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 توضيح أمر بياني في تزكية الصعافقة قديًما

 ،وعلى آله وأصحابه ومن اتّبع هداه رسول اهلل بسم اهلل واحلمد والصالة والسالم على
دليل  -دون أن يشعر–ظهر أما بعد، فإنه من دقيق مكر اهلل احلسن لعبده الذي يكفيه سبحانه شرَّ عدوه، أن جيعل عدوه ي  

 ، وجعلها تكأة للدجل والتشويه لألمناء الشرفاء.عليَّ  براءته من فرية طاملا رّوج هلا هذا العدو املاكر
اْسِتْكَبارًا ِف اأَلْرِض َوَمْكَر السَّيِِّئ َواَل {، وقال عز وجل: }َوََيْك ر وَن َوََيْك ر  اهلل  َواهلل  َخي ْر  اْلَماِكرِينَ قال اهلل عز وجل: }وقد 

 {.َيَِيق  اْلَمْكر  السَّيِّئ  ِإالَّ بَِأْهِلهِ 
َواْصِبْ َوَما َصب ْر َك ِإالَّ ينبغي أن يتعّلق قلبه دائًما بقوله تعاىل: } -ِف اخلصومة َفَجَرة  – َمَكَرة   والعبد املؤمن إذا واجهه أعداء  

سِّن ون{، نسأل اهلل سبحانه أن نكون  ه م بِاهلِل َواَل ََتَْزْن َعَلْيِهْم َواَل َتك  ِف َضْيٍق ِّمَِّّا ََيْك ر وَن. ِإنَّ اهلَل َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا َوالَِّذينَ  ُم 
 منهم.
ت قوم  وهم  –الصَّعافقة فوا برِ القوم الذين ع  م فقد قا بنشر صوتية جمللس خاص مجع بني الشيخني الوالدين الكرَيني:  -ُب 

، والذي س ِجل ، مع بعض الطلبة-حفظهما اهلل ومتَّعهما بالعافية–ربيع بن هادي املدخلي، وحسن بن عبدالوّهاب البنا 
 .(1)بدون إذن الشيخني الوالدين الكرَينيخلسة 

د ُممد هادي وجاء هنا خالد أبو عبد األعلى، أيَّ : "-حفظه اهلل–قال شيخنا الوالد العالمة ربيع بن هادي  وِف هذه اجللسة
 ب مث رجع مرة ثالثة مع ُممد هادي".ا، كتب الكتاوعاتبته وبينت له، وأنه ما عنده شيء، قلت له اكتب اعتذارً 

 ما حدث إمجاالً، وإليك التفصيل؛ كي تتضح األمور: -حفظه اهلل–قلت: وقد ذكر 
العالمة ربيع بن  اصليت العشاء ِف املسجد النبوي، وتوجهت إىل بيت شيخن 9331ربيع اآلخر  3 في ليلة األربعاءف

، -وفقه اهلل– فلما وصلت كان ِف استقبايل عمر ولد الشيخ ربيع هادي وصحبين تلميذي األمني ُممد بن أمني الفرنسي،

                                                           

لذي نشر، ، وليس اكالمي، مث قال يل الشيخ: الكوري هو الذي سّجل، فقلت له: ال.. ما سجَّل مل يكن موجوًدا، ليس هو الذي سّجلفأقر الشيخ   (1)
 الذي نشر فواز املدخلي.

جلنوب: الشيخ عبداهلل النجمي، والشيخ وهو الذي يطعن اآلن ِف مشايخ ا -ِف صامطة–فسألين الشيخ: َمن فواز؟ من الصعافقة؟ قلت: نعم الذي ِف اجلنوب 
 فقال الشيخ: ال حول وال قوة إال باهلل!ُممد زيد املدخلي، والشيخ ُممد صغري عكور، يطعن فيهم ويسقطهم، 

