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 شهادتي على الصعافقة وإفسادىم للدعوة السلفية في الجنوب الليبي
 ) الجزء الثالث (

 زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت وبعد: والصالة والسالم على نبينا بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللئام وتصرفاهتم اليت  فما زلنا نعرض عليك أيها القارئ الكرمي الباحث عن احلق مواقف الصعافقة

ُُياك ومبا  ، وبصَتة مبا حدث على علمٍ  ادلستبصرأفسدوا هبا الدعوة السلفية يف اجلنوب اللييب لتكون أيها 
بل ىؤالء الذين لبسوا لباس السلفية مث ىم ي وحرب ماكرة من قِ لم وتعدِ لسلفيُت من ظُ للدعوة السلفية وا

 ون جهلهم للمنهج ولعلماء ادلنهج.     نسبُ ىذا ادلنهج الصايف النقي ويَ أصول قواعد و  وُيّرفونُياربون السلفية 
فمن إفسادىم حتذيرىم من السلفيُت والطعن فيهم ألهنم خالفوىم يف طعنهم يف ثلة من العلماء ، وطعنهم   -6

ن ؛ فطعن كذلك يف عدد كبَت من كبار ادلشايخ وطلبة العلم ؛ فأما شيخ اجلبل درماهنم فقد توىل كرب ىذا الطع
يف عدد كبَت من الشباب السلفيُت يف غرب البالد وجنوهبا وشرقها ، بل حىت صعافقة الشرق مل يسلموا من 

ولكنهم سرعان ما اضلنوا لو وخضعوا وقالوا: )جلسنا مع العلماء واستبانت لنا األمور( فجاء رده عليهم ؛ طعنو 
عنكم. وتفرغ بعدىا دلن خيالفو وجلس يُقشر العصا  تُ وقال ذلم بلسان حالو: افعلوا ما شئتم فقد رضي سريعاً 

 للسلفيُت وكأهنم عبيٌد يف زلميتو. 
ر من خَتة الشباب السلفيُت الذين ذلم نشاط ظاىر يف الدعوة إىل اهلل ونشر السنة والذب فتكلم وحذّ 

حولو ثلة من  حىت التفّ  هم الباطلة،وافق ىواه حّذر السلفيُت منو ورماه بالت  عنها ، فكلما ُسئل عن شخص ال يُ 
يف جرحو لطلبتو ، كلما أرادوا إسقاط سلفي نقلوا لو أنو مع العالمة زلمد بن ىادي ، فكل مكان من  الصعافقة 

 و وشتمو للعلماء.من أظهر طعنو وسبّ  مث سألوه عنو ؛ فلم يسلم منو أحٌد من السلفيُت إالا 
مد فتحي ، وحّذر أىل اجلنوب منهم بععمو ، ومل يأت األخوين الفاضلُت: علي رزق وزلومن طعنو أنو طعن يف 

معلوم من قواعد اجلرح والتعديل ، فمن جبرح مفّصل مفسر يُبُت فيو سبب حتذيره منهما ، كما ىو معروف 
 ثبتت عدالتو ال يُقبل فيو اجلرح إالّ مفسراً ؛ أليس كذلك يادرمان؟!! أم عندك غَت ىذا؟!!.

وطعن يف عدد من السلفيُت من مدينة ، وحّذر منهم من مدينة الرييانة األخوة  وطعن كذلك يف غَت واحد من
ومل يسلم من طعنو حىت ادلعهد الديٍت حيث حّذر من ادلعهد الديٍت التابع للحكومة الليبية العنتان وحّذر منهم ، 

يئة األوقاف الشرعية نائب رئيس ىوطعن يف وطعن وحّذر من شباب سلفيُت ُكثُر من مناطق سلتلفة ، ادلؤقتة ، 
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 -أي ظلمو  -، وختم جرحو  أفىت بعدم الصالة خلفويف شرق البالد وكذب عليو وتقّول عليو مامل يقلو ، مث 
وكان ىذا يف زلاضرة منقولة على  ال أُراه إاّل ىو من سيكون ىناك()و و: أنو سيكون يف معبلة التأريخ. بقول

