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 الكاوي ف دك
 أباطيل اممد
 بن عبد الرحن

الغراوي
( اللقة الول)

 الحمد ل الذي جعل عمل أهل الزيغ والهواء في
 خسران , وتوعدهم سبحانه وتعالى إن لم يتوبوا

 بالنيران , وفرق عز وجل بين سعيهم المخزي وسبيل
أهل اليمان .

 وصلي اللهم على نبيه إمام المرسلين الذي تركنا على
بيضاء نقية ل يزيغ عنها إل هالك غوي المسالك .

 قال ال عز وجل : (و?م?ن ي?ر@غ?بB ع?ن مAل=ة< إ<ب@ر?اه<يم? إ<ل=
 ].130م?ن س?ف<ه? ن?ف@س?هB) [البقرة 

قال شيخ السلم أحمد ابن تيمية –رحمه ال تعالى - :
 " والمقصود أن كل من رغب عن ملة إبراهيم فهو

]16/572سفيه "[الفتاوى 
 قال علي بن صالح الغربي –غفر ال تعالى له ولوالديه

: -
 ملة أب النبياء إبراهيم عليه السلم- هي ملة كافة

 النبياء والرسل –عليهم السلم- ومنهجهم في الدعوة
 إلى ال تعالى, فمن حاد عن سبيلهم, وانحرف إلى

 سبل الغواية والضلل, ضل ضلل مبينا واتبع خطوات
 الشيطان, فأمثاله إثمهم على أنفسهم وعلى كل من
 اقتدى بهم وسار وراءهم سير النعام بل هم أضل

 سبيل, ثاني عطفه عن نصوص الوحيين الشريفين
 التي تأمره باجتناب هؤلء فل يتخذهم أربابا من دون

 ال, وسوف يأتي اليوم الذي سيتبرأ فيه التابع من
 المتبوع قال جل وعز: ((إ<ذ@ ت?ب?ر=أ? ال=ذ<ين? اتsب<عBوا@ م<ن? ال=ذ<ين?
 ات=ب?عBوا@ و?ر?أ?وBا@ ال@ع?ذ?اب? و?ت?ق?ط=ع?ت@ ب<ه<مB ال?س@ب?ابB و?ق?ال? ال=ذ<ين?
 ات=ب?عBوا@ ل?و@ أ?ن= ل?ن?ا ك?ر=ةx ف?ن?ت?ب?ر=أ? م<ن@هBم@ ك?م?ا ت?ب?ر=ؤBوا@ م<ن=ا ك?ذ?ل<ك?
 يBر<يه<مB الل=هB أ?ع@م?ال?هBم@ ح?س?ر?اتy ع?ل?ي@ه<م@ و?م?ا هBم ب<خ?ار<ج<ين?

].166م<ن? الن=ار<)) [البقرة: 
 قلت: والمدعو امحمد بن عبد الرحمن المغراوي واحد
 من تلك الزمرة التي رغبت عن منهج النبياء والرسل

 عليهم السلم في الدعوة إلى ال تعالى لما سطر
 دعوته الفجة الخاسرة على سبيل أهل الغواية والضلل

 ومنهج المفسدين في الرض حيث اتبع سننهم شبرا
 بشبر وذراعا بذراع من تكفير حكام المسلمين, والقول

 بردة المجتمعات المسلمة, وتكفير أصحاب الذنوب
والمعاصي, والولوغ في أعراض العلماء السلفيين.

 ودعي العلم هذا كلما توغل في البدعة كلما زاد مخالفة
 لمنهج السلف الصالح, وعداء لهله, واستحسن ما

كان يستقبحه بالمس.
 روى ابن بطة عن ابن عون قوله : " إذا غلب الهوى

 على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه " .
].131[الشرح والبانة ... ص/

 وروى أيضا عن عامر بن عبد ال : " ما ابتدع رجل
 بدعة إل أتى غدxا بما ينكره اليوم " .[المصدر السابق /

].131ص
 فانظروا تصريحاته الخيرة في حق المدعو عبد السلم
 ياسين شيخ الطريفة الياسينية عند رجوعه أخيرا من

 المملكة العربية السعودية والتقرب إليه بالباطل وتعمية
 حقيقة دعوة المدعو عبد السلم ياسين الخارجية

 الخرافية, التي جمع فيها بين تكفير حكام المسلمين
 والخرافة, والقدح في الصحابة الكرام –رضي ال

 تعالى عنهم- والثناء على الكفار والملحدة أمثال : ماو
تستونغ والخميني وأضرابهم من أهل الوكس واللحاد.