 ؟م هذا شيخنا أن ي سَقط هؤالء األفاضل الذين هم تالمذة شيخنا الوالد العالمة زيد: هل يرضيك-حفظه اهلل–مث سألت الشيخ 
 ؛ هذه جرأة!رجل عنده عجز، وعنده نقص؛ يسقط الكبار، يسقط األصالء: -ظه اهللحف–فأجاب 
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ن لنا ِف الدخول على الشيخ ِف غرفة أخرى  ذِ فجلست ِف غرفة الشيخ ِف الطابق العلوي، ومل يكن الشيخ فيها، وبعد برهة أ  
 .ي الرحيلي، وعبداملعط-وما كنت أعرفه ِف تلك الفينة– (2)كان يسرتيح فيها، وكان حاضرًا: مهّند

وبعد أن سألين الشيخ عن أحوال مصر والشيخ حسن، سألين مباشرة: هل أنت تكّلمت ِف عرفات وعبدالواحد وعبداإلله 
 وإخواهنم؟

 فقلت: ال.. قال: البّتة؟ .. قلت: البتَّة!
ل من إحدى جمالسي ِف التعليق على "رسائل الشيخ ُممد بن هادي إىل فأتى عبداملعطي بورقة فيها تفريغ كالمي الذي است

طالب العلم"، وهذه اجملالس كانت داخلة َتت سلسلة تعليقايت على كتايب "التعصُّب للشيوخ"، وكان تاريخ هذا اجمللس ِف 
 .9331ُمرم  93ليلة 

 وقام عمر ولد الشيخ بقراءة هذه الورقة، وهذا نصُّ الكالم:
شيخ ُممد بن هادي نزلت على رءوسهم كالصواعق، كلمات قاهلا ما توقعوها، هم ظنوا أهنم سيطروا على كلمات ال"

 الدعوة ِف مجيع أحناء العامل.
: هؤالء فاقوا حدادية فاحل احلريب، بل حدادية احلداد األول ِف اخلفاء -وقد تتبني لكم بعد حني إن أحيانا اهلل–أقوهلا اآلن 

 ية دون أن يشعر أحد ِف خفية عجيبة".ِف ضرب الدعوة السلف
 : هل أنت قصدت هؤالء ُبذا الكالم؟-حفظه اهلل– فقال الشيخ
 فقلت: ال.

وحنن  قلد َمن هو أكِب منه، فكيف أقلده؟!فقال: ال تقلد ُممد بن هادي .. فقلت: أنا ال أقلد ُممد بن هادي، ومل أ
 تعّلمنا من فضيلتكم َتري الدليل وعدم التعصُّب.

 الشيخ: إن ُممد بن هادي ظلم إخوانه، وقال عنهم "صعافقة"، أي جهال، وهم َيملون شهادة الدكتوراة..إخل. فقال
 مث قال: َمن كنت تقصد ُبذا الكالم.

قلت: قصدت الذين يتصدرون ِف الكتابة ِف مواقع النت، وهم ليسوا أهاًل للتصدر، ويثريون الفنت، وقد بّينت مساهتم ِف 
 سنتني تقريًبا بعنوان "رويبضة النت". مقال يل نشر منذ

 فكان عبداملعطي يقاطعين بسوء أدب قائاًل: تقصد َمن؟ كالمك يتنزل على أحد معنّي!
 .(3) د القاهريفأجبته: يتنزل على حنو مسري بن سعي

                                                           

 م.سألين شيخنا الوالد حسن: م هنَّد منهم؟ قلت: نع (2)
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وكان قصدي ظاهرًا أين أقصد أشكاله من رويبضة النت، فهو جمرد منوذج واضح عند العقالء من جهة التعامل وإثارة الفنت  
لسفاهة، فهذا النموذج انتشر على صفحات النت، وظنوا أهنم سوف يسيطرون على الدعوة من خلف الشاشات، وهم وا

رويبضة، فجاءت نصائح الشيخ ُممد بن هادي لطلبة العلم، واليت كنت أعّلق على بعضها من خالل تعليقي على كتايب 
 ."التعصُّب للشيوخ" مؤكدة ملا ذكرته ِف مقايل "رويبضة النت"

، (4)إمجاالً  أعرف بعض املواقف السيئة لبعضهم وِف تلك الفرتة ما كان الشيخ ُممد بن هادي مسى أحًدا منهم، ولكين كنت
 كنت أحسبها مواقف فردية، وما جاء ِف ختيلي أهنم تنظيم عاملي يريد السيطرة على الدعوة، مث صدق حدسي فيهم.  لكين