 أمثالو.فحسبي اهلل ونعم الوكيل فيو وفي  العلن.
ر من نائب رئيس اذليئة يف مداخلة حيث حذّ  -ادلرج  من -وكذلك سار على هنجو الصعفوق موسى سامل  

 ىاتفية من زعانف اجلنوب والسبب ألنو خالفهم يف طيشهم وجهلهم. 
اتصل مبكاتب أوقاف اجلنوب وطلب منهم  عندما، وكذلك فعل أنس احلداد غَت مرة  وكذلك فعل فؤاد العنتاين

لرئيس اذليئة وحثهم على كتابة طلب تغيَته ، فوافقو  اً يشهدوا أن الدكتور رافع ال يصلح أن يكون نائب أن
على حد زعمهم اخلائب  -حوا ذلذا ادلكر يف أول أيام شهر رمضان ادلبارك ورشّ  اً تماعاً خاصّ بعضهم وعقدوا اج

اىم اهلل تعاىل من ىذه الكبَتة ، ويف مراسلة أحد زعانف الوادي ، وشهدوا شهادة زور ، وخالفو بعضهم وصلّ  -
بَت جلبَت لنا مكاتب اجلنوب ولكن سبا  ....وإن كنتَ )..كتب يل:   -من ادلرج  - بيٍت وبُت محد بودويرة

ول ىذا ، ولو حا لو قرونوىذا كذٌب  (ون منكتراغن وغات والشاطئ يشتكُ  مشاكل وفنت وقد جاء شباب من
أن  . فما كان مٍت إالّ طة ؛ ألنو سيجد عكس كالمو متاماً نفسو يف ور  كذبو لوجد  علىقيم الدليل الكذوب أن يُ 

هبم واحدًا واحدًا ؛ فأما مدير مكتب الشاطئ فقال: أنا مل أذىب للهيئة قط وما قلُت ىذا الكالم.  اتصلتُ 
ا مشاكل ؛ بأحد خطباء منطقة تراغن وسألتو عن صحة ىذا الكالم فقال: ال أعلم أنك أثرَت عندن واتصلتُ 

بل بالعكس أنت جئت لعالج مشكلة وجلست مع عضو البلدية وجلست مع جلان ادلساجد. وأما مدير 
مكتب غات فنفى أيضاً أنو قال ىذا الكالم ووعد أنو سيتحقق من أعضاء مكتبو ليجد من قال ىذا الكالم ، 

الثابتُت مبا حصل فاتصل مبدير واختفى وإىل ىذه اللحظة مازال يتحقق ، فأخربُت أحد السلفيُت الواضحُت 
وىكذا ، واخلالصة قال يل: ىؤالء َكَذبَة كل  مدير ادلكتب آخر والععنف أحالو إىل ادلكتب فأحالو على زعنف

، ولم يقل واحد منهم: نعم صحيح  عائو الكاذبهم كذ بوا حمد بودويرة في اد  فكل  . اً واحد يقول كالم
        الصعافقة وزعانفهم في كل مكان. غرابة فهذا ىو حالوال  نحن ذىبنا للهيئة واشتكينا فيك.

 وكل ما ذكرنا من مواقفهم ادلخعية موثقة بعضها بالصوت وبعضها بالصورة والشهود. 
وأما دليل الجرح فعالم الجرح ضاء الهيئة والكذب عليهم علناً، فعند الصعافقة يجوز الطعن في أع

      لم يأتوا وال بذرة دليل. لذلك والتعديل ال ُيسأل عن األدلة!!!!
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نشر صورة كرسي الوعظ الذي يعظ حيث بعض زعانف الصعافقة بو قام  ماومن حرهبم للسلفيُت وتنقصهم 
سيكون ىذا  باً وكتب عليها: قري -حفظو اهلل  -الوقور مبارك عبداهلل أبوععوم  عليو األخ الفاضل والشيخ

