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 األعلى خالد بن محمد بن عثمان عبد يتقريظ: فضيلة الشيخ أب

 -تعالى حفظه اهلل-
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 تقريظ "غاية االختصار يف بيان حقيقة فتنة الصعافقة األشرار" 
 بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن اتَّبع هداه، 

أما بعد، فقد قرأ علّي بعض إخواين من طلبة العلم النبهاء هذا اجملموع املختصر 
الذي مجعوه حول من عرِفوا بـ"الصعافقة"، والذي مسَّوه: "غاية االختصار يف بيان حقيقة  

 فتنة الصعافقة األشرار"، فألفيته مجًعا طيّـًبا، قد أجادوا فيه وأحسنوا.

هو شحذ ذهن الفطن اللبيب الباحث عن احلّق والغرض من هذا اجملموع املختصر  
بتوجيه أسئلة منطقية حول هذه الفتنة العمياء: "فتنة الصعافقة" وأرابهبا من حداثء األسنان 
وسفهاء األحالم الذين أشغلوا السلفيني يف كّل الدنيا أبمرهم، رغم أن شأهنم أهون من 

وتسرتوا به، لكانوا نسيًّا منسيًّا،  هذا، ولوال أهنم احتموا بشيخنا العالمة ربيع بن هادي
 ولفشل خمّططهم الشيطاين فشالً ذريًعا }َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفرَتُوَن{.

ينفعهم طويالً إال عند املقّلدين   -ولن– لكن هذا االحتماء والتسرت ابلشيخ ربيع مل 
عون للدليل الذين حيرتمون حقًّا العلم والعلماء، فإهنم املتعّصبني، أما السلفيون الشرفاء املّتب

 مل يغرتوا هبذا، وأدركوا كيد ومكر هؤالء األشرار مبا أظهروه من شرٍّ.

هذا؛ وقد كتبت عدة فصول يف بيان شّر هؤالء األشرار بياًًن تفصيليًّا }لِّيَـْهِلَك َمْن 
ةٍّ{، فمن يقرأ هذا املختصر املفيد وينتفع به، لكنه  َهَلَك َعن بـَيَِّنةٍّ َوحَيََْي َمْن َحيَّ َعن بـَيِّنَ 

إىل هذه الفصول اليت كتبناها حسّبة هلل عز   -غري مأمور–يريد التفصيل والتبيني، فلريجع  
 وجل حتذيرًا من مكر هؤالء وإبطاالً لكيدهم! 

هذا؛ وقد بذل إخواين هؤالء جهًدا مشكورًا يف هذا اجلمع الطيب؛ إظهارًا للحّق 
ونصرة ألهله، ليس تعصًُّبا ألحد، وقد ًنقشوا بعض شبهات القوم من حماور خمتلفة  
أبسلوب فطن يدل على نباهة وحسن فهم ألبعاد هذا التنظيم السري الذي اخرتق 

يف عقر دارهم، وأعضاء هذا التنظيم ما تكتلوا إال }اْسِتْكَبارًا يف  -لألسف–السلفيني 
 َوالَ حيَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ أِبَْهِلِه{. اأَلْرِض َوَمْكَر السَّيِّئِ 
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؛ ألهنا سنة هللا عز وجل -إن شاء هللا–لكن أبشر إخواين أن أمر هؤالء إىل زوال 
يف أمثاهلم؛ ومهما عال شرُّهم يف بعض البلدان واستطار، فلن يكونوا أعظم فتنة من 

ا عدا مكة واملدينة، ويعيث مييًنا "املسيح الدجال" الذي تدور فتنته يف أقطار األرض م
، يـَْنزُِل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه -يف هناية األمر–ومشاالً: "ََي ِعَباَد هللِا فَاثـْبـُُتوا" ، مث 

اَب َحَّتَّ يـَْهِلَك،  َوَسلََّم، فَِإَذا َرآُه َعُدوُّ هللِا، َذاَب َكَما َيُذوُب اْلِمْلُح يف اْلَماِء، فـََلْو تـَرََكُه اَلْنذَ 
 َوَلِكْن يـَْقتـُُلُه هللاُ بَِيِدِه، َفرُيِيِهْم َدَمُه يف َحْربَِتِه. 

 هذا، وقد أضفت فيما مجعوه بعض اإلضافات املهمة كي تتم الفائدة. 

وأسأل هللا العلي القدير الذي استوى على عرشه استواء يليق جبالله أن يعجل بزوال  
غري آجل، وأن ينصر عباده املظلومني الذين أوذوا بسبب هؤالء فتنة هؤالء وشّرهم عاجالً  

 األشرار، وأن ميّكن ألهل احلق ويعلي رايتهم. 

 .وصلى هللا على حممد وعلى آله وأصحابه وسّلم

 

 هوكتب

 األعلى خالد بن حممد بن عثمان  أبو عبد
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 موريتانيا )بالد شنقيط(  -نواكشوط
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 قدمة امل
 وصحبه ،آله وعلى ،حممد نبينا علىالصالة والسالم و  ،العاملني رب  هلل احلمد

 : بعد أما .أمجعني

  االجتماعُ  هذا يتمّ  وال واهلدى، احلق على جتماعُ اال العظيمة الشريعة مقاصد نفمِ 
 قالف  والتحّزب،  التفّرق  هللاُ   ذمّ قد  و .  األمة  سلفعلى فهم    ةسنوال  ابلكتاب   ابالعتصام  إال

 ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ: تعاىل

 خل  حل جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ، وقال سبحانه:  (1)َّيف ىف يث

َّ خن حن جن مم خم حم هلجم مل
(2). 