 هذا في وقت كان فيه المدعو عبد السلم ياسين عند
المغراوي من كبار أهل الضلل والزيغ عن الحق.

 فهل عاد المدعو عبد السلم ياسين عن ضلله وغيه
وسيره على منهج المفسدين في الرض؟!

 الحقيقة أن دعي العلم امحمد بن عبد الرحمن المغراوي
هو الذي يستحسن اليوم ما كان استقبحه بالمس.

 وبعد ما كان بقول بتحريم الديمقراطية ها هو اليوم يتخذ
 سبيلهم ويتوعد بخروج (طلبة) دار القرآن على نهج

 أولئك الذين رفعوا شعارات " الشعب يريد ... ", ومثل
هذا كثير عند هذا المقبوح المنبوح –خاب وخسر- 

رحم ال تعالى ابن قيم الجوزية القائل : 
وال ما خوفي الذنوب فإنها * لعى سبيل العفو والغفران

 لكنما أخشى انسلخ القب من ** تحكيم هذا الوحي
والقـرآن

ورضا بآراء الرجال وخرها ** ل كان ذاك بمة المنـان 
 فبأي وجه آت ربي غدا إذا * أعرضت عن ذا الوحي طول

زمان
وعزلتـه عــم�ا أريد لجلـه ** عزل حقيقيا بـل كتــمان

).333(اBنظر نونية ابن قيم ص/
وقد وجد هذا الدعي لصنيعه المخزي فئتين من الناس: 

 دعاة أهواء وبدعة أBشربت قلوبهم الضلل والزيغ عن
 منهج السلف الصالح أعانوه على كل منكر وزور,
 وجادلوا بالباطل لينصروه, اجتمعوا معه على فتات

 موائد الجمعيات الخيرية التي تلقمهم الدرهم والدينار,
 فأقسموا جهد أيمانهم على تلميع سمعة بعضهم, ونشر
 دعوة تلك الجمعيات القطبية (الخيرية), وأن يبقوا على
 قلب رجل واحد بالثناء على بعضهم وحمل سيف العداء
 وشن الحرب على كل من همس بنصف كلمة تسيئ إلى
 الواحد منهم, وتBعرف بحقيقة دعوته الخائبة الخاسرة,
 ووضعوا لذلك قواعد بنوا عليها اعتمادهم, حتى يسدوا

 الطريق على أهل الحق من العلماء السلفيين, لل
 ينسفوا بالدليل الشرعي قواعدهم, ويخر عليهم سقف

 عمادهم الذي أقاموه على جرف هار, فقد صدهم الهوى
 عن الحق, فيه اجتمعوا, وعليه افترقوا, روى ابن بطة

 العكبري عن علي قوله : "الهوى يصد عن الحق "
].122[البانة /ص

 والفئة الثانية التي ناصرت دعي العلم هذا؛ فئام من
 المخلصين المغفلين, عزروه ووقروه على باطله بكل ما

 أوتوا من جهل وتقليد أعمى لما نفثه فيهم من ذينك
 الصلين وهما الهوى والضلل حتى أصبح المغراوي

 عندهم شبيها بشيوخ الطرق الصوفية, ل يستطيع
 المريد منهم أن يطالبه بدليل شرعي واحد على ما

يقترفه في حق دين ال تعالى, فكل من يعترض ينطرد.
 قال عز وجل: ((و?م?ا ي?س@ت?و<ي الع@م?ى و?ال@ب?ص<يرB و?ال=ذ<ين?

 آم?نBوا و?ع?م<لBوا الص=ال<ح?ات< و?ل ال@مBس<يءB ق?ل<يل م?ا
].58ت?ت?ذ?ك=رBون?)) [غافر : 

 قال الدكتور محمد تقي الدين الهللي –رحمه ال تعالى-
:

 " قد علمت? مما تقدم أن كل مقلد لمام أو شيخ أو
 رئيس غير المعصوم عليه الصلة والسلم؛ أنه جاهل,

 ل فرق بينه وبين البهيمة كما تقدم في أبيات الحافظ
أبي عمر بن عبد البر: 

ل فرق بين مقلد وبهيمة ** تنقاد بين جنادل ودعـاثر
تب�ا لقاض أو لمفت ل يرى ** علل ومعنى للمقال السائر
 فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة الـ ** مبعوث بالدين الحنيف

