
 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 "براءة السلفية من مجالس الشورى السرية"
 بيان الشيخ حسن بن عبدالوّهابوتأييد 

 حول تبرئة العالمة المحّدث ربيع بن هادي المدخلي من المجالس السرية
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وأصحابه ومن اتَّبع هداه،
دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم دعوة ظاهرة واضحة نقية ال غموض فيها وال خفاء، كما قال اهلل عز إن أما بعد، ف
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرِكُ }: وجل ، خبالف دعوات أهل {ونَ ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاْْلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

 .والنفاق والنلبي  هواء فإنه يتننفها المموض وافخفاء، وأيياناا التذ  والندلي أهل األالباطل من 
فهم ظاهرون؛ ألهنم َورَثة  ولذلك كان من مسات الفرقة الناجية والطائفة املنصورة ظهور احلق عندهم ووضويه؛

 .تنظيمات سرية وال أمور يسرون هبا ينفصلون هبا عن عامة املسلمني يف عقيدة أو منهج لديهملي  األنبياء يقًّا، ف
ومن ظهور أهل السنة أيضاا أهنم ال ينتنمون فيما بينهم أموراا خفيَّة ويصدرون أيتاماا سريَّة على فالن أو عالن،  

 .كحال األيزا  البدعية

تبرئة العالمة المحّدث ربيع بن  بياناا يول -يفظه اهلل–بنا وقد أصدر شيخنا الوالد يسن بن عبدالوّها  ال ،هذا
 :هذا نصُّههادي المدخلي من المجالس السرية 

مدير إدارة فّض املنازعات –صوتية هي عبارة عن يوار بني األخ عبدالوايد املدخلي وفرج مخرية فقد اسنمعنا إىل "
 :عبدالواحد في هذا الحوار، وهي ما يليعبارات خطيرة نطق بها تضمنت  -يف قيادة اجليش اللييب

 .مجالس شورى، مجالس شورى صارت فيه مجالس اسمها -
 .ة ما تروح ألي أحدكتابة ملخصة سري   -
 .شيًئا عنهاوفيه قضايا في سوريا واجتمعوا لها ما أحد يعرف  -
 ".لهذا المجلسلها، وأنا أرتب  يجتمعون": اعرتاف عبدالوايد بأنه هو الذي يرتب ْلذه اجملال ، فقال -
، "ونعطيه بعض المعلومات -أي الشيخ ربيًعا–نناقش الشيخ ": إقرار عبدالوايد فهم األخ اللييب يف قوله -

ال تعطوا الشيخ ربيعاا كل املعلومات بنفاصيلها اليت ختصُّ القنال يف ليبيا، بل : أي ،"خفيف.. نعم": بقوله
 !!أعطوه بعضها فقط

 ".ما تروح ألي أحد ةالكالم في كتابة ملخصة سري   لخص هذا: "قول عبدالواحد لفرج -
 !للسلفيين لما تطلع فتوى قوية من عدد من المشايخ وتصلكم، ونحن نعرف كيف نوصلها -



 
 والسؤال املّوجه اآلن لألخ عبدالوايد: 

 !كّلفك بهذه األمور الخطيرة؟  -حفظه اهلل–هل العالمة ربيع بن هادي 
وأهنا –أنتر فيها هذه اجملال  السرية البدعية  -وفقه اهلل–خالد بن عبدالرمحن وقد اننشرت صوتية لألخ الشيخ 
 .، وحنن نوافقه على إنتارها-ليست من هدي السلف الصاحل

، ييث ظّن -يفظه اهلل ورعاه–لتن اإلشتال أنه نسب هذه اجملال  البدعية إىل العالمة ربيع بن هادي املدخلي 
، واليت -املنقّدم ذكره–اجملال  السرية على الصفة اليت جاءت يف كالم عبدالوايد علم الشيخ ربيع حبقيقة صفة هذه 

احنراف عن السنة يف هذه املسألة، وتقرير ملنهج افخوارج يف االسنخفاء مبجال  سرية ملناقشة أمور  -بال شك–هي 
ا عن أعني والة األمر  .القنال بعيدا

س العلماء للمشاورة واملبايثة يف املسائل العلمية عامة، ومنها ما قد وإمنا تتّلم الشيخ ربيع بن هادي عن مسألة جلو 
 .ينعّلق بالنوازل يف القنال وحنوه، وهذا أمر ال غبار عليه، فإن العلماء ْلم أن يناصحوا والة األمر يف هذه الشئون

 .لماءوإذا أذن ويل األمر يف قنال العدو، فإهنم يتونون خلفه وحتت راينه؛ تبعاا الجنهاد الع

هذا النقرير تقرير : "-يفظه اهلل–ولذلك قول الشيخ خالد بن عبدالرمحن عن كالم العالمة ربيع بن هادي املدخلي 
لي  بصوا ، بل هو خطأ منه يف يق العالمة ربيع بن هادي، " احنرف عن السنة يف هذه املسألة"، وأنه "افخوارج

، فعهدنا بأخينا الشيخ خالد عبدالرمحن أنه تحرتم العلماء وجيب عليه أن يعنذر منه، وهو أهل لذلك إن شاء اهلل
 .ويبجلهم

بل تقرير مذهب الخوارج واالنحراف عن السنة في هذه المسألة إنما يكون لمن عقد مجالس سرية من وراء 
 .بريء من هذه المجالس السرية -والعالمة ربيع بن هادي !!العلماء ووالة األمر

يف النحذير من افخوارج والنحذير من افخروج على والة األمر مبثوثة  -يفظه اهلل–هادي وكنابات العالمة ربيع بن  
 .على موقعه افخاص، ويف مؤلّفات مطبوعة منشورة ال ختفى على أيد

وهذا يسنلزم من العالمة ربيع أن يسنمع إىل تقريرات عبدالوايد افخطرية املنشورة بصوته، واليت هي أصل هذه 
 .املشتلة

 اهـ". سبحانه أن يعجل بزوال هذه الفننة، وأن يؤّلف بني السلفينينسأل اهلل

 . الوالد مجلة وتفصيالا يِّد ما جاء يف بيان شيخنا وأنا أؤ : قلت

األخ الفاضل ، وهي عبارة عن يوار بني عبدالوايد و أصل الصوتية المسّربة التي فيها عبارات عبدالواحد الخطيرة
يف يضور بعض  -مدير إدارة فّض املنازعات يف قيادة اجليش اللييب–مخرية بـ فرج  املعروف-املهدوي  فرجأيب مالك 

يف بعض شئون القنال يف ليبيا،  -يفظه اهلل–العاملني يف اجليش اللييب قدموا املدينة السنفناء العالمة ربيع بن هادي 



دينة، ينم فيها مناقشة بعض أمور ويف هذه الصوتية اعرتف عبدالوايد املدخلي بأن هناك جمال  شورى تعقد يف امل
القنال يف البالد اإلسالمية، حنو ليبيا وسوريا، واإلفناء فيها، وعبدالوايد مسئول عن مجع املعلومات وتصنيفها يف 

 .ملفات سريّة
إن عرفوا – وال يرتضونه ،اشيئاا عنهوال يعرفون  ،أيد من العلماء السلفينيال تحضر هذه اجملال   حلظة أنه شكوال ن

، إمنا اسنخدم عبدالوايد الندلي ؛ ييث أوهم السائل أن هذا اجملل  جيل  فيه العلماء ملناقشة النوازل -يقيقة أمره
 !ربيع وعبيد: إىل الشيخني -ابنداء–يف القنال وحنوه، وبال شك سوف ينصرف ذهن السائل 

 : ( )وإليك تفريغ هذه الصوتية

فنوى للمنطقة الشرقية فنوى   هوين، لتن الشبا  قالوا نريد كما جاءت للجنو اجليش شملهم ما : األخ اللييب
 .كذلك املنطقة المربية

 .طيب أنت اآلن هذا املراد إن شاء اهلل والقصد الطيب وشريت يل: عبدالوايد

 نعم نعم: األخ اللييب 

 .ميتن أنت عندك يف ذهنك طريقة تشوفها مناسبة أو كذا أو قريبة: عبدالوايد 

 .نعم نعم: األخ اللييب 

 .تبمي أن أخنصر عليك ؟ اآلن أنت جئت هنا: عبدالوايد 

 نعم: األخ اللييب 

 .هدفك -أنت–هذا : عبدالوايد 

 نعم: األخ اللييب 

 .أنا أعطيك الطريقة املناسبة.. الطريقة: عبدالوايد 

 نعم: األخ اللييب 

                                                           

وقبل كنابيت ْلذا الرد تواصلت .. بنّصها دون تعديل ملا فيها من كلمات عامية إال ما اقنضنه الضرورة إليضاح اللفظ، مع إبقاء األخطاء النحوية ( )
منها ما  ومسعت منه مباشرة الوقائع اليت جرت بينه وبني عبدالوايد، واليت كان -441 وكان ذلك يف شهر مجادى األوىل عام –مع األخ فرج مخرية 

ا مل يعجب جاء ذكره يف هذه الصوتية، مث ما كان منعلِّقاا بتالم العالمة ربيع يف تأييده للمشري خليفة يفرت واجليش اللييب يف قنال افخوارج، مم
 .عبدالوايد وزمرته، كما سوف يأيت بيانه

 

 



 .اليت حتققون فيها هذا اْلدف بإذن اهلل: عبدالوايد 

 .نعم إن شاء اهلل إن شاء اهلل: األخ اللييب 

 !الطريقة هذه امِش عليها أقولك وايد اثنني ثالثة اخنصر الطريق ال تسوي طريقة ثانية خذ: عبدالوايد 

 .نعم نعم: األخ اللييب 

هذه اجملال  باألمانات، اجملال  باألمانات، أمحد اهلل -أمحد اهلل وأشتره بفضل اهلل عز وجل مشاخينا : عبدالوايد
ما آخذها فنوى من فالن ومن مجالس شورى، مجالس شورى  صارت فيه مجالس اسمهاوأشتره سعينا يف أمور 
ْلا، وأنا  طورهتا أصبحوا ماذا يفعلون؟ جينمعونبعض األشياء ممتن وايد يفيت فيها لتن فخ عالن فهمت عليَّ، يىت

سابقة، وملف من عدة جهات، وفيه  أرتب ْلذا اجملل  أبشرك، وأجيب لتل وايد ملف، وعندهم معلومات هم
يدري شيئاا عنها، ورايت الفناوى شفويًّا بدون أي كنابات،  وما أيد.. قضايا يف ليبيا قد يصلت وما أيد يعرف

وكذا وكذا،  .. كذا وكذا  واجتمعوا لها هنا في المدينةوأفنوا الفنوى، كان فيه قضايا عندهم،  اواجنمع املشايخ سويًّ 
الفنوى شفوية وال أيد يدري ونفع اهلل هبا كثرياا،  كل وايد عنده معلوماته وجاءت املعلومات جاهزة وأفنوا، ووصلت

 .انفع اهلل هبا كثريا 

، ينظر فيها املشايخ وجينمعون ما تروح ألي أحد ةكتابة ملخصة سري  لخص هذا الكالم في  : فأنا أقول لك صراية
نفسه   -أي الشيخ ربيع–يىت الشيخ  وينشاورون وتوصلتم الفنوى هذي الطريقة املناسبة، مثل هذه، فهمت علي؟

، فأضعها أنا في ملاملشايخ جال ، اكنبوها هنا،  كل شيخ منهم ينتلم هبا وهو نفسه قوية؛ ألنه معه غريه من
  .وايدة تصل إليتم ينظرون فيها وخيرجون فنوى

  - !اجملال  باألمانات، شيًئا عنهاما أحد يعرف  وفيه قضايا في سوريا واجتمعوا لهافيه له قضايا كذا يصلت 

  .فخص وأنا أيطها لك يف ملف عند املشايخ، تصلتم

 فهمت علي؟ الخطير مثل هذا األمروكل شيء، لتن  ،أعطوه بعض المعلوماتبترة عند الشيخ رويوا زيارة 

للسلفيين فهمت  لما تطلع فتوى قوية من عدد من المشايخ وتصلكم، ونحن نعرف كيف نوصلهاخالص 
 علي؟

 نعم: األخ اللييب 

تصلتم فنوى، فيه غريك تقول  ونعرف كيف نوصلها ملن يساندكم من السلفيني من عدة جهات، أننم: عبدالوايد
 .يأخذون منهم ممتن ما يأخذون منا فقط، أو ما يأخذون منك الطلبة العلم السلفيني والعواميف املنطقة الفالنية 

 .منع: األخ اللييب 



، وفيه أناس يأخذون من أبو عبيدة، وفيه أناس يأخذون من أبو افخطا ، أنت أناس يأخذون منك..  :عبدالوايد 
 صح وال ال؟ وفيه أناس يأخذون من أبو مصعب

 عم نعمن: األخ اللييب

 هذا واقع: عبدالوايد

 نعم نعم نعم: األخ اللييب

ومشيت  -قضايا يف قنال وما قنال  -هذه كلها متشي من أيسن ما يتون، فيه قضايا تواصلوا معانا : عبدالوايد
 إخوة ؟ من أيسن ما يتون ، هذا أنا رأيي إيش رأيتم فيه يا

 املعلومات ؟يعين نناقش الشيخ ونعطوه بعض : األخ اللييب 

 .فخفي.. أيوه: عبدالوايد 
 ..ونتنب حنن الـ: األخ اللييب 

 .- جمال  شورى -متام اكنب له وهذي فيها جلسة تصري خاصة : عبدالوايد

 .( )اهـ. باهي ، طيب طيب: األخ اللييب 

 :( )وإليك العبارات الخطيرة التي نطق بها عبدالواحد في هذا الحوار: قلت

                                                           

 .ه 441 /2/6 تاريخ هذه الصوتية كان يف  ( )

 الشيخخيانة لألمانة وخسَّة، وقالوا اجملال  باألمانة، وجهلوا أن املسألة فيها تفصيل، وقد بنّي هذا  القوما تسرّبت هذه الصوتية، اعنهرها مل (4)
َها َما ِإَذا َكاَن َذِلَك الَِّذي َيَصَل أَْمرا أَنَّ اْلَمَجاِلَ  بِاأَلَمانَِة، َوَلِتْن ُيْسَنثْـََن مِ : فَاحلَاِصلُ : "ييث قال -َيِفظَُه اللَّهُ –احملسن الَعبَّاِد َعْبدُ  ا َخِطرياا َسيِّئاا، نـْ

؛ أِلَنَّ َصاِيَبُه أَْعَلَن َكِبري ، َفِعْنَد َذِلَك اَل ُيْتَنُم ِمْثُل َهَذا افَخهَرِ   فَِإنَُّه اَل مُيِْتُن السُُّتوُت َعَلْيِه، َواَل يـَْنَبِمي أَْن ُيْسَتَت َعَلْيِه؛ أِلَنَُّه يـَنَـرَتَُّب َعَلى َذِلَك َضَرر  
 (.554: ُسَنُن َأيب َداُووَد، يديث َرْقمُ  -َشرُْح َيِديِث اْلَمَجاِلِ  بِاأْلََمانَِة ". )السُّوَء َوأَْعَلَن َعْزَمُه بِالسُّوءِ 

للفصل يف قضايا تنعلق بدماء  -يسنخفون هبا عن العلماء ووالة األمر–من خالل جمال  سرية من الصمار وما هو أسوأ من تصدر جمموعة : قلت
ط أهلها إن مل ينساقوا املسلمني وأمن الدول اإلسالمية، بل وتنعلَّق بالتيد لدعوات سلفية قائمة يف عدد من البالد، للسيطرة عليها أو إسقا

 !؟ألهوائهم

 :-فيما أرسله إيّل ونشره على صفحنه–وقال األخ فرج املهدوي يف الدفاع عن نفسه 

وملاذا ال تزيلون افخطباء الذين مع حممد بن ! بنمازي ليست معتم وأجدابيا ليست معتم وسلوق ليست معتم: -أي عبداهلل البخاري–قال قائلهم "
 هادي من على املنابر؟



 .مجالس شورى، مجالس شورى اسمهاصارت فيه مجالس  -
 .ة ما تروح ألي أحدكتابة ملخصة سري   -
 .شيًئا عنهاوفيه قضايا في سوريا واجتمعوا لها ما أحد يعرف  -
 ".لها، وأنا أرتب لهذا المجلس يجتمعون": واعرتف عبدالوايد بأنه هو الذي يرتب ْلذه اجملال ، فقال -
، "ونعطيه بعض المعلومات -أي الشيخ ربيًعا–نناقش الشيخ ": وأقر عبدالوايد فهم األخ اللييب يف قوله -

ال تعطوا الشيخ ربيعاا كل املعلومات بنفاصيلها اليت ختصُّ القنال يف ليبيا، بل : أي ،"خفيف.. نعم": بقوله
 !!أعطوه بعضها فقط

 .ما تروح ألي أحد ةلخص هذا الكالم في كتابة ملخصة سري   -
 !للسلفيين المشايخ وتصلكم، ونحن نعرف كيف نوصلهالما تطلع فتوى قوية من عدد من  -

 
 والسؤال املّوجه اآلن لعبدالوايد: 

كّلفك بما طلبته من األخ   -حفظه اهلل–هل تستطيع أن تثبت لنا أن شيخنا العالمة ربيع بن هادي 
، ثم يقوم -على الخفيف على حّد تعبيرك–فرج، وهو أن يعطي الشيخ ربيًعا بعض المعلومات فقط 

 !ما تروح ألي أحد؟ ةكتابة ملخصة سري  بكتابة ما يريده تفصيالً في  
 !هذاإثبات  ودونك خرط القتاد في

 :النصرتحات افخطرية لعبدالوايد ما يلي ونسننج من هذه :قلت

                                                                                                                                                                                                                 

 !!نفسك نوالمريب أن القائل وايد، وال يريدونك يىت تدافع ع!! ألي  هذا القول منه يعد تفريقاا للسلفيني؟

وهم ينشرون تسجيل للشيخ حممد بن هادي مع ابن عطايا، والعجيب مل نسمع من ينتر ذلك، والنسجيل .. يسجل خلسة وعبدالوايد املدخلي،
، ومل نسمع من ينتر بل ريبوا بنسجيله، ولتن عندما -وهو تسجيلهم خلسة  للشيخ إبراهيم العرييب مدير متنب األوقاف سابقاا-الذي مل  ينتروه 

مل أسجل وهم يعرفون من سننني تقريباا  -واهلل–ة وخلسة وعدم تقوى، مع العلم ل  الشورى باملدينة، أصبحت خسَّ وصلت إىل  اللحم احلي يف جم
ل واسنمعوا ْلذه الصوتيات، أصبحوا اآلن ينترون، وألن األوامر جاءت هتذا، وهم يعلمون أن عبدالوايد سجَّل خلسة ويهدد من الذي سجَّ 

، -جمال  الشورى السرية–بإخراجها، منذ سننني ومل نسمع من ينتر، اآلن بدأت أقننع أن هناك حتزباا وتنظيماا يعطي يف األوامر من هذه اجملال  
اآلن، بل منهم  االسننتاريف تناقضات خبصوص هذه األمور وأمور أخرى، واملسنمر  فيمن مسع هذه الصوتيات منذ فرتة طويلة فلماذا وهؤالء وقعوا 

ا ال غري  ".قااواهلل هناك أدلة مل خنرجها ايل اآلن ونسنشري العلماء فيها كما اسنشرنا يف عدة مواضيع ساب...من قال عبدالوايد كذَّا  واليوم تمري تقليدا

 (.هجري  -5-441 / ميالدي 1 - -2 1 : يوم اجلمعة)أخوكم فرج املهدوي :كنبه 

نترين للنسجيل ، فإن هؤالء امل«ِإنَّ ممَّا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن َكاَلِم النُّبُـوَِّة، ِإَذا مَلْ َتْسَنْحِي فَافْـَعْل َما ِشْئتَ »: وصدق النَّيبُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قوله: قلت
كاتب هذه –وسوف ترى عديداا من النسجيالت اليت ُسِجلت خلسة للعالمة ربيع يف يقِّ العبد الفقري ! خفية هم أربا  النسجيل خلسة لتلِّ أيد

حريش بينه وبني ، ومنها ما قد سّجلوه خلسة يف يالة غضب من الشيخ ربيع بعد أن أيتموا الناملقالسوف خترج تباعاا مبجرد نشر هذا  -احلقائق
 !أبنائه وحمبيه وطلبنه



من عبدالوايد للشيخ ربيع الذي اسنأمنه على اسنقبال ضيوفه وتنظيم مواعيده، وإذ به  حدوث خيانة واضحة :أوالً 
 .يندخل برأيه يف أمور خطرية ودقيقة مت  منهج وأمن الشيخ ربيع، بل مت  أمن دول بأكملها

