
بسم ال الرحن الرحيم
 إن المد ل نمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بال من شرور أنفس��نا
 وسيئات أعمالنا , من يهده ال فل مضل له, ومن يضلل فل هادي له ,
 وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له وأشهد أن مم��دا عب��ده

ورسوله .
أما بعد :

 نقدم للقراء الباب الول من الفصل الثالث  م�ن كت�اب " ط��واغيت
 الوارج بالغرب بي الفتاوى التكفيية والعمليات الجرامية النتحارية

  ) بالغرب . قمنا1427/ 2006" الذي صدر قبل سنوات أي ف ( 
 فيها  بعون ال تعال وبتوفيق من��ه بفض��ح رؤوس التكفي وطغ��اتم

بالغرب القصى بأنواعهم , وإخراج أصول   دعوتم .
التكفي والجرة-
التكفي بدون هجرة-
غلة التكفي بدون هجرة-
التكفي ب� ( الاكمية ) .-

 وهذه الفئة الضالة الخية هي الت تمنا , فالفئات الخرى حال��ا
 معلوم عند الكثي من السلمي بتكفيه��م ك��ل التم��ع الس��لم
 وتركهم الصلة ف الساجد وأصول أخرى من وحي إبليس عرف��وا
 با ف دعوتم الفجة  الفاجرة وبذا عرف حال دعوتم عن��د فئام
 عديدة من السلمي  أما الفئة الض��الة الخية  أي الكف��رة  ب�
 ( الاكمية ) إن صحّ  السم , فهؤلء الثابت عندهم  والصل الذي
 فيه يوالون وعليه يعادون  هو تكفي الك�ام الس�لمي ث إل�اق
 العلماء السلفيي بم , فمن تبعهم على منكرهم وضللم فهو منهم
 يعطوه السكتة والطبة , ومن حاجهم بنصوص الوحيي الش��ريفي
 على فهم السلف الصال  الصحابة الكرام رضي ال تعال عنهم ومن
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 تبعهم بإحسان , عادوه وشنوا عليه حرب الكذب والفتراء وق��الوا
 بكفره . فهم ينصبون شباكهم لصطياد الخلص��ي الغفلي ت��ت
 ذريعة إرجاع اللفة على منهج النبوة �زعموا� وكذلك ق��ولم
 (إن الكم إل ل ) ,حق أرادوا به باطل وهو ما أجاب به الصحاب
 الليل علي بن أب طالب أسلفهم الذين مضوا وكانوا  أول فرق��ة
 خرجت ف السلم , كما ذكر ذلك شيخ السلم أحد بن تيمي��ة
 رحه ال كل هذا منهم لكي يعموا وصف دعوتم الفجة وحقيقتها
 الفاجرة حت يدوا السبيل بقول بردة الكام  الس��لمي م��ن غي
 الرجوع إل النصوص الشرعية ف ذلك والعمل على فهمهما بفه��م
 السلف الصال � رحهم ال تعال � ث ألقوا بك��ام الس��لمي
 العلماء السلفيي , ورموهم بأبشع ما عندهم ف كنانتهم من س��هام
العظائم والكذب والزور مثل(عملء الط��واغيت ),(جواس��يس ),
 (مرجئة مع الكام خوارج مع الدعاة ), ( علماء اليض والنفاس )
 إل غي ذلك من ألفاظ التقبيح  والتجريح حت يشككوا ف العلماء
 السلفيي جوع الخلصي الغفلي ويتم إسقاطهم ويترك الرج��وع
 إليهم ف السائل العلمية , آنذاك يلو الو لرؤوس التكفي وطغاتم
 فيوجوا لسلعتهم الاسرة ويقولوا ف دين ال تعال ما شاءوا, ف��إذا
 تقدم أحدهم ليحاج الفسدين الضالي الضلي بكلم العال السلفي
 الفلن وأقام عليهم بكلمه ف الباب الدليل على زيغهم عن الق ,
 قام أذناب رؤوسهم وطغاتم من يتمعون حولم ويتبعونم عل��ى
 ضللم مثل الدواب والنعام  وقالوا لذلك الذي حاجهم: إن أولئك
 العلماء الذين تستشهد بم(عملء)(وجواسيس) و(أعداء للحكم با

أنزل ال تعال) إل غي ذلك ما تلقنوه من رؤوسهم وطغاتم.
 وسوف يقف معنا القراء على مثال من صنيع وخزي هذه الزم��رة
 الائبة الاسرة من كلم الطاغية ممد بن السن الفزازي ف كلمه

-1419على العلماء السلفيي ف شريط سعي س��جله ف س��نة (
 ) ف جلسة خاصة , ث سنعمل عل��ى إخ��راج س��قطات1993

 وطامات ابنه ممد بن ممد الفزازي وما تلفظ به ف حق الم��امي
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 العالي عبد العزيز بن باز, وممد بن صال العثيمي-رحهم��ا ال
 تعال-ث كذبه على شيخ السلم أحد بن تيمة, ث جهالته وشركه
 بال تعال ,حت يعلم القراء الضلل والهل الذي يمل��ه ه��ؤلء
 الرمون الائبون الاسرون,وقبل ذلك ل بأس أن نقف عند مسألة
 مهمة  جدا جاءت ف عنوان الكتاب فتعمدت إعادة ذكرها ف هذه
 القدمة مرات ومرات , وهي وص��فنا للخ��وارج  العاص��رين ب
 ( الطواغيت ) والذي جاء ف عنوان الكتاب " طواغيت ال��وارج
 بالغرب.. " وإطلقنا وصف " الطاغوت على الفزازي "  إل غيه

من رؤوس الفتنة والشر .
 نقول هذا بسبب قيام زمرة من الهلة يترأسهم ك��اثوليكي س��ابق
 قضى ف الكاثوليكية بدينة أكادير بالغرب القصى سنوات عدي��دة
 ث زعم أنه تاب من ذلك ورجع عن كفره الذي كان علي��ه , وال
 تعال أعلم بقيقة أمره , فأنشأ مواقع إلكترونية بدأ ينشر فيها سه ,
 منها ( الغرب القصى )  ث أبدل هذا السم ب�(دعوة ال��ق) ...
 كما سبق أن كان ينشر مقالت لعماء ودعاة على مواق��ع ومنه��ا
 موقع سحاب , فتفطن الشرفون لزيه فحذفوا اسه م��ن الكت¢��اب

ومنعوه عن ذلك.
 هذا الكاثوليكي السابق الدعو السن أكشار أبو الارث وال��ذي
 يكتب بأساء مستعارة ... زعم أن علي الغرب بق��وله (ط��واغيت
 الوارج ...) أنه يكفر الوارج ويقول بروجهم من السلم وهو
 الذي كان ف فترة مضت  أي أبو الارث , ل��ا ك��ان متس��ترا
 بالسلفيي بدينة أكادير يصول ويول بذا الكتاب ويعمل على نشره
 بل نشر منه فقرات على موقع سحاب , وقد تبعه على خزيه ه��ذا
 ضال آخر ذئب جائع يتستر بدار الديث –زعم – بأكادير ليأكل
 وينهب أموال الستضعفي والسذ¦ج اللذين يهل��ون ح��اله باس��م
 الدعوة السلفية , وهو أيضا كان يصول ويول ب��ذا الكت��اب ,
 فليبشر هذا الائع والذئب الائع آكل أموال الناس بالباطل ,  بنهايته
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 عما قريب , حيث لن يسمع له ل هسا ول ركزا . فسوف نعمل
 على إخراج مثالبه وفساده وإفساده,حت يعرفه القاصي والدان ولعله
 قد نسي أو تناسى الكثي من صنائعه الخزية ال��ت سنقص��م ب��ا
 ظهره,فليعد هذا الذئب الائع العدة لذلك, وإن تستر بالعديد م��ن
 العلماء السلفيي الذين يهلون حاله بل عينه . ومنها التشنيع ب��ول
 أمرنا ممد بن السن �وفقه ال تعال للخي وأعانه عليه � ه��ذا

استطراد كان لبد منه.
نعود لسألة (الطواغيت) الت جاءت ف عنوان الكتاب فأقول :

 :"...ث18سبق أن ذكرت ف مقدمة الكتاب ق��ول ف الص��فحة 
 عرض أقوالم وأفعالم � أي الوارج العاصرون � على نص��وص
 الوحيي الشريفي كتاب ال تعال , وسنة نبيه الصحيحة الفهوم��ة

بفهم السلف..."
 هذه من جلة شروط ذكرتا ف مقدمة الكتاب اشترطتها على نفسي

وهي أهها.
 فمسألة وصفي للخوارج العاصرين ب�(الطواغيت )عن��دي فيه��ا

سلف وما أدرك ما سلف وهم الصحابة الكرام.وإليكم ذلك.
 :تقيق مي ال��دين عب��د76ذكر البغدادي ف الفرق بي الفراق "ص

 الميد: طبعة الكتبة العصرية ":أنه لا "انتهى خبهم � أي الوارج �
 إل علي رضي ال عنه , فسار إليهم ف أربعة آلف من أص��حابه وبي

يديه عدي بن حات الطائي وهو يقول :
نسي إذا ما كاع قوم وبل�دوا ** برايات� صدق كالنسور الوافق
إل شر. قوم من شراة تزبـوا** وعادوا إله الناس رب الشارق
طغاة عماة مارقي عن الدى**وكل يرى ف قوله غي صـادق
وفينا علي ذو العال يقودنا *** إليهم جهارا بالسيوف البوارق"
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 قلت : فهؤلء الرجال ونعم الرجال الصحابة الكرام رضي ال تعال
 عنهم هم سلفنا ف كل صغية وكبية , فهذا أنشده عدي بن حات
 بي يدي الصحاب الليل علي بن أب طالب � رض��ي ال تع��ال
 عنهما � فأقره على ذلك رضي ال  تع��ال عن��ه ,فم��اذا بق��ي
 للكاثوليكي السابق �وال تعال أعلم بقيقة أمره الن- وال��ذئب
 الائع الضال الائع أن يقول بعد هذه الص��فعة الس��لفية عل��ى أم

رؤوسهما وأدبارها .
 أما حول تكفي الوارج و الحكام الواردة عن العلماء ف ذل��ك ,
 وحكم من زعم كفر الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ مم��د ب��ن
 صال العثيمي وأنما يعيشان ف الردة , وأن الشيخ عبد العزيز ب��ن
 باز هو " بابا الفاتيكان " وكل هذا الجرام ص��در م��ن ه��ؤلء
 الطواغيت  ممد بن السن الفزازي الب , وابنه ممد بن مم��د
 الفزازي , وغيها من ساروا على دربما ف الغواية والضلل بل إن
 ممد بن ممد الفزازي  سجل ستة أشرطة سعية ساها " ال��رجئة
 يهود القبلة " أي " السلفيون يهود القبلة " – فض ال فاه وخ��اب
 وخسر  وقد انتقم ال تعال لوليائه الشيخي عبد العزيز ب��ن ب��از
 وممد بن صال العثيمي من هذا الرم فأدخل السجن بعد أحداث

  ) النتحارية بالغرب وحك��م ب�(ثلثي2003 ه� - 1424( 
 )6052سنة) –اللهم ل شاتة – روى المام البخاري ف الرقاق ( 

 باب التواضع عن أب هريرة قال : قال رسول ال ص��لى ال علي��ه
 وسلم " من عادى ل وليا فقد آذنته بالرب..."الديث. وهذا من
 ال تعال نكال لذا الرم وأمثاله ف الدنيا أما ف الخرة فهو داخل

ف حديث الفلس إن ل يعد عما قاله وأمثاله قبل هلكهم .
 والوضوع كما ورد ف أصله أي كت��اب "ط��واغيت ال��وارج

بالغرب ...".ينقسم إل قسمي :
 القسم ( العلى ) وهو ف القيقة الدن هو كلم الطاغية ممد بن
 السن الفزازي , وما يوجد تت هذا الكلم هو تعليق الؤلف على
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 هذا الطاغية الذي تاوز اليوم ثاني س��نة , ولزال عل��ى تكفيه
 للمسلمي وعلمائهم وحكامهم � خاب وخسر � وقد بقي مث��ل
 البعي التائه والكلب الجرب ل يقترب منه إل القليل م��ن ال��ذين
 لزالوا مغترين ببعض زيغه إو من أشربت قلوبم البدعة والوى مثله

.
 ف¼أ¼م½ا الز½ب«د¾ ف¼ي«ذ¿ه«ب¾ ج¾ف¼اء و«أ¼م½ا م«ا ي«نف¼ع¾ الن½اس« ف¼ي«مºك��¹ث¹ ̧ف��يقال تعال : 

).17(الرعد الÀرº̧ض"

التعريف بالخ علي الغرب
 هو من تلمذة الدكتور ممد تقي الدين اللل � رحه ال تعال �
 حيث جالسه وهو صغي السن ل يتجاوز السابعة عشر سنة وتلميذ
 كذلك لحد تلمذة الدكتور اللل الكبار وقد حضر زيارت الشيخ
 اللبان � رحه ال تعال � للمغرب حيث لزمه مع مموعة م��ن
 تلمذة الدكتور اللل مدة إقامته بالغرب , كما أنه حضر زي��ارة

الشيخ حاد النصاري � رحه ال تعال � للمغرب .
 ودرس الفقه ف مساجد العاصمة الرباط على العديد م��ن الفقه��اء
 الالكية , وقد أثن عليه وعلى عمله الشيخ ربيع عند زيارته ل��ه ف

 م كما شكره عل��ى بع��ض2007ه� 1428بيته ف حج موسم 
مؤلفاته وجهوده العلمية .

وللخ علي بن صال الغرب مموعة مؤلفات هي :
 �"إرشاد الائرين وتنبيه الغافلي لجتناب ض��للت وجه��الت

 ص"338وبغي عبد السلم ياسي وهو من 
 فضح فيه شيخ (الماعة ) الصوفية الياسينية الارجية الت تطلق على
 نفسها"جاعة العدل والحس�ان" وق�د ت إخراج�ه عل�ى ثلث

طبعات , ول المد والنة .
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 � كتاب :"قومة الدعو ياسي الفتان بي رسالة الطوفان وال��روج
ص وهو متصر للكتاب السابق .130للعصيان".جاء ف 

 � كتاب : "طواغيت الوارج بالغرب بي الفت��اوى التكفيي��ة
  صفحة ) ج��اء404والعمليات الجرامية النتحارية ". وهو ف (
فضحا للخوارج العاصرين بأصنافهم الربعة.

 وسيصدر للخ علي بن صال الغرب بعد أي��ام إنش��اء ال تع��ال
كتابي .

 الول :"إعلم سفهاء الحلم بتحري التفجيات ف السلم "جاء ف
صفحة تقريبا .120

 136الثان: " تنبه النام بتحري الضراب عن الطعام ف السلم ".
صفحة تقريبا.

 ركز فيه على تري المتناع عن الكل من غي س��بب مش��روع
والذي أبدل الوارج اسه إل "الضراب عن الطعام ".

 وسوف نعمل على إصدار التمهيد والقدمة من هذا الكتاب عل��ى
هذا الوقع بعد أيام إن شاء ال تعال .

 � كتاب :"بدل الهود ف فضح من ادعى أن الرسول كان يداري
اليهود."(مطوط)

 �"التنكيل با ف كتب وأشرطة الغراوي م��ن التكفي واله��ل و
الباطيل" (مطوط).

 �" كشف ما ألقاه الشيطان على قلب الهمي البان الزبي الدحان
" (مطوط).

 � " العيار العرب ف كشف أهل الزي��غ والض��لل ب��الغرب "
( مطوط).
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 وللخ علي الغرب أكثر من عشرين مق��ال ف الص��حف واللت
 الغربية ف الرد على أهل البدع والضلل زيادة على ثلثة رس��ائل

صغية ف الرد على الضال ممد بن عبد الرحان الغراوي
-وقفات سلفية مع التكفيي الغراوي ف لقاءه مع الصحيفة الغربية. 1
- ممد بن عبد الرحان الغراوي مكفر متستر .2

 - العرب ف فضح رؤوس الضلل والفتنة والتكفي بالغرب.3
 ومنها كذلك رسالة بعنوان "شظايا النيان ف فضح البان " دفاع��ا
 عن الشيخ ربيع الدخلي حول رسالة بعن��وان"ل��ك ال ي��ا أب��ا

 )2002ه� 1422السن"صدر الرد ف (
 رسالة بعنوان :" إرواء الغليل بتجريح حامل لواء الرح والتع��ديل

  ) ه�ذا2008-1429لفال الرب ومنهجه العليل " ص�در ف (
 زيادة على أعمال عقدية وحديثية ستصدر للخ علي ب��ن ص��ال
 الغرب حول المامي الدكتور ممد تقي ال��دين اللل , والش��يخ
 ممد ناصر الدين اللبان- رحهما ال تعال – وعمل له للش��يخ
 ربيع الدخلي – سيصدر قريبا- إن شاء ال تعال على هذا الوق��ع,
 ف الرد على فوزي البحرين وهو أرجوزة من عشرات البيات ض��من رد
 الشيخ ربيع على فوزي الشري السعور رسالة الشيخ ربيع " البي��ان ل��ا

  وتزيي الشيطان ",ورد آخرفاشتمل عليه البكان وما ف معناه من زخار
 بعنوان :" يا متاريس علي حسن الخذول ل يضي الفحول أراجيف الفسول

" عما قريب إن شاء ال
 نسأل ال تعال أن يوفقنا للحق والدفاع عنه واجتناب الباط��ل .