الطاهر
 وإذا الخلف أتى فدونك فاجتهد ** ومع الدليل ف?م<ل بفهم

حاضر
].1 [سبيل الرشاد /

 روى المام أحمد عن ثوبان –رضي ال تعالى عنه-
 عن النبي –صلى ال عليه وسلم- قال : " إنما أخاف

على أمتي الئمة المضلين" [أخرجه أحمد في المسند(
), وأبو داود في الفتن والملحم (5/278-284
)] وغيرهما .2/225

 قال العظيم آبادي شارح أبي داود –رحمه ال- : "
 الئمة المضلين: "أي الداعين إلى البدع والفسق

 والفجور "في أمتي" أي: من بعضهم لبعض". [عون
)]. 7/317المعبود (

    ومن مثالب دعي العلم هذا أنه يسئ لكل من أحسن
 إليه وأدى له معروفا , فل يقر لحد بمعروف , ول

 يشكر أحد من الناس قدم إليه عونا , بل يجازيه جزاء
 سنمار ,فيلغ في عرضه ويرميه بكل ما في كنانته من
 سهامه الخاسرة المنكسرة , جزاء وفاقا على إحسانه
 إليه , وهذا ينم على الحقد والغدر والختل  الذي تربى

 في قلب هذا الضال المسيء لغيره المحسنين إليه, وهو
 ليس حديث عهد به مكتسب , بل هو من عقود مضت ,
 على ذلك تربى ونشأ وشب� لسباب نعرفها عنه جيدا ,

 حدثنا بها منذ سنين ,العديد من طلبة الدكتور محمد تقي
 الدين الهللي الكبار  –رحمه ال – وبعض منها

سمعناها من الدكتور الهللي بنفسه.

  وقد كان شيخنا الهللي كثيرا ما يستشهد بأبيات إذا ذكر
 عنده المغراوي وأمثاله بذلك الراعي الذي ربى جرو ذئب

فلما كبر قتل الشياه وفر هاربا  فقال الراعي :
أكلت شويهتي وفزعت نفسي ** وأنت لشاتنا أبدا ربيب

غذيت لبانها وربيت فينا ** فمن أنبأك أن أباك ذيب 
إذا كانت الطباع طباع سوء **فل أدب يفيد ول أديب 

 فاسألوا ماذا صنع هذا الدعي للعلم بشيخنا الدكتور محمد
 تقي الدين الهللي – رحمه ال تعالى- الذي مات ساخطا

 عليه, لما أكرمه وأحسن إليه وأرسله إلى الجامعة
 السلمية بالمدينة المنورة, وشفع له للشيخ عبد العزيز
 بن باز –رحمه ال تعالى – ليدرجه ضمن الدعاة إلى ال

  ريال )  في1200تعالى على حساب دار الفتاء براتب (
 تلك الفترة في وقت وجده شيخنا الهللي في زيارته

 لمدينة الريصاني  في الصحراء الشرقية المغربية  يتآكل
بالقرآن .

 فلما قوي ساعده , وشب وظن أن ما نعته (علمه) هاجم
 ( شيخه) بالتحريض عليه والوقوف إلى جانب أعدائه

بالمغرب للساءة إليه , ومحاربته.
 وقد من ال تعالى علي منذ سنوات أن أخرجت رسالة

شيخنا المام وجرحه في هذا الضال ناكر الجميل .
 وقد حصلت أخيرا على شهادة إثبات وتوثيق لهذا الجرح

 من الدكتور محمد أبو الفضل بخط يده , وهو شيخ امحمد
المغراوي في اللغة العربية .

 ثم زد قليل وانظر ماذا صنع ناكر الجميل بإمام زمانه
 الشيخ العلمة مفخرة السلفيين في هذا الزمان عبد العزيز

 بن باز-رحمه ال تعالى-في شريط سمعي, وكيف هاجم
 هذا المام بلسانه الفاحش حول القبض بعد الرفع من

 الركوع .وهو الذي أكرمه بعد ال تعالى وكان يوصي به
خيرا, ويحسن إليه .

