
 بيان متضمن لتأييدي للشيخين  
 عبيد الجابري ومحمد بن هادي  

 ونصيحة للسلفيين
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ومالن ابناله االدا  احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالال  لىالن يني الا  مالد ولىالن صلاله و ال نه 

 إىل يو  الدين 
 :بعدأما 

مالن حفظهمالا اهلل االاي  املالديى   فإيين اطىعت لىن ما قا  به الشيخان لنيد اجلالابر  و مالد
بتوفيالال  اهراالالر  وأل مالالالين العالالد  مالالن أمالالم مالالا  الالدر م همالالا مالالن ال ىالالو   حالال  املتعىالال  النيالالان 

  .كؤدد ما وري   بيامهماهوإ   الشيخ  فاحل احلرل حفظه اهلل
 :ضيفوأ

السالالىف   لني بشالالن أ أيالالا السالالىف  واه الالر  أن يت الالوا اهلل   أيفسالالهم و  املالال ه املسالال و لىالالن إيالاله 
ي  اهمالر الالذ  ي يقالاس بسالنا دتابالاس أيالاي  هالولنيالذ  ياله من التشالويه واابالا اهلالدا  

 .والسىفينيأيالقهم باسم السىفيا ي سريام و  بعرف ل ائدام وي م ااجهم وي
القعالالالالون وايتامالالالالاس   الالالالن وا يقالالالالاريون السالالالالىفيني لالالالالن حياضالالالالهم ويشالالالال ون لىالالالاليهم محالالالالالس أو 

  والتنالارام ورا  ابالن سالالنىل  إىل مايالا السالناب امل الالذ  الالذ  ي يصالالدر وغالالري  تمييهاخلقالرية بالال
 .إي ممن ي خيشن اهلل وي يراقنه وينعد  دور اذ  الش الاس والرذائم من السىفيني

االالذا إىل مايالالا التنالالارام احلالال  بالالاطال والناطالالم ح الالا والتنالالارام ال ىالالو الشالال يه ح الالا  ولالالدي  ل الالد  
العىالو  والف الون وألالرف ال الاي  او دثري م هم والتنار ألفاظ  امل  ذ واجلهنذ وشااد لصر  وحال

 .السىف  وألىم ال اي خبنايا احلزبيا ا ذا بصي أ التفضيم  بامل ه  
 .أمهم حياولون إس اط لىما  الس ا ووضعهم   سىا املهمالس ويدرك الواقف لىن دالمهم



هم ا أاالالالالم العىالالالالم بىلمسالالالالائهم وأمسالالالالا  صبالالالالائفعىالالالالن املسالالالال ولني  لالالالالن الشالالالالن تني املالالالالذدوربني أن خيالالالال و 
 .وأيساهبم لي ولوا فيهم دىما احل  الأ يست  ومها وي جيور هلم إيفاكؤاا وي إيفا  أ  اهبا

نه فسال  و  بت الذير  ال الاي مالن ى اما جيا لىيهم واما سن  طوإن مل ي م املس ولون لن املوقعني
 .ااذين املوقعني

  إي الالار االالذا امل  الالر  الالالذ  أقالالا  أن ي الالو  بوامنالاله الالالذ  اف ضالاله اهلل لىيالاله  الشالاليخ فالالاحل  ولىالالن
 .الدييا وأقعداا بسننه

بىلليالامهم  فيجتهد   معرفا أمسائهم وي ت د ألفالاههم الالأ بالال وا   ال ىالو هبالا ، وأن حيالذر مال هم
 .الت ذير النىيغ الذ  ب أ به ذمته ولرضه

 . صذى وضروف  اهلل اجلميه ملا حينه ويرضا  ومحن امل ه  السىف  من 
 
 

 :دتنه 
 املديى لمري ربيه بن ااي  

 اال5231 ر   32
 م ا امل رما


