
 

 

 افُـــــصـــاإلن

 بٌن

 خصومو و ىادي بن دمحم الشيخ

 جرح أدلة مناقشة : األوىل احللقة)
 (صلفيق هللا عبد الرمحن عبد أيب

 والصور ابلواثئق مدعم



 

 

 القائل هلل احلمد
 

 قال من على  والسالم والصالة
 

 :بعد   أّما

 بني احلادثة الفتنة سلفي كل  على خيفى فال
  (الصعافقة بفتنة) املسماة السلفيني

 يف بو استعنا و -وعال جل- هللا استخران وقد
 اإلخوة ىؤالء هبا جرح اليت األدلة نقاش حماولة

 نقاشا - يذكرىا مل أو دمحم الشيخ ذكرىا سواء -



 

 

 يف سببا يكون أن ذلك لعل للحق بتجرد منصفا
 ويلتئم الغّمة، وتنكشف الفتنة ىذه ليتنج أن

- هللا بتوفيق احلق على السلفيون وجيتمع اجل رح،
 -وعال جل

 الشيخ حلقات تتبع حلقات املناقشة   وستكون
 صلفيق هللا عبد الرمحن عبد أبيب وسنبدأ دمحم

 : لسببني -هللا وّفقو- الظفريي

  .بو بدأ دمحما   الشيخ ألن(1

 احلديث ويف سنا   أكربىم ألنو (2
.!  



 

 

 عبد أيب جرح أدلة نقاش : األوىل احللقة
 صلفيق هللا عبد الرمحن

  بريك بن ىاين موضوع : األول الفصل

 ويدافع ىاين، على يثين أنو دمحم الشيخ عليو أخذ
  .أمره ويل على وخروجو احنرافو مع عنو

 أبو تراجع وقد املأخذ ىذا يف حمق   دمحم والشيخ
  منو وتربّأ ىاين، يف وتكلم ذلك، عن الرمحن عبد
 خريا هللا فجزاه تويرت على حسابو يف كما

  وإايه يصلحنا أن هللا ونسأل



 

 

 ابلكذب اهتامو : الثاين الفصل

 : مطلبان وفيو لنفسو تكذيبو : األول املبحث
 بعد بريك بن ىاين يف توقفو يف كذبو : األول املطلب

  انفصالو

 انفصالو بعد ىاين يف متوقفاً  كان  أنو ادعاؤه

 



 

 

 من وىل االنفصال، بعد ىاين على ثناؤه
 قد يكون وأسد شجاع أبنو إنساان يصف
 !!توقف

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 فيو العلماء كالم بعد ىاين عن يدافع أبنو إقراره

 
 حسنا حممال لو جند ال واضحة كذبة  وىذه
 .فليفدان حممل عنده ومن فيها



 

 

 أبنو اعرتافو مث ىاين أتييد نفيو : االثاين املطلب
 تراجع وقد عليو أثىن قد

                       يناير–1 التأييد نفيو

   



 

 

          يناير-7 الثناء إثباتو

 
 يكون قد ألنو ،واضحا كذاب  يعترب ال وىذا
 الظن حبسن مأمورون وحنن ،التأييد غًن الثناء

 .التوضيح منو ونرجو



 

 

 ثالثة وفيو  لو غًنه تكذيب : الثاين املبحث
 :مطالب

 حث أنو الشيخ عن نقلو يف لو ربيع الشيخ تكذيب : األول املطلب
 الوزارة على ىاين

 ةالوزار  على ىاين حث أن ربيع لشيخا عن نقلو

 



 

 

 



 

 

 ربيع الشيخ قال كما  لو ربيع الشيخ تكذيب
 ولغًنه دمحم للشيخ ذلك

 
 عنده ومن خمرجا لو جند ال واضح كذب  وىذا
 .فليفدان خمرج



 

 

 الكوري أسامة أيب على كذبو : الثاين املطلب
 دمحم والشيخ

 عبيد الشيخ حتذير نشره أسامة أيب على أنكر دمحم الشيخ أن نقلو
 ( بريك بن ىاين من موقفي بيان مقال يف) هلاين

 



 

 

 لو الكوري تكذيب

 
 

 حسناً  حممال هلا جند ال واضحة كذبة  وىذه
 .فليفدان حسن حممل عنده ومن



 

 

 : الثالث املطلب

 والشيخ الصاحل سالمال عبد األخ على كذبو
 .ىادي بن دمحم
 عبيد الشيخ يف يطعن دمحم الشيخ مسع أنو األخ عن نقلو

 



 

 

 .النقل هلذا أتكيده

 
 



 

 

 .لو الصاحل السالم عبد األخ تكذيب

 
 

 



 

 

  لو دمحم الشيخ تكذيب

 
 حسنا، حممال هلا جند ال واضحة كذبة  وىذه
 .فليفدان حممل عنده ومن

 



 

 

 آسفٌن نقول أن نضطر الفصل ىذا يف مر ومبا
 هللا عبد األخ على ثبت قد الكذب إن

 منو نطلب أن يقتضي واإلنصاف صلفيق،
 قبلها، ما جتب   التوبة فإن النصوح التوبة

 لو ذنب ال كمن  الذنب من والتائب

  



 

 

 خادتة
 : وفيها

 : اجلهين الرفاعي اإللو عبد لألخ عتاب(1

 إخوانك وعن نفسك عن دافعت قد اإللو عبد اي لو فأقول
 الشيخ على ردك يف حلقتٌن يف أيوب وأيب وبندر عرفات

 تدافع ومل صلفيق هللا عبد أخيك عن ختليت فلماذا دمحم
 تذىبان املدينة جاء فإذا دائما بعضكما مع كنتما  وقد عنو

 معا الطعام وأتكالن عبيد والشيخ ربيع للشيخ سواي
 الدفاع أجل من املتاعب حتمل وقد وىناك ىنا مرانوتتسا
 القادمة املرات يف عنو ابلدفاع تعتين أن منك فنرجوا  عنكم
 – خًن لكل هللا وفقك– الصحبة حق لتؤدي



 

 

 أن خطأ وجد إذا املباركي العزيز عبد األخ من رجاء(2
 مقاال يوم كل  ويكتب يدور ملا جيد متابع فهو عليو ينبهنا

 كالما  وليس أبدلة التنبيو يكون أن ونرجوا أكثر أو أومقالٌن
  .واهتامات مرسال

 هللا عبد األخ وأن حقا قلناه ما وجد وإذا
 ينصحو أن واحدة مرة ولو الكذب عليو ثبت
  أال فعليو عليو ويرد للناس حالو ويبٌن

 يف يوم كل  يفعل كما  أبداً  ابطل عن يسكت
 -خًن لكل هللا وفقو- املتتابعة الكثًنة مقاالتو

 



 

 

 يف اإلخالص يرزقنا أن وعال جل هللا ونسأل
  احلق على السلفيٌن كلمة  جيمع وأن العمل القول

 يف بكم ونلتقي األوىل حللقةا انتهت تكون وبذلك
 حيب ملا اجلميع هللا وفق ،هللا شاء إن أخرى حلقات
 ويرضى

 املدينة طالب بعض \ كتبو


