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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

رسول اهلل، أما بعد: لسالم على   الحمد هلل والصالة وا

زرت برفقة ثلة من فبتوفيق اهلل تعالى ومن   ة  الدعاةو مشايخاله وكرمه  وطلب

رينالعلم  مملكة البح د  شيخ   من  لوال ه  نا ا ي وفقه اهلل وحفظ دي المدخل بن ها ربيع 

دي عشر من  بعين بعد األربعمائة وألف، وقد شهر اهلل الليلة الحا أر ة  محرم سن

خ حتى  أكن ألنشرها  خروجنا منه،حصلت عدة أمور منذ دخولنا إلى بيت الشي لم 

ب  دي بنشرها مع كومة كبيرة من األكاذي بن حسن المحم قام عرفات  لوال أن 

نتفخًا  ل صويت ظهر فيه عرفات م مختلقة المصنوعة، يف تسجي والروايات ال

داء عضال لحق، كما يحرم صاحبه من االنقياد ل منتفشًا متكربًا، والكِْبر والغطرسة 

وقال النبي  ،[146]األعراف: (چ چ چ ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)قال تعالى: 

غمط الناس": ملسو هيلع هللا ىلص لحق و طر ا لن أ ،"الكبر ب علق على كل جملة من كالم و

ذه األسطرعرفات لطوله وضيق الوقت دي من ه إشارات هي مقصو ، ، وإنما أشير 

ذه الكتابة أن أكون عاماًل  أرجو من ه بقول النبي و طة األذى عن ": ملسو هيلع هللا ىلص  وإما

قة يق صد  ."الطر

دي ومن على  م در بي أن أوجه نصيحة لعرفات المح وقفات يج وقبل الشروع يف ال

أبي ليلى: شاكلته، وهي قول  بن  ذاب  ا ك ت  كن حافظ  إذا   .اا فكن 

:  فأقول

: قفة األولى لألدلة التي ذكرها األخ عارف وأنها تستحق  الو استعظام الشيخ 

يع  .التبد

حضر عرفات مسرعًا اً بعد أن تم - حضرنا عند شيخنا و د أخيرنا عم فيما  ت
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ى ل يبدو قدوم عرفاتليتسن بالشيخ، ال ربيع ونعرض عليه  ومن أجل أن ال نخلو 

ده أخونا -انحرافات عرفات ده عليه وانتق عارف الجعفر الشيخ  ليناقشنا فيما ننتق

ك الموسوم ب ده المبار حات  والبراهين األدلة"ـوفقه اهلل يف ر لواض انحراف  يف بيانا

يخ يف ق، "تعرفا ءة الفهرسوشرع الش ء ذلكرا ويف أثنا هذا وأنتم ال  قال: كل ، 

ذً  ات؟ إ ف عون أحدً تبدعون عر  .اا أنتم ال تبد

. دي مشايخنا  قلنا: ال نتقدم بين ي

رئ إلى  : ثالثة أمور وهنا أنبه القا

خ ربيًعا -1 يقرأ من كتاب ال أن الشي غ الجعفر عارف شيخلم  ة عدد البال

ك ا صفحة، إال صفحة الغالف وشيئً  164 صفحاته فقط، وذل من الفهرس 

كم ببطالن بخالف ما يرو   رفات ومن معه من أن الشيخ قرأ الكتاب وح ج له ع

! رفات  ما فيه وأن الحق مع ع

خ ربيًعا -2 استعظم األمور المذكورة عن عرفات يف رد الشيخ عارف،  أن الشي

دد،  بال تر ع عرفات  تضى ذلك تبدي أى أهنا لو ثبتت الق د ور وهي ثابتة هلل الحم

م عرفات نفسه.والمنة  دليل من كال  بال

فسه ووضع على الشيخ  -3 ك  أن عرفات قد أضاف من عند ن بأنه  عليه ب  ذ  و

ذً " :قال  ."فيكم ضعف اإ

ب  يته يف سبيل قل ها عرفات صوت ى علي والتلفيقات التي بن وهذا من األكاذيب 

. لس، فاهلل حسيبه ذا المج  حقائق ه

 : قفة الثانية  .مطالبة عرفات بالتوبةالو

حوظاتعرضنا  بعض المل : ،على الشيخ  ها  ومن
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 ذي فيهعرفات  كالم ،  طعن وتنقص ال من الصحابة رضوان اهلل عليهم