 .افتيات عبدالواحد وزمرته على والة األمر في الدولة السعودية :ثانًيا
وأنه ال قدرة له على اإلفتاء  وفيه تعريض بالشيخ ربيع بأنه ال يعطى األخبار المهمة وال القضايا الخطيرة، :ثالثًا

وية مويدة، وهذه عليه أنه جينمع مع علماء آخرين؛ كي خترج فنوى ق -كما يّدعي عبدالوايد–، بل فيها وحده
 .طريقة جديدة خمرتعة ما عهدناها من العالمة ربيع بن هادي

، والذي ينوىّل اإلفناء يف شئون -وكأنه موكل من قبل والة األمر يف السعودية-تصوير هذا اجملل  السري  :رابًعا
ان األخرى، وهذا افنيات ظاهر القنال واجلهاد، حنو فناوى الدماء يف سوريا وليبيا وغريمها من مناطق الصراع يف البلد
هيئة كبار العلماء، واللجنة : على والة األمر يف الدولة السعودية الذين كلَّفوا جلاناا وهيئات علمية هبذا الشأن، حنو

 .الدائمة للبحوث العلمية واإلفناء

امل الراسخ يف علمه له أن يفيت وهذا ال يعين أن الفنوى يف النوازل ختصُّ هذه الّلجان واْليئات الرمسية فقط، بل إن الع
يف النوازل؛ إذا اسنفيت، لتن لي  له أن يسنخفي مبجل  سّري ال يدري به والة األمر، وأن ترسل فناويه سرًّا دون 

 .أن يعلم هبا أيد إال من أرسلت إليه الفنوى

– بإذن من ويل األمر وكذلك ال ميلك العلماء أن يفنوا ببدء القنال أو النحريض عليه ضد العدو من عدمه، إال
يف هذا األمر ْلم أن يشريوا عليه وأن  -حنو قائد اجليش–، لتن إذا اسنشارهم ويل األمر -صايب الشوكة والسلطان

ينصحوه مبا فيه افخري والصالح للمسلمني يف احلذر من متر وكيد أعدائهم، كما يذَّر شيخنا العالمة ربيع بن هادي 
وعلى رأسه –من متر وخطورة يز  اإلخوان املسلمني يف ليبيا  -اجليش اللييبقائد –املشري خليفة بن يفرت 

 .، ومن تواطؤ المر  معهم لنمزيق ليبيا-التاذ  المرياين

، "احملظورات األمنية والفترية على املواطن واملقيم: "وقد أصدرت وزارة الداخلية يف الدولة السعودية بياناا خاصًّا بـ
 :وكان منها ما يلي

 ".المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول األخرى، أو اإلفتاء بذلك"
إقرار عبدالوايد بأن فناوى العلماء تصل إىل وكالئهم يف افخارج بصورة سريَّة غري متنوبة عهر أناس معينني : خامًسا

من طريقة العلماء سابقاا واليقاا، وال عهدناه عن  من يلفائهم حتت دعوى مساندة السلفيني، أمر شاذ ما ُعِرف
 .سابقاا -يفظه اهلل–شيخنا العالمة ربيع بن هادي 

، !"الطريقة هذه امِش عليها اخنصر الطريق ال تسوي طريقة ثانية خذ: "تأمل قول عبدالوايد لألخ فرج: سادًسا
رّّب يسن البنا شبا  املسلمني أن ينلقوا األوامر تلمح فيها أسلو  األوامر الننظيمية يف األيزا  السياسية، فهتذا 

 !من القيادة، دون أن يسألوا وال يفهموا، بل الطاعة العمياء



وأن حتيط القيادة علماا بتل ظروفك، وال تقدم على عمل يؤثر فيها (: "414ص" )الرسائل"قال يسن البنا كما يف 
ويي والعملي هبا، وأن تعنهر نفسك دائماا جندياا يف الثتنات تأثرياا جوهرياا إال بإذن، وأن تتون دائم االتصال الر 

 ".تننظر األمر

 ."وال يتفل النجاح يف هذه املريلة إال كمال الطاعة: "-(422ص)كما يف رسالة النعاليم –وقال 
نوى أن هذه اجملال  السرية هي الواسطة بني عامة املسلمني وبني العلماء، فلن تنمتن من احلصول على ف :سابًعا

فلذلك طلب عبدالوايد من ! العامل يف النوازل واملدْلمات إال عن طريق هذه اجملال  السرية اليت يرتب ْلا الصمار
 .األخ فرج أن جيعل طلبه يف كنابة ملخصة سرية ال تروح ألي أيد

 فيه عدة مشاكل في : "قالحيث سري، تنظيم صوتية أخرى مسّربة لعبدالواحد تؤكد وجود  وهناك
ليبيا  : كراتين لليبيا.. أللبانيا.. كراتين للعراق( كراتين: )وفي ألبانيا أنا مسوي هنا ملفات.. اليمن

 "!!أجمع. كذا كذا كذا. مصر . كرتون واهلل كرتون كامل معبأ خاص بليبيا كله 
 !فما هي امللفات السرية املوجودة يف هذه التراتني؟ :قلت :قلت

 !وما خفي كان أعظم !!!يانة والغدر بالدعوة السلفية وأهلها ما فيها من الخ!! .. فيها وفيها وفيها
 :يف قوله -أيد أعضاء تنظيم اإلخوان املسلمني سابقاا-وصدق ثروت افخرباوي 

لرتيح وتسرتيح، هناك صلة نسب بني كل اجلمعيات السرية يف العامل، طريقنها وايدة يىت ولو اخنلفت األفتار "
مجعية سرية إال ألهنا تؤمن أهنا خمنلفة ومنميزة عن باقي جمنمعها، أو أهنا خمنلفة عن العامل كله، والنوجهات، ال تقوم 

 .(4)"ال تقوم مجعية سرية إال لنعد نفسها ليوم مشهود تتون فيه يف مننهى اجلاهزية لفرض أفتارها على العامل

 اللمة مصدر نظَّم، وهو النأليف وضم شيء يف« تنظيم»كلمة ]، فإن "الننظيم"وهذا التالم ينوافق مع معَن  :قلت
نسقه : قال: ألَّفه و مجعه يف سلك فاننظم وتنّظم، وهو الننسيق أيضاا: نظمه تنظيماا، أي: إىل شيء آخر، ويقال

 .نَظمه على السواء: َنْسقاا، ونسقه تنسيقاا، أي

 د املهام والسلطاتترتيب العمل وتنسيقه، وفق نظام وهيتل تحد: وأما يف االصطالح العام فهو
ا فيما ينعلق باملبادئ واألفتار والرؤى واألهداف، ويرتبطون  وقد جتنمع جمموعة من الناس تحملون اجتاهاا وايدا
ببعضهم وفقاا لقواعد تنظيمية مقبولة من جانبهم حتدد عالقاهتم وأسلوهبم ووسائلهم يف العمل والنشاط، فيتوِّنون 

 .(5) [منظماايزباا أو مجاعة أو تتنالا 

                                                           

، لفيصل بن "تنظيم مجعية إيياء الرتاث اإلسالمي بالتويت أمنوذجاا.. أنواعها ويتمها: الننظيمات الدعوية"ما بني املعتوفنني مقنب  من كنا   (4)
 (.2 ص)قزار اجلاسم 

 (.46 ص" )األسرار افخفية جلماعة اإلخوان املسلمني: املعبد سرّ : "انظر (5)



لذلك فإن افنضاح أمر اجملال  السريّة يف املدينة النبوية أمر خطري ال ينبمي النهوين من شأنه أو غّض الطرف عنه؛ 
إثارة هذه الفننة العارمة إلسقاط ومتزيق السلفيني  منألنه يفّسر لنا كل ما جيري اآلن على الساية من اضطرابات 

 !على مسنوى العامل

َنا  السريَّة ضح أمر جمال  الشورىملا افنُ لذلك،  ْذنَاُ  َيْصُرُخوَن َوَيْسنَـْنِتُروَن َتْسرِيَب الصَّْوتِيَِّة اَل ِلَشْيءإ ِإالَّ األَ خرج َعَليـْ
 .(6)"على هذا دار الُقمُقم: "لتلِّ ذي عينني، وكما قيل منهجهمَأنَّ خُمَطَّطَاهِتِْم َقْد ُفِضَحْت َوبَاَن 

 !يفعلون؟واحتاروا ماذا 
 :"المجالس السرية"افتضاح أمر وإليك مراحل تالعبهم في هذا الشأن؛ محاولة منهم إلخفاء 

عن إجياد يلٍّ؛ كي ينسى الناس هذه الفضيحة؛ عجزوا انتشاف أمر جمال  الشورى السرية، بعد  :المرحلة األولى
عدم صدور كالم واضح من و هذه اجملال ، اقضة ْلم يف تهرير أيد من العقالء النصرتحات املنن قبول عدمخاصة مع 

 .، ومر  شهر تقريًبا وهم في حيرة من أمرهم(2) أن رغم خطورتهيف هذا الش -يف أول األمر– الشيخني ربيع وعبيد
 :خ ربيع، وسألوا الشيخ ربيعاا سؤاالا مباشرااالشي اجللوس معاألخوة املماربة  جمموعة من وخالل هذه الفرتة، متتن 

: -بإجابة واضحة جلّية، وهو صادق فيما يقول -يفظه اهلل–فأجا  اجملال  السرية؟ مبجل  الشورى و هل تعلم 
 ".ما عندنا مجالس سرية، وال مجلس شورى"

 .أّكدت أمر تالعبهم من وراء العلماءفكانت هذه اإلجابة صدمة أخرى عليهم 
 :من الندخل يف شئون قضية سوريا، ييث قال يننفي فيها -يفظه اهلل– لشيخ عبيدأضف إىل هذا وجود صوتية ل

وهو األمر باجلهاد يف سوريا هذا لي  يل وال لسواي من أفراد عموم طال  : األمر األول.. وهنا أمر أو بل أمران "
العلم، من أفراد عوام طال  العلم، هذا لعلمائنا، فإذا أمجع علماؤنا املمثلون يف هيئة كبار العلماء على أمر ال 

 ".ه، نعم وإن كنا نعنقد خالف ذلك فال خنالفهمخنالف
لعب هؤالء لعبة صبيانية ازدادوا هبا إساءة إىل هذا العامل الرباين الذي عطف عليهم وأيسن الظنَّ : المرحلة الثانية

 !هبم
فبطريقة ما، أوهم هؤالء العالمة ربيع بن هادي أن مجالسهم السرية هي مجالسه مع العلماء، وأنهم ليس لهم 
مجالس سري ة خاصة يجلسون فيها للتخطيط والمكر بالدعوة السلفية وأهلها، وهم يعلمون علم اليقين أنهم 

 .مسطورون، لكن الشيطان سّول لهم وأملى لهم؛ متناسين اإلله الحق  العليم الخبير" ديوان الكذ ابين"في 
                                                                                                                                                                                                                 

، "اإلخوان والشيعة أّمة تلعب يف افخفاء: أئمة الشر"ولثروت افخرباوي كنب ثالثة يف فضح خبايا تنظيم اإلخوان املسلمني، منها هذا التنا ، وكنا  
 ".حماكم تفنيش اجلماعة: قلب اإلخوان: "وكنا 
القمم، إناء من »وهذا َمَثل، و(: "15ص" )ومنط خميف.. منط صعب"يف  -رمحه اهلل–يب السلفي حممود بن حممد بن شاكر قال العالمة األد (6)

ا، جاءوا بالتاهن ليبنيِّ ْلم ويسنخرج  حناس، واسع اجلوف مسنديرُه، له عنق طويل ضيق جدًّا، وكان أهل اجلاهلية إذا ُسرق ْلم شيء واهتموا أيدا
 الناس يوله، ويأخذ هو قمقماا، وجيعله بني َسبَّابنيه، ويدور على احللقة وهو ينُفُث يف املقمقم ويُدندن، فإذا اننهى إىل السارق دارالسرقة، فاسندار 

 اهـ".القمقم، وُعرف السارق، فُضِر  هذا مثالا لتل أمر كان مبهماا غامضاا، مث بعد أَلْيإ ما اسنبان غاضمه وانتشف سرُّه
بنصرتحات من الشيخني ربيع وعبيد يف أمور هي أقل شأناا من هذا األمر افخطري، وأما هذا األمر  -بسرعة الهرق– أمرهم أهنم يأتونومن عجيب  (2)

 .بتلمة وايدة عن الشيخني لنأييدهم يف أول انتشافه فلم ينمتنوا أن يأتوا فيه



مكر الثعالب؛ كي يقنعوا بها أتباعهم،  فمن عجيب أمرهم أنهم يكذبون الكذبة التي تبلغ اآلفاق، ثم يمكرون
 !!ثم قد يصّدقونها هم أنفسهم، وينسون أصل الكِذبة

فأين هم من الوعيد الشديد الوارد يف يقِّ َمن يتذ  التذبَة تصل إىل اآلفاق، كما يف يديث مسُرة بن ُجنُد  
ُلَغ اآلَفاَق، فـَُيْصَنُع أَمَّا الَِّذي رَأَيـَْنُه ُيَشقُّ ِشْدقُُه، َفتَ " :رضي اهلل عنه مرفوعاا ذَّا   تُحَدُِّث بِالَتْذبَِة، فـَُنْحَمُل َعْنُه َيىتَّ تـَبـْ
 (.416 )، أخرجه البخاري "ِبِه ِإىَل يـَْوِم الِقَياَمةِ 

ففي خضم االنتصار للنفس بالباطل ينسون الشهود الذين يشهدون على كذبهم، والذين كانوا معهم في فترة 
لسهم وشاركوا في مواقعهم للتواصل الخاص، وأدركوا مكرهم بالدعوة السلفية سابقة، وشهدوا بعض مجا

 .وأهلها
 .بل لقد وّرطوا هذا العالم الرباني، وشّوهوا صورته بهذا العبث، ومكروا به مكًرا كّبارًا

 :فقد وّجهوا إليه سؤاالً ماكًرا أخفوا فيه حقيقة األمر، فقالوا
ا الشخص الذي جاء من ليبيا، بأن يأيت مبا عنده من قضية يف ليبيا، وكان الشيخ عبدالوايد ينحدث مع هذ"

 !".ويلخصها مث يعرضها على املشايخ فيجلسون وينشاورون جيلسون جملساا فينشاورون
فقال الشيخ عبدالوايد هذه جمال  شورى بني املشايخ فيقول فهم أخذوا هذه التلمة كلمة جمال  شورى : "ثم قال

السرية فأصبحوا يطعنون يف ( كلمة غري واضحة)ورى مثل جمال  شورى اليت عند افخوارج وفقالوا هذه جمال  ش
 ".أخينا عبدالوايد بسبب هذا النسجيل

اهلل ميدح املؤمنني بأهنم أهل .. اهلل يقول وأمرهم شورى بينهم! يعين أهل السنة ال ينشاورون؟: "فأجاب الشيخ
النصارى ْلم جمال  ... شاورة فيها كالم فاضي ردوا عليهم هبذا التالمشورى يف الفنت هذه ما يف مشاورة؟ يرام امل

 !".؟شورى والعلماء لي  ْلم جمال  شورى
مع الشيخ حممد بن  عادياا أوهم عبدالوايد الشيخ ربيعاا أنه يقصد مبجل  الشورى جملساا جلسة سابقةويف : قلت

 .هادي والشيخ عبداهلل البخاري، وأن عبداهلل البخاري تحضر نائباا عن الشيخ عبيد اجلابري

 .وأهنم يف هذا اجملل  تتّلموا يف قضية ليبيا وسوريا

 !هي هذا المجلس الوحيد فقط؟ وهل مجالس الشورى السرية: وأقول
المحفوظة في الكراتين، والتي تتعّلق بمشاكل في  الملفات السرية هو الذي جمعت له وهل هذا المجلس

 !إلخ؟... ليبيا، ومصر، واليمن، والعراق، وألبانيا
وقد اهتم عبدالوايد فرج مخرية وإخوانه أهنم يذفوا من الصوتية املسربة تعيينه للمشايخ الذين تحضرون جمل  

 .أن يأيت بالصوتية اليت فيها تعيينه للمشايخ الشورى، وقد بنّي فرج كذ  عبدالوايد عليهم يف مسألة البرت، وحتداه



 .وكلُّ من مسع الصوتية يدرك أنه لي  هناك برت، بل السياق منصل دون أدىن برت

إن العلماء جيلسون ينناقشون وينبايثون وينذاكرون العلم، وقد ينشاورون أو ينناظرون، لتن كل هذا تحدث  :وأقول
، وال ينوىّل ترتيب األمور فيه أيد طلبة هؤالء "جمل  الشورى"يسّمى بـ دون ترتيب مسبق يعدُّ له يف جمل  خاص 

 .املشايخ بإعداد ملفات سرية تعرض على هؤالء املشايخ

 :  فلماذا هذا السائل الماكر لم يذكر للشيخ تتمة كالم عبدالواحد في الصوتية المسربة
سابقة، وملف من عدة جهات،  معلومات هموأنا أرتب ْلذا اجملل  أأبشرك، وأجيب لتل وايد ملف، وعندهم "

يدري شيًئا عنها، وراحت الفتاوى شفويًّا بدون أي   وما أحد.. وفيه قضايا في ليبيا قد حصلت وما أحد يعرف
.. كذا وكذا  واجتمعوا لها هنا في المدينةوأفنوا الفنوى، كان فيه قضايا عندهم،  واجنمع املشايخ سويًّا كتابات،

 ".الفنوى شفوية وال أيد يدري وايد عنده معلوماته وجاءت املعلومات جاهزة وأفنوا، ووصلتوكذا وكذا، كل 

 :، وأنه قال له-على افخفيف–مل خيهره أن عبدالوايد طلب من السائل أن يعطوه بعض املعلومات فقط  ملاذاو 

 ".ما تروح ألي أحد ةلخص هذا الكالم في كتابة ملخصة سري  "
يعلم بهذه التفاصيل؟ وهل كّلف عبدالواحد أن يعد هذه الملفات السرية، وأن يكون فهل شيخنا ربيع : قلت

هو المسئول عن ترتيب هذا المجلس؟ وهل يعلم أن هذه الفتاوى تخرج في سرية عبر أناس معّينين؛ كي 
 تصل الفتوى شفوية ال يدري بها أحد؟

السنة فهم واضحني كالشم  يف كل شيء وهلل احلمد  الننظيمات السرية ألهل الفنت أما أهل: "وأما قول الشيخ ربيع
 ".ما عندهم سرية

هذا يؤكد كالمي السابق في عدم علم الشيخ ربيع بتتمة كالم عبدالواحد في مسألة الملفات السرية : فأقول
 .والفتاوى الشفوية، والوسائط المخفيين في إيصال الفتوى

 !؟فهل هذه األمور السرية واضحة كالشمس
هؤالء الصغار يتالعبون مع فضيلتكم لعبة حقيرة كشفها العقالء،  :-وكلمة احلق مّرة–صراية لشيخنا فأقول 

وصار غرضهم باديًا، وهو أنهم مكّلفون بخطة معّينة من جهات مشبوهة، يرمون منها إلى تمزيق الدعوة 
ع إبراز أنفسهم كبديل لمن وإسقاط هيبتكم وهيبة العلماء البارزين، م    السلفية، وإسقاط القائمين بها، 

 !أسقطوهم، واهلل المستعان
بهذا التخبط والتناقض  -حفظهما اهلل–وهناك أسئلة كثيرة محيِّرة لهؤالء الذين أحرجوا الشيخين ربيًعا وُعبَ ْيًدا 

 :المزري، منها ما يلي
وهي من النوازل كما هو معلوم قد اختلف أئمة الوقت في نازلة االستعانة باألمريكان، : السؤال األول

؛ كي يفصلوا -بدون إذن والة األمر–الخطيرة، ولم نسمع عن اجتماع العلماء لها في مجالس شورى سرية 



على حّد تعبير عبدالواحد في –فيها، ثم تصل الفتوى بصورة سريّة إلى َمن يريدون عن طريق أناس معّينين 
 !؟-الصوتية الُمسّربة
هذه اجملال  مبتة قبل اننقال العالمة ربيع بن هادي إىل املدينة؟ بل ملاذا مل توجد هذه ملاذا مل تعقد : والسؤال الثاني

اجملال  يف املدينة يف إقامة الشيخ ربيع األوىل هناك قبل اننقاله إىل متة، ويف تلك الفرتة كان هؤالء الصمار إما يف 
 ان؟عامل الميب، أو يف بطون أّمهاهتم، أو يلعبون يف الطرقات مع الصبي

