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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .خالل عشرين عاماًسلمان العودة .د

  :أما بعد  ... احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

أثناء أزمة اخلليج، ويف بدايتها أول ما اجتاح العراق الكويت، وعلى خلفية تلك األحداث اليت أحدثت ضجة واحتاجت إىل     

 أدت إىل بروز عدد من املشايخ أكثر من ذي قبل، كان من بني أولئك أسباباً - ن معها غريهاوقد يكو - تعليق، كانت تلك الظروف

  .سلمان العودة الشيخ

كانت البداية عندما كان العودة يلقي حماضرة أسبوعية عامة يف جامع أطلق عليه عدة أمساء؛ من بينها جامع السوق    

  .املركزي

ما يتطرق إىل موضوعات  لواقع الناس، فكان كثرياً يكون كالمه وطرحه مواكباً وكما هو أسلوب سلمان ومنهجه فال بد أن   

، مل يتعود الناس يف فيه حتفظ، حبيث ال جيد السامع عليه مدخالًو ،من احلساسية، كان يتطرق هلا بأسلوب سياسي مفهوم شيءفيها 

  .عرب األشرطة ومساعاً الناس على حماضراته حضوراًذلك احلني على التطرق لتلك املوضوعات، أدى ذلك بدوره إىل زيادة إقبال 

وكان هلا صدى، حىت منع بيع ذلك  ،أحدثت تلك احملاضرة ضجة ١)أسباب سقوط الدول( ألقى سلمان حماضرة بعنوان   

اق يف إقبال الناس على احلضور، فقد ال حيصلون على الشريط إذا منع، كثر احلضور حىت ض الشريط وتداوله، وكان هذا سبباً

  .نرجو التقارب حىت يتيسر إلخوانكم يف اخلارج أن جيدوا مكاناً: أثناء احملاضرة شيخواعتاد الناس أن يقول هلم الاملسجد عن أهله، 

، مل يكن األمر ةكان ال بد من االنتقال إىل مسجد أكرب، اجتهت األنظار إىل اجلامع الكبري؛ حيث إنه اجلامع األكرب يف بريد   

ولكن  ،يف اجلامع الكبري -بإذن اهللا- يف األسبوع القادم ستكون احملاضرة: سوى أن يقول الشيخ يف آخر احملاضرةحيتاج إىل شيء 

                                                             
 .كل ما ذكر  بین ھاللین فھو من كالم سلمان العودة، أو من عناوین محاضراتھ وبرامجھ ١. 
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له داللته، حيث قام املنسقون يف إحدى احملاضرات بتوزيع أوراق على احلضور، يف كل ورقة  رمبا كان ،آخر اًسلمان سلك أسلوب

ل شخص بالتصويت للجامع الذي يرغب، مث قام الشيخ يف آخر احملاضرة بإعالن النتيجة، أمساء عدد من اجلوامع يف املدينة، يقوم ك

 وأن الذي فاز يف االنتخابات هو اجلامع الكبري، فهل كانت هذه إشارة إىل رأيه يف االنتخابات؟ أم أا حركة ليس هلا مدلول؟ عموماً

  . احلضور ؛ فقد كانت األوراق أقل منكما يراد هلااالنتخابات مل تكن 

انتقلت احملاضرات إىل اجلامع الكبري، وكان هو اآلخر يكتظ باحلضور، وملا قربت امتحانات منتصف العام الدراسي توقفت 

  .احملاضرات، وكان املوعد الستئنافها بداية الدراسة

، حيث كانوا على موعد مع هـ صلى الناس صالة املغرب يف اجلامع الكبري١٤١١م لدراسة وكان ذلك يف شوال من العابعد بداية ا

واحملاضرات، غضب  ، مث جاءهم اخلرب أن سلمان العودة قد منع من الدروسهدة، فوجئ الناس بعدم وجودحماضرة لسلمان العو

  .على ذلك املنع على األثر مسرية من اجلامع إىل مبىن اإلمارة احتجاجاً نظمت، والناس

) حديث الروح( من جديد، فرح الناس أشد الفرح، وكانت أول حماضرة ألقاها بعنوان مان العودة بضعة أشهر، مث مسح لهدام منع سل

مل يعتد سلمان أن يقدم له أحد يف حماضراته، لكن مبا أن هذه احملاضرة هلا مناسبة مميزة فقد كان الذي قدم له فيها هو اخلطيب املفوه 

  .مث تتابعت احملاضرات )على سرير املوت( مث )مل هم اإلسالممن حي( عبد الوهاب الطريري، تبع تلك احملاضرة حماضرة بعنوان

 ما يقتطع سلمان يف بداية حماضرته دقائق معدودة يطلع فيها الناس على ما كانت أخبار اجلهاد األفغاين قد شغلت الناس، فكان كثرياً

ت العودة، ال أبالغ إذا قلت أن بعض احملاضرات من األخبار، مل يكن هناك انترنت فكان املصدر املوثوق لتلقي األخبار هو حماضرا جد

، بعد ذلك تعود الناس أن يلقي سلمان حماضرته يف البداية مث يكون ) نثار األخبار(حماضرة  كما هي تستطيع أن تعتربها نشرة أخبار

  .على حدث ألخبار، أو تعليقاً آخرها سرداً

من مكتبه يطلع على  ، أرسل مندوباًشديداً ها العودة تفاعالًيف ذلك الزمن جاءت أحداث البوسنة واهلرسك، فتفاعل مع   

واجتهد سلمان يف التحريض على الصدقة، ) مشاهدايت يف يوغسالفيا( عنواا ،األوضاع، وفور عودته عقد حماضرة يلقيها االثنان

  .وقام جبمع التربعات، وكان يرسل مندوبه بشكل مستمر
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    ، فمثال حماضرةإال أنه وصف باجلرأة والصراحة غري املعتادة ،كان فيه حذركان اجلميع يتفق أن طرح سلمان وإن    

يستنتج  ،التركيز على قصصه مع الوالة من لكن -رمحه اهللا-العز بن عبد السالم كانت جمرد حديث عن سرية) سلطان العلماء(

  ).سلطان األندلس(وقل مثل هذا عن حماضرة –اهللا رمحهم-أن انتقاد الوالة واإلنكار عليهم عالنية أمر قد عهد عن السلف  السامع 

