني نه قحيث إ! األكرب الذي يقتضي عدم دخوله يف اإلسالم أصال   أنه منافق النفاق

  (؟هل القرضاوي مسلم أو منافق: )فهل حيق السؤال: فقال والنفاقاإلسالم 

ر األكرب الذي هو إبطان الكف ومعلوم أن النفاق الذي يقابل اإلسالم هو النفاق االعتقادي
 !! نهق عرفات عن قلبه حىت عرف ذلك مفهاّل ش، أمر قليب خبالف الردة وهو، وإظهار اإلسالم

على  وال أدري كيف دخلت، رؤوس السرورية ار عليهاس سروريةطريقة هي االهتام بالنفاق و 
 ! عرفات

كار على اإلن مَ فلِ  ر القرضاوي()ال أنكر على من كفّ : قد قال بعض العلماء: فإن قال قائ 
 ؟ عرفات

 : من وجهني فاجلواب

أن كالم هذا العامل يف التكفري وليس يف احلكم بالنفاق األكرب الذي يقتضي عدم : األول
 . لفتأمَّ ، دخوله اإلسالم أصال  

ن هم دون وليس م، لكالم فإهنم يقصدون العلماء أمثاهلمالعلماء إذا قالوا مثل هذا ا أن: الثاين
 التسرع و  الذين  الب أحكامهم منشأها العاطفة وعنفوانية الشباب، العلماء من طالب العلم
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ألن التكفري الصادر من العلماء مبين على بذل اجلهد يف احلكم على  ؛يف إصدار األحكام
 . ذا اخلطابفليس عرفات داخال  يف هوعلى ذلك ، شروط وموانع التكفرياملخالف بعد النظر يف 
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أنه عند شرحه لكتاب )بداية السول يف تفضيل  املنهجية يف التدريس من أ الط عرفات
: وقال، العامل()هذا  :يف ترمجته مما قالهكان و ، الرسول( للعز بن عبدالسالم أثىن عليه ثناء  عاطرا  

 )وكان بعض تالميذه يلقبه بسلطان: وقال، ال شك أنه كان من علماء املسلمني( ¬)فهو 
فاته تألي )وكان بارعا  يف احلقيقة يف: وقال ،(1)اإلسالم(العلماء بل منهم من كان يلقبه بشيخ 

  .(2)ويف مصنفاته(

مل يذكر أو ينبَّه على فساد عقيدة العز بن عبدالسالم ولو بكلمة مع كل هذا الثناء واملدح و 
طريقة إن  حيث، جهالة منهجية يف التدريس ك أنهوهذا ال ش! مع أنه أطال يف ترمجته، واحدة

فه خصوصا  إذا ما  لَ ال يغفلون التنبيه على عقيدة من يشرحون مؤَ  أهنم أهل العلم يف التدريس
 . على عقيدة خمالفة ملعتقد أهل السنة واجلماعة صاحب املنت كان

)وأيضا : ¬ قالحيث ، بن عبدالسالم بالتجهم العزَّ ابن تيمية اإلسالم  وقد وصف شيخ  
كيف تدعون   -وأمثاله (3)أيب حممدكصاحب هذا الكالم - فيقال هلؤالء اجلهمية الكالبية

  .(4)(... طريقة السلف

 

                                                           

 والسبكي ،تاج الدين السبكي األشعري القبوري: وقد يكون أول من وصف العز بن عبد السالم بشيخ اإلسالم هو (1)
لسبكي العزَّ وال  رابة أن يصف ا، تعاىل هللا رمحهما القيم وابن تيمية ابن وخاصة السنة أهل من العدائي موقفه معروف

سب ألهل ولكن الغريب أن يأيت من ينت! بن عبدالسالم هبذا الوصف ملا بينهما من قاسم مشرتك يف العقيدة الفاسدة
 . ته وثبتت إمامتهالسنة ويصف العزَّ هبذا الوصف الذي ال يوصف به إال من َصَفت عقيد

من الدقيقة  mp3. net/sites/default/files/3326c3ebe08a6e04bac99bc43444c5ee. //miraath: https  املصدر: (2)
 (.5،15( إىل الدقيقة )1،10)
 هو: العز بن عبدالسالم. بو حممد،أو  (3)
 .(158/ 4) الفتاوى جمموع (4)

https://miraath.net/sites/default/files/3326c3ebe08a6e04bac99bc43444c5ee.mp3
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)وأبو حممد وأمثاله قد سلكوا : ¬ قالف، ووصفه أيضا  بأنه ممن سلك مسلك املالحدة
و الرسول مل يبني احلق يف باب التوحيد وال بني للناس ما هإن : مسلك املالحدة الذين يقولون

مل إما كتمه وإما أنه كان  ري عا: واحلق ،األمر عليه يف نفسه بل أظهر للناس خالف احلق
 .(1)(به

بعد معرفة عقيدة العز بن عبدالسالم املخالفة لعقيدة السلف، كيف جيوز لعرفات أن  أقول:
د جيعل على عقيدته الفاسدة، وهذا مما قيثين عليه هذا الثناء العاطر مع عدم تنبيه الطالب 

الطالب والسامع املبتدئ يغرت بالعز بن عبدالسالم، ويذهب يقرأ له وخيوض يف كتبه دون حذر 
 هلرويا أيب ذر ال شك أن هذا من أسباب ضالل الطالب، ولنا يف قصة تأثرو  من عقيدته،

 !َلٌة وثناءقُ ب ب بعقيدة األشاعرة عربة، فقد كان سبب تأثره هبذه العقيدة الفاسدة:  ¬

"قال أبو الوليد الباجي يف كتاب )اختصار فرق الفقهاء( من تأليفه، يف ذكر : ¬ قال الذهيب
لقد أخربين الشيخ أبو ذر وكان مييل إىل مذهبه، فسألته: من أين لك القاضي ابن الباقالين: 

 هذا؟

قال: إين كنت ماشيا ببغداد مع احلافظ الدارقطين، فلقينا أبا بكر بن الطيب فالتزمه الشيخ أبو 
ل وجهه وعينيه، فلما فارقناه، قلت له: من هذا الذي صنعت به ما مل أعتقد أنك احلسن، وقبَّ 

 م وقتك؟تصنعه وأنت إما

 فقال: هذا إمام املسلمني، والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر حممد بن الطيب.

قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أيب، كل بلد دخلته من بالد خراسان و ريها 
 .(2)على مذهبه وطريقه"ال يشار فيها إىل أحد من أهل السنة إال من كان 

 

                                                           

 .(159/ 4) الفتاوى جمموع (1)
 .(558/ 17) الرسالة ط النبالء أعالم سري (2)
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 ُسئل عرفات السؤال التايل:

 الزواج؟ هذا حكم فما ويل غري من بنصرانية تزوجت :السائلقال )
 السؤال. عرفات: أعد
 الزواج؟ هذا حكم عن وأسأل ويل غري من بنصرانية تزوجت السائل: يقول
 مسلم؟ تزوج الذي عرفات: من

 بنصرانية. السائل: مسلم
  وإن بويل الإ نكاح ال ألنه ويل هلا ويكون املرأة املسللللللللللللللم يتزوج أن ديننا يف الواجب"عرفات: 

 يف  ص هكذا أي ويل بغري تتزوج أن مرأةلل للنصللللللللرا    (1)للمسلللللللللم جيوز دينهم يف كان
 أن للمسلللم زجيو  فال ديننا مع اتفق فقد ذلك حيرم دينهم أيضللا كان  إذا لكن بأس فال دينهم
 .(2)(ويل" بغري يتزوجها

 
 هذه الفتوى وقفات: مع ويل

نه كما رأة عرفات يف الفتوى، حيث إإن هذه الفتوى من عرفات لتدل على ج الوقف  األوىل:
 هو ظاهر من إجابته ال يعرف حكم هذه املسلللللألة، ومع ذلك أف  لذه الفتوى الباللة الغريبة

خشية غابت  ولكن إذاوكان الواجب عليه أن يرجع العلم هلل تعاىل مث ألهل العلم،  !بغري علم
 ص الشرعية.تأيت مثل هذه الفتاوى املخالفة للنصو  األمانة العلمية،هللا تعاىل ومراقبته، وغابت 