لماذا لم نسمع بمجالس شورى سري ة ألئمة السّنة عبر القرون في حل القضايا الخطيرة، : والسؤال الثالث
ما آخذها مجالس شورى، مجالس شورى  صارت فيه مجالس اسمها: "-حرفيًّا بصوته–فكما قال عبدالواحد 

يها لتن فخطورهتا أصبحوا ماذا بعض األشياء ممتن وايد يفيت ف فنوى من فالن ومن عالن فهمت عليَّ، يىت
سابقة، وملف من عدة جهات، وفيه  وأجيب لتل وايد ملف، وعندهم معلومات هم.. ْلا يفعلون؟ جينمعون

يدري شيئاا عنها، ورايت الفناوى شفويًّا بدون أي كنابات،  وما أيد.. قضايا يف ليبيا قد يصلت وما أيد يعرف
 ".إلخ...وأفنوا الفنوى واجنمع املشايخ سويًّا

 ! فمنذ متى كانت هذه طريقة علماء السّنة في حّل القضايا الخطيرة؟: قلت
هل كان يفعل هذا ابن باز، واأللباني، وابن عثيمين، ومحمد أمان الجامي، ومقبل بن هادي، وأحمد النجمي، 

 .-رحم اهلل الجميع–وزيد المدخلي 
صانه اهلل من مكرهم –يريدون إلصاق باطلهم به بل هل كان يفعل ذلك العالمة ربيع بن هادي نفسه الذين 

 ؟-السيء
لماذا لم تعقد هذه المجالس في المدينة إبان حرب أفغانستان أو فتنة الخليج وحرب العراق وغزو الكويت، 

على حّد –خطيرة يحتاج أن يجتمع لها العلماء للتشاور وإصدار فتوى جماعية قوية  -بال شك–وهي أمور 
 !؟-تعبير عبدالواحد

واهلل ما علمنا أنهم اجتمعوا لهذه النوازل في مجالس شورى سريّة، تصل إليهم فيها ملفات ملخصة سرية، إال 
ما كان من االجتماعات الرسمية لهيئة كبار العلماء المنوطة بها الفتيا من ِقَبل والة األمر لالجتماع للتشاور في 

 !شأن هذه النوازل
أحيانًا للمناقشة العلمية في النوازل وغير النوازل، لكن ما  -ت الرسميةفي غير الجها–وقد يجتمع العلماء 

كان يجهز لهم الملفات السرية التي جمعها   -نحو عبدالواحد الذي يشبه كاتم السرّ –علمنا أن هناك طالًبا 
يقة يأخذ الفتوى الجماعية، ثم يقوم بإرسالها بطر  -إن صّح التعبير–أي كاتم السر –وأنه ! من عدة جهات

 !سريّة؛ كي تصل إلى أتباعهم في البلد المنكوب
 !!فهل استحدث هؤالء طريقة حكيمة جديدة لحّل القضايا الخطيرة، لم يعرفها األكابر من قبل؟



قامت على حدثاء أسنان أرادوا أن يتحكموا في  -في واقع األمر–فكيف إذا كانت هذه المجالس السرية 
 ! تسيير أمور القتال والدعوة في بالد اإلسالم وفق مخّطط معّين؟

عية اننشرت صوتية ألخينا الشيخ خالد بن عبدالرمحن أراد أن ينتر فيها مسألة اجملال  السرية البد :المرحلة الثالثة
، لتنه وقع يف خطأ عظيم يف يق شيخنا ووالدنا العالمة ربيع بن هادي -وأهنا ليست من هدي السلف الصاحل–

، ييث ظّن علم شيخنا العالمة ربيع حبقيقة صفة هذه اجملال  السرية على الصفة اليت -يفظه اهلل ورعاه–املدخلي 
–احنراف عن السنة يف هذه املسألة، لتن لعّله  -شك بال–، واليت هي -املنقّدم ذكره–جاءت يف كالم عبدالوايد 

مل يننبه إىل تدلي  السائل يف عرضه املسألة على الشيخ ربيع؛ ييث مل يذكر له السائل مسألة التنابة  -ولألسف
ترسل عهر وسطاء خمفيني  -غري متنوبة–امللخصة السرية اليت ال تروح ألي أيد، ومل يذكر له أن هناك فناوى شفوية 

إىل جهات القنال، وهذا كله بال ريب تحدث يف معزل عن العلماء، وعن علم والة األمر أصحا   - يُعرفونال–
 .الشوكة والقرار

وإمنا تتّلم العالمة ربيع بن هادي عن مسألة جلوس العلماء للمشاورة واملبايثة يف املسائل العلمية عامة، ومنها ما قد 
إال أهنا يف  -وإن كانت عامَّة-، {وأمرهم شورى بينهم}: االينجاج بقوله تعاىل ينعّلق بالنوازل، مع الننبيه على أن

يف تفسري  -رمحه اهلل–شئون اجلهاد والقنال خمصوصة مبن يشاورهم ويل األمر يف ذلك، كما قال العالمة ابن عثيمني 
هو للجميع، كاجلهاد مثالا، فإنه أمرهم املشرتك الذي : ، يعين{وأمرهم شورى بينهم}: قال اهلل تبارك وتعاىل: "اآلية

شورى بينهم، فإذا أراد ويل األمر أن جياهد أو أن يفعل شيئاا عاماا للمسلمني، فإنه يشاورهم، لتن كيف تتون 
فيه مجع اإلمام َمن يرى أهنم أهل للمشورة برأيهم وصاليهم  يرتّدد ملشورة؟ املشورة تتون إذا يدث له أمرا

 ".واسنشارهم

 .(1)"ينتلمون من وراء ويل األمر، بل ينتّلمون بني يديه يىت تحصل النقاش واإلقناع لتن ال: "وقال

باملشافهة لتن للعلماء أن يناصحوا احلّتام وأن يرشدوهم إىل الصوا  فيما قد جيهلونه، والنصيحة تتون سرًّا  :قلت
 .املتاتبة واملراسلةأو 

، فال جرم أن يقوم العلماء بنوجيه النصائح -من التافرين أو افخوارج وحنوهم–وإذا أذن ويل األمر يف قنال العدو 
 .فضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل، وبيان أيتام اجلهاد وما ينعّلق به وبيانللجنود املقاتلني يف يثِّهم على قنال العدو 

 (".أويل األمر)بيان اخنالف أهل النظر يف املقصود بـ  القول األبرَّ يف: "مقايل -غري مأمور–وراجع 

: -يفظه اهلل–ولذلك قول الشيخ خالد بن عبدالرمحن عن كالم شيخنا ووالدنا العالمة ربيع بن هادي املدخلي 
جمازفة منه جيب عليه أن " عن السنة يف هذه املسألة -أي هبذا التالم–احنرف "، وأنه "هذا النقرير تقرير افخوارج"

يرتاجع عنها، والرجوع إىل احلقِّ خري من النمادي يف الباطل، وما علمنا الشيخ خالد بن عبدالرمحن إال معظِّماا 
 .-يفظه اهلل–شيخنا ووالدنا العالمة ربيع بن هادي املدخلي : للعلماء، ومنهم

                                                           

 ."با  االسنخارة واملشاورة: "شرح رياض الصاحلني (1)



ن هم أصل هذه بل تقرير مذهب الخوارج واالنحراف عن السنة في هذه المسألة يلحق بهؤالء الصغار الذي
 !!الفتنة

من كيد هؤالء ومكرهم  -وعلى رأسهم شيخنا ووالدنا العالمة ربيع بن هادي–وبر أ اهلل سبحانه علماء السنة 
 .وشّرهم

: ومنهم–يف النحذير من افخوارج  -يفظه اهلل–ومؤلّفات وكنابات وحماضرات شيخنا ووالدنا العالمة ربيع بن هادي  
فة مشهورة، وقد عصم اهلل سبحانه هبا من عصم من شبا  األّمة من السقوط يف هوة معرو  -سيد قطب والقطبيون

 .الفنت وافخروج على احلّتام

بنصريح ( 441 /6/6 )فيما نشر عنه بناريخ  -وهو من أصدق الناس إن شاء اهلل–وقد صرّح شيخنا العالمة ربيع 
 :واضح جلي ييث قال

مل متنعين من التالم يف ليبيا، وال يف غريها من البلدان، وعلماء السنة يف   -دهاوّفقها اهلل وأيَّ –إن الدولة السعودية "
 ".كافة البلدان يؤيّدون كالمي يف أهل الضالل من افخوارج وغريهم؛ ألنه يق  

الدولة ما تبمي الشيخ ربيع : "وذلك يف إجابنه عن السؤال املّوجه إليه بشأن التالم املنشور عن عبدالوايد أنه قال
 ".يفيت يف أي قضية يف ليبيا؛ الشيخ ربيع عنده ملك وعنده والة أمر ما يبمون منه أن ينتّلم

 ".عندنا مسئولني كبار يف الدولة اتصلوا تواصلوا معي يف إشتالية علّي وعلى الشيخ ربيع: "وقوله

منوذج جلي لنالعب لعبدالوايد، و  -يفظه اهلل–وهذا تتذيب واضح جلي من شيخنا العالمة ربيع بن هادي : قلت
 !عبدالوايد وزمرته هبذه القضايا افخطرية

أن ينأول لنفسه أعذاراا  -على طريقة غالة املؤّولة–ورغم وضوح كذ  عبدالوايد على العالمة ربيع إال أنه سعى 
منشور ليظهر أنه مل يتذ ، فقال يف  -يدري شيئااال هي أوهى من خيوط العنتبوت ال ختيل إال على َمن –واهية 

 :نشره مباشرة بعد تتذيب العالمة ربيع له

إن شاء -؛ فتالمه يق، وكالمي يق -يفظه اهلل ورعاه-فال تعارض بني كالمي وكالم شيخي ووالدي اإلمام ربيع "
 ! ...إن الدولة منعت الشيخ ربيعاا: فأنا مل أقل ؛-اهلل

 .فرق ظاهر ملن تأملأو ال حتبذ وحنوه، وال( ال تريد)يعين ... ما تبمى : وإمنا قلت
 -ولي  كل ما يعلم يقال-يف وقت معني ولسبب معني  -أو ال تفضله-قد ال تريد ذلك 

 .ولتن ال يعين هذا منعه كما يتِذ  أهل النشويش والفنت
وما يصدر من العالمة ربيع يف كل كالمه عن النوازل منفق مع املنهج السلفي الذي يفيت به األكابر كسماية اإلمام 

وتسري عليه اململتة من ترك القنال يف أماكن الفنت،  -رمحهم اهلل-از والعالمة ابن عثيمني والعالمة األلباين ابن ب
 .وعدم املشاركة مع األيزا  املنحرفة، والدفاع عن النف 

 .وحنو ذلك مما ال خينلف عليه ياكم وال عامل



 
 .إخوانه، وتحيل إىل كبار العلماءال ينتلم إال بعلم، ويشاور  -يفظه اهلل-وشيخنا اإلمام ربيع 

، وهو ووالة أمرنا يف دولة النوييد -رمحهم اهلل-وغريهم  يف يياة مشاخيه كابن باز واأللباين -يفظه اهلل-وقد أفىت 
يد وايدة يف تأييد احلق ورد الباطل يف أي متان، ويف أمور   -بارك اهلل فيهم-( اململتة العربية السعودية)والسُّنَّة 
له األثر القوي عند  -يفظه اهلل-منها احلرو  اليت يصلت يف اجلزائر وافخليج واليمن وغريها، وكالمه  كثرية،
 .السلفيني
 .أن ينصر احلق وأهله، ويدير الباطل وأهله -تعاىل-أسأل اهلل 

 .وصلى اهلل وسلم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 .عبد الوايد بن هادي املدخلي/ كنبه
 ه 441 /1/6 

 .أما كالم عبدالوايد يف الدفاع عن والدنا العالمة ربيع بن هادي يق  ال ريب: قلت

 !وأما كالمه اآلخر فهو تالعب ظاهر ال خيفى على املاهر الّلبيب

 :وإليك بيان هذا املتر والنالعب

ذلك باالتصال على طالب صمري علوا املسئولون يف الدولة إذا أرادوا النواصل مع العالمة ربيع بن هادي لن يف: أوالا 
فهذا ال يليق بأمثاْلم، فقيام عبدالوايد بنعظيم نفسه بالنظاهر بأن املسئولني يف الدولة يعرفونه وينواصلون معه ، عنده

 ! فإن املسئولني يف الدولة ليسوا هبذه السفاهة! يف مثل هذه األمور افخطرية كذ  متشوف

: ، بأن معناه"يفيت يف أي قضية يف ليبيا -كذا–الدولة ما تبمي الشيخ ربيع : "السابق تأويل عبدالوايد كالمه: وثانياا
، تناقض ظاهر مع أصل العبارة؛ ييث إنه يف أصل  "يف وقت معني ولسبب معني -أو ال تفضله-ال تريد ذلك "

، فتيف -ذا بصيمة العمومك–إرادة الدولة من الشيخ ربيع أن يفيت يف أي قضية يف ليبيا  -نفياا باتًّا–كالمه نفى 
 !يسنقيم هذا النفي املؤكد بصيمة العموم، مع دعواه أن هذا مقّيد بوقت معنّي ولسبب معنّي؟

فيه أنه  -أي قبل اعنذار عبدالوايد بيومني–( 441 /6/6 )إن تصريح الشيخ ربيع األخري املنشور بناريخ : وثالثاا
مل متنعين من التالم يف : "-يفظه اهلل–أن الدولة منعنه من التالم يف ليبيا، فقال  -نفياا باتًّا ال اسنثناء فيه–نفى 

، ومل يقل إن الدولة ما تريد منه أالَّ يفيت أيياناا يف وقت معنّي أو لسبب معنّي، فهذا "ليبيا، وال يف غريها من البلدان
 :-ال ثالث ْلما، وأيالمها مر  -يدل على أيد أمرين 

أن عبدالوايد كنم هذا االتصال من املسئولني عليه عن الشيخ ربيع، فلم يؤِد األمانة يف تبليمه هبذا : األمر األول
 !-كما يّدعي–األمر املهم أن الدولة ال تريد منه أن يفيت يف قضايا ليبيا يف وقت معنّي أبلموا به عبدالوايد 

 !-وهذا هو الظاهر–ئولني يف الدولة من املس ه أيدأن عبدالوايد يتذ ، فلم ينصل علي: واألمر الثاين



الذين ذبوا مشتورين عن عرض شيخنا ووالدنا ربيع بن هادي، والذين مل –ومما ينبمي أن ننوقف عنده أن إخواننا 
مل ينعرضوا البّنة لتالم عبدالوايد يف اعرتافه مبجال  الشورى الذي هو  -يشاركوا من قبل بأي كنابات يف هذه الفننة

 .يف هذه الفننة، وهذه ييدة منهم بال شك السبب الرئيسي

فقد دار كالمهم يول بيان مشروعية جلوس العالمة ربيع بن هادي مع إخوانه العلماء للمشاورة واملبايثة مما ال 
 .ينتره أيد، وال تعلُّق له بأصل املشتلة

السرية، وبراءة الشيخ ربيع  دفع فرية اجملال "يف  -يفظه اهلل–وكذلك ما ُنِشر مؤخراا عن الشيخ عبيد اجلابري 
لي  فيه تعرض ملا اعرتف به عبدالوايد، وهذا يؤكد أيضاا عدم علم الشيخ عبيد مبا تحاك من " وإخوانه املشايخ منها

 !ورائه
كالمه يف اهتام عبدالوايد   مع وضوح، بيانه األخري يسن بن عبدالوها  نشر شيخنا الوالد بعد: المرحلة الرابعة
 .سقط يف أيديهمة من وراء العلماء ووالة األمر يف الدولة السعودية، أُ بعقد جمال  سري

اكنشف  -ظنًّا منه أنه يصب يف مصلحنهم–ومن املفارقات أنه ملا قام أيدهم بنشر البيان يف صفحنه افخاصة 
 !ألسنم مع األكابر؟ ملاذا يذفت البيان؟: يقيقة ما فيه فحذفه مباشرة، فسأله البعض

؛ كي -غري مبالني حبالنه املرضية، فهي ال تعنيهم– وحماولة زيارته االتصال على شيخناملداومة  السفهاءفقاموا بنجنيد 
يسنخلصوا من الشيخ أي كلمة توهم السُّذَّج أن الشيخ تراجع عن اهتامه لعبدالوايد، فلم يظفروا بشيء ورجعوا 

 .خبفي ُينَـنْي؛ ألن الشيخ اننبه ملترهم وخطورهتم على الدعوة

فلّما فشلوا جلؤوا إىل سالح التذ ، فقاموا بفهركة عنوان متذو  برتاجع الشيخ يسن عن اهّتام عبدالوايد؛ كي 
 .خيدعوا به املمّرر هبم الذين يثقون هبم لنسرتهم بالعلماء

بسالح  مينعوهوملا شعر هؤالء أن العبد الفقري سوف يسنخدم سالح العلم لتشف أالعيبهم وخمططاهتم أرادوا أن 
 العالمة ربيع بني الشيخ الوالد، فبادروا بإخراج ما عندهم من سعاية قدمية للنحريش والنميمة النحريشالتذ  و 

 .وتلميذه وحمبه، كما صنعوا هذا مع كافة القائمني بالدعوة السلفية على مسنوى العامل

  .اجلبني ايندى ْلو  يطول ذكرها أمور يفه، طلبنه وحمبي وبنيسعوا للنحريش بني شيخنا العالمة ربيع بن هادي  فتم

أنصح القائمني على : "( /415( )غارة األشرطة )يف قوله يف  -رمحه اهلل–الوادعي لعالّمة احملدث مقبل اوصدق 
 ".الدعوة أن ال ينسرعوا، وأن ال يسنفزهم الطائشون؛ فالطائشون سبب لضر  الدعوات

 ."ومتوت دعوهتم ويبقى أهل العلم نسنفيد من علومهمسيموت هؤالء الطاعنون يف أهل العلم ": وقال
هذا، وقد أي د مجالس الشورى السرية، واعترف بها، بل أخذ يتمحل في ذكر األدلة على جوازها : قلت

 :محّتًجا باألدلة العامة على فضل الشورى كلٌّ من
 .عبداإلله الرفاعي - 



 .نزار بن هاشم السوداين - 

 .منري السعدي اليمين -4

 .تحي النهاري -4

 .أبو مصعب جمدي يفالة -5

 :من الصوتية املنشورة عبداإلله الرفاعيوإليك نّص دفاع 

وحنو ذلك املخنص بالشيخ عبدالوايد  -جمال  الشورى-يفظك اهلل بالنسبة ملا ينعلق بالنسجيل املنعلق بالشورى  "
 أنا ال أدري ما الضير فيه؟ -يفظه اهلل ووفقه-

مأمور هبا شرعاا، فتيف بالشورى بني العلماء هذه اجملال  اليت فيها  -سلمك اهلل-هذه إن كانت الشورى  
 .االسنشارة بني العلماء فيما ينعلق ببعض املسائل والقضايا إىل آخره يىت خيرج الرأي أكمل وأمت ما يتون

، والشورى اسم {رى بينهموأمرهم شو }: ، ويقول عز وجل{وشاورهم يف األمر}: اهلل عز وجل يقول يف كنابه لرسوله
أن يقلبوا األمور الشرعية إىل أمر بدعي يذمُّ فاعله  -كذا–سورة يف القرآن فهل غفل هؤالء عن هذا األمر هل يريدوا 

ويذمُّ من تحرص على فعله، ومن يدعو إليه أو من يهيئ للقيام به هذا شيء عجيب، وهذا ال يتون إال من جاهل ال 
 -والعياذ باهلل-يجب عليه أن ال ينتلم أو يتون من صايب هوى ومنعصِّب مقلد يريديعرف يقائق هذه األمور ف

أن يذم بأي شيء ويريد أن يقلب املدح واملدائح يريد أن يقلبها قبائح فهذا لي  لك فيه ييلة إال ان تبني جهله 
 .نسأل اهلل السالمة والعافية

تسنخدمها عندهم، " الشورى"، أو "جمال  الشورى"لفظ بلمين أن بعض الطوائف من أهل البدع يف ليبيا تسنخدم 
وهي دارجة عندهم فبعض الناس من جهله يريد أن جيعل اسنخدام أهل البدع ملصطلح شرعي مذمَّة ألهل احلق إذا 
اسنخدموه، وعلى هذه القاعدة سنذم من يسنخدم لفظ النوييد من أشرف األلفاظ أو من يسنخدم لفظة األمر 

