
إيقاظ الوسنان لجتناب جاعة العدل عن الحسان
اللتفي حول عبدة الشيطان

قال عز وجل:
 {ات-خ�ذ*وا أ#ح�ب�ار�ه�م� و�ر�ه�ب�ان�ه�م� أ#ر�ب�اب!ا م�ن� د�ون� الل�ه� و�ال�م�س�يح� اب�ن� م�ر�ي�م� و�م�ا

].31 [التوبة/}أ*م�ر�وا إ�ل�ا ل�ي�ع�ب�د�وا إ�ل#ه!ا و�اح�د!ا ل#ا إ�ل#ه� إ�ل�ا ه�و� س�ب�ح�ان�ه� ع�م-ا ي�ش�ر�ك*ون# 
قال الشيخ عبد الرحن السعدي: -رحه ال تعال- 

 «(اتذوا أحبارهم) وهم علماؤهم (ورهبانم) أي: العباد التجردين للعبادة
 (أربابا من دون ال) يلون لم ما حرم ال فيحلونه، ويرمون لم ما أحل ال

 فيحرمونه. ويشرعون لم من الشرائع والقوال النافية لدين الرسل
 فيتبعونم عليها. وكانوا أيضا يغلون ف مشايهم وعبادهم، ويعظمونم

 ويتخذون قبورهم أوتانا، تعبد من دون ال، وتقصد بالذبائح والدعاء
.1والستغاثة»

 عن عدي بن حات –رضي ال تعال عنه- قال: «أتيت النب صلى ال عليه
 وسلم وف عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي أطرح عنك هذا الوثن،

 وسعته يقرأ ف سورة براءة (اتذوا أحبارهم ورهبانم أربابا من دون ال) قال:
 أما إنم ل يكونوا يعبدونم، ولكنهم كانوا إذ أحلوا لم شيئا استحلوه،

.2وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه»
وقال شيخ السلم أحد بن تيمية –رحه ال تعال:

 «... وكان قد قدم على النب صلى ال عليه وسلم وهو نصران فسمعه
 يقرأ هذه الية، قال: فقلت له إنا لسنا نعبدهم: قال: «أليسوا يرمون ما أحل

ال فتحرمونه، ويلون ما حرم ال فتحلونه؟! 
 قال: فقلت: بلى: قال «فتلك عبادتم». وكذلك قال أبو البحتري أما إنم
 ل يلوا لم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون ال ما أطاعوهم ولكن أمروهم

.3فجعلوا حلل ال حرامه، وحرامه حلله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية»
 أ#م� ل#ه�م� ش�ر�ك#اء� ش�ر�ع�وا ل#ه�م� م�ن� الد�ين� م�ا ل#م� ي�أ�ذ#ن� ب�ه� الل�ه� و�ل#و�ل#ا{وقال تعال:
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).10/116)، والبهيقي ف سننه (219-17/218)، سورة التوبة، والطبان ف الكبي (3104 - سنن الترمذي أبواب التفسي (2

): «حديث حسن طويل رواه أحد والترمذي وغيها».7/67قال الشيخ اللبان: «حسن»، قال شيخ السلم أحد بن تيمية ف الفتاوى (
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�].21  [الشورى/}ك#ل�م�ة* ال�ف#ص�ل� ل#ق*ض�ي� ب�ي�ن�ه�م� و�إ�ن� الظ�ال�م�ي� ل#ه�م� ع�ذ#اب� أ#ل�يم
قال الصديق حسن خان –رحه ال تعال-

 «ما ل يأذن به ال من الشرك والعاصي والشرائع الضلة، وإنكار البعث
 والعمل للدنيا والية بعمومها تشمل كل شيء ل يأذن به ال سبحانه

 ورسوله فيدخل فيه التقليد لنه ل يأذن به ال، بل ذمه ف كتابه من غي
 موضع ول يأذن به رسوله، ول إمام من أئمة الدين ول أحد من سلف المة

 وسادتا وقادتا بل نى عنه التهدون الربعة ومن كان بعدهم من أهل الق
 ترك اليان واتباع السنة الطهرة. وإنا أحدثه من أحدثه من الهل والعوام بعد
 القرون الشهورة لم بالي فرحم ال امرأ سع الق فاتبعه وسع الباطل

.4فتركه وأدمغه وال الوفق»
 وقال حافظ الغرب يوسف ابن عبد الب النمري –رحه ال تعال «وقال عز

 وجل (وكذلك ما أرسلنا من قبلك ف قرية من نذير إل قال مترفوها إنا وجدنا
 آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل أو لئتكم بأهدى ما وجدت عليه

 ]، فمنعهم القتداء بآبائهم من قبول الهتداء فقالوا:25-24آباءكم» [الزخرف: 
 ]. وف هؤلء ومثلهم قال ال عز وجل: «إن34«إنا با أرسلتم به كافرون». [سبأ 

 ]. وقال: «إذ تبأ22شر الدواب عند ال الصم البكم الذين ل يعقلون» [النفال: 
 الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأو العذاب وتقطعت بم السباب، وقال الذين

 اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبأ منهم كما تبأوا منا، كذلك يريهم ال أعمالم
].167-166حسرات عليهم» [البقرة 

 وقال ال عز وجل عائبا لهل الكفر وذاما لم: «ما هذه التماثيل الت
 ] وقال: «إنا أطعنا52أنتم لا عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لا عابدون» [النبياء 

 ]. ومثل هذا ف القرآن كثي من67سادتنا وكباءنا فاضلون السبيل» [الحزاب 
 ذم تقليد الباء والرؤساء قال أبو عمر: وقد احتج العلماء بذه اليات ف إبطال
 التقليد، ل ينعهم كفر أولئك من جهة الحتجاج با. لن التشبيه ل يقع

 من جهة كفر أحدها وإيان الخر وإنا وقع التشبيه بي التقليدين بغي حجة
 للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر آخر فأذنب وقلد آخر ف مسألة دنياه فأخطأ

 وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغي حجة، لن كل ذلك تقليد يشبه
. اهـ5بعضه بعضا وإن اختلف الثام فيه»

 وروى –رحه ال تعال- بسنده عن ابن مسعود أنه كان يقول: «أغد عالا
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أو متعلما، ول تغد إمعة فيما بي ذلك».
 قال ابن وهب: فسألت سفيان عن المعة فحدثن عن أب الزعراء، عن
 الحوص، عن ابن مسعود قال «كنا نعد المعة ف الاهلية الذي يدعى إل

.6الطعام فيذهب معه بغيه، وهو فيكم اليوم القب دينه الرجال»
قال علي بن صال الغرب –غفر ال تعال له ولوالديه-

 هذه أيها السلمون يا من آمن بال تعال ورسوله نصوص شرعية من
 العيني النضاختي كتاب ربنا عز وجل وسنة نبيه الصحيحة بفهم علماء

 السلف الصال، الذين ما غيوا وما بدلوا واكتفوا بالمر العتيق. هذه
 النصوص الت تبي بيانا كافيا وتوضح توضيحا شافيا أنه ليس للمقلد

 للرجال حجة عند ال تعال ف تقليده لي كان من البشر إن حاد هذا الخي عن
 نصوص الوحيي الشريفي ورماها وراء ظهره، واتبع هواه وما تليه عليه

 أذواقه وأقيسته وشطحاته ليضل الناس عن سبيل ال تعال، فيقذف بم ف
 بور الضلل وظلمات الغي والوى، فكل من اتذ ذلك الخالف للوحيي

 الشريفي قدوة له ف دينه وسار وراءه ثان عطفه عن تلك النصوص الشرعية
 وعلم صنيع ذلك  الضال ومالفته لمر ال تعال ورسوله فإن وزر التابع

والتبوع سواء ل ينقص الواحد منهما من وزر الخر شيئا.
 عن جرير بن عبد ال قال: "جاء نائب من العراب إل رسول ال صلى ال

 عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالم قد أصابتهم حاجة فحث
 الناس على الصدقة فأبطئوا عنه حت رئي ذلك ف وجهه قال ث إن رجل من
 النصار جاء بصرة من ورق ث جاء آخر ث تتابعوا حت عرف السرور ف وجهه

 فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم من سن ف السلم سنة حسنة فعمل
 با بعده كتب له مثل أجر من عمل با ول ينقص من أجورهم شيء، ومن
 سن ف السلم سنة سيئة فعمل با كتب عليه مثل وزر من عمل با ول

.7ينقص من أوزارهم شيء»
قال المام النووي –رحه ال تعال:

 «وف الديث الخر من دعا إل هدى ودعا إل ضللة هذان الديثان صريان
 ف الث على استحباب سن المور السنة وتري من سن المور السيئة وأن

 من سن حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل با إل يوم القيامة ومن سن
.)2/983 - الصدر السابق (6
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 سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل با إل يوم القيامة وأن من دعى
 إل هدى كان له مثل أجور متابعيه أو إل ضللة كان عليه مثل آثام تابعيه
 سواء كان ذلك الدى والضللة هو الذي ابتدأه أو كان مسبوقا إليه وسواء
 كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غي ذلك قوله صلى ال عليه وسلم

 "فعمل با بعده" معناه إن سنها سواء كان العمل ف حياته أو بعد موته وال
أعلم».اهـ

 قلت: وكما يرى القارئ اللبيب من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
 فإننا ل نغلب ذوقنا ورأينا ول هوانا على شيء من دين ال تعال، ول نقدم

 أقيستنا وخيالنا على الوحيي الشريفي، منهما نبدأ وإليهما نعود، حيث ندلل
 على كل السائل بالدلئل من صريح التنيل، كتاب ال تعال، ث من سنة نبيه

 الصحيحة بفهم سلف المة الصال -رحة ال عليهم- ل نتقدم على
 فهمهم برأي فاسد ول بقياس كاسد. فمن أراد الق فهذا هو سبيله وصراطه

 الستقيم، ومن اتذ منهج أهل البغي والضلل له سبيل، وضرب بالوحيي
الشريفي عرض الائط فل يلومن إل نفسه، ولن يضر ال شيئا.

 فديننا دين اتباع للنصوص الشرعية وليس إتباع الشخوص، ليس كلما
جاءنا رجل أجدل من الخر سرنا وراءه.

 قال المام مالك بن أنس- رحه ال تعال- " كلما جاءنا رجل هو أجدل
.8من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبيل إل النب صلى ال عليه وسلم" 

 قلت: وأفحش من ذلك حي يبدأ هذا الت-ب�ع باستعمال معاول الوى والغي
 بالقدح والطعن ف ناقلي تلك النصوص من جهة الحاديث النبوية، بل

 واتامهم بتعجيز السلمي بتلك النصوص الديثية كما سبق أن نقلنا ذلك
  وذلك حت يوض ف تريف تلك9عنه، ونن نقصد الشيخ عبد السلم ياسي

 النصوص الشرعية من غي شرط أو مانع يجزه عن صنيعه، فيتحقق مبتغاه
 وما ضل عقودا يلم به وقض مضجعه. وكما سبق ذكره ف القدمة فإن

 الشيخ عبد السلم ياسي ركز دعوته على تريف قصدين اثني. ليتبع
سبيلي.

.130- رواه ابن بطة ف البانة، ص  8
 " ف حق رواة أحاديث السمع والطاعة لولة المور عن رسول ال صلى ال عليه وسلم90 - ارجع إل قوله ف كتاب "النهاج النبوي الصفحة 9

قوله «قصم ظهر السلمي التمويه عليهم بأحاديث السمع والطاعة ولزوم الماعة».
وقد أفصلنا معه القول ف الرد على هذا الفتراء ف هذه الرسالة –ول المد والنة-



أنواع التحريف عند عبد السلم ياسي
  وتريف عملي  -   تريف (علمي) تنظيي 

أما التحريف الول فهو النهج (العلمي) أي النظري 
 وأما التحريف الثان جاء على ضوء النهج الول وهو تريف النهج

العملي.
 وهذان النهجان سطرها هذا الرجل ف دعوته الفجة لضللكم أيها

 الساكي، وتضليل الوافدين الدد، والنقضاض على التعاطفي معه لشرهم
ف مستنقعه الثيم.

 فالعلوم عندنا كما ثبت عنه من كتبه ورسائله أن كل ما سطره ف تلك
 الكتب والرسائل جيعها كتابات تنظيية أي منهجية لدعوته، فهذا الرجل

 ل يكتب ف علوم القرآن، ول ف علم الديث، ول ف الفقه وأصوله، ول ف
 ، بل كل ما سوده هو10السية النبوية إل غي ذلك من العلوم الشرعية النافعة

 (معال) وخطوط عريضة بن عليها منهجية دعوته إل الفتنة أي الثورة
  ف11الاوية وبتعبي شرعي البغي والرابة وشق عصا الطاعة على ولة المور

 هذا البلد –حرسه ال تعال من كل مكروه وبلد السلمي-، وستر دعوته
 الفجة الفاجرة بصطلحات شرعية أهها «إرجاع اللفة على منهج النبوة»
 -زعم- وإناء «حكم العض والب». وأضفى على هذا البغي اسم «القومة»،

 كما مر بنا ف هذه الرسالة حت كشف ال تعال حقيقته وهتك ستره لا
 خرج يركض مع الشيوعيي التمركسي الذين وإن خالفهم ف بعض (مبادئ)
 ماركس أثناء الثورة عند تأجيجها والتحكم بعدها ف الشعوب بقبضة من

 حديد، زيادة على نظرياته القتصادية الت عرفت فيما بعد انيارا تركت أولئك
 الذين انبهروا بنظريات ماركس خائبي خاسرين صرعى كجيف الكلب، فهو

 وإن خالفهم ف نظريات الشيوعية الاركسية بنظريات الشيوعية الاوية الت
 سطرها ماوسيتونغ وجن با عبد السلم ياسي حت احترق ف حبه، فإنه

 يتمع مع أولئك التمركسي ويوافقهم الرأي ف دعوة الشيوعية الشعوب إل
 الثورة وإنزالم إل الشوارع مثل المر الستنفرة تهل ما سيصنع با الذي
 أوقد نار الفتنة ومصيها الخزي والسيئ معه. وقد أفصلنا مع الشيخ عبد

  - ليس أن الشيخ عبد السلم ياسي ل يريد ذلك أبدا، بل لنه ليس له القدرة على ذلك، فهو ل يعرف عنه أنه أخذ العلم الشرعي علttى أي10
أحد من العلماء الشرعيي.

  - نقصد بولة المور الولة والعمال والقواد أمراء الوليات والقاليم والناطق الذين تت إمارة ول أمرنا ممد بن السن بن ممد بن يوسف11
 –وفقه ال تعال للخي وأعانه عليه- فهؤلء يطاعون با أنم نواب للملك وتت طاعته أي أنم يطاعون بطاعتهم للملك ف العttروف، فttإن

حصل –ل قدر ال- منهم شيء عن طاعة ول المر، فل طاعة لم ول كرامة –فتنبهوا لذا يرحكم ال-.



