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╝ 

 ا كثريا، أما بعد:ـوالصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه وسلم تسليم هلل احلمد

ه يف كتابه وحرمه نبي   ▐فإن الكذب أمره عظيم، فهو مما حرمه اهلل 

ومما ، من كبائر الذنوب، والوعيد فيه معروف مشهورمعدوٌد ته، وهو سن  يف  ☺

أن جعل هلل ا، فمن سنن (1)«!الكذب هنايته أن صاحبه مفضوح»ال شك فيه أن 

 العاقبة ألهل الصدق، واخلزي والفضيحة ألهل الكذب.

ال »قال اإلمام مالٌك ؒ: ؛ نه العلمعومن املقرر أن الكذاب ال يؤخذ 

يؤخذ العلم عن أربعٍة: سفيٍه ُيعلن السفَه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعٍة 

ه،  مه يف احلديثيدعو إىل هوا ، ومن يكذب يف حديث الناس وإن كنُت ال أَّته

ث به وقد قرر ذلك د. حممد بن ، (2)«وصالٌح عابٌد فاضٌل إذا كان ال حيفظ ما حيدِّ

هذا منهج سلفنا الكذاب ال يؤخذ عنه علم أبدا، » يقول: هادي بنفسه حيث

 (3)!«الصالح، واحلق فيه واضح

ودونك أخي القارئ مجلة من األقوال التي صدرت من د. حممد بن هادي 

نا اهلل وإياكم باحلق.لتزهنا بميزان الرشع، وتنظر فيها بتجرد وإنصاف  ، بّص 

  

                                 
 !«تهآن ملحمد بن هادي أن خيرج عن صام»قاله د. حممد بن هادي يف مقدمة حمارضة  (1)

 (2/251مفلح ) انظر: اآلداب الرشعية البن، و(1٦2 /٧( سري أعالم النبالء للذهبي )2)

 5http://cutt.us/IXARـه: 1٤3٩مجادى األوىل  ٦قاله بعد صالة العشاء ليلة الثالثاء  (3)

http://cutt.us/IXAR5
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د. حممد بن هادي قذف مسلام بالزنى يف بيت من بيوت اهلل يف حمارضة  -1

لو كان حتى وما مل يأت بالشهداء كتاب اهلل  بنص   والقاذف كاذٌب ، «الصامت»

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ قال تعاىل:  !صادقاً يف رؤيته للزنى فضال عمن مل ير ذلك أصال

  )2(.نفسه َب كذِّ وليس له توبة إال أن يُ  ،(1)چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ
 

 تدريس عن معه تكلم ملا–أنه قال لبعض الفضالء بعض لقاءاتهادعى يف  -2

هؤالء هم حيتاجوا إىل التأصيل وتكلمت معه بام جيب يف هذا! » :-اإلخوة بعض

والذي كلمه يف  ،«فذهب ومل يعد إيل! ال أدري أأعجبه كالمي أم أنه مل يعجبه!

 ب هذا متامًا.كذِّ وهو يُ  شأن اإلخوة هو الشيخ عبد اهلل البخاري

بعض هؤالء اإلخوة  فمحمد بن هادي كان يويصأيضا؛ والواقع يكذب هذا 

 بالتدريس، وحيثهم عىل ذلك، بل كان ُيثني عىل بعضهم كام هو بصوته!

 

  رابط كالم د. حممد بن هادي بصوته:

https://is.gd/eHuh34 

 

                                 
  (.13سورة النور، اآلية: ) (1)

 والعاهر من ألفاظ القذف الّصحية!« عاهر فاجر عربيد!»أيب أيوب املغريب:  عنقال د. حممد بن هادي  (2)
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أن البيان الذي كتبه اهلولنديون يف أيب أيوب « كشف النقاب»يدعي يف  -3