 اهذ تراع مل ،(3)"الصعافقة" ابسم عرفت شرذمة   األخرية اآلونة هذه يف ظهرت  وقد
عبيد   شيخربيع املدخلي، وال  شيخال-  النبوية  املدينة يف  فاضلنْي   عاملنْي   فالتفوا حول،  مراأل

 على  والغرية  ةباحمل  اهلم  أظهرواو   ،امعيةاجل  والشهادات   ،العلم  بزي  ،-اجلابري، حفظهما هللا
 بدعوى  العامل  يف  السلفية  الدعوة  على  سيطرونيُ   فطفقوا  ،اعندمه  ثقاتٍّ   أصبحوا  حَّت  السنة
      العلماء بتوجيهات  فهو يفعلون أو يقولون فما ؛العلماء وبني الناس  بني الواسطة أهنم
 قضاَي  يف  فتدخلوا  ،-زعموا-  العلماء  بتوجيهات   فهو  به  وينصحون  أيمرون  وما  ،-زعموا-

 على رمو بعَض األ هلذين العاملني الفاضلني صّورواو  ،أهلها من ليسوا وشؤون ،هلم ليست
يف الناس مبين  يف اجلرح والتعديل لأقوا أهواءهم من يوافق ما اعنهمنقلوا و  ،وجهها غري

 َما: "ملسو هيلع هللا ىلص قال ؛(4) سيئة بطانة -حقيقة- اهلم فكانوا ،على ما صوروه هم هلذين العاملني
،  ِمنْ   اّللَُّ   بـََعثَ   اِبْلَمْعُروفِ   ََتُْمرُهُ   ِبطَانَة  :  ِبطَانـََتانِ   لَهُ   َكاَنتْ   ِإالَّ   َخِليَفةٍّ،  ِمنْ   اْسَتْخَلفَ   َوالَ   َنِبٍّّ

 
 .159سورة األنعام:  (1)
 .32-31سورة الروم:  (2)
 الكلمة يف توطئة بعد هذه املقدمة.سيأيت التعريف هبذه  (3)

 /wTEk5YHShR1https://youtu.beانظر الرابط:  )4(

https://youtu.be/1YHShR5wTEk
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ت  فرقف  .  (5)"تـََعاىَل   اّللَُّ   َعَصمَ   َمنْ   فَاْلَمْعُصومُ   َعَلْيِه،  َوحَتُضُّهُ   اِبلشَّرِّ   ََتُْمرُهُ   َوِبطَانَة    َعَلْيِه،   َوحَتُضُّهُ 
 . هم مسعت وشّوهت ،السلفيني مشلهذه العصابة 

الدعوة السلفية يف  الفنت ِمن هذه الشرذمة أحدثت ما شايخامل بعضُ  عرف فلما
  أنفسهم،   ألكثر أهل العلم مكانة وال فضاًل، وال يعرفون قدر  يعرفون  ال  وأهنم  العامل،  حول

  حَّت  لألمة،  نصًحا ،منهم هؤالء املشايخر وال يقبلون النصيحة فيكفون عن شرهم، حذّ 
 .ومبكرهم  هبم ُُيدع ال

ينتقدهم   من كل  على احلرب  أعلنوا بل احلد، هذا عند الصعافقة وقاحةُ  تِقف ومل
ظاملني، وأن َمن خالفهم فهو   وخصومهم أنفسهم مظلومني  وصّوروا مهما كانت منزلته.

  .واضطربت بعض السلفيني، على األمور املفّرِق. فالتبست
 صلخّ ت، و الصعافقة ةفتن بعض جوانبتصر خت يتال ةالكتاب ههذ ئالقار  أيدي فبني

  ك درِ يُ لِ   ،عدم التطويل  امراعني فيه  ،وحامليها  السلفية  الدعوة  على  هتمخطور   قليلة  أسطر  يف
 االختصار  غاية" :ا هذه الكتابةمسينو  ،ا دون أن يعرف تفاصيلهاهبَمن مسع  هذه الفتنة

 . "األشرار الصعافقة فتنة كشف حقيقة  يف
كّل  وعداوهتم لللطريق السوي  خمالفاهتم    يربزان  ، مهمني  موضوعنيعلى  ه  في  ًنقتصر وا
 . فحسب مثالنَي  هذين املوضوعني يلَ كِ لِ  ًنذكر و  يوافقهم؛من ال 
 :يتخطة هذا املختصر كاآل صارت ف
 . معىن الصعافقةفيها  ،توطئة •

   :الدعوة للسيطرة على  الصعافقة أساليباألول: املوضوع  -1
 .الس السريةاجملاألول:  ثالامل -
  .البياًنت الثاين:  ثالامل -

 :  الفيهممع خمالصعافقة  أساليبالثاين: املوضوع  -2
 فقهم من املشايخ عامًة.اتعاملهم مع من مل يو األول:  ثالامل -
  خاصًة. هم مع الشيخ حممد بن هاديالثاين: تعامل ثالامل -

 
 (.7198، حديث 9/77) البخاري صحيح (5)
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  ، وخبامتة ذكرًن فيها أهم نتائج ةقببعض األسئلة للصعاف هذين الفصلنيأتبعنا مث  •
 . هذ املختصر

ذا هب ينفع أن العليا وصفاته احلسىن أبمسائه -سبحانه وتعاىل-املوىل  سائلني
  .ختصر، وأن يعصمنا من الفنت، ما ظهر منها وما بطنامل
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 معىن الصعافقة : ةئ  ط  و  ت   
 فإذا  أموال، وس ؤ ر  هلم ليستو  للتجارة، قاسو األ دخلوني م  قوْ هم لغًة: افقة عالص

 .(6) معهم دخلوا اشيئً  ارجالت اشرتى

 أصحاب من جاءك ما" :قال أنه -ه هللا رمح-  هـــ(104)ت:  الشعب عن أُثر قدو 
 .(7)"الصعافقة هؤالء يقول ما ودع فخذه، ملسو هيلع هللا ىلص حممد

 أراده الذي واملعىن ولاأل املعىن بني الشبه وجه وبنّي  ابُن األثري رَ ـهذا األث روفسّ 
 رأس  هلم  ليس  الذين ارالتجّ  مبنزلة فهم  عندهم، علم ال هؤالء أن أراد" :قائاًل الشعب 

 .(8)"مال

وهؤالء  : "كالم ابن األثريمعلًقا على   -حفظه هللا-وقال الشيخ عبد الرزاق البدر 
وليس هلم حظ من نصوص   ،هم يف أمور الدين العظامدخلون أنفسَ ألهنم يُ  ،مثل أولئك 

ليست إال ألكابر  دخلون مداخل ي ولكنهم، وليس لديهم فقه يف دين هللا ،الشريعة
 .(9) "األئمة

رأس مال يكون صعفوقًا. بل  ال ميلك من  يس كلّ ه ل من كالم أهل العلم أن همفَ يُـ فَـ 
  ار.والدخول مع التجّ  الكايف املالملك الصعفوق من مجع بني عدم 

  ما دام أن بل  !ابلصعفوق صغري علمٍّ  طالبكل ال يصفون   أهل العلم فكذلك 
، وحيثونه على  مستواهعلى دعوة من حوله حبسب يشجعونه ف نفسه يعرف قدر الطالب