س  بة من هذه العبارة أربع أو خم التو ت بالرتاجع و ا ف فطالب شيُخنا عر

ر أخرى. وغ بذكر أمو فات يقول: أتوب، ثم يرا  مرات، وعر

 أنه حاول تذكير الشيخ بالورقة التي أخرج توقيعه  ،وهاومن مراوغاته:  وفيها 

، فطالبه الشيخ بالتوبة ولم يلتفت إلى الورقة شيء فيه عرفات الكالم بأن 

.  المذكورة

ط " فسه فق لنصرة ن يظهر لك أخي القارئ حجم خيانة عرفات وسعيه  ا  وهن

يع ب ت على الشيخ ر لو كان باالفتيا  ."بكل وسيلة و

  ربي أن يحتج بما احتج به أبو الحسن عرفات حاولبل دما وصف عن المأ

ة،  مسلمة دي عشرون نقاًل " :قالفالفتح بالغثائي ء يا شيخ عن  عن العلما

وي وغيرهم ف ي عياض والنو ه كالمييها داللة أن القاض ، أو "ال شيء في

.  عبارة نحوها

أبي الحسن يا شيخ ربيع، أخذها من أبي  ثل حجة  فقال أحد اإلخوة: م

!هبوجاء يجادل  ،الحسن  ا

يها القارئف ب انظر أ ي !  اللب جع عرفات! يظهر إلى ترا رتارة  الستغفا  التوبة وا

ب! يروغ ويتالع كذا  ، وه صواب ال شيء فيه ن كالمه  يظهر أ  وتارة 

بعض الحاضرين مع عرفات إقناع الشيخ أن كالم عرفات ال  وقد حاول 

رون إال  والشيخ ربيع يأبى عليهم ويقول: ال ال الصحابة ال يذك مأخذ عليه، 

 .بالجميل

  قوله يف دي  بن ها نكرون على ا لشيخ حينئذ: لماذا ال ي : قوله ل ومن مراوغاته
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 الصحابة: عندهم رواسب؟!

أنبه : على ومن المهم هنا أن   ثالثة أمور

ل  -1 دي حفظه اهلل قرر بأن الصحابة الذين قالوا: اجع بن ها حمد  أن الشيخ م

بكوهنم حدثاء عهد لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط إنما اعتذروا ألنفسهم 

كفر وهذا التقرير هو عين تقرير  ،ب بقيت عندهم رواسب حينئذ،  يعني كانت قد 

نا  تماع د اج د، وقد نبه على هذا عن ن شرحوا كتاب التوحي ماء السلفيين الذي العل

لي األخ  بالشيخ ربيع  حي لر معطي ا ل ا د  يا  عب ! فلماذا الكذب  وهو صديق عرفات

 عرفات؟!