عن املنتر؛ ألن املعنزلة يقصدون بالنوييد نفي الصفات، واألمر باملعروف والنهي عن املنتر افخروح  باملعروف والنهي
أهتذا يتون اسنخدام املسائل الشرعية عندما يسنخدمها اهل البدع ! عن األئمة، أهتذا تنعامل مع اللفظ الشرعي؟

اف الواقع يف االسنخدام لأللفاظ الشرعية، ولتن أم الواجب اسنخدام اللفظ الشرعي مع رد االحنر ! يرتكها أهل احلق؟
هؤالء أعينهم احليل ومل جيدوا من أدلة للطعن يف الشيخ عبدالوايد إال مثل هذه الطرق املفضوية املتشوفة عند 

 اهـ".وفقتم اهلل.. العقالء وعند طال  العلم نسأل اهلل السالمة والعافية

 !وشهد شاهد من أهلها: قلت

، لتنه يعنهرها "جمال  الشورى يف املدينة"أنه يوجد ما مسَّوه بـ  -بصوته–ح من عبداإلله الرفاعي فهذا اعرتاف صري
 !وأن املنِتر لنلك اجملال  السرية جاهل ينبمي أن يعلَّم، أو صايب هوى ومنعصِّب مقلد! أمراا شرعيًّا ال غبار عليه



ور يف بعض األمور، لتنه مل يسمها، وقد مّسى بعضها مث كذ  على العلماء أهنم تحضرون هذه اجملال  السرية للنشا
 .عبدالوايد، وهي أمور القنال يف ليبيا وسوريا وغريمها من البلدان

يفظهما –ربيع وعبيد : للعهد الذهين، فسوف ينصرف ذهن املسنمع مباشرة إىل الشيخني" األلف والالم"وبال ريب 
 .-عليهما هؤالءاهلل وبرأمها اهلل من كذ  

  نصُّ دفاع نزار بن هاشم السودانيوهذا: 
إذا كانت  -يتفي أين قد وجدت ْلذا السيء تفريماا إليدى املتاملات وفيها ! التذَّا  ماذا ينوقع منه إال التذ "

أن األخ الشيخ عبدالوايد يذكر فيها أنه سريفع هذه األمور إىل املشايخ، وإىل الشيوخ  -هذه املفرغة صحيحة وثابنة
يان أن الشيخ عبدالوايد هو واسطة خري بني طال  العلم يف ليبيا وبني مشايخ املدينة األكابر هذا كاف يف ب

 ".وفقك اهلل.. يفظهم اهلل هذا كاف جدًّا يف إسقاط هذا التالم ويف إسقاط يجج هؤالء التذابني املفرتين

 سرية يف املدينة شورىجمال  له بوجود وأنه ال دراية  -إن أيسّنا الظن فيه–وكأن نزاراا اسنُدرج ْلذا الدفاع  :قلت
 .، وواضح أنه مل يسنمع إىل اعرتاف عبدالوايد الثابت بصوتهعلى الصفة اليت جاءت يف كالم عبدالوايد

وكأنه ظّن أن عبدالوايد ينتلم عن رفع الفناوى إىل العلماء، لتنه لو رجع إىل الصوتية سوف جيد أن عبدالوايد 
 !سريةيعرتف أن هناك جمال  شورى 

 منير السعدي اليمني وهذا نصُّ دفاع: 

 -ومل يعلم بالنسجيل يفظه اهلل-فقد اسنمعت لنسجيل  نشره بعض الناس وفيها ينتلم الشيخ عبدالوايد املدخلي "
 .مع بعض اإلخوة من ليبيا ويطلب منهم تلخيص بعض األمور وكنابنها ومن مث يقوم برفعها هو للعلماء لينظروا فيها

ن نشر هذا النسجيل الطعن يف الشيخ عبد الوايد وفضحه والنشهري به لتن يصل العت  متاماا فقد وقد أراد م
اتضح أن الشيخ عبد الوايد يربط الشبا  بالعلماء ويسهل ْلم ذلك فجزاه اهلل خرياا، وهتذا الشيء بالشيء يذكر 

فصار معقالا من معاقل السنة يف  متاناا يربط فيه الشبا  بالعلماء-يفظه اهلل-فمسجده مسجد الرضوان جعله 
 .ضر  الدواعش واإلخوان والنبليغ والدعوة إىل اجنماع الناس على والة األمر

ما عندهم ذرة دليل، فزوبعنهم ماهي إال كرغوة صابون، : وأما ما طار به املرجفون فلهو يؤكد ما قاله الشيخ ربيع 
 .وصراخهم ضر  من اجلنون

 ".هـ441 لثالثاء احلادي عشر من ربيع اآلخر منري السعدي يف يوم ا/كنبه 

ال تعِط العالم كل المعلومات، بل أعطه معلومات على : وهل َمن يربط الشبا  بالعلماء يقول أليدهم :قلت
 !الخفيف؟



؛  "ما تروح ألي أحد ةكتابة ملخصة سري  "أن يكتبوا ما عندهم في وهل الذي يربط الشبا  بالعلماء يطلب منهم 
كي تعرض في هذا المجلس السري، ثم يقوم أعضاء المجلس السري بالفتوى في شئون القتال في ليبيا 

 ! وغيرها، وترسل هذه الفتاوى شفويًا عبر وسطاء مخفيين دون أن يعلم بها أحد من والة األمر؟
ا، وأنه وأما عبداهلل الظفريي فقد اضطر  كعادته، ففي أول األمر اّدعى أن هذا اجملل  يضم ا لشيخني ربيعاا وعبيدا

 .بعلم والة األمر يف السعودية، وهذا كذ  مفضوح له قرنان

 :-كما على يسابه افخاص يف الوات –فقد سئل عبداهلل الظفريي 

 .كما يف الرابط النايل
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 ؟هل صحيح أن حممد بن هادي كان من املشايخ الذين تحضرون يف جمل  الشورى

ال أعرف أنه كان تحضر، ويضور جمل  الشورى إمنا يتون للمرشحني من ويل األمر، وهو مل يرشح : "فأجا 
 ".لذلك

هل هذه اجملال  للشيخ ربيع والشيخ عبيد وغريمها، كانت بعلم ويل األمر؟ ألن هناك من يّدعي أهنا بمري : مث سئل
 علم ويل األمر؟

 ".ر، ومتاننهم العلمية عند والة األمر وعند العلماء معروفةال شك أن هذا بعلم والة األم: "فأجا 

، مما يسيء إليهما -يفظهما اهلل–ما رأيت أجرأ من هذا الرجل يف افرتاء التذ  على الشيخني ربيع وعبيد : قلت
 !أمّيا إساءة عند والة األمر يف الدولة السعودية

ع بصورة حتفظ ماء وجهه ووجه الشيخني الترميني والظاهر أنه ملا اكنشف أن هذا كذ  مفضوح أيب أن يرتاج
اللذين أساء إليهما هبذا التذ ، فزاد الطني بّلة، وادعى أنه يقصد هبذا جمال  العلم يف املساجد، ييث قال يف 

 :رسالة منشورة

 السالم عليتم ورمحة اهلل وبركاته،: أخي حممد بن عبدالترمي"

 ربيع والشيخ عبيد؟وبعد، ما سألنين عنه من جمال  للشيخ 

، أن "الشك أن هذا بعلم والة األمر ومتاننهم العلمية عند والة األمر وعند العلماء معروفة: "وقلُت لك جميباا
قصدي به جمال  علمية وفناوى للناس وطال  العلم، ولي  مقصودي به جمل  شورى كما يفهم البعض، أو أنه 

 ".الدولة إال جمل  هيئة كبار العلماء وجمل  الشورىجمل  رمسي، فلي  عندنا جمال  رمسية من قبل 

 .فجوايب هنا غري جوايب عن سؤالك األول فيما ينعلق مبحمد هادي
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فيجمع بني اجلهل يف .. فأرجو نشر جوايب هذا؛ ألن البعض ممن ينصيد يف املاء العتر يفهم اجلوا  يسب ما يهوى
والسالم عليتم ورمحة اهلل ... البدهيات الواضحات املعلومات فهم التالم وبني اْلوى يف القصد، يىت أهنم تحرفون

 ".4 /441/4 افخمي  ليلة اجلمعة املوافق : أخوكم عبداهلل بن صلفيق الظفريي... وبركاته

 .وسياق كالمه األول واضح يف أنه ينتلم عن جمل  الشورى السري الذي ُفِضح أمره: قلت

 ".ؤالك األول فيما ينعلق مبحمد هاديفجوايب هنا غري جوايب عن س: "وتأمل قوله

مل يرشح  -كما ادعى يف إجابنه األوىل–ففيه اعرتافه مبا أجا  به السائل عن وجود جمل  شورى، لتن ويل األمر 
 .الشيخ حممد بن هادي للحضور فيه، وأن هذا اجملل  تحضر فيه علماء آخرون مرشحون من قبل ويل األمر

هل هذه اجملال  للشيخ ربيع والشيخ عبيد وغريمها، كانت بعلم ويل : "السؤال مباشرةمث ملا سأله السائل عقب هذا 
يعود يف ذهن أي " هذه"، أجا  مؤكداا يضور الشيخني ْلذه اجملال  وأهنا بإذن ويل األمر، واسم اإلشارة .."األمر؟

 !الشورى السريّة عريب يقرأ هذا التالم إىل اجملال  اليت سبق ذكرها يف السؤال األول، وهي جمال 

 !وهتذا التذَّا  ينناقض، وكأنه يريد أن يطري يف اْلواء بال جنايني
 .لتن نسنفيد من كالم الظفريي تهرئنه للشيخ حممد بن هادي من يضور هذه اجملال  السرية

جمل  : دما قالوايطعنون صراية اآلن يف علماء الدعوة السلفية عن.. املصعفقة" :-املمّرر به–وقال فرج املالتي اللييب 
 من هم املنشاورون ؟! اجلالسون من هم؟.. شورى 

 !-ملا كان سليماا-حممد بن هادي  -العالمة البخاري -العالمة اجلابري- العالمة الربيع
 : املصدر
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وهذه الدعوى من فرج املالتي من تمرير هؤالء به، فعليه أن ال خيوض فيما ال تحسن وال يفهم، والسالمة ال : قلت

 .يعدْلا شيء
 :وهذا رابطه، "أنا أخاطب العقالء: "مقال له بعنوانيف وقال محد بودويرة اللييب 
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قنطعة من ذاك اجملل  الطويل يف جُمملها هي عرض  من الشيخ عبدالوايد وإيضاح لطريقة مناسبة هذه الصوتية امل"

 .لطلب فنوى يف أمر خطري ونازلة سيجنمع عليها عدد من العلماء واملشايخ فخطورة الفنوى فيها
لقنال يف املنطقة وكان هذا العرض على اجلالسني معه الذين طلبوا فنوى يف أمر خطري ونازلة وهو صدور فنوى ل

 .المربية على غرار املنطقنني اجلنوبية والشرقية، كما جاء يف يديث السائل
هذا العرض وهذه الطريقة المرض منه والذي يفهمه العقالء هو احملافظة واحلرص على أوقات العلماء، وكذلك أن 

تتون هذه التنابة سرّية غري ُمعلنة ال تتون التنابة جامعة مسنوفاة جلميع أطراف القضية اليت يُراد فيها فنوى، و 
 .يُذهب هبا هنا، وهناك ليبينوا أهّنم سألوا املشايخ هبذا السؤال وحنوه

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fa.top4top.net%2Fp_1105vfiro0.png&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLOtiK4FdactrIuvcTGMmBfBnaBg
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عن القضية اليت ( عـ افخفيف)مّث بعد كنابنهم املفصلة يدخلون زيارة على الشيخ ربيع ليشريوا له شرياا موجزاا 
 .يخ عند اجنماعهمسيضعها الشيخ عبدالوايد يف ملِف ليعرضها على املشا
وعندهم علم سابق هبذه القضية اليت بيّنها السائل للشيخ -فإذا اجنمع املشايخ وقدَّم ْلم الشيخ عبدالوايد امللف 

صدرت الفنوى فنوى قوية عن مجاعة من العلماء، فإن هذه الفناوى افخطرية يف النوازل أصبح املشايخ  -(عـ افخفيف)
 .رت الفنوى مؤيدة من آخرين وجمنمعني عليها ارتايت ْلا نفوس املشايخ أنفسهمفخطورهتا ْلا جينمعون، فإذا صد

، وعندما تصدر الفنوى قوية تصلتم، لي  فقط عن وهذا األمر حصل في فتاوى عدة بليبيا وسوريا وغيرها
طريقتم، بل عن طريقتم وطريق غريكم، فقد تتون هناك مناطق ال يأخذون منتم ويأخذون من آخرين، حنن 

 .نعرف كيف نوصلها ْلم
وذكر الشيخ عبدالواحد في الصوتية المقتطعة أن هذه الطريقة مشت أحسن ما يكون مع أُناس تواصلوا معهم 

 ".في قضايا خطيرة قتال ونحوه
وهذا تأكيد من بودويرة على وجود هذه اجملال  السرية ملناقشة أمور القنال يف ليبيا وسوريا وغريمها، ومل يدر  :قلت

 ! املستني أن مديه لصنيع عبدالوايد قد أثبت النهمة عليه
الل وتواىل األذنا  املقّلدون كالبهيمة اليت تنقاد ال يدرون أين يذهب هبم رءوس الصعافقة، ويف أي أودية الض

وقد انطلت عليه –مفنخراا مبجال  الشورى السريّة  -وهو مسعود سعيد الناظوري–يهلتوهنم، فقام أيدهم 
 :، فقال-افخديعة

؛ للنشاور يف املسائل اليت -يقصد الشيخ حممد بن هادي–جمال  فيها الشيخ ربيع، وعبيد، والبخاري، وشيختم "
 !".اكم اهللتعرض عليهم، تساووهنا مبجل  شورى افخوارج؛ أخز 

أيد أعضاء  -هداه اهلل–الشيخ حممد بن هادي : "يقول -وهو أبو الهراء بن إبراهيم–ومقّلد منعّصب منعامل آخر 
 !".جمل  الشورى الذي كان ينشاور فيه العلماء، فهل تسمع ْلم ركزاا؟

ا يقول
ا
السعودية وتشّبه مبجال   من اجلهل والسفه أن توصف جمال  الشورى باململتة العربية: "وثالث أكثر تعامل

، وهذه اجملال  منعارف عليها باململتة العربية السعودية للقبائل، ومنها ما هو -يفظها اهلل–افخوارج ببالدنا ليبيا 
للمشايخ لطرح أمور الساية وما تحدث فيها، وهي جمال  خاصة بالتبار وأصحا  العلم والعقل، هذا ملن أراد أن 

 !".يفهم
ه النصرتحات الواضحة اجللّية من رءوس الصعافقة وأذناهبم باالعرتاف بوجود جمال  شورى سرّية ورغم كل هذ: قلت
تناقش فيها أمور الدعوة والقنال، تفرد عرفات احملّمدي بنتذيب وجود هذه اجملال ،  -تحضرها العلماء كما زعموا–

اهلل إنه من التذ  واالفرتاء، لتن ماذا وأما جمال  سرية فو : "بل أقسم باهلل على ذلك، ييث قال يف تمريدة له
 !".نصنع مع التّذابني األفّاكني؟

 !وقد علمت من هم التّذابون األفّاكون؟: قلت
َدَعاَوى ملَْ يْضِبْطوا َأْكثـََرَها، َواَل َعَرفوا ُوُجوه النََّصرُِّف ِفيَها، َوَتَساَخفوا يف ِيَتايَاتإ َأْوَردوَها،  -هؤالء–ادََّعى ]فقد 
ْو أَْنَصفوا أَلَيـَْقنوا َأنَّ َوايَاتإ َأْسَندوَها بأهوائهم، ممَّْن اَل يـَُعدُّ َكاَلُمُه ِمْن َعَمِلِه، َواَل َْلُم َواِعظ  يـَْزُجرُُهم ِمْن نفوسهم، َولَ َورِ 



ْوَسُع، َوَما يـَْلَحُق هبم َوهِبِْم ِمْن أَنـَْواِع الشََّناَعِة اْلَماِمَز َعَلى ِيْزهِبِم َأْكثـَُر، َوافخِْاَلَف اْلَواِقَع بـَنْيَ ُكبَـرَاِء أَْهِل َمَقالَِنِهم أَ 
ْنَصاُف ِإىَل َأْن تَحُْتموا َعَلى أنفسهم مبِْثِل َما َيَتموا بِِه َعَلى خصومهم  .(2)[أَْعَظُم، َوَلَقاَدُهم اإْلِ
خصومهم، ويّنهموهنم باإلفك بل يتذبون وينناقضون، مث يّدعون أهنم قد ظِلموا وافرُتِي عليهم، ويدعون على 

 .والتذ 
فالسلفي الصادق ال يقع يف مثل هذه األمور، وال يقف منها موقف املنفرج، فضالا عن سوقها مساق االينجاج ]

 .(1 ) [واالسندالل، بل يذمُّها بل يهدمها، بنوضيح بطالهنا، واإلتيان عليها من قواعدها
يف مقاله  -يفظه اهلل–العالمة ربيع بن هادي املدخلي كما قال فما أشبه يال هؤالء حبال أيب احلسن املصري،  

وانظر إليه كيف خيدع (: "دار الفالح.ط/ اجملموع احلسن/412ص" )الننتيل مبا يف جلاج أيب احلسن من األباطيل"
م والذين عرفوه الناس هبذه الضراعة إىل اهلل بأن يعيذه من أن يتون من التاذبني وأن ينـزله منازل الصادقني، واهلل يعل

 .يعلمون أنه من أشد املموهني ومن أبعد الناس عن منازل الصادقني
ولقد شاع وذاع يف هذه األيام نبأ تلك احلملة الشرسة واْلجمة العاتية اليت يقودها الشيخ ربيع بن : قال أبو احلسن
حتميل التالم ما ال تحنمل النهويل و : يقودها ضدي بال هوادة وشعار هذه احلملة -سدده اهلل-هادي املدخلي 

واأليتام العجيبة اليت ال متت للعلم بصلة واجلرأة على إطالق أشد عبارات النجريح بدون سبب، وهتييج األيداث 
 .( )"وذوي األغراض المامضة على املخالف وزرع ينظل الفرقة، والنهارج بني أهل هذه الدعوة

انظر إىل هذه الطعون الظاملة وكم له من الطعون واالفرتاءات مث ميدح ": وقال شيخنا العالمة ربيع معّلقاا يف احلاشية
 ".نفسه ويزكيها ويهرؤها من الظلم والطعن كأمنا ينحدث إىل جمانني وأطفال

وكذا عرفات وعبداهلل الظفريي ونزار وعبداإلله وأيب مصعب ومنري السعدي ومحد بو دويرة كأهنم ينحدثون إىل : قلت
ث يثبت أغلبهم جمال  الشورى السرية، وأن العلماء جينمعون فيها ملناقشة أمور القنال يف سوريا جمانني وأطفال؛ يي

وليبيا وغريمها من البلدان، ويسعى أن جيد ْلا مسّوغاا يف الشرع، مث يأيت آخر ينهرأ من هذا، بل وينهم اآلخرين 
 !بالتذ  واإلفك؟

–ن واالفرتاءات، مث ميديون أنفسهم ويزكوهنا ويّدعون أهنم هم فانظر إىل هذه الطعون الظاملة، وكم ْلم من الطعو 
 !!ويهرءون أنفسهم من الظلم والطعن! الذين يسريون على طريق األكابر -دون غريهم

أمل أقل للقارئ الترمي أن الرجل ينمنع بقدرة هائلة : "فصدق عليهم ما قاله أيضاا العالمة ربيع يف يّق أيب احلسن
 ".وجعل احلق باطالا والباطل يقًّا، والظامل مظلوماا، واملظلوم الهريء ظاملاا على تقليب األمور 

" تبصرة افخلف يف شرح النحف يف مذاهب السلف"يف قوله يف  -يفظه اهلل–وصدق الشيخ عبيد اجلابري 
وما وراء التنا  والسنة على فهم السلف الصاحل هو إن مل يضر مل ينفع، ويشمل ويضيع الوقت، (: "12ص)

وجيلب احلرية والوساوس؛ فإنه ال ينفع، فتنا  ربِّنا وسنة نبيِّنا صلى اهلل عليه وسلم، فيهما اْلدى والنور، ال يف 
 ".غريمها

                                                           