 السلم ياسي ف النصيحة له بالدليل من كلمه حيث ل نأت بسألة عنه إل
كتبه ورسائله.من أوردنا فيها حجة عنه 

  التنظيي عند عبد السلم ياسي ركزنا معه فيه12وهذا "النهج العلمي"
 على أهم أسس دعوته الت ل يل كتاب أو رسالة منها لرغامكم على

 طاعته قهرا ل طوعا، ووضع السيف على رقابكم لعدم معصيته ف كل ما
 جاء به وخطه لثورته «قومته» الاوية باسم الدين، فيكون الواحد منكم مثل
 الشاة عند الزار يفصل منها ما يشاء ومن حيث شاء كيف ما شاء كل هذا
 بغي اعتراض من أي فرد منه كان داخل (الماعة) كب شأنه عند عبد السلم

 ياسي أو صغر، حيث استعمل التربية الصوفية الت اتذ مصطلحاتا
 حواجز تعترض كل الخالفي أو من سولت له نفسه ذلك لفشال هة من

 فكر فقط منازعته (إمارته) وإسقاطه عن زعامة (الماعة). فكل من يعترض
 ينطرد، هنا يعود عبد السلم ياسي بكم لصول الصوفية والتربية- زعم -

 ، حت يكم زمام (إمارته)13وإن كان يهل الكثي عن هذه   وأصول دعوتا 
 وتسلطه على رقابكم. وكما مر بنا فإن أول عقبة وضعها هذا الرجل ف وجه
 كل من سار وراءه هي عقبة الشرك بال تعال وهذه من صنائع إبليس، وذلك

 حت تافوه وتعظموه، فل ي�رد له أمر ول يعصى فيما أمر، ومن هنا دخل
 عليكم معشر من التحق به حبا ف هذا الدين وغية على سنة سيد الرسلي،

 للسي معه "لرجاع اللفة على منهج النبوة". وقد استغل فيكم هذا
 ليجعلكم مطية لتحقيق مصاله ومصال سدنته وبذا تكم ف زمام

 رقابكم وقادكم إل السمع والطاعة له من دون ال تعال. وقد أوردنا ف
 النصيحة أدلة نقلية من كتبه ف تعظيم « إمام الدعوة » كما يسميه عبد

 السلم ياسي الذي جعله "قبلة للقلوب" وأضفى عليه من أنواع الكبياء
 والتمجيد وهو يقصد نفسه، وأنه الستوي على "عرش القلوب". نسأل ال

تعال السلمة والعافية.
  - سنأت على ذكر بعضا من المثلة فيما يص الانب العملي عند عبد السلم ياسي، وكيف قام بماية هذا الانب الهم لنه عملي وليttس12

 تنظيي بنصوص حرف ودلس ف مبناها، وتصرف بواه ف معناها، وهو منهج استعمل فيه كل ما أوت من الكر والذيعة لخضاع رقاب أتباعه
 إليه واستقطاب الخرين، إل أن ال تعال أب سبحانه إل أن يذل كل عتل جواظ، اتذ دينه لضلل عباده وإفساد عقيدتم من أجل عرض من

الدنيا قليل، فجاء الفضح والتعرية لذا الرجل كذلك فضح علمي، وفضح عملي.
 أما العلمي فهو نسف تريفاته وكشف طاماته من كتبه ورسائله وإخراج ذلك لكل من يهل حال هذا الرجل ويظن به خيا ويسن به الظttن

حت يعرفه القاصي والدان.
وأما الفضح العملي فهو كثي ف دعوة هذا الرجل من مالفة أمر ال تعال ورسوله عليه السلم وآخر هذه الصنائع أوامره لللتحاق بفنات «

  فباير»  ف الشوارع وهذا كشف به نفسه. وسوف نعود لخراج صنائع أخرى لذا الرجل عملية دعى إليها الساكي، ل يهتttم فيهttا ل20
بأوامر ال تعال ول بنواهيه، ول يرقب فيها ف مسلم إل ول ذمة.

   t أنظر كتاب «إرشاد الائرين وتنبيه الغافلي لجتناب ضللت وبغي عبد السلم ياسي» حيث خصصت له هناك مطلبا بعنttوان "عبttد13
 السلم ياسي يهل التصوف وقواعده". أوضحت بالدليل والبهان من كتبه على أنه يهل ويلط بي « وسائل الوصول » عند الصttوفية و
 «مقدمات الوصول »، الت سطرها كبار دجاجلتهم للحلول والتاد. رغم دعوة عبد السلم ياسي لذا الضلل هو أيضا. وقد مر بنا مثttال

من كتابه السلم بي الدعوة والدولة » نقله عن عبد العزيز الدباغ اللمطي. 



 فهذه الواجز الشيطانية الت وضعها هذا الرجل هي نفسها عمل
 شيوخ الطرق الصوفية حت ل ينفلت الريد، ول تدثه نفسه بنازعة شيخه

ولية الطريقة وإزاحته عنها.
 من هنا دخل عليكم هذا الرجل ف طاعته بل عبادته من دون ال تعال

 حت طبع على قلوب بعضكم ـ شافاهم ال تعال ـ أن الشيخ يعلم بسره،
 وبكانه، بل وبصنيعه، وبا يتلج ف صدره، فوافق هذا الريد السكي ما زعمه
 الشيخ عبد السلم ياسي عن عبد العزيز الدباغ اللمطي الذي سبق أن نقلنا

 ،  وإن كان ذلك الريد الريض بطاعة شيخه ل يسبق له أن قرأ14عنه ذلك
 ماكتب شيخه عبد السلم ياسي، ولكن ل*قن هذا من سدنة الطريقة بأسلوب

 سلس عن طريق الرباطات الليلية ومامع الذكر البدعي الذي توضع فيه
 صورة الشيخ ث يتخيل الميع ف الول أن الشيخ عبد السلم ياسي حاضر

 معهم ف ذلك اللس، على أن يصبح هذا فيما بعد حقيقة ل مرية فيها عند
 كل مريد تردد عشرات الرات على مالس (الذكر) البدعي بل مالس

.15اليلوخوليا
 هذا من أهم عماد عبد السلم ياسي ف إحكام طاعته عليكم بسبل

 يصبح الريد بعدها يفعل أي شيء من أجل شيخه وليس من أجل غيه الذين
 لتبقى تربطه معهم سوى روابط التنظيم والطاعة للشيخ للسي على ما

 سطره إل تلك التربية. ومن خرج من النقباء والرشدين عن خط الطاعة الذي
 أفن الشيخ حياته ف رسه وتسطيه لكل وافد عليه طرد ذلك الفاعل

. 16وألقت به أصناف التهم وأنواع الكذب والفتراء
 فزعمه أنه "قبلة للقلوب" وأنه "يستوي على عرشها" ل نركز معه فيها
 من باب أنه يدعو با الناس إل الشرك بال تعال فقط وهي مسألة خطية

 عليه ف الدنيا والخرة. بل لنه يريد التمكن منهم وإخضاعهم لوامره ونواهيه
كذلك.

 وهذه الطاعة العمياء له من أتباعه وأعداد الوافدين عليه هي الت جعلت
 الخرين التنافسي معه على الزعامة ف هذه البلد من الذين تسموا بالركة

 السلمية يقفون حيارى مذهولي يتساءلون عن سر ناح هذا الرجل ف تكنه
 من رقاب جوع كثية من النقادين وراءه، وطاعتهم العمياء له والسمع

 والنقياذ لوامره. فعداؤهم لعبد السلم ياسي ليس على فساد معتقده
 t أنظر النصيحة الول عند نقل عبد السلم ياسي  كلم عبد العزيز الدباغ ف البريز.14
  t اليلوخوليا كما يسميها بعضهم أو الندوفيزيا هي حديث خاطر يشتغل به فكر الرء طول اليوم فيحدث بعده أن يتخيل ذلك، ويزعم أنttه15

بدأ يراه أمامه متجسدا. وهو الغالب على الصوفية.
  t سنعود لذه السألة بنوع من التفصيل ف الانب العملي عند عبد السلم ياسي، وكيف ت طرد ممد البشيي وبعده أشttرقي، وألقttت16

بالخي تمة السرقة.



 ومالفته منهج النبياء والرسل وإن كانوا هم أيضا كذلك، بل لستقطابه
 الشود من الناس إليه، وسد طريق ذلك عليهم، وإل فإن أولئك الخالفي لعبد

 السلم ياسي لو حرك هذا الرجل أصبعه إليهم أوههم من دون كلم
 جهتهم لوفدوا إليه يركضون مثل الكلب يبصبص منهم الواحد بذنبه،

.17يلحس عند رجليه
 فإحياء عبد السلم ياسي دعوة عمرو بن لي بن قمعة الزاعي للشرك

 بال تعال ليس ف مبة أصنام تعبد، لنه هو ذاك الصنم الذي يطاع ول
 يعصى، ويأمر ول يالف أمره ف أمور الدين ومسائل الدنيا، بل لبته مع ال

 تعال وهذا شرك بال تعال. وبالسمع والطاعة له كأحبار اليهود والنصارى، ث
التشريع بالنامات حت يلهي أتباعه عن اتباع الوحي النل.

 فتنبهوا لذا يا معشر من أحسن الظن بذا الرجل، وانقاذوا وراءه ل
 يقدمون صغية ول كبية بي يديه، وافتحوا قلوبكم وآذانكم لداعي ال تعال،

 واتبعوا ما دعاكم إليه نبيكم عليه السلم، وأنصتوا لقول ربكم عز وجل
 { ي�ا أ#يÛه�ا ال�ذ�ين� آÚم�ن�وا اس�ت�ج�يب�وا ل�ل�ه� و�ل�لر-س�ول� إ�ذ#ا د�ع�اك*م� ل�م�ا ي�ح�ي�يك*م�بتدبر: 

] . 24 [النفال/}و�اع�ل#م�وا أ#ن� الل�ه� ي�ح�ول* ب�ي�ن� ال�م�ر�ء� و�ق#ل�ب�ه� و�أ#ن-ه� إ�ل#ي�ه� ت�ح�ش�ر�ون# 
 وكما سبق ذكره حت ل يتلط عليكم المر فإن عبد السلم ياسي
 استعمل التربية الصوفية لتحقيق ثورته على سبيل منهج ماوسيتونغ

 وإناحها، ث ستر هذه الثورة بألفاظ ومصطلحات شرعية، وقد تفطن رؤوس
 الزاوية البوتشيشية لذا بعد موت العباس البوتشيشي فرموه خارجها حي

 أراد أن يدث الفوضى والناعات بينهم. فكيف ل تتفطنوا ردكم ال تعال
 لرشدكم لذه التدليسات الت غمطكم با حقكم ونب أموالكم

وألاكم عن توحيد ربكم.    
   وقد وجد هذا الرجل ف بعض طلبة العلوم مرتعا خصبا لدعوته ومرعى

 تكم كما يشاء ف رواده، عكس بعض طلبة العلوم الشرعية الذين ل
 يستطيع هذا الرجل وأمثاله الضحك عليهم، وقد شهد على نفسه بذا

وإليكم ذلك من كلمه.
". 549قال ف "العدل السلميون والكم: ص 

 )،  t كان هؤلء ف سنوات مضت يقيمون الدنيا ول يقعدونا ف صحيفتهم وف ندواتم وتصرياتم على عبد السلم ياسي، بأنه ( مظلttوم17
 و(ماصر ف بيته)، و(عارف بال) إل غي ذلك من ألقاب التهويل واستقطاب الخالف، إل أنه بعد خروجه من منحته وليس (منته) كttانوا أول
 من تلقى منه الصفعات على أم رأسهم ث أتبعهم مرتزقة الداد من بعض (الصحفيي)، وما كان هؤلء ينتظرون مثل هذه الهانة، بل سد عليهم
 طريق العمل الوحد معه لا صرح هو وكبار رؤوس «جاعته» ف مناسبات عديدة أنم استغلوا (منته) لرق الراحل علttى حسttابه للttدخول

للبلانات وأنم لن ينتظروا منه العمل معهم. فخابوا وخسروا. فما كان ل دام واتصل وما كان لغي ال انقطع وانفصل.



 «تقول اللحظة اليدانية: إن طلبة كليات العلوم والطب والندسة
 يستجيبون للدعوة السلمية، ويكونون صفوة جندها بينما الطلبة الذين

 مروا بالشعب الدبية والفلسفية لسيما ف الدارس القتفية نظام التعليم
الفرنسي ومناهجه ـ ينغلقون عن الدعوة...»اهـ

 قلت: فعل إن أكثر الوافدين منكم أيها الشباب على هذا الرجل هم طلبة
 كليات العلوم والطب والندسة أي شعب العلوم بأنواعها، وذلك لبعد الكثي
 منكم عن الانب الشرعي وأقصد العلوم الشرعية لنشغالكم بعلم الطب
 والندسة وغي ذلك، وأكثر الشباب بعدا عنه وعن «جاعته» كذلك- وهؤلء

 تنب ذكرهم. هم طلبة العلوم الشرعية ف الكليات والامعات، وأقصد
 شعبة الدراسات السلمية. فالوافدون عليه من هذه الش�عب قليلون جدا
 حيث يعدون بالصابع، لعلمهم بدعوة هذا الرجل إل الفتنة والبغي ليبلغ

 مصاله ومصال أسرته وسدنته على حساب الخرين. ث لهل عبد السلم
ياسي بالعلوم الشرعية.

  وبفيه سندينه با فيه. فانظروا لقوله ف «العدل السلميون والكم ص
 » قال: «...بينما الطلبة الذين مروا بالشعب الدبية والفلسفية ـ ل سيما449

 ف الدارس القتفية نظام التعليم الفرنسي ومناهجه ـ ينغلقون عن الدعوة،
 ذلك لنم اكتسبوا "منعة" ضد اليان با أودعتهم الناهج الفلسفية الت

 تعرضوا "لشعاعها" الميت وعدوانا من الشك والتشكيك ومركزية النسان
 ف الوجود وعقيدة أن ال ـ تعال ال ـ فكرة تتطور مع العصور، وأن النسان

خلق فكرة ال ـ جل ال ـ ل العكس» اهـ.
 قلت: هذا كلم الشيخ عبد السلم ياسي ف «العدل السلميون والكم

 » وقد أعدت ذكر الكتاب والصفحة للتأكيد عليكم فالشيء إذا تكرر449ص 
 تقرر، فإننا ل ننسب له ما ل يقله، هذا كلمه الذي سطره ف كتابه مع ذكر

 الصفحة، ناسبه با خطه بيمينه عن قناعة منه. لتعلموا أيها الشباب،
 ويعلم كل من اتذ هذا الرجل سبيل «لرجاع اللفة على منهج النبوة» كما

 يزعم ويدلس عليكم منذ سني مضت، أن دعوة هذا الرجل هي فقط دعوة
 مصال وأهداف يصبو إليها، سطرها لنفسه منذ سني يتعامل فيها بظاهر

وباطن كما سبق ذكره ف النصيحة.
 إن التفلسفي من طلبة الفلسفة وخريي الدارس الفرنسية كما قال

  فباير» بشعار «الشعب20هم الفنات الت خرجت للشوارع تت رقم «
 يريد...»، وهم أنفسهم أصحاب فكرة «أن ال تعال فكرة تتطور» «وأن النسان



 خلق فكرة ال» كبت كلمة ترج من أفواه الرتدين واللحدة، فهؤلء هم الذين
 سطر عنهم هذا الرجل أنم كذا وكذا، وأنم «ينغلقون عن الدعوة» وذلك

 عندما أبوا اللتحاق به والنضمام إليه والسي معه نو الثورة«القومة
 الياسينية»، ليس لنه عبد السلم ياسي، ولكن لنم يكفرون بكل ما فيه
 إسم السلم ويلحدون فيه، فهم ل ييزون بي دعوة السلم الصحيحة وبي

 باقي الدعوات الفجة الضالة، فهؤلء لا رفضوا السلم وعبدوا الطبيعة
 وأنفسهم والشيوعية والشيطان، وقاموا للحرابة والبغي والفتنة، استجاب
 لدعوتم الشيخ «المي الرشد العام للقومة»، وارتى ف أحضانم وشكل
 معهم لفيف اليانة والعمالة للمحافل الاسونية باسم «التغيي»، «وحرية
 الفرد». فمن جهة يستنكر صنيعهم على الورق با خطه ف كتابه بل كتبه
 كما نقلنا ذلك عنه، ومن ناحية أخرى انضم إليهم وأصبح يدعو بدعوتم

 فباير".20للفتنة باسم "
  عن ابن مسعود قال: قال رسول ال عليه صلى ال عليه وسلم «إن ما

18أدرك الناس من كلم النبوة الول إذا ل تستح فاصنع ما شئت».

