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 بسوء قالقل ما نرشه عبد العزيز الربعي إبالغ أهل الوعي
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 :  أما بعد,ًاحلمد هللا وأشهد أن ال إله إال اهللا, وأن حممدا عبده ورسوله صىل اهللا عليه وسلم
 فقد سألني بعض الناس هل وصلكم من املشايخ يف اليمن إعانة يف أيام احلصار?

 : فكان اجلواب
ًصلني منهم يشء وفقهم اهللا, وأخربت أهنم أرسلوا شيئا عن طريق بعض طالبنا وإخواننا مل ي ُ ِ ُ ٌ

ُيف الدار, ومن كان قصده اخلري وأحب أن يتعاون مع طـاليب عـن طريقـي, كـام يتعـاون النـاس مـع  َّ ُ
 .طالهبم عن طريقهم

ٍوأما مغازلة بعض إخواين وطاليب يف الدار فهي حماولة حرشة فاشلة ال  ٍ ًجز اهللا فاعلها خرياِْ  اهـ.َ
 إن شاء اهللا; أهنا مل تصلني منهم إعانة, ومل أتطلـع لـذلك, وأسـأل ٌوأنا يف هذا اجلواب صادق

ٍاهللا أن يغني اجلميع من فضله, وما قلته كالم حـق ال أزال أقولـه, وال أظـن أنـه يتـضايق منـه حمـب 
 .وناصح

 :أصلحه اهللا قال فيهعبد العزيز الربعي للشيخ  وبعد وقت من حني ذلك اجلواب, وصلني منشور 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال وسلم, وصىل اهللا عىل حممد وعىل آله العاملني,احلمد هللا رب 
 :  أما بعد وسلم,ً وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله له,رشيك 

يخ حييى بن عيل احلجوري نرش يف شبكة العلوم هذا نصه فقد اطلعت عىل سؤال وجواب للش
 ) .هل وصلكم من مشايخ اليمن إعانة يف أيام احلصار ? : ( 

 :فأجاب 



 ٢

ً مل يصلني منهم يشء ـ وفقهم اهللا ـ وأخربت أهنم أرسلوا شيئا عن طريق بعض طالبنـا وإخواننـا يف  ُ
طريقي كام يتعاون النـاس مـع طالهبـم الدار ومن كان قصده اخلري وأحب أن يتعاون مع طاليب عن 

عن طريقهم , وأما مغازلة بعض إخواين وطاليب يف الدار فهي حماولـة حرشـة فاشـلة ـ ال جـز اهللا 
 ًفاعلها خريا 

 : واجلواب وباهللا التوفيق 
   إننا قد اعتربنا ما حصل من احلصار يف دماج مصيبة

   : أقول
ن إلينا باتصال أو غريه, وقد تأمل علينا أنـاس كثـري  ولكل من تأمل علينا أو أحس;أنا شاكر لكم

ُال يظلمـه , ((ً فجزاهم اهللا خريا, وهذا من حق املسلم عـىل املـسلم أنـه ,ممن نعرفهم وممن ال نعرفهم َُ ِ ْ َ
ُوال خيْذله َُ ُ َ  وجاء من حـديث ابـن عمـر ملسو هيلع هللا ىلصكام يف صحيح مسلم عن أيب هريرة ريض اهللا عن النبي )) َ

ُال يظلمه وال يسلمه: ((ريض اهللا عنهام بلفظ ُ َ ُ َُ ْ ُِ َِ  .متفق عليه)) َْ
 ًوصرب إخواننا أهل السنة من الطالب وأهل دماج صربا ال نظري له : قوله
  :أقول

 تفيد مع قرائنها كقوله الشيخ فالن واحلجوري تغيبي ,يف هذه الفقرة نكته خياليه عند الربعي
 . كأين غري موجود فيها,من دماج

 :قوله
توقعه الشيعة , وقد تأمل املسلمون ملا حيصل عىل إخواننا من احلصار وقد توافد إلينـا وما كان ي   

أناس بيشء من املال تم إرساله إىل دماج عن طريق الشيخ أمحد الوصايب الذي هو موضع الثقـة عنـد 
ي  يف يديـه ويـشرتااجلميع من حياة الشيخ مقبل ـ رمحه اهللا ـ وال تزال أموال الـدعوة كلهـا أو جلهـ

 .مصاريف الطالب من ذلك اآلن إىل اآلن 
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 :أقول
 هذا جهل بالواقع عندنا أو كذب فسائر أهل السنة واخلري املحبني لنا وللدعوة يف دمـاج فـيام 

ْ﴿ وأتـوا البيـوت مـن : بقـول اهللا تعـاىلً عمال,أعلم أهنم يوصلون ما أرادوا من إعانة هلا عن طريقي ُ َِ َ ُُ ْ ْ
َأبواهبا ﴾ ِ َ ْ  .]١٨٩:البقرة[ َ

 هذا ولـو مل أكـن ,كموعسى أين إن شاء اهللا عند ثقة سائر أهل السنة واخلري إن مل أكن عند ثقت
 بام ال مقارنة بينه وبني أمـور ,ا وموطن ثقة ملا استخلفني عىل كرسيه ودعوتهعند الشيخ رمحه اهللا أمينً

 .الدنيا
 :قوله

 نرسـل مـن أمـوال قبـل أن يـتكلم وقد قام الشيخ أمحد الوصايب بإخبار الشيخ احلجوري بام   
ًاحلجوري هبذا الكالم بنحو عرشين يوما أو أكثر , ثم إن لدي أسانيد اإلرسـال سـنربزها إذا احتـيج 

 .إىل ذلك , ويف كل إرسالية أتصل بالشيخ أمحد الوصايب للتأكد من وصول املال 
 :أقول

 . ما يغني عنه)وا شيئاوأخربت أهنم أرسل(:  ال حيتاج إىل مثل هذا الكالم فإن يف قويل
 :ه     قول

إننا نعيش يف دور احلديث بثقة تامة مع إخواننا فـربام وصـلت بعـض املـساعدات إىل بعـض    
 .إخواننا من قبل بعض فاعيل اخلري , فام نعترب ذلك مغازلة وال حرشة 

 :أقول
إال ما أملحت إليه من  أما ما تعيشون به عندنا يف دماج فبغري ثقة كام يثق بنا أهل السنة واخلري; 

 .ًاملحاولة الفاشلة فعال بل هو دليل عىل عدم احلرص عىل الثقة فيام بيننا 
 :قوله

ًوأخربت أهنم أرسلوا شيئا ........ مل يصلني يشء   . إىل آخره ...... ُ
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 الذي وصل إىل بعض طالبك وإخوانك املقصود الـشيخ أمحـد الوصـايب الـذي أخـربك هذا
بوصوهلا وقد رصفت يف النفقة عىل الطالب فـام هـو اخلطـأ يف ذلـك واحلـال واحـد فالـشيخ أمحـد 

 رجل أمني وقائم عىل الطالب يف حياة الشيخ مقبل وبعد مماته ـ رمحه اهللا ـ واملرسـلون هـم ,الوصايب
 . أهل السنة يخإخوانك مشا

 : وفقكم اهللاأقول
 إن كان قصدكم إيصال خري إىل طاليب فإنه حيصل حسب توجيهي به, وإن كان قصدكم غـري 
ذلك مما جعل من يتعجب منه ويبعث عندهم الريبة يف قدحكم ومدحكم, بـام أرشت إليـه يف مقـايل 

 .الذي مل يعجبكم فأفصحوا عنه
 : قولكوأما

 :طأ من وجوهفاخل) فام هو اخلطأ يف ذلك (
 :أوهلا 

وليـأت إىل النـاس (( : خمالفة الشاهد من حديث عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنه عند مـسلم
 )).الذي حيب أن يؤتى إليه

 :ثانيا
أن ثقكتم يب وثقتي بكم يف هذا وغريه من النـصح وسـائر أمـور الـدعوة يعكـس تبـادال قـد    

 عىل اهلد والصواب بني أهل السنة مشايخ وطـالب حيصل به بإذن اهللا تعاىل نفع للدعوة, وائتالف
َ﴿بـل اإلنـسان عـىل : واهللا عز وجـل يقـول,بام قد ال حيصل من جنوحكم عني إىل مئات من إخواين َ َُ َ ِ ِ

ٌنفسه بصرية َ ِ ِ َِ ْ ُولو ألقى معاذيره﴾  * َ َ ْ ََ َِ َ ْ  ]١٥ −١٤:القيامة[ََ
 

  :ًثالثا
 ., ال تعاون إخاليصهذا اإلرصار يلمس منه أنه أسلوب استقطايب سيايس

 



 ٥

 :ًرابعا
 أن اجتامع الطالب عىل معلمهم ماديا ومعنويا أمـر مهـم يف ضـبط األمـور, وحماولـة إبعـاد 

 .الطالب عن معلمهم بأي أسلوب أمر مريب, قد يسبب اخللل, وال يرضاه ناصح
 :ًخامسا

مـن ((حديث  أن يل احلق أن أعرف من يتعاون مع الدعوة فأشكره وأدعو له عىل ما دل عليه 
ً فأر أنه ليس حمبا وإنام وراء األكمة ما ;أما إن علمت أنه ال ثقة له يب ,))ال يشكر الناس ال يشكر اهللا

 .وراءها
 :ًسادسا

 أن احلال عندنا أنا وسائر إخواين وهللا احلمد واحد كام ذكرتم هم إخواين وطاليب وأنا أخوهم 
لـه ووضـع األمـور يف مواضـعها مـن شـئون الـدعوة ومعلمهم, وإذا كان املراد إيصال اخلري إىل أه

 . فام املكلف للنفور إذا مل يكن وراء األكمة ما وراءها;حاصل
 :ًسابعا

 أنكم تعلمون أين وهللا احلمد عىل دعوة غري خاف علـيكم أمهيتهـا, ومثـل ذلـك قـد يغـيض 
 تعـاىل النفـع بعض الناس, وبيشء من اإلعانة قد يتألف عـىل اخلـري والـسنة وحيـصل منـه بـإذن اهللا

 .للدعوة, ولنا يف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف ذلك وغريه أسوة 
  :    قوله

 .إىل آخره ....... وأما مغازلة بعض طاليب وإخواين 
َ كلمة ال تليق بنا وال بالشيخ أمحد الوصايب , فـال يليـق بنـا أن نغـازل , وال يليـق بالـشيخ أمحـد هذه ِ ُ

َالوصايب أن يغازل ,  َ  .وأدع التعليق عىل هذه العبارة للقارئ ُ
 :التعليق

  أن لفظ املغازلة أوسع مما تعنيه أنت هنا كام يف كتب اللغة
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  :قولك
ُوعىل كل حال فام فعلناه إنام فعلناه هللا , وإنام كتبت هذه السطور براءة ألنفـسنا أمـام إخواننـا 

َ إىل دماج ليكونوا عىل ثقة , ولن يوقفنـا هـذا ًأهل السنة وأمام إخواننا الذين سلمونا أمواال إلرساهلا ِ ُ
 دفعة من املال بعد صدور تالكالم عن إرسال ما يصلنا من مال خمصص ألهل دماج , بل لقد أرسل

 .كالم احلجوري
 :أقول

هذا سفه أنكم تريدون أنتم أو غريكم متضون يف إخواين وطاليب ما لـيس بـإذين عـىل صـورة 
 .تعاون

هذا العناد; فإن رضره يرجع عليكم, ولن يبارك اهللا ملن عىل هذا العنـاد  فأنصحكم أن ترتكوا 
 .والفتنة يف دعوة سلفية عظيمة

 يف الدار أن يتعففوا عن أخـذ أي اهللاًوأنصح إخواين األفاضل يف الدار صغارا وكبارا حفظهم  
لـشهرين والثالثـة  فقد كنا قبل شهور ربام نمكث ا;قليل أو كثري عن طريقكم ما دمتم عىل هذا احلال

 فالذي كان لنا قبل سيكون لنا بعد, وما يرسه اهللا للدعوة ,صابرين عىل ما يرس اهللا ومل يأتنا منكم يشء
ً من هذا السعي السيايس العجيب, وهل علمـتم تعاونـا عـىل نجعله يف أيدهيم مع سالمة إن شاء اهللا

وجه األرض يراد به وجه اهللا عىل هذا األذ. 
تابة هذا مع احلال الذي علينا هنا وأنا آسـف أن يف عقـب كـل فتنـة علينـا مـن  أجلأت إىل كو

 وقـاتالرافضة توجب علينا مزيد األلفة فنبتىل من إخواننـا بمثـل هـذا التوثـب وكأنـه اسـتغالل أل
 . واهللا املستعان,املضايق

  أبو عبد الرمحنكتبه
  بن عيل احلجوريحييى

 )هـ١٤٣٣/ ربيع الثاين/ ٢٣ ( اجلمعة  بتاريخ
   


