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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني وأشهد أن ال 
 أما بعد...ملسو هيلع هللا ىلص  إله إال هللا وحده الشريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

د.حممد بن هادي الكثرية يف بيان  فبعد مضي أكثر من مخسة أشهٍر على وعود
األدلة على من يسميهم كذاًب ابلصعافقة؛ قدَّم د.حممد بن هادي لكتابة رجل جمهوٍل 

ظاً يقر تالتعرف عينه فضاًل عن حاله يدعى أاب عبدهللا املدين، وكتب د.حممد بن هادي 
 يه قراءته لكتابة اجملهول حرفًا حرفًا وشكر كاتبها اجملهول!، وزعمهلذه الكتابة أكد ف

 )بنذير الصاعقة( بعض ما عنده من أدلة اةد.حممد بن هادي أن هذه الكتابة املسم
 وأن الكاتب اجملهول قد أوضح ابلدالئل الواضحة الصرحية وبراهني

ه هلذا ويلة وتشجيعوعدم قدرة د.حممد بن هادي على اإلدالء ابألدلة هذه املدة الط
بدل الوفاء  السكوتإىل اجملهول وأمثاله ليزيد املتابع داللًة على إفالسه وإال ملا جلأ 

 التقدمي للمجهول الكذاب، فتأمل أيها القارئ!من مث بوعوده و 
س )إظهار الباقعة يف إفالــــأن تسمى ب (نذير الصاعقة) اهلزيلة لكتابةلوُحّق 

 .لميةع صاحبها اجملهول أبكاذيب وتناقضاٍت وجهاالتٍ حشاها حيث  املصعفقة(
د.حممد بن  تنةفستبني ابلرباهني حقيقة تفعزمت بعون هللا على كشف هذه البواقع ل

 هادي وما يزعمه من أدلة.
اليت  ةالعريض نبه إىل أنين رددت على د.حممد بن هادي ونقضت بعض دعاويهأو 

يسميها أدلةً يف سلسلة أمسيتها )اإلابنة عن أوهام وأغاليط ما يف الكنانة( وبينت يف احللقة 
من هذه السلسلة بعض اجلهود اليت بذلت من علمائنا وطالب العلم يف وأد  (1)األوىل

                                                           

0xv404707-top.net/downloadf7https://up.top-احللقة األوىل من اإلابنة:  1
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هذه الفتنة على مدى سنتني أو أكثر ولكن د.حممد بن هادي أىب إال السري يف ظلم 
 مجاعتهم مبا أحدثه من فتنة. السلفيني وشقّ  

يه املنحرف بل الكافر عما هو عل وأوإننا معاشر السلفيني لنفرح برجوع الظامل 
ولزوم الصراط املستقيم، ولكن من متادى وتعدى فيجب كشفه وكفه ابلرد العلمي كي 

 ال تنطلي أابطيله على من بقي من املغرتين
 :فأقول مستعيناً ابهلل

ومقرظه الذي قرأ كتابته حرفاً حرفاً وأيدها أن من األدلة على  زعم الكاتب اجملهول
 ي املغريبتب يف أيب أيوب حممد بنعمار من يسميهم كذاًب ابلصعافقة قصة البيان الذي كُ 

 ألين سبق وقد بدأت به كذابٍت وتناقضاٍت عديدة، وهذا الدليل املزعوم حيوي  اهلولندي
 (1).أن كتبت يف هذه القضية يل

 
 اجملهول الكذاب وقفات:ويل مع 

:"كان  قرأها د.حممد بن هادي حرفاً حرفاً و  قرظها يف كتابته اليت قال اجملهول [1]
نشر البيان الصادر يف أيب أيوب اهلولندي وما اقرتن معه من فضائح  عرفات احملمدي وراء

ومعائب أّدت إىل حدوث شر على أهل اإلسالم والسنة من الكفار واملبتدعة يف هولندا، 
طالبهم بعدم نشر البيان لكنهم خالفوه بضغط من  بن هادي (2)مع أن الشيخ حممداً 