وما جاء عن سابق الببري قوله ـ رحه ال تعال.
- قد ينفع الدب الحداث ف مهل*** وليس ينفع عند الكب الدب
- إن الغصون إذا قومتها اعتدلت***ولن يلي إذا قومته الشب

 قلت: هذه هي حقيقة هذا الرجل يا من ل زال يسن الظن به ويتخذه
قدوة ف دعوته «لرجاع اللفة على منهج النبوة» كما يزعم ويدعي.

 فها نن نورد كلمه الذي أصدره ف كتبه ث نيل ما قاله ف تلك الكتب
على الواقع الذي يدعو إليه هذا الرجل ويأمر أتباعه بالدعوة إليه على الرض.
 فمن أجل هذه الشطحات بل الكذب زرع هذا الرجل ف نفوسكم (حبه)
 بل طاعته والضوع والنوع إليه وقهركم على ذلك باسم الدين، فإذا فتشت

 ف كنه دعوته وحقيقتها وجدته يوض مع كل خائض مسلم فاجر وزنديق
 كافر ل يستثن أي واحد منهما ليضع يده ف يده باسم «القومة» والت

 أصلها الفتنة ف يوم يتمع فيه اللحد والرتد مع السلم الغفل تت شعار
 «الزلزال السلمي» أو الثورة يسبح عبد السلم ياسي ف دماء البرياء منهم

). t 6120 أخرجه البخاري ف الدب ( 18



 ويعبث برجله بماجهم قائل: «وأنه لا قام عبد ال يدعوه كادوا يكونون عليه
 {ف#و�ي�لá ل#ه�م� م�م-ا ك#ت�ب�ت� أ#ي�د�يه�م�لبدا».  فل يسمع من أهل العلم إل قوله تعال: 

.]79[البقرة/}و�و�ي�لá ل#ه�م� م�م-ا ي�ك�س�ب�ون# 

 السألة الثانية الت طلبنا منه التوبة منها هي سبه للصحابة الكرام
 رضي ال تعال عنهم، وذلك حت ي�سقط عدالتهم فيفعل ف دين ال تعال

 ما شاء وكيفما شاء بميع الشياء، ومنها تريف النصوص وتأويلها حسب
 هواه وما تقتضيه مصلحته الدنيوية. وكما قال أبو زرعة – رحة ال عليه-

«...يريدون أن يرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والرح بم أول....».
 ول سبيل إل إعادة ما حججناه به من النصوص الشرعية بدعوته للتوبة
 من سبه لؤلء الرجال الفاضل. إل أن هناك مسألة مهمة هنا أيضا أن عبد

 السلم ياسي يزعم ويدعي ف مالسه حبه لل البيت – رضي ال تعال
 عنهم- وهذا عكس الصحيح، فهذا الرجل ل يوقر أحدا إل ماوسيتونغ شيخه
 الذي احترق ف حبه ودافع عنه دفاعا ل يكن منه حت ف حق رسول ال صلى

ال عليه وسلم.
ومرة أخرى إليكم الدليل على صدق قولنا من كلم هذا الرجل.

 ». ف حق آل البيت – رضي ال383قال ف «العدل السلميون والكم ص 
تعال عنهم.

 «إذ كان الشيعة، وهم الؤمنون بال وباليوم الخر، يطيب لم أن يلقوا
 ربم عز وجل وف صحائفهم سب الصحابة رضي ال عنهم فذلك شأنم.

 ول شأن لنا نن بتقديسهم لل البيت عليهم السلم الذين نعتب حجتهم
 وتعظيمهم دينا من الدين شريطة أن ل يستفزونا وأن يكتموا ما ت من

ملفات الشي وحواشي البي».اهـ.
 قال علي بن صال الغرب- غفر ال تعال له ولوالديه: ل أقف ولو مرة

 واحدة حسب اطلعي التواضع على شبيه بذا الرجل من الكتاب الذين
 يزعمون الكتابة فيما يسمونه «الفكر السلمي» والذين يتبنون أطروحة

الدفاع عن السلم والسلمي.
 فهذا الرجل ولغ بلسانه وزحف بنجنيق الدم والردم ف أعراض الصحابة
 رضي ال تعال عنهم، وها هو يتد منه ذلك حت لل البيت – رضي ال تعال
 عنهم- والعديد بل جل إن ل نقل كل من يهلون حقيقته يزعمون أنه يوقر آل

البيت ويترمهم ويبجلهم.



 فياسي به بلء عريض وحقد دفي ف صدره على السلم والسلمي أجهز
 على قلبه منذ زمان، يؤجج ما يعيشه ف داخله منذ عقود مضت، أي منذ

 شبابه الاوي ث جاء بذلك الغثاء اللادي إل السلم، فهو يفيق عليه تارة فتارة،
 فل يس إل ولسانه يلهج  با ف قلبه من عدائه لصحاب رسول ال صلى ال

 عليه وسلم وآل بيته- رضي ال تعال عنهم-، بالقدح فيهم ورميهم
 بالعظائم واتامهم بالتحريف والتهويل وعدم التبليغ للدين، واستفزاز

 السلمي وهذا واضح جلي فيما سوده هذا الاقد على هذا الدين ف كتبه
ورسائله.

وما جاء ف كلمه السابق نقله عنه ما يلي:
 إن سب الشيعة للصحابة عند ياسي مثل تقديسهم لل البيت –-

رضي ال تعال عنهم أجعي-.
 إن آل البيت يستفزون السلمي بالكتمان أي اليانة والسكوت عن-

الشي وحواشي البي.الباطل الذي ساها هذا الرجل ملفات 
 فلو جاءت هذه التامات من مستشرق يقد على السلم والسلمي با
 عرف عن أغلب الستشرقي من القد والكراهية، لقال السلمون هذا معروف

 عن الستشرقي، ولكن أن يأت من دعي يزعم الدفاع عن هذا الدين ويؤطر
 الغفلي لزاعمه بإرجاع اللفة على منهج النبوة، فهذا يترك الرء من الائرين

 الشاكي ف أمر هذا الرجل الذي ما ترك مدحا إل ألقه بكلب الشيوعية
ماوسيتونغ ول مسبة  إل ألصقها بالصحابة- رضي ال تعال عنهم-.

رحم ال تعال المام الشافعي القائل: 
فرض من ال ف القرآن أنزله*** ياآل بيت رسول ال حبكم-
يكفيكم من عظيم فخره أنكم ***  من ل يصل عليكم ل صلة له-

 فمن من السلمي يرضى بسب آل بيت رسول ال وصحابته الكرام رضي
ال تعال عنهم؟اللهم إن هذا منكر ل نرضاه – .

 ث ماذا كتم آل البيت رضي ال تعال عنهم؟. سبحانك هذا بتان
 »، الت يقصدها هذاملفات الشي وحواشي البيعظيم.- وما هي «

الرجل؟ فماذا كتم آل البيت من هذه الخلفات، وما هي؟!
 فكان من الواجب على هذا الدعي للسلم أن يرج هذه الخلفات



 {و�إ�ذ� أ#خ�ذ# الل�ه�إث اتام آل البيت بالكتمان فليسمع لقوله تعال: -والواشي من الشي والبي با أنه اطلع عليها ويعرفها. وهو بذا وقع ف إثي: 
 م�يث#اق� ال�ذ�ين� أ*وت�وا ال�ك�ت�اب� ل#ت�ب�ي�ن�ن-ه� ل�لن-اس� و�ل#ا ت�ك�ت�م�ون�ه� ف#ن�ب�ذ*وه� و�ر�اءÚ ظ*ه�ور�ه�م�

  وحشاهم رضي.]187 [آل عمران/}و�اش�ت�ر�و�ا ب�ه� ث#م�ن!ا ق#ل�يلæا ف#ب�ئ�س� م�ا ي�ش�ت�ر�ون# 
ال تعال عنهم أن يفعلوه.فيعود إثه على الفتري.

وإث الفتراء عليهم، وف أمثاله قال جل وعز: -
 {و�م�ن� ي�ك�س�ب� خ�ط�يئ#ةæ أ#و� إ�ث�م!ا ث*م- ي�ر�م� ب�ه� ب�ر�يئæا ف#ق#د� اح�ت�م�ل# ب�ه�ت�ان!ا و�إ�ث�م!ا

.]112 [النساء/}م�ب�ين!ا 

 فلن يضي الصحابة الكرام وآل البيت الشرفاء الطهار رضي ال تعال
 عنهم ولوغ هذا الاوي بلسانه النجس ف أعراضهم. خاب وخسر منون

ماوسيتونغ.
قال شيخنا الدكتور ممد تقي  الدين اللل ف أمثاله:

وأرعن غمر جاء يرعد مبقا***يرق أنيابا من الغيظ والكب
ومهما دنت تردى وتوى إل القعرولست يضي النهر صوت ذبابة *** 

أتوعد سنèات الرسول بحوها *** تعرضت للتدمي – ويلك – والثب

 بل إن من خزي هذا الرجل الذي لن يغسله ماء الرض إن ل يتب من آثامه
 ورجسه قوله ف الصحابة الكرام رضي ال تعال عنهم: ف «العدل

 » «أسلوب وحيد: النقلبية والوصاية على المة،443السلميون والكم ص 
 والقسوة أل من يقود المة بقوة وأمانة، رائدا ل يكذب أهله خادما لدين ال ل

فرعون مستكبا......
 وبذا العزم، وبذه النية، وبذه الثقة استول القوميون الشتراكيون

 الوحدويون على مقاليد السلطان كما استول من قبلهم أصحاب العصبيات
والسيف من لدن المويي». اهـ

 قلت: أول من يقصد هنا هو الصحاب الليل معاوية بن أب سفيان رضي
 ال تعال عنه ث من جاؤوا بعده من حكام بن أمية ومنهم الرجل الصال

أمثال عمر بن عبد العزيز وغيه- رحة ال عليهم-



 فهذا الرجل يتاج إل كية ف رأسه لعل ال تعال يشفيه ما فيه، فقد
 عاوده مرضه الذي صرح بنفسه أنه أصاب عقله فمسه المق. فل دواء له إل

 ما عجل له به اللك السن بن ممد بن يوسف – رحهم ال تعال – وهو
مستشفى المراض العقلية.

لنه ل ينطق بذه السقطات إل رجلن.
 زنديق من الزنادقة سعى ويسعى للقدح ف هذا الدين بإسقاط شهودنا-

 وهم الصحابة الكرام، ورمي آل البيت بالعظائم لتشكيك السلمي فيهم
ومن هؤلء الزنادقة الرافضة.

 أو أحق مذول ل يدري ما يقوله يتاج إل كية ف رأسه كما سبق-
ذكره.

 فأي مستقبل لكم أيها الشباب ف الدنيا والخرة مع هذا الرجل. فوال لن
تصدوا معه إل خزي الدنيا والخرة.

 فأما خزي الدنيا فمعاله بدأت تلوح للقاصي والدان بارتائه ف أحضان
 عبدة الشيطان وكل إبليس خسيس من التملحدين الشيوعيي والتفافه
 حولم، بل وإعطاء أوامره لروج النساء إل جانب أولئك الشيوعيي الذين

 كانوا بالمس القريب يتعرضون للمسلمات بجابن ويعملون على إهانتهن
 ف أعراضهن. فكيف تنسون هذا من أجل «ثورة» مزية خاطئة كاذبة تت راية

 عمية يسعى إليها عبد السلم ياسي، بينما يضل هو وأفراد أسرته وكبار
سدنته متبئي يراقبون ذلك  من بعيد.

 وأما خزي الخرة فل يدري عبد السلم ياسي ما يدخره ال له يوم القيامة.
 فلن يعرض على ربه إل مفلسا إن ل يتب من صنيعه بل صنائعه الخزية.

وأولا الشرك بال تعال.
 صوصهذا بعض من منهجه (العلمي) الذي أفسد بتأويلته وتريفاته للن
 الشرعية دينه وعمل على نسفه بعاول الاوية والقدح ف شهودنا وهم

 الصحابة الكرام بعدما يتمكن من نفوس الغفلي بالتقوى الزعومة
 والشعارات الكذوبة باسم السلم  لرجاع اللفة على  منهج النبوة - زعم-

نسأل ال تعال العافية والسلمة ف الدين.
  أ#يÛه�ا الن-اس� ض�ر�ب� م�ث#لá ف#اس�ت�م�ع�وا ل#ه� إ�ن� ال�ذ�ين� ت�د�ع�ون# م�ن�{ي�اوجل:قال عز 

 د�ون� الل�ه� ل#ن� ي�خ�ل*ق*وا ذ*ب�اب!ا و�ل#و� اج�ت�م�ع�وا ل#ه� و�إ�ن� ي�س�ل*ب�ه�م� الذéب�اب� ش�ي�ئæا ل#ا



 ) م�ا ق#د�ر�وا الل�ه� ح�ق- ق#د�ر�ه� إ�ن� الل�ه�73ي�س�ت�ن�ق�ذ*وه� م�ن�ه� ض�ع�ف� الط�ال�ب� و�ال�م�ط�ل*وب� (
�.]74، 73 [الج/}ل#ق#و�يê ع�ز�يز

النهج العملي الذي استعبدكم به.
 أما النهاج العملي الذي هو التغلغل والتسرب قبل مرحلة الثورة عند

عبد السلم ياسي فاعتمد فيه على أمرين: 
  – ما سطره ف كتبه ورسائله من شحنكم بالوعود الزائفة الت1

 فضحه ال تعال أخيا با. قبل «الزلزال السلمي«أو ما يسميها
«القومة»وهذه تتاج إل التمكن منكم بالطاعة للسي من غي التفات.

