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  المعرب في فضح رؤوس الضلل والفتنة والتكفير بالمغرب

                        ممد بن عبد الرحن الغراوي)1(الفأر الفار
 إن المد ل نمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من
 يهده ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له وأشهد أن ل إله إل ال وأشهد أن ممدا

عبده ورسوله.
.)2(﴾يا أيها الذين آمنوا اتقوا ال حق تقاته ول توتن إل وأنتم مسلمون﴿
 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث﴿

 منهما رجال كثيا ونساء واتقوا ال الذي تساءلون به والرحام إن ال كان عليكم
.)3(﴾رقيبا

 يا أيها الذين آمنوا اتقوا ال وقولوا قول سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم﴿
.)4(﴾ذنوبكم ومن يطع ال ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

 )، وشر المورأما بعد فإن أصدق الديث كتاب ال تعال، وخي الدي هدي ممد (
مدثاتا، وكل مدثة بدعة، وكل بدعة ضللة، وكل ضللة ف النار". 

الفأر الفار  )(1
 هو جرح من الشيخ الدث حاد النصاري - رحه ال تعال - ف الغراوي سيأت بيانه ف مله ف هاته الورقات إن شاء ال

تعال.
.102آل عمران،  )(2
.1النساء،  )(3
.71الحزاب،  )(4
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 أقدم للخوة القراء هاته الورقات ف التعريف بأهل البدعة والفتنة والتكفي بالغرب القصى
 – حرسه ال تعال وبلد السلمي من كل مكروه – وهي عبارة عن جرح مفسر مفصل
 ف أهل الضلل والدعاة إل البدعة بالغرب القصى، ولول أن بعض السلمي افتت بؤلء
 البتدعة واتبعوهم واقتدوا بم لا أقمنا لمثال هؤلء وزنا. فالواجب الشرعي يفرض علينا
 إخراج كلمهم للناس، وذكر منكراتم وزيغهم عن منهج السلف الصال، حت يذرهم
 عامة الناس ويتركوا اتباعهم ويتركوهم. فل يلتفت إليهم بعد ذلك ملص ف دينه يشى

ربه ويتعبده با أمره به سبحانه.
 وقد أبلى سلفنا الصال رحة ال تعال عليهم أجعي البلء السن ف التحذير من أهل

 الهواء، ودعوة الناس لتجنبهم وعدم مالستهم حت ل يشبهوا عليهم فيضلوهم عن سواء
 ) أن حنبل بن إسحاق قال : سعت أبا عبد2/475السبيل. فقد روى ابن بطة ف البانة (
 أهل البدع ما ينبغي لحد أن يالسهم ولال – يعن أحد بن حنبل – يقول : "

".يالطهم ول يأنس بم
 ل تالسوا أهل الهواء فإن مالستهم) عن إبراهيم النخعي قال : "2/439وعنه أيضا (

 تذهب بنور اليان من القلوب، وتسلب ماسن الوجوه، وتورث البغضة ف قلوب
".المؤمني

".العرب ف فضح أهل الفتنة والبدعة والتكفي بالغربوقد أطلقنا على هاته الورقات "
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  ث نتبعه مموعة من رؤوس)1(وسنبدأ مع الضال البتدع ممد بن عبد الرحن الغراوي
 البدعة بالغرب القصى قلوا أو زادوا عنه بقليل ف نشر فكر الوارج أو التجهم والرفض

 أو التصوف ورغم اختلف مناهجهم فهم متفقون جيعا على عداء السلفيي والطعن فيهم
ورميهم بالعظائم.

 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامي ل﴿وقد وضعنا نصب أعيننا قول الول عز وجل 
 شهداء بالقسط، ول يرمنكم شنئان قوم على أل تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى

  وذلك حت يبارك ال تعال ف عملنا هذا، ويفتح،)2(﴾واتقوا ال إن ال خبي با تعملون
 به سبحانه آذانا صما وينور به قلوبا غلفا، لولئك الذين أحسنوا الظن بتلك الرؤوس

الضالة من دعاة البدعة والختلف، وصدقوا بكل ما قالوه وأرشدوهم إليه.
 وسنذكر لكل جرح ذكرناه ف الواحد منهم الدليل من كلمه إما السطر ف رسائله وكتبه
 ببنانه وإما الذي تلفظ به بلسانه فهذا شرط علينا. فمثل إذا قلنا إن فلنا مكفر على منهج

 الوارج سننقل من كلمه ما يبي ذلك ويوضحه، أو قلنا إنه عدو للعلماء السلفيي
حقود، فإننا ندلل على ذلك من كلمه كذلك.

 قلت : رغم ما جاء من جرح مفسر مفصل من مموعة من العلماء السلفيي بل أئمة من دعاة الدعوة السلفية الباركة ف )(1
 ، وبينوا فيه بالدليل والبهان زيغ الغراوي عن منهج السلف، واتباعه منهج الزائغي الناكبي عن الق، ف الغراويعصرنا 

 بعدما وقفوا على ما خطه ف رسائله وكتبه وتلفظ به ف أشرطته السمعية والرئية، مع كل هذا بقي هناك مموعة من العلماء
 الفاضل يسنون الظن بذا البتدع ويدافعون عنه وينصحون طلبة العلم بالخذ عنه، وهو ما جعل الغراوي يستغل دف¥¥اع
 هؤلء الفاضل عنه ويزيد ف ضلله وماربة علماء النهج السلفي، وكتابه "أهل الفك والبهتان الص¥¥ادون ع¥¥ن الس¥¥نة

والقرآن" خي دليل على ذلك.
 وإننا أهل بلد الغراوي ونن على اطلع واسع بنهجه بل حت معتقده – سيقف معنا القراء على طامات عقدي¥¥ة
 كذلك عند الغراوي ف هاته الورقات – فنحن أعلم به وبنهجه الفاسد ودعوته الرورية على نج سيد قطب. ومن ه¥¥ذه
 السائل ما سبق رفعه إل العلماء السلفيي فاطلعوا عليه وقالوا كلمتهم فيه بعدما أمهلوه للتوبة والوبة إل الق، ومنه م¥¥ا
 نرجه لول مرة حت يزداد الدافعون عنه علما ويقينا أن هذا البتدع الضال قد اتذ سبيل أهل الهواء ف دعوته بل ومعاداة

أهل الق من السلفيي وعلى رأسهم علمائهم.
.8الائدة،  )(2
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 نطلب من ال تعال أن يعل عملنا التواضع هذا خالصا لوجهه سبحانه، وأن ل يعل
 يوم ل ينفع مال ول بنون إل من أتى اللحد فيه شيء وأن يذخره لنا إل يوم لقائه ﴿

﴾.بقلب سليم
كتبه أبو عبد الرحن علي بن صال الغرب

2006 نونب 14 – 1427 شوال 24
رباط الفتح – الغرب القصى

حرسه ال تعال وبلد السلمي من كل مكروه

ممد بن عبد الرحن الغراوي ضال مبتدع،
حروري مكفر، عدو لعلماء السلف

 ممد بن عبد الرحن الغراوي، ضال مبتدع، حروري مكفر، طعان ف العلماء السلفيي،
 كذاب أشر، خائن للمانة العلمية، متكب ل يقبل الق، فاسق بقذفه للمحصني، مروح

ف منهجه من كبار العلماء، جاهل بأصول دينه.

الوقفة الول : الغراوي وطعنه ف العلماء السلفيي وعملهم :
 .)1قال ف بيان فتح الب ف الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الب (شريط سعي الهة 

 "ترتيب ابن عبد الب ف التمهيد يستفيد منه هو وحده فقد سبقه با مثل المام أحد الذي
 رتب مسنده على الصحابة وكذلك الطبان ف بعض معجمه طريقة تعتمد المع فقط ول

 يهمه هذا الترتيب أن يتخذ شكل منهجيا يكون ف باب البيوع والج وغي ذلك، ول
يهمه أن تأخذ منهاج علمي وابن عبد الب سلك هذا الطريق".

 قلت : سبق منا أن رددنا على هذا الطعان الشكك ف علم السلف ف رد بعنوان "ممد
بن عبد الرحن الغراوي مكفر متستر بالسلفية"، وهي رسالة صغية.

الغراوي وطعنه ف ابن تيمية – رحه ال تعال – قال الغراوي :
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 "إذا كنت تاف ال تعال وتب النة ول تريد أن تذهب إل النار فعليك أن تصحب
 عملك بدليل وإياك والشبهات قال لك ابن تيمية، ومال ابن تيمية هل ابن تيمية ل يطئ؟

 هل ابن تيمية نب ؟ ابن تيمية فهم الفهم العام من النصوص رد الظال من الظلوم فهو
 مطئ ف هذه القضية، ماله، وابن القيم إذا نقلها عليه ف كتاب الطب مطئ معه ليس له

 ) ومن فعل غيحق ف هذا الوضوع، هذا حق النب وحده، ل حق لحد غي الرسول (
 ذلك يتاج فيها إل دليل، إذا ابن تيمية جاء لنا بالدليل الواضح نن معه، قضية المام

 أحد متلفة وما نقل عنه ف هذا الوضوع فهو منكر من النكرات الت ينبغي أن ل تنسب
 إل المام أحد، فالمام أحد رحة ال عليه برأه ال من هذه النكرات، لن هذه من

النكرات لن المام أحد ل يليق به أن يالف النصوص الصحيحة الصرية".
 قلت : فشيخ السلم أحد بن تيمية ل يبئه ال تعال من هذه النكرات، وهو يالف

النصوص الصرية عند الغراوي سبحانك هذا بتان عظيم.

 الغراوي يطعن ف شيخه الذي أحسن إليه وأنقذه من البدعة والتآكل بالقرآن، وأرسله
ليدرس بالامعة السلمية،الشيخ الدكتور  ممد تقي الدين اللل – رحه ال تعال -

-1414سئل ممد بن عبد الرحن الغراوي عن الفجر الصادق والفجر الكاذب سنة (
) [شريط حي النهضة مدينة الرباط].1993

 وقد استشهد عليه أحد الضور بأن الدكتور تقي الدين اللل له رسالة حول الفجر
 الصادق وهل فعل أن عدة دول عربية وإسلمية تصلي الفجر قبل دخول وقته أي ف

الفجر الكاذب. فهل هذا صحيح.
".ممد تقي الدين اللل كان أعمىفنطق الغراوي متهكما مبتسما "

 هكذا نطق با أمام العوام ومنهم من ل يعرف الشيخ ول سع حت باسه من قبل ذلك
اليوم، والغراوي يقصد الطعن ف الشيخ اللل – رحه ال تعال –

 ) أمام مموعة من طلبة العلم بدار القرآن بدينة1989-1409سئل الغراوي ف سنة (
 مراكش وهم من مدن متلفة يستحيل اتفاقهم على الكذب عن كتاب "سبيل الرشاد ف
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 هدي خي العباد"، وهو مصنف ف التوحيد بميع أصنافه للدكتور ممد تقي الدين
. فأجاب الغراوي عن السؤال قائل : "هو سبيل الضلل وليس سبيل الرشاد".)1(اللل

 هكذا يطعن هذا القود ف كتاب للتوحيد، وهكذا يرد الي لشيخه الذي أحسن إليه بعد
ال تعال، وسيأت علينا كيف سيزل الغراوي ف التوحيد وتزل قدماه.

 وقد شاع الب بالغرب بي الناس، فأما الذين يعرفون الشيخ ممد تقي الدين اللل فقد
 استنكروا كلم الغراوي وفهموا قصده، وأما الذين ل يعرفون الشيخ ممد تقي الدين

اللل فإنم أخذوا كلم الغراوي كجرح من (عال) ف (مبتدع).