ملا جاءت أحداث اجلزائر تكلم عنها يف من ذلك أنه مل يكن سلمان يذكر يف حماضراته اسم السعودية إال يف سياق يفهم منه الذم، و 

ة اجلزائر بثمانية آالف وكان يف ضمن ما ذكر أن إحدى احلكومات تربعت حلكوم) كلمة حق يف املسألة اجلزائرية( حماضرة بعنوان

  .مليون ريال سعودي

كانت واقعية سلمان يف احلديث عن قضايا العصر، وجرأته اليت مل تكن قوية، لكن أبرزها أا مل تكن معهودة، إضافة إىل    

كان ذلك وغريه  البيان الذي حباه اهللا إياه، وإبداعه يف طريقة الطرح، وتسلسل األفكار، حىت يف كلمات مرجتلة يف بعض األحيان،

يف زيادة إعجاب الناس بسلمان العودة وحضور حماضراته والتواصل معه، وامتالء التسجيالت بأشرطته الكثرية، فصارت  معه سبباً

  .يف حسد األقران؟ العلم عند اهللا حماضراته تنتشر وتتداول بشكل سريع حىت خارج جزيرة العرب، فهل كان ذلك سبباً

أو املرجفون  ،، وصيته يذيع، كان طالب منهج اجلامي واملدخلي، أو اخللوفكان جنم سلمان يعلو عالياًيف ذلك احلني وفيما    

يف املدينة كما حيلو للبعض تسميتهم، كانوا يعقدون اجللسات واحملاضرات وخيرجون الكتب يف التحذير من سلمان العودة، حىت 

كانوا يتصيدون األخطاء، بل  .اإلسالم واملسلمني من سلمان رشديلى إن سلمان العودة أخطر ع: وصفوه بالضالل، وقال قائلهم

  .ويتكلفون يف ذلك أشد التكلف

عنهم متام اإلعراض، وحدث أحد العاملني يف  لئك على كثري وقيعتهم يف سلمان العودة إال أنه كان معرضاًوالعجيب أن أ   

وتناقل  .شكلك فاضي: سلمان يرد عليه بقولهالرد عليهم، ففوجئ بمكتبه أنه جاءه مرة يذكر له ما يقوم به أولئك كي يطلب منه 

كان ذلك األسلوب هو  .دع الكالب تنبح والقافلة تسري: لأنه كان يقو - إن صحت نسبتها إليه- الناس عن سلمان كلمة

  .األسلوب األمثل مع تلك الفئة اليت تركت العمل واشتغلت بتصيد أخطاء الناس
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صدور ما  ة عن التجاوزات املوجودة يف الدولة يثري غضب من يسمون والة األمر، خصوصا بعدكان حديث سلمان العود   

، منع تسجيل قرروا االنتقامآل سعود فقد  واليت وقع عليها عدد غري قليل من املشايخ، ونتيجة لغضب ]مذكرة النصيحة[يسمى بـ 

  .ت والدروسحماضراته، فصل من اجلامعة، ويف النهاية منع من إلقاء احملاضرا

استجاب سلمان العودة لذلك املنع، ولكن ليس باألسلوب الذي يعجب آل سعود، حيث كان يف بعض األحيان يستقبل    

الناس يف مكتبته ويلقي عليهم احملاضرات، تداول الناس جمموعة من األشرطة مسيت بأحاديث الربيع، ألن إلقاءها كان يف إجازة 

وتداوله الناس، ويف إجازة الصيف من  ن أمريكا أجاب فيه على األسئلة، كان ذلك االتصال مسجالًالربيع، وفد إىل سلمان اتصال م

على من  كانت رداً) الكلمة احلرة ضمان( هـ كثر إلقاؤه للمحاضرات يف بيته، وكان من أبرزها حماضرة بعنوان١٤١٥عام 

  .طرحه جرأته يف اعترضوا على

للعامل الذي ال يقبل السكوت عن قول احلق، والعامل الذي ال خياف يف اهللا لومة  وذجاًكنا حينها نرى يف سلمان العودة من   

  .مهما كان الثمن الئم، والعامل الذي يضحي ألجل دينه

من أسلوب قمعي تقف  نايف بشكل خاص مل تكن تستطيع الصرب على هذا النوع من اجلرأة، فال بد إذاًنفسية آل سعود و   

املصلحة يف عدم  رائياً ،دعي سلمان إىل اإلمارة فرفض الذهاب، مث اضطر إىل االستجابة بعدما أتوا بقوامعنده هذه اجلرأة، است

املواجهة، ذهب وذهب معه خلق كثري، أحاطوا بسيارته رافضني أن يدخل اإلمارة مبفرده، وملا مت إدخاله مبفرده اقتلع الناس باب 

ليحول بني الفريقني صالة املغرب، وبعد صالة املغرب مت التفاوض على أن يدخل اإلمارة، استدعيت فرق الشغب وكانت قريبة، 

، ويبقى مرافقوه داخل سور اإلمارة خارج مبناها، وكان ذلك بالفعل، ليخرج سلمان بعد أذان العشاء سلمان مبىن اإلمارة منفرداً

 .فيهم من فيهم من املشايخ ،نتظارهمن الناس كان با متوجها مبن معه إىل املسجد ااور لبيته، ليجد مجعاً

وهذا الوقوف  ،هلذا احلشد ولكن قبل ذلك ألقى كلمة يسرية ذكر فيها أنه ليس أهالً ،تكلم سلمان ليشرح للناس ما حدث   

شيخ  ذكرعندما وذلك من اإلشادة بوقوف من وقف معه،  ،ما قد يكون غري مراد -كما فهم غريي- من الناس معه، وفهمت

  .أين أنتم عندما سجن؟:  خاطب الذين شهدوا جنازته قائالاإلسالم، مث
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وكان موجزه أنه طلب منه التوقيع على أال ميارس أي نشاط يف أي زمان أو مكان، وإال سيتعرض  ،بعد ذلك ذكر ما حدث   

يف أثناء كلمته تلك أبدى أو بعد غد، و للجزاء الرادع، وذكر أنه امتنع عن التوقيع، وأنه سيتعرض للجزاء الرادع وهو السجن غداً

  .ليس غري أسفه ألنه مل يدخل السجن إال مرة واحدة قبل سنوات، واعظاً

مل يكذب الظن حيث اعتقل سلمان تلك األيام، واعتقل بسببه خلق كثري ممن أرادوا نصرته والوقوف معه، اعتقل أناس ال    