 (.1 4ص" )احملدث الفاصل" من -بنصرف–املعقوفنني ما بني ( 2)
 (.25 ص)للعالمة ربيع بن هادي " إنتار املنتر الواقع يف دراسات عبدالعزيز بن عستر" ما بني املعقوفنني من( 1 )
 



، فقد كّذ  هذا عبداهلل بن صلفيق الظفريي هذه اجملال وأما دعواهم أن الشيخ حممد بن هادي كان تحضر  :قلت
 .-كما سبق–

 :-يف املقال املشار إليه آنفاا كما– محد بودويرة اللييبوقال 
صدق الشيخ : أقول". ووصلت فناوی شفوية وال أيد يدري عنها، ونفع اهلل هبا كثرياا: "قول الشيخ عبدالوايد"

عبدالوايد، واسألوا أهل صهراتة يف قناْلم افخوارج يف املرة األوىل، كانت الفنوى فيها شفهية وال أيد يدري، ونفع اهلل 
رهبم الثانية أيضاا جاءت الفنوى شفهية، ويف فنوى اقنحام الصابري، واسنعمال التال  لدخول هبا، وكذا يف ي

 ".الصابري لنزع يرائر املنفجرات كانت الفنوى من الشيخ عبداهلل البخاري شفهية باجلواز، ونفع اهلل هبا
بيع بن هادي بتل تفاصيل أخبار ادعى عبدالوايد أنه ال يريد من األخ فرج املهداوي أن يبلغ العالمة ر  وقد: قلت

القنال يف ليبيا حتت دعوى أن العالمة ربيع بن هادي ال يفيت ويده يف هذه الشئون، إمنا عليه أن جينمع يف جمل  
 .الشورى املزعوم مع بقية العلماء؛ كي خترج فنوى مجاعية

 !فأين هذه الفتوى الجماعية؟ وفي هذا الكالم يعترف بودويرة بأنه جاءتهم فتوى من عبداهلل البخاري وحده،
س أحد من العلماء أصاًل، إنما ليس في هذا المجلو ، -عبدالواحد قالكما –أنه ال فتوى جماعية : واإلجابة

في كافة  -على ما يهوون–لمناقشة أمور الدعوة والقتال  -رفوا بالصعافقةالذين عُ –يجتمع هؤالء الطاّلب 
 !!البالد

، وذكر "ملا تطلع فنوى قوية وتصلتم، وحنن نعرف كيف نوصلها للسلفيني: "عبدالوايد قالالشيخ : "مث قال بودويرة
الشيخ أن هناك من ال يقبل منَّا، ولتنه يقبل من غرينا، وهذا أمر مشاهد، وهو يق  وواقع ملموس ال ينتره إال 

 .متابر
، هو أيضاا مما ال إشتال فيه، "وح ألي أيدما تر  كتابة سري ةفخص هذا التالم يف : "قول الشيخ عبد الوايد: "وقال

فإن كثرياا من الناس يتون عندهم يب للنشر اإلعالميني، فنجده يبعثر هذا التالم هنا وهناك، حنن سألنا الشيخ، 
 ".ما هي لتل أيد الكتابة سريةوحنن كذا وكذا فأمثال هذا يذكر بأن 

أنه هبذا  وما درى املستني، السرية والمجالس السرية الكتاباتوهذا تأكيد من بودويرة على وجود هذه  :قلت
 .يثبت النهمة على عبدالوايد وزمرته

 :ملا قال –يفظه اهلل-وصدق العالمة الشيخ ربيع بن هادي املدخلي 

 .نيواهلل ال تُحفظ هذا الدين إال بالصادقني، ما تُحفظ بالتذَّابني وامللبسني والدجاجلة املشعوذين، إمنا تُحفظ بالصادق"

والصدق يُعرف أهلُه، يعرفون من أقواْلم، من أفعاْلم، من كناباهتم، من جمالسنهم يُعرف ومييز، ينميز الذهب افخالص 
من املزيف، واملعادن افخالصة من الزيف، إذا كان هناك نُقاد صيارفة مييزون بني الزيف وبني ما يصح، ولتن مع 

ء الصيارفة، وأصبحنا نعيش يف جمنمع ويف زمان يدثنا عنه الصادق األسف كلت البصائر واألبصار، وقلَّ وجود هؤال
سيأيت زمان يصدق فيه التاذ  ويتذ  فيه الصادق وخيون فيه األمني ويؤمتن : "-عليه السالم  -املصدوق 
 .، أخرجه أمحد"افخائن

 !! وكم من صادق أمني على دين اهلل وناصح لألمة يتذ !! كم من كاذ  خائن ُيصدَّق



 :يدل على احنطاط رهيب، جيب أن ترتفع عنه هذه األمة كما يقول الشاعرهذا 

 وإمنا األمم أخالُق ما بقيت         فإن ُهُم ذهبت أخالقهم ذهبوا

أي قيمة يف دعوات تقام على التذ  والنلبي ؟ بل أي بالء وأي دمار يواجه اإلسالم واملسلمني من أناسإ فقدوا 
 .(  )!"والنلبي  ؟الصدق وحتلوا بالتذ  

 .وقد نسى هؤالء أن هذه المجالس السرية إنما هي طريقة أهل البدع قديًما وحديثًا
 بنُعَمُر  قال: قالَكِثريإ، َعِن اأَلْوزَاِعيِّ   بنحُمَمَُّد  أخهرنا :قال( 2 4" )ُسَنِنهِ "أخرجه الدَّارِِمّي يف  األَثَر الذيكما يف 
 ."رَأَْيَت قـَْوماا يـَْنَنُجْوَن بَِأْمرإ ُدوَن َعامَِّنِهْم فـَُهْم َعَلى تَْأِسيِ  َضالََلةا ِإَذا ": اْلَعزِيزِ  عبد
جامع بيان أخذ "، َواْبِن َعْبِدالبَـرِّ يف (54 / " )شرح أصول اعنقاد أهل السنة واجلماعة"وأخرجه الاَلَلَتاِئي يف  

 . من طريق ابن املبارك به(  24/ " )العلم وفضله

َجاَء َرُجل  ِإىَل النَّيبِّ : ولذلك يذَّر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من هذه السريَّة، كما يف يديث اْبِن ُعَمَر، قَالَ 
لصَّاَلَة، َوآِت الزََّكاَة، اْعُبِد اللََّه َواَل ُتْشرِْك ِبِه َشْيئاا، َوأَِقِم ا»: قَالَ . يَا َرُسوَل اللَِّه َأْوِصيِن : َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ 

 .(  )«َوَعَلْيَك بِاْلَعاَلنَِيِة، َوِإي اَك َوالسِّر   َوُصْم َرَمَضاَن، َوَيجَّ اْلبَـْيَت، َواْعَنِمْر، َوامْسَْع َوَأِطْع،
ْبُن ُعَمر  عبيداهللنا : قال، عن حُمَمَّد ْبن ِبْشرإ  (561-4/562 )اْبُن َأيب َشْيَبَة يف مصّنفه  أخرجهَما  وتأمل أيضاا
ثـََنا  أَنَُّه ِينَي بُوِيَع أِلَيب َبْترإ بـَْعَد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َعِلي  َوالزُّبـَيـُْر : َعْن أَبِيِه َأْسَلمَ ، ْبُن َأْسَلمَ  زيدَيدَّ

فـََلمَّا بـََلَغ َذِلَك ُعَمَر ْبَن ، َويـَْرجتَُِعوَن يف أَْمرِِهمْ  َهاَيْدُخاَلِن َعَلى فَاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُيَشاِوُرونَـ 
طَّاِ  َخرََج َيىتَّ َدَخَل َعَلى فَاِطَمَة فـََقالَ  نَا  َواللَِّه َما ِمْن َأَيدإ َأَيبَّ ، يَا بِْنَت َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ »: افخَْ إِلَيـْ

َنا بـَْعَد أَ َوَما مِ ، ِمْن أَبِيكِ  َأْن أََمْرتـُُهْم ؛ َع َهُؤاَلِء النـََّفُر ِعْنَدكِ َوامْيُ اللَِّه َما َذاَك مبَانِِعي ِإِن اْجَنمَ ، بِيِك ِمْنكِ ْن َأَيدإ َأَيبَّ إِلَيـْ
ُعَمَر َقْد َجاَءين َوَقْد َيَلَف بِاللَِّه لَِئْن  تـَْعَلُموَن َأنَّ : فـََلمَّا َخرََج ُعَمُر َجاُءوَها فـََقاَلتْ : قَالَ ، «َأْن تُحَرََّق َعَلْيِهِم اْلبَـْيتُ 

فَاْنَصَرُفوا ، َيُتْم َواَل تـَْرِجُعوا ِإيَلَّ فـََرْوا رَأْ ، فَاْنَصرُِفوا رَاِشِدينَ ، ْمِضنَيَّ ِلَما َيَلَف َعَلْيهِ ُعْدمُتْ لَُيَحرَِّقنَّ َعَلْيُتُم اْلبَـْيَت َوامْيُ اللَِّه لَيَ 
َها فـََلْم يـَرْ  َها َيىتَّ بَايـَُعوا أِلَيب َبْترإ َعنـْ  .وهذا إسناد صحيح .ِجُعوا إِلَيـْ

 :عن ابن أيب شيبة بالسند نفسه بلفظ( 2 )وأخرجه ابن أيب عاصم يف املذكر والنذكري 

َما  ! َلى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ يَا بِْنَت َرُسوِل اللَِّه : لَ بـََلَغ ُعَمُر بِن افَخطَّاِ  أنَّ نَاساا جَيَْنِمُعوَن يف بـَْيِت فَاِطَمَة، َفأَتَاَها، فـََقا"
َنا ِمْنِك، َوَقْد بـََلَميِن أَ  َنا ِمْن أَبِيِك، َواَل بـَْعَد أَبِيِك َأَيبَّ إِلَيـْ نَّ َهُؤاَلِء النـََّفَر جَيَْنِمُعوَن َكاَن َأَيد  ِمَن النَّاِس َأَيبَّ إِلَيـْ

ِإنَّ اْبَن افَخطَّاِ  قَاَل َكَذا وََكَذا، : ا َجاُءوا فَاِطَمَة قَاَلتْ مَّ للَِئْن بـََلَميِن َذِلَك؛ أَلَْيرَِقنَّ َعَلْيِهْم البَـْيَت، فَ ِعْنَدِك، َوامي اللَّه؛ 
 ."-َرِضيَّ اللَُّه َعْنهُ -فَِإنَُّه فَاِعل  َذِلَك، فـَنَـَفرَُّقوا ِينَي بُوِيَع أِلَيب َبْترإ 

                                                           

 (.454ص ( )الصدق وآثاره احلميدة)الطبعة الثانية /اجملموع الرائق من الوصايا والزهديات والرقائق)(   )

 (.512/ )، وانظر ظالل اجلنة لأللباين (121 )أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة (   )
 



الفاروق عمر عن اجنماع علي والزبري رضي اهلل عنهما مع فاطمة رضي اهلل عنها دون علم  وهذا فيه عدم رضا :قلت
ا  .افخليفة األول أيب بتر رضي اهلل عنه، بل أنتر هذا إنتاراا شديدا

 ! وعلي الزبري وفاطمة رضي اهلل عنهم هم من هم يف الفضل والعلم واألمانة 

، مع وأمور الدعوة ء الصغار إلصدار الفتاوى في شأن الدماءفكيف إذا علم عمر رضي اهلل عنه باجتماع هؤال
 !الكذب على العلماء؟

ُشْؤِم االْجِنَماَعاِت السِّرِيَِّة، َوُسوِء َعاِقَبِنَها َعَلى مَجَاَعِة  يدركِبَعنْيِ اإِلْنَصاِف ومن ينّدبر هذه اآلثار وينظر ِفيِها 
ُْسِلِمنَي، َوَلْو ملَْ َيُتْن َذِلَك يف َهِذَه االْجِنَماَعاِت؛ َلَما َذَهَب ُعَمُر 

ِإىَل الَعْزِم َعَلى تـَْعزِيِر َمْن قَاَم هِبَا،  َرِضَي اللَُّه َعْنهُ امل
 ".تَْأِسيُ  َضاَللَةإ "نَـَّها بِأَ  -َرمِحَُه اللَّهُ -ُر ْبُن َعْبِدالَعزِيِز َوَلَما َوَصَفَها ُعمَ 

، َواأَلثَِر َعِن الصََّحابَِة َوالنَّاِبِعنَي؛ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فَاالْجِنَماَعاُت السِّرِيَُّة َهِذِه حُمرََّمة  بِالنَِّص َعْن َرُسوِل اللَِّه 
ْؤِمِننيَ إيداث الفنت و ِإىَل سبيل معّوج ، وَ ق  ِإىَل افخُُروجِ أِلَنَـَّها طَريِ 

ُ
 .النـَّْفرِيِق بـَنْيَ امل

 :وكما أن االجنماعات السريّة مسة من مسات أهل األهواء والضاللة، فهي مسة من مسات املنافقني يف اآلينني النالينني

َواَل َيْسَتْخُفوَن ِمَن الل ِه َوُهَو َمَعُهْم ِإْذ يُ بَ يُِّتوَن َما اَل يَ ْرَضى ِمَن َيْسَتْخُفوَن ِمَن الن اِس }: قوله تعاىل: اآلية األوىل
 [.801: النساء]{ اْلَقْوِل وََكاَن الل ُه ِبَما يَ ْعَمُلوَن ُمِحيطًا

{ ْسَنْخُفوَن ِمَن النَّاسِ يَ }: يـَْعيِن َجلَّ ثـََناُؤُه ِبَقْولِهِ (: " 4/42)يف جامع البيان  -رمحه اهلل–قال اإلمام حممد بن جرير 
َورَِكُبوا ِمَن اْلَعاِر َواْلَمْعِصَيِة ِمَن النَّاِس ، َما أُوُتوا ِمَن افْخَِيانَةِ  َيْسَنْخِفي َهُؤاَلِء الَِّذيَن خَيَْنانُوَن أَنـُْفَسُهمْ [ 11 : النساء]

َما أُوُتوا ِمْن ِفْعِلِهْم َوَشِنيِع َما رَِكُبوا ِمْن ُجْرِمِهْم ِإَذا اطََّلُعوا َعَلْيِه َيَياءا  الَِّذي اَل يـَْقِدُروَن َْلُْم َعَلى َشْيءإ ِإالَّ ذِْكَرُهْم ِبَقِبيحِ 
ُهْم   .َوَيَذراا ِمْن قَِبيِح اأْلُْيُدوثَةِ ، ِمنـْ
َوبَِيِدِه اْلِعَقاُ  ، َشْيء  ِمْن أَْعَماْلِِْم  اَل خَيَْفى َعَلْيهِ ، ِذي ُهَو ُمطَِّلع  َعَلْيِهمْ الَّ [ 11 : النساء]{ َواَل َيْسَنْخُفوَن ِمَن اللَّهِ }
َوَأْوىَل َأْن يـَُعظََّم بَِأْن اَل يـَرَاُهْم َيْيُث َيْتَرُهوَن َأْن يـَرَاُهْم ، ْسَنْحَيا ِمْنُه ِمْن َغرْيِهِ َوُهَو َأَيقُّ َأْن يُ ، نََّتاُل َوتـَْعِجيُل اْلَعَذا ِ َوال

: النساء]{ ِإْذ يـُبَـيَُّنوَن َما اَل يـَْرَضى ِمَن اْلَقْولِ }َواللَُّه َشاِهُدُهْم : يـَْعيِن [ 11 : النساء]{ َمَعُهمْ َوُهَو }َأَيد  ِمْن َخْلِقِه 
ْعََن النَّْبِييِت يف َوَقْد بـَيـَّنَّا مَ . َوَيْتِذبُوَن ِفيهِ ، فـَيـَُميـُِّرونَُه َعْن َوْجِههِ  يـَُقوُل ِينَي ُيَسوُّوَن لَْيالا َما اَل يـَْرَضى ِمَن اْلَقْولِ [ 11 

 ".لَْيالا  َوأَنَُّه ُكلُّ َكاَلمإ َأْو أَْمرإ ُأْصِلحَ ، َغرْيِ َهَذا اْلَمْوِضِع 
ِمَن وََكاَن اللَُّه مبَا يـَْعَمُل َهُؤاَلِء اْلُمْسَنْخُفوَن : يـَْعيِن َجلَّ ثـََناُؤهُ [ 11 : النساء]{ وََكاَن اللَُّه مبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيطاا}: "مث قال

ُهْم ِمْن تـَْبِييِنِهْم َما اَل يـَْرَضى ِمَن اْلَقْوِل َوَغرْيِِه ِمْن أَ  ْم حمُِيطاا حُمِْصيا النَّاِس ِفيَما أُوُتوا ِمْن ُجْرِمِهْم َيَياءا ِمنـْ
خَيَْفى  اَل ، فـَْعاْلِِ

 ".َجزَاَءُهمْ  َيىتَّ جُيَازِيـَُهْم َعَلْيهِ ، َياِفظاا ِلَذِلَك َعَلْيِهمْ ، َعَلْيِه َشْيء  ِمْنهُ 
ُهْم، َكَقْولِهِ َيْسَنرتُوَن مِ : َأيْ { َيْسَنْخُفوَن ِمَن النَّاسِ }(: "521/ " )فنح القدير"وقال الشوكاين يف  َوَمْن ُهَو : نـْ
َيْسَنرتُوَن ِمْنُه، أَْو اَل َيْسَنْحُيوَن َأْي اَل : َيْسَنْخُفوَن ِمَن النَّاِس َواَل َيْسَنْخُفوَن ِمَن اللَّهِ : مسنرت وقيل: ُمْسَنْخفإ بِاللَّْيِل أي

 ُفوَن ِمْنُه؟ِمْنُه َواحْلَاُل أَنَُّه َمَعُهْم يف مجَِيِع َأْيَواْلِِْم، َعامِل  مبَا ُهْم ِفيِه، َفَتْيَف َيْسَنخْ 
نَـُهْم، َومَسَّاهُ : ، َأيْ {ِإْذ يـُبَـيُِّنونَ }  .ْلَماِلَب َأْن َتُتوَن ِإَداَرُة الرَّْأِي بِاللَّْيلِ تـَْبِييناا أِلَنَّ ا: يُِديُروَن الرَّْأَي بـَيـْ



نَـُهْم، َومَسَّاهُ : َأيْ { َما اَل يـَْرضى ِمَن اْلَقْولِ } ، أِلَنَُّه اَل تَحُْصُل ِإالَّ بـَْعَد اْلُمَقاَوَلِة : ِمَن الرَّْأِي الَِّذي أََداُروُه بـَيـْ قـَْوالا
نَـُهمْ   اهـ".بـَيـْ
 

مثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسوِل َوتـَنَ }: تعاىلقوله : واآلية الثانية اَجْوا بِاْلهرِّ يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا تـََناَجْيُنْم َفاَل تـَنَـَناَجْوا بِاإْلِ
َا النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن لِ ( 2)َوالنـَّْقَوى َواتَـُّقوا اللََّه الَِّذي إِلَْيِه حُتَْشُروَن  َيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيَ  ِبَضارِِّهْم َشْيئاا ِإالَّ بِِإْذِن ِإمنَّ
 .{(1 )اللَِّه َوَعَلى اللَِّه فـَْلَينَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن 

َا }: اْلَقْوُل يف تَْأِويِل قـَْولِِه تـََعاىَل (: "424/  )يف جامع البيان  -رمحه اهلل–قال اإلمام حممد بن جرير  النَّْجَوى ِمَن ِإمنَّ
يـَُقوُل [ 1 : اجملادلة]{ ِل اْلُمْؤِمُنونَ الشَّْيطَاِن لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيَ  ِبَضارِِّهْم َشْيئاا ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َوَعَلى اللَِّه فـَْلَينَـوَكَّ 

َا اْلُمَناَجاُة ِمَن الشَّْيطَاِن، مُثَّ اْخنَـلَ : تـََعاىَل ذِْكرُهُ  َف أَْهُل اْلِعْلِم يف النَّْجَوى الَّيِت َأْخبَـَر اللَُّه أَنَـَّها ِمَن الشَّْيطَاِن، َأيُّ َذِلَك ِإمنَّ
  ."َعََن ِبَذِلَك ُمَناَجاَة اْلُمَناِفِقنَي بـَْعُضُهْم بـَْعضاا: ُهَو، فـََقاَل بـَْعُضُهمْ 

ــا هبــذه األدلــة الناصــعة، أم ينال :قل  ت ، مّنبعــني طريقــة أيب والفرقــة الفــنتعبــون ويثــريون فهــل يرفــع عبدالوايــد وزمرتــه رأسا
الننتيـــل مبـــا يف جلـــاج أيب احلســـن مـــن "يف مقالـــه  -يفظـــه اهلل–العالمـــة ربيـــع بـــن هـــادي املـــدخلي احلســـن الـــيت بّينهـــا 

فمــا هــو رأي أيب احلســن اآلن هــل ســيلزم : "؛ ييــث قــال(دار الفــالح.ط/اجملمــوع احلســن/445-444ص" )األباطيــل
السنة ومنهجهم يف هذا البا  أو يسري علـى مـنهج اإلخـوان املسـلمني الـذين جيعلـون االخـنالف يجـة وال جادة أهل 

راء الشـاذة فسهم وملن حتت راينهم النمسـك بـاآليلنفنون إىل تقدمي احلق على الباطل والصوا  على افخطأ ليسوغوا ألن
 !؟"واألقوال الضالة

 :لتنظيم السريتابعة لهذه االجتماعات السريّة الومن نماذج : قلت
 النموذج الليبي: "النموذج األول": 

 جماعة إجدابيا: "النموذج الليبي األول في االجتماعات السريّة:" 
 :-اثنان على رأسهم-اْليئة العامة لألوقاف الليبية يف  هؤالءإن أذنا  
 .-مدير إدارة شؤون املساجد باْليئة وعضو جلنة اإلفناء-أبودويرة   -محد بودويرة  . 
 .-مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية ومدير متنب رئي  اْليئة-أن  احلداد  . 