 –الغراوي يطعن ف الشيخ عبد العزيز بن باز – رحه ال تعال
 قال الغراوي جوابا على سؤال "ما رأيكم ف فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز مفت الديار

السعودية بواز ماطبة الن وبإقناع أحدهم بالدخول إل السلم.
  رأيي ف ابن باز أم رأيي ف نص بن عبد)2(قال عدو العلماء السلفيي : "واش أنا دروكة

  أدرس متصر خليل لكنت)4( لشيت شحال هذه وليت مالكي)3(ال أنا لو بغيت بن باز

 كتاب سبيل الرشاد ف هدي خي العباد من أفضل ما ألف الشيخ ممد تقي الدين اللل ف حياته وهو كتاب ف توحيد )(1
 ال تعال بميع أصناف التوحيد والرد على الشرك ودحض شبه الشركي بالدليل والبهان الشرعي معتمدا ف ذلك عل¥¥ى
 فهم السلف ف فهم النصوص، وقد أسس لذلك بآيات من كتاب ال تعال جاءت ف العقيدة يعود الشيخ ممد تقي الدين
 اللل – رحه ال تعال – ف فهمها لتفسي الافظ ابن كثي، رحه ال تعال، ث يعلق على ذلك بكلم السلف الص¥¥ال ث

بكلمه.
 والكتاب فيه فوائد جة كثية ل يسبق الشيخ إليها أحد من العاصرين ومنها ذكره أن ابن كثي كان يعرف اللغ¥¥ة
 العبية واستشهد على ذلك بأدلة من كلم الافظ ابن كثي. على العموم فالكتاب لو بقي الغراوي القود سنينا عديدة لن
 يوفق أن يرج للمسلمي بابا واحدا ما كتبه هذا المام، بل إن أحد الدعاة قال له ف مناقشته لرسالة الاجستي "أنت ل¥¥¥و

عصرناك لا أعطيت قطرة واحدة من علم اللل".
 ) : "ت بمد ال وحسن ع¥¥ونه القس¥¥م6/267/268قال الشيخ ممد تقي الدين اللل ف آخر الكتاب الزء (

الثالث وهو الخي من كتاب "سبيل الرشاد" وهذه نعمة عظيمة كنت أتناها على ال تعال منذ عشرات السني".
(واش أنا دروكة) باللهجة الغربية (هل أنا الن). )(2
(أنا لو بغيت بن باز) أي لو أردت بن باز. )(3
(لشيت شحال هذه وليت مالكي) أي (لصبحت منذ مدة مالكيا). )(4
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 مالكي مدة هذه ول أقول غي قال ابن حبيب قال ابن القاسم من الحسن أم ابن القاسم
 ، قبل أن يأت ابن باز أو)1(أم ابن باز ؟ من القوى ؟ لو أردت ذلك لشيت ليه شحال هذه

 أنت هل إن أخطأ ابن باز تريدن أن أتبعه ؟ أنا أقول لك هذه مسائل غيبية تتعلق بالعقيدة
 ، أنا معنديش الق لنه خصن ألقاه ف النص، هل ليس من حقي)2(جيب ل فيها النص

 ، جيب ل النص عن النب عليه الصلة والسلم)3(! جيب ل النص وال يسخر هذه ؟
 . أما أخطأ ابن باز أو)4(وعن السلف أطبقوا على هذا المر واجعوا عليه وما قلت والوا

 أخطأ ابن القيم أو أخطأ اللبان أو زيد أو عمرو أنا لست مسؤول على خطئهم، هل
  ؟ وأنا)5(سيلزمون فابن الباز لا يقول لك ضع اليمن على اليسرى بعد الركوع نديرها

أراها بدعة، مالفة ليئة الصلة وصفة الصلة ؟ 
 هل ابن الباز لا يقول بالبيع بالجل هل أنا أقول به ؟ هل ما يفت به ابن عثيمي أفت به

 أنا؟ لخذ النص واتبع النص لو أردت أن أفعل ذلك ما أتعبت نفسي ل مع البخاري ول
 مع السانيد ومع السنة على طول أذهب أصم لك متصر خليل صم وأبدأ أفت له منه، قال

 ، ل أحتاج ل حديث صحيح ول ضعيف ول)6(الشيخ خليل رحه ال وتنيت مع راسي
 حسن كفونا الؤونة عرفوا السنة وغربلوها ونقحوها وجاؤوا با منقحة، أقلك نن معاشر

  ؟ إيوا اشكون اللي أقوى واش هذا الشي ول)7(الالكية ونشيو، يااك هذا الشي اللي بغيتو
  ؟ لل سيدي يكون بن باز أو غيه، نن إذا ل يأت بدليل شرعي نن إذا جاء)8(ابن باز

السي بن باز دليل شرعي ال يسخر، قوله أنت واحفظه عليه ...".

(لشيت ليه شحال هذه) أي (لذهبت إليه منذ مدة). )(1
(جيب ل فيها النص) أي (أعطن فيها دليل) )(2
(ال يسخر) أي (ال يعي). )(3
(ما قلت والوا) أي (ل أقل شيئا). )(4
(نديرها ؟) أي (أأعملها ؟). )(5
(تنيت مع راسي) أي (ارتت) )(6
(ياك هذا الشي اللي بغيتو ؟) أي (أتريدون هذا ؟). )(7
(إيوا اشكون اللي أقوى واش هذا الشي ول ابن باز ؟) أي (من القوى أهذه الشياء أم ابن باز ؟). )(8
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 قلت : هكذا هو الشيخ عبد العزيز بن باز عند هذا البتدع، وهكذا يتعامل أهل البدع مع
علماء السلف. وسيكون لنا تعليق على هذا الكلم ف مله إن شاء ال تعال.
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الغراوي وطعنه ف الشيخ ممد ناصر الدين اللبان - رحه ال تعال –
  قدم الغراوي عندنا من مدينة مراكش إل مدينة الرباط العاصمة1975-1396ف سنة 

  سنة وسعنا أن له جلسة علمية ومناقشة مع أعضاء ف جاعة15وكان سن ل يتجاوز 
 كانت تسمى "الشبيبة السلمية" وهم على فكر الخوان السلمي، فذهبت مع مموعة

 من الخوة، وكانت اللسة بعد صلة العشاء ف الي الامعي ف جهة تسمى الن "مدينة
 العرفان". وأثناء الناقشة ذكر الغراوي شيئا فاحتج عليه أحد الضور من الناظرين له

 بقوله "إن ما تقوله أنت قد خالفت فيه الشيخ اللبان فهو يقول عكس ما تدعيه". هكذا
 ف "الشبيبة السلمية".عضوقال ذلك ال

 ما أفسد هذا الدين إلفأجابه الغراوي بواب سيسأل عنه أمام ال تعال حيث قال : "
".اللبان

 هذا وإننا عندنا شهود على هذا الكلم وهم لزالوا أحياء ويدافعون إل اليوم على هذا
العدو للسلف الصال. 

 وقال الغراوي ف حق الشيخ اللبان كذلك : "الشيخ اللبان لو أخطأ ف العقيدة
].2 به الرض ..." [شريط الفاتة رقم )1(لففت

  – رحه ال تعال – "أن الشيخ اللبان يرى فيه ما)2(وذكر شيخنا ممد تقي الدين اللل
رآه فيه تلميذه الستاذ ممد عبد الوهاب البنا لنه أساء إليه وشتمه وجادله بالباطل".

جففت به الرض باللهجة الغربية (أي كنست به الرض ولكن بالاء). )(1
 جاء هذا ف الرسالة الت كتبها الشيخ ممد تقي الدين اللل – رحه ال تعال – للشيخ عبد الكري صقر ممد الصقر لا )(2

 أرسل إليه يستفسره عن الغراوي الذي ادعى كذبا أنه القائم على الدعوة السلفية بالغرب. والرسالة سندرجها م¥¥ع ه¥¥اته
الورقات. وفيها من القائق عن هذا البتدع ما ل يعرفها إل الشيخ ممد تقي الدين اللل رحه ال تعال.
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الغراوي وطعنه ف العلماء السلفيي العاصرين
 قال الغراوي : "اتقوا ال ف هذه المة، هذه المة ذهبت راحت مضت عليها مئات

 القرون ول وجدت لا داعية ول ناصح ول راد، أين الناصحي للمة". [شريط الفتاوي
البيضاوية الهة ب]

وقال كذلك وهو يطعن ف العلماء ويكفر المة :
 علماء المة الن ل قيمة لم وحت لو وجدوا ل اعتبار بم، انرفت بم الهواء،"

 أشربوا مثلما قال عن بن إسرائيل أشرب ف قلوبم البدعة عجل هذا الوقت هو
البدعة.

 عجل الغنياء أموال الرام، عجل الطواغيت طاغوتم، عجل البتدعة شركهم لكل
أحد عجل.

ل ترجع المة حت يوجد العلماء.
علماء الوقت بائعي شاريي الاضرة بالفلوس والفتوى بالفلوس والقالة بالفلوس.

 ".لو كان لكل مصر من المصار وقطر من القطار عال تقتل البدعة عند إحيائها
 جهة ب].1[شريط ابن عباس ومواقفه العقدية : رقم 

 !! قلت : لعل الغراوي واحد من الذين يبيع ويشتري ف الاضرات وف الفتوى-
وال الستعان.

الغراوي وطعنه ف الامعات السلمية وإخلصها
  أو ليس)1(قال الغراوي : "توجد بالعال كليات الشريعة ف العال السلمي فراسكم

 فراسكم ؟ كليات الشريعة، يعن كل دولة تد فيها ستة سبعة كليات للشريعة هناك من
 توجد فيها أربعة وهناك من توجد فيها خسة وهناك من توجد فيها ستة ومعن كلية

 الشريعة كم توجد فيها من العداد على القل هناك الكلية الت ل تقل على أربعة آلف
أي أتدرون أم ل تدرون ؟ )(1
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 طالب، وهناك ألف إل آخره، هذه تتسمى كليات الشريعة، أين تتجلى هذه الشريعة ف
 مظاهر السلمي ف بلدهم ؟ هل تتجلى ف الوعظ ؟ أو تتجلى ف الطابة لا يطبون يوم
 المعة، هل تتجلى ف الدروس والتوجيه للمة ؟ هل تتجلى ف العائلت ؟ هل تتجلى ف

 ؟ هذه مسألة قريبة يعن كليات معن فيها التمعات ؟ هل تتجلى ف أي مظهر من الظاهر
 ؟ أين تتجلى هذه الظاهر السلمية، أين ؟ أعطن مظهر من اللف، ففي ماذا تتجلى

 الظاهر، قل ل هذا إسلمي قح ؟ إن ل تد العال السلمي كله ثاني ف الائة بدع
 ، إذا الظاهر ل تتحقق فيها قضية)1(يسبحون ف البدع، أين كلية الشريعة ما كايناش

 الخلص، لو كان الخلص لا بقي أحد جاهل بدينه، لنا إن كانت كلية وأسست
 ومضت ف عمرها عشرين عاما وبعن من متلف البلد يذهبون للدراسة فيها بعن على

 ! على القل القل كل مدينة من الدن  ستجد فيها مائت خريج من هذه الكلية أو ل ؟
 أقل ما يكن أضعف اليان تد ف كل بلد وكل مدينة من الريي مائت خريج إذا بعن

 مائت خريج من الكليات من العلماء الازين ف الشريعة بعن أن الدينة كلها مصابيح
  أو حارة من الارات ول تد فيها موجه من هذه)2(الداية، بعن ل يكن ل تذهب لومة

 الكلية يوجه المة مرة تده ف درس للحديث ومرة تده ف درس للتفسي ومرة تده ف
 درس العقيدة، ومرة تده يوجه المة ف السجد يعن المة تبارك ال كلها توجيه، ث
 نرجع لكلية الديث ث لكليات أخرى التابعة لا كلية أصول الدين، كلية كذا، كلية

 كثية من هذه النواع، ث كلية اللغة، ث كلية ... ث ما يسمى بالامعات السلمية الت
  تقيق هاته الهداف الت تفعل الامعات)3(هي منتشرة ف العال السلمي كله أرالنا

 السلمية. أين يتجلى ؟ ف أي مظهر ؟ أعطون مظهر تتجلى فيه حقيقة هذه العمال
 العلمية الت تتحقق ف المة. ما هو السبب ؟ العلة ف ذلك ليس هناك إخلص العلم

(ما كايناش) باللهجة الغربية يعن (غي موجودة). )(1
(الومة) أي (الي). )(2
أرالنا باللهجة الغربية تعي (هات). )(3

3 



  المعرب في فضح رؤوس الضلل والفتنة والتكفير بالمغرب

 سيدي أن نعرض عليك عظلتنا هذا العام أخرجنا كذا وكذا من للشواهد، إذ أردت يا
 الدكاترة، والسنة الاضية أخرجنا كذا وكذا من الازين والسنة كذا أخرجنا من حلة

 الاجستي والسنة كذا كذا ... هذه ندها ف اللوائح إذا بثنا عنها ف السجلت ولكن ف
الظهر الارجي التطبيقي هذا مفقود غي موجود.