  .أياماً م صلوا يف املسجد الذي جبوار بيته حيث بقي مغلقاًلشيء إال ألن أشرطة سلمان العودة وجدت يف سيارام، وآخرون أل

صفا به، وإن مل صفا مبا و، وسفر احلوايلوسلمان العودة ين املدعو من أمسومها بشأن بعد مدة أصدرت وزارة الداخلية بياناً   

وبنفس  مرة واحدة بل مخسة عشر عاما،، و عموما فقد مسعت البيان قم فقد كان يف ضمن مطاعنهم عليهما اخللل يف العقيدةأه

  .منقبضة

يف تلك األيام صدرت الفتاوى والكتيبات واملطويات بوجوب طاعة ويل األمر، يف أسلوب ال يصرح باألمساء، لكن التوقيت    

  .يفصح عما ال يفصح عنه اللسان

بن  ، كاد أن يكون كأمحداد ارتفاعاًازد أوصد الباب على سلمان العودة مخس سنوات عجاف، كان سلمان يف خالهلا جنماً   

عرف الوالء للدولة أو العداء هلا، فتأييد سلمان يعين معارضة الدولة، واإلنكار على سلمان يعين الوقوف يف حنبل يوم الفتنة، فبه ي

  .س عنهيف إحراق أوراقه وإعراض النا صف الدولة، كان إقدام اخلطيب على خطبة يستنكر فيها ما قام به سلمان كافياً

، لكن جنازته كانت مشهودة صغرياً بعد اعتقال سلمان العودة مبا يزيد على عام تويف أحد بنيه يف حادث سري، كان طفالً   

لداخلية أن سلمان العودة وزارة اكما لو كانت جنازة عامل من كبار العلماء، كانت اجلنازة مبثابة مظاهرة صامتة، يف إشارة من الناس ل

  . الناس مل يزل يف قلوب

  :تغنينا تلك األيام مبرثية سلمان يف ولده واليت مطلعها   

  حبييب ال لقاء إىل احلشر       وإن كان يف قليب عليك لظى اجلمر وداعاً
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  إليك وما من حيلة يل سوى الصرب       د يل خملصاًـصربت ألين مل أج

  : وكنا نسلي أنفسنا بقول سلمان

  اشتوى باللهب املضطرم و دم      ـق بتيار الـح احلـسب 

  :إىل أن قال

  أمـة يف األرض ال يقهرها         جمـرم بل هي ذل ارم                      

  يستذل الفأر ليث األجم ال تقل ذلت فما يصـلح أن                            

  قيمانتـظر وثبتـها يف غـدها      انطالقا من هـداها ال                      

  طاهر النفس رضي الشيم      نٍـل مؤمـة جيـانتظر وثب           

  يغسل األرض من الكفر فقل      من يريد الناس غري املسلم     

  اس جبدوى زمزمـيقنع الن  ن من     ـن أيـزمزم فينا ولك    

ن الفرح والسرور، حىت إين دعيت إىل صاحبيه، تناقل الناس اخلرب مظهريات مت اإلفراج عن سلمان العودة وبعد مخس سنو   

  .ملن بشره خبروجهم وليمة أقامها الداعي إكراماً

، ولكن دلين زحام جيدابيت، كنت ال أعرف مكان البيت يف اليوم الذي بلغين فيه وصول سلمان إىل بيته توجهت إىل ال   

لزحام وجدت سلمان العودة وقد أحاط به مجع من بالزوار، ووسط ذلك ا الناس وكثرة السيارات، دخلت البيت ألجد فناء مليئاً

  .واحداً يؤذيه ازدحام الناس عليه، ويتم إدخال املسلمني عليه واحداً الرجال؛ لكي ال

، وكان على مريد السالم لكي يسلم على كان سلمان يستقبل الوفود يف الصباح إىل الظهر، وبعد العصر حىت  العاشرة ليالً   

  .طويل قبله عشرات الرجال حىت يصله الدور سلمان أن يقف يف طابور
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لسجن ا ثباته يف وشعبية عظيمة، ما كانت لتكون لوال عالياً من يرى سلمان العودة وإقبال الناس عليه حيس أنه أدرك صيتاً   

د سلمان، سلمان زار تناقلها الركبان بشكل ملفت لالنتباه يدل على مرتلته يف قلوم، سافر سلمان، عايبعد فضل اهللا، كانت أخباره 

  .هذا اليوم، اليوم رأيت سلمان يف شارع كذا فالناً

فعلى أي شيء مت التوقيع؟ وهل سيعود إىل الدروس؟ و مما  ،ع؟ وإذا كانيف ثالثة أشياء؛ هل وقّ كان تساؤل اجلماهري منصباً   

مل يتجاوز العاشرة، يعين أن سلمان العودة  ذكر أين كنت يف جملس فجاء اخلرب خبروج سلمان العودة، بعد قليل دخل غالم صغريأ

ألساس  يتكلم؟ وقرأت يف سؤال الغالم فهماً ،طيب: فسأل الغالم. الشيخ سلمان طلع: سجن وهو يف اخلامسة، بشره أبوه قائالً

  شرط؟مفاده سجن سلمان ألنه رفض أن ميتنع عن الكالم، فهل خرج على مبدئه الذي سجن من أجله؟ أم أنه قبل بال ،احلدث

  .  بسؤال القريبني من سلمان العودة مل حنصل على إجابة واضحة، وكان األصل حسن الظن   

عليه رمحة  الشيخ محود العقالءبعد حني دار كالم بني الناس حول تغري سلمان وتنكره ملنهجه، كان من بني من قال ذلك    

. ١هم اللي أنتم تبون ربعكم ما: ملن معهنده قال الشيخ محود ملا خرج من عاهللا، حيث إنه مسع سلمان يثين على حممد بن نايف، و

  .قلبك ما رآه املبصرون بعد سنواتب تأبصر ،رمحك اهللا يا شيخ

على اطالع على حاله، لفت انتباهي مرة  ينكنت بنفسي يف منأى عما يقال، فلم أكن على تواصل مع سلمان العودة جيعل   

للعمل  بأنه وإذا أعد ماذا بعد ذلك؟ مث إنه قد يعد وال جيد جماالً عارض ذلك معلالً ،لإلعداد أنه ملا سئل عن الذهاب إىل أفغانستان