  – أوامره لسدنة فرقته وكبار موظفيه لنق كل معارض، وسد الطريق2
على كل من سولت له نفسه منازعته المارة والكم.

 أما مسألة الطاعة له فقد أعمى وصفها«بالشهادة ف سبيل ال» ث
 أعطاكم لقب «جند ال»وهذا ما دلس به عليكم، حت تنفروا خفاقا إل

 نصرة دعوته وتقيق مقاصده الثورية من غي أن يسأل الواحد منكم عن دليل
شرعي واحد.

 "14قال«المي القائد الهاب» كما يسمي نفسه ف "النهاج النبوي ص 
 «السي الثابت الطى بل فتور إل ساحة الشهادة ف سبيل ال هو ما نريده

 من نربيهم من الناس ومن ننظمهم من جند ال. التربية بداية السي، فمت
 كانت متينة على هدى من ال كان الهاد مكنا، وإن أخللنا ف التربية فل

 يصح أن ننتظر نصرا من ال. من السلمي من تغلب حركيتهم تربيتهم،
فسرعان ما ينقلب العمل السلمي ف النية عمل حزبيا سياسيا ف الفعل».

أقول وبال التوفيق وعليه التكلن:
 هكذا عمل هذا الدعي للسلم عدو الصحابة الكرام – رضي ال تعال

 عنهم-على تنويكم وتذيركم، بألفاظ «الشهادة ف سبيل ال» «وجند ال»
 «ونصر ال» و «هدى من ال». وهذه ألفاظ سيتول هو كبها أمام ال تعال

 لنه يكذب با على السلمي، ويدلس با عليهم من أجل الفتنة وإراقة
دمائهم باسم الدين.

  ف#م�ن� أ#ظ�ل#م� م�م-ن� اف�ت�ر�ى ع�ل#ى الل�ه� ك#ذ�ب!ا ل�ي�ض�ل� الن-اس� ب�غ�ي�ر� ع�ل�مë{قال تعال
].144 [النعام/}إ�ن� الل�ه� ل#ا ي�ه�د�ي ال�ق#و�م� الظ�ال�م�ي� 



 فهل «الشهادة ف سبيل ال» هي الثورة، والفتنة والروج مع-
التمركسي يدا ف يد؟ سبحانك هذا بتان عظيم.

 وهل «جند ال»، يتحدون مع عبدة الشيطان عبدة الشيوعية الذين-
يهتكون حرمة دين ال تعال جهارا نارا؟سبحانك هذا بتان عظيم.

 وهل "جند ال" يوادون من حاد ال تعال ورسوله من التملحدين الذين-
ينكرون وجود ال تعال؟سبحانك هذا بتان عظيم.

 وهل من "شروط الشهادة".  موالة التمركسي  والدعوة بدعوتم إل-
الكفر واللاد ؟ سبحانك هذا بتان عظيم.

 «وهل جند ال » يرفعون شعارات معاداة دين ال تعال ويسيون جنبا إل-
جنب مع أهل اللاد والعناد والفساد؟ سبحانك هذا بتان عظيم.

فلن نعلق على شيء آخر أكثر ما فضح ال تعال به هذا الدعي للسلم.
 فتنبهوا لذا يرحنا ال تعال وإياكم، وحاسبوا أنفسكم هل أنتم فعل
 على هدى من ال تعال مع هذا الرجل الذي عادى الصحابة والسلمي؟! ووال

اللحدة من التمركسي، من أهل الرجس والنجاسة والكفر برب العالي.
  ل#ا ت�ج�د� ق#و�م!ا ي�ؤ�م�ن�ون# ب�الل�ه� و�ال�ي�و�م� ال�آÚخ�ر� ي�و�ادÛون# م�ن� ح�اد- الل�ه�{قال تعال:

 و�ر�س�ول#ه� و�ل#و� ك#ان�وا آÚب�اءÚه�م� أ#و� أ#ب�ن�اءÚه�م� أ#و� إ�خ�و�ان�ه�م� أ#و� ع�ش�ي�ت�ه�م� أ*ول#ئ�ك� ك#ت�ب� ف�ي
19].22 [الادلة/}ق*ل*وب�ه�م� ال�إ�ي�ان# و�أ#ي-د�ه�م� ب�ر�وحë م�ن�ه�

 وحت ل يصارعه مصارع على رياسة وزعامة «الماعة»فإنه وطد الولية
 لنفسه ولكبار موظفيه يشرط أن ل يقترب أي أحد من هؤلء لكرسي الشيخ

 ياول إنزاله منه وإل سيصيبه صغار من الشيخ ث الطرد مع تلفيق التهم
الت تفنن فيها.

 ».59 -58قال ف «النهاج النبوي ص

 «المي الرشد العام النتخب ف مرحلة القومة. هو صاحب العزم، أي اتاذ
 القرار، بعد الشورة مع ملس الرشاد العام النتخب أيضا، ونفضل أن يتفظ

 بالمي واللس ما دام كل من المي وأعضاء اللس ل يتعمدوا مالفة
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 شرعية، ويعطى كل منهم –خاصة الرشد العام المي – العذر إن أخطأ عن
 اجتهاد فالاكم إن اجتهد فأخطأ له أجره عند ال وعند الؤمني يعذر، فإن

تبي أن الطأ عمد ومالفة، عزل»أهـ

قال علي بن صال الغرب -غفر ال تعال له ولوالديه-

 من أعطى لذا الدعي للسلم كل هذه اللقاب الزائفة «المي» «الرشد
 العام»، «صاحب العزم»؟....زيادة على أنه المر والناهي، والقائد الذي يطاع ول
 يعصى، وكل من اعترض عليه انطرد ول يلتفت إليه. ومت ت انتخابه وف أي
 اجتماع؟...وكما سبق ذكره فهو اشترى ذمم من حوله بأموال الستضعفي

منكم، وهم أعطوه السكتة والطبة والطاعة.
  ث انظروا يرحكم ال تعال كيف يصرح بقوله. «فالاكم إن اجتهد

 فأخطأ»  أي أنه حاكم يتهد ويطئ فأسس بذلك دولة وهية داخل دولة لا
ول أمرها ولا مؤسساتا.

ث قال: «فإن تبي أن الطأ عمد ومالفة، عزل» .
  قتلوافهل سي�عزل وريث الفكر الاوي بارتائه ف أحضان أولئك الذين

 العشرات من الشباب ف الكليات والامعات والذين لزال يسميهم عبد
  فباير" فأنا20السلم ياسي «شهداء الهاد القدس» مع اللحدة أصحاب "

 أتدى أيا كان، ل ف عزل عبد السلم ياسي فهذا من خرط القتاد، ولكن أن
 ياسبه على صنيعه الخي، فل (حاكم) ول آمر ول (قائد) داخل «الماعة» إل

هذا الرجل.
 ث مع من استشار ف خروجه مع التملحدين الذين ل يرجون ل وقارا دعاة

الثورة الاركسية وعبدة الشيطان؟!.
 ونتحدى كذلك كبار سدنة «جاعته» من الوظفي الكبار عنده الس-امون

 أن يكون استشارهم ف المر من باب العمل باستشارتم، أما أن يكون قرر
 وأعطى أوامره ث عرض عليهم ذلك للموافقة والقبول فهذا ل يستبعد بل هو

الواقع.
 فهذا الرجل عندما يريد توطيد تسلطه على رقاب الستضعفي يلحن ف

 القول ويأت بكل ألقاب الدح لنفسه، ليجد السبل للتسلط على أبناء
 السلمي باسم «الشورى» و«المارة» إل غي ذلك من التلبيس، وإذا أراد منازعة



 المر أهله والروج على ول المر عمل معول الدم ف النصوص الشرعية
 الت تأمر بطاعة ولة المور، بل نصب مشانيق القدح والفتراء على نقلة
 الديث النبوي كما فعل بالصحابة الكرام حيث زعم أنم «موهوا على
 السلمي بأحاديث الطاعة وقصموا ظهورهم»، فإذا أراد الولية لنفسه

استعمل نفس تلك النصوص لصاله وأهدافه.
 ».68قال ف «النهاج النبوي ص 

 «ل يوز شرعا أن يرشح أحد نفسه لنصب، لنه من تزكية النفس الت
 نينا عنها ف القرآن، ولن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال:" يا عبد
 الرحن بن سرة!ل تسأل المارة فإنك إن أعطيتها من غي مسألة أعنت

عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها" اهـ .
قلت: هكذا يتلعب بكم هذا الرجل يا من اتذوه قدوة ف دينهم ودنياهم.

فمن الذي نصبه عليكم ليتول أمركم؟!
ومن الذي سلطه على رقابكم فاستعبدكم؟!

 فالواحد منكم يسمع ويطيع، ث يدفع من ماله إل سدنة «الماعة»
 باسم البذل حت وإن ضيع عياله ما يقوتم، فهم يعيشون على ما ينهبونه
 منكم ف بذخ وعيش رغيد، ث يدفع بكم إل الشوارع باسم الثورة. فأفيقوا من

 سباتكم فإن ديننا جاء لتخليص العباد من عبادة العباد، إل توحيد ال رب
 العباد. فل تأكلوا رزق ال وتعبدوا غي ال. فلو طلب منكم ول أمركم دفع
 نسبة مائوية من رواتبكم الشهرية أو دخل الفرد منكم لقمتم الدنيا وما

أقعدتوها، ولرجتم للشوارع تستنكرون ذلك.
 أما داعي الفتنة هذا، فإنه غرر بالعديد منكم حيث رماهم ف السجون،

 وكان سببا ف قطع أرحام حيث فرق بي البن ووالده، أو والدته، والزوج وزوجته أو
أبنائه ونب مالكم، ث دفعكم للخروج مع اللحدة ف الشوارع جنبا إل جنب.

 أليس منكم رجل رشيد يفهم هذا يمي نفسه وينقذ أهله من الفقر
 والضياع؟  فل يبذر ماله ف معصية ال يدفعه لؤلء السدنة وشيخهم

 الذين يعيشون عالة عليكم بأموالكم ث يكمونكم بكم رهبان الكنائس ف
 القرون الوسطى. وهذا كله قد تفطن له هذا الرجل فسبق كل من حاول

 ».«البايعة على الثرة علينا". وهذا98 – 97إزاحته فقال ف «النهاج النبوي ص 
 بندمهم جدا، ومعن ذلك اللتزام بالصب ولو اعتقدت أن أول المر يعاملونك



 باليف، ويفضلون غيك عليك ويرقون من ل يستحق إل آخر ما تدث به الرء
 نفسه. معن ذلك أن أول  المر قد يطئون،  فهم بشر. فكيل يصبح عقد

 المارة صورة تلعب با الرياح، نضرب با أوتادا ف نفس الؤمن الذي ل تستفزه
 الهواء ويسن الظن قبل أن يتهم، ويغلب جانب الفتوة والبذل على جانب

الشح والتنافس على الاه والرئاسة». اهـ.
 قلت: إن كل من وقف على بنود الب والعض سيعلم أن هذا السمع

 والطاعة هو «للمرشد العام، أمي القومة» عبد السلم ياسي ث كبار سدنة
 الماعة الذين يأكلون أموالكم بالباطل ث يتبعون ذلك مموعة بنود لسكات

الواحد منكم وقهره.
 فما خطه من شروط هي لولة أمور السلمي نسفها عبد السلم ياسي

 بتحريف التأويل والقدح ف رواتا، ث عاد من جديد ليسطرها لنفسه ويضعها
 حواجز لصال سدنة جاعته حت ل يتعرض إليهم أحد منكم با يقترفونه
 من آثام ف حق هذا الدين ومن ظلم وحيف وجور ف حقكم، أما «المي الرشد

العام» فهو (غن) عن العتراض عليه وتتبع سقطاته.
أسباب طرد ممد البشيي

 هذه هي السباب الت من أجلها ت طرد ممد البشيي الذي عمل
 سنوات كساعي بريد عند عبد السلم ياسي يأت بالوافدين إليه بتلك الدروس

 الت كان (يدرس) فيها الخضر واليابس ف مساجد الدار البيضاء حت ت
 )، وكان من بينها هجومه الستمر على1987 – 1407توقيفه ف  سنة (

 السلفيي وبالخص دعاة الدعوة السلفية أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز،
 والشيخ اللبان – رحهما ال تعال – وغيهم، وذلك لخاد صوت الدعوة
 السلفية وتشويه سعة علمائها وإسقاط عدالتهم كصنيع شيخه عبد
 السلم ياسي مع الصحابة الكرام – رضي ال عنهم، ف الوقت الذي كان

 يلمع فيه صورة التصوف ويذكر (ماسنه) و(مزاياه) بشرط اللتحاق بنحلة
 شيخه والنضمام إليها. فاستطاع عن طريق الساجد أن يأت بحافل من

 الوافدين فرادى وجاعات لشروع شيخه عبد السلم ياسي لتحقيق الثورة
 الت قضت مضجعه، ول يستطع تقيقها مع الزاوية البوتشيشية، ث فشل

 ف التمكن من الصوفية بظهي ملكي. ففكر«ف اللفة على منهج النبوة»
 ليس عن طريق الدعوة إل ال، واتباع منهج السلف وعدم الدعوة للخروج على
 حكام السلمي، ملك الغرب السن بن ممد بن يوسف- رحهم ال تعال،
 ث خليفته ابنه البار ممد بن السن بن ممد -وفقه ال تعال للخي وأعانه



عليه – ولكن على خطى ماوسيتونغ شيخه الذي احترق ف حبه.
 ) أي ف ناية مرحلة الزحف وقبيل الستعداد1997 – 1417ف سنة (

  أي الثورة قرر الشيخ عبد السلم ياسي طرد ممد البشيي20لرحلة (القومة)
 "عضو ملس الرشادي" الذي أفن حياته من أجل عبد السلم ياسي وكان
 طوع بنانه، ول يكن قط يعمل لجل هذا الدين والدعوة على منهج النبياء

والرسل.
 وكعادتنا مع الميع، ل نرج شيئا عن الخالف إل إن استشهدنا
 عليه بكلمه فل نفتي عليه ليبارك ال تعال ف هذا العمل، وهذا

 شرطنا ف مقدمة الكتاب، اشتطته على نفسي، وهو من الدين
.الذي أمرنا ال تعال به

 قال ممد البشيي شاهدا على نفسه بخالفاته لشرع ال تعال إرضاء
-1418لشيخه عبد السلم ياسي ف شريط «صرخة هابيل» السجل " سنة 

1997 ."
 يشي إل المر فأذهب جارياوكنت له ف الشرع طوع بنانه***

 على الدين بدعها ليس خافياتغاظيت منه عن أمور دخيلة***
 هذه شهادة من ممد البشيي العضو البارز داخل «جاعة» العدل عن

 الحسان يشهد أن لشيخه عبد السلم ياسي أمور دخيلة على الدين وأنه
تغاظى عنها.

