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                    : قاال كذب وبرت وخيانة عرفات الشر يف
  (1)(ننييالبحريالتبيين  لتوضيح شهادة من لم يوفق في النصح من اإلخوة )

 

 ل قرابةلتااءه باإلخوة كان قبكذب  أن ا الكذبة األوىل:

 حيث قال   هـ5341أي عام  اخلمس سنني

 

 هـ5341ان عام  أن هذا اجمللس ك والواقع 

 لبيان الفوريذلك اجمللس كتاب  ا فات لإلخوة يفوقد أهدى عر

 هـ5341عام  بيوم اجللسة واللااء هداء قؤرخاوهذه صورة اإل

 
                                         

حذير الشيخ محمد بن هادي منه، ولم يتجاوز الخمس ورقات، ولكنه هو أول مقال يكتبه اآلن بعد تو ( 1)
 عبير!!وعدم الرجوع للحق، وركاكة في األلفاظ والت ةالمكابر جمع فيه من التلبيس والكذب والمراوغة الشيء الكثير، مع 
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 هـ5341ال يف بل إن الكتاب مل يطبع أصال إ
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ان يف خضم ك اجمللس  أن ذلك كذب: الكذبة الثانية

  حيث قال: فتنة احلجوري

 
 

احلجوري   خضم فتنةيكن يف والواقع أن هذا اللااء مل

كره هو )قبل بل حتى الزقن الذي ذ .بل بعدها بعدة أعوام

 .انتهت قدحلجوري في  قرابة مخس سنني( كانت فتنة ا
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كان ساكتا عن   ععم  أن الشي  ربيعاكذب  يف الكذبة الثالثة:

  ذر قن احلجورياحلجوري إىل تلك الفرتة ومل حي

 

  وكرر هذا فاال:
 

 

 

جوري إىل عام كتا عن التحذير قن احلربيع ال عال سا فهل الشي 

 هــ ؟!!!5341

ال ن قبل مخس سنني كما قبل حتى لو قلنا أن اجمللس كا

قبل مخس  ا عن احلجوري إىل قاعرفات فهل الشي  ربيع كان ساكت

 سنني؟!!
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د تكلم بكالم فات يف قاال  أن يكون قنفى عر الكذبة الرابعة:

  ل : جعل هذا ععمًا ال حاياةيخني وفي  قاارن  بني الش

 

  وقال أيضا:

 
 

  

 

 

 

 عدة أقوروهذا الكالم قن  باطل وكذب ل
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 اارنةشهد علي  بهذه امل : أن األخ يوسف السباعي قد①

  شهادت  وهذه صورة قن وبهذا الكالم

 

 جمللسخوة آخرين كانوا يف اة إوشهد قع  بذلك مخس②

 

هد بذلك عرفات كما شخرية اإلخوة  قنوهؤالء اإلخوة كلهم 

  بنفس  يف قاال  املذكور  فاال:
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ادة اإلخوة بنحو شهن جيزان بل وشهد الشي  ناصر عكري ق③

 وهذهى املخالفني يف الصرب علي  ربيع الش قن طعن عرفات بطرياة

  صورة شهادت :
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  فاال: قة العمري وفا  اهللوشهد بتصديق ذلك الشي  أسا④

 

 

 

ي  يتؤاطون طلبة العلم واملشا فسبحان الذي جعل كل هؤالء قن

 !!ف أقاكنهم وبلدانهم ؟على الكذب على عرفات، قع اختال
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اارنة بني ل  هذا قد وقع يف املحتى يف قاا عرفات ثم إن⑤

ع على  الشي  ربيره لصربطرياة الشيخني فاال يف قعرض ذك

 احلجوري وعدم حتذيره قن 

 

 

هم قن  الطعن  ععم  أن كالق  ال يفكذب  يف الكذبة اخلاقسة:

 يف الشي  ربيع  

 

خالفني بيع يف الصرب على املفهل الاول بأن طرياة الشي  ر 

 سلف، ليس بطعن؟!والتعاقل قعهم خمالفة ملنهج ال

: "على خطى قاال  اجلعفر يف وقد كفانا املؤنة الشي  عارف

اد الفراج افق عرفات للحدادي عماحلدادية يا عرفات" فبني كيف و

الفني وأنها   يف الصرب على املخيف الطعن بالشي  ربيع يف طريات

 . خمالفة ملنهج السلف فلريجع إلي
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   قرتني أن  قام بالبرت  خيانة عرفات وتلبيسقن 