ذكر عيبًا والفضائح! والبيان ليس فيه سوى إقالة أيب أيوب ومل ي عائبامل نرشوا فيه

  وشتم أليب أيوب! من قذٍف « الصامت»! كام فعل ابن هادي يف وال فضيحة

 :«كشف النقاب»رابط 

https://is.gd/KktcBD 

 صورة البيان:رابط 

https://is.gd/Zv1MHc 

 رابط صورة ترمجة البيان:

https://is.gd/DkeNjo 

 

ئر مع أنه  -٤ يدعي بأنه مل يدع أحدا إىل عدم االجتامع وإىل الفرقة يف اجلزا

بصوته يف املكاملة مع لزهر سنيقرة دعا لعدم اجللوس معهم وحثهم عىل ذلك 

 !«ال جتلسوا معهم! ما هم براجعني»بشدة وجزم بعدم رجوعهم!: 

 

 رابط صوتية املكاملة مع لزهر:

https://is.gd/Mlm6hW 

)من كلمة توجيهية لطالب  أنه دعا إىل عدم االجتامع رابط صوتية إنكاره

ئر    (:ـه1٤3٩-11-25العلم بمدينة باتنة رشق اجلزا

https://is.gd/H8fXJ8 

https://is.gd/Zv1MHc
https://is.gd/DkeNjo
https://is.gd/Mlm6hW
https://is.gd/H8fXJ8
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: الناس بأنه ما تكلم سوى يف نفر يسري، فيقول حممد بن هاديوهم د. ي -5

وردد مثل هذه العبارة عدة  !«وأما كوين حذرت من رجل أو رجلني أو ثالثة»

من املشايخ وطلبة العلم السلفيني بينام هو قد تكلم وطعن يف عدد كثري  مرات،

وربام أكثر يف هذه الفتنة فقط دون غريها! وذلك إما بصوته  شخصاً  (٦0)يصل لـ

 .(1)أو بكتابته أو بنقل أتباعه عنه أو بام احتوته الردود التي قدم هلا وقرظها

 رابط كالم ابن هادي صوتيا:

https://is.gd/e8LH0l 

 

ال يدل إال عىل مسألتني،  (2) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ زعم أن قوله تعاىل:  -٦

زعم فلام ُأنكر عليه ! «ليست فيها دليل إال عىل مسألتني اثنتني هذه اآلية»بقوله: 

كلمة )أنزلناه( ما فيها داللة إال عىل »أنه إنام تكلم عن كلمة )أنزلناه( قائاًل: 

  !«مسألتني

 رابط قوله )هذه اآلية...(:

.https://is.gd/YGFerC 

 «(:أنزلناه»قوله )كلمة رابط 

top.net/m4https://c.top_٩503.mp1ps6is 

                                 
 .باألسامء التي طعن فيها ابن هادي خالل هذه الفتنة خالل األيام اليسرية القادمةموثقة قائمة هلل اسننرش بعون  (1)

 (.1سورة القدر، اآلية: )( 2)

https://is.gd/e8LH0l
https://is.gd/YGFerC
https://c.top4top.net/m_950is6ps1.mp3
https://c.top4top.net/m_950is6ps1.mp3
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صاحب حانات ومخارات! كام يف حمارضة املغريب أبا أيوب  زعم بأن   -٧

فاجرا عربيدا من أصحاب احلانات واخلامرات كأيب »...، حيث قال: «الصامت»

بل حتى أتباع ابن  كذٌب حمٌض واَّتام عاٍر عن أي دليل!، وهذا «!أيوب املغريب

 هادي يف هولندا أنكروا ذلك!