 شاء ال مفهوم". نعم ما هي العلة ؟ العلة المة خالية من الخلص مع السف إل ما
 الهة ب]. 5[شريط الفاتة رقم 

 قلت : فهذه الامعات السلمية ليس عندها إخلص عند الغراوي الذي (اطلع) على
! الغيب، وهو واحد من طلبة هذه الامعات. سبحانك هذا بتان عظيم

 الغراوي وطعنه ف العلماء السلفيي الذين نصحوه بالتوبة من التكفي والرجوع على
منهج الوارج

.33قال الغراوي ف كتابه "أهل الفك والبهتان الصادون عن السنة والقرآن" ص 
 "وليعلم أن ال جعل الغيبة والنميمة من الكبائر والوبقات، فهنيئا لن سلم لسانه من

 الولوغ ف أعراض الناس وديانتهم، وياحسرة على من أطاع شيطانه وزين له سوء عمله
 فصده عن الق، وبقي خادما لشيطانه مطيعا له ف التزيي صادا الناس عن كتاب ربم
 وسنة نبيهم، زاعما أنه يذب عن السنة ومنهج السلف وهو لعمر ال مارب لا بالليل

 والنهار، يسي ف سخط ال ويصبح ف غضب ال تلعنه اللئكة بالليل والنهار على أفعاله
القبيحة الت يظهر للناس ف ثوب النصح والدفاع عن السنة نسأل ال السلمة والعافية".

 قلت : هكذا رد هذا الضال القود على العلماء السلفيي النصح الذي قدموه إليه، فسود
 ، الت سيسود ال تعال)1(تلك السودة "أهل الفك والبهتان الصادون عن السنة والقرآن"

 با وجهه إن ل يتب إليه قبل لقائه. والصدود عن القرآن والسنة هو العراض وهو نوع

 الصواب هو "أهل الفك والبهتان الصادون عن القرآن والسنة". أما "أهل الفك والبهتان الصادون عن السنة والقرآن" )(1
فهذا خطأ وهو من سجع الكهان.
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 من أنواع الكفر، فمن الذي صد عن النصح والرجوع إل الق، آ العلماء الذين قدموا
 النصح لذا البتدع الضال، وأمروه بالنصوص الشرعية أن يعود عن غيه ويتوب ما اجترح

 ! أم الذي رفض الوبة والرجوع عن كل ما ثبت من السيئات ومالفة منهج السلف ؟
عنه من الزيغ والضلل من كتبه ورسائله وأشرطته.

 ث إن ما خطه بيمينه فيما سبق النقل عنه ل يذكر حت ف كبار أهل الهواء والبدعة، بل
هو ف حق الكافرين فقط.

 والذين قال فيهم هذا القود عدو العلماء السلف هذا الكلم ووصفهم بالصادين عن
السنة والقرآن هم العلماء السلفيي الذين نصحوه بالتوبة والرجوع إل منهج السلف وهم:

الشيخ ربيع بن هادي الدخلي.-
الشيخ أحد بن يي النجمي.-
الشيخ صال بن سعد السحيمي.-
الشيخ زيد بن هادي الدخلي.-

 قلت : وف هذا الكتاب من التحريف على العلماء منذ القرون الول خصوصا ما جاء عنه
ف القدمة يتاج إل وقفة علمية يفضح فيها أمر هذا القود عدو العلماء السلفيي.

الوقفة الثانية :
 جرح العلماء السلفيي لمد بن عبد الرحن الغراوي
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 حقيقة الغراوي الضال وأمور تنشر عنه لول مرة كما يرويها الشيخ الدكتور ممد
تقي الدين اللل – رحه ال تعال –

بسم ال الرحن الرحيم
1400 )1( ربيع الثان3ف 

إل حضرة السن الثري الشيخ عبد الكري صقر ممد الصقر أدام ال بقاءه.
السلم عليكم ورحة ال وبركاته :

 من ممد تقي الدين بن عبد القادر اللل السين الذي غمرتوه بفضلكم إذ بدأتوه
بالكاتبة وأحسنتم ظنكم به وتكرمتم بإرسال هدية من الدراهم.

 أما سؤالكم هل أشتغل مع ممد بن عبد الرحن الغراوي أم أن عملي فردي ؟ اعلموا ل
 ) أدعو إل توحيد ال1341خي علمتم أن منذ سنة إحدى وأربعي وثلثائة وألف (

 )، وقد هدى ال على يدي خلقا كثيا وله المد والنة، أولواتباع سنة رسوله الكري (
 ف مصر ف الوجه البحري – والوجه القبلي منذ إحدى وأربعي وثلث مائة وألف

 للهجري، وثانيا ف الند طولا وعرضها وباكستان بعد استقللا وبلد العراق من الفاو إل

 هذه الرسالة هي جواب من الشيخ الدكتور ممد تقي الدين اللل –رحه ال تعال- على سؤال من الشيخ عبد الكري )(1
 صقر ممد الصقر يسأله فيها عن ممد بن عبد الرحن الغراوي الذي ادعى للشيخ عبد الكري صقر ممد الصقر أنه يشتغل
 مع الدكتور اللل ف الدعوة إل ال تعال حت يصله من الشيخ عبد الكري صقر عرض من الدنيا قليل. وك¥¥اتب ه¥¥اته
 الرسالة هو أحد بن سلم أحد كتاب ممد تقي الدين اللل وهو لزال حيا ويعيش ف مدينة تطوان شال الغ¥¥رب وق¥¥د
 زرته بعد تسلمي هاته الرسالة من تلميذ الدكتور ممد تقي الدين اللل عبد الغن بوزكري وهو ابن ربيبة الدكتور اللل
 فجدة عبد الغن بوزكري هي زوجة الدكتور تقي الدين اللل. فهو الذي سلمن الرسالة بصفته يلك إرث الدكتور اللل
 عن طريق جدته زوجة الدكتور اللل – رحه ال تعال – وقد زرت بنفسي أحد بن سلم كاتب الرسالة وأثبت ل أن¥¥ه
 هو الذي كتبها بنفسه للدكتور تقي الدين اللل الذي كان ضريرا – رحه ال تعال – كما أن مموعة من البتدعة ذهبوا
 عند أحد بن سلم وسألوه عن حقيقتها، فأكد لم أنا رسالة الدكتور اللل – رحه ال تعال – وهو ال¥¥ذي كتبه¥¥ا أي

 ومن يهن ال فما ل��هأحد بن سلم. فعاد البتدعة خائبي خاسرين يرون أذيال اليبة والعار، والذل والشنار، قال تعال﴿
﴾.من مكرم
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 كركوك وأربيل والوصل. وكانت إقامت ف بغداد مدة طويلة ول فيها إخوان مافظون
 على التوحيد والسنة إل الن، وزرت الكويت مرارا حي كنت ف العراق ومن تلمذت
 الستاذ عبد ال العقيل الوظف ف وزارة الوقاف ف الكويت ودعوت إل التوحيد ف

 مكة والدينة وف البادية الت بينها وبي القسيم ف ناحية الناكيم وكان يصاحبن ف
 الدعوة إل ال المي ماجد بن موكر أمي عوف بالنخيل، وأقمت ف العراق أربعا وثلثي

 بعضها ف البصرة وبعضها ف بغداد، ورجعت إل الغرب ناجيا بنفسي بعد ثورة عبد
  من تلمذت ف علوم الدين ورجعت إل الغرب)1(الكري قاسم وكان عبد السلم عارف

 م، وبدأت الدعوة ف أناء الغرب من ذلك الي إل الن وقد هدى ال على1959سنة 
 يدي إل توحيد ال وسنة رسوله خلقا كثيا منهم ممد بن عبد الرحن الغراوي فإنه

 زارن ف بلدنا سجلماسة وهو أمرد ليس ف وجهه شعر مع رجل من التآكلي بالقرآن
 وقلت له يا غلم ماذا تعمل ؟ فقال حفظت القرآن وأنا أرافق التآكلي به لتحصيل شيء

 ، فقلت له أنت لتزال غلما صغيا، فكيف تضيع)2(من الال على القراءة على الموات
 حياتك بل علم، فقال ل كيف أتعلم وأنا ل أدخل الدرسة قط، قلت له إذا جاءك وقت

 دخول الدرسة فسافر إل ف مدينة مكناس وأنا إنشاء ال أسعى لك ف دخول العهد
 الدين هناك، فجاءن ف الوقت الذي عينته له وأقام عندي ف البيت شهرا كامل فذهبت

 به إل رئيس العهد الشيخ السنتيسي وكان يترمن ف ذلك الوقت وقلت له أرجو من
 فضلك أن تقبل بذا الغلم وأن تسقط عنه سنينا من السني التعليمية لنه حافظ للقرآن

وذكي فأسقط عنه السنة الول ف التعليم البتدائي ودخل ف الثانية فأكملها ونح فيها.

 سية الدكتور ممد تقي الدين اللل الدعوية أخرجها – رحه ال تعال – ف كتاب "الدعوة إل ال ف أقطار متلفة"، )(1
 والذي ف كل مرة تطالعنا دار للنشر بالشرق أنا صاحبة الق ف طبعه والقوق مفوظة لا، وأخيا طبع هذا الكتاب م¥¥رة
 أخرى على طريق أحد دور النشر ف دولة عربية ول توجد ف الكتاب أي إشارة للورثة الشرعيي للشيخ الدكتور تقي الدين

اللل – رحه ال تعال -.
 ذكر ممد بن عبد الرحن الغراوي ف أحد أشرطته (العقدية) أنه رضع العداء للمبتدعة من أمه منذ صغره. وها ه¥¥و )(2

الدكتور اللل يفضح أمره بأنه كان من التآكلي للقرآن. وأنه كان واحدا من البتدعة ول زال ليومنا هذا.
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 وذلك أنه قال ل إن اشتريت شهادة مزورةوما شعرت إل وقد جاءن بب شبيب 
 ،بستي درها تثبت ل أن نحت ف البتدائي وف التعليم التوسط إل ناية السنة الثالثة

 )1(فقلت له هذا ل يليق بك فأنت ل تزال صغيا وأنت ذكي فما حلك على هذا الرم

 العظيم، فقال ل انتهى كل شيء، وغاب عن فتوجه إل فاس وقدم شهادته ف العهد
 القرويي فارتابوا فيها ث توجه إل مراكش وقدم شهادته فراجت عليهم وبقي سني يدرس
 ف مدرسة هناك ث جاءن وقال سعت أنك تبعث الطلبة للتعليم ف الامعة السلمية فأنا