رئي  – عبداملوىل احلسنوينومن هذه األوامر ما نقله إمنا ينحركون تبعاا لألوامر اليت تأتيهم من اجملل  السري باملدينة، 
إجدابيا ليست معتم : "قال يل عبداهلل البخاري: له أوقاف إجداببا؛ ييث قال ملدير متنب -اْليئة العامة لألوقاف

 .(4 )"وبنمازي ليست معتم وسلوق ليست معتم

                                                           

متنب أوقاف إجدابيا لألمن هذا النصريح افخطري من احلسنوين يف تلقيه هذه األوامر من عبداهلل البخاري، واننشر يف اآلفاق هذا  رئي  وملا نقل (4 )
أنا ما قلت لتم عبداهلل البخاري، أنا قلت : -متذباا نفسه–التالم، أرادوا إخراج البخاري من هذا املأزق، فاتصل احلسنوين مبتنب إجدابيا وقال ْلم 

 !عبداهلل الظفريي
 !وسواء هذا أو ذاك فإن األمر مل خيرج عن نطاق أعضاء جمل  الشورى السري: قلت



قرروا أن يتون االجنماع بإيدى املزارع، مع اشرتاطهم عدم يضور  "إجدابيا"ومن هذا أهنم ملا أرادوا االجنماع يف 
ملساجد ومراكز النحفيظ واملقرات الرمسية للدولة للبعد عن العوام وخوفاا من اتاركني اجلهة األمنية ْلذا االجنماع، 

 .(4 )وجود تسجيل أو مراقبة يف القاعات الرمسية
قرتح أن يتون االجنماع بإيدى مراكز النحفيظ بدالا اإيقافه؛ ألنه هذا األمر، مت " إجدابيا"فلما رفض مدير متنب 

من املزرعة وأيال نسخة من املراسلة اليت كانت بينه وبني اْليئة العامة لألوقاف إىل األمن الداخلي بأنه رفض اجنماع 
 .املزرعة

 . أي مسوّغ شرعي ْلذا اإليقاف وعندما وصلت رسالنه إىل اْليئة؛ جاء األمر مباشرة بإيقافه وإيالنه للنحقيق دون
وملا بلغ أمر هذا الرتتيب السري قيادة اجليش اللييب منعت هذا االجنماع مبتاتبة رمسية إىل اْليئة العامة لألوقاف 

وهي من املناطق - إثارة الفنت بني السلفينيالليبية؛ ييث رأت األجهزة األمنية اندفاعهم يف منطقة إجدابيا يف 
على يّد تعبريهم، وقد عرف السلفيون بانضمام كثري منهم إىل اجليش، فقيادة اجليش اليظت  -الساخنة يف القنال
حتركات هؤالء املشبوهني من األوقاف فقيَّدت  تضعف السلفيني املقاتلني، وتبثُّ الفرقة بينهم، أهنم سيحدثون فننة

 .العامة
جدابيا بأهنم على بإمحلة إعالمية على السلفيني بإعداد خمططهم قاموا  لعامة للجيش بإيقافوبناء على قيام القيادة ا

 !(رمنين بدائها وانسلت: )قيلافخوارج كما  خطا
مث على إثر فشل خمططهم باالسنخفاء بشبا  إجدابيا يف متان بعيد عن أعني األجهزة األمنية، وافقوا مضطرين 

بإقامة هذا االجنماع يف متان رمسي معلوم للقيادة، وحتت نظر األجهزة األمنية،  على شروط القيادة العامة للجيش
واشرتطت عليهم القيادة عدم إثارة أي أمور خارج نطاق ختصُّصهم فيما ينعّلق بأمور تنظيم الدعوة يف ليبيا، يعين أالّ 

 .خيوضوا يف فنننهم اليت أرادوا بّثها بني الشبا 
أن دفاع القيادة العامة للجيش اللييب واجلهات األمنية النابعة ْلا عن رجال متنب أوقاف  -رمحك اهلل–واعلم 

ة يف يلوق افخوارج املارقني بشهادة العدو قبل الصديق ييث توىل زمام املتنب السلفيون يف غصَّ إجدابيا؛ ألهنم كانوا 
غنياالت والنهديدات وافخطف بسبب قوة الصدع االمن  وتعرض رجاله للمحاوالت المادرة م،4 1 أواخر سنة 

الذي تعرض  -وّفقه اهلل–متنب إجدابيا الشيخ مهدي عبدالرَّييم مدير وعلى رأس من ناله أذى افخوارج  ،باحلق
صالة الفجر إىل قاوم فيها افخوارج ببسالة يف أثناء ذهابه م، واليت 5 1 حملاولة اغنيال يف الشهر الثاين من عام 

 .صيب يف يده بعد أن أثخن يف املهامجني قنالا فأ

                                                           

ويعنهر هذا (: "25 ص" )مجع الشنات فيما ُكِنب عن اإلخوان من ماليظات"يف قوله يف  -يفظه اهلل–صدق أخونا الشيخ عبداهلل النجمي  (4 )
ملسلمني، فهم يف أغلب أعماْلم يعنمدون على السرية النامة، ولذلك جتد من اإلخوان من ال يعرف  األمر من األمور األساسية يف منهج اإلخوان ا

هم، كثرياا من أسرارهم، بل من اإلخوان الصمار من ال يعرف بعض اإلخوان التبار؛ ألهنم يعطون كل وايد من األسرار مبقدار مرتبنه وفهمه عند
ية البعيدة عن األعني، أو يف األودية، أو يف اجلبال، أو على البحر أو داخل المرف؛ بل قد يذهبون ولذلك ترى معظم جلساهتم يف األماكن افخال

إن الذي على احلق ال ينخفى، وإن الذي على منهج صحيح وواضح وضوح الشم  : مسافة أكثر من مائة كيلو من أجل جلسة أو لقاء، وإنين أقول
راا منتراا، أو خيّطط لننفيذ جرمية نتراء؛ فاتقوا اهلل يا أبناء اإلسالم، وال تنخدعوا هبذه احلزبيات وهذه ال يسنرت؛ إمنا يسنرت وينخفى الذي يبيت أم
 ".الننظيمات السرية، فإهنا سم  زعاف، وداء قاتل



مات بسببها شقيقه بعد خروجهما من  والسنة مبتنب األوقاف ن الترميالقرآووضعت الصقة منفجرة لرئي  قسم 
 .املسجد
منها  الوقع التبري على أهايل املدينة يىت ضجَّ  مبتنب أوقاف إجدابيا والويدات طب رؤساء األقسامفخ وكان

  .اإلخوان املسلمون وأذناهبم
ظني ومؤذنني يف أيداث مروعة وكم قُنل وُخطف وُغدر برجال املتنب واملنعاونني معه من أئمة ووعاظ وخطباء وحمفِّ 

ومن معهم من إخواهنم السلفيني  ،فندثر بقية رجاله الصادقني، اا وكمدا يندى لذكرها اجلبني وينفطر القلب ألملها يزنا 
عليه افخوارج من ما صادعني باحلق يف افخطب والدروس مبينني  مع شبا  املدينة وأهاليها العناد منضامننيبالسالح و 
ص اهلل املدينة من يىت خلَّ ، لني وإرجاف املرجفنية اجليش غري مبالني بنخذيل املخذِّ ر از مؤ ني للناس على شرور ياثِّ 

 ".-ال الشريعة– أنصار افخديعة"تنظيم شر الدواعش و 
فيها خرية  قدواليت فُ  التاذ  المرياين -الشيطان املعزول-املفيت اإلخواين  أشرس املعارك ضد سرايا   كذلك  وخاضوا
 .الرجال

وتربطهم هبم العالقات الودية واألخوية واحملبة ، ودعم األجهزة األمنية، وهم اليوم مسنمرون على مناصرة اجليش
 .كما يشهد بذلك قادة اجليش وأمراؤه  ،اإلميانية

هم نورغم هذه املواقف املشرفة للعاملني يف أوقاف إجدابيا، قام أذنا  الصعافقة يف اْليئة العامة لألوقاف مبحارب
، وهذا -وهو أيد افخوارج النتفرييني–" اجلضران"ومن ذلك أهنم افرتوا عليهم أهنم يوالون ، وتشويه صورهتم وإيذائهم

ا يف بيان ما عليه  من التذ  وكشفوا " اجلضران"الفاجر ييث إن اجلميع يعلمون أن السلفيني بإجدايبا بذلوا جهدا
وهو يفنات على والة األمور ويعادي جيشهم ويسعى يف تقويض األمن بالنحريش ( ويل أمر)دسائسه وادعاءه أنه 

 .هلل املدينة من بالئهوالفنت واالسنحواذ على اْلالل النفطي، وثبنوا يف ذلك  يىت خلَّص ا
الشيخ محزة -بإجدابيا  مدير املعهد الشرعي أهنم أوقفوا -بعد فشل خمّططهم يف إجدابيا–ومن مترهم كذلك 

جاءت أوامر شفوية من رئي  مث  َمن هو سيقة ْلم،فوا وكلّ  ؛ ألنه لي  سيقة ْلم لننفيذ خمططهم،-مسعود اممّيب
 تّلف من قبل الصعافقة،تسليم اإلدارة إىل هذا املعن طريق عميد البلدية بأن ال ينم  -وفَّقه اهلل–عبداهلل الثَّين  الوزراء
 .ْلذه اإلزالة للمدير السابق املسوغات يبينوايىت 

ح الذي هم يعرتفون بوالينه عليهم، كما ذكروا ذلك لألخ صال– أي رئي  الوزراء– ويل أمرهمعصوا أمر ورغم هذا 
أبوك ": بن املشري خليفة يفرت، ملا طالبهم بإجابة طلب القيادة العامة للجيش بإقامة دورة علمية خاّصة يب، فقالوا له

لي  ويل أمرنا، إمنا الهرملان هو ويل أمرنا، فاجعل خالد عثمان يقيم الدورة يف ثتنات  -أي املشري خليفة يفرت–
 !".يش، لتن لن يدخل مساجد األوقافاجل

وهؤالء املنالعبون ينعّللون مبخالفة أمر رئي  الوزراء أنه كان شفهياا ولي  متنوباا، وهذا تالعب منهم يشبه تالعب 
 .األيزا  السياسية اليت خترج عن طاعة والة األمر بنحو هذه األساليب

 !ورغم ذلك ملا جاءهم األمر التنايب، مل يعرتفوا به، ومل يرفعوا به رأساا



مدير املعهد عن  ، وأوقفوااجملال  السريةويل أمرهم عرض احلائط على طريقة افخوارج، ونّفذوا أمر أمري فضربوا بقرار 
  .لنحقيقإىل اافخطابة واإلمامة والنحفيظ وأيالوه 

مبتر  -وّفقه اهلل–، وملا شعر فخامة رئي  الوزراء وبناء على هذه الفنت اليت أيدثها هؤالء املمثلون لألوقاف العامة
 .قام على اسندعاء املسئولني بأوقاف إجدابيا؛ كي ينبني منهم يقيقة األمور هؤالء وتالعبهم

ياولوا تتليف ويدة أمنية ومل يقبلوا القرار، بل  فنعننوا ،عمله إىل بإرجاع مدير املعهدرئي  الوزراء قراراا  أصدرف
      .طريقة يز  اإلخوان املسلمني؛ منحدين بذلك ويل أمرهم على وإلزامه برتك املعهد عليهبالقبض 

إىل اْليئة  بتنابة رسالة، وقام رئي  الوزراء عوارهم املخزية وكشفمساعيهم ولتن اهلل عز وجل أبطل مترهم، و  
 :(5 )هذا نصُّها العامة لألوقاف،

 السيد احملرتم نائب رئي  جمل  الوزراء لشئون اْليئات،"
الصالييات من مدراء متاتب بعد النحية، لويظ سوء اإلدارة من ِقَبل هيئة األوقاف والشئون اإلسالمية وسحب 

أو النشاور باملناطق،  دومنا الرجوع إىل متاتب األوقاف من قبل رئي  اْليئة يف اختاذ قرارات فردية والنوغل، األوقاف
من خارج  العمل باْليئة وفق إمالءات تأيتمما يهرهن على فرض تيار معنّي داخل البالد، وتسيري معهم يف ذلك؛ 

 .احلدود، األمر الذي يزعزع النسيج االجنماعي ويهّدد األمن القومي
وعليه واعنباراا من تاريخ هذا التنا ، سنضطر رئاسة الوزراء إىل اختاذ إجراءات يامسة ورادعة بشأن النعيني أو 

سئول األعلى، ومن ييث النبعية اإلدارية تُنخذ إلقالة أو اإلعفاء داخل متاتب األوقاف دون الرجوع إىل املا
إىل سابق عمله، وال يُعَند بأي توجيهات تصدر طرفه هبذا الشأن،  ممّيباإجراءاتتم بإرجاع الشيخ محزة مسعود 

 .وإعالمنا مبا مت اختاذه من إجراء، والسالم عليتم
- رئي  جمل  الوزراء-عبدالرمحن الّثين عبداهلل 
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، وقد إمالءات من افخارج تأتيهموهذا القرار إمنا اختذه رئي  الوزراء بعد أن بلمه أن القائمني على اْليئة،  :قلت 

لنسيري الدعوة هناك مبا خيدم الننظيم  ؛-جمال  الشورى السرية يف املدينة وهي-مصدر هذه اإلمالءات  علمنا
 .السري لننظيمهمالسري، وإن مت تشويه السلفيني الصادقني وإسقاط دعوهتم، ما داموا ليسوا سيقة 

 النابعة ْلم ضوا متاتب األوقاف باملناطقدوا ويرَّ جنَّ وإمعاناا يف اسنمرار مترهم السيء، وخروجهم على ويل أمرهم؛ 
 أوقاف رجال وعلى تتذيب، مالءات من خارج احلدودبإال يلزموهنم ، وأهنم عليهمبيانات فيها ثناء على كنابة 

 .الشرفاءجدابيا إ
؛ وال -رئي  الوزراء- ويل أمرهم بونالواقع هم يتذِّ  وهذا من تالعبهم الذي يشبه تالعب األيزا  الضالة، ففي

  .يلنزمون طاعنه يف املعروف
 اْلرمي طن إىل تشابه هذه البيانات وصدورها يف وقت وايد، مما يؤكد عملهم احلزيب الننظيميواننبه أيها القارئ الف

 .الذي يشبه عمل يز  اإلخوان املسلمني

                                                           

 .انظر صورة الرسالة يف ملحق الوثائق (5 )



كما اعرتف بعض العاملني بإيدى املتاتب اليت أصدرت البيانات أن إصدارهم ْلذا البيان كان بناء على إمالء 
 .الصعافقة يف اْليئة العامةجاءهم بطريقة غري رمسية من أذنا  

 .وهناك بعض املتاتب اننبه القائمون عليها إىل خمّطط هؤالء فرفضوا كنابة البيان؛ ألنه شهادة زور بيّنة
 

 في جالو "المتفق عليه"جماعة : النموذج الليبي الثاني لالجتماعات السرية للصعافقة: 
 :هذا نصُّه، بليبيا "جالو" يف مدينة السلفينيهذا سؤال وصلين من 

يوماا معيـَّناا يف  يمجلس سرِّ عندنا جمموعة من إخواننا السلفيني يف مديننا جينمعون يف : أيسن اهلل إليتم شيخنا"
ا عن أعني إخواهنم السلفيني يف مزرعة أيدهم أو بينه بعد صالة العشاء وال ميتِّنون  ،األسبوع بشتل مسنمر بعيدا

ا غريهم من يضور اجنماعهم ويقول إنه اجتماع سري لمناقشة أمور الدعوة في المدينة من ناحية : ونأيدا
عندنا أمور أمنية ال نريد أليد أن يطَّلع : ، ويقولوناألوقاف والزكاة واإلذاعة السلفية وبناء مسجد في المدينة

 .إنهم استشاروا حمد بودويرة فأي دهم: عليها، وقالوا
مع أهنم غري -ومنهم من هو خارج األوقاف والزكاة، ويقولون حنن التبار  ،ومنهم من هو يف متنب األوقاف والزكاة

وعندهم جمموعة على الوات  آ  فيها  ((المتفق عليهم))ويطلقون على أنفسهم  -معروفني ال بالعلم وال الدعوة
(( عليهم)) ولي ، ((المتفق عليه))كما شهد بذلك األخوة وهم يقولون امسها ((املنفق عليهم))هؤالء فقط امسها 

 .األمر املنَّفق عليه، ولي  األشخاص: يعين

مع العلم أنه وبشهادة الشبا  السلفيني يف املدينة ال يوجد أثر ْلم يف املدينة ال من نايية الدعوة واإلرشاد وال من 
وكذلك مالب  نايية الزكاة فهم جينمعون من سنني ومن بينهم مدير الزكاة وقد ُيرِم الفقراء من شراء مالب  العيد، 

وأدوات املدارس وكذلك يرموا من نصيبهم من زكاة األضايي يف عيد األضحى، ومن زكاة النمور إذ املدينة مشهورة 
 .بالنمور، ومن زكاة األموال العينية؛ كلُّ ذلك بسبب إمهال متنب الزكاة ومديره معهم وهم مل جيدوا يالًّ لذلك

 .ناهيك عن سرينها وابنعادها عن أعني السلفينيفالشاهد أن اجنماعاهتم أصالا غري مثمرة 

مث يف آخر األمر  -حنسبه كذلك، واهلل يسيبه وال نزكي على اهلل أيداا-وكان معهم أيد إخواننا األفاضل الصادقني 
يثَّهم كثرياا على سؤال أهل العلم خبصوص هذه اجملال ؛ ألن يف نفسه شيئاا منها يىت سئم منهم فسأل أيد طلبة 

عن طريق األخ حممود بويليقة فأجا  الشيخ خالد النوايت أن  -وهو الشيخ خالد النوايت–السلفيني يف املدينة  العلم
هذا أشبه ما يتون باحلزبية عليهم أن ينقوا اهلل ويلموا هذه االجنماعات، وهذه اجملموعة على الوات  آ ، وإن كان 

األوقاف ويف الدوام الرمسي ومبحاضر اجنماع رمسي، عندهم اجنماعات فلنتن اجنماعات بصفة رمسية يف متنب 
ووّجه بنوجيه طيب بافخصوص فنقل حممود هذا اجلوا  لألخ الفاضل الذي كان معهم وهذا األخ يفظه اهلل نقل 
ْلم اجلوا  كما هو فقالوا له نسأل الشيخ بأنفسنا وأنت سؤالك ناقص وهناك أشياء مل تذكرها للشيخ وفيه 

 .إخل... ها ووواجنماعات مل حتضر 



املهم األخ نقل ْلم اجلوا  وأخهرهم أنه يأخذ بتالم الشيخ ولن تحضر اجنماعهم مرة أخرى وكان هذا التالم شبه 
، "أوقاف جالو يزبية وهم يزبيون: "خاص، مث بعد أيام تفاجأنا باننشار خهر أهنم يقولون الشيخ خالد النوايت يقول

بويليقة  وحنن مل ننقل هذا، ومل يقله الشيخ فاضطر أخونا إىل أن يتنب بياناا وينسبونه لألخ الفاضل وكذلك حملمود 
يف جمموعة عامة على الوات  هبا إخواننا السلفيون ذكر فيه كذ  هذا التالم املننشر، وأن الشيخ خالد النوايت مل 