 فلما جادلين العالمة ربيع فيهم، بينت له أين ال أعرف أغلبهم، ووجهت كالمي لعبداملعطي قائاًل: أنا ما التقيت بك إال مرة
 ، فكيف أتكلم فيك وأنا ال أعرفك؟(5)واحدة

مث وجدت منهم سوء أدب ِف الكالم معي وعدم مراعاة حلالة الشيخ الصحية، حيث كان خارًجا من عملية جراحية خطرية  
كادت أن تودي حبياته، فأشفقت على الشيخ وما أحببت أن يتعبوه باجملادلة، فأجبت طلب الشيخ؛ كي أؤكد له صدقي ِف 

 مجيًعا ُبذه الكلمة، وأين ال أبدعهم، فهم بالفعل عندي سلفيون.عدم قصدهم 
 !الفرنسي وكنت أشعر بتحركات ونظرات مريبة من عبداملعطي ومهّند، وأّكد يل هذا رفيقي ُممد أمني

 ، وذلك بعد صالة العشاء حبوايل ساعة، وملا9331ربيع اآلخر  3وقد قمت بزيارة الشيخ ُممد بن هادي ِف ليلة اخلميس 
أخِبته مبا حدث مع شيخنا العالمة ربيع بن هادي من كتابيت هلذه الورقة ِف حّق املذكورين، حزن الشيخ ُممد، وقال يل: 

                                                                                                                                                                                                                              

عبدالوّهاب البنا بعض كلمات السفيه  بعد نشره، وذكرت له ِف حضور شيخنا الوالد حسن بن "رويبضة النت"وقد كنت عرضت على الشيخ مقايل هذا  (3)
 وأين عّرضت به، ومل أصرح بامسه. ِف السّب والشتم، مسري بن سعيد

 َتذِّر منه.أن هذا سفيه كان جيب عليك أن تذكره بامسه و فقال يل الشيخ ربيع:  
 سوف نناصحه!كي ال ينشر عن الشيخ ما يشني هذا السفيه، وأخذ يقول:   -مدافًعا عن صاحبه–فتدخل عبدالواحد 

 مل ينتفع ُبا واتبع هواه! -لألسف–، لكنه ورغم ذلك ملا رجعت إىل مصر جلست جلسة طويلة تزيد عن ثالث ساعات ِف مناصحة هذا السفيه وموعظته

، وبعض طلبته املقربني، بل بني الشيخ وبعض -حفظه اهلل–أقصد ُبذا مواقف الزهراين ِف مكة ِف ُماولة التحريش بني شيخنا العالمة ربيع بن هادي  (4)
 سلفيني، ِّما هو متواتر عنه ال ينكره منصف رأى هذا وعاشه عِب سنوات.املشايخ ال

ن نه عبدالواحد املدخلي ِف املدينة، كما هو متواتر عن كليهما ِف وقائع يندى هلا اجلبني َيكيها علماء أفاضل وطلبة علم ثقات وسلفيون ممث استلم الراية م
 !عامة السلفيني يستحيل تواطؤهم على الكذب

 عد.وهناك أشياء أخرى مل أذكرها ب (5)



 4 

ِّما أنا أشرت إىل شيء منه ِف مقايل: – إن الشيخ ال يعرف شّرهم، مث بدأ يسرد يل شيًئا من شّرهم ومكرهم بالدعوة السلفية
 ، وكيف أنه صِب عليهم سنوات.(6)-لسرية""براءة السلفية من جمالس الشورى ا
 فسألته: هل هم كانوا طلبة عندكم؟

نعون من قَبل املسئولني، فكنت علّي كتًبا ِف احلج،  كانوا أحيانًا يقرءونعبدالواحد وعبداملعطي،   بعضهم، حنوفقال:  وكانوا َي 
 أشفع هلم كي يبقوهم وال يصرفوهم.

ًنا فضل العالمة ربيع بن هادي: أشهد أنه عامل كبري، وأنه صاحل زاهد عابد فقيه، وأسأل اهلل سبحانه أن يبصره مث قال مبي ِّ 
 بأمر هؤالء.