وال بد فليذهب إىل كشمري؛ ألن أفغانستان وضعها صعب حبكم وجود ابن  إن كان ذاهباً: فيرتل ما تدربه على أرض الواقع، مث قال

  .الدن

صل إيل من أخبار العامل إال كما يصل من بلل املطر إىل جوف الغار، بعد ذلك غيبت عن األحداث مخس سنوات، مل يكن ي   

، لكين كنت أقول ما مل حيصل يقني فاألصل ولقد كنت مشغوفا مبعرفة ما جيري، كان يصل إيل شيء من أخبار تؤكد ما قيل سابقاً

  .حسن الظن، واليقني ال يزول بالشك

                                                             
 . ظنون فیھمأنھم لیسو على ما ت:  ھذه العبارة باللھجة المحلیة ومعناھا   ١
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ة، طلبت صحيفة، كنت أقرأها بشيء من متعن، استوقفتين صورة سلمان عند عوديت إىل بلدي، وفيما كنت على منت الطائر   

كان املقال عبارة عن إشادة بكالم مسعه الكاتب من سلمان يف . هللا درك يا سلمان: العودة على أحد املقاالت، وقد كتب جبوارها

سلمان الذي ! من املباحث؟ س خوفاًإحدى القنوات، أخذين العجب، أهذا سلمان الذي كان جمرد ذكر امسه يتحفظ منه بعض النا

  .!وأيضا على اهلواء! منع تسجيل أشرطته وتداوهلا، اآلن خيرج يف القنوات

، وعند  الزيارة اقترح علي مقترح أن أتصل على سلمان العودة ألسلم عليه لسبب ذكره، مل يكن عندي يف سجن احلاير   

جبت، كم كان فرحي عند ي الناهي، اتصلت عدة مرات حىت أُ مل أقف كثرياًجمال للتردد، أحد الزوار اين عن االتصال، لسبب ما 

، كانت مكاملة مشهودة، كلمته وكلمه رفاقي، هنأنا بالعودة إىل الوطن لعودة، أعرفه بنفسي فيعرفينوأنا أكلم سلمان ا عظيماً

تساؤل  ى ذهينورد عل هنا .!!كن ما يتم املوضوعيدري أحد، ميال : أخربين حممد بن نايف أنه ذاهب ليأيت بدفعة، لكن قال: وأضاف

لعلي آيت يف غري وقت الزيارة حىت جيمعوكم يل، : فرحت ورحبت، مث قال. لعلي أزوركم: ، مث قال يل يف آخر مكاملتهمل أقف عنده

  .!!فلعلي أجي أنا وإياه ) ناصر العمر(  وأنا اليوم على موعد مع أبو بدر

 ،إبراهيم املهنا مستشار حممد بن نايفمع  اء ومعه ناصر العمر وآخرون، وكانوا مجيعاًمل خيلف سلمان وعده، حيث ج   

، أليست ١سلمان أخذ من حليته وصبغها بالسواد ،ورجال من الداخلية، قدوم هؤالء مع أولئك له داللته، كان هناك إشارة أخرى

هل هلذا داللة على تغري؟ أم هو أمر بال داللة؟ ! ز اخلمسني؟بلى خالفية، لكن هل اخلالف خفي على سلمان حىت جاو املسألة خالفية؟

  .األصل حسن الظن، وما زال حلسن الظن جمال أسئلة واردة، عموماً

للذهاب إىل العراق وأن  وكان يف ضمن كالمه انتقاد للشباب الذين يناقشون يف مسائل التكفري، تعرض أيضاً ،تكلم سلمان   

  .ق، أو يبيعه أحد املرتزقة، إضافة إىل أحاديث أخرىالذاهب إما أن يقتل على الطري

مل يطرح بشكل صريح، وإمنا بشيء من احلنكة، وإن شئت فقل من اللف  ،كعادة سلمان العودة يف أسلوبه السياسي   

  .والدوران، ولذلك فال زال األصل حسن الظن

                                                             
ق اللحیة فھو وإن كان عظیمًا، ینتبھ إلى أن األخذ من اللحیة و تغییر الشیب بالسواد من المسائل الخالفیة، لكل فریق دلیل، وأما حل١

.لكنھ ال یعدو كونھ معصیة من المعاصي، أؤكد على ھذا مع أنھ ال یحتاج إلى تأكید؛ حتى ال یظن ظان، أو یفتري مفتر   
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بتلك الزيارة، انفرد يب أحد  أبهكن يبدو أن بعضهم مل يارحة، لمبن زارنا ليلة الب من الغد ويف الزيارة حدثت الزوار مبشراً   

كثرية حصلت تغري احلال على إثرها، سألته عن دور  وأخذنا يف أحاديث متفرقة، وسألته عن األوضاع، أجابين بأن أحداثاً ،الزوار

تسأل عن أحد، وال  ال: كقلت ل: الشيخ سلمان؟ فقال: فقلت .ال تسأل عن أحد، وال تستغرب على أحد شيئا: املشايخ، فأجاب

  .لو حلقها كاملة لكان أهون مما قال وفعل: فقال! الحظت على حليته نقصاً: قلت. تستغرب على أحد شيئاً

  .البعضللمناهج السابقة أصاب  قد حدث، وأن تنكراً كبرياً علمت عند ذاك أن تغرياً   

درجت يف صفحات التاريخ، علمت عن نسيها الناس وأُ مبعرفة ما حدث، فاشتغلت بتتبع األحداث اليت زادين ذلك شغفاً   

 فضالً: -رمحه اهللا -ة الشيخ يوسف العيرييمقول أحسن ما قيل فيه، الذي بيان التعايشعن  أيضاً إدانة أحداث سبتمرب، علمت

  . انبطحوا سراً

علمت  -رمحه اهللا- لعزيز املقرنأيب هاجر عبد اعلمت أن سلمان الذي سجنه آل سعود قام يف أحد احملافل ليهنئهم مبقتل    

واملصيبة أن  األمريكان، تثبيت احتالل عن الفتوى اهلالكة يف دخول اجليش العراقي، وكأن سلمان جيهل دور اجليش العراقي يف

علمت عن املوقف البطويل الذي أدى إىل إيقاف  ،والشرطة الفتوى كانت توجب على املخلصني من أهل العراق الدخول يف اجليش