الكايف من مجع بني عدم العلم ون هذه الكلمة فيستعمليإمنا و  .االجتهاد يف طلب العلم
 ! ، فتأملعلماءلهي ليف أمور  دخولالو 

 
 (.3/353و"مقاييس اللغة" البن فارس ) (،2/288انظر: "العني" للفراهيدي ) (6)
 (.1/318(، و"شرح السنة" للبغوي )4/442انظر: "غريب احلديث" للقاسم بن سالم ) (7)
  (.3/31"النهاية" ) (8)
كان قبل هذه   -حفظه هللا-عبد الرزاق البدر لشيخ اكالم   تنبيه: (.92"شرح املنظومة الرائية يف السنة" )ص  (9)

 الفتنة.
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 الدعوة للسيطرة على أساليب الصعافقةاألول:  وضوعامل
 : األول: اجملالس السرية ثالامل

يف أمور عظام يف  ونخلادتمما أظهر خطورة الصعافقة على الدعوة السلفية أهنم ي 
لة يف صوتية مسجّ - نفسه (10)الواحد املدخلي عبدُ  بهما اعرتف ك  ،مواطن الفنت

له منصب ليبًيا  رجاًل وهو ُياطب -، فقال "شورى سجمال "أنه كان يرّتب  -(11)منتشرة
ذه هلب أًن أرتّ  " :-بعض شؤون القتال يف ليبياربيع يف  شيخلمن افتوى يف اجليش يريد 

ئا يف قضاَي يف ليبيا قد حصلت، ما أحد يدري شيً "  :هذه اجملالس  اعرتف أبنو .  "اجملالس
ص الكالم لّ : "يبل"، مث قال لألخ البدون أي كتاابت  ،عنها، وراحت الفتاوى شفوَيً 

قضاَي   هفي ،كذا حصلتفيه قضاَي   " وزاد: ،"ما تروح ألي أحد يَّةسر  ملخصة كتابةيف  
حنن نعرف كيف نوصلها    "  قال أيًضا:، و "ما أحد يعرف شيئًا عنها  ،سورَي واجتمعوا هلايف  

  أثناء  فيه مما يفَّت وصرّح عبد الواحد أبن  ."ت من عدة جها لسلفينيمن يساندكم من ا
  ".جلسة تصري خاصةبـ" الليبَ  ، ووعد الرجلَ "وما قتال ،قتال فيه قضاَي" هذه اجملالس:

 ولنا مع هذه اجملالس بعض الوقفات:

 التصريحُ  عبد الواحد املدخلي قد جاء على لسانهل ثبتت هذه اجملالس؟  -1
 ها.بيرتّ كان   هو الذي ، وأنههذه اجملالسبوجود 

جاب أ التسجيلملا انتشر الصعافقة مع هذا االعرتاف؟ كيف تعامل   -2
 فبعضهم ينفي   وترجع يف اجلملة إىل قولني:  ،ناقض بعضها بعضامبربرات خمتلفة تُ   الصعافقة

 ، وبعضهم يثبتها ويزعم أهنا كانت جمالس شورى بني العلماء.  أصاًل  هذه اجملالس وجود

 عبارات ؟يتشاور فيها العلماء شورىجمالس جمرد هذه اجملالس هل كانت  -3
مل تكن جمرد جمالس على أن هذه اجملالس داللة واضحة تدل  اليت نقلناهاعبد الواحد 

 
 وكان الصعافقة جيتمعون يف غرفة من هذا املسجد جمالس خاصة.إمام وخطيب مسجد الرضوان.  (10)

https://youtu.be/KrHq68hkGFI  :(11) انظر الرابط 

https://youtu.be/KrHq68hkGFI
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سرية، ال يُعرف أعضاؤها، ، بل كانت جمالس  ذن ويل األمرإب  تعقداليت    ،بني العلماء  شورى
هذه الفتاوى إىل بعض  ل توصَ و ، حَّت فيما يتعلق ابلدماءنوازل اليف فتاوى منها خترج و 

  .)شفوية( حَّت ال ميسك هبا أحد خفية ةبطريقالناس 

الشيخ  أصدر    من هذه اجملالس؟  -حفظه هللا-ماذا كان موقف الشيخ ربيع    -4
إن من األكاذيب الواضحة "  :اًل ئقامنها  فيه  وتربأ  "،  أكذوبة اجملالس السريةدفع  مساه: "بياًًن  

ما ينسبه إلينا بعض أهل الباطل من أن عندًن جمالس سرية، وهذا من أكذب  
؟ إن الناس مل يسمعوا هبذه اجملالس "أهل الباطل"ن هم هؤالء مَ لكن . و (12)"الكذب 

         فليس هو إال  ،"أهل الباطلعبد الواحد املدخلي. فإن كان هناك " منالسرية إال 
 . هوعبد الواحد املدخلي، ألن الناس تكلموا عن هذه اجملالس بعدما صرّح هبا 

 ،مشروعةاجملالس السرية ليست ذكر العلماء أن ؟ السريةما حكم اجملالس  -5
 ما ورد عن  ومما يدّل على التحذير من السرية:  وال تعقد إال من تنظيم أو مجاعات حزبية.

ََي َرُسوَل اّللَِّ   فـََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُجل ِإىَل النَِّبِّ  »َجاءَ  قَاَل: أنه  -مارضي هللا عنه- اْبِن ُعَمرَ 
، َوأَِقِم الصَّاَلَة، َوآِت الزََّكاَة، َوُصْم َرَمَضاَن، اشيئً اّللََّ َواَل ُتْشرِْك بِِه  »اْعُبدِ  قَاَل: .َأْوِصيِن 

رَوامْسَْع َوَأِطْع،  ِمْر،تَ جَّ اْلبَـْيَت، َواعْ حوَ  ن ي ة ، و إ ايك  و الس   ل ع ال   .(13) «و ع ل ي ك  ِب 

يتناجون يف دينهم  ا إذا رأيت قومً : "أنه قال عمر بن عبد العزيز روي عنو 
  .(14) "على َتسيس ضاللة بشيء دون العامة فاعلم أهنم

أي: اململكة )حلقات العلم يف بالدًن : "-رمحه هللا - ي وقال الشيخ زيد املدخل
  السهل  يف ،ال مينعهم من ذلك مانع ،الدعاة يدعون إىل هللا .ظاهرة (العربية السعودية