وقال أيضا معترفا بضلله الذي كان عليه.
وينحر أحلمي ويبغي هلكياأهذا حبيب القلب يكسر خاطري***

وقد كان قصدي أن أموت فداءه*** فقتلني وأقبل راثيا 
 قلت: فكل فرد منكم الن يعيش ما كان يعيشه ممد البشيي قبلكم
 بسني من حب� الشيخ حت كان قصده أن يوت فداءه.- سبحانك هذا بتان

عظيم! 
 قبل مرحلة« القومة» الثورة قرر عبد السلم ياسي طرد خادمه الوف،

ومريده الخلص لنه أصبح غي مرغوب فيه وذلك للسباب التية.

 - انظر كتاب " قومة الدعو ياسي الفتان بي رسالة الطوفان والروج للعصيان".20



 إحداث البشيي لفصيل داخل الماعة بدأ يطعن ف بعض ثوابت-1
الشيخ عبد السلم ياسي.

 تصريات البشيي العارضة لفكر شيخه خصوصا ما سجله ف-2
أشرطة صوتية قبل طرده، شريط(الوف الوهي) وشريط(منهم الترفون).

 مراجعات البشيي لعتقاد شيخه وفكره فيما يص بعض الرافات-3
والتشريع بالنامات ف مالس خاصة وعامة.

 اقتراب البشيي من بعض ( الهات السلمية) وبتعبي أدق من بعض-4
 الشخاص وعلى رأسهم مامي برلان الن، كان فيما مضى مع«جاعة»
العدل عن الحسان وهو الذي سعى بعد طرد البشيي لنحه جواز السفر.

  استقللية البشيي ف الرأي وتاوز شيخه ف بعض الشؤون السياسية،-5
وهذا بدأ يؤثر على ما سطره عبد السلم ياسي ف دعوته.

  استغلل البشيي خلوة شيخه ف بيته فأخذ يتحرك على نطاق واسع-6
باسم «الماعة» وماولة التفاوض حول مستقبلها.

  القصاء التام لموعة من الخرفي جواسيس الشيخ عبد السلم-7
 ياسي من«اللس الرشادي» من طرف البشيي ف مشاوراته مع الخرين بإنشاء

مموعة خاصة به.
 دعوة البشيي لجتماع عام على صعيد البلد لعادة ترشيح (الرشد-8

 العام) أو ترشيح غيه.وهذا أخاف عبد السلم ياسي لعلمه بوجود فئات كثية
تساند البشيي.

 كل هاته العوامل وغيها الت قدمها جواسيس عبد السلم ياسي
 لشيخهم ومنهم أحد أقاربه وقد ذكر اسه ف الشريط فل سبيل إل أن
 نذكره لنعدام الغية عنده ولبسه ثياب الذلة والعار، وقد تقدم هذا الخي

 بتقرير مفصل لشيخه وقريبه عبد السلم ياسي مشحون بالدلة اليدانية
 من تسجيلت وشهود عيان كل هذا جعل "الرشد العام أمي القومة" يرجع

 ثلثي سنة إل الوراء يوم انقلب عليه مريدو الزاوية البوتشيشية فخشي أن
 يعيد التاريخ نفسه مع ممد البشيي، لنه يعلم قدرة البشيي ف التمكن

من رقاب الغفلي والسيطرة عليهم هو أيضا.
 وبعد عدة اجتماعات بي الشيخ عبد السلم ياسي وكبار سدنة فرقته

 من بينهم الاسوس النكوس الذي يأكل تت سيدته، وافقوا على طرد ممد



 البشيي وأن تسحب منه جيع الصلحيات الادية والعنوية وأن يرج خائبا
 خاسرا من " دولة القومة" من غي أن ينصت إليه "أميها" ويناقشه ف المر،

 وقد تكلف بإبلغ البشيي بنفسه، على أن يلتزم الباقون من الوظفي الكبار
 أعضاء "اللس الرشادي" بالسكوت ول ينطق أحدهم ولو بنصف كلمة. وبعد

 استعطاف البشيي شيخه وماولة كسب وده، خاطبه " الرشد المي" بقوله:
 "إنك عضو مريض وجب استئصالك من السم" فخرج مذموما مدحورا. وقد

 سجل بعدها البشيي شريطي مرئيي بعنوان "الرب الستبد" و" الطاعة
. 21والستبداد" ث أتبعهما شريط بعنوان " صرخة هابيل" أو بيان حقيقة

 )  الذي اتم بسرقة أموال2010-1421وكذلك فعل بالدعو أشرقي ف ( 
 الماعة والتصرف فيها. وهذه – شنشنة تعرفها  من أخزم- فكلما قام قائم
 على صاحب "القومة"، وبدأ يفضح أمره ويدعو الناس أي أعضاء "الماعة" إل

 التخلص من ربقة العض والب والديكتاتورية الت فرضها شيخ الصوفية
 الديقراطية الرب الستبد على كل أفراد الماعة حت يتدارك عبد السلم
 ياسي ذلك فيعطي أمره الصارم بطرده وإلاق تمة السرقة به وأنه يأكل

أموال "الماعة".
سبل نب عبد السلم ياسي أموال مريديه

 إن السؤال التبادر هو من أين لعبد السلم ياسي وكبار موظفيه هذه
الموال؟ ومن أين جنوها وجاؤوا با؟

 أل يستحوذوا عليها من مداخيلكم وما تدفعونه أيها الساكي؟! حت أن
 الواحد ربا ضيع أهله وأولده وقوت عياله لكي يضخ ماله ف صندوق الماعة

 باسم "البدل" وهي ف القيقة جزية فرضها هذا الرجل عليكم قوة وحيلة
جزية تأخذ غصبا باسم الدين ف بلد له ول أمر للمسلمي.

 وكالعادة إليكم  ذلك من كلمه قال ف منهاجه الذي ساه " النهاج
 " "يئ الوافد إل جند ال ومعه ملفات ماضيه، بعد اليناس197النبوي  ص

 -زعم العديد من ل علم  لم بشرعنا النيف ومنهج السلف الصال أن البشيي خرج عن جاعة العدل عن الحسان وأصبح من أهttل السttنة21
 وهذا ل  ينطق به إل من ل علم له بدين ال تعال ويهل حقيقة ممد البشيي فهو  أول ت طرده رغم أنفه، وقد صرح بذا فيمttا سttجله مttن

أشرطة حيث ل يكن يوما يلم بترك " الماعة" وهذا شهد به على نفسه بقوله ف " صرخة هابيل"  
فقتلني وأقبل راثياوقد كان قصدي أن أموت فداءه * 

 النقطة الثانية أن علماء السلف الصال أفصلوا ف توبة البتدع وذلك أن يقضي ف السنة ما قضاه ف البدعة فليس بجرد تركه للبدعة أو طttرده
يزعم أنه أصبح من أهل السنة. 

 وقد أفصل المام أحد رحه ال تعال، وابن تيمية ف كتاب اليان كذلك ف هذه السألة واستشهد  بادثة عمر بن الطاب رضي ال تعال عنه مع
صبيغ بن عسل.



 الول نفهمه العمل الهادي النظم ل ينهض له إل الصادقون، وكل  صادق ل
 يعرف  صدقه إل إن برهن عليه عمليا. فنطلب إليه أن يساهم ف نفقات

 الماعة بانتظام، وترفع نسبة عطائه من دخله تدرييا، فإن كان غنيا طلبنا
 إليه أن يدفع أموال الزكاة زيادة على النصيب الشهري العلوم، وطلبنا إليه أن

 يبذل ف  الهمات وأن يفض من طبقات عيشه  الرفيه تدرييا  ويول إل "
الماعة" اهـ.

قال علي بن صال الغرب غفر ال تعال له ولوالديه. 
 هذا يا معشر من اتبع هذا الرجل كلمه من " منهاجه" وقد أوردناه

 بذافيه حت ل يدعي مدعي كيفما كان شأنه وانتماؤه أننا نتقول عليه.
ويفهم من كلمه الصريح ما يلي: 

  لبد لكل وافد جديد من غسل  للدماغ وأطلق عليه عبد السلم ياسي-1
اليناس".
   على الوافد بعد "اليناس" الول أن الهاد ل ينهض إليه إلي�دلس-2

الصادقون "أي أعضاء " جاعته" 
 يدلس على الوافد ف الرحلة الثالثة أن عربون صدقه هو الساهة ف-3

نفقات "الماعة" أي "دفع الزية". 
 ي�نهب مال  هذا الوافد السكي حسب دخله الشهري أو مرتبته-4

الجتماعية 
ت�نهب أموال زكاة الغنياء زيادة على النصيب الشهري.-5
 طلب من السكي أن يضيع عياله ويفض من طبقات عيشه ليدفع ي-6

لعبد السلم ياسي وأفراد أسرته وكبار سدنة جاعته. 
فأي ظلم وجور وعض أكثر من هذا بارك ال فيكم؟! 

 ث ماهي نفقات  هذه" الماعة؟!" فهم ليس لم مراكز ول يصدرون
 صحفا ول ملت تتاج لنفقات يسددها النخرطون أو أعضاء الماعة وليس

 حزبا سياسيا له نفقات تصرف على الزب با هو معلوم من نفقات الحزاب
السياسية.

 فلم – يبق إل "الرشد العام أمي القومة" وأسرته، وكبار سدنة طريقته "
الديوخرافية" هم الذين يقصد هذا الرجل، بقوله :" نفقات الماعة بانتظام.." 



 وإل فمن أين اشترى  هذا الرجل  مسكنه ف أرقى حي بدينة الرباط،
 ويزعم أنه اكتراه له أعضاء الماعة. هل اشتراه براتب التقاعد؟!! أم اشتراه با

اذخره من راتبه الزهيد  طيلة مدة عمله ف سلك التعليم؟.
  ث انظر أين  يعيش وكبار سدنة الطريقة وأين يقضون عطلهم

 السنوية؟ ولو أن جلهم تركوا  العمل  الداري للعمل الرتزاقي بأكل أموالكم
 باسم" إرجاع اللفة على منهج النبوة" ول أدري مت كان " "منهج النبوة" هو
 النصب والحتيال، وأكل أموال الستضعفي،  والعيش عالة على ابتزاز أموال

الساكي. 
 عن خولة النصارية رضي ال تعال عنها قالت: سعت النب صلى ال

 عليه وسلم يقول: " إن رجال يتخوضون ف مال ال بغي حق فلهم النار يوم
.22القيامة"

 قال علي بن صال الغرب- غفر ال تعال له ولوالديه- ث تعالوا معنا مرة
 أخرى لتقفوا على ألعيب عبد السلم ياسي وضحكه عليكم أيها الساكي.
 انظروا كيف يتستر على أموالكم حت ل يفطن الواحد منكم إليه بأنه يأكل
 تلك الموال باسم الدين بالنصب والحتيال قال ف النهاج النبوي  ف  آخر باب

ساه " البذل تنظيما":
 " نب أموال السلمي ول يزال ينهبها حكام الب، ومن يسي ف ركابم

ويأكل من مائدتم من الصنائع، مستكبة نابه".
 قلت إن لذا الرجل جرأة على الق يستحي منها إبليس وكما سبق قولنا

 له ف النصيحة، لن يكتب هذا الرجل؟ وبن يستهزئ؟. فمن جهة يؤصل له
 ولزبانيته كبار سدنة طريقته نب أموالكم والتسلط على ما جاد ال تعال

 به عليكم من رزقه سبحانه، وكأن كلمه  وحي منل ل غبار عليه، ول يقبل
الرد والعصيان.

 ومن جهة أخرى، يهاجم حكام السلمي بأنم نبوا أموال السلمي
 وفعل إذا كنت ل تستح  فاصنع ما شئت. إل أن ال تعال أنطقه هذه الرة

كمرات أخرى، ففضح أمره وأمر زبانيته ببنانه بقوله:
" نب أموال السلمي ول يزال ينهبها حكام الب".

 وجوابه : ل يعرف  من نب أموال السلمي عب التاريخ مثل شيوخ الطرق
).3118 - أخرجه البخاري ف المس (22



 الصوفية مثله، وقد زاد  على شيوخ الصوفية أنه زعيم فتنة وبغي وحرابة
 وهو من أولئك الذين نبوا أموال الغفلي من السلمي بالور والستبداد
 والظلم تت غطاء دين ال تعال، ولكن هيهات هيهات، فإن سيوف أهل

  ث ل يدري مامزق،السنة ستمزق دعاويه وتترك دعوته الاوية الثورية أشلء 
 يذخره ال تعال له يوم القيامة- إن ل  يتب  ما جن به على نفسه-، من
 عقيدة نسة ومنهج غاص به ف أوحال الشيوعية الاوية، وسية نتنه بأكل

 أموال الستضعفي  ث قهرهم  بالبوت والب، ودفعهم للخروج على ول
أمرهم وسب الصحابة.

  أما قوله "ومن يسي ف ركابم ويأكل من مائدتم من الصنائع" وهو
يقصد حكام السلمي.

 نقول لذا الديخراف إن هذا واقع سدنة الطريقة، كبار الوظفي ومترفو
 التجسس على بعضهم البعض، ث يأت باقي (النقباء) بأنواعهم، نقباء
 القطار، ونقباء الهات ونقباء السر، فهؤلء هم الذين يسيون ف ركابه

 ويأكلون من مائدته، وهم أنواع وأصناف ف نب أموالكم أيها الساكي، وليس
حكام السلمي كما يدلس عليكم به.