لنصحه يف  يالظفريأنه أرسل أناسًا للشيخ عبدالله « الصامت»زعم يف  -٨

قع أنه  ،موضوع هاين بن بريك، كعبدالله مفرح العنزي وماجد املرخيي والوا

العنزي!  بصوت دافع عمن يسميهم صعافقة! وهذا موجودٌ ال يُ أطلب منه 

حممد بن هادي لعبد اهلل  د.بطالن وصف »ولذلك قال الشيخ الظفريي يف رده 

عبدالله  الشيخ أخونا –يزعم فيام–ممن أرسلهم ملناصحتي »«: صلفيق بالكذب

بن مفرح العنزي، وهو قد راسلني برسالة صوتية، ونقل يل رسالة ابن هادي 

مفادها: أال أتدخل يف موضوع اإلخوة املشايخ يف املدينة، ومل يذكر يل أيضا شيئا 

من موضوع هاين بن بريك، وكان من ضمن ما نقله يل عنه أن قال: قل له 

 كتبه قد يشء فهذا غلبوين إن –افع عنهمأد الذين ةاملدين يف اإلخوة أي–يرتكهم 

: لن يصلوا إىل ما أيضا وقال! األحوال كل يف أخوي فخلك غلبتهم وإن اهلل،

 .«يريدون واهلل ما أتكلم عىل أخي، ولن أحذر من الشيخ عبدالله وال أتكلم فيه

 رابط صوتية األخ العنزي: 

http://bit.ly/2p68wku 

http://bit.ly/2p7fINj 

http://bit.ly/2p68wku
http://bit.ly/2p7fINj
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لشيخ عيل الرشيف كالماً عن هاين بن خينا األ« الصامت»نسب يف حمارضة  -٩

ورد عليه ! «االشرتاكية يف اجلنوبمع األحزاب »: اً بريك من أنه قال بأن هاني

  الشيخ عيل وأنكر أنه قال ذلك!

 :رشيفعيل الالشيخ رابط رد 

https://is.gd/fqmZzh 

 

فق: 1٤3٩ربيع الثاين  1 :التي كانت يف يوم الثالثاء]« الصامت»زعم يف  -10 ـه، املوا

أن من يسميهم الصعافقة سكتوا عن هاين بن بريك فيقول: م[ 201٧ديسمرب  1٩

! بل الدفاع وال واحد منهم كتب كلمة واحدةواآلن صمت مطبق عن هاين، »

رج!  .«عنه والسكوت، الدفاع عمن يرتكب منهج اخلوا

وُنرش عنهم هذا  ،مع أهنم تكلموا فيه قبل خروج ابن هادي عن صامته

هادي نفسه حتذيرا من هاين يف ذلك قبل حمارضته! بل ال ُيعرف عن ابن 

  الوقت!

 !: «الصامت»روابط إلنكارهم عىل هاين وهي كلها قبل حمارضة 

(1)  top.net/p4https://c.top_٨٧1.jpg2r563e 

(2)  KaWUsc2https://bit.ly/ 

(3)  5https://is.gd/JzUel 

(٤  )CK4U3https://is.gd/O 

 

https://is.gd/fqmZzh
https://c.top4top.net/p_871e563r2.jpg
https://c.top4top.net/p_871e563r2.jpg
https://bit.ly/2KaWUsc
https://is.gd/JzUel5
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أن الشيخ عرفات املحمدي هو من كان « كشف النقاب»زعم كام يف  -11

ب هذا  عرفات، وكاتب البيان الشيخ خلف بيان اهلولنديني يف أيب أيوب! وقد كذ 

  وهم أطراف القضية كلها! ،وكذلك )أبو أيوب()بوشتى(، 

 

 رابط رد أيب أيوب:

 Td8https://is.gd/MXw 

 رابط كالم بوشتى:

https://archive.org/details/20180801082257Screenshot 

 

الشيخ أن أبا أيوب جاء عند بيته متهام « كشف النقاب»زعم كام يف  -12

ب أبو أيوب هذه ! هعرفات بأنه خلف البيان والدمع يتحدر عىل خد   وقد كذ 

  ابن هادي! بهوأقسم عىل ذلك وطلب املباهلة عند الشيخ ربيع فلم جي ،ايةكاحل

 

 رابط كالم أيب أيوب:

 Td8https://is.gd/MXw 

  

https://is.gd/MXw8Td
https://archive.org/details/Screenshot20180801082257
https://archive.org/details/Screenshot20180801082257
https://is.gd/MXw8Td
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آن ملحمد ابن » :التي سامها حمارضته زعم ابن هادي أنه كان صامتاً قبل -13

كذب! فلم يكن صامتًا عمن يسميهم صعافقة وهذا  «هادي أن خيرج عن صامته

 وهذا منشور عنه ! ،ويف املجالس اخلاصة قبل املحارضة ،بل كان حيذر منهم علنا

 

 عرفات قبل الصامت:الشيخ رابط لتحذيره من 

https://is.gd/Cb2NG3 

 

وهو خارجي يقول: »عن هاين بن بريك: « الصامت»يف حمارضة  قال -1٤

وال يوجد هذا ال  بن بريك، يقل ذلك هاين، ومل «بصوته! (ال سمع وال طاعة)

هاين بن بريك انحرف عن جادة احلق، وحذر منه نعم؛  !اً كتوبوال م سموعاً م

غ الكذب والتجني عليه!  علامء السنة، ولكن هذا ال يسو 

 

 

  

https://is.gd/Cb2NG3
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القدح قرر أن احلكم بأن )  ؒعثيمنيالبن هادي أن العالمة اادعى  -15

وأصحابه! حيث قال يف كلمة  ☺بالنبي ( خاص يف أصحاب الشخص قدح فيه

ـه: )ومن ناحية ثانية الشيخ ابن 1٤3٩رجب1٤عرب اهلاتف لتونس يف 

عامل جليل وفقيه دقيق نبيل يعرف معنى الكالم وله كالم يف هذا  عثيمني ؒ

وبصحابته وال يرشكه فيه أحد، ولكن أصحاب  ☺وبني أن هذا خاص بالنبي 

 (1)چى   ائ  ائ  ەئ  ەئ چ أهوائهم قال جل وعال:اهلوى أعامهم اهلل بسبب 

وما ذلك إاله  وهؤالء قد أزاغ اهلل قلوهبم عن كالم الشيخ ابن عثيمني ؒ

 وليبني سوء مقصدهم(! ▐ليفضحهم 

كالمه بل عىل العكس من  وهذا كذب حمض فلم خيصص العالمة العثيمني

 «رشح رياض الصاحلني»بأوضح عبارة حيث قال يف  عمومه ذلك قرر

ًا، يقال: فالن ليس فيه كان قرينه سيئ اإنسان يعاب بقرينه إذوكل »: (2/311)

 طعن األصحاب يف الطعن)فـ الرش، أهل من وفالن وفالن فالن قرناءه  خري؛ ألن

بنقوال أخرى تُ ه وقد نقل الشيخ فواز عن، «(باملـصاحب   ادعاء ابن هادي! كذ 

 رابط كالمه الصويت:

.https://is.gd/KVDSzp 

 : ؒرابط حللقة الشيخ فواز يف بيان كالم العالمة العثيمني

https://is.gd/3E4pqe 

                                 
 (.5سورة الصف، اآلية: ) (1)

https://is.gd/KVDSzp
https://is.gd/3E4pqe
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احلجوري كثرًيا ما يتظاهر حييى كان  فقد !ما أشبه الليلة بالبارحة :أقول وختاماً 

ألهل  بالصدق والصفاء والنقاء، فأظهره اهلل عىل حقيقته، حني كان معول هدم وتفريٍق 

وسلط  ،من خيالفه وأهان كله  ،وطعن يف بطانتهم ،السنة يف العامل كله، فطعن يف العلامء

 !وسقط متعصبوه ،ه، وسقط احلجوريعىل العلامء، وظهرت كذباتُ  السفهاءَ 

يةَ  حممد بن هادي سًبا وقذًفا وتفريًقا ألهل السنة، وتكلم د.نفسها  واليوم حيمل الرا