ماعات سرية تجاوأما تنظيم سري و  .لنظام وابلطرق الصحيحةابواجلبل واملدينة والقرية، 
حينما ز يبن عبد العز  عمرَ  رحم هللاُ  .إىل الشر هذا عمل ابطل جيرّ  ،للشباب أو لغريهم

 
  http://rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=340انظر الرابط:  )12(

 (. 1070، حديث  2/508أخرجه ابن أيب عاصم يف "السنة"، وجّود إسناده الشيخ األلباين يف "ظالل اجلنة" )  (13)
  (. 315، حديث 1/343(، والدارمي يف "السنن" ) 1676، حديث 235أخرجه أمحد يف "الزهد" )ص  (14)

http://rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=340
http://rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=340
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  "، ا يتناجون يف دينهم دون عامتهم فاعلم أهنم على َتسيس ضاللةذا رأيت ًنسً إ" :قال
 -كما تفعل بعض اجلماعات -  يسمع ويعلم عنهم  ابينهم وال يريدون أحدً  ماجيتمعون في 

فاحلذر احلذر من كل تنظيم يف دولة  .أمرهم إىل شر يؤولسيس ضاللة و فهؤالء على َت
  .(15) "وهللا أعلم ،اإلسالم

ُسجن عبد الواحد  مع مرت ب هذه اجملالس؟  السعودية   كيف تعاملت الدولة  -6
وكونه قد خرج   سنة.  من  تقرب يف مدة    -حرسها هللا-لدولة السعودية  ل  ة املختصةهاجلمن  

حاول بعض الصعافقة تصوير ذلك  ائ، كمرّ من السجن بعد هذه املدة ال يعين أنه قد بُـ 
    .مكرًا وكذابً  للناس 

عرفنا أن هذه اجملالس غري مشروعة، وأنه سجن   من أعضاء هذه اجملالس؟ -7
كان أحيضرها؟ ومن كان مفتيها؟  منها، فمن كان تربأا ، وأن الشيخ ربيعً مدة هابُ رتّـ م

 ؟أو غريه ،(16)أنه أفَّت يف مسائل القتال يف ليبيا سبقعرفات الذي 

الدعوة، بل ال شك أن هذه اجملالس مل تكن يف صالح ما أثر هذه اجملالس؟  -8
 !أعداؤها واستغل هذا املوضوعَ  ،يف العامل شوهت صورة الدعوة السلفية

 

  

 
https://youtu.be/28apCLirFg4 :(15) انظر الرابط 

https://youtu.be/GUqgsn7vaws :(16) انظر الرابط 

https://youtu.be/28apCLirFg4
https://youtu.be/28apCLirFg4
https://youtu.be/28apCLirFg4
https://youtu.be/GUqgsn7vaws
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 الثاين: البياانت. ثالامل
الصعافقة  بعض يف  -حفظه هللا- املدخلي بعدما تكلم الشيخ حممد بن هادي
  والدفاع عن  ،وهي إصدار بياًنت لنصرهتم ،جاؤوا بطريقة غري معهودة عند السلفيني

سن احلطريقة أيب  كانتوهذه الطريقة مل يسلكها العلماء من قبل، وإمنا   .أشخاصهم
وقد أنكر هذا األسلوب الشيخ ربيع نفسه حينذاك حيث قال: "وملا  .املأريب وأتباعه

ا بل مل يرفعوا  كانت الفتنة قد فعلت فعلها يف النفوس مل يرفع أنصار أيب احلسن هبا رأسً 
ل أبو احلسن بل شك  ا بكالم كل من انتقد أاب احلسن مثل املشايخ السالف ذكرهم.  رأسً 

وإسقاطهم    ،بل ملواجهة كل العلماء  هجمموعة من أنصاره ملواجهة العلماء الذين انتقدو 
روا فيه أِب احلسن  صو   . رباءة الذمة :ه مسوهئ ، والغالب أنه من إمالفأصدروا بياانً 

 . فما أشبه الليلة ابلبارحة! (17) "مظلوما وخصومه ظاملني
 ولنا مع هذه البياًنت بعض الوقفات:

أو جاهاًل وإن كان  ،كل من هب ودب   هذه البياًنت  كان حُيث على توقيع  - 1
واليت أخذها  ،حزب اإلخوان املسلمنيا من أساليب وهذ .وذلك لتكثري سوادهم ،جمهواًل 

 ا بكتابة بياًنت هبذه الطريقة؟ومنذ مَّت عرف السلفيون حقًّ  منهم أبو احلسن.
خرجت هذه البياًنت يف مدة وجيزة من دول شَّت منها: املغرب، واجلزائر،  -2

وتونس، وليبيا، وفرنسا، وأمريكا، وكندا، وبريطانيا، وبلدان أخرى يصعب حصرها. 
 ه الشيخ ربيع يف رده على أيب احلسن. صفتشبه ما و  حدة يف اجلملة، وهياوصيغتها و 

 ها؟!ئفيا ترى من كان من ورا
  - حفظه هللا - منهم الشيخ ربيع  ،البياًنت  هذه العلماء الكبار أنكروا طريقة -3

 حيث ُسئل:  -حفظه هللا-ومنهم الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان  ،كما تقدم النقل عنه

وما رأيكم يف التوقيع على البياًنت بقصد  ،هو املفهوم الصحيح للنصيحةما "
 نكار بعض املنكرات؟إ

 
http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=87 :(17) انظر الرابط 

http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=87
http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=87
http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=87
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البياًنت ما تصدر إال من جهة رمسية خمصوصة، ما تصدر من األفراد  اجلواب:
فوضى، هذه من الفوضى، إمنا البياًنت تصدر بياًنت أو من مجاعات غري رمسية، تصري 

من اجلهات املختصة كل شيء له نظام وإذا جاء الشيء من غري نظام مل يثمر بل رمبا أنه  
يكون أثره أسوء على املسلمني فاألمور حتتاج إىل انضباط وحتتاج إىل أصول شرعية حتتاج 

  .(18) "إىل تشاورات بني املسلمني، نعم
حمي الدين، والشيخ  صاحل بن الشيخ عبد الرمحن بن البياًنت ه هذ كذلك   وأنكر

   .-  هللا همحفظ - ، وغريهمابزمول بن عمر حممد

 
 /14448http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node :الرابط انظر )18(

http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14448
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 همخمالفي الصعافقة مع أساليب الثاين:  وضوعامل
 فقهم من املشايخ عامًة. ان مل يو األول: تعاملهم مع م   ثالامل