ع الشك بن هادي القضية تفصيالً مبا يقطعرفات ونشروا البيان وقد فّصل الشيخ حممد 
 ".]كشف النقاب[ والريب والوهم والغلط يف كتابته املعنونة

 
 

                                                           

 ه أبنه الدليل األولظسيخرج رٌد على ما زعمه اجملهول ومقر  1
 والصحيح أن يقول: )مع أن الشيخ حممد بن هادي( بدون تنوين ألنه مضاف أهذا خط  2
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 التعليق:
ألدلة اب قد فصلت يف قضية أيب أيوب اهلولندي يف احللقة الثانية من اإلابنة -أ
 :رابط احللقة الثانية فلرتاجع ملن أراد التفصيل. املوثقة
 -00uqr4400-top.net/downloadf7https://up.top

pdf.html 
قول اجملهول" كان عرفات احملمدي وراء نشر البيان الصادر يف أيب أيوب  -ب

 اهلولندي وما اقرتن معه من فضائح ومعائب"
ظاهر ومل يستطع د.حممد بن هادي أن يقيم الدالئل هذا الزعم من اجملهول كذٌب 

على صحة هذه الدعوى بل إن كاتب البيان وهو بوشىت قد نفى ذلك وكذبه وكتب بياانً 
 .1يبني فيه ذلك ونقل البيان د.حممد بن هادي يف )كشف النقاب( ص

فقد أطلعين بعض احملبني على :"1قال د.حممد بن هادي يف )كشف النقاب( ص
 مث ب(( بعثه إليه عبداإلله الرفاعي اجلهين وكاتبه هو أبوعبدهللا بوشىت املغريب))واتس آ

اهلولندي...ونص هذا الواتس آب كاآليت: ))فقد بلغين أن بعض الناس ينشرون أّن 
الشيخ أاب ربيع عرفات احملمدي هو الذي أشار إبصدار البيان يف أخينا أيب أيوب قبل 

 أشهر.
تهوا ين ينشرون األكاذيب أن يتقوا هللا ويتوبوا إليه، وينوهذا غري صحيح، فعلى الذ

بوعبدهللا أ وكتبه: عن نشر مثل هذه اإلشاعات اليت تشوش على الدعوة السلفية((.
 "بوشىت

به له الكالم الذي نس نفىمن ُأخرج فيه البيان وهو أبو أيوب اهلولندي قد -جــــ
 .د.حممد بن هادي ويدعوه إىل املباهلة وهمد.حممد بن هادي وأخرج بياانً ي

بوشىت وأبوأيوب مها الشاهدان اللذان استشهد هبما د.حممد بن هادي يف -د
 ان وراءه،ك  وأن الشيخ د.عرفات هو من إلصاق هتمة البيان الصادر يف حقّ  أيب أيوب

https://up.top4top.net/downloadf-7756uqr50-pdf.html
https://up.top4top.net/downloadf-7756uqr50-pdf.html
https://up.top4top.net/downloadf-7756uqr50-pdf.html
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يان لى بوبعد مضي ستة أشهر ع-ا بكل وضوح احلقيقة والزال د.حممد بن هادين  يـَّ وقد بـ  
 جيعل هذه القضية دليالً على الشيخ د.عرفات احملمدي!! -أيب أيوب وبوشىت

يدّل على اإلفالس الذريع عند د.حممد بن هادي  هووإن دّل ذلك على شيء ف
 بطالهنا. وظهر ابألدلة تبني، وإصراره على التهم اليت ومتعصبته

وليحذر اجملهول ومن قرظ له من سلوك طريقة احلدادية يف نقد السلفيني ومن ذلك 
احلدادية "قال العالمة ربيع بن هادي حفظه هللا:اإلصرار على مؤاخذته مبا هو بريءٌ منه، 

هلم أصل خبيث، وهو أهنم إذا ألصقوا إبنسان قوالً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإهنم 
ار على رمي ذلك املظلوم مبا ألصقوه به، فهم هبذا األصل اخلبيث يصرون على االستمر 