 فالنصيب الكب من أموال الزكاة والنصيب الشهري هو للشيخ عبد
 السلم ياسي، وهذا النصيب ل يطلع عليه أحد   غيه إل القربي منه وهم

إثنان (...).
 يأت بعده "أعضاء  اللس الرشادي" – زعم- أي الوظفون (السامون) بل

 (الس-ام�ون)، وهؤلء يهل كل واحد منهم حصة الذئب الخر الذي  بواره على
 مائدة " الرشد العام" كم يصل إليه من عرق الستضعفي الذين يكدون ف

 ذلك الال طوال  يومهم بل طوال الشهر،  ث يدفعونه جزية إل " أمي القومة"
 وإل فإنم "غي صادقي ف جهادهم"، كما زعم  كبيهم، ث يأت بعد هؤلء

 باقي (النقباء) أي ساسرة " الماعة"، وهؤلء لحظ لم باللوس على مائدة
 اللئام أهل النصب والحتيال  إل جانب الشيخ عبد السلم ياسي، فمكانم

 تت الائدة يأكلون من فتات كبارهم، وكل واحد منهم يتطلع ليجلس إل
 جانب الخرين يرتقي من الفتات إل الكل مع الطبقة الستكبة الناهبة وقد

صدق القائل:
عجبت لرجل يأمر بالتقى *** فما راقب ال وما اتقى 

 عن ابن عباس رضي ال تعال عنه قال " ماذئبان جائعان أرسل ف حظية



.23غنم بأفسد لا من حب الال والشرف لدين الرء"
 وهذا عند هذا الشيخ ل يكفي فإن من أقاربه من يطوف العال شرقا
 وغربا من غي سقف مدد بنهب أموال الستضعفي مثل باقي الوظفي

 (الس-ام�ون) ومن يأكل من فتات موائدهم، وما يأكل هؤلء إل النار تغلي كالرجل
 ف بطونم -خاب وخسر كل جسم نبت بالسحت من عرق الستضعفي

الساكي-.
  قال تعال:ي�ا أ#يÛه�ا ال�ذ�ين� آÚم�ن�وا إ�ن� ك#ث�ي!ا م�ن� ال�أ#ح�ب�ار� و�الرÛه�ب�ان� ل#ي�أ�ك*ل*ون# أ#م�و�ال#

].34الن-اس� ب�ال�ب�اط�ل� و�ي�ص�دÛون# ع�ن� س�ب�يل� الل�ه� [التوبة/
  ي�ا أ#يÛه�ا ال�ذ�ين� آÚم�ن�وا ل#ا ت�أ�ك*ل*وا أ#م�و�ال#ك*م� ب�ي�ن�ك*م� ب�ال�ب�اط�ل� إ�ل�ا أ#ن�{وقال تعال:

].29[النساء/}ت�ك*ون# ت�ج�ار�ةæ ع�ن� ت�ر�اضë م�ن�ك*م� 
 قلت وكما سبق أن ذكرت من قبل فإن عبد السلم ياسي  يركز ف دعوته
 على سبيلي فاسدين. الول (تنظيي) والثان عملي، وهذه قاعدة عنده ف كل

  وآخر عملي وهو24أصول دعوته، ما من (أصل) إل وعنده فيه سبيل (علمي)
 قوله السابق نقله عنه ": ييء الوافد إل جند ال ومعه ملفات ماضيه، بعد

اليناس الول نفهمه العمل الهادي النظم.." .
 قوله "بعد اليناس الول": هذا السبيل العلمي وهو غسل دماغ الوافد
 الديد بالرباطات البدعية، حيث يزرعوا ف الوافد حب الشيخ عبد السلم

 ياسي وطاعته الطاعة العمياء من غي اعتراض، الت يفرح با الريد فرحا
أكثر من  فرحه بطاعة ربه عز وجل.

 فقل ل بربك أيها السلم كيف يعقل بك أن تضر رباطات شركية،
 يعصى فيها ال تعال، بخالفات أمر رسول ال صلى اله عليه وسلم بالذكر

 البدعي وعبادة غي ال تعال حيث ما إن توضع صورة الشيخ عبد السلم
 ياسي إما بطرق تقليدية أو بأساليب حديثة حت يبدأ الاضرون ف البكاء
 والعويل. فأي رباط هذا ف سبيل ال تعال؟ وأي ذكر ل تعال هذا؟! إنا هو

تجيد وتقديس لعبد السلم ياسي.
 ث إن الرء يسمع آذان الصلة من السجد حي على الصلة " حي على
 الفلح" فل يرج أحد من البيت للصلة لي فريضة طيلة  الدة الت هم

).1016- أخرجه ابن عبد الب ف جامع بيان العلم وفضله ( 23
 -  قولنا "سبيل علمي" هو فقط لتقريب السألة إل القراء لزعمه ذلك ف رسائله وكتبه، وف القيقة كما أوردنا من قبل هو سبيل تنظيي منهجي24

استعمل فيه  التربية الصوفية، والفكر الاوي ث تنظيم حزب البعث ف ترتيب الليا التنظيمية لماعته.



متمعون على الضللة ف ذلك البيت  باسم الرباط وهي ثلثة أيام.
 و(الجة) عندهم هي حت ل يلفت (الرابطون) انتباه الناس فيجروا الويل

 على صاحب البيت بالتابعة من طرف المن، وأكثر من هذا ل يرجون حت
لصلة المعة، فيتركوا صلة المعة بنفس  (الجة).  وال عليم با يكرون.

  فأي رباط إيان هذا؟ فإن ل يكن هذا رباط شيطان على سبيل ما سطره
الشيطان لنوده فلن يكون أقل من ذلك.

فأما عن وجوب صلة الماعة ف الساجد فإليكم هذا الديث النبوي.
 عن أب هريرة أن رسول ال صلى اله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده

 لقد همت أن آمر بطب فيحطب، ث آمر بالصلة فيؤذن لا، ث آمر رجل فيؤم
 الناس، ث أخالف إل رجال فأحرق عليهم بيوتم، والذي نفسي بيده لو يعلم

25أحدهم أنه يد عرقا سينا أو مð�ëرماتي حسنتي، لشهد العشاء"

  ي�ا أ#يÛه�ا ال�ذ�ين� آÚم�ن�وا إ�ذ#ا ن�ود�ي� ل�لص-ل#اة� م�ن�{أما عن صلة المعة فقال تعال:
 ي�و�م� ال�ج�م�ع�ة� ف#اس�ع�و�ا إ�ل#ى ذ�ك�ر� الل�ه� و�ذ#ر�وا ال�ب�ي�ع� ذ#ل�ك*م� خ�ي�ر� ل#ك*م� إ�ن� ك*ن�ت�م�

.]9 [المعة/}ت�ع�ل#م�ون#

 وعن أب هريرة رضي ال تعال عنه أنه سع رسول اله صلى ال عليه
 وسلم يقول:" نن الخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنم أوتوا الكتاب من

 قبلنا، ث  هذا يومهم الذي فرض عليهم، فاختلفوا فيه فهدانا ال، فالناس لنا
".26 بعد غدىفيه تبع، اليهود غدا والنصار

  قال الافظ ابن حجر - رحه ال تعال –" واستدلل البخاري بذه الية
 على فرضية المعة سبقه إليه الشافعي ف الم،... فالتنيل ث السنة يدلن

.27على إيابا"
 أما هدف القوم من منع الرابطي على البدعة والغي من الروج إل

 الساجد قصد أداء الصلوات فهو أخطر ما يتوقعه السلم الذي جاء لذه "
 النحلة" ليقوي إيانه كما يظن. فهذا كله بأوامر الشيخ عبد السلم ياسي،

 الذي أصبح الواحد  منهم يقدمه على أبنائه وأهله ف تفيض طبقات عيشه،
 وعلى نفسه لا يدفع من نصيب الشهر وزكاة ماله فيأت بعرق عمله وجهده

) " باب وجوب صلة الماعة".644 - أخرجه البخاري ف الذان (25
)، " باب فرض المعة" 876 - أخرجه البخاري ف المعة (26
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 وإل. (ليس من الصادقي)، وعلى ربه سبحانك هذا جرم عظيم- حينما يسمع
 الذان للصلة فل يرج  للمسجد، فيفضل ذلك الرباط الذي يعظم فيه

الشيخ على صلة المعة والماعة أي على داعي  ربه سبحانه.
 فليس بعد هذا إل الضلل  الذي سطره إبليس لعوانه وجنوده. وقد سبق
 نقل كلم رسول ال صلى ال عليه وسلم ف وجوب صلة المعة والماعة

 ومنها قوله صلى ال عليه وسلم ف التغليظ على تارك صلة الماعة"
 قلوبم ث ليكونن منلينتهي أقوام عن ودعهم المعات أو يتمن ال على 

28الغافلي".

قال المام النووي- رحه ال تعال-
 "... وفيه أن المعة فرض عي، التم الطبع والتغطية قالوا ف قول ال

 تعال : ختم على قلوبم أي طبع ومثله الرين اليسي من الطبع والطبع
 اليسي من القفال والقفال أشدها. قال القاضي اختلف التكلمون ف هذا

 اختلفا  كثيا، فقيل هو انعدام اللطف وأسباب الي وقيل هو خلق الكفر ف
.29صدورهم وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة"

 قلت: فإن خرجوا اليوم مع التمركسي فإن هذا ليس بديد عندنا فلو
 طلب منهم شيخهم أكثر من ذلك لفعلوه فرحي مستبشرين فإياكم وإياهم

 أيها الساكي، فهؤلء ساسرة وموظفون عند الشيخ أكلوا أموالكم،
 وأضلوكم عن سبيل الؤمني، وأفسدوا عليكم دينكم، فأي خي يرجى من

 قطاع  الطرق هؤلء وزبانية هذا الرجل؟ فمنهم من ل هم له إل ما يتقاضاه
 على رأس كل شهر من صندوق هذه " الماعة"  من أموالكم الت تدفعونا

صاغرين. 
 وإننا لنعرف أحدهم وأمثاله كثي وكان "نقيب جهة" بدينة الرباط يدخل
 السجد بالدينة العتيقة فيجلس ف آخر السجد،  فإذا أقيمت  الصلة  وقف
 خلف الصلي ينظر بي الصفوف ث خرج مسرعا بدون صلة كالشيطان وهو

 مفتون بإحصاء من تسلل من الرباطات إل السجد، حت يقدم  تقريره إل
 رؤسائه  بأساء أصحاب البيوت الت نظمت تلك (الرباطات) وفتحت البواب

(للمرابطي) للخروج إل الصلة. ساءت تلك الوجوه.
 وهذا ل يوجد حت عند من يتمع على لعب الورق أو مثل قبح هذا

 فمنهم من يكاد يسمع آذان الصلة حت ينفض عما هو فيه ويتجه مسرعا
) من حديث ابن عمر وأب هريرة أنما سعا رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول على أعواد منبه.. الديث1865- أخرجه مسلم ف المعة ( 28
).6/153 - مسلم بشرح النووي (29



 إل السجد- عافاهم ال تعال وردهم إل رشدهم- وابتعدوا عما هم فيه من
 العصية. لتعلموا أن البدعة أشد على السلم من العصية، أي أن شهوة

الشبهات أشد من الشهوات.
 أما هؤلء فإنم يسمعون آذان الصلوات والمعة والماعات فل يرك

 الذان فيهم ساكنا، بل يسكنون لنقيبهم مؤذن ترك الماعة، ومؤذن الشيطان
للبدعة والضللة.
]".52 [يوسف/} و�أ#ن� الل�ه� ل#ا ي�ه�د�ي ك#ي�د� ال�خ�ائ�ن�ي�{ قال عز وجل:

 وقد حكى لنا من نقباء هذه النحلة الذين عادوا إل رشدهم وتابوا عما
 كانوا  فيه من الضلل والتضليل ما يقع من منكر وفواحش ف هذه الرباطات

 الضللية، أغلقنا آذاننا عن ساعها، لن مسألة العراض تتاج إل دليل
 شرعي، وبينة من أربعة شهداء تتوفر فيهم شروط الشهادة، نقصد بالعراض

القذف بالزن أو اللواط أو ماشابهما.
حكم رمي السلم بالزن وقذف الصنات

  و�ال�ذ�ين� ي�ر�م�ون# ال�م�ح�ص�ن�ات� ث*م- ل#م� ي�أ�ت�وا ب�أ#ر�ب�ع�ة� ش�ه�د�اءÚ{قال تعال:
 æة�ل�د�ج �ان�ي�م� ث#م�وه�4[النور/}ف#اج�ل�د.[

 والشهادة ف الزنا لا شروط خاصة تقبل من توفرت فيه أفصلت فيها
كتب الفقه.

 أما القاذف لي شخص بالزنا دون بينة فحكمه عند ال تعال قد جاء ف
  ف#اج�ل�د�وه�م� ث#م�ان�ي� ج�ل�د�ةæ و�ل#ا ت�ق�ب�ل*وا ل#ه�م� ش�ه�اد�ةæ أ#ب�د!ا و�أ*ول#ئ�ك� ه�م�{قوله عز وجل:

]".4 [النور/}ال�ف#اس�ق*ون# 
  إ�ن� ال�ذ�ين� ي�ر�م�ون# ال�م�ح�ص�ن�ات� ال�غ�اف�ل#ات� ال�م�ؤ�م�ن�ات� ل*ع�ن�وا ف�ي{وقوله جل وعز:

 �].23[النور/ }الدÛن�ي�ا و�ال�آÚخ�ر�ة� و�ل#ه�م� ع�ذ#اب� ع�ظ�يم
 أما ف السنة فقد روى البخاري عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال:"

 اجتنبوا السبع الوبقات" قالوا وما هن يا رسول ال  قال: "الشرك بال،
 والسحر، وقتل النفس الت حرم ال إل بالق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم،

.30والتول يوم الزحف وقذف الصنات الؤمنات الغافلت"
 فالقذف كبية من الكبائر وعيدها عند ال ف الخرة عذاب عظيم، وف

).89) ومسلم ف اليان (2766- أخرجه البخاري ف الوصايا ( 30



 الدنيا إن ل يأت القاذف بأربعة شهداء كان فاسقا ل تقبل له  شهادة وأصبح
مروحا ف عدالته.

 فعلى السلم أن يتقي ال تعال ف السلمي، وأن يفظ لسانه عن
 أعراضهم لن فيه تريب للبيوت وإشاعة الفاحشة بالفتراء، وزعمه اختلط

 النساب الذي تترتب عليه أحكام شرعية، ومتابعات دنيوية وأخروية، حت وإن
 كان الرء من أعدائنا أو بيننا وبينه عداوة شرعية، فديننا النيف حرم علينا

 الساءة إليه بالكذب والفتراء عليه، فكيف إن جاء ذلك ف قذفه بالزنا.
 سبحانك هذا بتان عظيم-، ل نقوله ول نسمع لقائله إل بشروطه الشرعية،

 وإن ل يأت القاذف بالشهداء كان من الفاسقي، فل تقبل شهادته عند
 السلمي، ويبقى كاللد الجرب، وليبشر بعذاب أليم يوم الوقوف بي يدي رب

العالي إل إن طهر باللد الذي فيه تطهي له من كبيته.
  ي�ا أ#يÛه�ا ال�ذ�ين� آÚم�ن�وا ك*ون�وا ق#و-ام�ي� ل�ل�ه� ش�ه�د�اءÚ ب�ال�ق�س�ط� و�ل#ا{تعال:قال 

 ي�ج�ر�م�ن-ك*م� ش�ن�آÚن* ق#و�مë ع�ل#ى أ#ل�ا ت�ع�د�ل*وا اع�د�ل*وا ه�و� أ#ق�ر�ب� ل�لت-ق�و�ى و�ات-ق*وا الل�ه� إ�ن� الل�ه�
31]8 [الائدة/}خ�ب�ي� ب�م�ا ت�ع�م�ل*ون#

قال الشيخ  عبد الرحن السعدي رحه ال تعال: 
 " ول يرمنكم) أي ل يملنكم ( شنآن قوم)  أي بغضهم ( على أل تعدلوا)

 كما يفعله من ل عدل عنده ول قسط، بل كما تشهدوا لوليكم فاشهدوا
 عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له، فلو كان كافرا  أو مبتدعا،

 اهـ32فإنه يب العدل فيه..."
 قلت إن بغضنا لي من أهل البدع أو من أهل الكفر ومعاداتنا لما ل

 يعلنا نكذب أو نفتري على أي منهما. فعداؤنا  له على بدعته وضلله
 ومالفته منهج النبياء والرسل من الدين، والفتراء عليه وقذفه بالزنا حرمه
 الدين. فالول أي معاداته على بدعته هذا من منهج السلف، صاحبه مأجور،

 والثان أي القذف هذا من خزي وصنيع الشيطان فصاحبه آث بل  فاسق حت
 يطهر باللد ومقدارها  ثانون جلدة، فمن العلماء من قال ل تقبل  شهادته وإن

 تاب بعد  اللد، والراجح هو قول مالك والشافعي وأحد أي المهور قالوا
 تقبل شهادته إن تاب عكس ما قاله أبو حنيفة، بل إن جهور الفقهاء أباحوا

 رفع الدعوى على القاذف من ورثة القذوف  إن كان ميتا أو مات بعد القذف
31 -
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 فعند مالك أن أصول القذوف وفروعه الذكور يلكون حق الخاصمة وكذلك
 أجداد القدوف لمه يلكون هذا الق،  فإن ل يكن هؤلء كان للعصبة أي

.33البنات والخوات والدات"
 وذهب أبو حنيفة أن الصومة يلكها ولد اليت ذكرا كان أم أنثى – أي

34القذوف- بل وابن ابنه وبنت ابنه.

