
  

 تنبيه الغافلني

السلفيني رقأول من ف صعافقة همعىل أن ال  

صعافقة وعن و عبارة عن حقائق تارخيية عن بداية فتنة الوه] 

[شايخ السلفيني التفريق والتحريش بني امل ودهم يفجه  

 

 إعداد : 

 فهد بن عبدالعزيز األمحد
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 آله وعىل حممد نبينا واملرسلني األنبياء أرشف عىل والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 : بعد أما...  أمجعني وصحبه

 اجلابري عبيد الشيخ بني الصعافقة حرش عندما الساحة عىل الظهور يف الصعافقة فتنة بدأت فقد

 فسبب ؛  ( 1)  منهام عبيد الشيخ رحتذي إىل هذا فأدى عطايا أسامة الشيخ و بازمول أمحد والشيخ

 وهو - التأييد إما التحذير هذا من الصعافقة موقف وكان السلفيني عند كبريا   لغطا   التحذير هذا

 .  التوقف أو - األغلب

 الذي عبيد الشيخ جرح يقبلوا  لكي السلفيني عىل للتشويش ذلك بعد سعوا  قد الصعافقة إن ثم

 هذا رد من السلفيني لتخويف القواعد بعض ابتداع األول:  أمرين إىل فلجأوا لألدلة مفتقرا   كان

 ،  ( 2)  املحمدي عرفات تغريدها أعاد التي"  فيه جرح العامل جلرح رّدك"  قاعدة فجاءت اجلرح

 مقدم املفرس اجلرح"  كقاعدةامهلا يف غري موضعها واستع السلفية القواعد بعض حتريف والثاين

  ( 3)  قبوله عىل الناس إلجبار ؛ يالرفاع عبداإلهل فعل كام"  املبهم التعديل عىل

 بازمول أمحد للشيخ تزكيته سحب قد ربيعا   الشيخ أن الصعافقة أشاع الكبري اللغط هذا ومع

 عليها باق وأنه تزكيته عن يرتاجع مل بأنه فأجابه هذا عن وسأله ربيع للشيخ أمحد الشيخ فذهب

تن حبت تزكيتك هم أهل فتن يريدون الفيا ابني هؤالء الذين يقولون إين س:  ربيع لشيخا لقا ثم

 باحلث للسلفيني وجهها رسالة ربيع الشيخ كتب. ثم ( 4) بني الشباب السلفي ؛ فال تلتفتوا هلم 

 األول ربيع 2٨ بتاريخ هذا وكان وأسبابه اخلالف من واحلذر اهلل يف والتحاب التآخي عىل

 ( 5)   ـه143٦

 !؟ هبذا الصعافقة التزم فهل

                                                           
 (1 ) https://youtu.be/CTtClTYrrRc  

 ( 1) نظر للمرفقات ا ( 2) 

 ( 2) نظر للمرفقات ا ( 3) 

 (4 ) 23240http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t= 

 ( 3) نظر للمرفقات ا ( 5) 

https://youtu.be/CTtClTYrrRc
http://bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=23240
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 شهر من األواخر العرش يف العتيبي أسامة الشيخ ضد صلفيق بن عبدالله كتابات ءتاج فقد ، ال

 ! حطبا   النار فزاد ( ٦)  ـه143٦ عام رمضان

 يف للسلفيني نصيحته يف التواصل مواقع عىل املهاترات برتك أخرى مرة ربيع الشيخ أمر جاء ثم

 فخالفها النصيحة هذه هلم تُرق مل ةالصعافق ولكن ( 7)  ـه143٦ عام شوال شهر من السابع ليلة

 ( ٨)  ـه143٦ شوال 7 فجر يف عطايا أسامة الشيخ من أخرى مرة فحذر صلفيق بن عبدالله

 خالفها وكذلك ( 9)  ـه1437 حمرم 1 يف النبوي املرياث معهد و بازمول أمحد الشيخ من وكذلك

 عدم عن ـه143٦ شوال 1٠ بتاريخ كانت والتي آنفا   إليها املشار تغريداته يف الرفاعي عبداإلهل

 أسبابه املبني اجلرح و املفرس اجلرح بني التفريق

 :  فيها قال ( 1٠)  ـه1437 حمرم 7 اخلميس ليلة ُسجلت ربيع للشيخ ثالثة صوتية خرجت ثم