 ."يفوقون اخلوارج
 
:" كان -وقرظ هلا قرأها د.حممد حرفًا حرفاً  اليت-قال اجملهول يف كتابته  [2]

عرفات احملمدي وراء نشر البيان الصادر يف أيب أيوب اهلولندي وما اقرتن معه من فضائح 
 على أهل اإلسالم والسنة من الكفار واملبتدعة يف هولندا"ومعائب أّدت إىل حدوث شر 

 التعليق:
عن البيان الصادر يف أيب أيوب:  2قال د.حممد بن هادي يف )كشف النقاب(ص -أ

)"أنين حينما علمت أن اإلخوة يف هولندا يريدون إصدار بياٍن ينشرونه يف أيب أيوب وما 
ًا على أهل :"اليفعلوا ذلك فإن فيه شر حصل منه" بعثت إليهم من يبلغهم عين قويل هلم

اإلسالم من أهل الكفر، وعلى أهل السنة من أهل البدع" فلم يستجيبوا لذلك ومل يقبلوا 
 .(ونشروا املعائب والفضائحالنصح، 

ائح وما اقرتن معه من فضقال اجملهول:"البيان الصادر يف أيب أيوب اهلولندي و 
 "ومعائب
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ادي حممد بن هد.أن  التقليد األعمى ناملتجرد عأنت ترى أيها السلفي أقول: 
حممد بن .ديف أيب أيوب وعندما رددت على  صادرنسب الفضائح واملعائب للبيان ال

لمعائب ل هادي يف احللقة الثانية من اإلابنة وبّينت أن البيان إمنا هو )إقالة( فقط دون ذكرٍ 
 هتمهالذي ا وعلى د.عرفاتوالفضائح كما زعم د.حممد بن هادي على أصحاب البيان 

إىل)وما اقرتن -الذي قرظه حممد بن هادي-يف )نذير الصاعقة( ، فُغريت العبارة!أنه وراءه
ضائح الف املقرظ عن الكذب يف نسبة نشر معه من فضائح ومعائب( دون اعتذاٍر من

راد إدانته أيزعم أنه سعى يف نشره، و  د.عرفات الذيلشيخ لصحاب البيان و أل واملعائب
ند د.حممد ع وهذه املبالغات والتهويالت أصبحت عادةً  ،توالتهويل عليه هبذه املبالغا

 ولألسف. بن هادي يف حربه على السلفيني
 رابط البيان ابهلولندية:

.jpg055ohu441top.net/p_7https://b.top  
 (1)ملحق رقم:

 :البيان إىل العربيةترمجة 
.jpeg0rinjq441top.net/p_7https://e.top  

 (2)ملحق رقم:
بل الذي نشر املعائب والفضائح وأتى ابلشر بذكرها هو د.حممد بن هادي حني 

اض( الناس يف األعر )عاهر( )عربيد( )أفجر )الفاجر( )العربيد( أيوب أبنه  اهتم أاب
 .)صاحب حاانت ومخارات( وتناقل املتعصبة له هذا السباب والقذف إىل كل العامل

ة( فقط وبني الذي فيه )إقالاهلولنديني  القارئ املنصف بني بيان ولك أن تقارن أيها
املسجل  هالمر كالعرض أيب أيوب يف بيٍت من بيوت هللا وانتش حممد بن هاديد.هتك 

أهل اإلسالم  "فإن فيه شراً على) :فعله مأمل بعدها من يصلح أن يقال يف ، مثيف اآلفاق
 .(ونشروا املعائب والفضائح ....من أهل الكفر، وعلى أهل السنة من أهل البدع"

https://b.top4top.net/p_771ohu533.jpg:
https://e.top4top.net/p_771rinjq0.jpeg


7 
 

وإمنا :"-قرظهاو  قرأها حممد بن هادي حرفاً حرفاً اليت -قال اجملهول يف كتابته [5]
دينة مبدة: وصل إلينا يف امل وبعد ذلكالشيخ حممد: )) اخلالف مع بنعماري فيما قاله
كان معي و ءين إىل املسجد الذي أصلي فيه وبعد خروجي أبوأيوب املغريب من هولندا وجا

