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 لدعوة السلفية في الجنوب الليبيشهادتي على الصعافقة وإفسادىم ل
 ( خامس) الجزء ال

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعني 
 وبعد: 

 فهذا ىو اجلزء اخلامس واألخري من سلسلة شهاديت على الصعافقة 
وإفسادىم للدعوة السلفية يف اجلنوب اللييب ، وىي سلسلة كاشفة فاضحة حلقيقة ىذا 

هز لالتنظيم السري اخلطري الذي كان يع طط وُيخ لشخصيات مل لسنوات طويلة ، وُيخ
 اليت تتوىل مهام التنظيم يف كل دولة تقريباً.

سلفية يف وىذا ما تيسر مجعو من مواقف الصعافقة اليت أفسدوا هبا الدعوة ال 
ىا ، وأحزنوا أىلها اجلنوب اللييب بعد أن بدأت تنهض وتنطلق ؛ فأوقفوا مّدىا يف مهد  

يف عخرسها ، وضربوىا يف مقتل وىي يف أول شباهبا ، وأحزنت ىذه احلرب ادلاكرة حىت 
عوام أىل السنة ، وتأسفوا على توقف الوعظ يف ادلساجد ، وتوقف ادللتقيات الدعوية 

والتمسوا فيها منهج السلف الصاحل احلق اخلايل من اإلفراط ها بخغيتهم اليت وجدوا في
وأخذوا يخقارنون بني ىذا ادلنهج ومنهج اخلوارج ادلارقني ، وبينو وبني منهج ، والتفريط 

خرفني ، فكم من سؤال يف التوحيد والعقيدة وادلنهج أخلقي من عامة الناس ، 
خ
الصوفية ادل

لسن وغريىم حول بعض البدع وادلخالفات اليت وكم من نقاش دار مع كبار ا
يشاىدوهنا ، وكم من مطوية وخزعت يف ىذه ادللتقيات ودخلت بيوت ادلسلمني ، فمن 

 أقوى وأىم األسئلة اليت ألقاىا عامة الناس على السلفيني الواضحني ما يلي:
ففي قرية مغوة وجو رجل كبري ىذا السؤال فقال: ما ىي الطريقة الصحيحة  -1

 لتحقيق التوحيد؟
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ويف قرية أخرى: ىل ُيوز للفتاة أن تلبس الالصق والعاري أمام النساء يف   -2
 األفراح؟

 ما ىي الطريقة اليت يتبعها السلف الصاحل يف العيد للمعايدة على األقارب؟ -3
نرجو من الشيخ ......... أن يعطينا نبذة سلتصرة عن مفهوم السلف الصاحل  -4

 مع األقارب وخاصة اجلريان من النساء؟ ن يتبعو؟ وكيف التعاملوم  
وغريىا من الرجال؟ ىل ُيوز للمرأة ادلتوىف زوجها وىي يف العدة أن تصافح  -5

 االستفسارات والنقاش الذي استفاد منو عامة الناس كثري وكثري.
 فهذه ثمار أىل السنة الصادقين ، فأين ثماركم أيها الصعافقة المتلونون

 ؟!!!الخائنون
أخسلي نفسي وإخواين من أىل السنة وعامة ادلسلمني مبا خاطب بو  ولكين

قل {يًا لو يف دعوتو ؛ كقولو تعاىلمخثبتًا ومخسلّ اهلل تعاىل نبيو زلمد صلى اهلل عليو وسلم 
حسن قوالً ومن أ{وقولو تعاىل }ىذه سبيلي أدعو إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين

فلم يسلم الرسول صلى اهلل  }ل إنين من ادلسلمنيشلن دعا إىل اهلل وعمل صاحلًا وقا
رضو كما يف عليو وسلم يف شخصو فقالوا عنو رلنون وساحر وشاعر وكّذاب ، وال يف ع  

حادثة اإلفك ، وال يف صحابتو ووطنو ، ومل تسلم دعوتو من أذى ادلشركني وادلنافقني ، 
والفعلي الذي تعرض لو ومن تأمل القرآن الكرمي ُيد عجبًا من ألوان األذى القويل 

صلوات اهلل وسالمو عليو ، فكيف تسلم دعوة أىل السنة واجلماعة يف ىذا الزمن 
الغريب ، فما علينا إاّل الصرب ، فنحن ومن معنا من أىل السنة يف اجلنوب اللييب لن 

السلفية ىناك ، وسننشر السنة احملمدية وندعو الناس لتعلمها وتطبيقها ، نًتك الدعوة 
ىلنا يو الدم ، ولو كلفنا ذلك مالنا وأما دام فينا ع رٌق ُيري فّذر من البدع وأىلها وسنح

تمثلة يف  - وحياتنا ، والدعوة السلفية
خ
صلى اذلدى رسول ين احلق الذي جاء بو الدّ ادل
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 اجلنوب ويف غريه ، بنا أو بغرينا ، فاخلو  ليس يفمنصور  -من ربو اهلل عليو وسلم 
 إمنا اخلو  علينا حنن ، نسأل اهلل الثبات على احلق حىت نلقاه.ين ؛ على ىذا الدّ 

فّرقون للدعوة السلفية  -رمحك اهلل  -م واعل
خ
أن ىذه ادلفاسد اليت أحدثها ادل

يف اجلنوب اللييب إمنا جاءت امتدادًا للمفسدة والتفرقة اليت أحدثها زعماء التنظيم 
بالصعافقة ، وجاءت تقليدًا من ىؤالء السري الذين مسّاىم العالمة زلمد بن ىادي 

اجلهلة لغريىم دون الرجوع ألصول ادلنهج السلفي ، لذلك من األمهية مبكان أن أذكر 
لك أيها القارئ الكرمي أمساء األشخاص الذين جّرحهم العامل الرباين الشيخ زلمد بن 

على لتكون على بينة وبصرية من كذب الصعافقة وتلبيسهم  -حفظو اهلل  -ىادي 
( 61عامة ادلسلمني وقوذلم أن ابن ىادي ماترك أحداً إاّل وتكلم فيو ، وأنو تكلم يف )

م عبداهلل البخاري يف صوتية لو ؛ فهؤالء الذين تكلم فيهم هخ شخصًا كما قال طباخخ 
 ذباً عن ادلنهج السلفي وحفاظاً على الشريعة: -حفظو اهلل  -الشيخ 

 أبوأيوب ادلغريب. -1
 عباس اجلخونة. -2
 داهلل بن عبدالرحيم البخاري.عب -3
 عبداهلل بن صلفيق. -4
 عبداإللو الرفاعي. -5
 عرفات احملمدي اليمين. -6
 عبدالواحد ادلدخلي. -7
 نزار بن ىاشم السوداين. -8
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من الصعافقة وزعانفهم كم جّرحوا ىم وطعنوا يف عامل  ن حولك أيها القارئواسأل م  
العلماء وادلشايخ وانظر  وخذ من شئت  من كباروشيخ وطالب علم يف العامل بأسره؟؟ 

 ىل يرتضونو أم يطعنون فيو!!
العلماء جّرحوا أعدادًا كبريًة أن وجد ومن ن ظ ر  و س ب  ر  كتب اجلرح والتعديل    

، وانظر يف كتاب  بذلك اجملروحني البن حبان شاىدٌ  فكتابوغريىم ؛ من الرواة 
كتاب التكميل يف و  الضعفاء وادلًتوكني أليب جعفر زلمد العقيلي كم جرّح من أناس،

فسر معرفة الثقات والضعفاء واجملاىيل اجلرح والتعديل و 
خ
 فها ىي؛ للحافظ ابن كثري ادل

كتب اجلرح والتعديل مليئة باجملروحني من الرواة وغريىم ؛ فهل ىؤالء الصعافقة الذين 
علمهم وحتريهم قخب ل  فمعحهم العالمة زلمد بن ىادي أعلم من ىؤالء الرواة ؟ جرّ 

وِّن حىت وصل إلينا ؛ فما ذلؤالء الصعافقة ال يرضون من يتكلم فيهم اجلرح فيهم ، ودخ 
سادىم للدعوة السلفية يف  حبق بعد بيان األدلة على جهلهم وتصدرىم وختبطهم وإف

أين رلاىيل اليوم من أولئك الرواة الذين ضّعفهم الّنقاد وجّرحوىم!!!. !!!. و كل مكان
رّح وىذا يخعّدل ،  قال العالمة ربيع بن ىادي وىم يف ذلك ُيتلفون ، فهذا ُيخ

وىذا فيو زلمد بن محيد الرازي ، وفيو   كما في الذريعة:  -حفظو اهلل  -المدخلي 
ينتقده غريه ويخضعفو ويخبالغ يف تضعيفو ، كالم عند احملّدثني ، يخزكيو اإلمام أمحد ، و 

فقيل لو: اإلمام أمحد يخعدلو أو يزكيو، فقال: لو  -رمحو اهلل  -وشلن يضعفو ابن خزمية 
نة واجلماعة وأئمة وىذا منهج يسري عليو أىل الس عرفو أمحد كما عرفناه دلا زكاه.

مخقّدم على التعديل ، ن من عل م حخجة على من مل يعلم ، وأن اجلرح احلديث ؛ وىو أ
مث يأيت من ىو مثلو أو يف ىذا وال نقص من أي إمام يزكي رجاًل ،  وأنو ال غضاضة

دونو فيخثبت باحلجة والربىان الطعن يف ىذا الرجل الذي زكاه ذلكم اإلمام ، ال ضري يف 
ىذا وال حرج ، وال يقال أن ىذا تنقص ، وال يقال سلالفة ، وال شيء ؛ ألهنم يدورون 
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احلق ، وال يريدون إاّل وجو اهلل عز وجل ، فال  ع احلجج والرباىني ، ال يريدون إالّ م
تأخذىم يف اهلل لومة الئم ، ما يقول: زكاه أمحد ، زكاه الشافعي ؛ دلاذا أجرحو؟! ال ، 

سنة كلهم بصدور رحبة ، ما يقولون ىذا الكالم ، بل يصدعون باحلق ، ويتلقاه أئمة ال
 رجاً أبداً.ال يرون يف ذلك ح

واجلهل الكثيف الذي صبو أىل البدع واألىواء على لكن اآلن حنن يف عصر الظلمات 
منهج أىل السنة واجلماعة ، فاإلمام أمحد إمام أىل السنة ، وىل قال أحد: البخاري 
وأيب زرعة وأيب حامت وابن خزمية وغريىم شلن جرحوا زلمد بن محيد ، قالوا إهنم 

 نتهى.ا ينتقصون أمحد؟!!.
 -حفظو اهلل  -م فيهم العالمة زلمد بن ىادي وىؤالء الصعافقة الذين تكلّ    

بشهادة أو بسبب أخطائهم اليت وجدىا مكتوبة يف حساباهتم أو مسجلة بأصواهتم 
من خالل تصرفاهتم اليت أساءت للدعوة السلفية ؛ حيث رأى ىذا الشهود عليهم أو 

شني ، ىذه األخ العامل أنّ 
خ
طاء كفيلة بتجرحيهم والتحذير منهم حىت يًتكوا مسلكهم ادل

رجهم من ادلنهج السلفي ، ووافقو يف جرحو عدٌد كبرٌي  وطالبهم بالتوبة ومل يخبدعهم أو ُيخ
من العلماء وكبار ادلشايخ ؛ فمنهم من صرّح بذلك ، ومنهم من وافقو مخقراً وسكت ، 

ة العلم ، وعلى رأسهم الشيخ العالمة ربيع ادلدخلي وخالفو عال م نين اثنني وعدد من طلب
وىؤالء العلماء وإن  -حفظو اهلل  -والشيخ العالمة عبيد اجلابري  -حفظو اهلل  -
رجوه من الفوه يف جرحو لكنهم مل يخبّدعوه أخ ، وما قااله فيو من   ادلنهج السلفيو ُيخ

واليت وشت ذلما ما وشت ،  يئة اليت حوذلماطانة السّ كلمات شديدة إمنا ىي بسبب الب  
وثق بصوت تلك البطانة اجملرمة 

خ
وأخفت عنهما الكثري من احلقائق ؛ ىذا ىو الواقع ادل

ما يصدر عنو من أحكام وغريىا ، وخري دليل اليت شّوىت الشيخ ربيع وشّككت في
تلك ادلكادلة اذلاتفية بني العالمة ربيع وأخيو العالمة زلمد بن ىادي واليت كذب فيها 
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عبدالواحد ادلدخلي على الشيخ ربيع وقّول الشيخ زلمد مامل يقلو ، فاطلب أيها 
 ال بأذن غريك.أنت  ىذه الصوتية واستمع ذلا بأخذخنكالقارئ ادلنصف 

غضب كل صعفوق وليقل ما شاء أن يقل ، فال أحد معصوم من تأثري البطانة يفل 
هبا ولكّن اهلل يعصمهم ويكفيهم ،  يئة حىت األنبياء عليهم الصالة والسالم يخبتلونالسّ 

فم ن دوهنم أوىل. نسأل اهلل سبحانو وتعاىل أن يخبصر العالمتني ربيع وعبيد مبا حوذلما 
  من البطانة السيئة ، وأن يكفيهم شر األشرار.

بّ  واعلم أخي القارئ  تني ربيع بن ىادي ون الشيخني العالمأن أىل السنة واجلماعة حيخ
ومازال السلفيون حيًتموهنم ويتلقون عنهم العلم ،  -فظهما اهلل ح -وعبيد اجلابري 

بوهنم حخبًا شرعيًا ، وقد رأيتخ كتابًة خبيثًة غري  وينقلون عنهم تأصيالهتم وتوجيهاهتم وحيخ
حيث قال يف وىو طباخ الفنت وزلركها محد بودويرة وفقة ألحد رؤوس الصعافقة مخ 

الذين من أكذب الناس مجاعة حفظ اهلل الشيخ ربيع وحفظ اهلل الشيخ عبيد خربشتو: 
نسأل اهلل أن  وا بني احلق والباطل. أو كما قالسلكوا مسلك الشر حيث سوّ و رأيتهم 

 .يفضحو وينتقم منو
 عليو قائاًل: فرددت  

 فاحفظهم فأنت ادلالكن  للعال م نين  الفاضل نين  دعوتخ    ***  ياربّ 
 كل مسالكن   للعلماء ىم   ***  كذبوا وسلكوا شرّ ون دعخ ومجاعٌة ي  

 وا بني حق ظاىر   ***  وظالم ذاك الباطل ادلتحالكن وا وسوّ غشّ 
 من أكذب الناس الذين رأيتهم ***  يف رأي ذيّاك البليد اذلالكن 

 إن كنتخ يف ذاك الدعاء غششتهم *** فليشهد الثقالن أين كذلكن 
 1لشانيهم سجيناً باركن يارب فاحفظهم وزد يف قدرىم  ***  واجعل 

                                                           
ف بشحات مه داخل استزاحة األخ الفاضل مزوان ميار 9102ُث هذه األبيات في شهز سبتمبز مه عام كتبوقد   1

 حفظه هللا.
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ُأشِهد اهلل تعالى أني العبد الفقير إلى عفوه ويف ختام ىذه السلسلة أقول:    

اله أن كل ما ذكرتو في ىذه السلسلة حق وصدق ، وما نقلُت وغفرانو جل في عُ 
من مواقف الصعافقة من مكر وكذب وتشويو وقعت بعينها ومع أناس بأعيانهم ؛ 

ف( 1111) –( ه1111من قبل الصوفية منذ عام )فقد تعّرضُت لحرب شرسة 
عليهم   وما تقّولتُ  : تركنا وأصبح وّىابّياً.وا فّي األمن الداخلي وقالوا لهمواشتك
في  إليهم فعاًل أو تصرفًا لم يصدر منهم ، ودخلتُ  ، وال نسبتُ ما قالوه كالمًا 

،  حرب قوية مع صوفية الطريقة البرىانية ، واشتكوا فّي األمن الداخلي في جنزور
عليهم شيئًا ، واستمر الصوفية في مدينتي  وأرسلوا لي التهديدات ، فما تقّولتُ 

في الحرب علّي لسنوات طوال ، وحاولوا بكل الطرق منعي من الوعظ والخطابة 
عليهم غير الذي يصدر  ، وإبعادي عن المسجد فما تقولت عليهم وال زدتُ 

حذرًا من معتقداتهم وبدعهم عليهم كثيرًا في مناسبات عدة ، مُ  منهم ، وتكلمتُ 
إليهم معتقدًا أو بدعًة أو فكرًا غير الذي عندىم ، وىاىم  ا نسبتُ تهم فماوخراف

الفتن ، وقالوا : كّذاب ، رف عنو إثارة : ممن عُ قالوا عنيالصعافقة وزعانفهم اليوم 
ذباً  : يطعن في والة األمور ، وكذبوا كرق أموال وكالة األوقاف ، وقالوا: سوقالوا

ضحك ال ّي عند والة األمور بكذب مُ ذبوا علكثيرًا تشويهًا وتنفيرًا ، حتى ك
يصدقو عاقل ، ومع ىذا أعوذ باهلل أن أنتصر لنفسي وأتقّول عليهم قواًل ما قالوه 
، أو أنسب إليهم تصرفًا ما تصرفوه ؛ فأىل السنة أىل حق وعدل وإنصاف حتى 

 نمعي م عن مواقف كثيرة حصلتْ  مع الكافر فكيف بالمسلم ، بل أعرضتُ 
 –حفظو اهلل  -بالكذب والبهتان إلى رئيس الوزراء  حيث وشوا ؛ الصعافقة

وشايات كثيرة وكذب كثير مما اضطرني لتفنيدىا والرد عليها في رئاسة الوزراء 
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ضدي فيها من الكذب  ىناك شكوى وعند رئيس الوزراء نفسو ، عندما وجدتُ 
 المبكي والمضحك ، وحسبي اهلل ونعم الوكيل.

بألوان األذى الذي لحقني بسبب مكرىم  راً منهم كثي واهلل يشهد أني تأذيتُ 
ا والسعي بكل حرص من أجل ودسائسهم التي ال يكّلون وال يمّلون من تنظيمه

  .إنفاذىا
ىذا ما كتبتو ودّونتو انتصارًا للحق وردًا للباطل حول الحرب الماكرة       

 وىذا،  لفية والسلفيين في الجنوب الليبيالتي شنها الصعافقة على الدعوة الس
إفسادىم في الجنوب فقط ، فكيف لو كتبنا عن إفسادىم للدعوة السلفية في 

طبرق وفي درنة امساعد و باقي الُمدن ؛ كإفسادىم للدعوة ومكرىم بالسلفيين في 
في شحات والبيضاء ، وإفسادىم وتهورىم ومكرىم ومشاكلهم ، والُقبة والتميمي 

وجلة وجالو أو واجدابيا فسادىم في توكرة وبنغازي وقمينس ، وإالقديم في المرج 
جواد وسرت والجفرة ومصراتة وسبها والشاطئ وأوباري ومرزق  وبنوالبريقة 

مساجد التي كيف لو تحدثنا عن ال، و وطرابلس واغدامسوغات والزاوية وصرمان 
ومراكز التحفيظ التي أغلقوىا وتركوىا بدون تحفيظ ،  ، تركوىا من غير أئمة

يف لو كتبنا ؛ بل كوتركوىا للطائشين المتهورين التي أوقفوا موظفيها  واإلذاعات
هلل وإنا إليو إنا ف عن مصائب وباليا ورزايا يستحي المؤمن من كتابتها وقراءتها.

 خيراً منها.اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا  راجعون
م ، فإذا بارك اهلل وبالجهل يردون كعادته، يصرخون بدؤوا الصعافقة أن اعلم و   

 ء أجمع فيو صراخ الصعافقة وجهلهمفي الوقت لعلنا نُلحق ىذه األجزاء بجز 
لتعلم أيها القارئ حقيقة من اّدعى  درك فيو ما فاتني من مواقف مخزيةوأست
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السلفية ومن ىو السلفي الحقيقي الذي سار على ىذا المنهج علمًا وتطبيقاً 
 وتعليماً ودعوًة.

 
 
 

 كتابًا في يومو إالّ   أنو ال يكتب إنسانٌ  قال الفاضل عبدالرحيم البيساني: إني رأيتُ 
قال في غده، لو غُيِّر ىذا لكان أحسن ولو زِيد ىذا لكان يستحسن، ولو ُقدِّم 

على  ىذا لكان أفضل، ولو ُتِرك ىذا لكان أجمل، وىذا من أعظم العبر وىو دليلٌ 
 استيالء النقص على جملة البشر.

 
د ن احلمسلم تسليماً كثرياً وآخر دعوانا أو و اهلل على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبوصلى 

 هلل رب العادلني.
 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

 .كتبو/ الدكتور أبوالحارث رافــع رمضان دخيل المجبري  �✍
منطقة ب .م2020 نوفمبر 11: افقىجرية المو  1112 األول ربيع 22 ألربعاءيوم ا

 حرسها اهلل وأعلى شأنها بالسنة. سلطان