ا ال ف و اِحش   ر بِّ   ح رام   ِإَّنللا ا قلل ل  }: تعللاىل قللال هللا ا ظ ه ر   ملل  هلل  ا ِمنل   اْل  قِّ  ِبغ ري ِ  و ال بل غ ي   و اإل ِمث    ب ط ن   و ملل 
رِك وا و أ ن    [33: األ  ع ر افِ ] {تل ع ل م ون   ال   م ا اّللاِ  ع ل ى تل ق ول وا و أ ن   س ل ط انًا ِبهِ  يل نل ّزِل   ل    م ا بِاّللاِ  ت ش 

                                                           

  إنو ، فتكون العبارة كما أراد هكذا: )(للنصرانية: )إىل( للمسلم: )كلمة  عن َدلَ فعَ يف الكالم  تردد عنده حصل (1)
 أن تتزوج ...(. للمرأة للنصرانية جيوز دينهم يف كان

 Bl4mAqsUF5zXWlf8BU-https://mega.nz/#!ev4UxY7L!UY6So8TAOp1xcrd_srEsv5km رابط الصوتية: (2)

https://mega.nz/#!ev4UxY7L!UY6So8TAOp1xcrd_srEsv5km-Bl4mAqsUF5zXWlf8BU
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ع   ِإنا  ِعل م   ِبهِ  ل ك   ل ي س   م ا تل ق ف   و ال  : }تعاىل وقال م  ر   السلللللللا  ع ن ه   ك ان    أ ول ِئك   ك ل    ل ف ؤ اد  و ا و ال ب صللللللل 

ؤ واًل  ر اءِ { ]م س   [36: اإل ِس 
 أهلل غري من للفتوى التصلللللللللللللللدر" :- فظه هللا تعاىل- قال الشلللللللللل ل سللللللللللل مان الر  ل 

 مج ع على مداه خطر الصحيح املؤصل العلمي والبناء العلم يف الشرعية واملكنة االختصاص
 خذأ عدم املسلللللللللمن عامة على والواجب بأ واعه االحنراف أسلللللل ا  من بوسلللللل  املصللللللاح
 أخذ من ذرواْل املتن والعلم هللا بتقوى عرفوا الذين املتخصللللللللللللللصللللللللللللللن أهلها من إال الفتاوى
 .(1)غريهم" من الفتاوى

 
إن هذه الفتوى لتدل على جهل مركب عند عرفات، حيث إن عرفات أف   الوقف  الثا   :
اللة ، وهذه الفتوى بإذا كان دين النصللللللللللللارى جييز ذلك النصللللللللللللرانية دون ويلجبواز الزواج من 

 دورهصللل: النكاح صلللحة شلللر  منحيث إن  وهذا العقد ال يصلللح، ،خمالفة للنصلللوص الشلللرعية
: وسلللللم ليهع هللا صلللللى النيب قولعموم ل ؛مسلللللمة أو كتابية املرأة كانت  سللللواءً  ،للمرأة ويل عن
 .(2)(بويل إال نكاح ال)

ية دون عن مســـــلم تزوج نصـــــران برئاســـــة اإلمام ابن باز رمحه هللا اللجنة الدائمة لإلفتاءســـــئلت 
 ويل؟

 قدتع أن للمرأة جيوز وال عدل، وشاهدي بويل إال يصح ال النكاح عقد" فكان جواهبم:
 صلى- هوقول« عدل وشاهدي بويل إال نكاح ال: »-وسلم عليه هللا صلى- لقوله لنفسها؛

 يف املذكور دفالعق هذا وعلى« نفسها املرأة تزوج وال املرأة، املرأة تزوج ال»: -وسلم عليه هللا
 أو يوجد مل فإن والدها، يزوجها والكتابية للمرأة، بويل جتديده من بد وال يصح، ال السؤال
 اضيالق يزوجها وامتنعوا، وجدوا أو يوجدوا مل فإن عصبتها، أقرب يزوجها وامتنع، وجد

 لشرعيةا األدلة ألن منطقتها؛ يف اإلسالمي املركز أمري زوجها يوجد مل فإن وجد، إن املسلم
 

                                                           

 م2018سبتمرب  12غريدة على حسابه الرمسي على موقع تويرت بتاريخ ت (1)
 .(321/ 6) األم - داود أيب صحيح وصححه اإلمام األلباين يف ،(2085) داود أبو رواه (2)
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 حسب يالشرع النكاح يتم حىت جتتنبها أن وعليك...  ذلك على دلت والسنة الكتاب من
 .(1)..." ذكرنا ما
 

يف قول لك ، وذإىل التحاكم إىل دين النصللللللللللللللارى هذه الفتوى الدعوة جاء يف الوقف  الثالث :
 هكذا أي يلو  بغري تتزوج أن مرأةلل للنصللللللرا    للمسلللللللم جيوز دينهم يف كان  إن: "عرفات

 "!!!بأس فال دينهم يف  ص
ه من حيث إن، واألهواء وهذا ضللالل عظيم، وخطأ جسلليم، ل ي عهد على كثري من أهل البد 

 رفاتعاملتقرر يف أصلللللللول ديننا اْلنيف عدم التحاكم إىل غري شلللللللريعة هللا تعاىل، فكيف ي رجع 
 جواز حكم الزواج من نصرانية دون ويل إىل الدين النصراين!!!

 
 : إن عرفات قد تاب من هذه الفتوى الباللة.قد يقول قائل الوقف  الرابع :

 جرأتهو جهله ن بينه وبن ربه سلللللللبحانه، ولكن يهم  يف هذا الدليل أن أب إن توبته فاجلوا :
وأن مثل هذا الشلللخي ليس أهالً ألن يتصلللدر  وأن هذا احنراف منه، يف الفتوى يف األعراض،

ما سلللوف يأيت ، كوتصلللدر هلا مع جهله وجرأته رف للفتيا العامةشلللللفتوى، كيف وهو قد اسلللت
 يف الدليل الثالث والعشرين.

 
 

  

                                                           

 . (180/ 18) 1 - الدائمة اللجنة فتاوى (1)
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 : قال فيهنشر لعموم املسلمني يف كل مكان كتب عرفات منشورا  

فساراتكم فهذا بريد مت إنشاؤه لتلقي أسئلتكم واست، وبعد، احلمد هلل، بسم هللا الرمحن الرحيم)
 : نضعه بني يديكم

Ask. arafatbinhassan@gmail. com 

 . (اإلخالص سائلني هللا
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 : ويل مع هذا املنشور عدة وقفات

 )خطر التصدر للفتيا(: األوىلالوقفة 

اقتحام  هلو هملتلقي أسئلت عموم املسلمنيودعوة ، بفتح هذا الربيد من عرفاتإن هذا التصرف 
أخي وال خيفاك  !اقِدم على هذيكيف   لهفعجبا  ، العاملني وجرأة للتوقيع عن ربِّ ، حلمى الفتيا

 منه.، وسأذكر لك شيئا  حال السلف يف هذا البابالقارئ الكرمي 

"وكان السلف من الصحابة والتابعني يكرهون التسرع يف : -¬- قال العالمة ابن القيم
اجتهاده  فإذا رأى هبا قد تعينت عليه بذل، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها  ريه، الفتوى

هللا بن  وقال عبد، يف معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول اخللفاء الراشدين مث أفىت
)أدركت عشرين  :حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال: املبارك

فما كان منهم حمدث إال ود أن أخاه  ، أراه قال يف املسجد، ‘ ومائة من أصحاب رسول هللا
 .(1)("أن أخاه كفاه الفتيا وال مفت إال ودَّ ، كفاه احلديث

إذا  وإن أحدهم، )ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا: وقال إمام دار اهلجرة مالك بن أنس
  .)2((سئل عن مسألة كأن املوت أشرف عليه

الذي أحسبه أن و ، خشية التصدر للفتيا؛ عرفات من مثل هؤالء األئمة الذين ميوتون فرقا  أين 
الناس  أر أج): وصدق سحنون بن سعيد حيث قال، هوضعف بصريت، ههو قلة علم هالذي جرأ

 . )3((يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن احلق كله فيه، على الفتيا أقلهم علما  

 

  
                                                           

 .(27/ 1) العاملن رب عن املوقعن إعالم (1)
 .(179/ 1) املسالك وتقريب املدارك ترتيب، و (324/ 5) انظر: املوافقات (2)
 .(1125/ 2) وفضله العلم بيان جامع (3)
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 (!فَّت ومالك يف املدينةكيف يُ ): الوقفة الثانية