35ويرى الشافعي أن حق الصومة يلكها كل وارث.

  قلت: وهذا يبي أن قذف السلم ل تقف فيه التابعة على القذوف
 للقاذف، بل يتعدى ذلك إل ورثته، ومع اختلف الفقهاء ف أعداد الورثة، إل أنم

 متفقون على الصومة –القصاص- أي على متابعة الورثة للقاذف لعظم
 هذه الرية الت تتعدى القذوف إل ورثته لن فيها قدح ف النساب وإلاق العار

به -أي القذوف- وورثته.
.36 ومن شروط الشهادة: البلوغ والعقل والفظ والكلم، والرؤية والعدالة

 فالشرط الامس: هي الرؤية أن يرى الشاهد على الزنا  أو اللواط، ما يشهد
به، وهو أن يرى الرود ف الكحلة كما بينت النصوص ذلك.

 وجوز بعض العلماء للعمى الشهادة مثل الشافعي وأحد والظاهرية
وردها أبو حنيفة ومالك.

 وهنا يبز سؤال: هل يوز إثبات جرية الزنا بالصور الفوتوغرافية ف عصرنا
هذا؟ 

 نقول: ل تعد الصور الفوتوغرافية شاهدا على الزنا وإن جاءت (تبي)
و(توضح) ما (يثبت) به الزنا عند الشهود وذلك لسباب شرعية وهي: 

 أن شروط الشهادة الت وضعها الشرع ل تنطبق على الصورة، من-
البلوغ، والعقل.. وغي ذلك.

 أن الصورة ل تقبل إل بشهادة أربعة شهداء حضروا التصوير، وف هذه-
 الالة ل شرعية للصورة بوجود أربعة شهداء، بالشروط الذكورة، ف قبول

شهادة الشهود.
).6/305) وانظر مواهب الليل  للمام الطاب (16/20- انظر الدونة (33
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 أن التقنيات الت وصلت إليها الصورة ل ينكر عاقل اليوم بأنا دخلها-
التركيب والتزوير.

فليعلم القاذف أن إث القذف ووزره فيه  حق ال تعال وحق العباد.
 فحق ال تعال إذاية خلقه وظلمهم وإشاعة الفاحشة أي قدف الصني

من السلمي.
وحق العباد إفساد العاشرة الزوجية والتشكيك ف النساب إل غي ذلك.
 وقد تاشيت الكلم عن هذه السألة ف أول مرة فاستخرت  رب عز وجل

 الذي أرشدن سبحانه إل التذكي ببعض  النصوص الشرعية ف القاذف الذي
 يري عليه حكم الفاسق حت يأت بالشهود أي البينة أو تطهيه بثماني

جلدة.
 أقول هذا ليعرف الميع أن عداء كل السلفيي لعبد السلم ياسي ومن

 معه هو عداء شرعي لن يدفع بنا للفتراء عليه وعلى أتباعه وإلاق بم ما هم
 منه براء وذلك حت يبارك ال تعال ف عملنا ويفتح به آذانا صما، وقلوبا غلفا،

 وأعينا عميا. ولاذا ل يكون عبد السلم ياسي،- رده ال تعال للحق- ومن
معه.

 فعداؤنا معه وبراءتنا من دعوته الفجة إل أن يتوب إل ال تعال هو وكل
.37ول افتراءمن اقتدى به وأقيمت عليه الجة الشرعية، من غي كذب 

  ونقول هذا كذلك ليعلم القراء أن بعض أصحاب الصحف من مرتزقة
 الداد، وسعاة الفتنة قد جنوا كثيا على هذه البلد، بالكذب والفتراء والتزوير

 على الخرين، فهؤلء كم جنوا على أنفسهم وعلى غيهم بصنائعهم الخزية
 الت ل يرقبون با ف الواحد إل� ول ذمة وقد أشرت إل إجرامهم ف مقدمة

الكتاب.
 فالدفاع عن ولة المور، ودحض شبه الخالفي وأهل الفتنة ل يكون

 بالكذب والقذف  والفتراء بل بالخلص والتباع والصدق بنصوص الوحيي
 الشريفي على هدي علماء السلف الصال ول ين الكاذب والفتري إل على

نفسه وعلى كل من يسكت عن مازيه.
 - نقول هذا كذلك لنبي أن صنيع ممد بن عبد الرحن الغراوي ف كتابه " الحسان ف اتباع السنة والقرآن  ليس ف تقليد أخطttاء الرجttال37

  ف الرد على  عبد السلم ياسي كان فيه الكذب والفتراء على عبد السلم ياسي ف مواضع استعمل فيه)1993-1414(الذي أصدره  ف سنوات 
الغراوي البتر والتحريف،وهذا بعيد عن عمل السلف الصال.

فلعبد السلم ياسي من الخالفات الشرعية ما يكفي ف الرد عليه من غي بتر ول تريف.



 ومرتزقة الداد من بعض (الصحفيي) ل يفقهون هذا، لسعيهم الثيث
 وراء الدراهم والدينار تعسوا وانتكسوا وإذا شيكوا ل انتقشوا. فهم كالمر

 الستنفرة يركضون من أجل عرض من الدنيا قليل، ل يهمهم إل ما يسمونه "
 السبق الصحفي" وهو ف حقيقته "شبق صحفي" ويال كم أفسدوا على

 هذه البلد من أخلق وأمانة وأمن بشبقهم الصحفي الذي يهتكون به أعراض
 السلمي، ويرمونم  بالعظائم، ويلغون ف عدالتم، فإذا جاء من يكذب

 صنائعهم الخزية وأقوالم الردية، حشروا رؤوسهم ف التراب وخنسوا حت
 تر عليهم العاصفة، ث عادوا مرة أخرى لجرامهم بالكذب والفتراء على

 الخرين. فأمثال هؤلء يب الضرب على أيديهم ومنعهم من الكلم لنم
 دعاة فتنة يسعون لتخريب هذه البلد – حرسها ال تعال من كل مكروه. قال

  أ#و�ق#د�وا ن�ار!ا ل�ل�ح�ر�ب� أ#ط�ف#أ#ه�ا الل�ه� و�ي�س�ع�و�ن# ف�ي ال�أ#ر�ض� ف#س�اد!ا و�الل�ه�وجل:{ك*ل�م�اعز 
.38 }ل#ا ي�ح�بÛ ال�م�ف�س�د�ين�

خروجه مع التمركسي ونبه أموال الستضعفي
 ف آخر حياة الشيخ الذي بلغ الثماني من عمره بدأ   يأمركم بالروج

للفتنة مع التملحدين أعداء ال ورسوله وخصومه بالمس القريب.
 ف أحد هذه الفت بينما كان التمركسون عبدة إبليس الذين ل تستطيع

 القتراب من  شيطان منهم  الذي تنبعث منه رائحة تزكم النوف، أشد من
 رائحة الكلب التمرغ ف الزبلة، بينما كان هؤلء النت يصيحون قائلي

 "الشعب يريد دستورا جديدا" كان أتباع ياسي يرددون "الشعب يريد قرآنا
 جديدا" حت ل يقولوا "دستورا جديدا" لن اللفة على منهج النبوة" مع

 شيخهم (ستحارب) الدستور       -زعموا- وبا أنم خرجوا إل الثورة
 "القومة" فعليهم الصياح والعويل، وأن يسمعوا أصواتم هم أيضا فقالوا:

"الشعب يريد قرآنا جديدا" أي "وحيا جديدا".
  وهذا ليعلم الواحد منكم أنكم ل حول لكم ول قوة، تنطقون با ل

 تفهمون وتسيون حيث ل تدرون، وتتحركون وأنتم غافلون.، وتدفعون الزية
وأنتم مقهورون.

 فعودوا إل رشدكم أيها الساكي، فهذا غيض من فيض، فأنتم ترون كل
 شيء أمامكم من اليف والظلم والور، فقولوا بال عليكم لو طلب منكم

 ول أمركم أن تدفعوا شيئا من أموال زكاتكم أو نصيبا  من دخلكم الشهري
  -  للتذكي: قد كشفت أمر هذه الفئة الاسرة صاحبة القلم النكسرة ف كتاب " رد الصنائع  الخزية على الملكة الشريفة الغربية" سيصدر38

عما قريب إن شاء ال تعال.



 مرة واحدة ف السنة، أو حصل اقتطاع من رواتب بعضكم، أو أخذ ذلك
 النصيب مباشرة من أصحاب غي الدخل الشهري من التجار والرفيي، فماذا
 كان عساكم ستفعلون؟ وكيف ستتقبلون هذا  المر؟ وكيف سوف تتجون؟

 مع العلم ان هذه الموال ستصرف ف مصلحة المة، من بناء قناطر أو تشييد
 مبان أو مرافق اجتماعية أو مساعدة جهات نائية منكوبة أي هي صدقة

جارية فيها مصلحة أمة.
 بينما تقدمون ذلك لعبد السلم ياسي ليوزعه على سدنته وأعوانه الذين

 يعيشون على حسابكم ف رغد من العيش وف ببوحة منه لكي يقطعوا
رقابكم ويتقووا عليكم بعرق جبينكم وأنتم راضون بذلك.

إنكم ل تدرون أين تذهب هذه الموال وماذا يصنع با وزبانيته.
  تعال عنالفعودوا إل رشدكم  أيها الساكي فإنكم مسؤولون أمام 

 كل هذا، عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فإن اكتسبته من اللل
 بالكد والد، وتاوزت هذه القنطرة، فإنك تسأل أين أنفقته فاحذر أن تكون

 أنفقته على رجل وزبانيته عندهم من الخالفات لدين ال تعال وإفساد
شريعته ما سبق ذكره ف هذه الرسالة.

 إنكم تنفقون على مشرك بال تعال يدعو إل حبه أكثر من  حب ال-
تعال وينشر الشرك ف المة.

تنفقون على طاغية يعاملكم معاملة العبيد بالقوة والبوت.-
 تنفقون على عدو للصحابة ما ترك أحدا إل سبه وقدح فيه ورماه

بالعظائم.
 تنفقون على عدو لول أمره ملك الغرب الذي أحبكم وأكرمكم وأحسن

 لشعبه ول زال وهو اللك الذي ل يظلم عنده الضعيف، ول يتقوى عنده
 الطاغية، فكم من طاغية ف هذه البلد إما رجع عن طغيانه، وإما فر هاربا

خارج هذه البلد. أبذا سيجازي الواحد منكم ملكه؟!
قال ابن البارك رحه ال تعال: 

ال يدفع بالسلطان معظلة*** عن  ديننا رحة منه ورضوانا
لول الئمة ل تأمن لنا سبل*** وكان أضعفنا نبا لقوانا

 إنكم تنفقون على رجل دعاكم للخروج إل جانب من قتلوا أبناءكم



 ) ول زالت الرب1400/1979وإخوانكم ف الامعات والكليات الغربية منذ (
  فباير" عبدة20قائمة معهم، فكيف ترجون  إل جانب التمركسي حفنات "

 الشيطان؟. واعلموا أنكم ستسألون عن تضييع  أبنائكم وأهليكم الذين
تعولون.

 عن عبد ال بن عمرو قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم:" كفى
 39بالرء إثا أن  يبس عمن يلك قوته"

 وعن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم :" دينار أنفقته ف
 سبيل ال ودينار أنفقته ف رقبة ودينار تصدقت به على مسكي ودينار أنفقته

.40على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك" 
فكيف بكم ترمون أهلكم وأنفسكم وتدفعونه لياسي وزبانيته؟

 ) من حديث طويل عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد ال بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيttت996 - أخرجه مسلم ف الزكاة (39
الرقيق، قال ل، قال: فانطلق فاعطهم... " وذكر الديث.

).995 - أخرجه مسلم ف الزكاة ( 40



الشجرة البيثة ل" جاعة " العدل عن الحسان الديوخرافية
 قال تعال: " ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الرض مالا من

).26قرار"  (ابراهيم 
المرشد العام *

المجلس  الرشادي**

المجلس القطري***

جهاز القطاعات****

)جهاز1(
 المساجد 

 ) اللجنة3() اللجنة التربوية  2(
السياسية 

 ) اللجنة الفنية والقانونية5() لجنة التعليم  4(
 للتنسيق والتخطيط وتطوير

أساليب العمل 

 ) لجنة العمال8() اللجنة المالية  7() لجنة العلم  6(
الخيرية 

) لجنة الزواج والحج   9(

(جهاز المكاتب 

)مكتب العلقات 11(

 ) مكتب السياحة12() مكتب العضوية   10(
والمعسكرات الرياضية  



  فكر ماوي، طاعة صوفية،عبد السلم ياسي:*
 تنظيم حزب البعث للخليا، خراف ديقراطي

 ( ديوخراف)، نشر الشرك والرافة، عدو الصحابة
 الكرام  رضي ال تعال عنهم، دعى إل الروج عن ول

أمره، التحق أخيا بالتمركسي للفتنة.
 انظر حقيقته ف النصيحة، يعيش  على أكل

أموال الساكي النضوين تت "جاعة". 
  كبار الوظفي ف العدل عن**  (اللس الرشادي):

 الحسان الديوخرافية يعيشون على الزية الت
 يدفعها قهرا لم النضوين تت "الماعة" من زكاة

 أموالم ودخلهم الشهري والدفع  الباشر، كبار
 عناصر التصال  للتجسس بي عبد السلم ياسي ومن

 دونم من النقباء كل فرد منهم يعد جاسوس عبد
 السلم ياسي الشخصي على غيه  من أعضاء اللس

الرشادي يرأسهم الاسوس العبوس البعل النكوس.
  جواسيس اللس الرشادي،*** (اللس القطري):

 حلقة  الوصل بي اللس الرشادي واللجان، يعيشون
 على فتات موائد كبار عناصر التصال للتجسس

 يصلهم ذلك حسب  العمل الخزي الذي يقوم به كل
 فرد منهم ف نقل الخبار ليحصلوا على نصيبهم من
 عرق ونب النضوين تتهم الذين يدفعون الزية على

رأس كل شهر.