 أول بذلك فأنت بدأت الفضل فكمله فكتبت إل ساحة رئيسنا الستاذ الشيخ عبد العزيز
 بن باز والتمست منه أن يقبله تلميذا ف القسم الثانوي فقبله ث دعيت أنا لعمل أستاذا ف
 كلية الدعوة وأصول الدين بالامعة السلمية وكان ممد بن عبد الرحن الغراوي يتردد
 علي دائما ف الامعة وف البيت فأقمت هنالك ست سني أسافر إل الغرب ف الصيف

 إل الدعوة فأقضي فصل الصيف متجول ف جيع أناء الغرب، أدع إل توحيد ال واتباع
 )، وبعدما قضيت ست سني على هذه الال وكنت به قبل ذلك رئيسسنة رسوله (

 جاعة الدعوة إل ال تعال ف فرع مدينة مكناس ومفت المعية ف مركزها بالدار البيضاء
 وف جيع الفروع فتوجه كثي من أعضاء جعيتنا إل رئيس الامعة السلمية رئيس الدعوة
 إل ال ف الملكة العربية السعودية فالتمسوا منه أن ينقل عملي إل الغرب. قالوا لن ثلثة
 أشهر ف السنة ل تكفينا وليس عندنا من يقوم مقام ممد تقي الدين اللل وأنتم عندكم

 من يسد مهمته ف الامعة، فاستشارن فقبلت، وكتبت بذلك لللة اللك فيصل – رحه
 ال – فقبل ولا عزمت على التوجه إل الغرب جاءن ممد بن عبد الرحن وقال ل أرجو

 من فضلك أن تطلب ل من الرئيس الشيخ عبد العزيز بن عبد ال بن باز إذا ترجت
 هذا هو ممد بن عبد الرحن الغراوي الضال، هكذا بدأ حياته بالغش والتزوير والكذب على ال تعال، فأين ال¥¥ذين )(1

 لذا الزور إذا كان بيتك من زجاج فل تضرب الناس بالجارة يا صاحب لزالوا يدافعون على هذا الغشاش الزور ؟ فنقول
 كتاب "أهل الفك والبهتان ..."، فها هو ال تعال بدأ يفضح أمرك سبحانه بعدما ستر عليك سني عديدة با اجترحته من

  الديث أخرج¥¥هطرف هذاالطعن ف العلماء السلفيي ورفع راية الرب عليهم. "من عادى ل وليا فقد آذنته بالرب ..."
) باب التواضع.6052البخاري ف كتاب الرقاق (
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 ونحت ف هذه السنة أن يعلن واعظا ف الغرب ويعل ل مكافأة فأخذته إل ساحة
 الشيخ والتمست منه ذلك، فقبل، وقال ل ممد بن عبد الرحن الغراوي، أكتب ل ذلك
 ف كتاب أحفظه عندي لقدمه لسماحة الشيخ عبد العزيز على سبيل التذكرة فكتبت له

 الكتاب فلما نح ف تصيل شهادة لصانص من كلية الشريعة رجع إل الغرب وأنا رئيس
 ومع ذلك كلهالدعاة البعوثي من رئاسة الدعوة من الملكة العربية السعودية إل الغرب 

  فأضل جاعة ف مدينة مراكش)1(عادان ممد بن عبد الرحن الغراوي وأكثر الطعن ف
  لكنهم ما لبثوا أن تابوا إل ال وجاءونفعادون هم أيضا وهم يعتبون من تلمذت

 والتمسوا من السماحة، وأخبون بأن ممد بن عبد الرحن الغراوي هو الذي أغراهم
  وهم الكلفون بماعة الدعوة إل ال ف مدينة)2(بعداوت وقد عادوا وطردوه من جاعتهم

 مراكش، فقبلت عذرهم وعفوت عنهم ث تشفع إل ممد بن عبد الرحن الغراوي برئيس
 جاعة الدعوة إل ال العام الاج ممد الريزي ورجال آخرين، فعفوت عنه وكان له

 راتبه وهو ألف ومائتي ريال ف الشهر ل يصرف إليه هذه سني فالتمس من أن أكتب إل
 رئيسنا ساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ال بن باز فكتبت له كتابا إل ساحته ول أؤاخذه

 با فرط منه فتوجه إل الرياض بكتاب فصرف له من الوزارة الالية جيع الرواتب الت
 فعاتبن على ذلك العال الصال الورع الستاذ ممد عبد الوهاب البنا،كانت مجوزة 

 وقال ل حرام عليك أن تعي ممد بن عبد الرحن الغراوي لنه ل يستحق أن يكون
 أنظر كيف رد هذا الضال القود إحسان شيخه الذي أكرمه وأحسن إليه وستر عليه بالساءة فقام يطعن ف هذا المام )(1

 .قال رسول ال صلى ال عليه و سلم:" ل يشكر ال من ليش¥¥كر الن¥¥اس"الذي لو عصر الغراوي القود لا أعطى قطرة 
)288-2/203) و أحد ف السند 4811رواه أبو داود ( 

  الهة ب) كاذبا مدلسا على العوام : "الذين أسسوا5قال الغراوي عدو علماء الدعوة السلفية ف شريط (الفتاوى رقم  )(2
 : (تأسيس السلفية) هذا ضلل منه وجهل بعقيدته، فالدعوة الس¥¥لفية السلفية ف مراكش لزالوا متحدين متمعي". فقوله

  فل يوز شرعا أن ننسب تأسيسها لي كان من البشر فه¥¥ي دع¥¥وة الهي دعوة النبياء والرسل عليهم الصلة والسلم
تعال إل خلقه لعبادته أي توحيده.

 ثانيا : الذين قال عنهم (أسسوا) السلفية ف مراكش قد قاطعوه منذ سني ول يتكلمون معه وهجروه ونبذوه ليومنا
!! هذا. فاسألوا أهل مراكش الوائل
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 داعيا لسوء خلقه وقلة دينه وأخاف أن يكون قاسيا ثانيا يريد بذلك عبد ال القاسي
 النجدي الذي كان سافر لصر وكان يمؤلف كتبا ف علوم الدين ث ارتد وصار يطعن ف

.)1(السلم
  فبلغت كل ذلك إل رئيسنا الشيخ عبدأنه يرج الصلة عن وقتها عمدا وحدثن ثقتان

 العزيز بن عبد ال بن باز تبئة للذمة وممد بن عبد الرحن الغراوي مطرود من جاعة
 الدعوة إل ال ف مراكش وقد طلب من جاعة الركزية بالدار البيضاء أن تأذن له أن

 يؤلف فرعا لا ف مدينة مراكش لن فرع مراكش خرج وانفصل عن الماعة الركزية
 فألف الفرع وعدد هذا الفرع ثلثة رجال فقط هو أحدهم، فحضرتكم ترون أن هذا

 الفت ليس له جاعة وإنا معه رجلن فقط، وما كنت أحب أن أخبكم بأحواله ولكن
 فهمت من كلمكم أنه أخبكم أنه رئيس جاعة الدعاة إل ال ف الغرب. والشيخ ممد
 ناصر الدين اللبان يرى فيه ما رآه فيه تلميذه الستاذ ممد عبد الوهاب البنا لنه أساء

.)2(إليه وشتمه وجادله بالباطل

ألف القاسي عدة كتب طعن فيها ف دين ال تعال ومن أهها وأفحشها كتاب "هاته الغلل". )(1
وقد رد عليه العلماء ف تلك الفترة وحذروا المة من كفره وردته.

 أما قصة الغراوي مع الشيخ الدث ممد ناصر الدين اللبان فهي كما يكيها من حضر ذلك اللس من الطلبة الغاربة )(2
 ف تلك الفترة وذلك أن الشيخ اللبان كان كلما جلس ملسا إل وأساء إليه هذا القود الدعو الغراوي. وف يوم من اليام
 تناقش مع الشيخ اللبان – رحه ال تعال – حول مسألة فقهية، فحاجه الشيخ ممد ناصر الدين اللبان، فقال الغ¥¥راوي
 قد قال المام الشافعي عكس ما تدعيه وتقوله أنت، فقال الشيخ اللبان، وأين ذكر المام الشافعي ذلك ؟ فنطق الغراوي :
 "قاله ف كتاب الم"، فقال الشيخ اللبان لصاحب البيت "أعندك كتاب الم للمام الشافعي ؟" قال نعم، ق¥¥ال "أحض¥¥ره
 لنا". فجاء صاحب البيت بكتاب الم وهو ف جزئي، فقال الشيخ اللبان – رحه ال تعال – "هذا كتاب الم فأخرج منه
 ودلن أين قال المام الشافعي ما ادعيته". ث عاد الشيخ اللبان لكلمه مع الضور، وبقي الغراوي يبحث ف كتاب الم –
 زعم - وبعد مدة ولا انتهى الشيخ اللبان من درسه التفت إل الغراوي وقال له، "أين ما ادعيته عن المام الشافعي ؟" فبدأ
 الغراوي القود يسيء الدب مع الشيخ اللبان ويدافع بالكذب وياجه بالباطل، فالتفت الشيخ اللبان للحضور وك¥¥ان

".يا أهل الغرب قد ابتليتم بذا الرجل فاصبوا عليهفيهم مموعة من الطلبة الغاربة فقال الشيخ اللبان لم : "
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 وهذا الكلم الذي يقدم من الغيبة الباحة لن الامل عليه هو التحذير وها من السباب
 الستة الت تبيح الغيبة وقد جعها بعض العلماء ف بيت واحد فقال – رحه ال تعال –

تظلم واستعن واستفت فراغ. حذر وعرف واذكر فسق الاهر. 
وال يهدينا جيعا صراطه الستقيم، ويتوب علينا وعليه.

 وسأبعث إليكم ما يوجد بيدي من مؤلفات وف أحدها الدعوة إل ال ف أقطار متلفة
تفصيل لبعض ما ذكرته هنا. وهذه أساء الكتب الت سأبعثها إليكم.

- دواء الشاكي وقامع الشككي2- الدعوة إل ال1
- متصر هدي الليل4- الدية الادية إل الطائفة التيجانية 3
- مموعة ثلثة كتب ف بيان الفجر الصادق.6- أحكام اللع ف السلم5

هذا ودمتم ف أمان ال وحفظه والسلم عليكم ورحة ال وبركاته.
من الداعي لكم بالي ممد تقي الدين بن عبد القادر اللل السين

 قلت : كانت هذه رسالة الشيخ الدكتور ممد تقي الدين اللل رحه ال تعال يشرح
 فيها ويبي ماربة هذا القود ممد بن عبد الرحن الغراوي له، وكيف أكرمه الشيخ
 اللل – رحه ال تعال – وأنقذه بعون ال تعال من براثي البدعة والتآكل بالقرآن،

 وكيف بدأ هذا الضال بداية سيئة بشرائه شهادة مزورة، ومع كل ما فعل معه هذا الرجل
 – رحه ال تعال – فإن الغراوي حاربه وحرض عليه الخرين، بل بدأ يكذب ويدعي

 لن ل يعرفه أنه يشتغل ف الدعوة إل ال تعال بالغرب مع الشيخ ممد تقي الدين اللل
 – رحه ال تعال - وأسباب ذلك كلها معروفة، بل لا مات الدكتور الشيخ ممد تقي
  والدين اللل – رحه ال تعال – جاء عند الغراوي أحد الخوة القيمي بالدار البيضاء

  فقال له أجارنا ال تعال و نرمز له ب( م-أح) والخ مازال حياهو الن بنواحي مراكش
 وإياكم ف الدكتور اللل، فنطق الغراوي متهكما قائل "هل مات حت كرم ؟" أي هل
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  فتعجب الخ من كلمه، قال أي ( هل ما مات حت يÛبÚس؟) كرم؟مات حت ما 
 من عدو شيخه هذا. متعجباوانصرفت لال

  وكذبه عليهم وتدليسه على الدعو الغراويولول اغترار العديد من الفضلء بذا الضال
  لنه لالعوام ودعوتم لنهج الفسدين لا التفتنا إليه ول أخرجنا ف حقه هاته الورقات

 ان ف "الروحي من الدثي والضعفاءب، وكما ذكر ابن حيستحقها و ل مدادها
 ل يل ذكره ف الكتب إل على سبيل عبد الصمد بن مطي : " حق"2/133والتروكي 

".القدح فيه، والنباه عن أمره لن ل يعرف حاله ليتجنب روايته

جرح الشيخ الدث حاد النصاري للمغراوي
".الفأر الفارقال الشيخ حاد النصاري – رحه ال تعال – عن الغراوي "

  خس) "والفأر الفار هو جرح من الشيخ الدث، وذلك أن الفأر فاسق كما جاء عنه (
 فواسق يقتلن ف الل و الرم: الية و الغراب البقع و الفأرة و الكلب العقور و

 ، وسبب نعت الشيخ حاد – رحه ال تعال – للمغراوي بالفأر أي بالفاسق هو)1("الديا
للقذف الذي صدر من الغراوي لسلمي مغربيي، وإليكم الواقعة.