 .وذكر نص كالم الشيخ خالد النوايت... األوقاف يزبية، وال الشبا  يزبيون وإمنا: يقل

 البداية يف ْلم أفىت الذي النوايت خالد الشيخ إىل ذهبوا واتضح نتشفا أمرهم أن(( عليهم املنفق)) شبا  وملا أدرك
 وأعاد اسابقا  به نصحهم مبا فنصحهم ؟تنصحنا فماذا نصيحنك نريد :له وقالوا باحلزببة تتون ما أشبه جمالسهم أن

 !اجملال  وهذه جنماعاتاال هذه سنرتك خالص فقالوا عليهم التالم

استمروا فأنتم : "وغريمها فأيَّدوهم كّلهم، وقالوا ْلمحمد بودويرة وعادل القوارشة مث ذهبوا إىل البيضاء فوجدوا 
 البخاري عنده سرية، والشيخ عبداهلل خاّصة على حقٍّ وال إشكال في هذا األمر، فالشيخ ربيع عنده مجالس

وه وإال  !مجالس سرية إلخ ال إشتال فيه فمشايخ التويت يسمُّون فوأما من نايية االسم فإن أردمت تميريه غريِّ
 ".أنفسهم النهج الواضح؛ فعادي

، وذلك -كل منطقة من املدينة عل يدة-وملا رجعوا إىل املدينة قاموا باجنماعات مع الشبا  السلفي يف املدينة 
 -أي أمر االجتماعات السرية–بيِّنوا هذا األمر : قالوا -والقوارشةأي بودويرة –بطلب من املشايخ يف البيضاء 

بعث السؤال للشيخ خالد النوايت،  للسلفيني، ولتن باملنطق، وأصبحوا يف هذه اجملال  يسقطون األخ الفاضل الذي
ا وأنه غالب الشبا  السلفي يف املنطقة يعرف هذا  -وهلل احلمد-حممود بويليقة واهتمومها بالتذ ، لتن و  األخ جيدا

 اهـ".ون فيه فمالبهم مل يقبلوا كالمهممشهور بالصدق والصدع باحلق وعدم اجملاملة ويثق

ربية للشبا  على إمنا هي جتسد يقيقة ما عليه الصعافقة وأذناهبم من ت" املّنفق عليه: "هذه اجملموعة املسّماة بـ :قلت
 !النحز  والسريّة

يرة، وأن  احلّداد، محد بودو : "بأعضاء اْليئة بالبيضاء" جالو"ة فيما تحدث بـوهم ينواصلون يف كلِّ صمرية وكبري 
 .الذين بدورهم يأخذون النوجيهات من اجملال  السرية يف املدينةو ، "والقوارشة

املريبة الواجب على العاقل أالّ يتون إَمعة، بل عليه أالّ يورط نفسه يف الرَِّيب، ولو ادُّعي أن العلماء يقرون صنائعهم و 
 .اليت هي يزبية مملفة بصورة سلفية

، وكانت زيارته سبباا يف إيداث الفنت "جالو"اسنقبلت القوارشة يف " املنفق عليه"يدَّثين الثقات أن جمموعة  وقد
والوقيعة بني الشبا  السلفي، وباتوا يرتاشقون باالهتامات على الفي  والوات  إخل مواقع النواصل، بل أمام أعني 

 .الناس

في الدعوة إلى اجتماع  -وعلى رأسهم شيخنا العالمة ربيع بن هادي–فهل هؤالء يسيرون على خطا العلماء 
 !والتقليد؟ والحزبية السلفيين والتآلف بينهم، وترك العصبية



أهنم يوالون ويعادون يف أعضاء اْليئة  :-جناح الصعافقة مبدينة جالو–" املّنفق عليه"ومن األدلة على يزبية جمموعة 
، فإذا مل يقبل أيد طلبة العلم اإلمالءات اليت تأيت من هؤالء ملا فيها -أذنا  الصعافقة يف اْليئة العامة لألوقاف–

 .-لعوام املسلمنيولو كان من أفضل طلبة العلم نفعاا –من يزبية وعصبية، أبعدوه وفصلوه 

يؤكد هذا بال ريب، فانظروا ماذا صنعوا مع األخ خالد النوايت؛ ألنه أنتر عليهم وما جاء ذكره يف ثنايا السؤال 
 "!االجنماعات السريّة"

أهنم منعوه من الندري ؛ ألنه أيضاا  -وهو من إخواننا الثقات، وال نزكيه على اهلل– وقد يدَّثين األخ حممود بويليقة
اء موسم احلج املاضي جاءهتم رسالة من اْليئة بنوعية بعدما ج: "بل قال يل ،"االجتماعات السريّة"أنتر هذه 

احلجاج، وإعطاء الدروس ْلم يف بيان كيفية احلج، فوقعوا يف ورطة؛ ألنه ال يوجد إال اثنان ممن تحسن تدري  
 ".املناسك، أيدمها كان يف دورة خارج املدينة، واآلخر حممود بويليقة

وهو رئي  -الثقافية باملتنب وافقت على ذلك فعلم مدير املتنب  فلّما كلفين رئي  قسم الشؤون: "قال بويليقة
، فاتصل يب "ن كلِّفهمآخرو عندك وعاظ : "، وقال له"حممود بويليقة ال تتلفه:  "، فقال له-"املنفق عليه"تنظيم 

ا غريي لنعليم الناس، طلب مين  أن أعطي دورة رئي  القسم معنذراا فقبلت اعنذاره، لتن ملا مل جيد رئي  القسم أيدا
غري رمسية لبعض الوعاظ يف احلج؛ كي يعطوا هم بدورهم دورة رمسية للحجاج، وفعالا هذا الذي يصل فأعطيت دورة 
لبعض الوعاظ بينت ْلم فيها مناسك احلج وأيتامه وهم أعطوا دورة حلجاج املنطقة، والشاهد أنك تلمح متراا 

ا  !!.عجيباا جدًّا جدًّ

 اآلجرومية يف أيد املساجد وبعد رجوعي من مصر املرة املاضية طلبت من الطلبة أن واآلن كانت عندي دورة يف
يشاوروا مدير املتنب هل نسنمر أم ال، فنظاهر أنه وافق وجعل الرفض يأيت من اْليئة من البيضاء فمنعت من 

 "....!!مبميظهالدروس يف املساجد، واحلمد هلل بييت مفنوح ويأتيين اإلخوة يف البيت وهم ميوتون 

بقصد أو بمري –يف ليبيا يثبت لنا أن هؤالء " الصعافقة"جناح  عندوهذان النموذجان لالجنماعات السرية  :قلت
 ية اليت وضعها يسن البناساألسا قواعدالهي إيدى اليت و – "والسري ة الكتمان"قاعدة كأهنم يسريون على   -قصد
حتت توجيهات ( ۲۹۲ص)املدخل إىل دعوة اإلخوان »ز  اإلخوان املسلمني، كما قال سعيد يوى يف كنابه حل
وعلى األخ أن ياليظ يف هذا ( التنمان)يف إطاره اجلماعي  اإلسالمي العملواألمور اليت يرتتز عليها »: عامة

 :املوضوع ما يلي
أيد مهما كانت قرابنه أو صداقنه أو  عليهال ينبمي أن يطلع  كل ما يدور ويجري بينك وبين إخوانك سرٌّ   -أ

 همرجال تموت أسرار فلنعلم القيادة، وليعلم األخ أن طريقنا هذا تحناج إىل  خلالا أخوته أو اعنباره، إال إذا رأيت 
 :إىل أن قال... ، وأنك إن عجزت عن يفظ سرك، فمريك على محله أعجز، فالزمام بيدك بموتهم

ما ناليظ عدم الدورية يف الزمان واملتان، والنميري إتون يف عمل حنرص على أال ينعرف عليه أيد قبلنا نعندما  -د
 .املسنمر، وعدم اسنخدام متان وايد ألكثر من ثالث مرات منوالية؛ على أبعد يد إن أمتن



واسنعمال الرمز إن مل يتن عدم االعنماد على التنابة إال يف الضرورة القصوى، وخاصة يف األمساء، واملعلومات  -ه
 ـاه. «بد
فقارن هذا مبا ذكره عبدالوايد عن اجملال  السرية وما جيري فيها، وكيف خترج منها الفناوى شفوية سرية دون : قلت

 .جتدمها خيرجان من مشتاة وايدة !أن يدري هبا أيد
 

 النموذج التونسي: وذج الثانيمالن: 
 .شوقي: كان يدرس يف صامطة امسه  تونسي مع طالبقيام فواز املدخلي بالذها  إىل تون  

للدعوة إىل اهلل عز وجل وتعليم الناس العقيدة واملنهج السلفي، وربط الشبا  كان لتن هل ذها  فواز إىل هناك  
 !؟-كما يّدعون–هناك بالعلماء التبار 

لنحريش بني طال  العلم السلفيني، يف تون ، وسعى فيها للفنت وا" واملروج" اجللمود"ال، بل ذهب به إىل : واإلجابة
 .وتفريق كلمنهم، وتقسيمهم إىل يزبني بعد أن كانوا جمنمعني

، وأمَّر الطالب شوقي على هذه اجملموعات، وعنّي على كل جمموعة مشرفاا، "اإلنرتنت"وأمرهم بإنشاء جمموعات على 
 .جمل  شورى الننظيم واملشرف يرفع األمور إىل شوقي، وشوقي يبلمها لفواز، إىل أن تصل إىل

 :وعةمرابط اجمل وهذا هو
https://c.top4top.net/p_961ilwsh0.jpeg 

 .واهلل املسنعانية هؤالء، يزبوهذا يؤكد 

 

 بي األمريكيو األور  النموذج: النموذج الثالث: 
يف أوروبا وأمريتا  السلفية افنضاح أمر هذا الننظيم السري يؤكد ما كنت اليظنه من وجود تنظيم هرمي يف الدعوةإن 

 .(برمنجهام) مركزه املتنبة السلفية يف بريطانيا
 :وجممل املؤاخذات اليت ظهرت يل على هؤالء الدعاة ما يلي

عدم السماح ألي داعية أو طالب علم جديد بالظهور أو القيام بالدعوة السلفية إال عن طريقهم ومبوافقنهم، : أوالا 
 .س من دعوتهوإال حتايلوا إلسقاطه وتنفري النا

لديهم جمل  شورى يف كل مركز للدعوة، وهذه املراكز تعود إدارهتا املركزية إىل هؤالء الدعاة املعروفني يف املتنبة : ثانياا
مدرسة األستندرية القطبية "، و"إيياء الرتاث التوينية"السلفية بهرمنجهام، وهذا يشبه إىل يدٍّ ما طريقة مجعية 

 .ة، وكالمها يدَّعي السلفيةيف تنظيم الدعو " املصرية

 .وبال ريب صار هذه اإلدارة املركزية جملال  الشورى يف برمنجهام، صارت مرتبطة باجملل  األّم يف املدينة



اسنخدام السريّة والطرق افخفّية يف النحايل على تشويه من يريدون تشويهه من السلفيني دون أن يظهر يف العلن : ثالثاا
 .أهنم يفعلون ذلك

رئي  املتنبة –ال يسنطيع أي سلفي أن يفنح أي شركة للحج والعمرة يف بريطانيا إال مبوافقة أيب خدجية : رابعاا
 .، وكأنه الوزير املفّوض يف البالد ْلذا الشأن-السلفية

 إن بعض الدعاة املنخرطني معهم ال يرضى عن هذه األمور، لتنه خياف أن ينتلم خشية أن: ومن با  األمانة أقول
 .يؤذوه ويسقطوه، كما صنعوا مع كل َمن مل يرض هبذه األساليب

 :دون إذن والة األمر يف هذه البلدان سريةُشوَرى  جمال  عقدواالَِّذيَن  الصعافقة وأذناهبم يف كافة البلدانوحنن نسأل 

التنظيمات الخارجية التي خرجت من تحت عباءة  ُمَحر ٌم َعَلى، و لكمهل إقامة مجالس شورى سري ة جائز 
 !!وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش؟ السرورية: ِميَن، نحواإِلْخَواِن الُمْسلِ  حزب

هؤالء الذين غرُّوك لن ينفعوك في الدنيا وال في : وأنصح األخ عبدالواحد نصيحة مشفق عليه محب للخير له
على المأل البراءة من طرائقهم الخفية، وكن  -صراحة– اآلخرة، فتب إلى ربك وانفض يدك منهم، وأعلن

 !جريًئا شجاًعا واكشف مخططهم لوالة األمر، قبل فوات األوان
افتعالها و هل التنظيم العالمي لحزب اإلخوان المسلمين له دور في إثارة هذه الفتنة : والسؤال المطروح

 !وتجنيد بعض رموزها؟
ا، فلهم : واإلجابة  سوابق يندى ْلا اجلبني يف هذا البا ، فقد شّتلوا عشرات الننظيمات السريةهذا لي  مسنبعدا

 .على مسنوى العامل؛ مقنفني بذلك سنن املاسونية العاملية وافخاليا التامنة

، "اجملموعات الساخنة" -الرجل الثاين يف الننظيم اإلخواين املصري–" خريت الشاطر"وأذكر من هذا ما أطلق عليه 
 .يف أوقات معّينة يف مصر من شبا  األزهر اسنخدمت لضر  االسنقرار األمينوهي جمموعات 

، الذي أّسسه القطبيون يف مصر باسم السلفية، وكان موالياا للننظيم العاملي "جمل  شورى العلماء: "ومن هذا
وحممد بن يّسان، ، -الرئي  العام جلماعة أنصار السنة–عبداهلل بن شاكر : لإلخوان املسلمني، وكان على رأسه

 .وأبو إسحاق احلويين، وسعيد بن عبدالعظيم، وحممد بن يسني بن يعقو 

هبدف النظر يف أوضاع األمة اإلسالمية، ودراسة قد تأس  هذا اجملل  "وكما جاء يف الصحفة الرمسية ْلذا اجملل  إنه 
ق افخري والنفع لألمة اإلسالمية قاطبة، وحبث املسنجدات والنوازل املعاصرة على الساية وإبداء الرأي فيها مبا تحقّ 

 ".ويدفع عنها الشرّ 



ييث  لندرك وجه النشابه بني اجمللسني؛ ل هذا اْلدف، وقارنه مبقالة عبدالوايد املدخلي يف جمل  شورى املدينة؛فنأمَّ 
ما آخذها فنوى من فالن ومن مجالس شورى، مجالس شورى  صارت فيه مجالس اسمها": عبدالوايد قال

ْلا، وأنا  بعض األشياء ممتن وايد يفيت فيها لتن فخطورهتا أصبحوا ماذا يفعلون؟ جينمعون عالن فهمت عليَّ، يىت
سابقة، وملف من عدة جهات، وفيه  أرتب ْلذا اجملل  أبشرك، وأجيب لتل وايد ملف، وعندهم معلومات هم

ا، ورايت الفناوى شفويًّا بدون أي كنابات، يدري شيئاا عنه وما أيد.. قضايا يف ليبيا قد يصلت وما أيد يعرف
وكذا وكذا،  .. كذا وكذا  واجتمعوا لهم هنا في المدينةوأفنوا الفنوى، كان فيه قضايا عندهم،  واجنمع املشايخ سويًّا

الفنوى شفوية وال أيد يدري ونفع اهلل هبا كثرياا،  كل وايد عنده معلوماته وجاءت املعلومات جاهزة وأفنوا، ووصلت
 ".انفع اهلل هبا كثريا 

تاريخ "يف كنابه  -آخر قادة الننظيم السّري يف يز  اإلخوان املسلمني–" علي عشماوي"ل ما قاله وتأمّ : قلت
 :يف تشخيص أمراض الننظيمات السرية؛ ييث قال (42-41ص" )احلركة السرية

إيساس أيد : ويعين اإليساس بامللتية، وهو من أخطر األمراض اليت تنشأ داخل املنظمات السرية، .1
 .مهبدر مهم، و املسئولني مبلتية اجملموعة املوضوعة حتت قيادته؛ ألنه هو الذي أتى هبم، واخنهرهم، وعلّ 

عدم وجود ضوابط للدميقراطية، أي أن األمر قائم على السمع والطاعة املطلقة، فالعمل السري ال تحنمل  .2
 .املناقشة املناقشات بالنسلط عند املسئولني، وضيقهم من

لنمطية القائد الفاسد، وعدم   املنضبط هو خري مناخ يعدم اكنشاف فساد القيادة بسهولة، فاجلو السر   .3
 .!ف فهناك خماطرة من إبعاده خوفا من کشف الننظيمشِ كشفه يف الوقت املناسب، وإذا اكنُ 

يشاركون فيه إليساسهم أن هناك عدم النعود على العلنية، وهذا مما جيعل األفراد منعزلني عن اجملنمع، ال   .4
ا بينهم وبينه، مما يبعدهم أكثر عن املشاركة العلنية يف أمور اجملنمع، واعنبار أتفه ا، وعقائديًّ فتريًّ  انفصاالا 
ا من ردود فعل يف نفوسهم مع غري املننمني إليهم خوفا  من األسرار، وافخوف من احلديث عّما األمور

 .ااديا وموضوعيًّ املسنمع؛ يىت لو كان التالم ع
الشك يف السلطة، والشك الدائم يف نوايا رجال السلطة هي إيدى سات املننمني إىل تنظيمات سرية،   .5

 .وعدم الثقة هبم، يىت وإن حتدثوا بإخالص، ويف أمور موضوعية
اإليساس اإليساس بافخطر، وعدم ظيمات السرية يعيشون ومعهم دائماا بافخطر، ورجال النناإليساس   .6

 .«ا، ومدمر للنف الثقة واالطمئنان إىل أي جهة أو فرد، وهذا اإليساس مع طول املدة مرهق جدًّ 

ولو على المدى –بدياًل أو رديًفا  -!الجديد–" تنظيم الصعافقة"وليس مستبعًدا كذلك أن يكون  :قلت
كي يبتلع السلفيين   لتنظيم جمعية إحياء التراث في الكويت، والذي صنعه حزب اإلخوان المسلمين؛ -البعيد

 .على مستوى العالم، ليكونوا تحت وطأة التنظيم العالمي لإلخوان يحركهم كيفما يشاء
ومعلوم أن تنظيم مجعية إيياء الرتاث إمنا يسعى إىل اسنقطا  كل البارزين يف الدعوة السلفية على مسنوى العامل أو 

 .ويتون سيقة للننظيمصنع آخرين يتونون بديالا لتّل من ال يسنجيب للنطويع 



طاملا ياولوا السيطرة على أئمة " إيياء الرتاث التوينية"ومعلوم أن يز  اإلخوان املسلمني وهذا الوليد املشّوه منه 
 .-رمحهم اهلل–ابن باز، واأللباين، وابن عثيمني : العصر

وتصويرهم تلميعهم،  وذلك عن طريق استقطاب أناس كانوا تالمذة لهؤالء األئمة، أو محسوبين عليهم، ثم
 .أنهم هم أقرب الطلبة لهؤالء المشايخ، وأنهم بطانتهم

مع أبرز من خَلف هؤالء األكابر، وهو شيخنا العالمة ربيع بن  -لتن يف قالب جديد–فال جرم أن يعيدوا الترَّة 
 .هادي املدخلي

" فيصل بن قزار اجلاسم"وقد كشف عن هذا  ،"مجعية إيياء الرتاث"ومن مث كان العمل السّري ركناا أساسيًّا يف تنظيم 
ييث " تنظيم مجعية إيياء الرتاث اإلسالمي بالتويت أمنوذجاا.. أنواعها ويتمها: الننظيمات الدعوية"يف كنابه 

، فقال كما يف "السريَّة"عقد املبحث الثاين يف بيان األس  الننظيمية اليت يقوم عليها الننظيم، وذكر يف أوْلا 
 (:6  -5  ص)

فحقيقة الننظيم وهيتلنه والئحنه وأشخاصه أمور  سرية ال يعرفها عامة أفراد الننظيم املننمني، يىت لو كانوا أعضاء "
يف جمال  املناطق، أو رؤساء اللجان يف مجعية إيياء الرتاث اإلسالمي أو أعضاء يف املتنب السياسي، ما مل يتونوا 

 ."يقيقة الننظيم وهيتلنه من غري أعضاء اجلمعية العمومية إال القليل أعضاء يف اجلمعية العمومية، ولذلك ال يعرف

أما مجاعة اإلخوان املسلمني، فإن من أبرز مظاهر »: الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ يف قوله معايل وصدق
أمرهم، يعين أهنم الدعوة عندهم النتنم وافخفاء والنلّون، والنقر  إىل ما يظنون أنه سينفعهم، وعدم إظهار يقيقة 