 . اً ياً منسيّ الكرسي نس
ال يوجد مثلو يف نشر العلم يف  اً ُياربون كرسيىل البدع ؛ إذ كيف ُخّدام أ ال يقوم هبا إالّ وىذه سفاىة ومحاقة 

يف ليبيا كلها ؛ فبحسب عملي ومتابعيت للوعظ يف اجلنوب ما رأيُت  اجلنوب كلها وال أكون مبالغًا إذا قلتُ 
ظ كل أيام األسبوع ماعدا اجلمعة واعظًا ملتعمًا بوعظو ومكثرًا منو مثل ىذا الواعظ حفظو اهلل ، فأين من يع

ملتعمًا بذلك على الدوام؟؟ أين من قرأ ومازال يقرأ عشرات الكتب ألىل العلم يف مسجده؟؟ ومع ىذا فقد 
شديدة  احلرب ، وطعنوا فيو بطعون ا أشدّ حاربو ُخدام أىل البدع وشلثلو التنظيم السري للصعافقة يف مدينة سبه

 أصحاب الفطرة السليمة.           مل يرتضيها حىت عوام الناس من
ومن إفسادىم إقحام عوام ادلسلمُت يف فتنتهم ومناقشتهم يف أمور ال يعرفوهنا ؛ فحىت الذي يقع يف الشرك  -7

أو ال يصلي أقحموه يف ىذه القضية ، وصوروا للناس أن السلفيُت الذين خيالفوهنم مبتدعة وأهنم شر وأهنم 
وتركوا دعوة الناس إىل التوحيد والسنة ، فصارت دروسهم وكلماهتم ومداخالت خالفوا ادلنهج السلفي ، 

األوصاف ؛ فاحتار   قبحن فيهم بأشد العبارات ووصفهم بأرؤوسهم كلها تصب يف التحذير من السلفيُت والطع
ذي : ما النالكالم على التوحيد وأخذوا يسألو كثَت من الناس شلن كانوا يسمعون العلم الصايف ويسمعون 

حصل بُت السلفيُت؟ ما معٌت الصعافقة؟ دلاذا أنتم منقسمون؟؟ من ىو الشيخ زلمد بن ىادي؟ ما معٌت 
 احلدادية؟؟ فالن )الصعفوق( مع من؟؟ فالن )الععنف( معكم أم ضدكم ياشيخ؟؟ 

      المجرمين.الباطل ولتستبين سبيل إال  البيان وااليضاح والتفصيل ليتبين الحق من  فلم يكن لنا من بُد  
ىل البدع؛ حيث اقتضى ىذا اذلجر عدم جرىم للسلفيُت ومعاملتهم معاملة أومن إفسادىم وجهلهم ى -8

ما قة ومها: بازلرزىم ومصراتيهم ؛ فأالسالم عليهم وعدم رلالستهم ، وىذا تطبيقًا منهم لفتوى رؤوس الصعاف
دري أين وجد جرىم حبجة أهنم مع ابن ىادي ، وال أفىت هبلوىم معاملة أىل البدع ، واآلخر أاألول فقال: عام

 نو من متعصبتو؟! يف مسألة اجتهادية يُهجر ويُتهم أخذ بقول عامل ىؤالء اجلهلة أن من أ
ومن مواقفهم ادلخعية يف ىذا الشأن ما قام بو الععنف عع الدين عيسى من مدينة مرزق حيث اتصل  

خ سلفي معروف مبنهجو وعقيدتو ونشره للمنهج من خالل عن أيسألو  -رمحو اهلل  -ن البنا بالعالمة حس
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ىكذا بضم التاء على لغة  -وعظو يف ادلسجد ؛ فقال يف اتصالو: حياك اهلل والدنا....عندنا شاب يف قريتُنا 
متعصب للشيخ زلمد بن ىادي وال يقبل كالمكم فيو ، ويرفض اجللوس مع إخوانو ليُبينوا لو......  -الصعافقة 