 ومما يربز هذا اجلانب:

 :مصاحلهم للمشايخ حسب الصعافقة  اعتبار ▪

 ، - حفظه هللا - تعاملهم مع الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا    النموذج األول:  - 1
، رغم تزكية الشيخ بل كان بعضهم حيتقرونهالذي مل يكن معتربًا عند الصعافقة قبل الفتنة،  

ربيع له وشهرته ابلسنة واجلهود الدعوية يف بلده. مث ملا ظن الصعافقة أن الشيخ حسًنا 
هذه   للشيخ حقيقةُ  تنمييل إليهم أصبح "العالمة الوالد" و"أحد الكبار"... فحينما تبيّ 

          وأثىن على ردود الشيخ خالد أيب ،يف بعض أقواله الصعافقة خالف أهواءو  ،الفتنة
حذفوه من األكابر مرة ، (19)عبد األعلى ووصفه بـِ "أعلم الناس ابلصعافقة يف مصر"

  الصعافقةُ  صاروا يزعمون أن الشيخ حسًنا يتناول أدوية تؤثر يف عقله )ما يعترب، و أخرى
وأصبح الشيخ   !(-حفظهما هللا-يف الشيخ ربيع والشيخ عبيد    شديًدا  اطعنً   ه بكثريأقل من

 . ما جاء عنه أواًل  ينسخهم نسًيا منسًيا، وجتاهلوا كالمه األخري الذي حسن عند

  : تعاملهم مع الشيخ أيب أسامة مصطفى بن وقليل اجلزائري النموذج الثاين – 2
حلهم. ابعد إصدار بيان يف صه  ا ملوقفحيث إهنم نقلوا عن الشيخ ربيع َتييدً   -حفظه هللا-

مث بعد أن تبينت احلقيقة للشيخ أيب أسامة وتراجع عن مضمون بيانه األول، أصبح الشيخ 
 . ما جاء عنه أواًل  ينسخأبو أسامة عندهم نسًيا منسًيا، وجتاهلوا كالمه األخري الذي 

، عامل  -حفظه هللا- تعاملهم مع الشيخ سليمان أاب اليل: ثالثالنموذج ال - 3
عضو هيئة كبار و  الشؤون اإلسالميةوزير و  ،علماء اململكة العربية السعوديةمعروف من 

فكان إذا زار الشيخ ربيًعا يفرح بذلك الصعافقة. مث،    .مدير جامعة اإلمام سابًقاالعلماء و 

 
https://youtu.be/RKpQaT61q6A :(19) انظر الرابط 

https://youtu.be/RKpQaT61q6A
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أهنم ال يقّدرون يتأكد  هبذا املثال  و   طعنوا فيه!   ،يمبجرد أنه أثىن على الشيخ حممد بن هاد
 .  كبريًاحَّت ولو كان  إذا مل يوافقهم، العامل 

  : وحماولة إسقاط من ُيالفهم منهمهبذه الطريقة يف مقابل تعاملهم مع املشايخ و 
عن بندر اليربي اجلزائري  ومثال ذلك: ما قاله عبُد احلكيم دهاس    !رفعوا صغار طلبة العلم

: "أسد من أسود فأصبح فجأة ،بل هذه الفتنةا عند عامة السلفيني قالذي مل يكن معروفً 
 السنة"!
 

ف ِبلصعافقة و  ▪  فتنة:املشايخ الذين ُتُكل  م فيهم أثناء البني مقارنة بني من ُوص 

من اجلدير ابلذكر أن الذين وصفوا ابلصعافقة هم بعض الدعاة أو صغار طلبة العلم  
عبد هللا الظفريي، عرفات احملمدي، عبد اإلله الرفاعي، عبد الواحد املدخلي، بندر  :  مثل)

فيهم  نقلوا ...(. أما الذين تكلَّم فيهم الصعافقُة أو ، مهند البتاراليربي، فواز املدخلي
 أبرزهم: وِمن فهم مشايخ الدعوة السلفية يف العامل! ،جرًحا أثناء فتنتهم

 (فقط مكان كلل املشايخ من ثالثة يتجاوز ال ام بذكر هنا نكتفي:  تنبيه)
 يف املدينة:  

 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ حممد بن هادي املدخلي -
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي -

 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر -
 يف جازان: 

 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ حممد عكور -
 -حفظه هللا -حممد بن زيد املدخلي فضيلة الشيخ  -
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ عبد هللا النجمي -

 يف مكة املكرمة:
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ وصي هللا عباس -
 - حفظه هللا - فضيلة الشيخ حممد ابزمول -
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ أمحد ابزمول -
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 : يف جدة
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ أسامة العمري -
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ فؤاد العمري -

 يف الرايض:
 - حفظه هللا-فضيلة الشيخ سليمان أاب اليل  -
 -حفظه هللا - فضيلة الشيخ علي بن حيَي احلدادي  -
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ عادل منصور  -

 يف املنطقة الشرقية: 
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ حممد بن رمزان اهلاجري  -

 يف اجلزائر: 
 -حفظه هللا - الشيخ حممد بن علي فركوس فضيلة -
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ عبد اجمليد مجعة  -
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ أزهر سنيقرة  -

 يف اليمن:
 - رمحه هللا-فضيلة الشيخ حممد بن عبد الوهاب الوصايب  -
 - رمحه هللا-فضيلة الشيخ عبد الرمحن العدين  -
 - هللا حفظه-فضيلة الشيخ عبد هللا العدين   -

 يف مصر:
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ حممد سعيد رسالن -
 - حفظه هللا-  عبد األعلى خالد بن عثمان وفضيلة الشيخ أب -
 - حفظه هللا-خالد عبد الرمحن فضيلة الشيخ  -

 يف الكويت:  
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ حممد العنجري  -
 - حفظه هللا- فضيلة الشيخ أمحد السبيعي -

 ولنا مع هذه املقارنة بعض الوقفات:

؟ ويف  سنني قليلةم من الصعافقة كان معروفًا عند عامة السلفيني قبل كف -1
هل أحد من عامة السلفيني كان جيهل هؤالء املشايخ الذين ُتكّلم فيهم أثناء هذه    :املقابل

 هؤالء الصعافقة؟  حتريش الفتنة بسبب 
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هل الصعافقة هم من الراسخني يف العلم الذين تتضرر الدعوة السلفية بفقدهم؟    -2
 وهل هؤالء اجملروحون عند الصعافقة من صغار طلبة العلم؟