  . ون إىل اإلسالمئالذين خيططون الغتيال الرسام بأم يسي سلمان قاطعة املنتجات الدمناركية، مث يصفم

وكأنه سنة نبوية ، وهذا احنراف يف الفهم وطيش يف  إن بعض فاسدي العقول أصبحوا يتحدثون عن االغتيال: (قائال تكلم قبل مدة 

قتل بعض األعيان، فلم يا ترى مل يذكر قصة ابن األشرف وابن  - عليه وسلمصلى اهللا-مث ذكر حاالت ترك فيها الرسول) األحالم

 اللفظ، مث يستدل على خطإِاإلنصاف أن يوصف الناس بقاسِ  نيذكرها؟ ولو على سبيل اإلجابة عليها، أمْ مل َ مل ؟ أيب احلقيق

  .منهجهم، وال يشار إىل أدلتهم ولو إشارة

مث تابع ليقول . )ليس بواجب بل ليس بفاضل بل ليس مبشروع(: رأيت يف أحد املقاطع سلمان يقول عن الذهاب إىل العراق   

أن  ،)!!!كنا نرى ذهاب الشباب إىل هناكحىت يف أفغانستان ما (: تفضحه أشرطته القدمية مستغرب، أو كذب مفضوحيف نسيان 

    .وأخواا من احملاضرات؟) حي على اجلهاد(، ترى أيني ال يرد أن ينسى رأيه كيف كانلذينسى اإلنسان ماذا قال هذا وارد، لكن ا
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رأيت سلمان وهو يتربأ من ااهدين يف كثري من املواطن، رأيته يتكلم فيهم وقد كان بإمكانه أن يسكت بناء على قاعدته    

ليطعن فيهم، بل رمبا تكلم بدون مناسبة، رأيت سلمان  رأيت سلمان يستغل الفرص ،)لك الغنم وليس عليك الغرم( اليت علمناها

أو يف أحسن األحوال حيكم  وهو يتتبع عثرات ااهدين، ويتكلم يف قادم، ويصدق فيهم بيانات وزارة الداخلية وقنوات البهتان،

  .وهم معرضون عنه متام اإلعراض عليهم بناء على مساعه من طرف واحد، يتكلم فيهم

إىل أسامة بن الدن، ويف هذه السنة تعرض  وأخرى هذا العام ، أرسل رسالة يف العام املاضين ااهدين كثرياًتكلم سلمان ع   

 .وال ندري ملن رسالته العام القادم  ألمين الظواهري،

ة مفهومة إشار ةومع كثري تعرض سلمان ملشايخ ااهدين فإم معرضون عنه متام اإلعراض، الشيخ أسامة أشار له مرة واحد   

  .يتقدمهم شيخ الصحوة سابقاً: غري صرحية، عندما تكلم عن فريق من العلماء الرمسيني وغري الرمسيني فأضاف

  .فقرأ السؤال وأعرض عن اإلجابة يف جتاهل ؟سلمان العودة الشيخ يف ما رأيك: ل يف لقاءهتور أمين فقد سئأما الدك   

ر، عندما كان املدخلي وأتباعه يكثرون من الكالم عليه، وهو يعرض عنهم متام أعاد سلمان حالته السابقة مع تغري األدوا    

  .عن الرد على سلمان شغالً اجلهاد الدعوة و وجد ااهدون يف ، واليوماإلعراض، ألنه وجد يف الدعوة شغالً

الس حسن الصفار، عجبت من سلمان الذي صافح سجانيه، واتسع صدره لغازي القصييب بعد تلك الردود الالذعة، وج   

  .لكنه يأىب أن يتسع صدره للمجاهدين، بل وال حىت للسكوت عنهم

   اهدونسلمان الذي عمل يقف عجيب عند حد عندما حدثين أحد !! رف بالتواضع ولني اجلانب ودماثة اخللق مل يسلم منه ا

  .ش يف قضاياهمسلمان يتسع صدره لكل شيء، وألي نقاش، إال للمجاهدين والنقا: من عاشره فقال

فخاض ) رسالة إىل أخي أسامة: (كم شعرت باألسى عندما كنت يف جملس بعدما أطلق سلمان نداءه الذي كان عنوانه   

  .وندم آخرون على حزم عليه تلك األيام ،افة مسريتنا من أجله إىل اإلمارةيا حس: احلاضرون يف نبإ تلك الرسالة، فقال أحدهم
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ولة يف وزارة اخلارجية األمريكية ؤفوجدت ضمن األخبار أن مس) اإلسالم اليوم(دخلت موقع كم شعرت باخلزي عندما    

  .تشيد جبهود الدكتور سلمان العودة ضد اإلرهاب

  .أهلذا احلد؟ أن تذكر إشادا على وجه اإلقرار، إن مل يكن املباهاة   

مل يهمس يف  -صلى اهللا عليه وسلم- صحيح أن الرسول) خالد برأ إليك مما فعلاللهم إين أ: (من االستدالل حبديثلقد أكثر سلمان 

مل خيطب يف شأنه على املنرب، أو يشهر به يف قناة فضائية، وصحيح أن اخلطأ الذي يكون  -صلى اهللا عليه وسلم-أذن خالد، ولكنه

  !!.أجبدياته السابقة يدهجتهاد الذي تؤ، والعجب أنه ينكر االاجتهاد غريه باجتهاده ر عالنية، لكن سلمان ينكرينك ال مانع أن عالنية

قل قتال فيه كبري وصد عن : (، وهو أسلوبلوب قرآين يبدو أنه أوىل يف هذه احلالفهناك أس - والبد-يا سلمان منكراإن كنت   

، قل ةمرة واحد اتبع هذا األسلوب ولو) سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا والفتنة أكرب من القتل

 أتبع ذلك  -وعلى نفس املنرب وبألطف األلفاظ-، مثواستخدم أكثر املنابر تشهرياً عن ااهدين كل ما تستطيع من األلفاظ القاسية،

مسحت بالربا ، إن شئت فقل اإلرهابينيو -فغانستانأيف العراق و –واحلكومة أيضا حليفة ألمريكا يف احلرب على ااهدين : قولكب

يف مدينة  الرافضة شرك ذنب وال حماكمة، محت، سجنت العلماء بال ك، وأقامت هلا احملاكم التجارية حتت مسميات أخرىبنولل