تنًا، فال جتد مسجًدا وال معهًدا وال يف العرشات من املشايخ وطالب العلم، ومأل الدنيا ف  

م كان يُ  احلجوريه  رجلني أنه مركًزا ألهل السنة إال وهو عىل فريقني، إال أنه الفرق بني ال قده

قدم يُ  د.حممد بن هاديلطالبه املعروفني بأسامئهم فريدون عىل العلامء وطالب العلم، و

للمجاهيل أصحاب األسامء املستعارة، كاملجهول: عبدربه الفرنيس الذي يطعن يف 

 أثر الشيخ ربيع طعونات مبطنة خبيثة، وغريه من املجاهيل، فأين احلجوري وحزبه؟ ال

 !هلم

هو  ومن أعظم الكذب والظلم واالفرتاء الذي وقع فيه د. حممد بن هادي

بأقبح  -ومن محلة الشهادات العليا-وصفه ملجموعة من طلبة العلم الفضالء 

وأهنم «! أخس من اإلخوان املسلمني»األوصاف وأشنعها كقوله عنهم بأهنم 

، إىل غري ذلك من «خري فيهم ال»و« جهلة»وأهنم « رشٌّ عىل اإلسالم واملسلمني»

 اآلثمة! األوصاف

فهؤالء سلفيون تربوا عىل أيدي علامء كبار، فليس هذا واقعهم، بل هم من 

القائمني بالدعوة والتدريس ونفع الناس، فهذا هو التجني ورمي األبرياء بام ليس 

 فيهم عىل طريقة احلجوري الذي هو أشد من فالح كام قاهلا ابن هادي بصوته.
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حممد بن هادي يف أنه ال  د.يدعونا للتأمل يف دعوى إن مجيع ما سبق : ود وأقولأع

! هل صدق يف هذه الدعوى أم أهنا كذبة أخرى ُتضاف للقائمة؟! حيث كتب يكذب

مجادى  23)من مسموعايت من شيخنا حممد بن هادي: قال يل يوم األحد  بعض أتباعه:

لو ُأقضم من هنا ما كذبُت، ما كان ولن  :-وأشار إىل ف يه -يا ولدي » ـه:1٤3٩اآلخرة 

حفظ . «يكون أن أكذب ألبيع ديني بعرٍض من الدنيا، ثم كرر ما كان ولن يكون مراراً 

ويدعونا ، (اهلل شيخنا وألبسه لباس الصحة والعافية، سط ره عمر نارص الفلسطيني الغزي

هلل يا ولدي إين ال أتكلم يف وا» من أنه قال: للتأمل أيضا فيام نقله عنه تلميذه أرشف بيومي

مرات هلل الرجل حتى جتتمع عندي األدلة إما بصوته أو بخطه! ثم إين واهلل ألستخرب 

  http://cutt.us/wuPdu  !«ومرات وظل يردد ذلك كثريا، ثم قال: ثم أتكلم فيه

يتكلم إال إذا اجتمعت عنده األدلة بصوت أو ال  -حقاً -بن هادي د. حممد هل ف

وإذا كان ذلك فلامذا جلأ لطريقة التحذير بـ)سيظهر لكم، سيتبني  بخط املتكلم فيه؟!

وبسبب ذلك كتب اإلمام العالمة ربيع بن هادي  !أهيا العاقل املنصف لكم(! فتأمل هذا

الشيخ حممد بن هادي يف أناس  تعليقات عىل طعونات»املدخيل حفظه اهلل مقاالً سامه 

ء التي  هُيطالب «أبرياء مما يصفهم به فيه أن ُيقيم فيه األدلة وُيظهر الرباهني عىل حربه الشعوا

مزقت السلفيني وأحدثت الفتن واملحن من غري برهان وال دليل، ليس فيها إال الظلم 

 لعاملني.عافانا اهلل وإياكم من مضالت الفتن، واحلمد هلل رب اواالفرتاء؛ 

http://cutt.us/wuPdu