شابت  ولكنه بني ظهراين علماء أكابر، ليس فيه علماء هلان تصدره يف بلدلو كان عرفات 
يف شىت بقاع  همأسئلتالستقبال دعوة املسلمني  نفسهل جييزفكيف ، حلاهم يف العلم والسنة

 !! الدنيا

لم وإن كان قد بلغ من الع، )إذا رأيت الشاب يتكلم عند املشايخ: ¬ قال سفيان الثوري
 .(1)احلياء(فإنه قليل ؛ فآيس من خريه، مبلغا  

ومن  ، أخالقه)كنا إذا رأينا احلدث يتكلم مع الكبار أيسنا من : ¬ وقال إبراهيم بن أدهم
 .(2)ه(كل خري عند

ن املشايخ وويالت أوقعت مجلة م، عظيمة ا  وفتن، شرا  كبريا   للفتيا وقد جلب تصدر عرفات
)عرفات  :وهي اليت جعلت الشيخ حممد بن هادي يقول، وطالب العلم يف فرقة واختالف

ن طريقة موكان هذا يف بادئ حتذير الشيخ ، للجرح والتعديل( و)عرفات ليس أهال  ، شر(
 ينزجر. مل-ولألسف-، لكنه وقصد بذلك تأديبه عن اخلوض فيما هو أكرب منه، عرفات

 (الثمرات اليت جناها عرفات من التصدي للفتوى): الوقفة الثالثة

، ابقةذلك يف مجلة من األدلة الس ظهرولقد ، لقد جىن تصدر عرفات على الدعوة شرا  كبريا  
أة األشخاص من قوة الصاعقة يف ليبيا دليل واضح على اجلر فما تضمنته فتوى عرفات ألحد 

قة بدماء خطرها وضررها ملا كانت متعل مَ ظ  وعَ ، والنوازل والدماء يف الفتوى املتعلقة بالفنت
  الدليل التاسع.يف وبيان مظاهر احنرافه فيها، وقد سبق الكالم عليها، املسلمني يف تلك البالد

 

                                                           

 . (3٨٨ :ص) للبيهقي املدخل (1)
 .(2٨/٨) األولياء حلية (2)
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 املسلم من نصرانية دون ويل، أفىت بتلك الفتوى الباطلة، وقد بينتوهكذا لـمَّا سئل عن زواج 
 ذلك يف الدليل الثاين والعشرين.

، اء يف طرحهأقحم نفسه وأس، يف صاحل البكري ربيع وعبيد وهكذا ملا سئل عن قول الشيخني
 يف الدليل احلادي عشر. وقد سبق توضيح مظاهر احنرافه فيها

سه فقد أظهر عرفات نف، الباب تصدره للحكم على األشخاصومن مظاهر احنرافه يف هذا 
  حني أنه هويف ،والوصي على بلداهنم، واملمحص للدعاة السلفيني، ملتابعيه أنه فارس امليدان

وأسهم  ،وتنفري كثري ممن كان يرجى هلم اخلري، إسقاط مجلة من أهل العلم والفضل يفالساعي 
وال ، يف أمريكا نه اإلخوة السلفيونسلم ميومل ؛ وتشق الصفيف تكوين أذرعة وأيٍد هتيج الفنت 

، صص وأحداثق له يف هذه البلدان و ريهاو   ريهاوال وال يف ليبيا، ، أملانيا يف هولندا واليف 
 . من الفنت ا  وجلب على كثري من بقاع املسلمني كثري ، ه بذلك الدعوة السلفية النقيةفشوَّ 

والتناقض ، قوالوأورثه التذبذب يف األ، أورثه اجلرأة على زرع الفنتواملقصود أن تصدره للفتوى 
 ،إىل لـمز أكابر العلماء آلت بهوهذه حال مزرية  (1)،والغرور بنفسه، والعجب برأيه، يف األفعال

: يث قالح ¢ وصدق عبد هللا بن مسعود، الناس عن سبيل رهبم وصدِّ ، وتسفيه أقواهلم
  (2)(لكبريفإذا كان العلم يف صغاركم سفَّه الصغري ا، دام العلم يف كباركم)إنكم لن تزالوا خبري ما 

  

                                                           

 ! كثرأ أو سنوات سبع منذ حيصل كان  األمر منه، وهذا نكري دون لرأسه العلم لالب بعض ومن ذلك: تقبيل (1)
 .(1059) :رقم وفضله( العلم بيان جامعرواه ابن عبد الرب يف ) (2)
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ُأِحُب سلف عن منهج الاحملمدي اليت تبني احنراف عرفات والرباهني بعد ذكر هذه األدلة 
 : متعلقة مبا تقدم من بيان حاله جداا  مهمة مسائ  أختم هذا الرد بسبعأن 

 

 

السلف  نهجم فما هو، ثبوت الكذب على عرفات اتضح مما سبق من األدلة املتنوعة واملتظافرة
 ؟ مع من ثبت كذبه

ة منهجهم يف معاملوبيان تضح بذكر آثار السلف والعلماء واجلواب على هذا السؤال ي
 : الكذاب

ال تأخذ العلم عن : بن أنس يقولكان مالك ): بسنده قال ¬البغدادي  روى اخلطيب
وال  ،ال تأخذ العلم من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس: وخذ ممن سوى ذلك، أربعة

وإن كان ال يتهم أن ، تأخذ من كذاٍب يكذُب يف أحاديث الناس إذا ُجرِّب ذلك عليه
وال من شيخ له ، وال من صاحب هوى يدعو الناس إىل هواه، ‘ يكذب على رسول هللا

  .(1)(حي َدِّثفضل وعبادة إذا كان ال يعرف ما 

 . (2)(صدقهن يرد عليه أمن عقوبة الكذاب ): ¬ قال ابن املباركو 

 

                                                           

 .(116: ص) البغدادي للخطيب الرواية علم يف الكفاية (1)
 .(117: ص) البغدادي للخطيب الرواية علم يف الكفاية (2)
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وأنا : قال، إن من عقوبة الكذاب أن ال يقبل صدقه: )كان يقال: ¬ قال رافع بن أشرسو 
  .(1)(حماسنهومن عقوبة الفاسق املبتدع أن ال تذكر : أقول

 الرجل كثريو  ،الرجل املتهم بالكذب :)ثالثة ال حيمل عنهم: ¬قال عبدالرمحن بن مهدي و 
 .(2)(إىل بدعةورجل صاحب هوى يدعو  ،الوهم والغلط

والصحيح أن الكاذب ال ت قبل شهادته وال خربه ملا ذكرناه فإن القبول ): ¬قال القرطيب و 
، بوال خصلة هي أشر من الكذ، خصالهال تكون إال ملن كملت ، مرتبة عظيمة ووالية شريفة

 .(3)(الشهاداتفهي تعزل الواليات وتبطل 

 .(4)(وأبينها)الــكــذب أقــوى أسبــاب اجلــرح : ¬قال احملدث األلباين و 

 .(5)(بالكذ ،اخلداع ،التلبيس: أركان احلزبية ثالثة): ¬الوادعي  قال الشيخ مقب و 

نة فاسق )والكذاب عند أهل الس: -تعاىل حفظه هللا-ربيع بن هادي املدخلي  الشيخقال و 
ال ت قبل أخباره وال شهادته يف أحقر األشياء وهو حتت أهل البدع يف باب األخبار والشهادة 
لكن احلدادية ال يضر عندهم األكاذيب واخليانات والفجور يف اخلصومة بل يرتفع عندهم من 

 .(6)وضالال (والون ويعادون من أجله فكفاهم هذا خزيا  يفعل هذه األفاعيل وي

 

 

                                                           

 .(117: ص) البغدادي للخطيب الرواية علم يف الكفاية (1)
 .(21٨/ 3) ألمحد الرجال ومعرفة العلل (2)
 .(4/600 القرليب تفسري) (3)
 .(93/ 1) الضعيفة السلسلة (4)
 .([114: ص" )دعوياة رحالت]". 35ص اجمليب حتفة (5)
 . البحري  فوزي على الرد (6)
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)الكذب أخبث من البدع يا إخوان، والكذَّاب أخبث عند : -حفظه هللا تعاىل- أيضاا وقال 
أهل السنة من املبتدع، املبتدع يروى عنه، َرَوْوا عن القدرية َرَوْوا عن املرجئة وَرَوْوا عن  ريهم من 