 

نون يف الشي  اإلخوة ليوهم أنهم يطع برته لكالم البرت األول:

 افعون عن ال يدعبيد حفظ  اهلل أو 

 

  على برته هذا ثم بدأ يهجم على اإلخوة بناًء

 

 

رب واالنتظار بنفي الصت سلي ي وعبارة اإلخوة يف شهادتهم عل

 ا! بل هي هكذاأوهم عرفات يف برته هذ كماعن الشي  عبيد قطلاا 
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 وسف يف الشهادة:قال األخ ي البرت الثاني:

 

 

 إلخوةهكذا يف الشهادة اليت كتبها ا

 

ال أن  قام ببرت إ ة اإلخوة  كلهاوقد نال عرفات يف قاال  شهاد

 هكذا كلمة )الشي (
 

 

قن ،  لشي ، وهذا برت آخر)طرياة عبيد( هكذا بدون لفظ ا

طعنون يف ام الاارئ أن اإلخوة يولعل قاصده قن ذلك أيضا هو إيه

 الشي  عبيد كما سبق.
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 الذي قام ب البرتو والكذب  التلبيسكر وبعض أنواع املفهذه 

ذا هروبًا قن ه كل ت،مس الصفحاقاال مل يتجاوع اخلعرفات يف 

  االعرتاف باخلطأ واالستغفار قن

 

اخينا نال األخبار إىل قش قثل هذا الرجل يؤمتن يففهل 

 وعلمائنا

ملشاي  لتلبيس والكذب عند انأقن قن قثل هذا الرجل اوهل 

ملكذوبة ألهل العلم لتاارير اغلوطة، واوالعلماء وإيصال املعلوقات امل

 ؟!!لوالفض

يغار صدور ، أو برتشيئا قنها، النأقن قن  تلفيق األقوالوهل 

اة إىل اهلل يف قن طلبة العلم والدع قشاخينا جتاه إخوانهم وأبنائهم

 قكان كل
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 «ـــدةــداديـــــة جـــــديــحـ»

 

 :حفظه اهلل تعاىلالشيخ ربيع قال 
 ن سيماهم ِمَف

 الكذب والفجور 
 وبغض العلماء 

 وحماولة إسقاطهم 
 ...والِكرب واالستخفاف 

 وصاروا حيتقرون العلماء وجيهلونهم!!
؛ الذي يثور على فهو احلداديفمن فيه هذه الصفات 

العلماء ويطعن فيهم ويريد إسقاطهم على الطريقة اليت 
 ذكرتها 

 فهو حدادي.
 فكل من يشبه هؤالء؛ ...

 يغلوا يف األشخاص 
 ويرد احلجج والرباهني 
 ويطعن يف أهل السنة 

 فهذا حدادي وأسوأ من احلدادية.
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 فيهم؛ الغلّو ,الكذب ,رد احلّق, ...
 نفس الطريقة احلدادية ,

 فافهموا هذا واضبطوا صفات احلدادية 
 فمن وجدت فيه فهو من 

 احلدادية 
 . (1)أو شبيه بهم أو أسوأ منهم

 

 حفظه اهلل: وقال 
فاحذروهم ومن اخندع بهم فليتق اهلل يف نفسه فواهلل لقد 

 وُضَح أمرهم فال عذر لكم وال شبهة لكم.
إنَّهم كذابون كذابون كذابون ,وكل يوم يفضحهم اهلل 

بعض الكفار خيجلون من الكذب وهم ال  -واهلل-بالكذب ,
كذب زعمائهم وخياناتهم ازدادوا خيجلون!! وكلما بيَّنَت 

 تشبثا به وبأصوهلم وبأباطيلهم.
 أين العقول؟!! أين الدِّين؟!! أين اخُلُلق؟!!

فافهموا هؤالء واحذروهم وَحذُِّروا الناس من ضالهلم 
  . (2)-وفقكم اهلل-وشرِّهم 

 

                                         
 .تاوى في العقيدة والمنهجفشريط بعنوان:  من( 1)
 ن شريط: الثبات على السنة.م( 2)