دي من سياقها وجعلها وكأهنا ا عبارةأن عرفات أفرغ  -2 بن ها لشيخ محمد 

بة ليوهم السامع بأن الشيخ يطعن  يف الصحابة كما عامة يف جميع الصحا

ره وسعيه يف إفعل هو ربيع كما سيأيت بيانه.، وهذا من مك   يغار صدر الشيخ 

بقوله عرفات مرة أخرى يف  كذب   -3 ن الشيخ قال إنقل هذا الموطن يف صوتيته 

ً  ،"عندكم تالعب" :لنا دنه وبه عرف حتى صار ركن اًس والكذب دي ه، ا فيا أس

ل:  جرأته يف "عرفات :الكذب"ولن يخطئ من قا ، فلسُت أستغرب من 

كى األصمعي شأنه فقال ذي ح ل الكذب، فسلفه يف ذلك الكذاب ال : قي

لو تغرغرت   قال:  يحملك على الكذب؟  ت  للكذاب: ما  به مرة ما نسي

يلي يف الضعفاء )أخرجه ال حالوته!  .(1/97عق

: قفة الثالثة تلقن الو ي ت للشيخ ربيع بأنه   .إساءة عرفا

عندما أراد أحد اإلخوة أن يقرأ كالم عرفات ويعرضه على الشيخ، قال 

شيخ!! وال تلقن ال  عرفات بالحرف الواحد: اقرأ كالمي فقط بدون التعليق 
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أنه من المتقرر عند عرفات  رئ الحصيف  خ ربيًعاوهبذا يتضح أيها القا  أن الشي

قن!!  يتل

فورًا إجابة  ابه أحد اإلخوةحينئذ ما لم يكن يحسبه حيث أجولكن عرفات سمع 

بقول !يقبل التلقينال  ربيع : الشيخهمفحمة  هت الذي انحرف فُب  ! 

ق الشيخ ربيع، ول يف ح عونات عرفات  ف لط ه وهذا طعن يضا ريب عليه فل يس بغ

يةتاريخ طويل يف الطعن يف العلماء،  داد لح يقة ا  !على طر

قفة الرابعة:  .كذبة الجزائر الو

ر عن   هى السلفيين يف الجزائ دي ين بن ها ته: محمد  صوتي قول عرفات يف 

!  االجتماع

ٌح، ل  كذب واض ج ح، وهبتان سيسأل عنه عندما يقف بين يدي الجبار  فاض دجٌل  و

ذي وهو  يف عاله، األمر ال يضاف إلى سلسلة كذباته التي أوردها من غير استحياء، 

مً  ذكره تما ما  ألمر على خالف  ا ذب، وأن  !يعلم أنه كا  ا

فسه من  أفتاهم به الشيخ ربيع ن ر بما  دي أفتى مشايخ الجزائ بن ها فالشيخ محمد 

شايخ ا"م االجتماع مع عد حم وا من رؤوس  "إلصال حتى يتوبوا ويصلحوا ويتربؤ

مضاين وغيره دالمالك ر ،التمييع كعب فضوا ذلك  ، والقوم ر

بن ها دي بحضور الشيخ فهذه فتوى الشيخ ربيع، سمعها منه الشيخ محمد 

 .من طلبة العلم وغيره د.عبدالمجيد جمعة

فات؟!فلماذا   الكذب يا عر

: لوقفة الخامسة . ا لموهمة د العبارة ا  نق

  : بارة عرفات ى "قرأنا على الشيخ ع ري عل حجو هم إال نصرة ال فليس هم
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المً  اهلية: انصر أخاك ظ ًاطريقة الج مظلوم  ."ا أو 

ذا األمر  الث وقفاتولي مع ه  :ث

ذي أ -1 قاد ال يتضح للشيخ ربيع وجه االنت ، وإنما ولم  ذه الجملة دناه على ه ر

بالحديث، عرفات يستدل  بقوله: هذا استدالل  ى اكتفى الشيخ  بالحديث عل

.  بطالن طريقة الجاهلية

2-  : خرى كما لم يقل ال مرة أ طًأ  واب خ خ بأننا نجعل الص فرتىشي عرفات  ا

يخا وتلفيقً كذبً  فًا.ا على الش  ، وإنما اكتفى الشيخ بما ذكرته آن

ق عرفاتا وكذب أيًض  -3 مً " :خوةإلال عن اعندما  تما ك  ،"افسكتوا  وذل

ثيرً  ة، وك اإلخو عجز  ذه الا محاولة منه إلظهار  يكرر ه ي أحد كذباته،  ،عبارةما  وه

لوا جهدً فاإلخوة ل .م يأ  ا يف بيان الحق ونصرته

 : قفة السادسة ت المسكين!الو  عرفا

دي   بن ها حمد  دي، ترتكون م بن ها ردوا على محمد  قال لنا الشيخ ربيع: 