ُُييبو: ال ال لكن اتركو..... مث يرجع ويقول للشيخ: ىل يُهجر  -رمحو اهلل  -هجر وُُيذر منو؟؟ والشيخ فهل يُ 
وُُيذر منو؟؟ مث عاود للمرة الثالثة: ىل يُهجر وُُيذر منو؟؟ فحاول ىذا الشاطر ادلاكر أن يستخرج فتوى ذلجر 

يظفر مبراده السيء ، وال أدري ىل ما زال  فطن دلكره وطيشو ومل -رمحو اهلل  -األخ السلفي ولكن الشيخ 
زعيم تنظيمهم عبدالواحد وطالبو بالتوبة أم ال؟؟ وىل مازال أن بعد صفع والدىم  -رمحو اهلل  -العالمة حسن 

أنو ىاجٌر لألخ ادلسؤول عنو وال ُيسلم عليو منذ من الكبار أم أصبح ال شيء عندىم؟؟ ومن محاقة ىذا الععنف 
ق اذلجر على أخيو السلفي مث راح يسأل العلماء ، وىكذا ىم فعلوا ويفعلون يف ظر كيف طبّ فًتة طويلة ، فان

 تفريقهم للسلفيُت ، نعوذ باهلل من شر أعداء الدعوة السلفية وأعداء السلفيُت.
يتصف بالكذب والُكره الغريب  -ععالدين عيسى  -واعلم أيها القارئ ادلنصف أن ىذا الععنف ادلاكر  

ه من سكن طلبة الشيخ ؛ فقد كان ميكر بالسلفيُت ويكذب عليهم قبل فتنة الصعافقة ، لذلك مت طردُ للسلفيُت 
يف طرابلس بسبب إثارتو للفنت وادلشاكل بُت السلفيُت ، ودلا جاءت  -حفظو اهلل  -اللييب الصويعي أبوالفضل 

احب اجلهود الدعوية يف مرزق ، فتنة الصعافقة وجد بُغيتو وركبها وتًتس هبا وأصبح ىو طالب العلم وىو ص
 -وال عجب مع الكذوب  -واحلقيقة أنو ىو قائد احلرب على الدعوة السلفية يف مرزق ، فمن عجيب كذبو 

وطلب منو أن يًتكٍت ويبتعد  -مرزق مدينة شرق  -أنو تراسل مع بعض األخوة من إحدى قرى بلدية الشرقية 
اب وعنده كذب كثَت ، وىو متكرب ، وعندنا عدد من ىذا كذّ عٍت ، ودلا اسًتسل معو األخ قال لو: رافع 

أم منهج مذىب  وال أدري كيف كانوا يتبعونٍت؟!! يتبعونٍت يف ماذا؟ ىل لديّ ) –الشباب كانوا يتبعونو فًتكوه 
وىو صاحب فنت ، وينععج إذا مل يناديو الناس )دكتور( مث قال لو: بلدي  -!!!( سري معُت أم حعب أم تنظيم

وذكر لو كالمًا كثَتًا واهلل ادلستعان. مث طالبو األخ بالكذب الذي كذبو  - (الرجل زُلّدث) –أعلم بو  الرجل
رافع ، وطالبو بأمساء وأرقام الشباب الذين كانوا مع رافع وتركوه ، واقًتح عليو اجللوس مع رافع ، فقال ادلاكر 

أن أرسل لي  إال   -جزاه اهلل خيرًا  -خ  فما كان من األالكذوب لألخ: أنت ماذا تُريد بالضبط؟؟!!! 
 فانظروا يا عباد اهلل واعرفوا حقيقة ىؤالء المجرمين. المحادثة.
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ومن عجيب جهلهم ومحاقتهم امتناعهم عن تعويج إخواهنم السلفيُت ؛ فقد تقّدم بعض األخوة السلفيُت  
ىا ، ومن ىذا القبيل ، فنّجاه اهلل منها ومن شرّ  نو مع ادلصعفقةات على أهنا سلفية فامتنعت حبجة ألبعض األخو 