يخ،  (الطَّاعنني يقصد) اتركوهم بالتَّآخي، نصحت أنا"  حيح هو وهذا سكت، عبيد الشَّ  .الصَّ

ي نصيحة يخ أسكتت ربيع خالشَّ يخ ألنَّ  سكت! يتكلمون هم فكيف عبيد، الشَّ  عىل ربيع الشَّ

 !يتكلَّمون هم فلامذا، احلق

يخ يخ بنصيحة واقتنع سكت عبيد الشَّ  !تتكلَّمون أنتم فلامذا ربيع؛ الشَّ

 :هكذا هلم قولوا 

يخ  " . األشياء هذه واتركوا  بينكم والتَّعاون بالتَّآخي النَّصيحة يؤكد ربيع الشَّ

  ؟ هذا بعد الصعافقة توقف فهل

                                                           
 ( 4) نظر للمرفقات ا ( ٦) 

 (7 ) ng-a9M7Vs89https://youtu.be/ 

 (٨ ) 3.mp97330a5866top.net/d_d4ttp://cdn.toph 

 ( 5) نظر للمرفقات ا ( 9) 

 (1٠ ) djxEmipk2https://youtu.be/Mo 

https://youtu.be/89Vs7M9a-ng
http://cdn.top4top.net/d_d5866a97330.mp3
https://youtu.be/Mo2djxEmipk
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 عني تنقل ال: "  أسامة للشيخ قال أنه ربيع الشيخ عن نقل عندما عبدالواحد خالفها فقد ، ال

 ... منه وهم هذا بأن ذلك بعد أسامة ش عليه فرد ( 11)  ـه1437/  1/  17 يف... "  شيئا  

 يف منصور عادل الشيخ درس ونرضحي كانوا  ممن وهم التونسيني من مجاعة قام قد أنه تبني ثم

 للمدينة وإرساله عليه والتوقيع األمحد عبدالله الشيخ ضد بيان بكتابة األمحد عبدالله الشيخ بيت

 بدأوا قد الصعافقة كان هذا وقبل عبدالله البخاري أنه ذكروا هبذا أمركم من سئلوا  فلام

 يف عبيد الشيخ كالم إىل ذلك فأدى منصور عادل والشيخ عبيد الشيخ بني أيضا   بالتحريش

 !!  احلجوري مع بأنه عادل الشيخ

 للسلفيني مرجعا   يكون لكي كبرية جهودا   بذل قد خاريعبدالله الب أن إىل أشري أن وأود

!  بعضهم يف تكلم قد إنه بل فيهم الكالم يف السبب كان أنه مع - منهم املُحّذر املشايخ باستغالل

 أن بازمول أمحد الشيخ من طلب عندما ذلك ومن ، أالعيبه يعرفون كانوا  املشايخ ولكن -

 النصيحة بني للفرق رشحه يف أمحد الشيخ هذا كالمه عىل فرد األشخاص عىل الرد قبل له يرجع

 . وغريه األمحد عبدالله للشيخ هذا من قريب   حدث وقد ـه143٦ عام شعبان شهر يف والتعيري

 الشيخ تزكية فجاءت حصل بام وإخباره ربيع يخبالش باالتصال األمحد عبدالله الشيخ قام:  املهم

 صفر 4 بتاريخ البخاري صحيح رشح درس بعد له توجيهية كلمة يف منصور عادل للشيخ ربيع

 شعبان شهر يف ُعقد ثم ، السلفيني املشايخ واحرتام باالئتالف أخرى مرة وأوىص ( 12)  ـه1437

 السعودية من السلفيني املشايخ مع ربيع للشيخ الصلح جلسة"  ـه1437 عام"  العام هذا من

 بن حممد والشيخ ربيع الشيخ فيها وحث  دالله البخاريعبو وليبيا ومرص واليمن والكويت

د والتآخي اخلالف أسباب طرح عىل هادي  . السلفيني املشايخ بني والتوا

 ! ؟ الصعافقة موقف كان فامذا

                                                           
 ( ٦) نظر للمرفقات ا ( 11) 