وفضح أهله , وأن يعلنا وإياه مفاتيح للخي مغاليق للشر .
وصلى ال وسلم على نبيه وآله وصحبه .
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*******

***

الفصل الثالث

التكفي بالاكمية أو (الكمة)وتا غاط

- ممد بن السن الفزازي

- ممد بن ممد الفزازي

الطرق ومن دونما من سق�اط التاع وقط�اع
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قال تعال : 
  [النور﴾ف_لkيaحbذ_ر� الiذ�ينa يcخaال�فgون_ عaنb أ_مbر�ه� أ_ن تcص�يبaهcمb ف�تbنaةd أ_وb يcص�يبaهcمb عaذ_ا̂ب أ_ل�ي̂م ﴿

63.[
].3/288قال الافظ ابن كثي – رحه ال تعال [ج 

﴿ dةaنbف�ت bمcهaص�يبcأي ف قلوبم من كفر أو نفاق ﴾ أ_ن ت 
 أي ف الدنيا بقتل  ﴾ أ_وb يcص�يبaهcمb عaذ_ا̂ب أ_ل�ي̂م﴿أو بدعة 

أو حد أو حبس أو نو ذلك" اهـ.
].6/173وقال المام ممد المي الشنقيطي –رحه ال تعال– ف أضواء البيان [

 ). وقالقال بعضهم : هي الطبع على القلوب بسبب شؤم مالفة أمر ال ورسوله (
بعض العلماء : فتنة : منة ف الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم ف الخرة" اهـ.
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الطاغية الكب ممد بن السن الفزازي
      بالغرب  )  1   (  رأس التكفي بالاكمية (الكمة)

ــل إل التكفي  يعد الطاغية الكب ممد بن السن الفزازي (الندي) هو أول من أص
 مل لواءا حهوبالاكمية وجعل له قواعد بالغرب ودعى له بكل ما يلك من وقت، و

 دعوة النبيــاءوالــارب لــالعداء والفتراء على علماء التوحيد بل للتوحيد نفسه، 
ــاء استبدلا بدعوة الوارج لقتال الكام ومقاتلتهموالرسل والت ــاء تت غط   إنش

 الدولة السلمية – زعم – وهو أول من هاجم العلماء السلفيي العاصرين بالتصريح
 بل ذهب الال بذا العميل أن كفرهم وأخرجهم عن ملة السلم وقال عنهم أنم ف

خندق واحد مع اليهود والنصارى وأطلق عليهم (علماء شرك القبور). 
 وهو أول من أفسد على ابنه الطاغية الفتون ممد بن ممد الفزازي دينه ورمى بــه ف
ــة ــرب داعي  مزابل الوارج ومستنقعات التكفييي، وأوهه أنه ل يوجد ف بلد الغ
 يستطيع أن يدعو إل (الهاد) ويقوم به مثله، فحمل وزره ووزر ابنه معه، وبا أن ابنه

ــدهالفتون كان على هوى والده الطاغية فإنه فتح قلبه له، واتبعه على ما زينه له   وال

ــن)(1   الكمة الول من أول فرق الوارج وهم أول من قال (ل حكم إل ل) كلمة حق أرادوا با باطل، وأول م
ــومقال با (عروة بن حذير) أخو مرداس الارجي، وقيل أول من قالا هو (يزيد بن عاصم الارب) ــك ي  وقد هل

  ويقال لم شراة أبادهم أمي الؤمني علي بن أب طالب رضي ال تعال عنه يوم النهروان فلم يفلت منهم،النهروان
ــرة  إل تسعة أنفس صار منهما رجلن إل سجستان ورجلن إل اليمن ورجلن إل عمان ورجلن إل ناحية الزي
 ورجل إل تل موزان ومنهم خرجت فرق الوارج (انظر الفرق بي الفرق للبغدادي) (واللل والنحل للشهرستان

ــاد)والتبصي ف الدين لللسفراين) ــاء (اله   وهم ف هذا العصر يرون مصارعة الكام وقتالم وقتلهم تت غط
 لنشاء الدولة السلمية قبل أي شيء حت التوحيد، وأول أعدائهم هم علماء التوحيد من الســلفيي ويســمونم

  دعوتهتبعه علىقد (علماء شرك القبور وعملء القصور). وهذا الطاغية من كبارهم وأول دعاتم بالغرب لذلك و
 ابنه الطاغية الفتون ممد بن ممد الفزازي وأعدادا من العاوين والرعاع والسوقة. تلك
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  ول أمرهعلمائه، ولواء الغدر ضدلوالشيطان لاربة دعوة التوحيد، وحل سيف الطعن 
،والكر والديعة لكل من اناز إليه ليسي معه على سبيل الرمي. 

 ويعد الشريط السمعي الذي سجله الطاغية ممد بن السن الفزازي بدينة الرباط سنة
ــدعوة للتكفي بـ1413-1993( ــه ومســار ال  ) أول نقطة تول ف مســار ابن

 (الاكمية) ف الغرب. وقبل أن ننقل للقراء الكرام ما جاء ف ذلك الشريط (القنبلة)
  سيبقى ف صحف سيئاته إل أن يلقى به رب العزة واللل فيوفيه حسابه – إنالذي

 كما أنه يعد من مظال العلماء السلفيي الذين سيسألون ال تعالل يتب ما قاله فيه - 
ــد  وأن له أن يسلم من حقوق أولئك البرياء وقد التحقبه حقهم يوم القيامة ،  العدي

منهم،  بالرفيق العلى، نطلب من ال تعال أن يرحهم ويوسع مدخلهم. 
ــة ــا مدين  وقد اختار ممد الفزازي وابنه أن يكون ذلك اللس بدينة سل وأن يتجنب
 الرباط خوفا من أن نكشف مثالبهما ونقوم بفضحهما مثلما وقع لما معنا من قبل ف
 أحد الالس، فاختار مدينة سل ليدا العتبار لنفسهما ويسجل شريط (احذروا علماء

الرمي)  
 فمن هو ممد بن السن الفزازي الذي أشعل نار الفتنة بالغرب ؟! وما مبلغه من العلم

؟ ومن شيوخه ؟.
ــة   بعدما أحيل ممد بن السن الفزازي على التقاعد من القوات السلحة اللكية برتب

 ) ضابط صغي، التحق بشيخنا المام العلم ممد تقي الدين اللل الذي كان)1 ((نقيب
 يقيم بدينة مكناس بعد رجوعه من الملكة العربية السعودية حيث قضى هناك سنوات

ــال :2004 يوليوز 21-143/15 إل أن أحد أبنائه صرح لحد السبوعيات بالدار البيضاء (العدد : )(1  ). وق
 (... وف هذه الفترة سيعي والدي مرشدا عاما للقوات السلحة اللكية سيكون له برنامج معي يلقي فيه ماضرات
 عب الثكنات العسكرية ...) قلت هذا غي صحيح وفرية أخرى من هؤلء القوم فالرشد العام للقوات السلحة ف

تلك الفترة كان هو العقيد عبد الرحن بن شعيب الدكال ابن العلمة الشيخ شعيب الدكال رحه ال تعال.
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  ممــد وغيها من الامعات العالية، وقــد طلــب)2(ف التدريس بالامعة السلمية
ــدكتورالفزازي   من الشيخ المام أن يلزمه ليستفيد من علمه ويتتلمذ عليه، فقبل ال

  الدكتورممد تقي الدين اللل ذلك – رحه ال تعال – إل أنه بعد أيام قلئل أحس
  بفراسته الت وهبه ال تعال إياها أن الفزازي ل يأت لطلب العلم ول يلتحق بــهاللل

ــذته ــض تلم  من أجل ذلك وإنا جاء لشيء آخر...) وأخب رحه ال تعال بذلك بع
 القربي من الذين كان يثق بم، وقد كان الفزازي يظن أن بكره سيضحك على هذا
 السلفي خصوصا وأن الشيخ – رحه ال تعال – كان ضريرا، وهــو ل يعلــم أن ال
 تعال ول الذين آمنوا، وأنه سبحانه معهم بعية خاصة توفيقية بعلمــه، وأنــا تعمــى
 البصار ول تعمى القلوب الت ف الصدور، وكما ذكرنا فقد كانت للشــيخ المــام

فراسة عباد ال الخلصي الوحدين وهبه ال تعال إياها قل ما تطئ هاته الفراسة.
 وبعدما فضح ال تعال أمره مع هذا العال الربان بالغرب ف قصــة يعرفهــا تلمــذة
ــد ــاول أن يعي  الدكتور اللل بـ(قضية الشهادات الرمية ف قمامات الزبال )  ح
ــائه ــاء قض  الكرة مع المام ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحه ال تعال – فأثن
ــه  مناسك الج زار الشيخ المام عبد العزيز بن باز ف بيته بكة ف العزيزية، وقدم ل

ــدين)تلمذة(نفسه بأنه داعية من الدعاة بالغرب القصى وأنه من  ــي ال   الدكتور تق
ــئلة طرح عليه الشيخ عبد العزيز بن بازمااللل ومن اللزمي له، وبعد   بعض الس

ــنانفجر ممد الفزازي بالطعن والقدح ف ول أمره   ف ذلك الوقت اللك الســن ب
  كان من الشيخ المام عبد العزيز بن باز – رحهممد بن يوسف رحهم ال تعال فما

 من أراد الوقوف على سية هذا المام السلفي الذي أكرم ال تعال به بلد الغرب وكان حلقــة وصــل بي) (2
 الشرق والغرب بل وصل علمه إل دول جنوب شرق آسيا، فعرف هناك قبل أن يعرفه الناس ف الغرب فليعد إل
 كتابه (الدعوة إل ال ف أقطار متلفة) وهي ترجة من الشيخ نفسه لياته الدعوية ف عدة أقطار من العال وقد عده
 عدد من العلماء أنه من مددي القرن الاضي وأنه من أئمة دعوة التوحيد وكتابه (سبيل الرشاد ف هدى خي العباد)

دليل على ذلك. 
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ــوء وأن  ال تعال – إل أن صاح ف وجهه ونره، وطلب منه أل يذكر ولة أمره بس
 لولة المور السلمي حق على رعيتهم، فل يســبونم ول يشــتمونم ول يرضــوا
 رعيتهم عليهم، بل يدعون ال تعال لم بأن يوفقهم للخي ويعينهــم عليــه، فــأحس

ــن أراد أن ينصرف الطاغية أن اللس ليس ملسه وأنه أخطأ الدف، فلما ــدم م  تق
ــظ  الشيخ بن باز وطلب منه بأن يعينه على فتح دار للدعوة بالغرب من أهدافها تفي

  مليون سنتيم)300 مليون درهم) (3القرآن الكري، وأنا تتاج إل مبلغ قدÂره بـ (
ــامله فما كان من الشيخ بن باز إل أن طلب منه أن يضر   تزكية من عند الشيخ الم

  ير أذيال الزي واليبة بفي حني ممد تقي الدين اللل من الغرب. فعاد الفزازي
والعار والذلة. 

ــد ــك العب  الول : أن ال تعال فضح أمره أمام ذلك المع من السلفيي على يد ذل
  بأنالصال والمام التقي السلفي الشيخ عبد العزيز بن باز حول طعنه ف ولة أمره، 

 وكان رحه ال تعال كلما زاره بعد ذلك داعية من الغرب سألهالرجل تكفيي جلد 
الشيخ بن باز قائل له : كيف حال الندي الفزازي ؟ 

  عما كان ينوي تقيقه على طريق الشيخ عبد العزيز بنخاوي الوفاضالثانية : أنه عاد 
 تفطن له الشيخ بن باز رحه ال تعالفلما باز تت غطاء دار للدعوة وتفيظ القرآن، 

 طلب منه إحضار التزكية من الشيخ ممد تقي الــدين اللل – رحــه ال تعــال –
خصوصا لا سع منه الطعن ف ولة أمره بالغرب. 

ــن  من هنا حل هذا التكفيي العداء للشيخ عبد العزيز بن باز رحه ال تعال وغيه م
 العلماء السلفيي العاصرين، وقام بعد ذلك بالجوم عليهم ورميهــم بالعظــائم – ال
 تعال حسيبه – فما ترك نقيصة إل ألقها بم ول مسبة إل وصمهم با بل ذهب هذا
 البتدع الرم أن جعل أئمتنا أخطر من اليهود والنصارى، وسنعود لذلك من كلمه إن

شاء ال تعال. 
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 ل تقف السألة عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحه ال تعال بل لا عاد للمغرب قصدو
ــوته،  الشيخ ممد تقي الدين اللل وطلب منه أن يكتب له وصية يستفيد منها بعد م
ــدين ــي ال  لن الشيخ عبد العزيز بن باز طلب منه إحضار تزكية من الشيخ ممد تق
 اللل لساعدته، فأجابه الشيخ اللل - رحه ال تعال – وهو يعرف من هو الفزازي

ــام علــى(الندي)  (...) ولاذا تسلط عليه ،أن الدعوة السلفية ل تقم ف يوم من الي
 الوصية أو البيعة الستثنائية، فذلك دين الصوفية الخرفي، بيث يكتب كــل شــيخ

 وصية يتسلط با على رقاب الغفلي بعد موته، أما الدعوةإليه طريقة لقرب الريدين 
نصوص وليست دعوة تقليد للشيوخ والشخوص. للالسلفية فهي دعوة اتباع 

 هنا فهم الفزازي وعلم أنه أمام رجال ليس كباقي الرجال، وأنه أمام أئمة ل يــتركون
 فعلصغية ول كبية إل عرضوها على الكتاب والسنة وفهم سلفهم الصال، وأنــم 

ــذموما  من حفظ ال تعال بم هذا الدين، فلن تنفعه مكائده وحيله معهم، فخــرج م
 مدحورا مقبوحا منبوحا من ملس الشيخ المام ممد تقي الدين اللل رحه ال تعال،
ــاب ــى حس  ير أذيال اليبة والندامة، ففكر ف طريقة أخرى يقضي با مصاله عل

ــدكتور وإليكم ما فعل.الدعوة   يكي الضي الورياشي والستاذ المليشي صديق ال
ــد ــل مم  ممد تقي الدين اللل أن قبل موت الشيخ اللل – رحه ال تعال – أقب
 الفزازي إل مدينة الناضور وبالضبط عند الضي الورياشي وأخبه بأن الدكتور تقــي
ــدعوة إل ال ــة ال  الدين اللل أرسله إل مدينة الناضور ونواحيها لكي يأسس جاع
 شرق الغرب وأن الدكتور اللل حريص على ذلك بشرط أن يكون الفــزازي هــو
 صاحب هاته البادرة، ول يكن ممد الفزازي يعلم أن الضي الورياشي عنده بعــض

  الستاذ المليشي، فقام الضي منأحد أصدقاء الدكتور اللل وهوالتصالت مع 
 توه وتكلم عب الاتف مع الستاذ المليشي بدينة تاركيست، وقــص عليــه الــب
ــد  وأخبه أنه غي مطمئن لكلم ممد الفزازي وما جاء يريد فعله باسم الدكتور مم
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 تقي الدين اللل، فما كان من الستاذ المليشي إل أن تكلم مع الدكتور تقي الدين
ــور  اللل بدينة مكناس، وأخبه أن الدعو ممد الفزازي (الندي) جاء لدينة الناض

ــع)جعية الدعوة إل ال(يدعي أنه مرسول من طرفه لكي يأسس    بالنطقة، فما إن س
ــزازي  الشيخ المام هذا الكلم حت صاح رحه ال تعال قائل : الفزازي كذاب، الف

كذاب. أنا ل أرسله. 
 فأخب الستاذ المليشي الضي الورياشي بذلك، فامتنع الضــي الورياشــي عــن

مساعدته وتوقف على مد يد العون له. 
 ث ل يقف ممد الفزازي عدو التوحيد وأهله هنا، بل لا قامت الرب الروسية الفغانية
ــا ل  استغل الهاد الفغان ووجدها فرصة سانة له ل تعوض ليدرك بدعوة الفغان م
 يدركه ل مع الدكتور ممد تقي الدين اللل، ول مع الشيخ عبد العزيز بن بــاز –
ــاعدة ــم مس  رحهما ال تعال – فقام يطوف الغرب شال وجنوبا وشرقا وغربا باس
 الاهدين الفغان وركز دعوته لذلك على مناطق شرق الغــرب وخصوصــا مدينــة

 قدر ماالناضور لعلمه بب سكان تلك النطقة للسلم ولهله وإنفاقهم على الدعوة 
ــاءة التكفييستطيعون  ، فنع عنه لباس السنة الت كان يدعي أنه من دعاتا ولبس عب

 حت يستطيع التمكن من الضي الورياشي والتقرب إليه، وفعل حصل له ما يريده ف
  ،لن فريسته كان رجل جاهل بعلم السلف بعد سنوات من الرب الفغانيةهاته الرة

ــق  وكان يبحث هو أيضا عن الرياسة، فوجدها فرصة مناسبة بأن يفتح للفزازي الطري
 ف الناضور على أن يفتح له ممد الفزازي السبيل لنشر دعوته التكفيية هو أيضــا ف
 مدينة فاس ونواحيها، وكان الضي الورياشي ف تلك الفترة قد تكن من عقول عديد
ــا ف  من الغفلي ومنهم بعض النتسبي للدعوة، بيث كانت دعوته تعيش أحلى أيامه

تلك الفترة فبلغت كل النطقة حت وصل عدد أتباعه بالئات. 
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 دعوة هجر الساجد والطعن ف أئمة الصلوات ممد بن السن الفزازي هو أيضا فاتذ
ــيالراتبة وخطباء المعة ،وكان ف نفس ــانب الض   الوقت يدعو ف مالسه إل ج

الورياشي إل مساعدة الهاد الفغان. 
ــت1993-1412إل أن قضيتي وقعت للفزازي مع الضي الورياشي سنة (  ) جعل

 الضي الورياشي ينفر من الفزازي ويستطيع بذكائه أن يطرده هو أيضــا مــن بيتــه
بأسلوبه غي الباشر أحس به الفزازي فغادر بيت الضي ول يعد إليه بعد ذلك. 