 ) كتب الغراوي رسالة إل ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز –1986-1407ف سنة (
 رحه ال تعال – بأن الطالب باقشيش مغرب النسية له علقة بامرأة – أي زوجته – غي

 شرعية وأن زواجهم غي شرعي، زيادة على أن باقشيش هو عميل للمخابرات الغربية،
 فما كان من ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز إل أن رفع الرسالة لرئيس الكمة الشرعية،
 فتم استدعاء باقشيش وطلب منه عدم السفر ول الروج من الملكة العربية السعودية هو
 وزوجته وسحب منهما جوازها للسفر. هنا قامت مموعة من الطلبة من مدينة مراكش
 بالامعة السلمية وقد كانوا من قبل زبانية للمغراوي، بيث كانوا يكتبون التقارير على
 الطلبة ويدفعونا للمغراوي فكان يرفعها كذبا وزورا لرئيس الامعة السلمية، وأسباب

مسلم و ابن ماجة و الترمذي.أخرجه  )(1
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 ذلك أن أولئك الطلبة ل يضعوا للمغراوي ول يتملقوا إليه ول كانوا من زبانيته بالامعة
 السلمية. قلت : فقام بعض الطلبة من زبانيته بتحركات بي الغرب والسعودية لنصرة
 الطالب باقشيش ول يعجبهم ما افترى عليه به الغراوي وظلمه به، ومن هؤلء دكتور
 الن نرمز له ب¥ (ح.س) بيث جاء إل الغرب واتصل بالكمة الشرعية وحصل على

 الوثائق الت تبئ ذمة الطالب باقشيش وأن زواجه كان بطريقة شرعية ل لبس فيه. ث حل
 معه الوثائق إل السعودية، وبعد الفحص والعاينة رأت الكمة الشرعية براءة الفترى عليه

 وزوجته وأصدرت صكا بلد الغراوي الفتري الذي ثبتت إدانته وقذفه للمسلمي ب¥
  جلدة حد القذف "والذين يرمون الصنات ث ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثاني80

].4  اليةجلدة ول تقبلوا لم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون" [النور
  بالب ليل من طرف أحد الائني العاملي بالكمة الشرعية)1(فأخب الفتري الغراوي

 إل اليمن على طريق البÝفخرج فارا بالليل
 من هنا جاء جرح الشيخ حاد النصاري "الفأر الفار"، أي أن الغراوي فسق بالقذف ث
 فر. ول يتثل الغراوي لمر ال تعال لتطهي نفسه من القذف. وهو لزال ليومنا كذلك،

والكان ل يسع لذكر أقوال العلماء ف ذلك.
 من أجل هذا قلنا ف جرحه ف الول "فاسق بقذفه للمحصني"، فهذه هي أسباب ذلك

الرح.
  ذلك بدأ يدعي أنه من النافحي عن النهج فراره و دخوله إل الغرب بسنواتوبعد

 السلفي بالغرب وأنه من الدعاة إليه ولا أصدر كتابه ف الرد على الدعو عبد السلم
 ياسي شيخ الطريقة الياسينية بالغرب والت يطلق عليها اسم (العدل والحسان)، أرسل

 جن هذا الفاسق أي الغراوي على كثي من الشباب جاؤوا للجامعة السلمية من أجل الدراسة فمنهم من اتمه أنه كان )(1
 عميل للمخابرات الغربية، ومنهم من اتمه بترك الصلة، ومنهم من قذفه ... وقد أفصل الكثي منهم من الامعة السلمية
 وأوقفوا عن متابعة دراستهم. وكرامة لؤلء الظلومي ل نريد ذكر أسائهم فهم لزالوا ليومنا ه¥¥ذا يرفع¥¥ون أي¥¥ديهم إل

  فماذاالسماء طالبي ال تعال أن ينتقم من هذا الفتري، بل منهم من ابتعد عن الدين وترك حت الصلة، والعياذ بال تعال.
سيقول هذا الفلس أمام ال تعال.
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 ببعض نسخه إل الملكة العربية السعودية ول ندري كيف صنع حت غيب الكم ف حقه
 باللد ول يتابع عليه. ومع هذا فهو عند ال تعال وف حكم ديننا فاسق، فإن ل يقتص منه

ف هذه الدنيا فإن الخرة ليست ببعيدة عنا. نسأل ال تعال السلمة والعافية.

جرح الشيخ ممد بن صال العثيمي :
قال رحه ال تعال لا سع كلم الغراوي على البيعة والشروط الت وضعها لا :

 ) أمرنا أن نسمع! ل يفقه الواقع ول يعلم أن النب ( ! هذا رجل ثوري "هذا رجل ثوري
 ونطيع وإن وجدنا أثرة علينا وإن ضرب الظهر وأخذ الال، ول يفقه ما جرى للئمة

 ! الذين العلم كابن حنبل وغيه ف معاملة اللفاء الذين هم أشد من الوجودين الن
 من شريط مسجل! هذا وأمثاله". [ ! احذر يأخذون الناس بالقول بلق القرآن، احذر

 للشيخ رحه ال تعال موجود على شبكة سحاب قسم الوثائق والباهي تت عنوان :
].ردود العلماء على البتدع الغراوي

جرح الشيخ ممد بن عبد ال السبيل – حفظه ال تعال -
 عرض عليه – حفظه ال تعال – كلم الغراوي التال : "وف هذا الزمان مع السف قد

 يقع كثي من الناس ف الردة وهو ل يشعر أو يهل ذلك جهل كامل وأما الثقفون
 والتشدقون بكثي من البادئ الكفرية فيتدون ف كل لظة يزعمون أنم متمسكون

 بالسلم والسلم منهم بريء لن السلم ل يكن أن يتمع مع الكفر ف يوم من اليام،
إما إسلم خالص أو ردة سواء فحذار من شعارات الاهلية النمقة الباقة".

 فكان من جواب الشيخ حفظه ال تعال ... "هذا اللي يرجهم عن اسم السلم هذه
 فرقة الوارج، ونعوذ بال أن يكون من مذهب من مذهب الوارج، وهذا يشى أن

 يكون، لن الوارج ل يزالون موجودين ويكفرون بالذنوب والعاصي، يرجون من ملة
السلم". [الصدر السابق]
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الشيخ ممد بن عبد الوهاب البنا – حفظه ال تعال -
 عرض عليه السائل كلم الغراوي الذي يقول فيه : "إذا كانت المة تتواتر وتتفق على

 العصية وتتفق على الشرك وتتفق على النراف وتتفق على التبج وتتفق على النسلخ
 من دين ال وتتفق على الردة وتهل كل الخالفات ماذا يقع لا ماذا تريدون ؟ فلبد أيها
 الخوة من هذا الربط لبد نربط واقعنا بذه اليات الت أنزلا ال على نبينا ممد وستبقى

إن شاء ال إل أن تقوم الساعة". [تفسي سورة البقرة].
قال الشيخ ممد بن عبد الوهاب البنا ميبا على هذا الكلم :

 )! أول اجتماع المة على كل الضلل هذا وكانت ضد الرسول ( "هذا كلم الوارج
 فلبد فيه من طائفة على الق وإن كان واحد؛ فما اتفقت أبدا ؟ وال ما اتفقت هذا

 ) وهذا عقيدة سيد قطب ال يرحه ومن لف لفة من! وتكذيب لكلم الرسول ( كذب
]. نقل عن شبكة سحابالوارج وأمثالم، نعم [

 قلت هذا جرح بعض العلماء السلفيي للمغراوي الكفر وذلك لن الكان ل يسمح
 لخراج كل كلمهم، ومن الذين جرحوا الغراوي الرح الفصل الفسر بعدما استمعوا

لشرطته وما جاء ف كتبه.
 – أول من حفظه ال تعال الشيخ العال بالرح والتعديل ربيع بن هادي الدخلي وهو –

نصح الغراوي الضال بالتوبة والرجوع إل الق واتباع منهج السلف الصال. 
 الشيخ أحد ابن يي النجمي – حفظه ال تعال – الشيخ زيد ابن ممد الدخلي، الشيخ

صال ابن سعد السحيمي.
 وقد جع السلفيون بدينة أكادير بالغرب دار الديث بتكوين-سابقا أما الن فهي دار

 تييع- هاته الردود ف رسالة سوها "ردود العلماء الكابر على ممد بن عبد الرحن
الغراوي" .
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 قلت : فهؤلء العلماء الفاضل هم الذين سود من أجلهم الغراوي الضال، والكفر
 القود، والفأر الفار، تلك السودة الت سيسود ال تعال – با وجهه يوم لقائه إن ل يتب
 ما طعن به ف العلماء فيها قبل هلكه ووصفهم بوصف ل يستطع ولن يستطيع أن يصف

 به أعداء هذا الدين فقال عنهم "أهل الفك والبهتان الصادون عن السنة والقرآن" ولنا
 ومثل كلمة خبيثة كشجرة﴿قال ال تعال :تعليق ف جهة أخرى على هذه السودة، 

].26﴾ [إبراهيم خبيثة اجتثت من فوق الرض ما لا من قرار

الوقفة الثالثة : زلقات الغراوي العقدية
 ".نن لو ل يكن ال ينفعنا ويضرنا لا عبدناه لن بيننا وبينه علقةقال الغراوي : "

 وسط الشريط].1[شريط إبراهيم عليه السلم الهة 
 قلت : قال هذا الكلم ف شريط إبراهيم عليه السلم، وأب النبياء كان من الوحدين

الخلصي لربه عز وجل.
 ، مع رب العزة واللل ؟رفأي علقة للمغراوي بل للخلق الت تقف على النفع والضر

 ﴾[وما خلقت الن والنس إل ليعبدون :﴿ يقولتعالو الق كما يدعي هذا الضال. 
  سبحانك هذا".لو ل ينفعنا ال ويضرنا لا عبدناه   ]، و الغراوي يقول "56الذاريات 

شرك مبي.
الغراوي واستنشاق الرواح.

 فهذا الشاب الذي هو قال الغراوي وهو يعرف بعبد ال بن عمر رضي ال تعال عنه "...
 ابن زينب بنت مضعون والذي هو ابن أب حفص عمر بن الطاب رضي ال عن الميع

  ونعيشوبذكرهم نستنشق تلك النفاس وتلك الرواح الطيبةبذكرهم تتنل الرحات 
].2ف عال الي وعال الصب". [مواقف ابن عباس العقدية آخر الشريط جهة 

 فانظروا إل (الداعية) للتوحيد إل أين وصل حاله لا أعرض عن العلماء العالي بالكتاب
 والسنة العاملي بما على هدي السلف الصال، فانرف ف دعوته إل منهج الصوفية
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 والخرفي. فلعل دعوة الصالي من العلماء بدأت تدركه وفراسة الخلصي بدأت
مقدماتا تظهر نسأل ال تعال السلمة ف الدين.