 ووقف منزيل خال يب الطالب مل يستطع الكالم معي يف موضوعه وملا وصلت إىل ابب
له ذكرت أقول شهيد، و  يتحّدر على خده وهللا على ما معي وكلمين يف قضيته والدمع

حىت من  بوشىت يل وأنه ضغط عليه ما حصل من عتايب لإلخوة يف نشرهم للبيان وكالم
 بقويل: الذين يف املدينة؟ وسؤايل له يف املدينة النبوية وسؤايل له: من هم هؤالء عندان

وهنا  "مولكن اللبيب ابإلشارة يفه وإجابته اليت تقدم ذكرها "ال أريد أن أمسي رفات؟ع
ت بكالم يف عرفا كلموتأبو أيوب وقال:"نعم هو عرفات،وهو الذي وراء هذا كله" انفجر

يف هذا له مبا جيب عليه أن يفع وهّونت عليه األمر ونصحته ال أحب ذكره، وهنا قاطعته
ووعدين أن يفعل ما نصحته به، وقلت له: إن  الوقت وانصرف وقد طابت نفسه وهدأ

 تصلح األمور((. شاء هللا
اعًا فلينف ما قاله الشيخ حممد يف هذه احلروف فإن كان بنعماري صادقًا شج

 .ا.هــــ من نذير الصاعقة "ابليمني
 التعليق:

ذا  وهو وراء ه"نعم هو عرفات، :أنه قال حممد بن هادي عن أيب أيوب نقل قد -أ
 حممد بن هادي[] الشيخ ما نسبهفقال يف بيانه:" ابألميان أيوب وأب " وقد نفى ذلككله

فوهللا  .خلف املوضوع الذي ذكرههو إن الشيخ د.عرفات احملمدي  من أين قلت له يل
عٌد للمباهلة وأان مست-وهللا على ما أقول شهيد-إن هذا مل يصدر مين أبداً  وابهلل واتهلل

 أيوب انتهى من بيان أيب "-حفظه هللا-على هذا عند الشيخ العالمة ربيع بن هادي
وهذا بيان أيب أيوب املسمى بـــــــ)حقيقة ما نسبه الشيخ حممد بن هادي أليب أيوب 

 بنعماري(
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kOeRBN2http://bit.ly/  (5)ملحق رقم 
 أم أن هناك فرقًا بنيفهذا شاهدك أبو أيوب قد نفى ذلك بكل صراحة ووضوح 

 )وراءه عرفات( و)خلفه عرفات(؟! قوله
 ؟!كيف للعقول الواعية أن تنساق خلف هذا التالعب ابأللفاظ

وأن ما  ،أيها اجملهول ومن قرظ لكاي  املُل حَّة على رغبتك جدالً  لنتنزل لك -ب
 عن أيب أيوب صحيٌح بال مرية.نقلته 

 أيوب جتعل أاب إذ كيف! حممد بن هادي للدكتور لةج  ل  ة جُم  ي  وّ  د  مُ  فهذه وهللا فضيحة
 يف فجوراً  )عاهر( )عربيد( )أفجر الناس"حممد بن هادي أنه: د.الذي تقول عنه اي 

 شاهدًا لك إلدانة الشيخ "()الفاجر(عربيد)ال األعراض( )صاحب حاانت ومخارات(
 !عرفات احملمدي؟د. السلفي

آن حملمد بن )كلمته يف   قال يلف عظيماً  تشنيعاً  حممد بن هاديد.ع عليَّ شنَّ بل 
"إهنا وهللا فضيحة وعار ما بعدها من فضيحة الفاجر العربيد يستخرج لك اي هادي( :

عبد اإلله تزكية! أال تستحي من هللا؟! وهللا جمرد كتابة امسك مع هذا يف سطر فضيحة 
 لك، فكيف به وهو بصوته يستخرج لك تزكية؟!"