 القضية الول : كان وراءها النصاب التكفيي عبد العال الســيمة الــذي مــرت
 بناقصته والذي أوصاه الضي بتوزيع ذلك البلغ الال على (السلمي) – التكفييي –

 .فنهب الال بدعوى ل يد مسلما واحدا ف هاته البلد
 فهذا النصاب غاضه ما كان يغدق به الضي الورياشي على ممد الفزازي من أموال

ــى،ومساعدات باسم الهاد الفغان زيادة على أنه كان يمع له الناس ــه عل   وعرÂف
  ومليلية) الذين كان الفزازي يســتفيدأنصارالعديد من التجار بدينة (الناضور وبن 

ــزازي ــية الف  منهم، فقام ذاك النصاب التكفيي ببحث ميدان بدينة فاس على س
ــا  بواسطة بعض الغفلي من مريديه التواجدين هناك فوقف على عدة مسائل دلس ب
ــيمة  ممد الفزازي على الضي الورياشي وكذب عليه فيها، فساقها عبد العال الس
 بالدليل والبهان للخضي، بل أحضر معه لدينة الناضور بعض الشهود على ذلك، فما
 كان من الضي الورياشي إل أن نزل لدينة فاس ووقف على بعض تلك السائل بنفسه
ــد ــزازي، وق  ث قفل راجعا إل مدينة الناضور عازما أن يد حل يلصه من ممد الف

 خوة الذين كانوا مع الضي الورياشي ف تلك الفترة كل تلــكلحكى لنا بعض ال
ــا ، وإن  الصائب الت وقف عليها الضي الورياشي بدينة فاس ول سبيل على ذكره

السلفيي وعلمائهم. افتراه على سبب مابكان عدو الوحدين يستحق الفضح والتعرية 
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 القضية الثانية : كانت هي السبب الذي رحل فيه ممد الفزازي عن الضي الورياشي
  مــنوجعلت الضي ينسلول يعد، وهي النقطة الت أفاضت الكأس بي التكفييي 

 ) دخل إل الغرب من مدينة مليلية شريط1993-1413في سنة (ف .ممد الفزازي
ــه ــي في  سعي للشيخ المام مقبل بن هادي الوادعي اليمن – رحه ال تعال – يك

  الشــيخبالدليل والبهان قصة اغتيال الشيخ السلفي حاكم ولية (كونار) بأفغانستان
 ،)1( على يد أحد العملء الصريي وكان وراء اغتياله زمرة مــن الزبييجيل الرحان 

 منهم الشاه مسعود، وحكمتيار، وربان، ومددي، وغيهم من البتدعة الذين غاضهم
  لسلف، وبعدما فاوضوه لينضم إليهم لنهجتباعهامنهج الشيخ جيل الرحان السلفي و

 ويدخل تت إمرتم الخوانية اللولية الصوفية رفض رحه ال تعال ذلك، فحاصروه
ــه أرسلوا حصارا شديدا بواسطة ثانية فصائل أفغانية، فلما ل يستطيعوا له سبيل   إلي

ــن ــأله ع  ذلك الشيطان الصري الذي اغتاله بعدما اختلى به بصفته صحفي جاء يس
ــلخاصةأشياء تتعلق بالهاد و   بولية كونار السلفية، فرحم ال الشيخ الســلفي جي

 الرحن وأجزل ال له التواب وأدخله النة بغي حساب "وسيعلم الــذين ظلمــوا أي
منقلب ينقلبون". 

 وقد سجل الضي الورياشي على هذا الشريط مئات النسخ وكان يعمل على توزيعه
 بالان، بيث كان هو الذي أدخله للمغرب من مليلية، وكان يب الشيخ جيل الرحن
 – رحه ال تعال – وكان يعد الباقي أمثال غلب الدين حكمتيار والشــاه مســعود،

ــانز. أما عبد ال ع الكفارومددي، وربان سوى جاعة من الخرفي الصوفيي  ام فك

  شاء ال تعال أن ينقلب السحر على الساحر، فيكون جزاء بعضهم من جنس عملهم، فبعض أولئك الذين دبروا)(1
ــيارة فأحدهم لقتل الشيخ جيل الرحن – رحه ال تعال – انتقم ال تعال منهم بنفس الطريقة ــه الس  انفجرت ب

 ببشاور، والشاه مسعود قتل بنفس الطريقة الت مات با الشيخ جيل الرحن، أما الباقون فلن يرجوا من هذه الدنيا
ــديهم وأن ال  حت ينتقم ال تعال لوليائه منهم، وما يذخره ال تعال إليهم يوم القيامة أعظم : "ذلك با قدمت أي

ليس بظلم للعبيد".  
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ــن ال  الضي الورياشي يعده مبتدعا من الخوان السلمي ليس له علم ول فقه ف دي
  والكذب، فلما سع ممد الفزازي بالشريط ووقف على ما فيــه، ل)1(تعال إل الرافة

 يعجبه صنيع الضي الورياشي الذي عده الفزازي تورا وتسرعا، أما الضي فقد بقي
 صامدا على رأيه وصعد ف لجته ف مالسه ف الجوم على الذين شاركوا من قريب أو
 من بعيد ف مقتل الشيخ السلفي جيع الرحن – رحه ال تعال- وقد وجدها الضــي
ــم  حجة وسببا كذلك للتخلص من ممد الفزازي وإناء صداقته معه. أما الفزازي فل
ــل  يكن يدافع إل على مصاله وأهدافه ومطامعه، فل يهمه ل عبد ال عزام، ول جي
ــزازي أن ــس الف  الرحن، رحهما ال تعال، وبذا التصرف من الضي الورياشي أح

 الضي قد مه ما بعدما شربه ث قاءه .
ــديناستمر الفزازي ف الدعوة لساندةوبعد انقطاع علقته بالضي الورياشي    الاه

ــان ــول الغفلي ك  الفغان وبقي يوب الغرب شرقا وغربا، وحت يستحوذ على عق
يدعي أحيانا أنه لول كب سنه لرحل إل أفغانستان قصد الهاد هناك.

  وقد ترك انفصال الضي الورياشي عنه أثرا بليغا وشرخا كبيا ف دعوته للمكانة الت
 كان الضي يتمتع با بي سكان الناضور ونواحيها وخصوصا كبار السن من الغنياء
 منهم. وكادت دعوة ممد الفزازي أن توت لول فتنة الوارج بــالزائر الــت أحي

 ام عند البعض من كبار الاهدين الذين فتحوا الطريق لعديد من العرب للوصول إل أفغانستان،ز يعد عبد ال ع)(1
ــول ــال ح  إل أن التتبع لسية هذا الرجل النتمي للخوان السلمي يده هو أول من أشاع الرافة وقصص الي

  زيادة على تفجي الدبابات وإسقاط الطائراتالناسالهاد الفغان ف أشرطته حت جعل الموات أحيانا يصافحون 
ــةوكأنه ل سبيل للجهاد وترغيب الناس إليه إل بالرافة والكذبالروسية بالنفخ على التراب   . ولذا الرجل قص

 غريبة مع الشيخ المام ممد ناصر الدين اللبان – رحه ال تعال – افترى عليه ف بعض السائل ولا التقى معــه
 الشيخ اللبان – رحه ال تعال- وحاجه حول كل ما افترى عليه به وعده عبد ال عزام بالرجوع عن كل ما قاله
 وأنه سيخرج ذلك عند عودته لباكستان ف احد الصحف، إل أنه ل يفعل ول يف بوعده، فمات دون الرجوع عن

افترائه.  
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ــرى)2(ذكرها عباسي مدن الاهل  ، والمعة علي بلحاج، فقام ممد الفزازي مرة أخ
ــان ل  يدعو لساعدة (الهاد) ف الزائر وتقدي يد العون لهله، مع العلم أن هذا الفت
 يكن ف يوم من اليام موضع اهتمام ل من الفغان ول من أهل الفتنة ف الزائر حت
 يطلبوا منه مساعدتم، وهل كان الفغان ف حاجة إل هذا النكرة حت يمــع إليهــم
ــال، ــاء الع ــن أن  الدرهم والدرهي وهم الذين كانت تصلهم مليي الدولرات م

  الزائرية، فهل كان أهل  الفتنــة  مــن الــوارج)جبهة النقاذل(وكذلك بالنسبة 
ــا ــوا ب  بالزائر ينتظرون الدراهم الت يضل الفزازي يوب عليها الغرب لكي يقض

مصالهم ؟ 
  لهل الفتنة ف الزائر فقد ساهم ف قتل البرياء وسفك حقا فإن سلم تلك الموال

  وسيسأل عن هذا أمام ال تعال يوم يقــوم النــاسدمائهم وإعانة الرمي على ذلك،
 لرب العباد.

  مدن صلة بالعلم الشرعي ل من قريب ول من بعيد فضل أن يقال هو سلفي – حاشا ل – فقديعباسلليس  )(2
ــد  عرف عن هذا الاهل أنه كان يهاجم الدعوة السلفية ف لندن ويهاجم علماءها، كما أنه اتم الشيخ المام مم
 ناصر الدين اللبان بأنه (عميل الصهاينة) ف ندوة عامة، ووافقه على ذلك (خليل مل خــاطر)، ول نــدري مــن
 الوصوف بالعمالة للغرب وللكنيسة الت ربتهم وعلمتهم ث سلطتهم على بلدهم ليفسدوا على السلمي دينهــم

  الزائر يضرب با الثــل ف الــدعوة الســلفيةكانتوعلى الدعاة الصلحي الخلصي دعوتم ، ف الوقت الذي 
 وجد (علي بلحاج) مهيأ للفتنة بالهلوواتباع سبيل السلف ف السنوات الت سبقت الفتنة  فجاء (عباسي مدن) 

 الركب الذي غلب عليه وتعاله على الغفلي، فكان ما كان من تقتيل وتذبيح وتشريد للبرياء، ث خرجت عليهــم
 فرق وطوائف خطابا الذبح والقتل وهتك أعراض البرياء. فكل قطرة دم أهرقت ف بلد الزائر سيسأل عنهــا
 عباسي مدن وعلي بلحاج أمام ال تعال ناهيك على الطعن ف العلماء والكذب على ال تعال ورسوله، وف مثليهما
 قال تعال "ويوم يعض الظال على يديه يقول يا ليتن اتذت مع الرسول سبيل ياليتن ل اتذ فلنا خليل لقد أضلن

ــة]29-28-27عن الذكر بعد إذ جاءن وكان الشيطان للنسان خذول" [الفرقان    ومن أراد أن يقف على فتن
 الزائر وحقيقة هذان الفتانان عباسي مدن وعلي بن الاج فليعد لا كتبه الشيخ عبد الالك الرمضان الزائري ف

.كتابه (مدارك النظر) الذي ل يسبقه أحد لثل ما أخرج فيه من حقائق حول البهة ورؤوسها
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ــل)الهاد(وإن ل يوصل تلك الموال وجعل قضية    سبيل للنصب والحتيال فقد أك
أموال الناس بالباطل وهذا ما يدعيه بعضهم عنه وخصوصا القربي منه، وال أعلم. 

ــوف ــدأ يط  وف هاته الفترة بالذات قام ممد بن السن الفزازي على قدم واحد وب
ــد الصــفوف  الغرب شال وجنوبا ويزور الدعاة ف كل أناء البلد طالبا منهم توحي

 لنشاء (جبهة مغربية لساندة) أهل الفتنة بالزائر، إللوتنسيق العمل، وكان يبحث 
  لســباب لفكرتهب اهتموا ول يلتفتوا إليه أولئك الذين اتصل بم ل  العديد من أن

 سبيل على ذكرها (...) كان أهل الفتنة ف الزائر على علم بــا ويعرفهــا العديــد
بالغرب .

 ول بالغرب ، ما كانل با يقع بالزائر ل يهمه  أولئك الذين اتصل بم - فكان من
 هه إل الناقشة مع الخرين على الدنيا بتغيي الراكــب وتزيي الــبيوت واســتبدال

الفراش، هذا هو أكب هه. 
ــد، ول  - ومنهم من كان يهل حال ما يقع ف الزائر من فتنة، فوقف متأمل من بعي

يcرد القتراب من ذلك سياسيا وليس شرعيا. 
  بنصوص الوحيي الشريفي ،وأخبه أن ما يقعوزنه- ومنهم من طرد الفزازي بعدما 

 ف الزائر إنا هي فتنة سيبوء أصحابا بإثهم وإث كل من إنقاد وراءهم وليس لعملهم
صلة بالهاد ل من قريب ول من بعيد. 