ثناء الغراوي على سيد قطب وانبهاره بدعوته الارجية الت أحي با ذكر الوارج.
قال الغراوي عن سيد قطب :

 "سيد قطب هو نتيجة أو تلميذ من تلمذة مدرسة حسن البنا رحة ال عليه، جاهد ف ال
 حق جهاده، وبذل أغلى ما يعطي، فبذل نفسه ف سبيل ال وتأث به طاغوت من طواغيت
 أهل الرض عليه ما يستحق من ربه، موهبة قوية، وشخصية بارزة وعاطفة نظيفة، وقلم
 غزير، وفكر متقد، سعى لقامة حكم ال ف الرض بكل ما أوت، حاول أن يبث فكره

ودعوته مرتبطة بالقرآن لنه مصدر يصلح لذا الغرض.
دعوة إل الركية وإل إقامة الكومة السلمية بي خطوة وأخرى تت ظلل القرآن.

 لكن عقيدة غي سلفية وتصور منحرف أدى به إل الوقوع ف اللول واللولية ..."
 [الفسرون بي التأويل والثبات ف آيات الصفات / القسم الثالث الفسرون اللفيون،

].8-7سيد قطب ص 
 هكذا يقدم الغراوي الضال حبيبه وشيخه ف التكفي ومنازعة الكام، وليس لنا تعليق على
 ما أثن به على سيد قطب ورفعه به، فالكان ل يسمح لذلك، إل أن ما قاله ف سيد قطب

 زعيم مكفرة العصر ل يدح به شيخه الذي أحسن إليه وأعانه بعد ال تعال وأكرمه،
 الدكتور ممد تقي الدين اللل – رحه ال تعال – وقد وقفتم على ذلك بأنفسكم، ول

 فعله مع العلماء السلفيي الذين ل يفلت منهم إل من نسيه هذا القود عدو علماء
السلف.

 فانظروا ما قاله ف داعية أفسد على الشباب منهجهم بالدعوة للخروج على الكام
 السلمي وإحداث الفتنة، وهي سنة سيئة أذكى نارها سيد قطب، وقارنوا ما قاله الغراوي
 ف العلماء الذين قدموا له النصح وطلبوا منه بنصوص الوحيي الشريفي الرجوع إل منهج
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 السلف الصال، فسود عليهم تلك السودة "أهل الفك والبهتان الصادون عن السنة
 والقرآن" فقارنوا كلمه هنا ف سيد قطب وما قاله ف رسالة "أهل الفك والبهتان ..."

 عن العلماء السلفيي حي نصحوه بالرجوع إل منهج السلف الصال.33ص 
 "ويا حسرة على من أطاع شيطانه وزين له سوء عمله فصده عن الق وبقي خادما

 لشيطانه مطيعا له ف التزيي صادا الناس عن كتاب ربم وسنة نبيهم ..." إل آخر ما خطه
 هذا الضال بيده الت ستشهد عنه يوم لقاء ربه على إرغامها للطعن ف العلماء الربانيي

  واحد)1(وهذا البطال،الذين كانوا ولزالوا جبال صامدة ف وجه أعداء هذا النهج وأهله 
 فسهامه النكسرة لن تعود إل إل نره.من أولئك الطعاني الرجفي

كناطح صخرة يوما ليوهنها****فلم يض�رها وأوهى قرن�ه الوع�ل
وقال آخر :

يا ناطح البل العال ليكمله****أشفق على الرأس ل تشفق على البل
 وقال الغراوي كذلك مدافعا عن شيخه وحبيبه منهه عن العيوب أي سيد قطب لا ادعى

 عبد السلم ياسي ف كتابه "السلم بي الدعوة والدولة" أن سيد قطب ل يتنبه للطاقة
 النورانية الت استمدها من حسن البنا، فأجابه الغراوي : "فسيد قطب برأه ال من هذا

 قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إلهالوسواس الذي ينبغي أن يقرأ عليه قوله تعال ﴿
 ﴾،الناس، من شر الوسواس الناس، الذي يوسوس ف صدور الناس، من النة والناس

 وسيد قطب معروف بإمامته وفهمه لكتاب ال حسب ما وصل إليه علمه واجتهاده، فل
 يتاج إل أن نبهن على فهمه وعلمه". [وقفات مع كتاب الحسان الرجال لعبد السلم

].14ياسي ص 

  و الغراوي يقر عدنانحيث قال فيه : " البطال هو جرح جرحه به الشيخ العال بالرح والتعديل ربيع بن هادي الدخلي )(1
على كل ما صدر و يزعم له انه سيجع و كم و كم زعم هذا البطال كم من الرات يزعم أنه سيجع و ل يرجع".
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الوقفة الرابعة :
تكفي الغراوي للمسلمي وحكامهم والطعن ف السلم قال الفأر الفار:

 "كلما ظهرت قضية سلطوا عليها الضواء يضربون هذا السلم الضعيف الذي ل يصل
 للجهاد ول مرحلة علمية ناضجة ول عقيدة اسم السلم فقط إسلم الصديق وعمر اسم

].1 جهة 5السلم البقية الباقية [تفسي سورة الفاتة رقم 
 وقال أيضا : "ل نفعل ما فعله العتزلة ول ما فعله الهمية ول ما فعله الذهبيون العاصرون

 السلم السلم الن فقط رائحة الرائحة ليس )1(الكفرة ياربون هذا السلم الخنخن
 . السلمالق ل يراه الناس هذه رائحة مثل أكلة جيلة ونقل لك منها أحدهم رائحتها

 الصحيح ل يره الناس، إسلم السنة والسلف ل يره الناس، لو كان السلم لا رفع اليهود
].1 جهة 5" [تفسي سورة الفاتة رقم السلفية الصحيحة ل تظهررؤوسهم 

 إسلم السنةقلت : فانظروا كيف ينكر هذا الكذاب الشر جهود علمائنا فيقول "
" اه¥.السلفية الصحيحة ل تظهر" ث يتبع ذلك بقوله "والسلف ل يره الناس

 فأين جهود العلماء السلفيي أمثال الشيخ بن إبراهيم والشيخ تقي الدين اللل، والشيخ
 الشنقيطي، والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين اللبان والشيخ ممد بن صال

  رحهم ال تعال العثيمي، والشيخ ممد أمان الامي،والشيخ مقبل بن هادي الوادعي
!! سبحانك هذا بتان عظيم. وغيهم من الحياء ؟

 وقال كذلك : "إن اللك الذي له الطائرات والدم والشم والقصور فهو يدعي الربوبية
]1 جهة 4[شريط إبراهيم عليه السلم رقم 

 وقال على الكام السلمي ف معرض مقارنتهم بالنبياء "ولذا يسعى اللوك الظلمة
 البابرة ف كل وقت وزمان بطبيعة الال نن ل نعن العادلي والطيبي والذين يكمون

كتاب ال ويقومون على سنة رسول ال هذا شأن آخر.
(الخنخن) من النونة باللهجة الغربية وهو السائل الذي يرج من النف وتقال ف الشيء الذي ل قيمة له ول يعتب به. )(1
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 هذا راجع لسليمان وأمثاله من اللوك الصالي الذين ذكرهم ال تبارك وتعال، لن ال
 تبارك وتعال يذكر دائما ف القرآن المثلة، ها سليمان ف دعوته لبلقيس ما قال لا هل
 دعاها لتسلم إليه هو بل دعاها للسلم لتسلم إل ال بالتوحيد والعقيدة يعن أنظر إل

 اللوك الصالي العادلي كيف دعوتم وانظر إل هؤلء البثاء الرمي كيف دعوتم ..."
].1 جهة 5[شريط إبراهيم عليه السلم رقم 

 وقال الكفر الضال :"ولو ترك أصحاب القواني الوضعية الكافرة قوانينهم لوجدوا العدل
 كامل ف كتاب ربم، ووفروا للمة المن والمان، والناء والرخاء، واندثر الظالون بكل

 مظالهم، وتعيش المة تت إمامها العادل الذي هو بنلة الب الرحيم الذي ل يهدأ له
 بال إل برؤية أبنائه على أحسن الحوال، فيجوع ويأكلون، ويظمأ ويشربون، ويعرى

 ولكم ف القصاصويكسون، هكذا تعيش المة ف خي وبركة بالتزامها بكتاب ربا ﴿
 ﴾ بلف القواني الوضعية الكافرة فإنا وضعت الممحياة يا أول اللباب لعلكم تتقون

 وامتطاها كل ظال يريد ظلما، وكل مستبد يريد استبدادا،ف مأزق، وشتت شلهم، 
 نبوا الموال باسم القانون، والصانة الدبلوماسية، وهتكوا العراض باسم الرقي

 والصوصية، وسفكوا الدماء باسم العدالة، وما تركوا منكرا إل وفتحوا له الباب على
 مصراعيه باسم الرية، فكانوا كلبا يتمعون على جيفة ميتة يوزعونا ويظى بأكثرها

 ، فال العجب كيف أمة هذا وصفها تدعيأطولم أنيابا وأكثرهم نباحا وأطولم أظفارا
 الرقي والضارة، وهي لعمر ال لمتها وسداها كله خسارة فبئست المة هكذا حالا،

].40وهذا جزاؤها لنا تنكب عن كتاب ربا" [مقدمة الحسان ص 
 من الصدر السابق مقدمة الحسان75وقال ف الصفحة 

 وهذا يذكرنا بال أهل هذا الزمان الذين جعلوا من بطانتهم وأعوانم اليهود"
 والنصارى والوس والنافقي والرتدين وكل ظال طامع ناعق دجال مهرج كذاب

 ؟ ومن كذب فليجع إل سجل ، فكيف تستقيم أمور السلمي وحالتهم هكذاأفاك
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التاريخ والواقع العيش، فهو أكب ناطق بالقيقة. وأما عمر فقد سبق سبقا بعيدا".
 وقال مكفرا الدعاة إل البدع بكل أصنافهم كما قال، وكذلك من ناصرهم وأحبهم.

 "قلت : وكم ف هذه المة من عمرو بن لي، فكل دعاة الظلل من أدخلوا على
 السلمي الشيوعية، واللادية، والشتراكية الاسرة، والعلمانية الكافرة، والصوفية

 وكلالباطلة، والرافضة اللعونة، والبعثية الارقة، والنصيية الكافرة، والوجودية الفاحشة، 
 دعاة البدعة على اختلف أصنافهم وأنواعهم فهم من هذا الباب. فلعنة ال على

 الكافرين والضالي أينما وجدوا وحلوا وارتلوا وكل امرئ ينصرهم ويبهم ويدعو
].63". [مقدمة الحسان ص إليهم والرء مع من أحب ف الي وف الشر

 وقال مكفرا السلمي اليوم :"فعمر، لو شاهد ما يفعله السلمون ف مشارق الرض
].1 جهة 2ومغاربا لاهدهم جهاد الكفار" [الفاروق عمر ومواقفه الشرفة شريط 

 من الغراوي الكفر من كتبه وأشرطته ليعلم القراء أن الرجل  قلت : يكفينا هذا من كلم
 ، بل إنه قد تاوز حبيبه وشيخه سيد قطب ف تكفي المة والطعن فكبار الكفرين

  كما سبق النقل عنه "أنالارجيالعلماء وإسقاط جهودهم الدعوية بل قد صرح هذا 
 السلفية الصحيحة ل تظهر" كما زعم وهو يضرب بالنصوص الصحيحة الصرية الت تب

 المة أن الطائفة الظاهرة على الق ستبقى حت يأت أمر ال وهذا دليل على حروريته
ودعوته بدعوة الوارج.