 وسنورد كلمه في" التنكيل بما في كتب وأشرطة امحمد
 بن عبد الرحمن المغراوي من الضلل والتكفير والباطيل

. "
 ثم انظر قدحه في الجامعة السلمية التي درس فيها

 وزعم أنها تفتقد إلى الخلص في العمل وأن ل هم� لهم
 إل� الفتخار بما يتخرج كل سنة من الطلبة منها . وهذا

مسجل بصوته سنخرجه في "التنكيل ..." 
 ثم قف معنا على قدحه في المملكة العربية السعودية

 وسوء نيته ونفسه المارة بالسوء لما هاجم هذه الدولة
 التي لم يجد مكانا يأويه أخيرا عندما فر هاربا إليها كالفأر

 , وهو الجرح الذي استحقه من المحدث الشيخ حماد
 النصاري –رحمه ال تعالى -  في وقته, فقال دعي العلم
 غاضبا في أحد أشرطته " إن ال تعالى سيقصم ظهر هذه

 الدولة في اليوم الذي تتخلى فيه عن الحكم بما أنزل ال
."

 ول ندري من قال لدعي العلم هذا أن هذه الدولة المملكة
 العربية السعودية ستفعل ذلك , إل� قلة الحياء ونكران
الجميل الذي أصبح سائله الدموي وعموده الفقري .
 ثم عد إلى الوراء قليل وانظر ماذا صنع بذلك الطالب

 المغربي بالجامعة السلمية بالمدينة المنورة الذي كان
 يعمل ضمن مجموعته من أهل مراكش حيث زعم دعي
 العلم أن الطالب الفلني قد تزوجة بطريقة غير شرعية
 وزاد أنه عميل وجاسوس للمخابرات المغربية . وقد تم

 توقيف الطالب عن الدراسة وحبسه حتى ظهرت براءته ,
 فصدر صك من المحكمة الشرعية بجلد المغراوي ثمانين

 جلدة تطهيرا له على القذف والفسق , فخرج مثل الفأر
 الفار هاربا إلى اليمن بالليل ومنها دخل إلى المغرب من

 هنا جاء جرح المحدث حماد النصاري –رحمه ال تعالى
 – في امحمد المغراوي بـ(الفأر الفار ) أي الفويسق

 الفار. وقد هرب هذا الضال من حكم أنزله ال تعالى في
 كتابه , ورفض وأبى التطهير وفضل أن يبقى موسوما

 بالفسق  على القذف , فهو فاسق ليومنا هذا وأحكام
 الفاسق في ديننا معروفة ول تخفى على طلبة العلم, وهذا
 من دعاء ذلك المام عليه الذي رباه وأكرمه , فرد دعي
 العلم إحسانه إليه إساءة ,وكرمه له حقدا وختل وغدرا,

 إنه الدكتور محمد تقي الدين الهللي –رحمه ال تعالى –
 ثم انظر ماذا صنع بالشيخ العلمة ربيع بن هادي

 المدخلي الذي أكرمه أيضا وأحسن إليه ,  وهو يعرف
 جيدا ماذا نقصد بالشيخ ربيع  المدخلي ول سبيل على
 ذكر ذلك, فمثله عليه أن يدس رأسه في التراب, كل ما

سمع اسم هذا العالم الفاضل .
 وانظروا ماذا قال فيه في رسالة سماها "صد عدوان أهل

 الفك والبهتان " ل لشيء إل أن هذا الشيخ  الفاضل
 وإخوانه من العلماء السلفيين نصحوا دعي العلم هذا

 بالرجوع إلى منهج السلف الصالح ونبذ مناهج أهل الزيغ
 والضلل , فرد لهم هذا الضال النصيحة سبا وتقبيحا

وشتما وتجريحا , فصدق فيه قول الشاعر :
كناطح صخرة يوما ليوهنها * فلن يضرها وأوهن قرنه الوعل 

وقال أخر : 



ول يضر البحر أمسى زاخرا ** وإن رمى فيه غلم بحجر 
 ثم انظر صنيع هذا الضال ناكر الجميل  مع بلده الذي

 رباه , وأحسن إليه ولة المور لما أعانوه على إنشاء
 دور القرآن بل مساعدته عن طريق وزير الوقاف

 والشؤون السلمية في وقت كان فيه هذا الضال يرفع
 التقارير المكذوبة عن كل من كان المغراوي يرى أنه
 سينافسه في الدعوة , وهذا صر�ح به بنفسه في لقاء

 1996نظمته وزارة الوقاف والشؤون السلمية سنة 
 لحد الدعاة من تلمذة الدكتور  محمد تقي الدين

الهللي صرح لنا بهذا هذه اليام في بيته  .
 وبعدها بمدة بدأ يقدح في بلده خارج المغرب في دول

 ل سبيل لذكرها وتكفير ولة المور ونعت المغرب
 بأوصاف لم يقلها هذا الضال في حق  اليهود