 جهاز الساجد: ليس لنة بل جهاز للتمويه على)1
 الوافدين باسم الدين، يشرف عليه عبد السلم ياسي
 بنفسه لتسريب أعضاء من "الماعة" لطب المعة

 والوعظ والرشاد ث لستقطاب الناس من داخل
 الساجد لنا عندهم من أحسن الماكن لقنص

 الغفلي واليء بم للرباطات الليلية، ومنهم أئمة
 الساجد للصلة بم بالليل  (قيام الليل) من غي
 رمضان، والتجسس على أئمة الساجد من وعاظ

 وخطباء جعة وأئمة وماولة استقطابم
 بالساعدات ف الناسبات الدينية بأموال الزية الت

تنهب من الضعفاء والساكي من عرق جبينهم.
 اللجنة التربوية: لنة نشر الضوع والنوع)2

 وطاعة الشيخ عبد السلم ياسي وتأديب من سولت له
 نفسه الطلب بالدليل الشرعي على صنيع سدنة

 "الماعة" كبارهم وصغارهم. أما عبد السلم ياسي
فهو منه عن العتراض عليه.

 اللجنة السياسية: لنة التجسس على الحزاب)3
 السياسية والمعيات والنظمات  وشراء ذمم بعض
 النضوين تت الحزاب لخبارهم با يروج ف كواليس

 الحزاب، وهؤلء منهم من تسرب داخل أحزاب سياسية
  ويعمل2007وترشح باسها ف النتخابات البلدية 

 ضمن الستشارين لتلك الحزاب ف الدوائر الدارية وهذا



من التسرب الذي دعى إليه شيخهم .
 لنة التعليم: لنشر سلطة " الماعة" على)4

 الدارس الرة وروض الطفال وإخضاع ولة أمور التلميذ
 لسلطة " الماعة" والتسرب لنقابات التعليم

 والتحكم ف قراراتا، من إضرابات ووقفات احتجاجية
وغي ذلك.

 اللجنة الفنية والقانونية للتنسيق والتخطيط)5
 وتطوير أساليب العمل: لا علقات وطيدة باللجنة

 ). لنة التسرب والتغلغل داخل3السياسية (رقم
 الحزاب السياسية على التقارير الت تقدمها (اللجنة

 السياسية) بعد البحث اليدان والتسرب داخل
 المعيات القانونية منها الامون. وغيهم  كذلك، وهي
 لنة التنسيق بي باقي اللجان الخرى والتجسس على

 الوافدين الدد للجماعة والنضوين تتها خوفا  من
 الختراق، كما تعمل على التنسيق  والتصال بأعضاء

 الماعة خارج الغرب وتراقب تركاتم ومن  بينها
 الموال الت تمع باسم الزكاة والدخل الشهري
 والباشر أي (الزية). كما أنا لنة التنسيق مع

 المعيات خارج الغرب والحزاب السياسية الجنبية
 (بلجيكا) (إسبانيا) (فرنسا) (هولندا) ولنة التجسس

 على الغرب وتقدي التقارير للمراكز الستراتيجية
 بالارج وبعض الدول، والتصال ببعض المعيات

 الاسونية والكاثوليكية والبوتستانية بأوربا وغيها.



 يشرف عليها شخصيا عبد السلم ياسي وهي لنة
 الختراق والتسرب والتغلغل  ف جهات عديدة. نظام
 عملها على شكل الليا الت نظم ميشيل عفلق

 ، تعمل بسرية تامة حيث يهل41عليها حزب البعث
 الواحد الناشط ف أحد الليا عمل الخر، وهذه هي

 العمود الفقري لماعة العدل عن الحسان
الديوخرافية.

 لنة العلم: لنة الدعاية ونشر الكاذيب)6
 والتمويه ورد الجوم على الماعة وقرصنة الواقع

 الليكترونية وتريبها ومواجهة الجمات الت
 تستهدف الشيخ عبد السلم ياسي وأسرته، وهي لنة
 جس نبض الغاربة والتمويه عليهم، ولنة التمويه على

 السؤولي بالخبار الكاذبة وقد لعبت دورا (فعال) ف
 " الت ألوا با وموهوا2006نشر أكاذيب "اللفة ف 

 با على السؤولي  بذه البلد حرسها،  ال تعال من
 كل مكروه- ولا اتصال كذلك بلجنة التنسيق وتعمل

 أيضا على اختراق مواقع  حساسة إن استطاعوا ذلك،
 وتزوير القائق. لا دور حساس وفعال بالنسبة

 للجماعة، وأهم أعضائها هم خارج الغرب خصوصا
ف ( هولندا) ( بلجيكا)  (إسبانيا) .

 اللجنة الالية: لنة جع الزية من النضوين)7
 تت راية الماعة من زكاة أموال ونصيب شهري

- كان شيخنا الدكتور ممد تقي الدين اللل يقول هو حزب الوت وليس "حزب البعث". 41



 والتطوع الباشر الذي يطلق عليه الشيخ"البذل"
 وعملها موزع على فئات " الماعة" كل فئة حسب

 الستوى الجتماعي (فئة الرفيي) (فئة الطلبة) (فئة
 الوظفي)  (فئة الغنياء) وكذلك (فئات النساء)، كل

 فئة تعمل وحدها أي تعمل مستقلة على الفئة الخرى
 حت ل تنكشف البالغ الالية الت يدفعها الساكي

 باسم البذل.وهي ل تتصرف ف شيء من ذلك بل تدفع
 للمجلس الرشادي ليقدمها بعضهم إل الشيخ عبد

 السلم ياسي ليعمل على توزيعها حسب الوظائف
والهمات ث يتفظ بالباقي له ولسرته.

 لنة العمال اليية: مرتبط عملها باللجنة الت)8
 توزيع بعض الساعداتبقبلها (اللجنة الالية) يقومون 

 ف الناسبات الدينية (رمضان، عيد الفطر، عيد
 الضحى) لبعض السر الفقية لستغللم ف

 السيات، والتنديدات والظاهرات لتخويف السؤولي
 بأعداد الارجي معهم. ويقدمون الساعدات لبعض
 أئمة الساجد والؤذني للتمكن منهم ف أغراضهم
 الرسومة.كما يقدمون الساعدات لطلبة الامعات

  الظ للسكن ف الحياءيوافقهمالجانب الذين ل 
الامعية أو يعيشون ف ضائقات مالية. 

 لنة الزواج والج: للتمويه عل الوافدين الدد)9
 وللتغطية على الموال الت تدفع  لشيخ العدل عن

 الحسان الديوخراف وأفراد أسرته وسدنة الفرقة.



 تصرف بعض نفقات الزواج على النقباء الذين يدمون
 مصلحة الشيخ عبد السلم ياسي والقدامى الذين

 شربت  قلوبم طاعة الشيخ ل خوف منهم لينفلتوا،
 والذين قدموا خدمات استحقوا بفضلها التمويه بم
على الخرين للتنافس على خدمة عبد السلم ياسي.

 أم الج فهو للقاء الرافضة ف مكة والدينة
 والجتماع ببعض النقباء الذين يأتون من الارج بأموال

 الزكاة والتبعات للشيخ عبد السلم ياسي ولنهب
 أموال الجاج التمتعي الذين يدفعون مبالغ الدي
 ليوم العاشر من ذي الجة، فتنهب هذه الموال ول

 يشترون الدي للحجاج بيث اخترقوا عشرات وكالت
 السفار بالغرب وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وغيها على

طريق الرشدين للحج.

 ث إقامة اجتماعات ف الرمي الكي والدن تت
 القبة  بكة حيث يتمع نقباء ياسي مع العديد من

 الجاج ف أسفل السجد الكي من جنوب شرق آسيا
 الباكستان والند وغيها للتعريف  بنحلتهم وما
 يعيشونه من مضايقات بالغرب، زعموا أما بالدينة
 النورة فيلتقون بالرافضة من إيران والبحرين بالباب

الامس بالسجد النبوي وباب السلم ليل.



جهاز الكاتب:

 مكتب العضوية: مكتب إحصاء النخرطي)10
 داخل "الماعة" والوافدين الدد، وله علقات مع اللجان

 التابعة لهاز القطاعات  وبالخص اللجنة الفنية
 والقانونية، لجتناب الختراقات ومن بينها المنية،
 وأحيانا الزبية، وله اطلع على  اختراق  بعض أفراد

 "الماعة" لهات أخرى، يعمل بسرية  تامة خصوصا
 جهات منه، له اتصال مباشر بأحد كبار عناصر

 التصال للتجسس على الماعة الوظفون (الس-امون)
 الذين يطلق عليهم عبد السلم ياسي "اللس

الرشادي". 
 مكتب العلقات له أيضا اتصال  باللجنة " رقم)11

 " اللجنة الفنية والقانونية.. وهو النسق  بي اللجان6
 الخرى مع العلم  أنه ل يتدخل  ف  بعض الشؤون
 الساسة الت  يشرف عليها عبد السلم ياسي

بنفسه  أو أحد الوظفي " الس-امÛون".
 مكتب السياحة والعسكرات الرياضية مكتب)12

 اختراق بعض المعيات والؤسسات الت تقيم
 الخيمات الصيفية للتسرب داخلها بإرسال أطر تابعة

 للجماعة  للتنشيط الصيفي وخصوصا "جعيات
 وزارة التربية الوطنية" والتابعة للجالية الغربية بالارج،



 وغيها كثي، وذلك  لنشر دعوة شيخهم ف الشباب
 والطفال، ول يقوم بذا العمل إل التمرس من النقباء

 ) كما لذا2وخصوصا التابع للجنة التربية  ( رقم 
الكتب علقة باللجنة الالية.

 أما العسكرات الرياضية فهي تدخل ف
 النشاطات  الصيفية وف فتح بعض القاعات الرياضية

 لفنون الرب من غي  أن يعرف النخرطون انتماء
 السؤول على تلك القاعة إل بعد مدة يلتحق فيها

بالماعة من غي أن يدري.
 هذه أهم أسس عمل الشجرة البيثة الت يلس
 على أصلها عبد السلم ياسي ث تأت فروع الشجرة

وأعضائها.
 وأصل شجرة العدل عن الحسان الشرك والرافة

 وسب الصحابة والدعوة للفتنة بحاربة ولة المور،
 ويتبعها أكل أموال الناس بالباطل باسم البذل،

 والختلط باسم الرباطات الليلية، ومولة التملحدين
 وأعداء هذا الدين، والكذب على السلمي، والبغي

 والفواحش، وكل ما  يزكم النوف رائحته من الخالفات
 الشرعية، وماربة ال تعال ورسوله تت غطاء" إرجاع

 اللفة على منهج النبوة" وإناء " حكم العض والب
الوراثي" –زعموا-.

  أ#م� ح�س�ب� ال�ذ�ين� اج�ت�ر�ح�وا الس-ي�ئ#ات� أ#ن�{قال تعال: 



õاء�و�ات� س�م�ل*وا الص-ال�ح�ع�وا و�ن�مÚآ �ذ�ين� ن�ج�ع�ل#ه�م� ك#ال
].21[الاثية/}م�ح�ي�اه�م� و�م�م�ات�ه�م� س�اءÚ م�ا ي�ح�ك*م�ون# 

 نسأل ال تعال لنا ولكم الداية والتوفيق، وأن
 تعودوا إل رشدكم  وتقبلوا على ربكم وتتركوا كل

دجال أثيم، عتل جواظ  متسلط على رقاب  السلمي.
 فهذه حجة على كل من وقف على هذه الرسالة

 ومن أجل ذلك أوردنا النصوص الشرعية  ف مطلع هذا
 الباب الت  تأمر السلم باجتناب أهل الضلل

 والتظليل، واتباع  ما أمر ال تعال به وجاء به  نبيه
 {ق*ل� ه�ذ�ه�الرؤوف الرحيم صلى ال عليه وسلم. 

 س�ب�يل�ي أ#د�ع�و إ�ل#ى الل�ه� ع�ل#ى ب�ص�ي�ةë أ#ن�ا و�م�ن� ات-ب�ع�ن�ي
 ].108 [يوسف/}و�س�ب�ح�ان# الل�ه� و�م�ا أ#ن�ا م�ن� ال�م�ش�ر�ك�ي�

 {و�س�ي�ع�ل#م� ال�ذ�ين� ظ#ل#م�وا أ#ي- م�ن�ق#ل#بëوقال عز وجل 
].227 [الشعراء/}ي�ن�ق#ل�ب�ون#

 ك#ال�ذ�ين� م�ن� ق#ب�ل�ك*م� ك#ان�وا أ#ش�د- م�ن�ك*م�{قال تعال 
 ق*و-ةæ و�أ#ك�ث#ر� أ#م�و�الæا و�أ#و�ل#اد!ا ف#اس�ت�م�ت�ع�وا ب�خ�ل#اق�ه�م�

 ف#اس�ت�م�ت�ع�ت�م� ب�خ�ل#اق�ك*م� ك#م�ا اس�ت�م�ت�ع� ال�ذ�ين� م�ن� ق#ب�ل�ك*م�
 ب�خ�ل#اق�ه�م� و�خ�ض�ت�م� ك#ال�ذ�ي خ�اض�وا أ*ول#ئ�ك� ح�ب�ط#ت�

}أ#ع�م�ال*ه�م� ف�ي الدÛن�ي�ا و�ال�آÚخ�ر�ة� و�أ*ول#ئ�ك� ه�م� ال�خ�اس�ر�ون#  
].69[التوبة/
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:الكتاب مطبوع تت عنوان 

أربع نصائح للشيخ عبد السلم ياسي 
فباير التمركسي  20بعد ارتائه ف أحضان حفنات 

 ويليه إيقاظ الوسنان لجتناب جاعة العدل عن
الحسان 

لخينا الفاضل الداعية إل ال علي بن صال الغرب 
أعانه ال 



صدر للمؤلف بتوفيق من ال تعال
 إرشاد الائرين وتنبيه الغافلي لجتناب ضللت عبد-

السلم ياسي ف ثلث طبعات.
 قومة الدعو عبد السلم ياسي الفتان بي رسالة-

الطوفان والروج للعصيان.
 طواغيت الوارج بالغرب بي الفتاوى التكفيية-

والعمليات النتحارية.
إعلم سفهاء الحلم بتحري التفجيات ف السلم.-
 تنبيه النام بتحري (الضراب عن الطعام) ف السلم-

"صدر مع اعلم سفهاء الحلم".
 بذل الهود لفضح من ادعى أن الرسول كان يداري-

اليهود      (مطوط)
 فتح الوهاب ف التعريف بدعوة الشيخ ممد بن-

عبد الوهاب     (مطوط)
      العرب ف كشف أهل الفتنة والزيغ بالغرب-

           (مطوط)
 كشف ما ألقاه الشيطان من التحريف والبهتان-

على قلب الهمي
 البان الزبي الدحان.



(مطوط)
 رد الفتراءات الردية على الملكة الغربية (سيصدر-

عما قريب) إن شاء ال تعال.
 أربع نصائح لعبد السلم ياسي بعد خروجه مع-

التمركسي – بي يديك.
 كشف ماجن به أصحاب الطابع على كتب-

 الدكتور ممد تقي الدين اللل – سيصدر عما
قريب.

  كشف ما جن به تاجر الكتب الشهور سلمان-
 مشهور على كتب الدكتور اللل سيصدر عما

قريب.