 الغراوي يدعو السلمي للكذب ويوزه بنسبة مائوية وأكاذيب أخرى وقفنا عليها من
 :كلمه

 "من أراد أن يكذب فليكذب كذبة صغية معقولة نقول له صح ومعقولقال الغراوي "
].1 الهة 4[شريط موافق إبراهيم العقدية الشريط 

 وقال كذلك : "من أراد أن يقول شيئا ملموسا معقول صحيحا ولو كذب يكون ف
].1  جهة5الكذبة سبعي ف الائة" [شريط موافق إبراهيم العقدية رقم 
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 وقد رددنا على الغراوى ف مله حول هاته الطامات والرزايا وبينا له فساد قوله الذي
 يشجع فيه الشباب على الكذب. فالهم عندنا هنا هو إخراج ضلله وزيغه عن منهج

 السلف لن ل يعرفه أو ل يزال يسن به الظن ويدافع عنه رغم ما صدر من جرح مفصل
مفسر ف هذا البتدع الضال من العلماء السلفيي.

 قال الغراوي كاذبا ف شريط مع أب السن الصري بالمارات العربية : وقد كنت من
.الذين وقفوا ف حرب الليج ونصحت تلمذت بذلك

 عند الستاذ ممد عبد السلم - رحه ال تعالذهب وبعدما سع أحد الخوة هذا الكلم 
-1411- اللحق الثقاف السعودي السابق، وبصفته عمل أثناء حرب الليج الول 

  كلم ممد بن عرض عليه الخ ملحقا إعلميا تابعا للسفارة السعودية بالغرب1990
  فه أن يكتب ل الخ عبد الرحان الغراوي فأجاب أن هذا الكلم غي صحيح فطلب منه

ذلك شيئا فوافق -رحه ال تعال- فكتب ما يلي : 

بسم ال الرحان الرحيم
 سألن بعض الخوة الغاربة الشباب- ما دور الشيخ الدكتور ممد بن عبد الرحان

 الغراوي أثناء غزو الكويت وما تبعها من تداعيات وتديدا دوره ف الدفاع عن موقف
 الملكة العربية السعودية من العتداء على هذا البلد الشقيق من طرف جيش العراق الار
 له - فأجبتهم بأنن ل أعرف موقفا واضحا وصلنا من طرف الدكتور الغراوي إيابا أو
 سلبا، ولعل ذلك راجع إل انشغال بالسفر عدة مرات ف منطقة الغرب العرب، وإل أن

 كيلومتر عن الرباط.330الدكتور الغراوي يسكن ف مراكش- 
 يفترض بشكل ابتدائي أن يناصر كل منصف، ومن يتحدث باسم العلم والعدل والق
 الملكة حرسها ال ف موقفها الازم والشجاع ولعل الغراوي - وهو أحد الذين تلقوا
 تعليمهم الامعي والعال ف السعودية من الذين وقفوا مع الق ودافعوا ف ندواتم ضد
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. ممد عبد السلم27/1/1421العتداء على بلد صغي مستقل. وهذا ما أجهله.    
 قلت : فهذه شهادة من اللحق الثقاف السعودي السابق ث العلمي أثناء حرب الليج،

 وقد كان على علم بن وقفوا إل جانب الملكة العربية السعودية أثناء تلك الرب، بصفته
 كان ملحقا إعلميا عي بسبب النازلة بل كانت عنده لئحة بأساء كل من وقف إل
 جانب السعودية وندواتم ومواقفهم الشجاعة ف كل الغرب العرب، تونس، الزائر،
 الغرب وموريطانيا. فإذا كان الغراوي كما ادعى وزعم أنه وقف مدافعا عن الملكة
 العربية السعودية فكيف يهله الستاذ ممد عبد السلم - رحه ال تعال- وقد كان

 مسؤول على ذلك بالغرب العرب، كما أن أمثال الغراوي ل يفى على الستاذ ممد عبد
السلم.

 ث أين أشرطة الغراوي ف ذلك، أو مقالته ورسائله إن صدق ؟ وإليكم ما قاله الغراوي
عن الملكة العربية السعودية ف أحد أشرطته.

 إذا تلفت هاته الكومة عن شرع ال قصم ال ظهرها، مت تلفت عنقال الغراوي : "
].1" [شريط حياة ابن باز جهة نشر التوحيد وماربة الشرك قصم ال ظهرها

 قلت : فهل يظن الغراوي أن العلماء السلفيي ف الملكة العربية السعودية سيتخلفون على
 !وهل يعقل أن يتخلفوا عن شرع ال تعال ؟ الدعوة إل التوحيد ونبذ الشرك والشركي؟

  ويقتدي بم ف علمهم. فهذه دعوة القطبية الصالهذا ل يظنه سلفي يدعو بدعوة السلف
وأنصارها من السرورية وغيهم.

كذبة صلعاء وفرية شنعاء من الغراوي :
 قال الغراوي كاذبا: " فنحن ول المد أول ما رضعنا من ثدي أمهاتنا هو كره أهل

 البدع وماربة أهل البدع فمن رحة ال بنا أننا ول المد ل ننتسب كما انتسب كثي من
 إخواننا إل طائفة من الطوائف فقبل بلوغنا ول المد عرفنا هذا النهج البارك واقتنعنا به
 وبفضل ال تعال دافعنا عليه قبل بلوغنا سن الرشد كنت أدافع على هذه الدعوة السلفية
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].1ف بلدي الراشدية وهي الت تسمى بلد الغرفة" [شريط رفع اللتباس جهة 
 وإليكم الواب على هذا الكذب من الشيخ ممد تقي الدين اللل – رحة ال تعال-

 قال ف رسالته للشيخ عبد الكري صقر ممد الصقر الت سبق نقلنا إياها "... ورجعت إل
 م وبدأت الدعوة ف أناء الغرب من ذلك الي إل الن، وقد هدى1959الغرب سنة 

 ال على يدي إل توحيد ال وسنة رسوله خلقا كثيا منهم ممد بن عبد الرحن الغراوي
 فإنه زارن ف بلدنا سجلماسة وهو أمرد ليس ف وجهه شعر مع رجل من التآكلي
 بالقرآن، وقلت له يا غلم ماذا تعمل؟ فقال حفظت القرآن وأنا أرافق التآكلي به

 لتحصيل شيء من الال على القراءة على الموات، فقلت له أنت ل تزال غلما صغيا،
فكيف تضيع حياتك بل علم، فقال ل كيف أتعلم وأنا ل أدخل الدرسة قط ... 
 إل أن قال الدكتور تقي الدين اللل- رحه ال تعال- كما سبق نقلنا ذلك من

 رسالته... (وما شعرت إل وقد جاءن بب شبيب وذلك أنه قال ل إن اشتريت شهادة
 مزورة بستي درها تثبت ل أن نحت ف البتدائية وف التعليم التوسط إل ناية السنة

الثالثة..." 
 قلت : هذه شهادات من الغراوي على نفسه للشيخ ممد تقي الدين اللل أنه غي متعلم

 ! ث أي لنه ل يدخل للمدرسة، فكيف كان يفرق بي السنة والبدعة ويارب البدع ؟
 كره لهل البدع رضعه من ثدي أمه إن ل يدرس النهج السلفي ويتعلم ذلك ؟ فلو كان

  والفقه والديث من ثدي أمهاتا، فليس لا حاجة كلهاكذلك لرضعت المة العلم
!! بالتعلم

 وانظروا شهادته كذلك على نفسه للشيخ تقي الدين اللل وهو قوله "... وأنا أرافق
التآكلي به أي القرآن" وقوله "لتحصيل شيء من الال ...".

 فلعل أولئك التآكلي بالقرآن شيوخ الغراوي ف البدعة الذين علموه منذ ذلك الوقت
الرتزاق بالدين هم (أهل السنة) عند الغراوي.
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 ث هل من عرف النهج قبل بلوغه كما زعم وادعى يغش ويزور ويشتري شهادة
! سبحانك هذا بتان عظيم. مزورة؟

ورحم ال تعال القائل :
- تصدر للتدريس ك¥¥ل مه¥وس
- فحقا لهل العلم أن يتم¥¥ثل¥وا
- قد هزلت حت بدا من هزالا كلها

ج¥هول يسمى بالفقيه ال¥درس
ببيت قدي قد ش¥¥اع صي¥ت¥ه
وقد سام¥ها ك¥ل مف¥ل¥¥س

  بريء من هذا الزور البتدع، اللهم إن كان يقصد منهج التآكلي الصالفمنهج السلف
 بالقرآن من البتدعة، عندئذ يكون قد صدق. فالغراوي ل ينقطع طول حياته عن الكذب

والتزوير والتحريف والتدليس ليومنا هذا، وإليكم بعض المثلة على ذلك.

الغراوي يرف كلم ابن تيمية رحه ال تعال.
 "، ف معرض الستشهاد بكلم6قال الغراوي ف مسودته "أهل الفك والبهتان ص 

العلماء على العذر بالطأ إذا وقع فيه العال.
].20/34" [قال الغراوي أنظر الفتاوى وهذا شريح القاضي ينفي صفة العجب"

وإليكم كلم شيخ السلم أحد ابن تيمية رحه ال تعال :
 أو اعتقد أن ال ل يعجب، كما اعتقد ذلك شريح لعتقاده أن" قال ابن تيمية :

].20/34" [الفتاوى العجب إنا يكون من جهل السبب وال منه عن الهل
 قلت : فقارنوا بي كلم الغراوي أن شريح نفى صفة العجب، وكلم ابن تيمية، أو اعتقد

أن ال ل يعجب ث بي أسباب اعتقاد شريح لذلك..
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وقال الغراوي كذلك عن المام أحد :
 "وهذا إمام أهل السنة أحد بن حنبل نقل عنه أنه أول صفة اليء بجيء أمره. نقله عنه

  وأحال الغراوي على الستقامة6 حنبل ف كتاب النة. [أهل الفك والبهتان ... ص
1/74.[

.1/74قلت وإليكم ما ذكره شيخ السلم ف الستقامة 
قال ابن تيمية رحه ال تعال :

 هل ينظرون إل أن"وقد نقل حنبل عن أحد ف كتاب "النة" أنه تأول قوله تعال ﴿
 ]. فإن الهمية الذين210 ﴾ [سورة البقرةيأتيهم ال ف ظلل من الغمام واللئكة

 ) بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامةناظروه احتجوا على خلق القرآن بقول النب (
 كأنما غمامتان أو غياتيان أو فرقان من طي صواف، تاجان عن صاحبهما، وما ييء إل

 هل ينظرون إل أن يأتيهم ال ف ظلل منملوق، فقال المام أحد، فقد قال ال تعال ﴿
﴾. فهل ييء ال ؟ إنا ييء أمره. كذلك هنا إنا ييء ثواب القرآن.الغمام

فاختلف أصحابنا ف هذه الرواية على خس طرق :
 وقال قوم : غلط حنبل ف نقل هذه الرواية، وحنبل له مفاريد ينفرد با من الروايات ف
 الفقه، والماهي يروون خلفه. وقد اختلف الصحاب ف مفاريد حنبل الت خالفه فيها

 المهور، هل تثبت روايته ؟ على طريقي : فاللل وصاحبه ينكرونا، ويثبتها غيها
كابن حامد.

 لون ميء الرب بجيء أمره.ووقال قوم منهم : إنا قال ذلك إلزاما للمنازعي له، فإنم يتأ
ء ثوابه، وهذا قريب.ي كلمه مميءقال : فكذلك قولوا : 

 وقال قوم منهم : بل هذه الرواية ثابتة ف تأويل ما جاء من جنس الركة والتيان
والنول، فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد لذلك، وهذه طريقة ابن الزغوان وغيه.
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 وقال قوم : بل يتأول بجيء ثوابه، وهؤلء جعلوا الرواية ف جنس الركة دون بقية
الصفات.

 وقال قوم، منهم ابن عقيل وابن الوزي، بل يتعدى الكم من هذه الصفة إل سائر
الصفات الت تالف ظاهرها، للدليل الوجب لخالفة الظاهر.

 وبكل حال، فالشهور عند أصحاب المام أحد أنم ل يتأولون الصفات الت من جنس
 الركة كاليء والتيان والنول والبوط والدنو والتدل، كما ل يتأولون غيها متابعة

للسلف الصال، وكلم السلف ف هذا الباب يدل على إثبات العن التنازع فيه". اه¥.
 قلت : وقد أسقط الغراوي الرف بقية كلم ابن تيمية ول يلتفت إليه حت يد العذار

 لنفسه على مالفاته للسنة، ويعل المام أحد – رحه ال تعال – قنطرته لذلك. وليس لنا
 ما نقوله أكثر من هذا، فجواب ابن تيمية – رحه ال تعال – ودفاعه عن المام أحد

 الزور و الغاش الكذاب.الصديق الثان فيها الرد على الغراوي الرف

 عبد السلم ياسي شيخ الطريقة الياسينيةعنتريفات الغراوي 
 إن ما عند عبد السلم ياسي شيخ الطريقة الياسينية بالغرب والت يطلق عليها اسم "العدل
 والحسان" – زعموا – ف كتبه من الرافة والضلل وقوله باللولية والطعن ف الصحابة
 الكرام رضي ال تعال عنهم ومدح الرافضة والثناء على رؤوس الزندقة والكفر ومن بينهم

 ج على ولة أمور السلمي ودفعهم للفتنة والبغي والرابةوالمين ودعوة الشباب للخر
 يكفي للمنصف أن يفضحه بذلك ويكشف فتونه للمسلمي ليتجنبوه ويتبعدوا عنه، إل أن

 الغراوي الرف ل يكتف بذا أو كأنه ل يقف على ذلك فقام ينقص من كلم الدعو
ياسي ويزيد مرفا عنه وكاذبا عليه وإليكم بعضا من ذلك التحريف والتدليس.
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 ) (من ل شيخ له فل387قال الغراوي "قال ياسي ف السلم بي الدعوة والدولة (ص 
 تكفي) [الحسان ف اتباع السنة مدخل له ف أمرنا هذا ويلحون على أن صحبة اليت ل
].102والقرآن ل ف تقليد أخطاء الرجال، الزء الول، ص 

 ) :"واطلعت ف387 وإليكم ما قاله ياسي الضال ف السلم بي الدعوة والدولة (ص
 تارب اليهود والنصارى الروحية ث رجعت إل كتب الصوفية أستقصيها وأنشد الفتاح

 الذي يفتح باب العرفة، فوجدت أنم رضي ال عنهم مموعون على أنه : "من ل شيخ له
 فل مدخل له ف أمرنا هذا" ويلحون على أن صحبة اليت ل تكفي. وكنت أنظر فيما
 كتبه بعض فطاحل العارفي بال فل أطيق الستمرار ف قراءتم لغرابة ما ينطقون. ولا
 أيأسن طلب الشيخ، لا أراه من عموم الكفر وقلة الصالي، عولت على الرجوع إل

 الاهدة بنفسي وشرت على ساعد الد. ودخلت ف مهامه بل مرشد فداومت التلوة
 والذكر والصوم والوع والسهر والعزلة.، وفعل شعرت أن زمان نفسي أخذ يفلت من

يدي ول أزداد مع اليام إل انعزال واستجاشا من الناس وضيقا بذه الياة الدنيا".
 قلت : هذا نص كلم ياسي الضال، وفيه من النكرات والضلل ما يكفي النصف للرد

 عليه دون التحريف والتدليس. ويظهر للقراء مدى تريف الغراوي على عبد السلم
ياسي.

 ): وما391 : "قال ياسي ف السلم بي الدعوة والدولة (ص 105وقال الغراوي ص 
 يسميه اللحظون حلقات الرقص الصوف، إن هذه العمارة استدعاء للحال وتعرض له

 وتواجد وحني إل لذة الال وشتان ما بي الال الق والفتعل وبي الوجد الق
والتواجد، ومن أنكر على الذين يفتعلون الال ويصطفون ليقصوا معذور". 

  :"والناس يعرفون ما يسميه بعض الصوفية391وإليكم ما قاله الضال ياسي ف الصفحة 
 عمارة، وما يسميه اللحظون حلقات الرقص الصوف ..." فحذف الغراوي بداية الكلم

ليغي معناه.
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 إل أن قال ياسي "... ويصطفون ليقصوا معذور ومعه حججه، ل سيما إن تدهور
 التصوفة القلدون إل احتراف الرقص ونسبوه إل الصوفية البرار على أن الال ل عبة به

 وليس القصود من السلوك، بل هو يكون أحيانا حجر العثرة واللهاة الهلكة للسائر مت
وقف عنده".

 قلت : حذف الغراوي تتمة الكلم ليورط ياسي مع العلم كما سبق ذكره أن ف كلم
 ياسي الضال من الهالك والرزايا ما يكفي للمنصف فضحه والرد عليه ولكن الغراوي

ابتلي بالتحريف والتزييف، وال الستعان.
  "ومنهم391 : قال ياسي ف السلم بي الدعوة والدولة ص 104وقال الغراوي ص 

 من يذهب به الال ويستخفه فيفتر عن ذكر ال وعن العمل الصال ويتحول حاله إل
 اضطراب شيطان إن ل يعصمه ال والال وجد ل يلك النسان معه نفسه، فهو

غلبة ...".
قلت : فإليكم كلم ياسي.

 قال ياسي : "ومن الناس من تكون طلبته ف طريق ال حصوله على الال، ومنهم من
يذهب به الال ويستخفه ..." إل آخر ما نقل الغراوي.

فحذف الغراوي أول الكلم ليغي العن وقصد ياسي.
.)1() أي ياسي ف رسالته "السلم أو الطوفان"13قال الغراوي ويقول ف (ص 

 رسالة "السلم أو الطوفان" أرسلها الدعو ياسي لول أمرنا السن بن ممد بن يوسف – رحهم ال تعال – يدعي )(1
 نصحه فيها بينما ياسي من أضل خلق ال تعال، فهو حلول، قبوري مرف، زنديق بسبه للصحابة الكرام والتعرض إليه¥¥م
 ورميهم بالعظائم، وف القابل يثن على الرافضة ويلمع صورتم وعلى رأسهم شيطانم العاصر المين بل أثن كذلك حت
 على ماوستونغ كلب الشيوعية، وهو كذلك داعية للفتنة والروج على الكام وتريض الرعاع والسوقة عليه¥¥م، وق¥¥د
 فضحت أمر هذا الضال ورددت على كل نقيصة ذكرتا عنه هنا ف كتاب "إرشاد الائرين وتن¥¥بيه الغ¥¥افلي لجتن¥¥اب
 ضللت وجهالت وبغي عبد السلم ياسي" على ثلث طبعات ث اختصرته ف رسالة بعنوان : "قومة الدعو ياسي الفتان

بي رسالة الطوفان والروج للعصيان" فالمد ل تعال الذي وفقن لذلك بتوفيقه.
 أما رسالة "السلم أو الطوفان" الت يدعي أنه جاء يقدم با النصح للملك السن بن ممد بن يوسف – رحهم ال
 تعال – وهو غي أهل لذلك، لنه هو بالنصح للبتعاد عن ضلله وزيغه عن منهج النبياء أول، فإنه كان يقص¥¥د ب¥¥اته
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"وإن كنا نمل السبحة ونزور الضرحة".
 قلت : هذا الكلم وجهه ياسي إل ول أمرنا اللك السن بن ممد بن يوسف – رحه

ال تعال – وقد حرف فيه الغراوي فحذف منه السباق واللحاق.
وإليكم كلم الدعو عبد السلم ياسي كما جاء ف الصل.

قال الدعو ياسي لول المر اللك السن بن ممد – رحهما ال تعال –
 وكيف لنا أن نصلح هذا" "قال سليمان – يقصد ياسي سليمان بن عبد اللك – 

الفساد؟ قال أبو حازم : أن تأخذ كل شيء من حله وتضعه ف حقه".
 كم يبدو مفهوم اللية والرمة غريبا ف زماننا وذلك يبي لنا مقدار بعدنا عن ال وغفلتنا

 عنه وإن كنا نمل السبحة ونزور الضرحة ونبعث السلم سنة كاملة زورا وبتانا ث نتبع
اه¥ كلم ياسي.ذلك ببعث الشتراكية".

قلت : فليقارن القراء ما ذكره الغراوي مرفا به على ياسي.
 وما جاء ف النص الصلي عند الدعو ياسي لتعلموا غشه وتزويره الذي ترب معه منذ

صغره.
وقال الغراوي كذلك عن ياسي :

 "وأن تواظب على قصع الكسكس لضرحة الصالي".14ويقول ف الصفحة 
وإليكم كلم ياسي من رسالته.

 قال الدعو ياسي :"ماذا يغن عنك يا أخي البتلى باللك أن تتصدق ذات اليمي وذات
الشمال وأن تواظب على قصاع الكسكس لضرحة الصالي". 

 الرسالة الصول من اللك رحه ال تعال على ظهي ملكي يتمكن به من السيطرة على الطرق الصوفية وخصوصا الطريق¥¥ة
 البوتشيشية الت كان يتمن قيادتا والتمكن منها بعد موت شيخه العباس إل أنه طرد منها شر طردة. وقصده بالس¥¥لم أو
 الطوفان أي "الصوفية أو الطوفان". وقد أفصلت ف هاته السألة وغيها ف الكتابي السالف ذكرها "إرشاد ال¥¥ائرين ..."

 فالمد ل تعال الذي وفقنا لذلك.و"قومة الدعو ياسي ...". 
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أب عبد الرحان علي بن صال الغرب السوسي         

 قلت : هكذا حرف الغراوي اللبس بالباطل على هذا الضال الراف والروري القبوري
 عبد السلم ياسي الفتان، وكما سبق ذكره فإنه يوجد ف رسائل الدعو ياسي وكتبه من
 الطامات والرزايا والزندقة ما يغن للتحريف عنه وبتر كلمه من سباقه ولاقه للستدلل
 على زيغه عن منهج السلف الصال والدعوة للخروج على ول المر وإحداث الفتنة ف

البلد.
 إل أن الغراوي ابتلي بالتحريف والتدليس والكذب والتلبيس وقد مر بنا ف هاته الورقات

 بعضا من ذلك بل لقد وقفنا على أكثر من هذا ف جهات متعددة من رسائله وكتبه سنأت
على إخراجها إن شاء ال تعال.

 قلت : هذا بعض ما جاء ف كتب هذا البتدع وأشرطته من طعنه ف العلماء السلفيي،
 وكلم أهل العلم فيه وجرحهم الفسر الفصل له، وتكفيه لكام السلمي ونعت

 التمعات السلمة بالاهلية بل وبالردة، وبكذبه ودعوة الناس إل ذلك، وتريفه على
 الخالف للنتصار لذهبه وطعنه ف الامعات السلمية ووصفها بعدم الخلص ث ثناؤه

  – الصالعلى سيد قطب ومدحه إياه ذلك الدح والثناء الذي ل يقله ف علماء السلف
ال حسيبه -.

 ونتم مع هذا البطال والفأر الفار بأبيات من قصيدة شيخنا ممد تقي الدين اللل –
 رحه ال تعال – الت ساها "الكتيبة الظفرة ف رجم شياطي البغي  والشرك والبدع

الستنكرة".
قال رحه ال تعال :

- وكم رائش سهما ليصطاد غيه
- وهل أنت يا مغرور إل معب¥د
- وقبة أضحى لا الو خالي¥ا

- فل تفرحي يوما سيأتيك صائد

أصيب بذاك السهم ف ثغرة النح¥ر
حقي كفأر صال ف غيبة ال¥ه¥¥ر
من النسر والعقبان والبازي والصق¥ر

ويسقيك كأس التف كالصاب والصب
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  المعرب في فضح رؤوس الضلل والفتنة والتكفير بالمغرب

﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾.
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