يقم عليها  مل من هتمٍ  يب أيوبحممد بن هادي يف أد.ال أعتقد ما يعتقده  أان أقول:
إال بعد  هأعلم بصنيع ومل استخراج تزكيةٍ  أطلب من أيب أيوب ملكذلك و  ،أدلًة شرعية

 .التزكية، ومع ذلك شنع هبذا التشنيع صدور
أيوب  وحال أيب أاب أيوب شاهداً له على د.عرفات لحممد بن هادي جيعد.مبا أن و 

 !!سبق ذكرهعند حممد بن هادي ما 
"إهنا وهللا فضيحة وعار ما بعدها  :بكالمك إلزامًا لك ابن هاديد.فيقال لك اي 

؟! ! أال تستحي من هللا]حممد بن هادي[لك اي  ]يشهد[من فضيحة الفاجر العربيد 
 شهد بهتست أنتبك و ]وهللا جمرد كتابة امسك مع هذا يف سطر فضيحة لك، فكيف 

http://bit.ly/2kOeRBN3:
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من ستة  بعد ما يقرب نذير الصاعقة قرظ لصاحبوتكتب بيدك يف )كشف النقاب( تو 
 .؟!"[أشهر

 
 ثقة ، وهذا خرب عاملاجملهول:"ومعلوٌم شرعًا أن خرب الثقة جيب قبوله قال [7]

 ."هؤالء الصعافقة وحافظ متقن، فكيف ردَّه
 التعليق:

 أقول للمجهول واملتعصبة املقلدة:
 ،ب قبولهثقٍة جيماذكره شيخكم عن الشيخ د.عرفات احملمدي خرب جتعلون  كيف-أ

 ؟!انقٌل عن غريه شيخكم مع أن وتدينون الشيخ عرفات به؛
 مل حيضر ومل يسمع من الشيخ عرفات! حممد بن هاديفأواًل الدكتور 

 بل قال د.حممد بن هادي:"فيجب حينئٍذ أن تقبلوا خربه" يعين أاب أيوب!
هادي  بنوهذا تناقٌض فاضح إذ كيف يقال أن اخلرب هو حملمد بن هادي وحممد 

 يقول هنا اخلرب أليب أيوب؟!
 .سؤاٌل يعجز عن اجلواب عليه املقلدة املتعصبة

عند   أن يثبتهلذا اخلرب وثبت، وأنّ  خرب الثقة الذي جيب قبوله هو ما صحاثنيًا و 
، وما ة جداً جداً شديد جبروحٍ  يطعن يف من نقله له حممد بن هاديد.و  اجملهول واملتعصبة

 !!صعافقة من يزعمون أهنم دليالً علىه ونجيعل وازال
ظلم امل ئشطااليزانه حممد بن هادي ومد.قيقة طعٌن يف هو يف احلمع ما سبق  وهذا

 عنده!أو الفجرة الناس إذ يعتمد على أخبار اهللكى  نقديف 
 القــطَّ ــالــرن إ الَّ بـهــا أمــمل ***مساٍو ل و ُقسمن على الغواين 

 الرجال اليكون إال لكامل الورع املتحرز يف أدلتهفهذا الباب يف نقد 
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(: "والكالم يف الرُّواة حيتاج 1/7قال احلافظ الذهيب رمحه هللا يف"ميزان االعتدال")
ربة كاملة ابحلديث وع لله".ورع اتم، وبراءة من اهلوى وامليلإىل   ، وخ 

"وينبغي (: 100 - 115قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف "نزهة النظر" )ص: 
أالَّ يُقبل اجلرح والتعديل إال م ن عدل متيقّ ظ، فال يُقبل جر ح م ن أفرط فيه؛ فجرح مبا ال 

 يقتضي ردَّ حديث احملدّ ث، كما ال تُقبل تزكيُة م ن أخذ مبجرَّد الظاهر؛ فأطلق التزكية.
أحًدا  لوليحذر املتكلّ م يف هذا الفن من التساُهل يف اجلر ح والتعديل، فإنَّه إن عدَّ 