والنصارى 
 هذا غيض من فيض من مخازي هذا المبتدع وصنيعه

 المشين في حق كل من أحسن إليه وأدى له معروفا, و
 فل يكون جزاؤه معه إل التسلط عليه والولوغ في

 عرضه ورميه بالعظائم , وسوف نعود إن شاء ال
 تعالى لخراج مثالب دعي العلم هذا , وكشفه كما سبق

 أن فعلنا معه في رسالتين الولى بعنوان " مكفر
 متستر بالسلفية " والثانية بعنوان "الفأر الفار "

 والثالثة " وقفات سلفية مع التكفيري امحمد بن عبد
الرحمن المغراوي في لقاءه مع الصحيفة المغربية" 

 روى المام الترمذي أن رسول ال صلى ال عليه
 وسلم قال :  " م?ن@ ل?ا ي?ش@كBرB الن=اس? ل?ا ي?ش@كBرB الل=ه? "

 أخرجه الترمذي في ب?اب م?ا ج?اء? ف<ي الشsك@ر< ل<م?ن@ أ?ح@س?ن?
إ<ل?ي@ك? .

  هـ1432أما عن عودته أخيرا في جمادى الولى  
 م 2011أبريل 

 إلى المغرب فإن كل من أنعم ال تعالى عليه بالمنهج
 السلفي المبارك تبين له جليا أن دعي العلم هذا

 المتستر بالدعوة السلفية وهي  منه براء قد لبس
 عباءة الزعماء السياسيين بذلك الستقبال وتلك
 الجحافل من المخلصين المغفلين  الذين جاؤوا

 يركضون لستقباله ويمدونه في الغي ثم ل يقصرون ,
 وزاد على ذلك تلك التصريحات التي أدلى بها لولئك

 الصحفيين وسط تلك الحشود من مريديه وغبرهم الذين
 يجهلون حقيقة هذا الدعي ويحسبونه على الدعوة
 السلفية  وقد ظن العديد من هؤلء أنه على صراط

 مستقيم ,ولكن هيهات هيهات يا مغراوي لما توعد؛
 فإن السلفيين حقا وصدقا لك بالمرصاد وسيتتبعون

 ضللك وخزيك ويفضحون أمرك للقاصي والداني  ,
 فال تعالى سيوهن كيدك فل يسمع له بعد ذلك إن شاء

ال تعالى همسا ول ركزا .
 روى المام مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة

 رضي ال عنه قال : قال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم :  " سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون
 يأتونكم من الحاديث بما لم تسمعوا أنتم ول آباؤكم

فإياكم وإياهم ل يضلونكم ول يفتنونكم " .
 للتذكير : ميز العلماء بين ما رواه المام مسلم في

مقدمة صحيحه وما رواه في الصحيح .
  فالمقدمة ليس فيها  شرط الصحيح . وهذا الحديث من

المقدمة, وهو صحيح . 
 وهذه البهرجة بل هذه الفوضى التي حج فيها هذا

 الضال إلى مطار مدينة مراكش وقد وصل من
 السعودية إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار

 البيضاء , فكان عليه أن يقصد بيته ولكن حب الظهور
 الذي  يقصم الظهور , حيث زين له الشيطان عمله

 فصده عن سبيل السلف الصالح , وهذا يذكرنا بصاحبه
 الذي أصبح من المدافعين عنه اليوم وهو المدعو عبد

 السلم ياسين عند خروجه من بيته بعد ما قضى
 سنوات في خلوته وكان مريدوه يطلقون عليها اسم
 (الحصار ) بينما كان يخرج لقضاء حوائجه وقت ما

شاء .
 وقد حضر في تلك الفترة جموع من مريديه من كل

حدب وصوب لرؤية شيخهم والتمسح بتلبيب جلبابه .
  فكل من شهد رجوع دعي العلم هذا ل يفرق بين شيخ

 للطريقة الصوفية أو زعيم حزب سياسي وبين دعي
 للعلم يدعي أنه على المنهج السلفي والسلفية منه

 براء,  فالمبتدعة وأهل الهواء بعضهم أولياء بعض
 في إحداث الفتن , والسلفيون براء من كل هذا قد

نزههم ال تعالى عن ذلك .
 قال عز وجل : (( أ?م@ ح?س<ب? ال=ذ<ين? اج@ت?ر?حBوا الس=يAئ?ات< أ?ن@
 ن?ج@ع?ل?هBم@ ك?ال=ذ<ين? آم?نBوا و?ع?م<لBوا الص=ال<ح?ات< س?و?اءx م?ح@ي?اهBم@