"؟ يفرّق السلفيني، وأنه ""يتكلم يف املشايخ السلفينيل فيه: "َمن أحق أن يقا -3
، أو من الدعاة وصغار طلبة العلمبعض  ن جرّح  مَ   :"؟منهاج احلداديةأقرب إىل "  ومن هو

 فرِح ابحلصول على جرح يف مشايخ السنة يف العامل كله؟ 

قليلة  ن الذي جاء هبذه الفتنة بني السلفيني: من كان جمهواًل قبل سنني مَ  - 4
ا؟ أو من كان معروفًا جبهوده العلمية والدعوية منذ عشرات السنني قريبً   جًدا، ومل يعرف إال

 ؟ الفضالء كهؤالء املشايخ
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 الثاين: تعاملهم مع الشيخ حممد بن هادي خاصًة.  ثالامل
 هل هذه الفتنة "فتنة ابن هادي"؟ ▪

قلب احلقائق عند الصعافقة أهنم مّسوا فتنتهم بـ"فتنة ابن هادي"   ت من أسوأ حماوال 
 كذاًب وزورًا، فصّوروا أنفسهم مظلومني وخصومهم ظاملني. فهل هذا يوافق الواقع؟ 

قدمه راسخة يف العلم، وذو خربة يف  -فظه هللا ح-الشيخ حممد بن هادي  - 1
الدعوة، وهو مزكى من كبار علماء عصره، وما زال مزكى عند الكثري إىل يومنا هذا. وال 

تكلم فيهم وبنّي أفعاهلم    نإما  كان مرجًعا عند الصعافقة قبل الفتنة، لكن  بد ِمن تذكري أنه  
 طعنوا فيه! حَّت اثروا و الشنيعة، 

الذي تكلم فيهم هو الشيخ  الوحيدصعافقة وزعانفهم: أن من شبهات ال - 2
حممد بن هادي املدخلي. وهذا من أبطل الباطل حيث إنه ُيالف الواقع الذي يشهده 

 . يف العامل مفقد تكلم فيهم مجع من أهل العل كل من يتابع هذه الفتنة، ولو من بعيد.

مما ينبغي أن يذكر يف هذا املوطن أيًضا، أن الشيخ حممًدا املدخلي ليس هو   - 3
من تكلم يف هؤالء الصعافقة، وحّذر من أفعاهلم. فعلى سبيل املثال: قد سبقه يف   أول

فحّذرا   -رمحه هللا-والشيخ عبد الرمحن العدين    -رمحه هللا-  (20)اليمن الشيخ حممد الوصايب
 .من عرفات اليمين

ن شبهات الصعافقة وزعانفهم أيًضا: أن من تكلم فيهم فعله تعصًبا للشيخ وم  -  4
 حممد بن هادي املدخلي! فنسأهلم:

o  الذي هو شيخه،  -حفظه هللا-حمي الدين بن هل الشيخ عبد الرمحن ،
 ميذه؟!تالأحد للشيخ حممد بن هادي الذي هو يتعصب 

o  والشيخ أمحد ابزمول  -حفظه هللا-وهل الشيخ خالد أبو عبد األعلى ،
  من قرهبما   -حفظه هللا -اللذان كاًن أقرب إىل الشيخ ربيع  - حفظه هللا-

 
https://youtu.be/gkQ1BZLos-E  :(20) انظر الرابط 

https://youtu.be/gkQ1BZLos-E
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الشيخ حممد، وال يكادان يذكران الشيخ حممد بن هادي يف ردودمها  إىل
 على الصعافقة، فهل مها يتعصبان للشيخ حممد كذلك؟!

o يف املدينة،   -حفظه هللا-ن عبد الوهاب العقيل وهل الشيخ حممد ب
، والطائف، وجدة، واملنطقة الشرقية، منطقة مكة، وجازانواملشايخ يف 
السودان، ومشايخ آخرون يف البحرين و اجلزائر، والدعاة يف  واملشايخ يف

 بلدان خمتلفة كلهم يتعصبون للشيخ حممد بن هادي؟!

 ؟اليت أوقدوا ًنرها حقيقة هذه الفتنةة و عصابأم أنه ظهرت هلم خطورة هذه ال
 

ملحوظات حول احلجة الوحيدة اليتيمة عند الصعافقة: قضية أيب أيوب   ▪
 اهلولندي يف احملكمة. 

ضد الشيخ حممد السعودية  قضيًة يف احملكمة    رفع بعض الصعافقة:  ملخص القضية
هولندا. هذا ينتسب إىل الدعوة يف  -أيب أيوب -بن هادي تتعلق برجل معروف بكنيته ا

حّذر منه  لما صار له حظ يف هذه الفتنة الرجل قام أبمور منكرة ُعِرف هبا عند قومه، ف
. واستعمال هذه الكلمة خطأ من الشيخ،  بكلمة: "عاهر"  ووصفهالشيخ حممد بن هادي  

عند بعض الفقهاء دون  صرحًيا هذه الكلمة هلا معان، وتعترب قذفًالكن . مل نوافقه عليه
حفظه - ، وهو شيخ الشيخ حممد بن هادي-رمحه هللا- (21) زابم اإلمام ابن منه غريهم

. ومسألة القذف مسألة معروفة مبثوثة يف كتب الفقه حتتاج إىل حماكمة لتنزيل احلكم  -هللا
كما هو معروف عند أهل العلم الّذين يفرقون بني األحكام املطلقة وتنزيلها ،  على املعنّي 

 ،من أمهها "عفة املقذوف"اليت منها، بل و  ،، وذلك مبراعاة اجتماع الشروطاألفرادعلى 
 . وانتفاء املوانع

 ولنا مع هذه القضية بعض الوقفات:

 
-على-حسابكما-حديث-من--https://binbaz.org.sa/audios/107/12انظر الرابط:  )21(

 عليها-لك-سبيل-ال-كاذب-احدكما-تعاىل-هللا

https://binbaz.org.sa/audios/107/12--من-حديث-حسابكما-على-الله-تعالى-احدكما-كاذب-لا-سبيل-لك-عليها
https://binbaz.org.sa/audios/107/12--من-حديث-حسابكما-على-الله-تعالى-احدكما-كاذب-لا-سبيل-لك-عليها
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بن اعلى هذه القضية هو حماولة إسقاط الشيخ حممد  سبب تركيز الصعافقة - 1
ف التفاصيل اآلتية يظهر له هذا  ن عرَ الذي كشف عوارهم. ومَ  -حفظه هللا- هادي