 (12 ) 28http://cutt.us.com/pYT 

http://cutt.us.com/pYT28
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 أيب والشيخ عطايا أسامة الشيخ يف صلفيق بن عبدالله فطعن بغيهم إىل بغيا   ازدادواو هلا يلتفتوا  مل

: "  قال و هلام تغريدتني فيها وضع ( 13)  ـه1437 شوال 12 بتاريخ تغريدة يف الليبي الفضل

 ... " .  فتنة كل يف ويدخل يشء كل يف يتكلم اجلاهل

 : فيها قال هادي بن حممد للشيخ نصيحة األمحد عبدالله الشيخ نرش ثم

 ومكروه سوء كل عنه ورصف تعاىل اهلل حفظه املدخيل هادي بن حممد الشيخ شيخنا أطلعت

ننا بني حصل هو ما بعض عىل بالرياض بيتي يف اليوم هذا صباح  املهاترات من السلفيني إخوا

 ...التواصل وسائل عرب

 فينيالسل بني حيصل ملا األمل غاية وتألم جدا   حممد الشيخ فأسف

 وطاليب أبنائي مع متعددة لقاءات يف ذلك يف وتكلمت مرات عدة هذا أنكرت قد أنا:  وقال 

 . وإخواين

 ؟!! اإلخوان بني التناصح أين:  أيضا   وقال

 ؟!! الوسائل هذه عرب النرش إىل مبارشة يلجأون وملاذا

  ـه1437 شوال 14 بتاريخهذه النصيحة  وكانت

 عىل التأكيد من فيها هادي بن حممد الشيخ فأكثر ـه1437 عام عتبة جامع دورة جاءت ثم

د التناصح  العامنيني اإلخوة بني صلح جمالس وعقد وأسبابه اخلالف من واحلذر اهلل يف والتوا

  وغريهم

 !الصعافقة أفعال من شيئا   هذا يغري فلم

                                                           
 ( 7) للمرفقات  نظرا ( 13) 
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 سطره والذي"  منصور عادل بموقف التذكري"  ـه1437 شوال 2٦ بتاريخ بادخن أمحد فكتب

 السعدي منري من املباركة إال وجدت فام عنه ويدافع اإلمام حممد مع بأنه عادل الشيخ ليتهم

 ! ؟ االئتالف عىل احلرص من هؤالء فأين اوغريمه صلفيق بن وعبدالله

 

  فيض من غيض وهذا

 صيف احلر -عديدة مرات  – ربيع الشيخ توجيهات خالف الذي من - اإلخوة أهيا - فانظروا

 ؟! والطعن يف السلفينيواالختالف  التفرقوعدم عىل املودة واالئتالف 

 لو فمثال  ! ؟ به سريضون هل اآلن به عملنا لو الفتنة هذه بداية يف الصعافقة كتبه ما إىل وانظروا

 بن حممد الشيخ قول يف أسبابه املبني واجلرح املفرس اجلرح بني الفرق أنه يف الرفاعي كالم طبقنا

 ! ؟ اجلرح أسباب ببيان سيطالبنا أم هبذا سيكتفي هل كذاب أنه صلفيق بن عبدالله عن هادي

 بعد هذا ألهنم تكلموا يف الصعافقة ؟!يالم الشيخ حممد بن هادي وغريه من املشايخ وهل 

 ويِزنون بمكيالني يكيلون الصعافقة أن حقيقة - الكريم القارئ أهيا - لك ليتبني هذا نقول

 السلفيني سقاطة أنفسهم وإلنرصل تجاء إنام للعلامء احرتامهم ودعوى قواعدهم وأن ميزاننيب

 . شوكتهم وكرس مجعهم وتفريق

  نحورهم يف كيدهم يرد وأن رشورهم السلفيني يقي وأن هبم علامءنا يبرص أن اهلل نسألف

 أمجعني وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهلل وصىل

 زيز األمحد العدوكتبه فهد بن عب

 ـه144٠/  12/  2
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 املرفقات

 
 ( 1رقم )  الصورة

 
 ( 2رقم )  الصورة

 
 ( 3 رقم ) الصورة

 
 ( 4 رقم ) الصورة

 
 ( 5رقم )  الصورة

 
 ( ٦رقم )  الصورة

 ( 7رقم )  الصورة

 