تكن بدعة كفرية ما مل يكن كذابا، لو كان ينتمي إىل أهل السنة  أصناف أهل البدع ما مل 
 "يف كتابه "الكامل -¬-كذَّاب فهو عندهم أحــّط من أهل البدع، ومن هنا عقد ابن عدي

حوايل تسعة وعشرين بابا  للكذَّابني، وباب ا واحدا  ألهل البدع، وقَِبل أهل السنة رواية أهل البدع 
 .(1)الدعاة(الصادقني  ري 

 

 

بعض  تزكيةب من قل علمه بعضقد حيتج ، على احنراف عرفاتوالرباهني هذه األدلة ذكر بعد 
 : من وجهنيوخمالف للطريقة السلفية  االحتجاج باطل وهذا، العلماء لعرفات

ومن ، لعلمها طالب اله قواعد حتميه ويسري علي أن هذا الباب قد وضع السلف: األولالوجه 
بت جرحه فمن ث، (من علم حجة على من مل يعلموأيضا : )، (ن العربة بالدليلأ) :هذه القواعد

 . واحرتامه، امتهمع حفظ منزلته وكر ، كائنا  من كانوزكاه  بالدليل فال عربة حينئٍذ بقول من عدله 

 : يف هذا الباب ويتبني ذلك بذكر أقوال السلف والعلماء

اتفق  :باب القول يف اجلرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أوىل): ¬غدادي قال اخلطيب الب
، وىلفإن اجلرح به أ، وعدله مثل عدد من جرحه، أهل العلم على أن من جرحه الواحد واالثنان

علمت قد  :ويصدق املعدل ويقول له، والعلة يف ذلك أن اجلارح خيرب عن أمر باطن قد علمه
 ل عن العدالة خبار املعدوإ، وتفردت بعلم مل تعلمه من اختبار أمره، من حاله الظاهرة ما علمتها

                                                           

 العلمية-¬- باز بن العزيز عبد اإلمام دورة لا افتتح اليت احملاضرة يف لفضيلته وجه سؤال على إجابة من (1)
 . 22/06/1426 بتاريخ الطائف مبدينة –¬ -فهد امللك مبسجد
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فوجب لذلك أن يكون اجلرح أوىل من ، الظاهرة ال ينفي صدق قول اجلارح فيما أخرب به
 .(1)(التعديل

راهيم )قال حممد بن جرير حدثنا ابن محيد حدثنا إب: -حفظه هللا تعاىل-ال الشيخ ربيع قو 
لِلَِّذيَن }: يف قوله تعاىل ‘ بن املختار عن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النيبا

وفيه  ، د الرازي""حممد بن محي، وهذا إسناد فيه ابن محيد فيه كالم، {َأْحَسن وا احلْ ْسىَن َوزِيَاَدة  
وممن يضعفه  ،وينتقده  ريه وضعَّفه ويبالغ يف تضعيفه، اإلمام أمحديزكيه ، كالم عند احملدثني

 ! اهزكناه ما لو عرفه أمحد كما عرف: فقال، إنَّ أمحد ي عدِّله أو يزكيه: فقيل له، ¬ ابن خزمية

 وهو أنَّ َمْن علم حجة على َمنْ ، وهذا منهج يسري عليه أهل السنة واجلماعة وأهل احلديث 
 وأنه ال  ضاضة يف هذا وال نقص من أي إمام يزكِّي، رح مقدَّم على التعديلوأنَّ اجل، مل يعلم

رجال  مث يأيت من هو مثله أو دونه فيثبت باحلجة والربهان الطعن يف هذا الرجل الذي زكَّاه 
 . ذلكم اإلمام

ألهنم  ؟ملاذا، وال يقال شيء، وال يقال خمالف، وال يقال تنقص، وال حرج، ال ضري يف هذا
أخذهم يف هللا فال ت، وال يريدون إال وجه هللا، ال يريدون إال احلق، يدورون مع احلجج والرباهني

 . لومة الئم

بل  ،ما يقولون هذا الكالم، وهللا هذا  لط؟! وهللا زكَّاه أمحد فلماذا أنا أجرحه: وال يقول
لكن ، ا  أبدا  حرجال يرون يف ذلك ، ويتلقاه أئمة السنة كلهم بصدوٍر رحبة، يصدعون باحلق

 الذي شنَّه أهل البدع واألهواء على منهج أهل، واجلهل الكثيف، اْلن حنن يف عصر الظلمات
 . السنة واجلماعة

نَّ خمالفة ابن وارة وابن خزمية و ريهم ممن جرَّحوا إ: ما قال أحد، فاإلمام أمحد إمام أهل السنة
  .ال كلهم سلَّموا!، د أو خيالفوهما قالوا إهنم ينتقصون اإلمام أمح؛ "حممد بن محيد"

                                                           

 .(105: ص) البغدادي للخطيب الرواية علم يف الكفاية (1)
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فتجد أصحاب أمحد وأصحاب الشافعي إذا كان الرجل مدحه أمحد وجرَّحه  ريه واحلجة 
 إذا زكى مثل "إبراهيم بن أيب، وكذلك أتباع الشافعي، يقبلون جرح صاحب احلجة، معهم
ألنه ، عصب لهوهللا نت، وهللا إمامنا: وما قالوا، تلقوا هذا اجلرح بالقبول، وجرحه  ريه، حيىي"

فع حبجة إمامنا وند، وحنن هبذه العصبية العمياء نثبِّت أركان هذا الرجل اجملروح، زكَّى فالنا  
 . حاشاهم أن يقولوا هذا؟! احلجة والربهان

ن من  وجيب ترك التعصب ألي شخٍص كائ، وهكذا يكون تربوا على هذا املنهج املبارك الطيب
يدور مع  ‘ فإنَّ حممدا  ، الذي ال ينتقد وال تقبل خمالفته من أحد فهو، ‘ إال حممدا  !؛ كان

ومن عداهم ، كذلك يدور معهم احلق أين ما داروا  ‘ وأصحاب حممد، احلق أين ما دار
 .(1)"("فكل يؤخذ من قوله ويرد

!، قال فالن ،)الضعف العلمي يؤدِّي إىل مثل هذه التفاهات: -حفظه هللا تعاىل- وقال أيضاا 
يَّز به أهل احلق وأهل الباطل!، فالنقال  ن وزكَّى فلو أنَّ أمحد بن حنبل جاء اْل، عندنا منهج مي 

مث وجدنا أنَّ هذا اإلنسان ال يستحق هذه التزكية من أقواله وأعماله وكتاباته ، فالنا  وفالنا  
ـاه به ذلك اإلمام ابن باز أو األلباين، وأشرطته و أمحد ابن حنبل أ هل جيوز لنا أن نتعلَّق مبا زكَّ
 ؟! أو  ريهم

واعد ال بد من هذه الق، اجلرح املفسَّر مقدَّم على التعديل املبهم، اجلـــرح مقــدَّم على التعديل
مث تبني له أنه ال  ،فمثال  زكَّى األلباين يوما  من األيام فالنا  ، تطبيقها يف ميدان اجلرح والتعديل

وتبني له  ،باز يف يوم من األيام زكَّى فالنا  وفالنا   وابن، خارجي: يستحق التزكية فقال عنه
 . !يأيت أهل الباطل ويشيعون تزكيته ويدفنون اجلــرح، دعاة باطل: خطؤهم فقال عنهم

هل ، ه التزكيةما عندهم إال هذ؛ لو فرضنا أنَّ ابن باز واأللباين استمروا على التزكية إىل أن ماتوا
 ذين ويغمضون عيوهنم ويقفلوا عقوهلم عن أخطاء فالن وفالن اليلزم الناس أن يأخذوا بتزكيتهم 

                                                           

 . الثاين الشريط" األرواح حادي" كتاب  على التعليق (1)
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ق بتزكية فهل جيوز ملسلم أن يتعلَّ ؟! واجلرح واضح، األخطاء واضحة؛ زكَّاهم األلباين أو ابن باز
 .(1)(اجلرح واضح؟! واجلرح واضح يف هذا املزكَّى، فالن وفالن