 لدعاةل ته دعون يريد أن يستدرك م فقد كان بعمله هذاوأما  ممد بن السن الفزازي
  من تميش من الناحية العلمية ف وصله منهممساندة (الهاد) الزائري – زعم – ما
 من يهلون مع العلم أنه يسب على العلماء،السائل الشرعية، فوجدها مناسبة لكي 

 هذا الفتان بي القتل والهاد، ويظن أنبل ول ييز ضوابط الهاد، وأسسه وشروطه 
ــاء طعنه أن بماسه وصياحه ف الالس وبكائه ث باعتقد. ف)جهاد(كل قتل   ف العلم
 لاإل أنه  . وتنظيه لذلك برأيه وهواه، سيدرك ما ل يدركه مع العلم الشرعيالسلفيي
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ــني ف التكفيهتم بهأحس أنه ينفخ ف رماد ول ي   أحد إل بعض الغفلي من قضوا س
 مع الضي الورياشي والتحقوا به وبعض النفصلي عن بعض الفرق الخرى، قرر أن

 ستعي وأن ي وهو انفراده بالدعوة لساندة الوارج بالزائريسي بدعوته إل اتاه آخر
 ابنه الغفل، لا علم فيه من حب للفتنة والرياسة، على أساس أن يعود ابنه لبدايةبلذلك 

ــدعاة ــاق ال ــا بب  الطريق فيعمل على جع الشمل من جديد بفئات جديدة ل تربطه
  الذين يأس الفزازي الب له من الدعاةالخرين أية صلة، فتكون القطيعة مع الخالفي

 من مساندتم له، فيتقدم الفزازي البن بالدعوة للفتنة فيؤسس لنفسه زمرة خاصة بــه
ــد.  تطيعه ف كل ما يأمرها به ول تعصيه ف شيء، على أن يبقى الب يراقب من بعي

  ف الــزائر)الهــاد(الطعن ف العلماء الذين ل يفتوا بومن أهم أسس هذه الدعوة 
ــذلك)عداءو(، )خيانة( و)عمالة(وإلاق التهم بم من  ــتطيعا ب   (للجهاد)، حت يس

ــم للمغفلي، فإذا تكنا من الطعن ف العلماءيصال دعوتماإ ــاس فيه  ، ل وشككا الن
 يستطيع أي أحد من العوام أن يناقشهما أو ياججهما بقول هذا العال أو فتوى ذلــك

  سهل عليهما بعد ذلك سبيل الفتنة والتمكن من رعاعاستتب لما المرالشيخ،  فلما 
 ، وألق بنفسه على طريق الريدين الساكيستأسد البن الغفل علياالقوم والسوقة، ف

  وكلما اقترب أحدهم منه ليسأله عن شيوخه،القربي منه جيع ألقاب التعال والدعوة
ــت ــه إذا كن  الذين أخذ عنهم العلم، تبجح وقال العلم بدليله ليس بقائله ث يقول ل

 ، فإنا قد كفرنا بم. وإذا قيل له إن لــوم)1(تتكلم عن الشيوخ العملء البناء الرجئة
 العلماء مسمومة، قال لوم العملء للطواغيت أعوان السلطي الكفرة، هــي لــوم
 لذيذة، وحلل أكلها فإذا سأله عن اللحوم السمومة، قال هــي لــوم (الاهــدين)

  وقد لعب عبد الكبي الدغري وزير الوقاف والشؤون السلمية السبق هو أيضا دورا كبيا ف رفع ممد بـن)(1
  مكنه من خطبة المعة ودروس الوعظ والرشاد ف مدينة طنجة للتصدي للسلفيي والطعن ف عندماممد الفزازي

 علمائهم فاستغل ممد بن ممد الفزازي ذلك لصال دعوته التكفيية الارجية. وقد أفصلنا ف هذا بالدلة ف كتابنا
"وقفات شرعية..." الذي سيصدر عما قريب إن شاء ال تعال. 
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ــل)الخلصي(   الذين بدت بينهم وبي الطغاة العداوة والبغضاء، وهو يقصد بذلك أه
ــة وأب طلل  الفتنة العملء للغرب مثل أب قتادة، عمر ممود عمر، وأب بصي حليم

 بقاوي) وأب حزة الصري، وأسامة بلدن واين الظواهري، وغيهمبالقدسي (ممد ال
 من العملء الذين باعوا أمتهم بعرض من الدنيا قليل لهل الكفر، وهكذا أصبح ممد

 أنصــار الســنةرئيــس بن ممد الفزازي عن طريق والده إماما وعالا بل أصــبح (
. كما يصف نفسهوالماعة) بالغرب

ــوة أن1993) وبالضبط ف شهر ماي 1993-1413وف سنة (   أخبن أحد الخ
 الفزازي الب وابنه ممد بن ممد الفزازي يتواجدان ببيت أحــد مريــديهم بــالي
 الداري بدينة الرباط، وهو موظف مسؤول بوزارة الالية، ومرتزق من الرتزقة وعبد
ــدنا  من عبيد الدرهم والدينار، يتستر اليوم بالسرورية ليعمي حقيقة أمره، وفعل قص
ــب ــة للقط  بيت ذلك الرتزق وكان معنا بعض الخوة من دار القرآن براكش التابع

  وسأكتفي بالرمز لسائهم وهم (ع - م)، (أ)1(الترف ممد بن عبد الرحن الغراوي
 ريد التعرف على الفزازين نا) وكسعيد بن صديق معي الخ (كان- ب) و - ذ)، (م

 وقد كان أما البن فكان نكرة ف تلك الفترة،  الب من كلم كثين عناوابنه لا سع
ــاعه ولاالبيت متلئ   بالضور تاوز عددهم الستي، وكلهم من مريدي الفزازي وأتب

ــش)(1   كنا ف تلك السنوات ومموعة من الخوة السلفيي نتردد على ممد بن عبد الرحن الغراوي بدينة مراك
 بكم معرفتنا له منذ أيام شيخنا ممد تقي الدين اللل – رحه ال تعال – حيث كنا أيام الدكتور اللل لزلنــا

 يفضح من الدعاة السلفيي قبل أن  يتستر بأنهشبابا ل نبلغ سن العشرين، كما أن الغراوي كان يعد ف تلك الفترة
  ساخطا غاضبا علــى الدكتور اللل ماتوقدبنهج التكفي على طريق القطبية، ب ال تعال أمره فيما بعد، فيصرح

ــلو بلسانه لنه آذاهالغراوي   بالطعن فيه والقدح ف علمه وتريش البتدعة عليه، إل أن الخوة السلفيي قالوا لع
 الغراوي قد تاب إل ال تعال من ذلك بعد موت الدكتور تقي الدين اللل، غي أن هذا البتدع بقي متسترا على

  مفصل بعدما استمعوا لشــرطتهفيه برحضلله وزيغه حت كشفه ال تعال لعامة الناس وأفصل العلماء السلفيون 
 واطلعوا على كتبه ورسائله، وبعدما قدموا له النصح والرشاد، فأب إل أن يسي على خط مائل عن منهج السلف

  الذين قدموا له النصح وصبوا عليه بسبهم وشتمهم تــارة وبتحريــضفحمل السلح للطعن ف العلماء السلفيي
قال تعال : "ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر ال شيئا".  وف أمثاله ، تارة أخرىرعاع البتدعة عليهم
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ــزازي  يكونوا يعرفوا ف تلك الفترة إل ممد الفزازي الب أما ابنه ممد بن ممد الف
ــده  فلم تكن عندهم به سابق معرفة إل بعض الضور الذين سبق أن التقوا به عند وال
 بدينة فاس أو زاره بعضهم ف بيته بدينة طنجة. وما إن دخلنا حت قام ممد الفزازي
 الب ليسلم علينا وكان يظننا كلنا من مدينة مراكش ث جلس وشرع ف الكلم فبدأ
 يسرد بعض النصوص ف الهاد ويستشهد ببعض الوقائع التاريية وبعض الثار حول
 القتل والقتال وهو ل ييز بينهما بيث يظن أن القتال هو القتل وأن كل قتل جهاد  ث
 جعل تلك النصوص الت أو.ل_ها حسب هواه ومبتغاه سبيل لثارة واقع الزائر وحالم،
ــة  وأن ما تعيش فيه هاته البلد إنا هو (جهاد) على( منهج النبوة) وأن الرب القائم
 بي (البهة السلمية للنقاذ) والكومة الزائرية هي (حرب بي عسكر الرحن وجند
 الشيطان)، وأنا حرب بي (أهل اليان وأهل الكفر واللاد) ومن هنا دخــل علــى

  نستطع تقدي أرواحنا والوقوفل ل كنا إن :الضور كما هي عادته ف مالسه قائل
  معهم ف صلواتنا ونلص لــم الــدعاء، ثا فلندعو أي بالزائرلانب إخواننا هناك،

ــاق  نعينهم بالنفاق ومساعدتم بالال، ث بدأ يسرد بعض اليات القرآنية حول النف
لهاد).الوتقدي يد العون لهل (

 وكان ما ختم به ول زلت أتذكر حرفيا قوله : "أيها الخوة أيهــا الضــور أعينــوا
 إخوانكم (الاهدين) بالزائر با تستطيعون، بدرهم بعشرة دراهم بعشرين درها فإنم

ف حاجة إليكم".
ث قال وكان يوجه إلينا الكلم : 

ــإنن  "إن كان ف الضورأحد بقي عنده التباس وشك ف مسألة (الهاد) ف الزائر ف
 وابن أب عبد الليم جئنا لنرفع عنكم الشكال ونناقش كل من يريد منكم الناقشة ف

مسألة (جهاد) الزائر. 
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ــوص لنسف له أن أتدخلوبعدما استعنت بال تعال قررت    ما قاله من تريف للنص
فجمعت هت وتوكلت على ال تعال، وتذكرت قول نب ال هود – ول أعناقها ليا،

  ]  خصوصا وأن اللس كان55عليه السلم  "فكيدون جيعا ث ل تنظرون" [هود : 
 لم يسمحوا لنا بالدخول إل بعد مشــقة،فخاصا، وكان الجتماع سريا فيما بينهم، 

ــال  قومحت أن العديد منهم خاصموا صديقهم الذي جاء بنا لذلك النل فيما بعد، ف
  عليه، وكنت أعلم أن ممد بن السن  الفــزازي وابنــهونموقف ل يسدكانوا ف 

 ليس ها (ميمون أو موسى) الذي سبق ل مناظرته من قبل، فهذان البتدعان يدلســان
 على عوام السلمي بكتاب ال تعال وسنة نبيه عليه الصلة السلم كما يدعيان اتباع
 منهج السلف وفهم النصوص بفهمهم، وإن كان ذلك لدر الرماد ف أعي من يهلون

علم السلف. 
ــد  وللتذكي فقد كان يضر هذا اللس الويهل السن الكتان الذي كان يلس عن

  يتلفظ ولو بشطر كلمة طيلةا حاول التدخل ألقمناه حجرا فخنس ولساقي شيخيه ول
ــتطيع  اللس والناقشة، لنه كان ف تلك الفترة ل زال ف بداية الطريق، وكان ل يس
ــر  لثل هاته الناقشات سبيل، ول زال ل يتفنن ف علم الكلم ويتقن علم الرأي والنظ

بعد. 
ــع  فتبسم ممد الفزازي الب، وقال ل : تفضل يا بن، ما نن هنا إل للمناقشة، ورف

 بالزائر. )الاهدين(الشكال عنكم حول قضية (الهاد) و
ــب  فقلت له : اسع يا شيخ فزازي، لقد جاء ف معرض كلمك استشهادك بقصة كع
 بن الشرف اليهودي الذي قال عنه الصادق الصدوق عليه الصـلة الســلم "مـن

ــد، فأمر ()1(لكعب بن الشرف فإنه قد آذى ال ورسوله"  ) بقتله وكان ذلك على ي
  قصة كعب بن الشرف وكيفية قتله على يد الصحاب الليل ممد بن مسلمة أخرجها المام البخاري ف كتاب)(1

 ) ف3032) باب : (الكذب ف الرب)، و(3031)، باب (رهن السلح)، وف الهاد والسي، (2510الرهن (
 )، باب (قتل كعب بن الشرف) والمام مسلم ف صحيحه4037باب (الفتك بأهل الرب)، وف كتاب الغازي (
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 أخيه من الرضاعة ممد بن مسلمة، فاستشهدت باته القصة علــى القتــل بــالزائر
 وسفك الدماء، وهذا بعيد كل البعد، فقصة كعب بن الشرف وقتله جاء بأمر رسول

))وممد بن مسلمة ل يقم بذلك العمل إل بأمر رسول (،أي بأمر المي الشرعي ،( 
 فأين هذا فيما يري ف الزائر، جاعة من الناس خرجت علــى ولة أمورهــا بقتــل

 واقعة شرعية فيها فتوى أميلحق ذلك بالبرياء، وسفك دماء السلمي، فتأت أنت فت
) الؤيد بالوحي والذي ل ينطق عن الوى. شرعي وهو رسول (

 السألة الثانية : فإنك استشهدت بواقعة قتل اليهودي الذي اطلع على عــورة الــرأة
ــدالسلمة ، وهاته القصة قال فيها أهل العلم إن صحت الرواية، وهي   إن صحت فق

  بأمر أمي شرعي، فنطق ممد الفزازي قائل : هل الواقعة الثانية ضــعيفة كذلككانت
 ول تثبت ؟! فقلت له : كيف تشك ف أثر، أصحيح أم ضعيف ؟ ول تعرف مرتبته من

الصحة ؟ وتستشهد به على قتل البرياء وتأسس به (للجهاد) كما تقول؟!!.
ــت إل  هنا وقف ممد الفزازي الب، ول يبن على ما قلته ولو بنصف كلمة، والتف
 الضور قائل : من يتصدق علي ويصلي معي صلة العشاء، وبعد ما صــلى العشــاء

التفت إل قائل : 
ــى ــلم عل ــذلك وس  سأتركك مع ابن أب عبد الليم للمناقشة، فهو نaف_سcهc طويل ل

الاضرين وخرج يرتف وهو يهمهم ههمة الكهان ل يعرف من كلمه ما يقول. 
ــوقعه،  فحمدت ال تعال الذي أظهرن على هذا الطاغية وكان ذلك بغي ما كنت أت
 وعلمت أن هذا البتدع ل يلك القدرة على الرد ول على الدفاع عن بدعته وما فت
 الناس به تت غطاء (الهاد). وسأعود لناظرت ومناقشت للطاغية الفتون ممد بــن

 بعد فرار أبيه ممد الفزازي وهروبه، والذي كان ينوي البقاء بدينةابنه ممد الفزازي 
ــه ــط ل ــال وخل  الرباط يومي آخرين، إل أن ذلك التدخل من، أربكه بإذن ال تع

) قال المام النووي : باب : (قتل كعب بن الشرف طاغوت اليهود).1801ف كتاب الهاد والسي (
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ــا  الوراق ول يكن له ذلك  بالسبان، لنه جاء وابنه للضحك على الشباب وجع م
  ث العودة إل مدينة فاس سالي غاني، فلمــا جــاء ذلــك)الهاد(يكن جعه باسم 

 التدخل فهم ممد الفزازي أن اللسة ل تبق لمع الساعدات – زعم – وإنا ستكون
 للمناقشة وهذا ما ل يسنه ول يفقهه، فنكص على عقبيه وخرج من اللس مدحورا،
ــن  أما مناظرت لبنه ممد بن ممد الفزازي الت ت إفحامه فيها وإسكاته فقد دامت م
 التاسعة ليل إل الواحدة تللها توقف واحد لنصف ساعة كان من أجل صلة العشاء،

  اليــوم التــال فعشاءوف الواحدة أوقف هو بنفسه الناقشة على أمل استئنافها بعد 
 بيت آخر وقع عليه الختيار بي يعقوب النصور، إل أن البان التكفيي اتذ ســبيل
 والده ممد الفزازي فلم يضر ف اليوم التال وخرج فارا من مدينة الرباط. وهذا هو

ــاء الحال أهل البدع، فسحقا سحقا  . وسنعود لتلك الناظرة ف هذا الكتاب إن ش
 تعال.

 بعد هاته النتكاسة وهاته الصفعة الت تلقى أدعياء (الهاد) الطاغيــة الفتــان ممــد
ــدهالفزازي وابن ــق لم ــاط ل يب   الطاغية الفتون ممد بن ممد الفزازي بدينة الرب

  وعلم أن السلفيي ف هاته البلد وغيها هم حجرة، وابنه الغفل الفتون صبالفزازي
 عترة ف وجوههم وأنم سينفون عن دين ال تعال تريفهمــا للنصــوص وتأويلهمــا

ــنوأدرك الفاسد للدين   أنه إن سكت عن السلفيي فإنم لن يتركوا له مريدا وحدا م
 الغفلي، وأنه لن يبق له ف هاته البلد مرتعا لمع الموال باسم (الهاد)، فبعدما صفع

 لثبات الذين رفضوا مساندته بالنصوص الشرعية  بالغربف الرة الول من السلفيي
ــق ــي وش  (الهاد) ف الزائر وصرحوا أن ما يقع ف الزائر إنا هو فتنة وحرابة وبغ

 نشاء جبهة موحدة لساندة الوارجل إليهللعصا على ولة المور، ورفضوا النضمام 
  وفضحه له بالزائر، على غرار مساندة الهاد الفغان، صفع ثانية بواجهة السلفيي
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 )1(شغب فقط ،فالرجل ل حظ له ف العلمالوالتحذير منه لجتنابه ،لنه داعية للفتنة و

 ل من قريب ول من بعيد، فهو يرى أن السلفيي قطعوا عنه الطريق وفضــحوا أمــره
  صرحوا من خارج الغرب أن ما يصل ف السلفيونوسيسدوا عليه البواب. فالعلماء

 الزائر هو فتنة وشق للعصا وحرابة وبغي وليس (جهاد)، وطلبة العلم بالغرب تصدوا
 لمد الفزازي بنقل فتاوي أهل العلم، فسدوا عليه الطريق. هنا ل يبق لــذا الطاغيــة
 الفتان إل ما سبق ذكره عنه، وهو الجوم على العلماء السلفيي بالطعن فيهم والقدح
 ف عدالتهم حت يفسحوا له طريق الرية والتكفي، وقد استعمل هذا البتدع كل مــا
 ف كنانته من سهام السب والتقبيح والقدح والتجريح الت ل يستعملها أعــداء هــذا

لوحدين.  ضد االدين من الكفار واللحدة 
 فأعد ملسا سريا على طريق أحد مريديه بي النبعاث بدينة سل ببيت أحد البتدعة،
ــاعهم أهــل  وحرص هو وابنه الطاغية الفتون على أن ل يستدعى للحضــور إل أتب
ــح ــرى فنفض  (الهاد) أي أهل الفتنة والرابة، وذلك خوفا من أن نباغتهما مرة أخ

 سدى. عملهماأمرها ونكشف سؤتما. فيذهب 
ــه ــزازي وابن  وفعل كان ذلك اللس كما أراده الطاغية الكب ممد بن السن الف

  غشت6هـ - 1414الفتون ممد بن ممد الفزازي وكان بالضبط ف (شهر صفر 

ــا، (الندي) ف هاته الفترة الت كان فيها ممد الفزازي)(1 ــال وجنوب   يتسابق مع الزمن فيجوب مدن الغرب ش
 وشرقا وغربا من أجل إثبات (جهاد) الوارج بالزائر، ث جع الساعدات (للمجاهدين) – زعم – ف تلك الفترة

 جع فيه ما جــاء ف الغنوقد  وعدم العلم،  ل يرح بالهلأخرج نسخة من كتاب ادعى تأليفه حول الصلة حت
 لبن قدامة، وسبل السلم للصنعان ، ونيل الوطار للشوكان وغيهم ووضع عليه اسه، والعجيب ف المر أنه ل

ــال – ف حتوفقي ــه ال تع   جع النصوص والتأليف بينها وصدق الشيخ المام ممد ناصر الدين اللبان – رح
 القائل، "خذ من هنا وهنا وقل هذا كتابنا". ولكي يعطي ممد الفزازي لكتابه شيئا من الصداقية فإنه قال ف الــي

 "لقد عرضوا كتاب على الشيخ اللبان فأعجبه1992-  1413  سنة أحد اللقاءاتالداري بدينة الرباط ف 
  الندي على الشيخ اللبان لن ذلك من الفزازي آخروقال قولوا لذا الؤلف أن ل يتحزب". قلت : وهذا كذب

 .ل يقع
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  بالكــذب والبهتــانم) وفيه انتقم هذا الضال لنفسه ولدعوته من الســلفيي1993
  الت توالت عليه وعلى على أيدي السلفيي وما حلت به من الزائموالسب والشتم،

 .دعوته للفتنة
  وما أوحى له به قرينه ونفــث فوإليكم ما تلفظ به هذا الائن البان ف ذلك اللس

 شريط " إحذروا علماء الرمي "  روعه
: (الندي) قال الطاغية الفتان ممد الفزازي 

 "أخوة السلم أحد ال سبحانه وتعال وأشكره جل وعل على نعمة التلقــي ف ال
ــب ف ال  وعلى نعمة الجتماع ف سبيل ال سائل الول عز وجل أن يمعنا على ال

والبغض ف أعدائه. 
ــن أهــل الســلم  إخوت ف ال ماذا أقول لرجال وشباب ونساء من أهل اليان م
 يعيشون هوم إخوانم السلمي ف العال السلمي، يعيشون مع اليتامى الــذين بقــوا
 بعدما قدم آباؤهم أرواحهم من أجل التوحيد من أجل السلم من أجل اليان مــن

. )1(أجل كلمة ل إله إل ال
ــرار  ماذا أقول لناس وفقهم ال إن شاء ال، ووفقهم ال سبحانه وتعال فعرفوا الش
ــون ــذين يتحرك  وعرفوا الخيار، فعرفوا الدعاة إل ال لوجه ال وعرفوا الناعقي ال

  الذين حلوا السلح ضد بلدهم وأعلنوا الرابة على ولة أمورهم من اجل ما ذكر فعللقال  على هل مات)*(1
  أم أنــا شــنت؟ وهل جبهة النقاذ كانت تدافع عن كلمة ل إله إل ال كلمة التوحيــد فعل؟هذا الطاغية الفتان

 الرب عل البرياء فكانت سببا لسفك دماء عشرات الئات منهم من أجل مصالها وأهدافها، فهل هكذا كــانت
. ؟دعوة النبياء والرسل من أجل كلمة ل إله إل ال
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  بأموال الليج، من أجل أن يطمسوا نور القيقة ومن أجل أن يقفوا)*1(بأموال أمريكا
.)**2(بالرصاد أمام أهل اليان

 ولذلك نراهم ل كثر ال من أمثالم ف بلد السلم يتحركون من الشرق إل الغرب
ــلفية  من أوربا إل أمريكا إل إفريقيا يلبسون لباس الدعوة ولباس التوحيد ولباس الس

  وأعــداء الســلم، وأعــداء)***3(وهم أعداء السلفية وأعداء اليان وأعداء الهاد
ــرآن ــذا الق  القرآن، لن القرآن هو كلم ال تعال وما قاله سبحانه وتعال : "إن ه
ــوس ؟ ل  يهدي للت هي أقوم". فالقوم الدفاع عن اليهود ؟! فالقوم الدفاع عن ال
 وألف ل ! أن نكون أتباعا لمامنا ورسولنا ممد بن عبد ال صلوات ال وسلمه عليه

وعلى أصحابه واتباعه إل يوم الدين ...
 فمن الذي دعا هؤلء الذين يتسترون ف الشرق والغرب بظلة السلم وهم يدمرون

السلم.

  ستقفون معنا من كلم هذا الفتان أنه يركز على مسألتي اثني عليهما يبن حديثه ومن أجلهما جاء لدينة سل،)**(1
 ها : النعيق لباحة القتل والتذبيح للمسلمي باسم (الهاد) ف البلد السلمية وأولا الزائر، السألة الثانية : هي

  ف الزائر بل ردوا على كل من)بالهاد(الجوم على العلماء السلفيي ف مشارق الرض ومغاربا لنم ل يقولوا 
دعا بتلك الفتنة، فجاء ليصرح بكفرهم وحربم للسلم وأن خطرهم أكثر من الكفار أنفسهم.  

  وaمaن يcر�د� اللiهc ف�تbنaتaهc ف_ل_ن تaمbل�كa ل_هc م�نa اللiه� شaيbئæا أgوbل_ئ�كa الiذ�ينa ل_مb يcر�د� اللiهc أ_ن يcط_هåرa قgلgوبaهcمbوف أمثاله يقول تعال : ﴿
bم أ_وcهaنbيaم بgكbف_اح aوكcآؤaت� ف_إ�ن جbحèون_ ل�لسgالiك_ذ�ب� أ_كkون_ ل�لcاعÂمaظ�ي̂م سaذ_ا̂ب عaة� عaف�ي الخ�ر bمcل_هâي وbا خ�زaيbنèف�ي الد bمcل_ه 
aــط�ي ــبè الkمcقkس�  أ_عbر�ضb عaنbهcمb وaإ�ن تcعbر�ضb عaنbهcمb ف_ل_ن يaضcرèوكa شaيbئæا وaإ�نk حaك_مbتa ف_احbكgم بaيbنaهcمb ب�الkق�سbط� إ�نi اللiهa يcح�

].42-41﴾[الائدة 
  فأما (نور القيقة) عند هذا الفتان فهو القتل والتقتيل، وأما (أهل اليان) فكل من قال بذلك وتبع عليه هذا)***(2

التكفيي وجع له عوام السلمي للضحك عليهم. 
ــم-،)****(3   قلت : هذا ما سبق أن أشرنا إليه فكل كلم هذا الطاغية الفتان يدور على هاته السألة (الهاد) –زع
ــمالسلفيي، نضح با فيه وأنطقه ال تعال وكما ترون  فقد ذهب إل تكفيقدف   فأعداء اليان كما هو معروف ه

ــوaاه�ه�مb إ�نالكفار وكذلك أعداء الهاد، بل وقال أعداء السلم، وأعداء القرآن ﴿ kأ_ف bــن   ك_بcرaتb ك_ل�مaةæ تaخbرcجc م�
].5  ﴾ [الكهفيaقgولgون_ إ�لi ك_ذ�بéا
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ــع  أ وأهله وهم ف خندق مع الكافرين الذين ياربون دين ال وهم ف خندق واحد م
 ، وأكثر من ذلك الذين رفعوا راية الشرك فنراهم)1(الذين أباحوا المور والزنا والربا

 يعبدون آلة متعددة، مرة آلة ف السماء، ومرة ف الرض ومرة أمواتا ومرة ومرات.
 وال سبحانه كشف لنا عن حالم لننا كنا نسن الظن بم وشاء ربنا إل أن يفضحهم

  لمريكا للغرب، لذناب أمريكا لن)*2(قبل موتم ف الغرب كما ف الزائر جواسيس
 يملون الشهادات أنتم تعرفون أيضا هذا، ولكننا وال يشهد ما أردنا بذا إل أن نبأ

 . أن نتبأ من أولئك الذين يتشدقون بالتوحيد توحيد الســاء)**3(ذمتنا وأن نتبأ منهم
 نعم، توحيد الصفات نعم، توحيد اللوهية وتوحيد الربوبية نعم ولكن مع القبور، فقط

  أ_ف_رaأ_يbتa مaــن�﴿.)***4(توحيد القبور، وأما شرك القصور ل يقل خطرا على شرك القبور

 ن ملة السلم، فهل فتوى العلماء بأن مام هاته هي الرة الثانية الت يكفر فيها هذا الطاغية السلفيي ويرجهم )*(1
 يري ف العال السلمي اليوم من البغي والرابة وسفك دماء البرياء حرام ول يوز شرعا وهو يــدخل ف بــاب

ــه المعصية ؟ وأن فعله مثل  ل تعالالرابة   الذي أباح المور وأباح الربا؟ وكما هو معلوم فمن أباح شيئا حرم
 تعال أو حرم شيئا أباحه ال تعال بعد إقامة الجة عليه فهو كافر خارج من ملة السلم، فانظروا ماذا تفعل الدنيا
 بأصحابا، وكيف يطمس ال تعال على قلوب أهلها من أجل عرض من حطامها القليل. وفيه وف أمثاله يقول تعال

﴿ :æك�يلaه� وbل_يaع gونgكaت aأ_ف_أ_نت cاهaوaه cهaذ_ إ�ل_هaخÂن� اتaم aتbأ_يa43 ﴾ [الفرقان. أ_ر.[
  إ�ذk تaل_قiوbنaهc ب�أ_لkس�نaت�كgمb وaتaقgولgون_ ب�أ_فkوaاه�كgم مÂا ل_يbسa ل_كgم ب�ه� ع�لk̂م وaتaحbسaبcونaهc هaيåنéا وaهcوa ع�ندa اللiه� عaظ�ي̂م قال تعال :﴿)**(2

].15﴾[النور 
].112 ﴾ [النساء  وaمaن يaكkس�بb خaط�يئ_ةæ أ_وb إ�ثkمéا ثgمÂ يaرbم� ب�ه� بaر�يئæا ف_ق_د� احbتaمaل_ بcهbتaانéا وaإ�ثkمéا مèب�ينéاوقال تعال﴿

فقوله بأن السلفيي جواسيس لمريكا ل يلو من مسألتي : 
 وإل من أخبه بذلك ؟  جاسوسا لا إما أنه هو أيضا يعمل مع أمريكا-
 عليهم، وهذا هو الق الذي ل مرية فيه. ويفتريوإما أنه يكذب-
ــوله)***(3 ــون بق   الاصل أن هذا الفتان طرق جيع البواب مع السلفيي بالغرب ليفتحوا له ولو بابا واحدا يقول

 ة. فلم ين إل على نفسه وعلى الغفلي الذينئيويساندوه ولو بسكوتم فلما ل يفلح ف ذلك قام هذه القومة السبا
انقادوا وراءه.

 نقول وبال التوفيق ردا على كلم عدو التوحيد وأهله هذا : )****(4
  ف_مaنb أ_ظkل_مc م�مÂن� افkتaرaى عaل_ى اللiه� ك_ذ�بéا ل�يcض�لi النÂاسa ب�غaيbر� ع�لkمê إ�نi اللiــهa ل_ يaهbــد�ي الkق_ــوbمa الظiــال�م�يaقال تعال :﴿
].144﴾ [النعام 
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 اتÂخaذ_ إ�ل_هaهc هaوaاهc وaأ_ضaلiهc اللiهc عaل_ى ع�لkمê وaخaتaمa عaل_ى سaمbع�ه� وaق_لkب�ه� وaجaعaــل_ عaل_ــى بaصaــر�ه�
  ﴾.غ�شaاوaةæ ف_مaن يaهbد�يه� م�ن بaعbد� اللiه� أ_ف_ل تaذ_كiرcون_
cارÂق_هkال cاح�دaوkال cهîر أ_م� اللbيaون_ خgقåف_رaتèا̂ب مaبbــار ول)1( ﴾﴿أ_أ_ر  . اللهم إنا نعبد الواحد القه

 نعبد الرباب أينما كانت، هذا استفهام إنكاري، استفهام توبيخي، كيف تتركون الله

ــد ــت توحي  فعدو التوحيد هذا هو من أجهل الدعاة بتوحيد ال تعال وبالخص توحيد الساء والصفات، بل وح
 اللوهية وقد سئل مرات ومرات عن بعض السائل ف ذلك فكان يتوقف ول ييب، ويقول "اطرحوا هاته السئلة

ــىفهذا البتدع على السلفيي فهم أعلم با من"،    ل يسبق له أن كان من طلبة العلم الشرعي، فبمجرد إحالته عل
 تمشيخ على العوام بسنه فقط وعمره وليس بعلمه، وإن كان قــدالالتقاعد من القوات السلحة خرج إل الدعوة و

 بدأ هذا العمل قبل خروجه من اليش بسنوات، نقول بدأ هذا العمل أي أنه كان يرتزق بالدعوة فقط ول يتعبد ال
 تعال با، فهو ل يفرق بي ابسط السائل ف التوحيد، واجهل من جاهل ف ذلك، ونن نعلــم أنــه ل يفــرق بي
ــان ل  الصفات الذاتية والصفات الفعلية ل تعال، ول بي الصفات الشرعية العقلية وبي الصفات البية فهذا الفت
 زال حيا فاسألوه عن صفات ال تعال الت نثبتها مطلقة وعن الصفات الت نقيدها وعن الخرى الت نستفسر فيها،
 وسترون منه وتقفون على صدق كلمنا، وهذا كذلك حال ابنه الفتون الغفل ممد بن ممد الفزازي فقــد فســر
ــه إل  معن (أشهد أن ل إله إل ال) بتفسي الرجئة والنافقي  وجع ف جهة أخرى بي (أشهد) و(شهد ال أنه ل إل
 هو) ف تفسي واحد. وسئل عن رؤية ال تعال ف الخرة وقوله تعال (ل تدركه البصار) فأجاب أن الــؤمني ف
 النة يرون ال تعال ويدركونه، والاهل ل يدري أن الرؤية ليست هي الدراك، وطامات أخرى عقدية سنخرجها
ــة  ف حي ردنا عليه بعد هذا الباب فمن أجل هذا يعادي هذان الفتانان التوحيد وياربان أهله، ويبكيان على إقام
 الدولة السلمية الت يريدانا دولة من الخرفي والشركي والعتزلة والروافض شبيهة بالدولة الت كانت ســتقيمها

(جبهة النقاذ) بالزائر، ودولة ربان ومددي الرافية بأفغانستان. 
ــل ــاء والرس  السألة الثانية : قوله "أن شرك القصور ل يقل خطرا على شرك القبور ..." هاته ماربة لدعوة النبي
ــت  عليهم السلم، وإن ل يتب منها صاحبها قبل موته فإن عاقبته لن تكون خيا، فهذه ماربة لعقيدة الســلمي ال

 )، وكما هو معلوم عندارتضاها ال تعال لعباده منذ نبيه ورسوله نوح إل خات النبياء والرسل ممد بن عبد ال (
 صغار السلفيي أن العقيدة توقيفية فل يتكلم الرء ف شيء منها إل عن طريق الوحي النل فكما شرع ال تعال نبذ
ــام ــم الك  الشرك وماربته وأرسل النبياء والرسل وأمرهم بدعوة عباده إل التوحيد، فأين شرع سبحانه نبذ ظل
 وجورهم ودعى نبيا من أنبيائه أو رسول لاربة هذا الور تت اسم (شرك القصور)، أي أين أدخل ظلم الكام ف
الشرك بال تعــال، إن ل يــدع الــاكم إل الربوبيــة مثــل فرعــون والنمــرود ابــن كنعــان وعيهــا  

  وaمaا أ_رbسaلkنaا م�ن ق_بbل�كa م�ن رÂسcولêفقد أرسل ال تعال كل رسله وأنبيائه عليهم السلم لدعوة التوحيد فقال تعال : ﴿
]. 25﴾ [النبياء إ�لi نcوح�ي إ�ل_يbه� أ_نÂهc ل إ�ل_هa إ�لi أ_نaا ف_اعbبcدcون�
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ــر (أ ــع ول يض  الواحد خالق الرض والسماء ورازق الخلوقات وتعبدون مال ينف
...).  أرباب متفرقون

ــد  أخي السلم وأخت السلمة إن هذا البلد الغرب القصى كان بمد ال ول يزال بل
ــددالاهدين بل ــلم وبل   الكلمة الطيبة وبلد الاهدين والاهدات لتبليغ رسالة الس

 فهل حارب نب ال نوح شرك قومه ودعى إل التوحيد أم تصدى للحكام ف إطار (شرك القصور) ؟ كما ساه هذا
الضال ،وكذلك كل النبياء عليهم السلم. 

  ﴾[هود وaإ�ل_ى عaادê أ_خaاهcمb هcودéا ق_ال_ يaا ق_وbم� اعbبcدcواk اللiهa مaا ل_كgم مåنb إ�ل_هê غ_يbرcهc إ�نk أ_نتcمb إ�لi مcفkتaرcون_قال تعال : ﴿
50 ﴿.[kواcدcبbم� اعbا ق_وaا ق_ال_ يéال�حaص bمcاهaأ_خ aودcإ�ل_ى ث_مaو

cهcرbغ_ي êإ�ل_ه bنåم مgا ل_كaم aهi61 ﴾ [هود الل.[
 وقال ال تعال ف حق أب النبياء : "واذكر ف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لبيه يا أبت ل تعبد ما

] .42-41ل يسمع ول يبصر ول يغن عنك شيئا" [مري 
 وهل دعى الصادق الصدوق عليه السلم كفار قريش إل توحيد رب الرباب ونبذ الشرك أم واجه كفار قريش ف
ــن  نواديهم ماربا (شرك القصور) ؟! فهذا الكلم إن ل يتب منه هذا الشيخ الطاعن ف السن الذي بلغ الثماني م

.عمره فإنه سيندم عليه يوم القيامة 
 فالسؤال الذي يطرح على عدو التوحيد هذا هو : هل يعلم ال تعال لا أرسل النبياء والرسل عليهم السلم وأنزل

ــائر الكتب وأمر بدعوة التوحيد ونبذ الشرك ومواجهة الشركي أنه سيكون من السلمي ــرونوحكام ج  ن وآخ
سيدعون الربوبية من الكافرين ؟!

  فإن قال كان يعلم ال ذلك، وهذا ما سيقوله فعل، بدون شك. قلنا له : فلماذا ل يرسل سبحانه وتعــال أولئك
ــوا ف  النبياء والرسل لاربة ذلك (الشرك للقصور) ؟! بل إن النمرود بن كنعان كان من أعثى البابرة الذين طغ
 الرض ومع هذا أرسل سبحانه إليه أب النبياء عليه السلم للدعوة للتوحيد ونبذ الشرك ول يرسله لصارعة حكم

  وaل_ق_دb بaعaثkنaا ف�ي كgلì أgمÂةê رÂسcولæ أ_ن� اعbبcــدcواk اللiــهaالنمرود والدعوة لنبذ (شرك القصور) كما تسميه. قال تعال : ﴿
gةaاق�بaك_ان_ ع aفbك_ي kواcرgض� ف_انظbرíف�ي ال kواcف_س�ي gلل_ةÂه� الضbل_يaع bتiقaح bنÂم مcهbم�نaو cهiى اللaدaه bنÂم مcهbف_م�ن aوتgاغiالط kواcن�بaتbاجaو 

aب�يìك_ذcمk36 ﴾[النحل ال.[
ــه، الرساليةالثانية : وإن قال كذلك : كان يعلم ال تعال ذلك، ولكن ... ولكن ... ! كفر بعد إقامة الجة   علي

  ال تعال، وفيه التام ل تعال بعدم العلم وإن أشار ف الول بأنه ســبحانه يعلــمعلملنه أدخل الستدراك على 
ذلك. 

ــدعوة وأمثاله من الهالةفنقول لذا الفتان   : إنه يكفي السلفيي عزة ومفخرة ويزيدهم شرفا ورفعة أنم اقتدوا بال
ــى ــاب عل ــن ع  لتوحيد ال تعال ونبذ الشرك بأنبياء ال تعال ورسله، فساروا على هديهم واتبعوا منهجهم، فم
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ــآمر ــا ت ــا مهم  الفضيلة والدفاع عن الفضيلة وبلد الشريعة السلمية والدفاع عنه
 التآمرون، ومهما صعد الشرك ف العال بقيادة الصليبيي الغربيي وعلى رأسهم أمريكا.

ــاء)1(وال الذي ل إله إل هو إن خطر هؤلء   ل يبلغ خطر أولئك الذين تسموا بالعلم
ــم  وتسموا بالسلفيي وتسموا وتسموا وسومهم بادية قتلة عددا من أهل التوحيد لن
ــاربون  حسنوا الظن بم، وقالوا هؤلء علماء ولكنهم ياربون السلم ف الرباط وي

ــلة ــه الص  السلفيي دعوتم للتوحيد فقد انتقص من دعوة النبياء والرسل وعلى رأسهم الصادق الصدوق علي
والسلم، وطعن ف الوحي النل عليهم.

 فما دليل جاعة العاوين من مرتزقة (الهاد) – زعموا – من كتاب ال تعال وسنة رسوله عليــه الســلم وعمــل
ــوص دليللن يدوافلو بثوا لقيام الساعة الصحابة رضي ال تعال عنهم  على (شرك القصور)  ــن نص   واحدا م

ــااسسون للبدعة والضللة ث يبحثوؤالوحيي الشريفي وفهم السلف، فهذا هو حال أهل البدعة والختلف، ي   ل
ــذلك ســبيل  عن نص من التشابه من كلم ال تعال، أو تريف تأويل أو فهم حديث على هواهم، فإن ل يدوا ل
 أضافوه لقاعدة شرعية ثابتة ف الدين وألقوا ببدعتهم نصوصها ث أضفوا على تلك القاعدة الشرعية رأيهم الكاسد
 وتأويلهم الفاسد، فلكي يد هذا البتدع السبيل للحرابة والدعوة لشق العصا والبغي ألق ضللة الذي ساه (شرك

ــم وذرة من العرفة لا قلالقصور) بدعوة النبياء والرسل، فلو كان لذا الاهل مسكة من ع  حام حول هذا الس
ــومف الركب ولطاف به،  معن الشرك لغة واصطلحا ل يقبل ما ادعاه ف حق (القصور وأصحابا)، فكما هو معل

 فضد الشرك هو التوحيد، فإذا قلنا (شرك القصور) فضده هو (توحيد القصور)، فتوحيد ال عرفه النبياء والرسل
ــة ل  عليهم السلم لا دعوا قومهم إليه، وهو إفراده سبحانه بالعبادة أي (التوحيد) وتريده له وحده، وأصله كلم

 ف_مaنb يaكkفgرb ب�الطiاغgوت� وaيcؤbم�ن ب�اللiه� ف_ق_د� اسbتaمbسaكa ب�الkعcرbوaة� الkوcثkق_ىa ل_ انف�صaامaإله إل ال، وتتضمن النفي والثبات،﴿ 
  نفي جيع اللة من دون ال تعال، وإثبات التوحيد ل تعال ومعناها "ل معبود بق ف ] 256ل_هaا﴾ [ البقرة :

ــذي ــور) ال  الوجود إل ال" وكما ذكرنا فمقابل توحيد ال تعال سيكون (توحيد القصور) على غرار (شرك القب
 يقابله (شرك القصور). فنسأل أعداء التوحيد، الذين جعلوا مع توحيد ال تعال توحيدا ثانيا، هو (توحيد القصور)،
 إذا كانت كلمة توحيد ال هي ل إله إل ال فما هي كلمة (توحيد القصور)، فإن قالوا هي كلمة (إن الكم إل ل)

ــاسولي الربوبية قلنا هذه من التوحيد وهي تدخل ف توحيد ال تعال، توحيد ــع ل  ت هي التوحيد كله حت يوض
 توحيد خاص فيسمى نقيضه (شرك القصور). فتأملوا رحكم ال تعال كيف جعل القوم مع توحيد ال تعال توحيدا
 ثانيا أسسوا له بضللم ليصارعوا به حكام السلمي، فمن ل يقل بكلمهم ول يسر على منهجهم ســارعوا بتكفيه
 ورموه بالعمالة. ولو كانوا صادقي ف تصنيفهم للقوه بالشركي مثل من ل يقق توحيد ال تعال، ولكنهــم لــن

ــتطيعواعمل أييستطيعوا لذلك سبيل، فل ندري كيف تقق عندهم ال   (شرك القصور)، (توحيد القصور) ول يس
إلاق مطلق السم بصاحبه، فيقال هذا (مشرك بالقصور) أو (موحد بالقصور) مثل الوحد بال والشرك بال،
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 السلم ف مراكش وأكادير، وياربون السلم ف طنجة كما ف تطوان، ويــاربون
 السلم ف وجدة كما ف الناضور وياربون السلم ف فاس كما ف مكناس، وأصبح
 طابورا خامسا كما سيتهم ف الغرب وغي الغرب، ل لشيء إل ليقولوا للناس إن مــا

 ، وممد بن الســن  الفــزازي التكفييفعمرو بن لي سيب الساب وحى الام وأطلق الشرك ف جزيرة العرب
 م ف  الروج معهم على الكام السلمي  (كافر). جديد للمة جعلوا من خالفه)توحيدوغيه جاؤوا بـ(

 ) كgت�بa عaل_يbه�3وaم�نa النÂاس� مaن يcجaاد�لg ف�ي اللiه� ب�غaيbر� ع�لkمê وaيaتÂب�عc كgلi شaيbط_انê مÂر�يدê (ونتم بقول رب العزة واللل ﴿ 
].4-3 ﴾ [الج أ_نÂهc مaن تaوaلiهc ف_أ_نÂهc يcض�لîهc وaيaهbد�يه� إ�ل_ى عaذ_اب� السÂع�ي�

  وaم�نa النÂاس� مaن يaشbتaر�ي ل_هbوa الkحaد�يث� ل�يcض�لi عaن سaب�يل� اللiه� ب�غaيbر� ع�لkمê وaيaتÂخ�ذ_هaا هcزcوéا أgول_ئ�كa ل_هcمbوقوله عز وجل : ﴿
ــم6êعaذ_ا̂ب مèه�̂ي ( ــذ_ابê أ_ل�ي aب�ع cهbــر åشaا ف_بéرkقaه� وbيaنgذgف�ي أ iا ك_أ_نaهbعaمbسaي bمiا ك_أ_ن لéب�رkكaتbسcى مiلaا وaنcاتaه� آيbل_يaل_ى عbتcإ�ذ_ا تaو ( 

].7-6﴾ [لقمان 
ــس)(1 ــال ولي   قلت هذا دليل على الفزازي عدو التوحيد وليس له، فهذه دعوة نب ال يوسف إل توحيد ال تع

ــور ــلم ف القص  لتهييج الرعية على الكام، قال الشيخ ربيع بن هادي الدخلي "عاش هذا النب الكري عليه الس
 وعرف مفاسد الكم والكام عن كثب، وذاق من ويلتم كيدا وظلما واضطهادا وسجنا وعاش بي ظهران أمــة
ــدأ ف ــل يب  وثنية تعبد الصنام والبقار والكواكب فمن أين ينطلق للصلح ومن أين تكون نقطة البداية ؟ ! ه
ــة ــام الظلم  الدعوة إل ال وهو مسجون ظلما يشاركه ف السجن مظلومون مثله من إثارتم وتييجهم على الك
 الستبدين ؟! وهذا منطلق سياسي ل شك فيه، والفرصة متاحة أمامه أو يبدأ بالدعوة من حيث انطلق آباؤه الكرام
ــدعوة إل  وعلى رأسهم إبراهيم خليل ال ؟ ! ل شك أن طريق الصلح الوحيد ف كل زمان ومكان هو طريق ال

العقيدة والتوحيد وإخلص العبادة ل وحده. 
 إذن فليبدأ يوسف من هذا النطلق مقتديا بآبائه الكرام ومعتزا بعقيدتم ومقرا ومنددا بسخف الشركي واتــاذهم

].64أربابا من دون ال من الصنام والبقار والكواكب" اهـ [منهج النبياء ف الدعوة إل ال ص 
  فانظروا رحنا ال تعال وإياكم إل هذا الضال  كيف جعل جاعة من السلمي الوحدين قالوا ربنا ال ودعوا إل)*(1

ــال ثبيع للذمة ف سوق النخاسة العاليةوهومنه منهج السلف جعلهم أخطر من الصليبيي الغربيي    كيف يقسم ب
ــحيحه ( ــلم (2357-2356تعال على ذلك، وهو من الكاذبي، فقد روى المام البخاري ف ص  )138) ومس

 ) قال : "من حلف على يي يقتطع با مال) عن شقيق بن عبد ال، رضي ال تعال عنه، عن النب (3576وأحد (
 ). "ف حديث وائل ابن حجــر11/619امرئ هو عليها فاجر لقي ال وهو عليه غضبان". قال الافظ ابن حجر (

 عند مسلم "وهو عنه معرض" وف رواية كردوس عن الشعت عند أب داود "إل لقي ال وهو أجذم" وف حــديث
 أب أمامة بن ثعلبة عند مسلم والنسائي نوه ف هذا الديث "فقد أوجب ال له النار وحرم عليه النة" وف حديثه
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ــطي)1(يري ف الزائر ليس جهادا   وما يري ف مصر ليس جهادا وما يري ف فلس
ــن  ليس جهادا، وأعن فلسطي ل أعن أبا عمار ل أعن الاسون أعن الرجال الخري
ــد ــهاينة (يقص  والنساء الخريات والشباب الذين قتلوا ف هذا اليوم أربعة من الص

 ) وف هذا اليوم قتل من الشركي ف الزائر ومصر1993 غشت 6الفزازي يوم : (

عمران عند أب داود "فليتبوأ مقعده من النار" اهـ. 
 قلت : فما بالك بن حلف بال كاذبا وأغلظ ف اللف على يي غموس وقد سيت غموس لنا تغمس صاحبها ف
 النار كما بي ذلك أهل العلم، قلت ليكفر مسلما بل عالا، بل ويعله أخطر من الكافر نفسه. فقول هذا الرم أن

 علمائهم. فيأتون ف مرتبة الكفر قبـل الكفـارل الصليبيي وأمريكا هو تكفي للسلفيي بل  هؤلء ل يبلغ خطرخطر
ــذا  أنفسهم، بل إن الصليبيي وغيهم ل يثلون خطرا على السلم مثل العلماء السلفيي العاصرين كما يدعي ه

الضال. 
ــي) عن أب ذر رضي ال عنه أنه سع النب (61) ومسلم (8045فقد روى المامان البخاري (  ) يقول : "ل يرم

رجل رجل بالفسوق، ول يرميه بالكفر، إل ارتدت عليه إن ل يكن صاحبه كذلك". 
ــول6047وعند البخاري كذلك (  ) عن أب قلبة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رس

 ) قال : "من حلف على ملة غي السلم فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما ل يلك، ومن قتل نفسهال (
بشيء ف الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله". 

ــذا  فكيف إذا كان تكفي العلماء أهل التوحيد باليان الغلظة وجعلهم أخطر من الكفار أننفسهم. وكما ترون فه
  يفضل الصليبيي على علماء السلمي لتعلموا أنه وأمثاله ل عهد لم ول ذمة فلو فتحت الــدولتهالخذول ببدع

ــدواركضوا إليهاالغربية لم أبوابا وأشارت إل أي منهم بسبابتها ل   مثل قطيع الغنم ساكني مستكيني لا، بل لقع
ــال متهافتي على خدمتها مرددين "هذا مغتسل بارد وشراب"  يركون أذنابم لامقعد الكلب ــال :﴿ق   ال تع

].58 ﴾ [الحزاب وaالiذ�ينa يcؤbذgون_ الkمcؤbم�ن�يa وaالkمcؤbم�نaات� ب�غaيbر� مaا اكkتaسaبcوا ف_ق_د� احbتaمaلgوا بcهbتaانéا وaإ�ثkمéا مèب�ينéا
ــل)*(1 ــار ب   من أجل هذا يعادي هذا التكفيي الضال السلفيي فكفر علماءهم وجعلهم ف خندق واحد مع الكف

 ذهب أنم أخطر من الصليبيي وأمريكا فهاته اللسة الت عقد ف مدينة سل وغيها إنا هي من أجل هاته القضــية
 قائم ف الزائر ومصر وغيها لنم سدوا عليه الطريق لا ساه (جهاد) ف الزائر ومصر. )الهاد(ليدعي أن 

ــرح1997هـ - 1418ف سنة (أقول  ــاء ش  م) أعلن قادة الماعة الصرية ف مصر وقف العمال القتالية وج
 السباب والدوافع لذلك ف كتاب (مبادرة وقف العنف ... رؤية شرعية ونظرة واقعية) هكــذا جــاء ف عنــوان
 الكتاب  "مبادرة وقف العنف ..." ول يسموه "... وقف الهاد"، فعاد قادة الماعة السلمية عما كانوا عليه من

 ) أصــدروا كتابــا2004-1425ضلل ف سفك دماء البرياء ورفع راية الرابة والبغي وف مطلع هاته السنة (
ــديبعنوان (استراتيجية تفجيات القاعدة الخطاء والخطار) شارك فيه ثانية من قادة الماعة   هم كرم ممد زه
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 وف الصومال الشيء الكثي، إخوانكم من النساء والرجال من الؤمني الذين صــدقوا
ــنة ــدين ف البوس  ما عاهدوا ال عليه من الذين يقنتون ويسألون ربم أن ينصر الاه
ــري  والرسك وف فلسطي والزائر وف مصر وف السودان وف كل مكان. إن ما ي
 أيها السلمون إنا هو تطيط من النصارى ليكون الصليب ف عنق كل مسلم ومسلمة
 ونن بول ال أبشركم، أبشركم إيانا بعقيدتنا السلمية وبقوله عز وجل، كم من فئة

قليلة غلبت فئة كثية. بإذن ال، وال مع الصابرين". 
ــومال وف  أبشركم بأن اليدي النظيفة التوضئة اتدت ف مصر وف الزائر وف الص
ــارك ال ف اتــادهم علــى  فلسطي وف البوسنة والرسك وف أفغانستان، اتدوا ب

  ف سبيل ال، حت تكون كلمة ال هي العليا وحت تكــون كلمــة الــذين)*1(الهاد

ــامة عل ممد علي الشريف حدي عبد الرحان عبد العظيم، عاصم عبد اليد ممد، ناجم ــد ال، أس  إبراهيم عب
ــلم ــد الس  إبراهيم حافظ، فؤاد ممد الدواليب، ممد عصام الدين دربالة وكلهم أعضاء ف تنظيم ممد فرج عب

. تنظيم (الهاد) السابق ف مصر
ــدوا ف)**(1   (الهاد) الذي يقصده هذا الضال التكفيي هو القتل والتقتيل ف السلمي وغيهم، أما قوله أنم "ات

 الزائر، ومصر ..." هذا ل يقاظ هم الغفلي والضحك عليهم والستخفاف بعقولم فقط، فل يوجد ل اتاد ول
ــوا  اجتماع إل اتباع سبيل إبليس شيخهم الكب فعلى منهجه اجتمعوا وإن ل يلتقوا وعلى طريقه اتدوا ول يتفرق
ــل ــون الغف  وتعد هاته اللسة هي نقطة النطلقة الت نصب فيها طاغية التكفي بالاكمية ممد الفزازي ابنه الفت
ــر،  ممد بن ممد الفزازي ليسي ف دعوته على منهج الفرق السلحة ف الدول الت ذكر وخصوصا الزائر ومص

ــن البتدعوفعل نح هذا الشيخ الطاعن ف السن ــه م   ف ذلك وأصاب مقاتل ابنه الفتون وذلك با كان يعلم عن
ــنيلاندفاع وحب للرياسة   لستحواذ على السذج والغفلي، فاستطاع أن يوجهه لا كان الب يتطلع إليه منذ س

 عديدة، منذ أن فارق القوات السلحة اللكية ول يستطع إدراك ما كان يلم به لعدة عوامل ومنها الانب العلمي،
ــادة علــى  فوجد ف ابنه الفتون بعض العوامل ومنها الرأة على الكذب، والتعال، وتريف النصوص الشرعية، زي
 العامل الساسي وهو تكينه من منابر الوقاف على يد عبد الكبي الدغري الوزير السبق للوقاف الذي استعمل
 الفزازي للتقليل من السلفيي ودحضهم وتشويه سعتهم. إل أن ال تعال متم نوره. فالدغري قد رحل عن الوقاف
 والصابع تشي إليه، والفزازي البن وجد حسابه ول يدري ما يذخر ال تعال له يوم لقائه إن ل يتب إليه سبحانه،
 أما الطاغية الكب فهو يعيش آخر أيامه ف الزي والعار والذل والشنار مهموما مغموما، خائفــا مــذعورا، أمــا
 السلفيون فهم لزالوا ظاهرين وسيبقوا ظاهرين على الق إن شاء ال تعال، رافعي رؤوسهم ناصحي للمة ولولة

  الذين باعوا دينهم بدنياهم فل هم بدينهم الــذي وأعداء هذا الدينأمورها، واقفي ف وجه أذناب الافل الاسونية
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 كفروا، أو الذين ياربون السلم ويناصرون الكفر. حت تكون كلمة هؤلء وهؤلء
 الكفرة أصل أو الكفرة بالتبعية، اجتمعنا وال خي الشاهدين لنقول كلمة الق لهل
 الق، احذروا سلفية فهد، احذروا سلفية الليج، احذروا هؤلء الذين يبذرون أموال
 المة، حت يكون أولئك الذين يملون الشهادات جنودا للشيطان ودعــاة لمريكــا
 ودعاة للقانون ومناصرة للقانون ومناصر لكل شر وماربة وضــدا لشــريعة أحكــم

ــة ال)1(الاكمي، فماذا يقول السفهاء   ؟! فماذا يقول الرمون والسلمون رفعوا راي
ــة ــواء الديقراطي  أكب عليها نيي وعليها نوت، وعليها نلقى ال والخرون رفعوا ل
 ولواء الصليبية ولواء النصرانية ولواء الفساد ولواء الربا ولواء الزنا وهلم جرا، وليس
هذا بغريب عن السلم عن السلمة عن الؤمن عن الؤمنة با يري ف عالنا السلمي.

ــلمي ــلم والس  إن أمتنا ف حاجة إل دعوات الصالي والصالات لينصر ال الس
ــا  ويدمر ال الكفر والنافقي وما ذلك على ال بعزيز، لسنا مربي كما يدعون ولكنن

ارتضاه ال لم، ول هم بدنياهم الت فيها معاشهم. 
  انظروا ماذا يقول هذا السفيه حقا وعدل ف أهل العلم ، فعندما ذهب يشحت باسم الدعوة وبناء دور للقرآن،)*(1

 ل يقل احذروا (سلفية فهد) وأنم يبذرون أموال المة، فلما طرد ومه أهل العلم فعاد خائبا خاسرا جاء بعدها يذر
  لا وجد من الشيخ المام عبد العزيز بن باز ما ل يكن يتوقعه خصوصا بعدما طعن ف وذلكمن سلفية فلن وفلن

ــال  ول أمر الغاربة، ث توالت على أم رأسه الصفعات وأكبها فتاوى أهل العلم الشرعي السلفيي ف كل أناء الع
. )جهاد(بأن ما يري ف الزائر إنا هو حرابة وبغي وقتل وليس 

ــذين ــن ال ــدد م  أما حول طعنه ف أصحاب الشهادات كما قال، فبعد تسجيله لذا الشريط قمت بولة على ع
ــسلينتسبون للدعوة السلفية إسا فقط وطلبت منهم التعاون   يقاف مد هذا الرتزق والوقوف ف وجهه، لنه يأس

  أحد، متسترين بأن أيلضللة ستعود على هذا البلد بالشر فهو يذو حذو الرمي ف الزائر، فلم يلتفت لكلمي
 الفزازي الب وابنه من الهلة الذين ارتوا على الدعوة، فل سبيل للرد عليهما حت ل يشتهرا ويعرفا بي النــاس،
 والقيقة أن هؤلء الاذلي الخذولي ليس لم قوة الرد ل على الفزازي ول على ابنه ول على أي دعــي يتســتر

ــالرد ــابالعلم ف هاته البلد، لن منهم من ليس له القدرة حت على أهله فكيف سيتعرض للفزازي وابنه ب   عليهم
ــبوفضحهما  ، وهؤلء وإن ادعوا أنم من السلفية، فالسلفية منهم براء، والنهج السلفي ف رفعة وعزة لكي ينتس

 إليه أمثال هؤلء الذين وهنوا واستكانوا إل الدنيا وال تعال متم نوره رغم سكوت الاذلي وما خذلوا إل أنفسهم
وما يشعرون. 
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ــى  بول ال وال يشهد أننا نتحرك للبناء ل للهدم، نتحرك لمع كلمة السلم ل عل
ــد ــا وق  الكفر، نبأ من الكفر نبأ من الكافرين، نبأ من الديقراطية ونبأ من أهله

أعطينا ولءنا لالقنا سبحانه عز وجل. 
ــة. ، ل أقول)*1(مرة أخرى أخوة السلم احذروا السلفية السعودية  السلفية الجازي

 فأهل الجاز أهل الهاد وأهل النجدة وأهل النخوة وأهل الغية لذلك وقفــوا ول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  زال

 )2(بالرصاد للدجاجلة الذين أدخلوا أمريكا أدخلوا الغرب للحرمي الشــريفي مكــة

والدينة. 
 احذروا هؤلء احذروهم، وما ترون من علماء الرمي إنم رجال مبــاحث ورجــال

 ف زي السؤولي عن دور القرآن وما هي بدار القرآن ...)3(مابرات

ــد،)**(1   نقول لذا الخذول ف بدعته، الالف بال تعال على الكذب كما سبق نقل ذلك عنه، الكفر لهل التوحي
ــام،اعلم أن السلفية هي دعوة النبياء والرسل فهي امتداد منهم ف العقيدة والنهج ومن رسول ال (  ) ف الحك

ــة ــل جه ــل بلد، وك  فلم نسمع طيلة التاريخ من قسم السلفية إل سعودية حجازية وخليجية وإل ستختص ك
بسلفيتها، فنسمع السلفية الفريقية، والسلفية السيوية أو السلفية اليمنية والسلفية الغربية إل غي ذلك. 

 أما قول هذا الكذاب الشر أنم أدخلوا الغرب وأمريكا إل الرمي مكة والدينة، فهذه جرية أخرى من جرائم) *(2
ــذب ــه الك  هذا العجوز الضال الذي تاوز الثماني ول يستحي من ربه عز وجل، فلم يترك واحدا إل افترى علي
 وألق به من النقائص ما هو بريء منه، ولو طلب هذا الكذاب ف تلك الفترة أن يأت بالدليل لا استطاع له سبيل
 وهو يعلم أن ذلك ل يكن ولكنه القد والسد، وحب الدنيا الذي أعمى بصيته فرب ف نفسه العداء لكل سلفي

ــان ــراسكان حاكما أو عالا أو من عامة الناس، وقد نسي ممد الفزازي أن يقول بأن الطوفي كانوا أمريك   وح
يفلحون".  . قال تعال "إن الذين يفترون على ال الكذب لأبواب الرم الكي والدن كانوا جند إنليز

  أما عن العلماء بأنم رجال مباحث ومابرات فقد سبق أن قال عنهم أكثر من ذلك وأخرجهـم مـن ملـة)1 (3
 ) عن أب هريرة رضي ال تعال عنــه2988) ومسلم (6477السلم، فال حسيبه. فقد روى المامان البخاري (

ــرب"أنه سع النب ( ــرق والغ  ) يقول : "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما تبي فيها ينل با إل النار أبعد ما بي الش
 قلت : فكيف حال من يتكلم بالكلمة وهو متبي حالا وعال بكذبه وزوره وبتانه ف حق العلماء ليجرح عــدالتهم
ــد ــا أن مم  أمام السوقة والرعاع فيتناقل ذلك كل جعذري وتافه من سفلة القوم ليتفكه برحهم ف الالس. وب
 الفزازي يتكلم على الباحث ورجال الخابرات ويلصق هاته الفرية بعلماء الدعوة السلفية، فإليكم ما حصل لنا معه
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ــال :  وف الخي ختم هذا الضال التكفيي بتقدي ابنه الغفل الفتون للحاضــرين فق
ــد  "وختاما أسال ال أن يمعن بكم قريبا ولذلك أقدم لكم ولدي أبا عبد الليم مم
 أصلحه ال ليتعرف إليكم وتتعرفوا عليه ليبلغكم ما نن ف حاجة إليه جيعا وليتحدث

 ) لا كنا نزور ممد الغراوي قبل أن ينقلب على عقبيه هو أيضا ويرتي1993-1413بدار القرآن براكش سنة (
ف مستنقعات القطبية وتكفي السلمي. 

 ف ظهية أحد ايام فصل الربيع دخل ممد الفزازي إل دار القرآن بدينة مراكش قبل صلة الظهر وكان يوجــد
 ممدمعنا داعية بدينة الدار البيضاء من خريي الامعة السلمية بالدينة النورة حرسها ال تعال من كل مكروه (

ــدون أيعزيزو  ) فلما رأى ممد الفزازي ذهب وسلم عليه وهو ما فعل بعض الاضرين من رواد دار القرآن، وب
  ث بدأ يذر من أحد الدعاة الزائريي ســبق)الاهدين( بالزائر وعن )الهاد(مقدمة بدأ ممد الفزازي يتكلم عن 

 له هو أيضا أن درس بالامعة السلمية بالدينة النورة ث سجل مناقشة رسالة (الاجستي) بدار الــديث الســنية
ــدو ع شبدينة الرباط وهو السمى ( ــه خــائن وع ــاد(ل)، فبدأ الفزازي يطعن فيه ويسبه ويقدح فيه وأن  )لجه

  وقال : "جئت أحذركم منه أن يفتنكم، فهو يكذب على الاهدين بالزائر ويفتري عليهم، وأنه يعمل)الاهدين(و
 مع جهات جزائرية فهو عميل"، ث زاد وقال "ولقد زارن بالمس ف بيت بدينة فاس فقمت بطرده من بيت وهددته

 قفي واسه (ا-ز) فقال لهاإن عاد إل بيت بأن أتصرف معه تصرفا يليق بالائني للمجاهدين والهاد" فنطق أحد الو
ــدار ــدنا ل ــدم عن  : "هل تستطيع أن تصف لنا هذا الداعية الزائري الذي تتكلم عنه لكي نعرفه، فنطرده إذا ق
 القرآن"، فبدأ ممد الفزازي يصف ذلك الداعية الزائري فذكر أنه سي وأشقر وأنه طويل الشعر إل غي ذلك من
ــد ــق مم  الوصاف الت ل تنطبق على ذلك الرجل، فبدأ بعض الواقفي يضحكون وينظر بعضهم إل بعض، فنط
 الفزازي وسألم مستغربا عن أسباب ضحكم، فأجابه أحد الشباب قائل له : إن من كنت تتكلم عنه ليس هو ذلك

ــرف الخكما أ  وأنا أعرفهالداعية الزائري فأجابه الفزازي قائل : كيف تكذبن وهو كان عندي بالمس ببيت  ع
ــدوعزيزو( ــه ع ــه وأن ــذر من  ) هنا نطق السمى (ا ز) وقال للفزازي : اسع يا شيخ إن (ع ش) الذي جئت ت

 للمجاهدين بالزائر هو عندنا هنا بدينة مراكش منذ أيام ول يزرك ف بيتك بالمس، وكل الوصاف الت أعطيتنــا
ــدأ  ل ينطبق فيها وصف واحد عليه وبعد عشر دقائق سيكون هنا بدار للقرآن" هنا احر وجه الفزازي الكذاب وب
ــه  يتلعثم وكاد أن يسقط، فرجع خطوات إل الوراء، وقال : سأعود بعد ربع ساعة عندكم ث خرج مسرعا، فتبع
ــل  أحد الشباب الصغار وسار وراءه، أتدرون أين ذهب هذا الكذاب الشر ؟ ! لقد ذهب إل الطة الطرقية للنق
 ليعود ف تلك اللحظة إل مدينة فاس فارا هاربا لن ال فضح أمره، كما أنه أثناء كلمه على ذلك الزائري أخرج
 مذكرة من جيبه تتوي على عناوين جيع الدعاة بالغرب والزائر وأرقام هواتفهم وبعض العلومات عنهم، وليــس

ــنلنا تعليق على هذا !! نسأل ال تعال السلمة والعافية.  ــو م  للتذكي فإن العيد الشريف هذا من القطبية ، وه
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ــافقي،  إلينا عن نفس النهج وعن الاهدين وعن الكافرين وعن الــؤمني وعــن الن
ليتحدث لنا عن الطابور الامس وأشباهه، إنه هو ول التوفيق".

قال أبو عبد الرحن غفر ال تعال له ولوالديه ولشايه : 
ــه�﴿ قال تعال :  iــد� الل   ف_وaيbلd لìلiذ�ينa يaكkتcبcون_ الkك�تaابa ب�أ_يbد�يه�مb ثgمÂ يaقgولgون_ هaذ_ا م�نb ع�ن

ــبcون_ ( ــا يaكkس� Âمåم bمcهiل dلbيaوaو bد�يه�مbأ_ي bتaبaا ك_تÂمåم مcهiل dلbيaف_و æق_ل�يل æناaب�ه� ث_م kواcرaتbشa79ل�ي( 
﴾)1( .

 )8 وaم�نa النÂاس� مaن يcجaاد�لg ف�ي اللiه� ب�غaيbر� ع�لkمê وaل هcدéى وaل ك�تaابê مèن�يê (﴿وقال تعال : 
ث_ان�يa ع�طkف�ه� ل�يcض�لi عaن سaب�يل� اللiه� ل_هc ف�ي الدèنbيaا خ�زb̂ي وaنcذ�يقgهc يaوbمa الkق�يaامaة� عaذ_ابa الkحaر�يق� (

.)2( ﴾) ذ_ل�كa ب�مaا ق_دÂمaتb يaدaاكa وaأ_نi اللiهa ل_يbسa ب�ظ_لiمê لìلkعaب�يد�9
 وروى المام مسلم ف صحيحه أن نافع ابن عبد الارث لقي عمر بعسفان وكان عمر
 يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي فقال ابن ابزى قال ومن ابن
ــز  ابزى قال مول من موالينا قال فاستخلفت عليهم مول قال إنه قارئ لكتاب ال ع

ــذاوجل وإنه عال بالفرائض قال عمر : أما إن نبيكم ( ــع ب  ) قد قال : "إن ال يرف
.)3(الكتاب أقواما ويضع به آخرين"

قال علي القاري رحه ال تعال : (ويضع به آخرين) :
.)4("أي : الذين كانوا على خلف ذلك عن مراتب الكاملي إل أسفل السافلي"

 رؤوسها بالزائر الن ، فهو مبتدع مترق ف قطب ومنهجه
 )79 البقرة ( )(1
).10-9-8 الج ()(2
).269 أخرجه مسلم ف كتاب صلة السافرين وقصرها ()(3
).260-4 مرقاة الفاتيح ()(4
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 قلت : فكيف سيكون حال هذا البتدع الضال الذي استعمل كلم ال تعال بتحريفه
ــى  عن مواضعه لتشريع قتل البرياء وسفك دمائهم باسم الدين وما أنزله ال تعال عل
ــت ــا أنزل  سيد الرسلي، وكل من خالفه ونصحه بالرجوع لفهم تلك النصوص كم
 بدون تريف ول تبديل وأن يعود لفهم السلف حت ل يضل عن سواء السبيل غمس
 الفزازي الب  لسانه ف عرضه ث بسطه بتكفيه بل وأنه من أعداء الهاد وأن خطره

ــذا ال ــدععلى المة أكثر من الكفار أنفسهم، فكيف سيفع ال تعال بالقرآن ه  لبت
  الذي ما يزيده القرآن إل خسارة وما تعل السنة عملــه إل ثبــارا بتحريفــهالضال

  فلم يسلم ولو واحد من السلفيي منكل هذا من أجل الرياسة والزعامةنصوصهما، 
 لسانه الذي جعله سوطا من سياط إبليس، فقد روى المامان البخاري ومسلم واللفظ

ــلمللمام البخاري عن عامر قال : سعت عبد ال بن عمرو يقول قال النب (  ) "الس
.)1(من سلم السلمون من لسانه ويده، والهاجر من هجر ما نى ال عنه"

قال الافظ ابن حجر – رحه ال تعال - : 
ــبيل ــى س ــانه عل  "وف التعبي باللسان دون القول نكتة، فيدخل فيه من أخرج لس

.)2 (الستهزاء ..."
ــاء   قلت : فهذا البتدع قد تعدى إل أقصى حدود اللسان فحصد من أعراض العلم
 بلسانه ما سيلقى ال تعال به وهو من الفلسي. وكما أشرنا من قبل، فصنيعه هذا هو
 من أجل إقصاء العلماء السلفيي حت تلو له الساحة فيفعل بالغفلي ما يشاء با شــاء
 وكيف شاء بميع الشياء وذلك ما حصل فعل إل أن ال تعال جعل كيده ف نره، ث

ــرعيةإن هذا البتدع ل يواجه السلفيي بالنصوص الشرعية   لا أفتوا علماؤهم بعدم ش
ــو ل عبارة عن قتل وتقتيل للبرياء وخروج عن ولة الموروأنه(الهاد) بالزائر   فه

ــان (6484 أخرجه البخاري ف كتاب الرقاق ()(1 ــاب10)، باب : (النتهاء عن العاصي)، وف كتاب الي  ). ب
).9372)، وأحد (35(السلم من سلم السلمون من لسانه ويده). ومسلم ف كتاب اليان (

).1/64 فتح الباري ()(2
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  مالفيه، هذا ل يكن منه، ول كان حــتكلم ودحض ادعائه لثبات يد  بنصا واحد
 من الغفل الفتون ابنه ممد بن ممد الفزازي ، إنا اتذ الب والبن ســبيل الســب

ــوا   أنوالشتم وإلاق الفتراءات بالسلفيي فقط. فتنبهوا لذا يرحكم ال تعال لتعلم
. السب والشتم ورمي الخالفي بالعظائم هو حجة البتدعة وشعارهم

ــرفهذا الضال ــى ولة الم   أول من وضع بذرة تريض الشباب الغفل للخروج عل
ــرة  بالغرب، فالذين سبقوه لستنقع التكفي إما التكفي والجرة أو التكفي بدون هج
ــام ــوا الك  اكتفوا بتكفي التمع كله فمنهم من هجره، ومنهم من ل يهجره، فجعل
ــن ــه ع  كفارا كما كفر كل فرد ف هاته المة حسب مالفته لمر ال تعال وإعراض
 الوحيي الشريفي – زعموا – فدخل ف حكمهم البتدع وغيه، ول يعلوا الــاكم

.أصل لتكفي الخرين
ــللأما الطاغية الكب ممد الفزازي وابنه الغفل   ومن على شاكلتهما من باقي الض

ــمواقد جعلالكفرين بـ(الاكمية)    الاكم أصل ف تكفي السلمي وعليه يدور حك
ــذار ــم الع  التكفي وعدمه، ولذلك تدهم يثنون على عديد من البتدعة ويدون ل
ــى تكفي ــوهم عل  والخارج لقوالم الخالفة للسنة ولناهجهم الفاسدة، لنم وافق
ــل  الكام، ومن أجل هذا دخلوا تت اسم التكفي بـ(الاكمية) أو (الكمة) لن ك

دعوتم تدور حول الاكم وتكفيه ووضعوا لذلك قواعد وأسس منها:
من بدل حكم ال استحل. -
الاكم كافر بالستبدال قبل الستحلل-
السلفية مرجئة مع الكام خوارج مع الدعاة. -
من دعا إل ترك (الهاد) – أي القتل – فقد كفر. -
السلفيون عملء للطواغيت.-
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 السلفيون دعوا لشرك القبور وتركوا شرك القصور.-
ــب ف تكفي ــا تص  وقواعد أخرى شيطانية أوحى لما با شيخهم الكب إبليس كله
ــم ــم ورميه ــم ب  الاكم السلم والطعن ف أهل العلم بالكتاب والسنة وإلاق الته
 بالعظائم حت يتجنبهم عامة الناس فل يقتربوا منهم ليعرفوا الق. فهذا الطاغيــة قــد
 عمل على نقل فتنة (جبهة النقاذ) – زعموا – وما خرج عنها من فرق اتذت التقتيل
 وسفك الدماء منهجا لا ف إساع صوتا وفرض نفسها إل بلدنا الغرب الت ل يعرف
 أهلها هاته الصيبة ول عاشوها من قبل، فرب بدعوته الفجة الفاجرة هو وابنه شــبابا
 أصبحوا فيما بعد نقمة على أنفسهم وعلى أمتهم، كل ذلك با زرعه فيهم هذا البتدع

  من عقائد فاسدة ومناهج هدامة الفتون وغيها من سقاط التاع وقطاع الطرقوابنه
 تت راية الدعوة إل الفريضة زيادة على القد والكراهية لمتهم وبلدهم باسم الدين

 والهاد بريئ من هؤلء الرتزقة الائني ل تعال. .السادسة وهي (الهاد)
نقول لذا الاهل عدو التوحيد وأهله : و

 أنم قد اكتفوا ف دعوتم بشرك القبور وتركوا (شركباعلم أن ما تدعيه عن السلفيي 
 وحيــد وماربــة الشــركتأن رب العزة واللل ما أرسل رسله إل لبيان البالقصور)

ــده،والشركي   وأن ال تعال قد أغرق أمة ودمر أقواما من أجل إعراضهم عن توحي
 بعد إقامة الجة عليهم من طرف النبياء والرسل، فخي ما يدعوا إليــه العبــد هــو

 ل يقاس معه شيء، لنه ل قياس مع الفارق، قال عز وجل "ومن يضلل ال والتوحيد
.)2(﴾وaمaن يcضbل�ل� اللiهc ف_ل_ن تaج�دa ل_هc سaب�يلæ ﴿.وقال تعال : )1(فما له من هاد"

ــل ممــد  هذا، وإننا ل نر أبا أرسل ابنه إل حتفه ورمى به ف مهاوي الردى مثلما فع
: وكانت وراء ذلك سببانالفزازي بابنه الطاغية الفتون

.33 الرعد )(1
.88 النساء )(2
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  الذي ترب فيه بسبب جهله لشرع الالسبب الول : عداؤه للسلفيي وحقده عليهم
 تعال

 فجعل عليهما غشاوة.ته وبصيكالسبب الثان: حب الدنيا الذي أعمى بصر
  خاطب ربه ف حق ابنه فقال له "رب إن قد  فهذا رسول ال ونبيه نوح عليه السلم

ــدم)1(ابن من أهلي وإن وعدك الق وأنت أحكم الاكمي"  . وهذا لقمان الكيم يق
ــرك  لبنه الوصايا ويعظه لا فيه خيه : "وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه، يا بن ل تش

 اليات)2 (بال إن الشرك لظلم عظيم ..."
 عدو التوحيــد فكانت أول موعظة لبنه هي تذيره من الشرك بال تعال الذي يسميه

(شرك القبور).
 قال الشيخ المام ربيع بن هادي الدخلي-حفظه ال تعال ""...تلك هي دعوة النبياء
ــا  جيعا وعلى رأسهم أولوا العزم منهم النبياء الذين تبلغ تعدادهم أربعة وعشرين ألف
ــوا ــد وص  ومائة ألف يسيون ف دعوتم ف منهج واحد وينطلقون من منطلق واح
 لتوحيد، أعظم القضايا والبادئ الت حلوها إل النسانية جيعا ف جيع أجيالم ومتلف

بيئاتم وبلدانم وأزمانم. 
 ما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يب أن يسلك ف دعوة الناس إل ال، وسن.ة
 من سننه الت رسها لنبيائه وأتباعه الصادقي، ل يوز تبـديلها ول العــدول عنهـا.

)].    44[منهج النبياء ف الدعوة إل ال فيه الكمة والعقل(ص

.45 هود )(1
.13 لقمان )(2

45



ــون)1 (بل إن يهوديا قال لبنه عند موته  رحة به "أطع أبا القاسم ..." ــف يك  . فكي
 ول يــن هــذليهودي رحة بابنه وغية عليه لكي ل يلحقه مكروه إذا مات مسلما، 

  فيه اندفاعه بالباطل وجرأته على دين ال تعال ث حبه للرياسةالبتدع على ابنه فيستغل
 عليه بذلك ما يعرفه القاصي والدان. يتفيقدمه لتفه وهلكه فجن

 أما سب العلماء الوحدين من السلفيي والطعن فيهم بل وتكفيهم وإخراجهم من ملة
 السلم فقد أجلنا الكم الشرعي ف ذلك إل حي الرد على الطاغية الفتون ممد بن

 قد تبع والده على ذلك فبئس التابع والتبوع. هلنابن هذا الضال ممد الفزازي 
 ف_يaذkهaبc جcف_اء وaأ_مÂا مaا يaنف_عc النÂاسa ف_يaمbكgثg ف�ي الíرbض�  ف_أ_مÂا الزÂبaدc﴿ونتم هذا الباب بقوله تعال : 

﴾)2(.
ــمc: ﴿وقوله تعال  ــتb ب�ه� aعiق_طaتaو aذ_ابaعkال kاcأ_وaرaو kواcعaبÂات aذ�ينiال aم�ن kواcب�عèات aذ�ينiأ_ الÂرaبaت kإ�ذ  
) cابaبbسí166الaا ك_ذ_ل�كÂم�ن kواcؤÂرaبaا تaك_م bمcهbأ_ م�نÂرaبaتaف_ن æةÂا ك_رaل_ن iأ_ن bل_و kواcعaبÂات aذ�ينiق_ال_ الaو ( 

.)3(﴾يcر�يه�مc اللiهc أ_عbمaال_هcمb حaسaرaاتê عaل_يbه�مb وaمaا هcم ب�خaار�ج�يa م�نa النÂار� 
 وaبaرaزcواk ل�ل�ه� جaم�يعéا ف_ق_ال_ الضèعaف_اء ل�لiذ�ينa﴿وقوله تعال : 

  ) باب: ( إذا أسلم الصب فمات هل يصلى   عليــه  وهــل1356الديث أخرجه المام البخاري ف النائز ()(1
عaنb أ_نaسê رaض�يa اللiهc عaنbهc ق_ال_ عaنb أ_نaسê ريعرض على السلم  

 ك_ان_ غgل_ا̂م يaهcود�يò يaخbدcمc النÂب�يÂ صaلiى اللiهc عaل_يbه� وaسaلiمa ف_مaر�ضa ف_أ_تaاهc النÂب�يè صaلiى اللiهc عaل_يbه� وaسaلiمa يaعcودcهc ف_ق_عaدa ع�نbدa رaأkس�ه�
cهiى اللiلaص èب�يÂالن aجaرaف_خ aل_مbف_أ_س aمiلaسaه� وbل_يaع cهiى اللiلaق_اس�م� صkا الaأ_ب bأ_ط�ع cف_ق_ال_ ل_ه cهaدbع�ن aوcهaإ�ل_ى أ_ب�يه� و aظ_رaف_ن bل�مbأ_س cف_ق_ال_ ل_ه 

عaل_يbه� وaسaلiمa وaهcوa يaقgولg الkحaمbدc ل�لiه� الiذ�ي أ_نbق_ذ_هc م�نb النÂار� íض�يa اللiهc عaنbهc ق_ال_
 ك_ان_ غgل_ا̂م يaهcود�يò يaخbدcمc النÂب�يÂ صaلiى اللiهc عaل_يbه� وaسaلiمa ف_مaر�ضa ف_أ_تaاهc النÂب�يè صaلiى اللiهc عaل_يbه� وaسaلiمa يaعcودcهc ف_ق_عaدa ع�نbدa رaأkس�ه�
cهiى اللiلaص èب�يÂالن aجaرaف_خ aل_مbف_أ_س aمiلaسaه� وbل_يaع cهiى اللiلaق_اس�م� صkا الaأ_ب bأ_ط�ع cف_ق_ال_ ل_ه cهaدbع�ن aوcهaإ�ل_ى أ_ب�يه� و aظ_رaف_ن bل�مbأ_س cف_ق_ال_ ل_ه 

عaل_يbه� وaسaلiمa وaهcوa يaقgولg الkحaمbدc ل�لiه� الiذ�ي أ_نbق_ذ_هc م�نb النÂار�

 .
.13 الرعد )(2
.167-166 البقرة )(3
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 اسbتaكkبaرcواk إ�نÂا كgنÂا ل_كgمb تaبaعéا ف_هaلk أ_نتcم مèغbنcون_ عaنÂا م�نb عaذ_اب� اللiه� م�ن شaيbءê ق_الgواk ل_وb هaدaانaا
êح�يصÂا م�ن مaا ل_نaا مaنbرaبaص bا أ_مaنbز�عaآ أ_جaنbل_يaاء عaوaس bمgاكaنbيaدaل_ه cهi4( ﴾الل(. 

.21 إبراهيم )(4
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