بغري ثبت، كان كاملُثبت حكًما ليس بثابت، فُيخشى عليه أن يدخل يف زُمرة م ن روى 
حديثًا، وهو يظنُّ أنه كذب، وإن جرح بغري حترُّز، أقدم على الطع ن يف مسلم بريء من 

ه مبيسم سوء يبقى عليه عارُه أبًدا.  ذلك، وومس 
من هذا  فاسد، وكالم املتقدّ مني ساملواآلفة تدخل يف هذا اترًة من اهلوى والغ ر ض ال

 غالًبا..."
بن هادي  د.حممد طعن وحتذير ايكيف لو رأوابن حجر  الذهيب  نيرحم هللا احلافظ

 ؟!نيقوال اوأدلته اليت يلحق هبا من انتقدهم أبهل األهواء فماذا عسامه
 :"اثلثاً: أقول أليب عبدهللا بوشىت5حممد بن هادي يف )كشف النقاب( صد.قال 

وعرفات وعبداإلله: إن كان أبو أيوب عندكم عداًل صادقاً فهو الذي أخربين بذلك عن 
عرفات والدمع يتحدر على خّديه وقد مسيته أان ليعرفه الذين حدثتهم، ومل أهبم كما فعل 

 بوشىت خوفاً أو غري ذلك، ال أدري؟ فيجب حينئٍذ أن تقبلوا خربه.
لشيخ اآلن أنتم حتتوونه ويستخرج التزكيات من ا رابعاً: وإن كان فاسقاً كاذابً فلماذا

عبيد لعبداإلله الرفاعي الذي تناديه اي بوشىت:بـــــشيخنا عبداإلله، وأان أنتظر منكم الرد 
حىت يعلم الناس ميزانكم يف اجلرح والتعديل الذي هو فقط: أن يكون الشخص معكم 

 سيقة لكم تسريونه كما تشاؤون.
 الناس وإن كان أكذب الناس وأفجر الناس.فإن كان معكم فهو أصدق 



00 
 

وإن مل يكن معكم فهو عندكم أكذب الناس وإن كان أتقى الناس وأصدق الناس!!" 
 .انتهى كالم د.حممد بن هادي

 هفي الغمز واللمزو  )بوشىت( ولعن الشاهد األد.حممد بن هادي ما قال أنت ترى ف
ان التعديل وذكر يف اجلرح و  هقاعدًة خبيثة يف ميزان بوشىتمن د.حممد بن هادي بل نسب ل

 !همع
 وقرظه قرأه حرفًا حرفاً  الذي (25ص) وأضاف جرحًا جديدًا يف )نذير الصاعقة(

وهذا قة( يد الصعاف أنه سيقة يف)و( ك  ل  ه  )نه إحيث قال عن بوشىت  د.حممد بن هادي
قال د.حممد بن هادي :"وأما هؤالء الصعافقة فإهنم من ارمتى إليهم يف  ،جرٌح شديد

، وصرح اجملهول وأيده (1)ولو كان كبريًا يف السن" كالمهم أهلكوهأحضاهنم واستمع إىل  
من )نذير  25كما يف ص  ذكر معه نمو  حممد بن هادي أبن املقصود به هو بوشىت

 .الصاعقة(
اهلولندي(: ")عاهر( )عربيد( )أفجر الناس )أيب أيوب  ثاينوقال عن الشاهد ال

 .فجوراً يف األعراض( )صاحب حاانت ومخارات( )العربيد()الفاجر("
 
 وزعم أنالبيان  (إخراج)أو  (نشر)زعم اجملهول أن الشيخ د.عرفات خلف  [0]

ذكاء يدل على فطنٍة و )إصدار( البيان كان من اهلولنديني وهذا التفريق من اجملهول 
 حرفاً ويقرظ له! ، ود.حممد بن هادي يقرأ هذا حرفاً !النظري منقطعيت

ان عرفات وراء :"كفقالابأللفاظ حىت يلّبس على القارئ أراد اجملهول أن يتالعب ف
نه أن قال يف بيانه أنه مل يصدر م نعماريبوأما نفي  وبعدها بصفحٍة قال:" نشر البيان"