فإننا نتعامل  :زكَّى أبا احلسن أحد  من الناس)أؤكِّد أنه لو : -حفظه هللا تعاىل-وقال أيضاا 
زكَّاه مثل أمحد بن  وهللا لو، ليتبني للناس الصواب من اخلطأ، مع هذه التزكيات مبنهج هللا احلق

 نادى هبا ألنَّ اجلروح موجودة اليت، فإنَّ تزكيته ال جيوز قبوهلا أبدا  : حنبل وليس معه حجة
  ريها نهم ويف سنة نبيهم ويف رواة حديثهم ويف شهاداهتم ويفأسالفنا الكرام وتعاملوا هبا يف دي

فإنا رأينا  ،فال يفرح أبو احلسن وال يفرح  ريه، وسرتدها األدلة والرباهني، من أبواب دين هللا
القطبيني وعدنان عرعور واملغراوي يلجئون إىل هذه الوسائل اليت ال تغين يف دين هللا وعند هللا 

 .(2)(شيئا  وعند أهل السنة ال تغين 

، يل والتجريحح وعدَّل وخالفوه يف التعد)وأمحد بن حنبل جرَّ : -حفظه هللا تعاىل-وقال أيضاا 
فإذا  ،كل عامل فهو مكلف بإتباع هذا املنهج،  ليس فالنواملنهج . ألنه عندهم منهج؟ ملاذا

 .(3)(جيب أن حتاكم أقواله هبذا املنهج، أخطأ وخالف هذا املنهج

رجل بعض العلماء يبدعه وبعضهم ال يبدعه وبعض الطالب : -حفظه هللا تعاىل-وسئ  
 ؟ عليه اإلنكار (4)علي فهل جيوز، لقول من ال يبدعه يتبعه اتباعا  

ا ر م أن كثري ، وقد طالت، هذا من الفنت املوجودة اْلن على الساحة وقد طالت): فأجاب
اإلمجاع  وأنه ال يشرتط يف تبديع أحد أو اجلرح فيه، بارك هللا فيك، من الشباب يعرفون احلق

كفي املسلم فإذا جرحه مجاعة وبدعوه فهذا ي، بل يكتفى بقول الرجل الواحد يف اجلرح والتعديل
 فناس قد ما  ،أما صاحب اهلوى فال يكفيه شيء ويتعلق خبيوط العنكبوت، الطالب للحق

                                                           

 . الثاين الكايف، الشريط اجلواب كتاب  على التعليق (1)
 . األول الوجه" اْلسن أب فتنة من اْلسن التحذير" شريط (2)
 . الثاين الكايف، الشريط اجلواب كتاب  على التعليق (3)
 . )يل(: علهال (4)
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ألنه   ،وناس درسوا وعرفوا أن هذا رجل جمروح ويستحق اجلرح، ومشغولون، علموا هذا اجلرح
ألنه يؤصل أصوال فاسدة ملناهضة املنهج ، ألنه يطعن يف العلماء، ساقط العدالة، كذاب

، ذا اإلنساننصحوا وبينوا وأىب ه، عد النصح الذي ال يلزمهموب، عرفوا هذا كله، السلفي وأهله
! وهللا فالن زكاه :فما هو عذر ملن يبقى هكذا يتعلق خبيوط العنكبوت، فاضطروا إىل تبديعه

وناس  ،ناس ما درسوا ومعذورون: قسموننالذين ما بدعوه ي!؟ وهللا ما أمجعوا على تبديعه
وعرفوا ماذا عنده من الباطل وأبوا إىل احملاماة عن هذا  ناس درسوا، درسوه ويدافعون عن الباطل
 هذا والذين جرحوا وبينوا ما يف، والساكتون ال حجة يف سكوهتم، املبتدع هؤالء ال قيمة هلم

علق وليس ملن يت، جيب على املنصف أن يأخذ باحلق ألن احلجة معهم، اإلنسان من اجلرح
 .(1)(هللا فيكمبارك ، ي عذر أمام هللاخبيوط العنكبوت اليت أشرت إليها ليس له أ

، سن هللا إليكم)أح: السؤال التايل -حفظه هللا تعاىل-عبيد اجلابري الوالد الشيخ  وسئ 
هل ي شرتط يف الرد على املخالف والتحذير منه أن : هذا سائل يسأل ويقول. وبارك فيكم

 ؟!. عامل واحد فقطأم يكفي ؟! جيتمع على التحـذير منه والكالم فيه أهل العلـم

فإذا  ،من َعِلَم حّجة على من مل يعلم َهِذِه قاعدة اجلرح والتعدي  وملخصها أنَّ ): اجلواب
حذَّر عامل من رجل وأقام عليه الدليل بأنه من أهل األهواء أو من اجل هَّال الذين ال يستحقون 

ة عليها وتقوى بالسنة واالستقاموكان هذا العامل معروفا  بني الناس ، الصَّدارة يف العلم والتعليم
قام البّينة ما دام أنه أقام الدليل وأ، فإنَّا نقبل كالمه وحنذر من حذَّرنا منه وإن خالفه مئات، هللا

وإال ضاعت  ،بل هو فرضنا والواجب علينا، فهذا و سع نا، على ما قاله يف ذلكم احملذَّر منه
 . السنة

َوارِهم وال يتمكنون من كشف عَ ، أمرهم على مجهرة أهل العلمفإنَّ كثريا  من أهل األهواء خيفى 
 : وهتك أستارهم ألسباب منها

                                                           

 http: //www. rabee. net/ar/questions. php?cat=29&id=289  املصدر: (1)

http://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=29&id=289
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الِبطانة السيئة اليت حتول بني هذا العامل اجلليل السين القوي وبني وصول ما يهِتك به سرت ذلك 
ا حتول ىت أهنح، ال ميكن أن يصل إليه شيء، البطانة السيئة، اللَّّعاب املاكر الغشاش الدسَّاس

 . بينه وبني إخوانه الذين حيبهم يف هللا فال يستطيع أن يقرأ كل شيء

 . بل وقته كله يف العلم والتعليم، ومنها أن يكون ذلك العامل ليس عنده وقت

يكون هذا الشخص مثال  يف مصر أو الشام أو املغرب ، ومنها أن يكون بعيدا  عن هذه الساحة
 وهذا العامل الذي يف السعودية ما وصل يعين ال يدري، اليمن أو مثال  ، عندكم ما تزعلون علينا

فهو جاهل  ،ما بلََّغه ثقة مبا جيري يف تلك الساحة أو الساحات، عما جيري يف تلك الساحة
 . هبذا

، ثقة عنده ،ومنها أن يكون هذا العامل قد منا إىل علمه وتعلَّق يف فكره أنَّ ذلك الرجل ثقة عنده
لكن منا إىل  ،ل إىل ما كشفه  ريه من أهل العلم لألسباب املتقدمة و ريهافما استطاع أن يص

علم سابق أنه صاحب سنة وأنه يدعو إىل هللا وكان أمامه ي ظهر السنة وحب أهل السنة 
ويذكر قصص من حياته ومصارعته لألفكار الفاسدة واملناهج الكاسدة ، والدعوة إىل السنة

 ؟ فإذن ماذا نصنع. ن دسائسهويأيت له بكتب سليمة وما درى ع

 ،نعمل على كالم ذلك العامل الذي أقام الدليل وأقام البينة اليت توجب احلذر من ذلك الرجل
 . من كتبه ومن أشرطته ومن شخصه

وأما ذلك العامل اجلليل فهو على مكانته عندنا ال جنرحه وال حنط من قدره وال نقلل من شأنه 
وهللا  ،لو عِلم ما علمنا لكان عليه مثلنا أو أشد منا، ما عِلم هذا، نقول ما عِلم، بل نعتذر له

 .(1)(أعلم

 
                                                           

، منشور على موقع 1424/شعبان/30 بتاريخ األحد يوم العرب املغرب من العلم للبة بعض مع الشيخ لقاء (1)
 سحاب.
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كيات ز أن من وسائل أهل األهواء االحتيال على بعض أهل العلم ليحصلوا على ت: الثاينالوجه 
 . وحيتجون هبا على ضعاف العلم، منهم يلبسون هبا على الناس