سكين !-الضعيف وتردون على هذا الم  يعني عرفات

بعةوهنا أنبه القارئ عل أر  أمور: ى 

رافاتهلم يكن الشيخ ربيع طيلة المجلس  -1 كما - يدافع عن أخطاء عرفات وانح

ت فا ذلك عر وإنما كان يطالب اإلخوة بالرد على الشيخ محمد بن  -صّور 

! عرفات ردوا على   هادي كما 

دي، وال وتعالى ال ونحن بفضل اهلل تبارك بن ها ألحد  نتعصب لشيخنا محمد 

ل معهم بما  ؤوسنا، وإنما نتعام خنا كلهم تاج على ر ي من مشايخنا، ومشا

لسنة  د أهل ا ه  "القديمة"تقتضيه قواع رامت فظ ك ع ح من رد خطأ العالم م
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 ومكانته.

صر زكري  الثقات ضده: لم تكن إجابات عرفات سوى تكذيب لشهادة -2 نا

مل فقيري ،عليه وهتجم   م بالصدق ابتداءً  نيووأما البحرين ،وكذا مز ثم  فشهد له

ني ة البحري وأنت  !أنت كذاب :نيلم يلبث إال دقائق وإذا به يصرخ على اإلخو

 .!وأنت كذاب !كذاب

يخ ربيع: يا شيخ  ن يقبل دقائق كان هؤالء اإلخوة صادقفقال أحد اإلخوة للش

!يثم أصبح هؤالء كلهم كذاب  ن!!!

ذاب بن حنبل رحمه اهلل تعالى:  ،وال حيلة يف الك ن "وصدق اإلمام أحمد  م

ُهو  اْلك ف  ب أهل الصْدق  بكذَّ ا دمشق ) "ذَّ  .(38/ 48تاريخ 

يخ ربيع،  اوهذ هو واقع أجوبة عرفات على األدلة التي كشفت حاله أمام الش

! لة وتفنيدها؟!  فأين إجاباته على األد

اهلل يا   !عرفات؟ أال تستحي من 

ك يذكرنا  ديون ي"بقول الشيخ ربيع: وهذا المسل شاهبون فهؤالء الحدا

تصد ِذب و الك  فضة يف   ."يب الِصْدقيق الكذب وتكذالرا

دي وبيان ُج  -3 بن ها حام الشيخ محمد  ربيرات عرفات كانت تدور حول إق ل ت

وقف منه ديالم بن ها فنا من الشيخ محمد  وقفنا منه بموق وقد أشار  ،، وربط م

بقوله: صوتيته كذلك  بن  إلى ذلك يف  كانوا صادقين لردوا على محمد  لو 

لب علم مثله )تنزاًل(هادي! وهل يشرتط ليرد طالب العلم على  أن يرد على  طا

! ده للحق؟ ه ليثبت تجر ع زالت رباين ويتتب  عالم 

محمد بن   على ابنه  خ ربيع  ء إيغار صدر الشي ن ورا دركت وزمالئي م  ا أ ومن هن
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محاور النقا الرجوع ل ولنا  دي، وكلما حا ه للشيخها  ش أظهر عرفات وصاحب

د لشيخ الحقد الدفين الذي يكنونه ل ربيع دي، وهي أساليب تؤك محمد بن ها

بيّ  وت ماء،  حريش بين العل الء يف الت ه مسالك هؤ ن البون الشاسع بين ما يبذل

يف  وزمرته  هود عرفات  ع الكلمة، وج وجم ل رأب الصدع  المصلحون يف سبي

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ڤ )خلق الفتن وشق كلمة السلفيين 

 [108]النساء:  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

مجلس بأنه مسكين ضعيف، بينما محمد -4  بن وصف الشيخ ربيع عرفات يف ال

ير يف العالم، وهذا يدل على خالف ما ينشره الصعافقة  ذي له تأث دي هو ال ها

عالم!! فما هو  من جعل الشيخ ربيع لعرفات مرجعية يرجع لها السلفيون يف ال

 عند الشيخ ربيع إال ضعيف مسكين!!