 ".باطنية بنوع من أنواعها

 :السرية ما يلي والننظيمات ومن اآلثار السلبية ْلذه اجملال  :قلت

للعلم الصحيح من التنا  والسنة، وال  للعلماء، إمنا هي تعمل  -يف يقيقة أمرها–إفراز جمموعة ال ختضع  . 
 .من خمّططات تنفيذهيريدون يف افخفاء لنطويع العلماء؛ كي يتونوا تبعاا ملا 

ولو كان من أجهل –امليزان عند الننظيمات السرية إمنا يقوم على رفع كل َمن يوايل هذا الننظيم وينصره  . 
 .-ولو كان من أفضل العلماء–، وخفض كّل من يعادي هذا الننظيم، وال يسنجيب إلمالءاته -الناس

 [6:45:37 PM] 
أو خيالف  يسعى لتشف يقيقة املخّططات ْلذا الننظيم اسنخدام أساليب اإلرها  افخفّية ضد كّل من .4

 .سريه
 .الشعور باْليمنة والسيطرة، واليت ينولد منها البمي والظلم والنجهر على كّل من خيالفهم .4
 .، واليت هي مسة األيزا  السياسية"السياسيةالصفرية اللُّعبة "الوقوع حتت وطأة ما يسّمى بـ  .5

ولعل نظرية (: "2 -6 ص" )افخيارات السياسية للنيارات السلفية: "بعنوانوقد جاء بيان معناها يف دراسة 
هي إيدى النطبيقات العلمية ملمارسة السياسة هبذه القواعد، وقد طّورها عدد من علماء السياسة أمثال ... األلعا 



د أطراف الصراع تحاول أيلعبة صفرية، : مارتن شوبيك وفون نيومان؛ ييث بينا أن هناك نوعني من هذه األلعا 
وال يسمح للطرف اآلخر بنحقيق أهدافه، وهذه اللعبة ْلا قواعدها اليت ختنلف عن اللعبة غري  ،ه فقطفحتقيق أهدا

 .ل طرف لآلخر بنحقيق جزء من أهدافهالصفرية، واليت يسمح فيها ك

ية، ويف المالب فإن افخصائص كذلك يدرك السياسيون أن اللعبة السياسية قد تتون ْلا أبعاد دولية أو إقليمية وحمل
 .الثالثة السابقة قد تشرتك يف متون اللعبة السياسية

أخطر وحتديد أي من األبعاد الثالثة السابقة داخل يف اللعبة يسمح لنا بنحديد من ينحتم يف قواعد اللعبة، وهذه 
األطراف السياسية املخنلفة الداخلة يف الصراع سواء كانت حملية أو  تنناف ها ييث درجات الصراع السياسي، وأمه

 ".إقليمية أو دولية على وضع قواعد الصراع وحتديد معامل الطاولة السياسية وأبعادها وإنشاء دعائمها املخنلفة

 "!ةيرية السياساللعبة الصف"يلعبون  -بقصد منهم أو بمري قصد–؛ جيد أهنم "الصعافقة"وَمن ينأمل يف أيوال  :قلت

يقسمون اآلخرين إىل أربعة أصناف، وهي اليت  املنابع ألمر الننظيمات السرية، جيد أهنم يف المالب األعمأن  .6
 :، ييث قال(جمموعة رسائل يسن البنا/  ص" )هذه دعوتنا"ذكرها يسن البنا يف أول رسالنه 

ا من وكل الذي نريده من الناس أن يتونوا أمامنا "  .(منحامل –نفعي  – مرتدد –مؤمن ) :، وهم.."أربعةوايدا

ة تقسم الناس يياْلا هتذا يصور يسن البنا يال الناس مع تنظيمه، ومن تأمل وجد أن كل الننظيمات السريَّ  :قلت
 .هذا النقسيم الباطل

شيخ اإلسالم ابن قال خفية يف حتريك هذا الشر ومّده يف المي، كما  وال ُيسنبعد كذلك أن يتون للرافضة أيادإ 
فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه، وما يقرب من زمانه من الفتن (: "٧٣ /٦)تيمية في منهاج السنة  

، تجدهم من أعظم الناس ِفتًنا وشرًّاوالشرور والفساد في اإلسالم، فإنه يجد معظم ذلك من ِقبل الرافضة، و 
 ".ع الفساد بين األمةوأنهم ال يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشر وإيقا 

 ":التافية الشافية"يف  -رمحه اهلل–ابن قيم اجلوزية  وكما قال: قلت
 حواوإذا تكاثرت الخصوم وصي   

 فصيحتهم كمثل دخان ،فاثبت                    
ا يف بلدك تدعو ؛(وإذا تتاثرت افخصوم) قوله: بن عثيمنيقال العالمة ا واتباع السلف ىل السنة إ يعين بأن كنت وييدا

، هزمت احلق بل اثبتألنك اذا اهنزمت فقد فالواجب أال تنهزم؛  ،ء الذين يدعون اىل مذهبهم الباطلر األعداوكثُ 
 .وما أرعب أعداءك إذا رأوك ثابناا

 ذاواهتم وضجيجهم وكلماهتم ودعاينهم، فالدخان إصأ فهو شبهم بالدخان، تعلو( ثل دخاننهم كمفصيح)قوله 
 اهـ".، ومَل يضر اإلنسانمشاالا و  ان متزق وتفرق ميينااثبت له االنس

لعبدالوايد ومجاعنه أن جترأت وسائل اإلعالم العلمانية واإلخوانية  ومن تداعيات افنضاح أمر اجملال  السرية: قلت
، وأتوا بصوتيات "املداخلة"باهتام شيخنا العالمة ربيع بن هادي بأنه أمري تنظيم  املعادية للسلفية وللدولة السعودية



مسرَّبة للشيخ ربيع وللحجوري ركبوها مع صوتية عبدالوايد يف اعرتافه باجملال  السرية؛ ليشّوهوا جهاد هذا العامل 
 .باين الذي قضى عمره يف حماربة احلزبية واأليزا  املنحرفةالر 

 ْلم هذه االعرتافات املدخلية األخرية يف وجود جمال  سرية" :صوتية عبدالوايد ذكروا افخهر بعد أنوجاء يف طيات 
إقليمية تعمل  يف ليبيا بأن خمابرات دوليتومة الوفاق الوطين  وزير داخليةالوقت الذي صرح فيه  تأيت يف داخل ليبيا

عمليات االغنيال  التثري من نؤكد أنل تأيت األخرية املدخلية ، كما أن هذه النسجيالتليبيا داخلعلى إثارة الفوضى 
كانت   واليت متت على يد مداخلة كنيبة الردع افخاصة، واليت على رأسها اسنهداف الدكنور نادر العمراين– يف ليبيا

عن  اجلديد يف النسجيالت اليت خرجت يف العلن أن من أخرجها هم املنشقون اجلددبنوجيهات سعودية مباشرة، 
تنظيم ربيع املدخلي أخرياا بعد ير  الصعافقة الدائرة على الساية املدخلية، وال تزال األيام يبلى باأليداث 

 ."والنسريبات اليت سنبني جبالء أيادي آل السعود العابثة يف دول الربيع العريب

 !للعالمة ربيع وللدولة السعوديةأن ينجرؤوا على هذا النشويه والشاهد أن صوتية عبدالوايد كانت سبباا يف : قلت

فانظروا كمَّ الفساد الذي تسّبب فيه هؤالء للدعوة السلفية وللعالمة ربيع الذي اسنأمنهم، وللدولة السعودية اليت 
 !(8٦)آوهتم وأيسنت إليهم

 (61ص" )مجاعة املسلمني وإمامهم األمر بلزوم"يف كنابه  -رمحه اهلل–وما أروع ما قاله العالمة عبدالسالم بن برج  
 :يف بيان خطورة اجملال  السرية

نمعني أنفسهم ، وما تفضي إليه من شر مسنطري على اجملخطر االجتماعات السريةقدما إىل  لقد تنبه سلفنا الصاحل"
 .، وياربوها؛ إذ هي نواة الضاللةروا منهاوعلى عامة املسلمني؛ فحذَّ 

يلهمهم أن ، و ْلم سوء أعماْلم، يزين ا بني أشخاص جليسهم الشيطاناألمة تتون سرًّ فإن الضاللة أول ما خترج يف 
 .، وأن غريهم عدو ملا وصلوا إليه مما يعنقدون أنه احلقالصوا  معهم دون غريهم

؛ انطلقوا والشيطان يف ركبهم يبثون مات اليت ال تقبل اجلدلفإذا رسخت هذه األمور يف أفئدهتم، وأصبحت من املسلّ 
مبا يلبسون عليهم من املنشاهبات، فيسنفحل أمرهم، ويعظم ، ة يق، ويضلون شبا  األمة وعامنهاالباطل يف صور 

وغالب  ا،ا جدًّ ، ورجوعهم إىل مجاعة املسلمني منعذرا هم إىل احلق صعباا، ويتثر النابعون ْلم، مما جيعل ردَّ خطرهم
 .تتون على السيف -اليت هي سنة اهلل يف التون-هناينهم 

ا عن أنظار ، بعيدً التجمع السري: ن أساس الفساد هوأليه إىل هذا ترى العزيز إا قول عمر بن عبدوتأمل كثريا 
 .جماعة المسلمين وإمامهم

                                                           

وبعد أن اسنمع إىل املقطع الذي نشرته وسائل اإلعالم العلمانية املعادية يني عرضي ْلذا الردَّ على شيخنا الوالد يسن بن عبدالوهَّا  البنا،  (6 )
لسلفية للسلفية وللدولة السعودية، هو الذي طلب مين أن أضيف هذا وأذكره لبيان تداعيات وخطورة كالم عبدالوايد على الشيخ ربيع وعلى الدعوة ا

 .والدولة السعودية



، وأن خ  نصبه إبلي  يصطاد به املساكنيوليعلم أن هذه النجمعات ف، فليعرف املسلم أهل الباطل هبذه السمة
ي عن أعني األمة، والنسرت على ما عندهم، النخف ا، ملا ايناجوا إىلعندهم يقًّ أصحا  هذه النجمعات لو كان ما 

 .، فلم يسرتسلوا يف باطلهموإن كانوا على خطأ قومنهم األمة ،إن كانوا على صوا  وافقنهم األمة، فبل ألذاعوه

يينها دعا يف  عليه وسلمصلى اهلل وكن على يذر شديد من أولئك الذين تحنجون على جتمعاهتم السرية بفعل النيب 
فاصدع مبا تؤمر }أمر بالصدع بالدين  صلى اهلل عليه وسلم؛ إذ رسول اهلل فإن هذه احلجة باطلة، أول أمره سرًّامتة 

 [.24: احلجر ] {وأعرض عن املشركني

أصحابه  ، وأصا أصابه من أذى فصهربالدعوة يف متة بني املشركني، وأصابه ما فصدع النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 اهـ".فاألمر بالصدع فيه هنّي عن السريّة، ما أصاهبم من أذى فصهروا

 ".فتكون على السي -التي هي سنة اهلل في الكون-وغالب نهايتهم : "واننبه لقول الشيخ عبدالسالم :قلت
َفَضْلُتْم لََقْد : "فقال ْلم ،الذين كانوا يسبحون على احلصى واصطحب معه نصيحة ابن مسعود ألصحا  احللق

 .، وذلك الجتماعهم البدعي في الذكر"َأْو ِجْئُتْم بِِبْدَعٍة ظُْلًما، َأْصَحاَب ُمَحم ٍد ِعْلًما 

أصحا  رسول اهلل صلى اهلل  علىالسيف  ، أهنم سلُّوا-ملا خالفوا نصيحة ابن مسعود–هناينهم  كانت كيفانظر  و 
 !يف النهروان عليه وسلم مع افخوارج

يحسبون أن األمر سرية تحت ستار السلفية، و صغيرة، وكذلك هؤالء بدءوا بمجالس ببدعة  رغم أنهم بدءوا
 !نما هم يتبعون خطوات الشيطان، فكيف تكون نهايتهم؟هين وفيه سعة، وإ

 .(2 )إىل احلق واألوبةواهلل ما حنب أن تتون هناينهم ما قاله الشيخ عبدالسالم برج ، ونرجو ْلم النوبة 
                                                           

 :ت السرية اإلخوانية قد تا  بعدما ظهر له يجم افخيانة والمدر يف داخل هذا الننظيم، ومن هؤالءواعلم أن بعض البارزين يف الننظيما (2 )

 "!األسرار افخفية جلماعة اإلخوان املسلمني: سّر املعبد"، وقد بنّي مثالب هذا الننظيم يف كنابه -م۲۰۰۲والذي ترك اجلماعة عام - ثروت افخرباوي

مدير األمن –ينفي أوجي : -وإن مل يتن من العلماء–وممن خهر خطورة هذه الننظيمات السرية وبنّي وجو  إظهار يقيقة أمرها للناس ممن عاشيها 
دولة –السيمونيون الذين يعيشون يف القرن الذهيب بإسطنبول "وهو ترمجة كنا  " )الننظيم السري جلماعة فنح اهلل غولن"يف كنابه  -األسبق يف تركيا
 :، قال فيه(441ص" )اذا كنبت هذا القسم؟مل: "، فعقد فصالا يف كنابه بعنوان"(مذكرات ينفي أوجي -أم  ومجاعة اليوم

ا بعد اليوم، لقد كنت هدا ا قليال من الناس يعلم من الذي أعنيه يف القسم الثاين من التنا ، إنين أعرف بأن هؤالء سيجعلون ييايت جحيما عددا  إن"
 .للتثري من الننظيمات من قبل، لتنين أعرف أن هؤالء شيء آخر

هذه املدينة اجلميلة اْلادئة ، مع هذا احمليط الرائع، ويف منزيل التبري ميتنين أن أعيش بسکوت دون أن أتدخل يف شيء، وميتنين أن أتابع عملي يف 
  يوماويديقنه الواسعة، لتن هذا ال ينماشى مع مبادئي وعقائدي، ال ميتنين أن أخادع نفسي، إنين أخاف أن أكون إنسانا بال يراك جتاه خطر يتهر

 بعد يوم
تنا ، لتنهم وبعد فرتة سريون أنين على يق، ولو قمنم بنحليل ما أقول جيدا سرتون أنين إن التثري من أصدقائي القدامى سينزعجون من هذا ال

 .على يق
ما الذي نفعله؟ ما الذي جيري؟ إن أكثر ما يزعجين هنا، هو : إن هديف من هذا التنا ، هو جعل الناس الذين أعرف بأهنم صادقون، أن ينساءلوا



مقالي هذا كاماًل على شيخنا ووالدنا العالمة ربيع بن  ان هؤالء أن يكونوا رجااًل ويعرضو أرجو م: وأقول أخرياا
دون أن يخفوا منه شيًئا البّتة، وال أن يحذفوا أو يغيِّروا أو  -حفظه اهلل ونصر به الحق  –هادي المدخلي 

 !يحرِّفوا منه كلمة واحدة
بهم في هذه الفتنة، قد ال يدرون حقيقة المخّطط، وَمن  إن بعض الذين زُج  : -من باب اإلنصاف–وأقول 

الذي يديره في الخفاء، إنما اسُتخِدموا فقط إما بإغراءات ووعود كاذبة، أو تحت وطأة اإلرهاب 
 .(81)والتهديد

 :لتن األمر كما قال الشاعر

 إن العفيف إذا اسنعان خبائن            كان العفيف شريته يف املأمثَِ 

  :وقال آخر

 إذا أنت محلت افخؤون أمانة         فإنك قد أسندهتا شرَّ مسندِ 
 -َولِلَِّه احَلْمدُ -َلْسَنا ": "ِإْزَهاق أَبَاِطيِل َعْبِد اللَِّطيِف بَامِشيل"يفظه اهلل يف –وكما قال شيخنا العالمة ربيع بن هادي 
 .َواَل ِلَمْن ُهَو َأْكبَـُر ِمْنُه مبَرَاِيلَ أَتْـَباعـاا ِلأْلَْلَباين، َوَلْسَنا مبُنَـَعصِِّبنَي َلُه، 

                                                                                                                                                                                                                 

 .وبال وفاءحتويل هؤالء األشخاص إىل أناس بال ضمري 
هي من يقوم بتل هذا، جيب على اجلميع أن يعرف، إن كل املعلومات اليت « اجلماعة»التل يعرف، لتن ال أيد يسنمع، إنين أقول بصراية بأن 

شرطي ، وإهنم من جيلب املعلومات، وهم من ينتلم عنها، جيب أال خيدع أيد بتلمات «اجلماعة»تطرح على األجندة يف األيام األخرية هي من 
اجلماعة، واألشخاص الذين يقومون بنسريب املعلومات يقومون خبدمة  الدولة، ونائب الدولة واإلعالم احليادي، إن كل هذه األمور تنم بنعليمات

 .برأيهم، إهنم يقومون بالدعاية املمنهجة ال غري« اجلماعة
 .ومن يعمل بأمر اآلخرين لن يذوق طعم هذه احلياةإن أهم ما مينلته اإلنسان هو يرينه، جيب أن يفتر حبرية ويقرر حبرية، 

، لتنين أؤمن بأن اهلل تعاىل يراين ويراقبين، وال ميتنين أن أستت أمام -وكأهنا ليست واجبا علي وليست من مهامي-کنابيت ْلذه األمور رمبا تبدو 
 .رواظلم وكذ  وخداع ما تحدث، جيب علي أن أوضح ما تحدث ؛ لتي أمحي الناس من أن ينضر 

ر  يف األصل، ال داعي لبناء دولة داخل دولة، خضحی، وال داعي لنخريب النظام امللقد ضحينا بالتثري من األرواح يف سبيل هذه الدولة، وما زلنا ن
 . ا ملواطنيهاال ميتن أن نفهم هذا بالعقل، لو اسنمر الوضع على هذا احلال سنصبح تركيا جحيما 

 . فإن هذا النفتري سيؤدي إىل ختريب أكثر يف احلياة! أمر عادي إن ما تحدث: ال ميتننا أن نقول
 اهـ ".اإن كل من يدقق فيها يسنطيع رؤينها ألعرف هذه األمور، ال داعي ألن أكون كاهنا 

األسرار افخفية جلماعة : سّر املعبد"ثروت افخرباوي يف  -م۲۰۰۲والذي ترك اجلماعة عام –قال القيادي السابق يف مجاعة اإلخوان املسلمني  (1 )
انتببت يف فرتة من ييايت على القراءة عن املاسون واملاسونيني، وکان ممَّا قرأته أن األفراد العاديني للماسون ال يعرفون (: "6 ص" )اإلخوان املسلمني

سرينها، وتتون هي اْليتل الذي تحفظ کيان  األسرار العظمى لننظيمهم العاملي، تلك األسرار تتون خمفية إال على الذين يؤمتنون على احلفاظ على
ننماء للجماعة املاسونية، وعند حبثي يف املاسونية اسنَـْلَفت نظري أن الننظيم املاسوين يشبه من ييث البناء الننظيمي مجاعة اإلخوان، يىت درجات اال

 اهـ!".وجدهتا وايدة يف الننظيمني



، َوأَتْـَباُع َأْصَحابِِه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِضدَّ النـََّعصُِّب َوالنََّبِعيَِّة الَعْمَياِء، َبْل حَنُْن أَتْـَباُع حُمَمَّد  -َولِلَِّه احَلْمدُ -َوحَنُْن 
 .ْم ِإىَل يـَْوِمَنا َهَذاالِترَاُم، َوَمْن َساَر َعَلى نـَْهِجهِ 

َناِهِج، َوِعْنَدنَا ِمَن الِعْلِم َوالَبِصريَِة وَ 
َ
َهِج نَزُِن األَقـَْواَل َواأَلْشَخاَص َواجَلَماَعاِت َوامل َنـْ

لَُنا ِلَذِلكَ َوهِبََذا امل  ". النـَّزَاَهِة َما يـَُؤهِّ

وحبمد هلل ملا كانت كنب أهل السنة ".. (: 14 ص )يف قمع املعاند  -رمحه اهلل-وقال العالمة مقبل بن هادي 
 ".وإن ستت ستت على ضيم ،بباطل ردَّ  مالزمة للعدالة يبقى افخصم أمامها مقهوراا؛ ألنه إن ردَّ 

 !!!واأليام ما زالت ُيبلى

 .وصلى اهلل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم
 

 وكتب
 أبو عبداألعلى خالد بن عثمان المصري

 441 مجادى اآلخرة    ليلة 

 