للدعوة ِف شىت البلدان، جبانب مقاالهتم وقواعدهم اليت  وبعد هذا كانت تصل إيلَّ مواقف هؤالء اليت فيها إفساد وتفريق
 .َتوي على خمالفات منهجية ظاهرة ِّما يدل على صدق حدس الشيخ ُممد بن هادي فيهم

وكان أخطر هذه املخالفات اليت ك ِشفت: جمالس الشورى السرية اليت أبنت عن حقيقة تالعبهم فيها ِف مقايل: "براءة 
، وأظهر -بفضل اهلل وقوته–هزًّا  باطلهمى السرية"، هذا املقال الذي أضّج مضاجعهم وهزَّ أركان السلفية من جمالس الشور 

  حقيقة مكرهم بالدعوة السلفية أكثر وأكثر.
إىل شهر مجادى اآلخرة  9331 من شهر رمضان مكنونًا ِف جعبته: ملاذا أبقيتم هذا التسجيل للقوموالسؤال احملرج 

 ِف ذلك التوقيت َتديًدا؟ ، فلماذا مت إخراجه9331
هل القصد بنشره ِف ذلك الوقت هو إفادة املسلمني مبا فيه من توجيهات ونصائح طيبة من شيخنا العالمة ربيع بن هادي 

 حول أمهية إصالح ذات البني، كما جاء ِف عنوان "اخلِب"؟!
لقصد النبيل، إمنا قصده الظاهر هو إظهار ما ناشره ليس هذا ا قصد: أن -الواضحة البيّنة اليت يدركها أي عاقل–واإلجابة 

ِف هذا السياق؛ كي يظهروا للمغرَّر  ، مقحمةجاء ِف طّيات اللِّقاء من ذكر عبارة الشيخ ربيع ِف حّق تلميذه أيب عبداألعلى
 ُبم أن أبا عبداألعلى يريد الفتنة وال يريد إصالح ذات البني، كذبوا!

، فصارت كالكثيب األهيل تذروه آناء -الساقطة بذاهتا عند العقالء-على شبهتهم  تيتقد أ -ول اهلل وقوتهحب–وها أنا ذا 
 َوالَِّذيَن ََيْك ر وَن السَّيَِّئاِت هَل ْم َعَذاب  َشِديد  َوَمْكر  أ ولَِئَك ه َو يَ ب ور {.الرياح، فال يبقى منه شيء.. }

                                                           

يه وقد كنت عرضت على الشيخ مقايل هذا "رويبضة النت" بعد نشره، وذكرت له ِف حضور شيخنا الوالد حسن بن عبدالوّهاب البنا بعض كلمات السف (6)
 مسري بن سعيد ِف السّب والشتم، وأين عّرضت به، ومل أصرح بامسه.

 مسه وَتذِّر منه.فقال يل الشيخ ربيع: هذا سفيه كان جيب عليك أن تذكره با 
 كي ال ينشر عن الشيخ ما يشني هذا السفيه، وأخذ يقول: سوف نناصحه!  -مدافًعا عن صاحبه–فتدخل عبدالواحد 
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َسي ِصيب  الَِّذيَن َأْجَرم وا َصَغار  ِعْنَد اليت ال تتبدل وال تتغري: }سنة اهلل وعقوبته  -إن مل يتوبوا وينيبوا–وسوف متضي عليهم 
 اهلِل َوَعَذاب  َشِديد  مبَا َكان وا ََيْك ر وَن{.

 وصلى اهلل على ُممد وعلى آله وأصحابه وسّلم
 وكتب

 أبو عبداألعلى خالد بن محمد بن عثمان
 0441جمادى اآلخرة  82الثالثاء 

 
 عّلق الشيخ الوالد حفظه اهلل قائالً: وبعد انتهاء قراءيت

، لك خمرًجا من تلك الكر باتنا جيعل جئت باملوضوع من أصله، ربّ  جئت ُبا من أصلها، أنت جئت باحلكاية من أصلها،
 ويثبتنا ِف ديننا ودنيانا؛ جزاك اهلل خريًا شكر اهلل لك. ويكفينا شرَّهم،