: قفة السابعة لبو   الو .دسيسة ا  ابين

خ   الشي لس  المج كرنا يف  ذ فات بأننا قد  دل  " ذكر عر ني عا ! "بن منصور اليم !

دري ما سبب هذا اطقي يف  كذا قال!! وال أ س المن للشيخ عادل منصور  هوصفالنف 

 ا؟! فقط تحديدً 

يخ ربيع  ثلة الكثيرة التي تجرع السلفيون مثااًل والواقع أننا ذكرنا للش يف  من األم

يف مملكة البحرين صوصا و موماخ سلطه   العالم ع فات وت رارهتا بسبب عر م

فسه  الم بن يين حول الع خومحاولته المستميتة بربط السلف ي مشا لل ب  ا كأنه بو   !و

ى إخراج شهادات مكتوبة فذكرنا للشيخ بأن عرفات سعى ة  إل بعض اإلخو من 

صورضد  داًل  الشيخ عادل من خ عا الشي ن  يف الشيخ عبيد ومشايخ  مضموهنا أ يطعن 

، مما المد حدثكينة  ، ثماإلخوة يف البحرين لوال لطف اهلل ورحمته فتنة بين اد أن ي
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على طلبة  ،الشيخ ربيعب جل وعال جمع الكلمة وأطفأ الفتنة اهللإن  ضل اهلل  ذا ف وه

ماء باشرة بالعل هم ارتبطوا م لبحرين أن ملكة ا غمار األغرار العلم يف م  .دون األ

ج  ،حدثه عرفات من فتنة يف مملكة البحرينيكاد أن ما فلما ذكرنا للشيخ ربيع  ها

ر خ ،عرفات وحاص حيصة الحم يرفع صوته ،وقام يصر !  :ونحن نقول له ،و تأدب

 .الشيخ أمامك! لكن بدون جدوى

ذا  ن صه نبيه عليه م ا أردت الت فات وتيةبعض م يف عر أردت أن أتتبع عرفات  ، ولو 

ها صوتيته ض كل  "األدلة الواضحات"إخراج كتاب على غرار إلى طرين ذلك ال

ذه التوضيحات لن تنفعه أوضح  كفيه اإلشارة، ومن لم تنفعه ه يب ت ولكن اللب

!  الواضحات

دي للتوبة إلى اهلل، والرجوع ع محم ذي هو فيه،وإين ألدعو عرفات ال باطل ال  ن ال

دي اهلل تبارك وتعالى ويسألنا عما  أنتفأنا و وسلوك طريق الصدق، قف بين ي سن

 ، لن ينفعك قدمت أيدينا دي والالشيخ وحينها  بن ها بري  الشيخ ربيع  بيد الجا ع

  [95]مريم: (ی جئ حئ مئ ىئ يئ)من أهل العلم والفضل،  اوال غيرهم

فك بين يدي اهلل عاريً  ال  ،ا أغرل  ا حافيً فتذكر القرب وأهواله ووحشته، وتذكر وقو

ي  واالفرتاءات والفتن الت ذه األكاذيب  ندها ستندم على ه ك خافية، ع تخفى من

خ محمدً  لم بسبب أن الشي ا )شر(  اتزعمتها وصدرهتا للع وواهلل إنك -قد قال عنك 

قبة ال ،واعلم أن الموت قريب ،فاتق اهلل جل وعال ،-لشر حسنة للمتقين، وأن العا

.ئألولياوأن اهلل ينتقم   ه يف الدنيا

خالًص  دت بيانه، وأسأل اهلل أن يجعل ما كتبته  ه، وأن ينفع به هذا آخر ما أر ا لوجه

ممن يغرتون بما قدموا من أعمالهم ء  ،العباد، وأن ال يجعلنا  وال بما يرون من ثنا
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فسه.الناس،  لعبد: اغرتاره بن  فعنوان هالك ا

 ن.واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي