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وأقوله ، القول الصادع الذي أجهر به: (وقولك )مع احلكومات وال ضدهالسنا : (إن هذا األسلوب الزم لكي تظهر مصداقية قولك

معا ضد إرهاب : (الناس لندائكاتبع هذا األسلوب ليستجيب  )ومل ختتلف ي؛ هو عقيدة راسخة مل تتبدل ومل تتحول ،مبلء فم

  )القاعدة

اجلميع يعلم أن  وسيزول لو كفا عنه، سلمان ينادي بن الدن والظواهري بإيقاف القتل، وكأن القتل مل يوجد إال بوجودمها،   

يف طلب املوازنة، مث حتقيق  ني، وأن ما فعله ااهدون حتت قيادما هو إحداث القتل يف العدو، سعياًأمم الكفر مل تزل تقتل يف املسلم

  .النصر على العدو
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، وجتاهل سلمان أن الظواهري )احلصاد املر( سلمان يدعو الظواهري إىل املراجعة والتصحيح نظري كتابه عن حركة اإلخوان   

بات وأضحوكة املشاركة يف السياسة، أما سلمان فيدعو إىل املراجعة يف دفع عدو يعلم سلمان أن تكلم عن اإلخوان يف مهزلة االنتخا

  .دفعه من الواجبات

وأنا أنبئك عنهم، فمنهم من جارى السلطان وأخذ منه االمتيازات  )أين دور العلماء؟(: يف جتاهل عجيب يتساءل سلمان   

عليه -أخذ بسنة يوسف ومنهم من أو خوفاً من البطش، فطلب العصمة، ،فتنةألنه رآها  متعلى اختالفها، ومنهم من لزم الص

علماء ، هذه أصناف الثبتهم اهللا وفك أسرهم صدع باحلق وغيب خلف القضبانف }رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه{-السالم

  .أحبها إليكفاختر لنفسك منها 

، وكأن سلمان ال يعلم )أنه عامل شرعي حق يقبل مبثل هذه األعماليوصف ب علم عاملاًأ ال: (سلمان قوليف أسلوب غريب ي   

وسليمان العلوان وعلي  وحممد الصقعيب وعبد الكرمي احلميد مبا أغلقت عليه األبواب يف سجون آل سعود، فأين سعيد آل زعري

هذا فضال  ،وثبتهم اهللا أسر اجلميع فك الطويلعي العزيز وناصر الفهد وفارس الزهراين وعبد وأمحد اخلالدياخلضري ومحد احلميدي 

والشيخ عمر عبد  رمحة اهللا، ماعليه وحممد الرشودي تنس شيخك محود العقالء ال وقبل هؤالء مجيعاً عن سجون الدول األخرى،

اخلتم الرمسي  عتبار هلم عندك حىت جيالسوا السالطني، ويأخذواا أم أن هؤالء ال ،والفرج العاجل الرمحن أسأل اهللا له الثبات والشفاء

  .منهم، أو حيصلوا على اإلذن

 .نفسيينطلقون من قناعات شرعية، أو عقلية، وإمنا ينطلقون من وضع مأساوي  من هؤالء الشباب ال ذكر سلمان أن كثرياً   

أو التنوير،  ،سطيةعتدال والواال أوىل ذا الكالم أولئك الذين دخلوا السجن، مث خرجوا بعد مدة يسرية، خرجوا إلينا مبا أمسوه فكر

وتنكروا ملناهجهم، وتغريت هلجام، وأساليب خطام، أما ااهدون؛ فلعل سلمان ال جيهل أن عندهم من التأصيل الشرعي ملبادئهم 

ن وليس عندهم أي استعداد للتراجع بال دليل، يعذبو ،ما جيعلهم ال يتنازلون عنها مهما كان الثمن، يدخلون السجن من أجلها مراراً

 الثبات(فهل هذا . اللهم خذ من دمي حىت ترضى: فيمسحها وهو يقول ،تسيل دماء أحدهم، حىت إن وجيلدون وال يزدادون إال ثباتاً

  .جمرد استجابة لدواعي نفسية؟ )حىت املمات
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لنهج منذ زمن، وإذا لئك الشباب الذين تغريوا بتغري مشاخيهم، أما ااهدون فهم مع مشاخيهم على هذا اأو أوىل ذا الكالم   

  .وواصلوا املسري وه جانباًقدر ألحد أن يبدل أو يتراجع حنّ

أفغانستان، أو أيام سقوط بغداد، أما وقد كان  احتاللكالم سلمان كان من املمكن أن يكون له صدى لو كان أثناء    

، مع هذه األحداث ينتابك حاجتها لذلكدة وأمريكا بدأت تقلص جنودها يف العراق، وتتخوف من زيادة اجلنود يف أفغانستان مع ش

  .الشك أن سلمان أطلق هذه الرسالة وهو ال يدري عما جيري

تعليقه على األحداث، كان سلمان األول يعلق على أحداث ال يتجرأ غريه  ،الذي أعجبنا يف سلمان هو عني ما ساءنا منه   

  :حىت قال القائل يف مدحه فار واملنافقني،على جمرد اإلخبار ا، وكان تعليقه يسر املؤمنني ويغيظ الك

  حيبه كل قلب مؤمن وترى          قلب املنافق باألحقاد يستعر              

يغيظهم، وهو عاجز يف كل حكم أو تعليق أن يتجاوز  أما سلمان الثاين فتعليقه على األحداث إن مل يسر املنافقني والكفار فهو ال 

  .سجانوه ارمسهياخلطوط احلمراء اليت 

إن مشكلة سلمان أن الناس صدروه وصدروا عن رأيه، وسألوه عن كل صغرية وكبرية، فصار يف كل شيء ال بد له من    

  .ليته سكت تعليق أو رأي، ويا

 سئل سلمان عن االختالط يف جامعة امللك عبد اهللا، أبدى رأيه حبذر شديد، كان حريصا أال جيرح أحدا،) احلياة كلمة(يف برنامج 

أنا أتأمل لالصطفاف الذي حيدث يف جمتمعنا عند كل قضية وأقول هل سنستمر : (حريصا أال يصدر حكما مباشرا، مث أتبع ذلك بقوله

أقول ليس من الضروري أن نقحم : (لقد كنت رائعا يا أبا معاذ عندما قلت) وكأن لغتنا أنا أهاجم إذا أنا موجود....إىل األبد هكذا

وستكون ) من كل إنسان له وجود أو له حضور البد أن ينغمس يف مشكلة من مشاكلنا و البد أن يبصمكل شخص وكأننا نريد 

، أال تستطيع أن يكون أسلوبك مع كففت عن إقحام نفسك يف الكالم على ااهدينو ترمجت هذه املقولة واقعا عمليا، أروع لو أنك

   .!ااهدين كما هو مع العلمانيني؟



 للشیخ إبراھیم الربیش  سلمان العودة خالل عشرین عاما.د

 

14 
 

سيؤثر على رأيه خوف من  سيستجيب ألي ضغوط، أو كان ، إذا كانأي عامل مهما كانت مكانتهمساع رأي يف غىن عن حنن    

  .أو الظهور على الفضائيات ،، أو حرص على جواز السفره على الشبكةجن، أو من حجب موقعالس

 الغرق، رد عليه سلمان رداًعليهم من  خوفاً ؛لقد نصح القصييب سلمان العودة ومن معه بأال خيوضوا يف حبور السياسة   

ليت سلمان يأخذ بتلك النصيحة، حيث  حينها محدنا له ذلك الرد، أما اآلن فيا ) الشريط اإلسالمي ماله وما عليه(يف حماضرة ،موفقاً

  .يشهد الواقع أنه غرق، واملصيبة أنه غرق وأعداء األمس يصفقون له

مبطاعن  -ومنها حكومة آل سعود-  يطعن يف احلكومات العربية طرحه وهو أن سلمان األول كان يفتساؤل ينبغي أن يثار؛    

أما اآلن فسلمان الثاين يناقض ما قاله  -صلى اهللا عليه وسلم- بأدلة من كتاب اهللا وسنة رسوله شرعياً عظيمة، يؤصل كالمه تأصيالً

  !؟......أم عية نسخت؟سلمان األول، فهل حكومة آل سعود وبقية األنظمة العربية حتسنت؟ أم األدلة الشر

كان سلمان األول يرد على العلمانيني، بل كان يعترب غصة يف حلوقهم، أما سلمان الثاين فجالس العلمانيني، ورمبا وقعوا بيانا واحدا، 

  .أفيدوين جزاكم اهللا خريا !؟....فهل حتسن العلمانيون؟ أم سلمان

جلس  ، كان سلمان هو الضيف على الغداء،ة من مزارع القصيمهـ  ويف مزرع١٤١٤ديد عام لست بناس ذلك اليوم، وبالتح

ل األحزاب يف أفغانستان، تكلم اتقتكان حديث الساعة تلك األيام هو  ،بن عبد العزيز اليحىي سلمان وكان جبواره الشيخ حيىي

أنتم الواحد : ذا يقولون؟ الناس يقولوننريد أن نقنع الناس بإمكانية قيام دولة إسالمية، اآلن الناس ما: ذلك وكان فيما قال سلمان يف

  . البد أن يقاتل، فإذا مل جيد عدوا يقاتله قاتل أخاه، فإذا مل جيد أخا يقاتله وقف أمام املرآة وجلس خياصم نفسه

، عليه اآلن؟ كان يواجه بكالمه احلكومات والعلمانيني، كانوا أعداءه بال شك ن مقولة سلمان هذه صدقتإ: هل أستطيع أن أقول

، وال أدري هل سيأيت اليوم الذي أو لطف م، وهاهو يهاجم ااهدين الذين كانوا باألمس معه يف صف واحد ،أما اليوم فقد هادم

     .نفسه؟ أسأل اهللا أن يصلح أحوالنا مجيعا يقف فيه سلمان أمام املرآة ليخاصم
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يقولون مبا يقول به، مث هم مع سلمان الثاين كما كانوا مع  الذي يثري الدهشة؛ هو أمر أولئك الذين كانوا مع سلمان األول   

   .سلمان األول، فهل هو اتباع الدليل؟ أم التقليد؟

يف األخذ بآرائه بال متحيص، وليس العجب من الشباب، وإمنا  إن الشخصية اجلذابة املؤثرة اليت يتمتع ا سلمان ليست عذراً   

  . العجب من املشايخ الذين تغريوا بتغريه

أخربين األمري أبو بصري أن الشيخ أسامة حدثه أنه أيام أزمة اخلليج، ويف أثناء تواصله مع املشايخ ذهب إىل سلمان العودة    

ظهروا دعك منهم، إذا جالسناهم قالوا احلق، وإذا : فقال سلمان -رمحهما اهللا- إىل الشيخ ابن باز وابن عثيمني وذكر له أنه ذهب

  .الباطلقالوا  للناس

املراجعة اليت حتتاج شجاعة أكثر من الشجاعة يف قتل اآلخرين، مراجعة تتطلب (نتمىن من سلمان الذي يدعو الظواهري إىل    

نتمىن منه يف شجاعة أن يقرأ علينا مذكرة النصيحة اليت كان قد وقع عليها، ويبني لنا ما تراجع عنه  )شجاعة املرء يف مواجهة نفسه

  .)ليس يف الرجوع إىل احلق عار(و )الكلمة احلرة ضمان(ملاذا تراجع؟ يف صراحة تامة، وحرية كلمة، فإن منها، وما مل يتراجع، و

عها إىل املسؤولني يعترب إن مذكرة النصيحة وإن مل تكن صرحت بتكفري احلكومة، لكنها ذكرت شيئا غري قليل من املكفرات، فرفْ

  ، فهل احلل األمثل مع هذه الدولة هو التمادي يف التنازل؟إقامة حجة،  وموقف الدولة يظهر متاديا يف الباطل

تنتهي من الدولة اليت وسعت قليال على املشتغلني بالدعوة، إمنا فعلت ذلك ألا انشغلت عنهم بااهدين، ولو قدر هلا أن  هذه إن

   .ااهدين النقلبت على الدعاة

ى غزوة منهاتن أن يكون أكثر مصداقية إن كان يريد إيصال نتمىن من سلمان الذي يطلق النداءات كلما جاءت ذكر   

نت، فلريد عليها بأدلة شرعية، وصراحة تامة، نتراال شبكة رسالة، وليكون كذلك فهذه التأصيالت الشرعية ملشايخ ااهدين متأل