 : ويوضح ذلك أقوال العلماء اآلتية

وال تشهد  ،)فبعض الناس ال تزكيه أعماله وال مواقفه: -تعاىل حفظه هللا-قال الشيخ ربيع 
مل ق هلم حىت حتيال على بعض الناس والتاالفيلجأ إىل هذه الوسائل الدنيئة من ، له بأنه سلفي

احلق  ليتهم يكفون بأسهم وشرهم عن أهل، ويكتفون هبذا ويذهبون، حيصلوا على التزكية
ا شبابا  كثريا  فتكون مصيدة يضيعون هب، فيذهبون ويتصيدون أهل السنة هبذه التزكيات ،والسنة

ذا املسلك وكثري الذي يسلك ه، وأنا أعرف من هذا النوع كثري، وحيرفوهنم عن املنهج السلفي
 .(1)(السيء

)كثري من أهل الضالل اْلن يذهبون إىل بعض العلماء : -حفظه هللا تعاىل-وقال أيضاا 
ات فيأخذون من هذه التزكي، حىت يأخذوا منهم تزكيات؛ ويتظاهرون هلم بأهنم سلفيون

 .(2)أسلحة لضرب املنهج السلفي ومصارعة أهله(

 هو أّن كثريا  وأنّبه هنا إىل أمر آخر و ): -حفظه هللا تعاىل- اجلابريعبيد الوالد قال الشيخ و 
ّن الكثري منهم فهؤالء ظهر أ، على تزكياتوعلى  ريي حىّت حيصلوا ...  ،عليمن الّناس حيتال 
 : يسلك مسلكني

سن فيه من أجل: املسلك األول  . ه الظنأن َيظهر منه خالف ما كان حي 

  .(3)(ذا منحرفونهأهّنم ينشرون هذه التزكيات ويتبّجحون هبا ويتمّدحون هبا وهم مع : الثّاين
 

                                                           

 (. منهجية وتوجيهات االحنراف أسباب: )شريط (1)
 .(503: للشباب )ص ربيع الشيخ نصائح جممو  من اللباب (2)
  https: //www. youtube. com/watch?v=¢So3uGz¢TiQ&feature=youtu. be املصدر: (3)

https://www.youtube.com/watch?v=_So3uGz_TiQ&feature=youtu.be
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ست هبا على قليلي ولب، هبا هذه العصابة وهنا ال بد من التنبيه على مسألة شغَّبت: ةمهم لفتة
من سوء األدب و  وتنقص له طعن فيه أو بيان خطأ العامل ملاإن رد تزكية الع: العلم وهي قوهلم

 ! مع العامل

 يلزم منه المع احرتامه وحفظ منزلته رد تزكية العامل الغري صحيحة أن : واجلواب على هذا
 . تنقصا  للعامل

سري عليه )وهذا منهج ي: -حفظه هللا تعاىل–بن هادي املدخلي  ربيع الشيخ العلمة قال
مقدَّم  وأنَّ اجلرح، وهو أنَّ َمْن علم حجة على َمْن مل يعلم، أهل السنة واجلماعة وأهل احلديث

وأنه ال  ضاضة يف هذا وال نقص من أي إمام يزكِّي رجال  مث يأيت من هو مثله ، على التعديل
،  ضري يف هذاال، جة والربهان الطعن يف هذا الرجل الذي زكَّاه ذلكم اإلمامأو دونه فيثبت باحل

حلجج ألهنم يدورون مع ا؟ ملاذا، وال يقال شيء، وال يقال خمالف، وال يقال تنقص، وال حرج
 .(1)ومة الئم(لفال تأخذهم يف هللا ، وال يريدون إال وجه هللا، ال يريدون إال احلق، والرباهني

طؤه )العامل اجملتهد املخلص يصيب وخيطئ فيقبل صوابه ويرد خ: -هللا تعاىلحفظه -وقال 
جممال  كان أو مفصال  ولو كان من كبار الصحابة أو كبار األئمة مع احرتامه وِحفظ مكانته 

إمنا ُأيَت من  وال يعد رد خطئه تنقصاا له والذي يقب  خطأه ويرى أن رّد خطئه تنقصاا له
 . (2)(أعظم وأكرب من الرجال مهما بلغوا من املن زلة جهله وهواه فإن احلق

عليه بعض  أن العامل الكبري قد خيفى): -تعاىل حفظه هللا-عبيد اجلابري قال العلمة الوالد و 
هل إذا علم الصغري ما جي. ألن العلم مواهب وهللا يؤيت فضله من يشاء؛ ما يدركه من دونه

  يعد ذلك من وال، أن يذكره وينزع به وإن كان صغريا فإنه ينبغي ملن كان عنده علم، الكبري

 
                                                           

 . الثاين الشريط" األرواح حادي" كتاب  على التعليق (1)
 . املفصل على اجململ محل بأصل القائلن مع وقفات (2)
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البنه  ¢ وعلى ذلك دل قول عمر، وال تنقصا حلق الكبري يف التقدم عليه... سوء األدب
  .(1)(كذا وكذا)ألن تكون قلت هي النخلة أحب إيل من  

 

 

 -ظه هللا تعاىلحف- الشيخ حممد بن هادي يؤيدونالذين  األلقاب اليت و صف هبا السلفيون من
 ! حممد يف التحذير من عرفات وعصابته أهنم مقلدة ومتعصبة للشيخ

 التحذير يف -حفظه هللا تعاىل– العالمة حممد بن هادي أيدوا الذين أن السلفيني: واجلواب
 األدلة الكثرية الواضحة على صحة قوله اا رأو مَّ ـلإمنا أيدوه على التحذير من هذه العصابة 

وال  ،- تعاىلحفظه هللا- وال متعصبة للشيخ حممد بن هادي مقلدة ليسوا فالسلفيون ،فيهم
 صدق الشيخ حممد بن هادي يف حتذيره من ظهر هلم ولكنهم لغريه من أهل العلم والفضل،

فوجب عليهم  ،ومسعوا احلقائق بآذاهنم، احنراف هذه العصابة بأعينهم ورأوا، عرفات وعصابته
 ؟!! عنهم مقلدة ي قال يصح أن فكيف بعد ذلك، وأهله احلق ةنصر و  متابعة احلق واألخذ بالدليل

ليَل َمْن َواَفق شخصا  لكونِِه رأى أن ال): -¬-قال الشيخ العلمة أمحد بن حيىي النجمي  دَّ
 .(2)(باحـ  ْقليد املالتـَّ وهذا ، ولكنَّه يـ َعد  موافقا  للدَّليل، يـ َعد  موافقا  للشخص فإنَّه ال، معه

  

                                                           

 (. 191/ 1) املسلم إمداد (1)
 . (374)ص:  النجمية الدرر (2)
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يف فهل يصح  ،رة املبينة يف بيان جرح عرفات احملمديبعد ذكر هذه األدلة والرباهني املفسَّ 
 ؟ بتعديل جممليف عرفات هذا اجلرح املفسر  أهل احلديث أن ي ردَّ  منهج

رح املفسر فاجل، أن من قواعد أهل احلديث عدم صحة رد اجلرح املفسر بتعديل جممل: واجلواب
وكتب ، حلديثعند أهل ااملتفق عليها كما هي القاعدة املعروفة ،  مقدم على التعديل اجململ أبدا  

 . ه القاعدةعلوم احلديث تعج هبذ

ولكن  ،وأطلق ذلك مجاعة، )واجلرح مقدم على التعديل: -¬-قال ابن حجر العسقلين 
 .(1)(... حمله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه

هو  يعين ألن تقدمي اجلرح إمنا، )والصحيح تقدمي اجلرح ملا ذكرنا: -¬-وقال الزركشي 
فلو ، هاملعدل ونقصه ومساواتوذلك موجود مع زيادة عدد ، لتضمنه زيادة َخِفَيت على املعدِّل

م قول الواحد   .(2)لذلك(جرحه واحد وعّدله مائة ق دِّ

هلذا التوثيق  فال قيمة تذكر، )مث لوسلمنا أنه وثقه مثل "دحيم": -¬-وقال احملدث األلباين 
 .(3)التعديل(إن اجلرح املفسر مقدم على : إذا ما استحضرنا القاعدة اليت تقول

دة اجلرح ما هي ضوابط قاع): -حفظه هللا تعاىل-حممد عمر بازمول وسئ  الشيخ الدكتور 
ل وهل إذا تعارض اجلرح املفسر مع التعديل املفسر يقدم التعدي، املفسر املقدم على التعديل
 ؟ املفسر على اجلرح املفسر

                                                           

 .(139: ص) الفكر خنبة توضيح يف النظر نزهة (1)
 .(362/ 3) للزركشي الصالح ابن مقدمة على النكت (2)
 .(362/ 1) واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة (3)
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)العلماء نصوا على أن اجلرح مقدم على التعديل وقالوا من ثبتت عدالته أي نص : فأجاب
 . األئمة على تعديله وتوثيقه ال يقبل يف حقه إال اجلرح املفسر

أما  ،فأفاد قوهلم أن من مل تثبت عدالته ومل ينص األئمة على توثيقه يقبل يف حقه اجلرح اجململ
 . من ثبتت عدالته فال يقبل يف حقه إال اجلرح املفسر

 : الوانتم ذكرمت يف السؤال قمث قالوا إذا تعارض اجلرح املفسر مع التعديل املفسر مثلما أ

ال يرد اجلرح إال إذا ذكر املعدل سبب اجلرح ورده كأن يكون مثال  اجلارح جرح الرجل ألمر يف 
  .نعم هو كان على هذا االعتقاد مث تركه ومل يعد عليه: فيقول املعدل، عقيدته

 . هو ال حيفظ هذه الصحيفة كان حيدث هبا من حفظه: أو يقول اجلارح

نعم هو كان كذلك ولكنه عاد فسمع من الشيخ وثبتت أصوله فيها مث ما صار : املعدلفيقول 
 فإذا ذكر املعدل سبب اجلرح ورده ق بل ، حيدث إال من أصوله

بشرط أال يعرف عن هذا الرجل املتكلم فيه التالعب واتباع اهلوى والغرور فإنه قد ثبت أن 
يال ثبت صيال وهذا الذي جرحه العلماء تفصبعض الناس يعدلون تفصيال من جرحه العلماء تف

يف حقه أنه من أهل التالعب واتباع اهلوى ومن أهل الغرور ال يرضخ للحق وال يرجع للحق 
  .فهذا كالم املعدل وإن كان مفصال  يف حقه ال نقبله ملا علمناه من حال هذا الرجل

 . (1)(وهللا أعلم

  

                                                           

  https: //soundcloud. com/alsalaf/q676n2gqa1pe رابط الصوتية: (1)

https://soundcloud.com/alsalaf/q676n2gqa1pe
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لماء احنراف عرفات على بعض العيف  الواضحةكيف خفيت هذه األدلة   :الناس بعضيقول 
 ؟! وعرفتموها أنتم، -هممن حيسن الظن ب-

 ،فى احلق أحيانا  على بعض أهل العلم والفضلإن من حكمة هللا تعاىل أن خي: فاجلواب
ى العامل على أن خفاء الدليل عل، هلل تعاىل ويف ذلك حكم عظيمة، فالكمال هلل تعاىل وحده

 .ن عنده أدىن بصرية بالكتاب والسنةليس فيه حجة ألحد عند مَ 

ول كل فال جيوز قب، إذ ليس مبعصوم؛ )العامل قد يزل وال بد: -¬-قال اإلمام ابن القيم 
، وحرموه ،فهذا الذي ذمه كل عامل على وجه األرض؛ وينزل قوله منزلة قول املعصوم، ما يقوله

 .(1)وفتنتهم(وذموا أهله وهو أصل بالء املقلدين 

ي القول الذ: فإن قيل): -¬-ل الشيخ آقال العلمة الشيخ عبدالرمحن بن حسن و 
بأن : أجيب ،من أهل االجتهاد واالعتبار، قد خالفه بعض األئمة الكبار، ذكرمتوه واخرتمتوه
ل له أن فال حي، وأما من ليس من أهل االجتهاد، ألنه على كال احلالني مأجور، اجملتهد معذور

وال شك أنه على  ،وأشياء من التأويل، وليس معه إال حسن الظن باملتبوع، خيتار قوال بال دليل
حول وال قوة  وال، وهللا املستعان وعليه التكالن، ولو ظن السالمة فما هو بسليم، خطر عظيم

 .(2)(مإال باهلل العلي العظي

ش من قلة مل يستوح، )واإلنسان إذا تبني له احلق: -¬-وقال الشيخ عبدهللا أبا بطني 
 . ال سيما يف آخر هذا الزمان، وكثرة املخالفني، املوافقني

 
                                                           

 .(132/ 2) العاملن رب عن املوقعن إعالم (1)
 .(232/ 6) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (2)
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: ميف قوهل، هذه دعوى الكفار، لو كان هذا حقا ما خفي على فالن وفالن: وقول اجلاهل
: ¢ وقد قال علي؛ {أََهؤ الِء َمنَّ اَّللَّ  َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِنَنا}، {إِلَْيهِ َلْو َكاَن َخرْيا  َما َسبَـق ونَا }

لو كان أكثر ف؛ تروج عليه شبهةفكل ، وأما الذي يف حرية ولبس. "اعرف احلق تعرف أهله"
 .(1) اية الغربة(وهو وهللا اليوم يف ، مل يكن اإلسالم  ريبا، الناس اليوم على احلق

 

¬

 

وال يتعصَّب  ،"وال جيوز ألحٍد أن يرجِّح قوال  على قوٍل بغري دليل: -¬-قال شيخ اإلسلم 
ا َلزَِم حكَم التَّق، لقوٍل على قوٍل وال لقائٍل على قائٍل بغري ح جَّة فلم ، ليدبل من كان مقلِّد 

طِّئ، ي رجِّح ومل ي زيِّف  . ومل ي صوِّب ومل خي 

ع ذلك منه ر دَّ ما تبنيَّ أنه فق ِبل ما تبنيَّ أنه حق و ، ومن كان عنده من العلم والبياِن ما يقول ه  مسِ 
 . وو ِقف ما مل يتبنيَّ فيه أحد  األمرين، باطل

 .(2)ألبدان"ام يف ق وى وهللا تعاىل قد فاوَت بني الناس يف قـ َوى األذهان كما فاوت بينه

أحبب ت  ،وملا اشتم  عليه من قواعد وفوائد قد ال ينتبه هلا بعض القراء، وألمهية هذا الكلم
 : ذه األيامهيتداوهلا بعض طلب العلم  مسائ حت ت ثلث  جمزئاا م املفيد أن أورد هذا الكل

 

 

                                                           

 (400/ 10) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (1)
 [(. 175\ 1] الكربى ، والفتاوى[35/233] تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى جممو ) (2)



   (157) 
 

 

وز واْلخر يعدله هل جي، فأحدهم جيرحه، شخِص مايف  العلماءاختالف بعض هل : األول
أو أعظم  ،لما  أو أكثر ع، يل أن أرجح أحد القولني وأدافع عنه بناء  على أن القائل به أكرب سنا  

 ؟ منزلة

وال يتعصَّب  ،ال جيوز ألحٍد أن يرجِّح قوال  على قوٍل بغري دليل): -¬- قال شيخ اإلسلم
 .(لقوٍل على قوٍل وال لقائٍل على قائٍل بغري ح جَّة

اجلرح  ألنه من علماء ،ل هذا الشخصد الشيخ الذي عدَّ إذا اختار طالب العلم أن يقلِّ : الثاين
 ؟ رحيه هلذا الشخصيف جت هئطوخي بالدليل كر على من جيرح هذا الشخصينأن  لهحيق أ، والتعديل

ا َلزَِم حكَم التَّقليد): -¬- قال شيخ اإلسلم ومل ، زيِّفي  فلم ي رجِّح ومل ، من كان مقلِّد 
طِّئ  .(ي صوِّب ومل خي 

ل الكالم وما تفصي، عليه هل ينكر، من تكلم بعد أن أحاط علما  باملسألة ودرسها: الثالث
 ؟ يف ذلك

ع ذلك منه) :-¬-قال شيخ اإلسلم فق ِبل  ،ومن كان عنده من العلم والبياِن ما يقول ه  مسِ 
وهللا تعاىل قد  ،وو ِقف ما مل يتبنيَّ فيه أحد  األمرين، ما تبنيَّ أنه حق ور دَّ ما تبنيَّ أنه باطل

 .(فاوَت بني الناس يف قـ َوى األذهان كما فاوت بينهم يف ق وى األبدان
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 أ نت فهل، وهو من حاملي درجة الدكتوراه األخطاء صدرت من عرفاتالضالالت و هذه 
لى وهذا إن دل فإمنا يدل ع، عنه هذه الدرجة العلمية شيئا  من وقوعه يف مثل هذه األخطاء

فكم من حاملي الشهادات العالية ومستواهم ، أن مقياس العلم ليس بنيل الشهادات العلمية
 . العلمي ضعيف جدا  

 : وإليك أخي بعض أقوال العلماء يف ذلك

  .(1)()صاروا دكاترة وهم صفر يف العقيدة: عن بعض محلة الشهادات ¬قال اإلمام ابن باز 

ال يعرف و ، )خيرج الطالب من اجلامعة ال يعرف الصواب من اخلطأ: ¬وقال اإلمام األلباين 
 .احلق من الباطل(

)ألنه هو يف األمس كان طالب يف اجلامعة بعد يوم يومني ثالثة شهر شهرين أخذ : ¬وقال 
 . (2)قال(اكتسب قيل و الشهادة صار دكتور فالذي اكتسبه هو الذي سيقدمه ما اكتسب علما  

 تعطي ال بالدكتوراه"فقد كشف بذلك كله أن هذه الشهادات العالية وما يسمونه : ¬وقال 
 . (3)"لصاحبها علما  وحتقيقا  وأدبا  

)وذلك أنه مع األسف يف الوقت احلاضر صار املقياس يف  : ¬وقال العلمة ابن عثيمني 
كن ممكفاءة الناس هذه الشهادات معك شهادة توظف وتويل قيادة على حسب هذه الشهادة 

يأيت إنسان حيمل شهادة دكتوراه فيوىل التدريس يف الكليات واجلامعات وهو من أجهل الناس 
 لو جاء طالب يف الثانوية العامة لكان خريا منه وهذا مشاهد يوجد اْلن من حيمل شهادة 

                                                           

 https: //www. youtube. com/watch?v=puZKveeVTDA رابط الصوتية: (1)

 https: //www. youtube. com/watch?v=Q9AknYWjiDM رابط الصوتية: (2)

 (.4: ص) حديثية نصوص نقد (3)

https://www.youtube.com/watch?v=puZKveeVTDA
https://www.youtube.com/watch?v=Q9AknYWjiDM


   (159) 
 

 

 إما أنه جنح بغش أو جنح جناحا سطحيا مل يرسخ دكتوراه لكنه ال يعرف من العلم شيئا أبدا
لم يف ذهنه لكن يوظف ألن معه شهادة دكتوراة يأيت إنسان طالب علم جيد هو خري للناس الع

وخري لنفسه من هذا الدكتور ألف مرة لكن ال يوفق ال يدرس يف الكليات ملاذا ألنه ال حيمل 
وانقلبت إىل هذه املآل نقول إذا طلبت العلم من شهادة دكتوراه فنظرا ألن األحوال تغريت 

  .(1)ل الشهادة اليت تتمكن هبا من توىل التدريس(أجل أن تنا

، هللا هذه يا إخواين يف الدكتوراه"شأن : ¬وقال الشيخ العلمة مقب  بن هادي الوادعي 
ويصحبها  ،إال أن يصحبها سنة، ال تساوي عندنا بصلة، واألستاذية إىل  ري ذلك من األلقاب

 ِإنَّ  لِتَـَعاَرف وا َوقـََباِئلَ  ع وب اش   َوَجَعْلَناك مْ  َوأ نـَْثى ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناك مْ  ِإنَّا النَّاس   أَيـ َها يَا}دين وتقى 
 . (2)"{أَتْـَقاك مْ  اَّللَِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمك مْ 

عليم الناس هل يكفي ملن أراد ت: -حفظه هللا تعاىل-وُسئ  الشيخ العلمة صاحل الفوزان 
 ؟ ال بدَّ له من تزكيات العلماء أم؟ أمور دينهم أن حيمل شهادة جامعية

قه يف ال بدَّ من العلم والف، ما كل من محل شهادة يصري عاملا  ، )ال بدَّ من العلم: فكان جوابه
نده وقد ال يكون ع !،قد حيملها وهو أجهل  الناس!، والشهادة ما تدل  على العلم، دين هللا

هل !، ؟هل الشيخ ابن إبراهيم؟!، شهادةهل الشيخ ابن باز معه ، شهادة وهو من أعلم الناس
 . ومع هذا هم أئمة هذا الوقت؟!، هل هم معهم شهادات؟!، الشيخ ابن محيد

ما ، زكياتهال على شهاداته وال على ت؛ فالكالم على وجود العلم يف اإلنسان والفقه يف اإلنسان
 من املتعامل  العاملإذا جاءت قضية أو حدثت م ِلمَّة تبني؛ والواقع يكشف الشخص، يعترب هذا

  .(3)(لواجلاه

                                                           

 . (5/450) الصاحلني رياض شرح (1)
 (.140: )ص السائل إجابة (2)
 (.!)الشهادات العلمية قد حيملها وهو أجهل الناس: مادة صوتية منشورة على شبكة سحاب بعنوان (3)
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 . الصحابةالطعن يف  .1
 .والتحذير منهم الطعن يف العلماء وتنقصهم .2
 .زعزعة مكانة العلماء يف نفوس طلب العلم والناشئة .3
 .السعي يف إسقاط كثري من أه  العلم والفض  .4
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 . النصوصاخليانة العلمية ببرت  .21
 . التغاف  عن أخطاء وضلالت عصابته مهما كان حجمها .22
 . دفاعه عن بعض املفتونني من مثريي الفنت يف الدعوة السلفية .23
 . والتسرع فيها دون تثب ت أو روية، تصدره للفتيا .24
 . تقمص دور العلماء يف اخلوض يف قضايا األمة .25
  .جرأته على اإلفتاء يف مسائ  النوازل والقتال والدماء .26
 إفتاؤه بسفك وإراقة الدماء يف ليبيا. .27
 . خمالفته لتوجيهات العلماء يف فتنة ليبيا .28
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 .، إال إذا بلغ ت الشيخ ربيععدم املبادرة بالرجوع عن أخطاءه وتوبته منها .30
 . عنهم ياا رمس ونصب نفسه ناطقاا ، ما مل يقولوهوتقويلهم املشايخ الكذب على  .31
 .مشاهبته للحجوري يف كثري من األمور اليت انتقدها عليه .32
 .جبواز ُصيص يوم اجلمعة بالصدقةه ؤ إفتا .33
 .تلعبه يف الرجوع عن اخلطأ .34
 .جرأته يف الفتوى يف األعراض .35
 .ه  األهواء والبدعبأتشبيهه لبعض علماء أه  السنة  .36
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)انصر أخاك ظاملاا أو  :أدبه مع حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلمسوء  .38

 مظلوماا(.
 

القول ه جيوز كلفه  بعد هذا  ، فهذه أبرز االحنرافات اليت تضمنتها األدلة السابقة
 ؟!وعصابته راف عرفاتبأنه ال يوجد ذرة دلي  على احن
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، صا روجتنب املنحرفني األ، العلم بلزوم  رز أهل العلم أوصي نفسي وطالب :ويف اخلتام
فإن طالب العلم يف هذا الزمان يف أمس احلاجة إىل ، الذين جلبوا للدعوة السلفية الويالت

إذا ف، "ال يزال الناس خبري ما أخذوا العلم من أكابرهم: ¢ قال عبدهللا بن مسعود، ذلك
 هلكوا"وشرارهم أخذوه عن أصا رهم 

 

وأن يرينا  ،هللا تعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يرينا احلق حقا  ويرزقنا اتباعهأسأل 
 .الباطل باطال  ويرزقنا اجتنابه

 .وعلى آله وصحبه أمجعني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممَّد

 

 

 .عارف بن عبد الرمحن اجلعفر أبو عبد الرمحن: وكتبه

 -حرسها هللا تعاىل-مملكة البحرين 

 م2018/ 5/7املوافق  ه1439 /شوال/22ليلة اجلمعة 

 عليه يف ليلة الثالثاء ومت االنتهاء من مراجعته والتعديل

 ه1440للسابع من الشهر احملرم 

 م2018/ 9/ 17املوافق 
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