أن عرفات خلف املوضوع الذي ذكره!. فقد تقدم أن إصدار  للشيخ حممد بن هادي

                                                           

 رادهحقيقة م والشواهد أكشف ببعض املراسالتحممد بن هادي مبا ذكره أو قرظ له وسد. هنا أان أدين 1
 .غريهابذه العبارة و هب
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كان من قبل اهلولنديني، وكون عرفات مل يبد رأايً يف خروج البيان من عدمه اليلزم   البيان
 بيانه أن يكون نفى بوشىت يف " وقال قبلها: "منه عدم تدخله يف نشر البيان ال يف إصداره

 علوٌم أن الذين أصدروا البيان هم اهلولنديونوم !،عرفات هو الذي أشار إبصدار البيان
 ."وليس عرفات
 التعليق:

ار( خلف )إصدمل يقم د.حممد بن هادي دليالً واحداً على أن الشيخ د.عرفات -أ
 أو )نشر( أو )إخراج( البيان!!

زعم كالم د.حممد بن هادي الذي ينفى  أيوب  أابيف الفقرة الثالثة بينت أن  -ب
 (.5البيان كما يف بيانه)ملحق: (نشر)فيه أن الشيخ عرفات خلف 

الذي رده  مل يذكره يف فلماذا حممد بن هاديد.مبا أن هناك فرقاً مؤثراً يف نظر  -جــــ
إلله الرفاعي بوشىت يف الواتس آب وينشره عبدا"كشف النقاب عما كتبه أبوعبدهللا  مساه:

سألة العلمية عن هذه امل النقاب ومل يكشف "على اخلاص بني حمبيه واألصحاب اجلهين
 !املهمة

قال  ،أبن الشيخ عرفات أشار إبصدار البيان بوشىت نفيعلى مع أن الرد كان 
و هفقد بلغين أن بعض الناس ينشرون أّن الشيخ أاب ربيع عرفات احملمدي  :" بوشىت

 ."يف أخينا أيب أيوب قبل أشهر الذي أشار إبصدار البيان
انتظر جمهواًل يكشف النقاب  وفهل هذه املالحظة جاءت بعد كشف النقاب أ

 حممد بن هادي؟!د.ليتفطن هلا  ؛عنها
 العالمة ربيع بن له حممد بن هادي وأنه كما قالد.هذا ال يدل إال على إفالس 

لقد أكثرت وأكثرت من الكالم يف األشخاص الذين حتارهبم وحتذر  هادي حفظه هللا:"
 منهم، ومل تقدم دلياًل واحًدا على احنرافهم.
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دلة؛ أنك صفر اليدين من األ هبا ويستفاد من عجزك عن إقامة األدلة اليت تدينهم
ٍل إ   ي ه  الَّ فاتق هللا يف نفسك وفيهم، واجعل نصب عينيك قوله تعاىل: )م ا يـ ل ف ُظ م ن  قـ و   ل د 

 ر ق يٌب ع ت يٌد(.
ُكم  وقوله تعاىل: )اي  أ يُـّه ا الَّذ ين  آم ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  و ُقوُلوا قـ و اًل س د يًدا * ُيص ل ح  ل  

من  انتهى "أ ع م ال ُكم  و يـ غ ف ر  ل ُكم  ُذنُوب ُكم  و م ن  ُيط ع  اَّللَّ  و ر ُسول ُه فـ ق د  ف از  فـ و زًا ع ظ يًما(.
)تعليقات على طعوانت الشيخ حممد بن هادي يف أانس  العالمة ربيع بن هادي قالم

 .(1)يصفهم به(أبرايء مما 
 

 ته!،براهينه وأدلاليت يزعم د.حممد بن هادي أهنا )بعض(  أحد األدلة اأخرياً: هذ
دق بل هو دليٌل على ظلمه وص   وتبني مدى ضعف ووهاء وتناقض هذا الدليل العليل،

 .(2)(ما فيه إال الظلم ذرة دليلحممد بن هادي ماعنده ) حفظه هللا مقولة الربيع
 .واحلمد هلل رب العاملني
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