  .بتفصيل وإسهاب
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، إذا مل يكونوا يف نظرك فارس الزهراين أو ناصر الفهدمع الشيخ  علنية ظرةأفال طلبت من حممد بن نايف أن يعقد لك منا   

  .علماء شرعيني حبق

، أو غريمها، ودع أبا بصري الطرطوسيأو  أبا حممد املقدسيإذا مل يقبل حممد بن نايف بإمكانك أن تناظر ولو بالكتابة الشيخ    

  . الشيخ أسامة والدكتور أمين ألن ظروفهم األمنية ال تسمح

، رد عليهم، فند شبهام، اكشف أباطيلهم، )عامل شرعي حق(ل بأنه ليس فيهم من يوصف بأنه هيا يا سلمان ما دمت تقو   

  .، ودع النداءات اليت حتدث جعجعة وال يرى هلا طحنيكما وصتفهم) املستجيبون للوضع املأساوي(كيال يغتر م 

وكذلك أنصارهم -، هل تعلم ملاذا؟ ألن ااهدين وباملناسبة فهذه النداءات ال تضر ااهدين، وال تؤثر على مسريم املباركة

أومن الذين قالوا كلمة احلق وثبتوا عليها  ه الذين هم يف الثغور،يعرفون أن فتاوى اجلهاد ال تؤخذ إال من أهل -واملتعاطفون معهم

من تكلم : وكما قيلدأ التخصص، ون يف بيوم حتت املكيفات فلهم اختصاصام، وأظنك حتترم مبأما القاعد بعدما دفعوا ضريبتها، 

  .بغري فنه أتى بالعجائب

من التضحية، انفر يف سبيل اهللا، كن مع ااهدين، عش  إىل القبول فقدم هلا رصيداً أخي سلمان، إذا أردت لنصيحتك طريقاً  

ا سلمان؛ انفر لتحرر املسائل يف كل ما وافق احلق، هيا ي -بإذن اهللا-معهم يف اجلوع واخلوف، مث أسد هلم النصح، وستجد القبول 

، ولعل ة خري من صيام شهر وقيامهالشرعية والفتاوى، حيث اهلواء الطلق، ليس ألحد سوى اهللا عليك سلطان، هيا حيث اليوم والليل

  . اواملتربصني فتوى حتررها ال تراقب فيها أحدا سوى اهللا، خري من موقع و جامعة ومركز علمي تؤسسها على رقابة أعداء الدعوة

غري مشروعة، فها قد نقدت، بقي عليك أن تقدم لنا البديل، عليك أن تتقدم لألمة  إذا كنت تعترب جهاد ااهدين أعماالً   

،  يقتصر ذلك على طلب العلم والتربية والدعوة فقطمبشروع جهادي مشروع، يعيد العز ألمتنا، ويرفع عنها حالة الذل، على أال

 يهيئ إعدادياً ، وإن كنت تقول بأن األمة مل تتهيأ بعد للمواجهة فقدم لنا مشروعاً)حتمية املواجهة( أنت تعلموإمنا البد من القتال ف

  .اإلعداد العسكري ؛ن برامج اإلعدادأال تغفل ضم األمة للمواجهة، راجياً
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 اتقُوا اللَّه ماف{ووالبديل ه، النفس لتربية ، وبطولوبا البديل الدعوة باحلكمة ، وبالكلمة الطيبة ،: (قلت سابقالعلك تقول كما 

فهل القتال ينايف الدعوة باحلكمة والكلمة الطيبة؟ أما التربية فهي قرينة اجلهاد، وأما طول النفس فهل نفس ). }استطَعتم واسمعوا

    .وما زلنا نطالب بطول النفس أطول من ستني سنة ضاعت فيها فلسطني؟

فإذا كان غريك يستطيع ماال تستطيع، فهل تلزمه بأن يقتصر على قدر استطاعتك؟ أم تبارك مسريته  } ستطعتمفاتقوا اهللا ما ا{أما

  وتعتذر بعدم االستطاعة؟

  .تتبعت الزلة، و أقللت األدب مع الشيخ، ولو انشغلت مبا ينفعك لكان خريا لك: لعل قائال يقول

دم أسلوب التشهري والتشنيع، علما أين تركت كثريا مما يستدرك، ألن سلمان هو الذي بدأ بتتبع الزلة، واستخ: ولكين أقول

، إىل ه ثانياًآراء ن يتبع، مث مولكين أردت أن ألفت نظر الرجل أوالً ،التأصيالت الشرعية ألعمال ااهدين موجودة يف مظاا

م أين ما أردت إال النصح للجميع، ومل أفعل شيئا التناقض العجيب الذي نتمىن أال يوجد، وإىل التطفيف يف حق ااهدين، واهللا يعل

ان ينادي به، بل مبا تعلمناه منه، وال أنكر أن غريه أتى من الطوام ما هو أعظم، ولكن الرجل له سابقة ال سوى مطالبة الرجل مبا ك

  .تنسى، فلعل ذلك أن يكون أدعى له إىل قبول احلق

و ) معا ضد إرهاب القاعدة(ها ألطف من األلفاظ اليت استخدمها سلمان يف مقاالتهأما قلة األدب فحسيب أن األلفاظ اليت استخدمت

  .وهو يف موضع القدوة يف حسن اخللق) العار وال النار(

ال مثر له، لكن لو قدر له ذلك فلن  ألن الناس ال ترجم شجراً ؛لو قدر لسلمان أن يتكلم علي، وال أظن ذلك: أقول أخريا   

أما وقد تكلم  }الدين النصيحة{ حيتاج إىل توضيح فأوضحه من باب أقبله، أو أمراً ما قال، لعلي أجد حقاً أكلف نفسي سوى قراءة

علي أن أذب عنهم، وذلك أقل حقهم علينا، كيف ال؟ وهم تركوا العيش الرغيد، واملتاع  على مشايخ ااهدين فقد رأيت لزاماً

  .عن األمة الفاين، دفاعاً
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  .علينا فنضل به، وال جيعله ملتبساًاويرزقنا اجتن ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطالً احلق حقاً ويري سلمان أن يريناأسأل اهللا  وختاماً

  .وأسأله أن يهدينا ويسددنا، وأن يثبت قلوبنا على دينه وينصرنا على القوم الكافرين

   

  كتبه

  يشإبراهيم بن سليمان الرب

Esr192@gmail.com 

  هـ٢٢/١٠/١٤٣٠
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