)عبد اإلله الرفاعي( هو أحد الصعافقة يف هذه القضية ا: فوكيل أيب أيوب املقصد جليً 
وب كان الذي اتصل  ، وأبو أيلذين تكلم فيهم الشيخ حممد بن هادي قبل هذه القضيةا

على عبد اإلله بعد كالم الشيخ حممد  منه ليحصل على ثناء  -حفظه هللا-ابلشيخ عبيد 
ن شهد أليب أيوب ممكذلك و  وهبذا يتبني التعاون وتبادل املصاحل بني الصعافقة. .فيه

مها ؛ و املعطي الرحيلي، ومهّند البتار عبدُ  :اإلله الرفاعيِّ  عبدِ  اصديقيف احملكمة ابلعدالة 
ما معروف يف بلده بعكس  أبو أيوب رجل، و من السعودية ماأهنهذا مع صعافقة! ال من

: "أهل بلد الرجل أعرف -ه هللارمح-هـــ( 179)ت:  محاد بن زيد ، وكما قالَشِهدا به
 .(22)ابلرجل"

بن  املا كانت القضية ال تزال يف احملكمة، حَكم الصعافقُة على الشيخ حممد  - 2
وزعموا أن الذي يتوقف يف هذه القضية ال يقبل حكم هللا يف القاذف  ،هادي ابلفسق

العوام على  ؤواوجرّ  ،ونصبوا أنفسهم قضاة ،لوا احلكم املطلق على املعنّي عموًما! فنزّ 
التحكيم وتنزيل احلكم على املعني دون مراعاة الضوابط الشرعية يف هذا الباب. ويف الوقت 
 نفسه ال يزال الصعافقة يعتذرون ويدافعون عن عبد الواحد املدخلي مع أن الدولة حبسته

جاؤوا   ،-حفظه هللا-ر يف حق الشيخ حممد دقض احلكم الصانُ ا ــّـ. وملطويلة ةمد
أما   ،" عندهمبريء" عبد الواحد املدخلي ولو ُحبس فهو أن  :ة مثلالفاضح ات ضابلتناق

 ! " عندهمفاسق"بن هادي ولو نُقض احلكم عليه فهو االشيخ حممد 

 ،"احلافظ العالمة"بـ الفتنة قبل الشيخ حممد بن هادي يصفونالصعافقة  كان  - 3
 تكلم  نإ  وما.  منازعة  بال  والتعديل  اجلرح  يف  قوله  يعتمد  الذين  الكبار  املشايخ  من  ويعدونه

 بعبارة  تكفريه حول حاموا بعضهم بل وبّدعوه، وفّسقوه، شديًدا، طعًنا فيه  طعنوا فيهم
 . الشنيع غلوهم من وهذا مومهة،

 
 (.106الكفاية )ص  (22)
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استغلوا هذه  ال تالزم بني فتنة الصعافقة وقضية أيب أيوب إال أن الصعافقة - 4
وإمنا   .القضية وجعلوها قضية والء وبراء، وكأهنم صرّيوها أصاًل من أصول االعتقاد واملنهج

مع   وصرفهم عن معرفة حقيقتهم وأفعاهلم،السلفيني  جتهيلهو يف ذلك غرضهم احلقيقي 
  ، تشويه الشيخ حممد بن هادي وإسقاط هيبته، انتقاماً منه ألنه رفض أن يكون سيقًة هلم 

 . ذر من طريقتهموح

يف هذه  الصعافقة التّف حوهلم الذين  املشايخأحد ال بد من التنبيه على أن  – 5
يف  هذا الشيخمما قاله الشيخ حممد بن هادي، حيث قال  خفليس أبنطق مبا الفتنة قد  

  هذا الشيخ  وكالم .أبنه وقع يف "سوء الفاحشة" يف العراق حق أحد املنتسبني إىل الدعوة
كما استغل    كالم هذا الشيخ  طلبة العلمستغل ياإلنرتنت. لكن مل موجود على مسّجل و 
   !الشيخ حممد بن هادي كالمالصعافقة  
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 أسئلة للصعافقة 
وصاحب فراسة  ،إمام اجلرح والتعديل إن الشيخ ربيًعا"اليوم تقولون  -  1
من غري دليل  ولو  ،جرحًا وتعديالً  يف الرجال ا تنقلون عنهتلزمون الناس مبو  "،وختصص

ولكن هل رضيتم إبمامته وفراسته ملا رّد جرَح الشيخ عبيد يف الشيخ  ،بدون إسناد اثبتو 
بذلتم جهدكم  ؟ أو كتب كالمه يف ذلكبل وطلب الشيخ ربيع أن يُ  ،(23)أمحد ابزمول

 !كم؟ططخم  ُيدمحَّت ُيفى هذا الكالم الذي مل يكن 

إبصدار عبارات شديدة يف   -على حتريشكم وكذبكم  بناءً -  الشيخ ربيع  قام  - 2
 ،واملدينة ،جرح ضد أفاضل العلماء وطلبة العلم السلفيني على مستوى العامَل يف مكة

الزمه بعضهم ما طلبته الذين  ات من ثقهؤالء هم زان، ومصر، واجلزائر... وبعض اوج
ويف الوقت نفسه قام بتعديل أًنس كانوا إىل وقت قريب  .ابني عشرين إىل ثالثني عامً 

هم الذين ميثّلون  -األمس ليجماه-ري هؤالء ص عشيًة وضحاها يمث بنْي . جماهيل عنده
فما سبب هذا  !؟يقال عنهم "طلبة الشيخ ربيع" بل !؟اليوم ملَ السلفيني على مستوى العا

 ؟يف بطانة الشيخ التغري السريع الغريب

: "له بطانة  -هللا  ماحفظه-  ملا قال الشيخ ربيع عن الشيخ عبد احملسن العباد  -  3
الشيخ ربيع للشيخ العباد. وملا قال بعض ا من اعتذارً  ذلك، اعترب السلفيون (24)جمرمة"

م الكيل املشايخ عن الشيخ ربيع: "له بطانة سيئة"، اعتربمت ذلك طعًنا يف الشيخ ربيع؟ فلِ 
  مبكيالني؟

خمالفني للواقع، لكن تريدون -  (ئكمترددون "ال توجد أدلة" )أي: على أخطا  -  4
بعض أقوالكم  ركِ إذا ُذ  ،سمعكم نمث يف الوقت نفسه   ،-إخفاء الشمس يف رائعة النهار

  ؟عليها دلةأأخطاء لكم، و  ن ماذا تتوبون إن مل تكن هناك. فمِ وأفعالكم أنكم تبتم

 
 VofCg-https://youtu.be/UAITk انظر الرابط: )23(

https://youtu.be/CBnEafZq-3U :(24) انظر الرابط 

https://youtu.be/UAITk-VofCg
https://youtu.be/CBnEafZq-3U
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، هي ليست جمالس سريةعبد الواحد    بوجودهاإذا كانت اجملالس اليت اعرتف    -  5
 ؟ األشهركل هذه بس عبد الواحد  فلماذا حُ 

  ، الواحد عن الشيخ ربيع إنه "كبري وينسى"ملاذا ملا قال عرفات ونزار وعبد  - 6
، وملا قاهلا ربيع  يف الشيخ  طعًنا  ، مل يعترب هذا عاقل  (25)وعبارات حنوها  ،و"يصيب وُيطئ"

أحدثتم بعض القواعد الباطلة لتقرير ابطلكم بل  ؟شديد ن ذلك طعنإقلتم  خصمكم
الطعن يف أخص أصحاب "، و"رد جرح العامل طعن فيه": شرها عرفات منهاناليت )كـ

 (. "الرجل طعن فيه

          يزعم عرفات أن املشايخ الكبار ال ينصحون ابلشيخ عبد الرزاق البدر  - 7
أو أن هذا الكالم مما  فمن هؤالء املشايخ الكبار؟ وأين كالمهم هذا؟. (26) -حفظه هللا-

 صدر يف اجملالس السرية؟

  والشيخ عبد الرمحن   ،، فهل أنتم مع الشيخ الفوزان"مع الكبار"ترددون أبنكم    -   8
الذين ال يوافقون قولكم   -حفظهم هللا-والشيخ حسن البنا ، حميي الدينصاحل بن  ابن

 -وأحياًن بلسان مقالكم ،كملبلسان حا- مكأنأو  مع أهنم من الكبار؟ ،يف هذه الفتنة
 ؟ر آخرينبون الطرف عن علماء أكاضّ تغو  ،حصرمت األكابر يف اثنني ابتداءً 

 ، يف جترحيه وتعديله ،خاصة معه احلق دائما اأومهتم الشباب أن الشيخ ربيعً  -  9
ومن يرّد قول الشيخ ربيع يف هذه الفتنة  ،وال ُيسأل عن الدليل كأنه ُعصم يف هذا الباب 

ا واحدً  ــًـامع أنه خالف عامل "،خالف األكابر"أبنه  قلتم ابألدلة الواضحة وضوح الشمس
  ال تقديسه! وأن الشيخ ربيًعا يريد من السلفيني اتباع الدليل  .ال كلهممن األكابر 

 
https://youtu.be/N0fFIO7w9-E :(25) انظر الرابط 
https://youtu.be/ZLZWljSJc8A :(26) انظر الرابط 

https://youtu.be/N0fFIO7w9-E
https://youtu.be/ZLZWljSJc8A
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  اخلامتة
خطورة شيًئا من يف هذا املختصر  حناوضّ قد  - بفضل هللا تعاىل ومّنته -نا ن نرجو أ

ومشاُيها  رها السيئة على الدعوة السلفيةاثآنا وبيّ  ،هذه الشرذمة املعروفة ابلصعافقة
 مع العلم أننا تركنا قضاَي كثرية مراعني يف ذلك عدم التطويل.  .هاوعامت وطالهبا

 املختصر:ومن أهم ما أُبرز يف هذا 
اليت يُعرف بعض أعضائها ، ةوجود جمالس سري :الصعافقة لىعأنه ثبت  - 1

حفظه  - ربيع الشيخُ  مثل هذه اجملالس ويتربأ من، رتوبعضها ال يُعرف ألنه خفي متس 
أمور يف و  ،وما يتعلق ابلدماء يف النوازلحَّت فتاوى وأوامر هذه اجملالس  خترج منو  .-هللا

إىل أتباعهم بطريقة خفية.   هذه الفتاوى يوصلونو  .خاصة األمرية والة حهي من صال
 وهذا األسلوب ليس من أساليب أهل السنة واجلماعة.

كان ، و أنفسهم  والدفاع عن  ،إصدار بياًنت لنصرهتم  :صعافقةال  لىأنه ثبت ع  -  2
، وذلك جمهواًل أو جاهاًل ، وإن كان ودبّ  كل من هبّ   هذه البياًنت  حُيث على توقيع
 . وهذا األسلوب ليس من أساليب أهل السنة واجلماعة.لتكثري سوادهم

  هم سعي، بل و ملشايخ حسب مصاحلهمااعتبار  :الصعافقة لىأنه ثبت ع - 3
وهذا األسلوب ليس من  . ، مهما كانت منزلتهمنهم من ُيالفهمكل سقاط  إلاحلثيث 

 أساليب أهل السنة واجلماعة.
"فتنة  سم مّسوا فتنتهم اب حيثحماولة قلب احلقائق  :الصعافقة لىأنه ثبتت ع - 4

سبب تركيز  . وأن ابن هادي" كذاًب وزورًا، فصّوروا أنفسهم مظلومني وخصومهم ظاملني
         سقاط الشيخ حممد بن هادي مسعى إلهو أيب أيوب اهلولندي الصعافقة على قضية 

  . وحذر من طريقتهم  ،وكشفهم  ،يكون سيقًة هلما منه ألنه رفض أن  انتقامً   ،-حفظه هللا-
 وهذا األسلوب ليس من أساليب أهل السنة واجلماعة.
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 ا نصحً  ،فكالمه حق وتكلم حبقمن أهل العلم  الصعافقة أن من تكلم يف - 5
، بل هي أهل السنة واجلماعة  اليت ليست من أساليب  الشريرة  همأساليبا من  وحتذيرً   ،لألمة

  .الفرقةمن أساليب أهل 
  ، الفنت ما ظهر منها وما بطن  ل أن يعصمنا منأنس  وهللاَ ، رهااختصهذا ما تيسر 

  .الصعافقة هبؤالءالسلفيني من إخواننا ر من اغرت  وأن يبصّ 
 .موسلّ  ى هللا على نبيناوصلّ  ،وهللا أعلم

 