كثَتًا من نساء الصعافقة وزعانفهم الاليت ىجرن أخواهتن السلفيات بدون ما رأيناه   -أي مسلك اذلجر  -
ضابط شرعي وال استئذان أخالقي ؛ بل وقمن حبذفهن من اجملموعات السلفية فتحولت ىذه اجملموعات إىل 

ؤ 
ُ
دخلن يف مسائل وقضايا ال يفهمنها سف ادلبكي أن ىؤالء ادلسكينات اجُلويهالت رلموعات حعبية ، وادل

ولسن مطالبات هبا أصاًل ، فتجد الواحدة منهن ال تعرف حىت أصول الدعوة السلفية ، وال تعرف وال حتفظ 
 تعرف حديث جربيل ادلشهور يف أصول الدين ، وال تعرف تعليم الصبيان التوحيد وال تعتٍت بو أصاًل ، وال

ضوابط تربية األطفال ؛ بل منهن من تُقيم الدنيا وتًتك سلفيتها على مسائل شرعية ال تروق ذلا ، ومنهن من 
عندىا خلط يف فتاوى العلماء ؛ فتسمع الفتوى بشكل وتنقلها بشكل آخر ، مث ىي هتجر وحتذف أخواهتا 

د بن ىادي أنو قاذف!!!! وىذه األمثلة ال وهتدد من بقي معها يف اجملموعة باحلذف ، وتقول عن العالمة زلم
 أذكرىا من اخليال ؛ وإمنا وقفُت عليها بنفسي.

أن أحد األخوات تريد مبلغًا من ثنتُت من نساء  -وعجائب ادلغرر هبن ال تنتهي  -ومن العجيب   
صعافقة مكرَن هبا ومل ْدهنا بإرسال ادلبلغ ، ودلا جاءت فتنة الالصعافقة ، وكّن قبل الصعفقة يتواصلَن معها ويعِ 

المال حالل الدم والمال؟!! فماذا فال أدري ىل أصبحت األخت صاحبة يرسلن ما عليهن من ديون ، 
 تركتم أيها الصعافقة!!! نعوذ باهلل من أكل مال الحرام.

اهلل حفظو  –ىذه النقطة بفتوى الشيخ العالمة محد ث المدينة وبقية السلف عبدالمحسن العباد وأختم 
وال ُيسلم عليو ألنو لم يُوافقو في خاه المسلم أأن يهجر سائل: سددكم اهلل ىل يحل للمسلم : قال ال-

أو عملو سيئ ، يعني قضية تجريح شيخ تجريح بعض المشايخ؟ فأجاب: بئس ما صنع ىذا ، ىذا 
ىذا كالم من يعني إن وافقت على التجريح فأنت صاحبو وإن خالفتو فلست صاحبو  و أكثرأشيخين 

واشتغلوا عن العلم واشتغلوا هذا هم بصيب بو بعض الناس الذين أشغلوا أنفسالء الذي أُ بالفتن ومن ال
 من صوتية لو حفظو اهلل.نتهي ابأكل لحوم الناس وملؤوا بطونهم من لحوم الغافلين. 

على الدعوة السلفية والسلفيُت يف اجلنوب  ها الصعافقةومازالت وقفاتنا السريعة حول احلرب ادلاكرة اليت شنا 
 اللييب ليكون باقي حديثنا يف اجلعء الرابع إن شاء اهلل تعاىل.
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 وصلى اهلل على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
 
 الحارث رافع رمضان دخيل المجبريكتبو/ الدكتور أبو �✍ 

 ت حرسها اهلل وأعلى شأنها بالسنةم بمدينة سر  2020سبتمبر  7ىجرية الموافق  1442المحرم  11يوم االثنين 
 