 ].21و?م?م?اتBهBم@ س?اء? م?ا ي?ح@كBمBون? ))[الجاثية : 

 وقد جاءت هذه التصريحات بل السقطات التي أنطقه ال
 تعالى بها فضل في نفسه وضل معه جبل� كثيرا من

المخلصين المغفلين كالتالي :
  بعد كلمه عن الدليل الشرعي من كتاب وسنة إل في1

مسألة تزويج بنت تسع سنين .
  استنفار أتباعه للفتنة الذين يمدونه في الغي ثم ل2

يقصرون .
  تهديد ولة المور في المملكة المغربية إما النصياع3

لطلباته وإما المظاهرات أي العصيان والحرابة .
  اعترافه بفيه بما وصفه به أهل العلم من التكفير لما4

صر�ح بنهاية وقت ( الظلم والستبداد ) .
  تراجعه الخبيث عن كل ما قاله في المدعو عبد5

السلم ياسين ومحاولة التقرب إليه , خابا وخسرا . 
 ومما جاء على لسان هذا الضال على المل أن عودته

  مارس , والذي9كانت " ما حمله الخطاب الملكي لـ 
 أكد فيه الملك على الممارسات الحريات الدينية وأيضا

 فبراير ..."    20إلى تحركات 
 ] 2011-04 -13  // 3422[ يومية الصباح العدد 

 قال علي بن صالح الغربي في كلمه بل كذبه على ولي
 المر على ممارسة الحريات الدينية تدليس وتلبيس

 حرف هذا الدعي قصد ولي المر وكأن المغرب لم تكن
 فيه ممارسة الحريات الدينية , وهذا سنعود إليه

بتفصيل في محله إن شاء ال تعالى .
 ثم انظروا كيف جمع بين خطاب ولي المر محمد بن
 9الحسن – وفقه ال تعالى للخير وأعانه عليه – في 

  م وبين الفوضى والحرابة التي أعلنها2011مارس 
 جموع الرعاع من أعداء السلم عملء المحافل

 الماسونية ورهبان الكنائس الذين وضعهم أولئك الذين
 يترصدون الدول المسلمة لحداث الفتنة والبغي بها في

  فبراير ) كما أعطوا لدول أخرى20خانة أعطوها رقم (
 أرقاما وضعوا لكل فتنة رقما من الشهر الميلدي

 يخصها  ودعي العلم هذا بتصريحاته يقرs بصنيع هؤلء
 النعام الذين ل يرجون ل وقارا , ويكفرون به , بل إن

 إجرامهم  بتبولهم على المصاحف في الجامعات
 والكليات المغربية وتلويت محارب المساجد بالقاذورات

خير دليل على مذهبهم في الردة عن السلم. 
 فما بقي له إل� أن يتبع منهج هؤلء المجرمين الذين
 أقسموا بال جهد أيمانهم أن يحاربوا السلم جهارا

 نهارا , وهذا الضال يعلم علم اليقين تحريم المظاهرات
 في السلم وعنده في ذلك نصوص شرعية كان يقول
 بها , وهي منتشرة  في أشرطته وكتبه , فجاء اليوم
 وانسلخ من تلك الفتاوى انسلخ فقهاء السوء الذين

 يدعون الناس بفتاويهم إلى النار , واضعا القاعدة
 اليهودية أصل في دعوته وهي قولهم " الغاية تبرر

 الوسيلة " فاراد هذا الضال إعادة فتح دور القرآن عن
 طريق المظاهرات التي حمل فيها أعداء هذا الدين راية

 عمية تدعوا للحرابة والبغي, فأراد إعادة فتح دور
 القرآن  بغير ما أنزل ال تعالى , فجاء راغبا عن منهج
 السلف الصالح , مقتديا بمنهج المفسدين في الرض ,

وهذه من المذلة والمهانة .
 قال تعالى :  (و?م?ن@ يBه<ن< الل=هB ف?م?ا ل?هB م<ن@ مBك@ر<مy إ<ن= الل=ه?

 ] .18ي?ف@ع?لB م?ا ي?ش?اءB) [ الحج 
وصدق القائل :

قد هزلت حتى بدا من هزالها * كلها وحتى سامها كل مفلس 
 وقد حاول هذا الضال أن يستعمل فتاوى العلماء
 السلفيين لصالح دعوته فاستشهد بمفتي المملكة

 العربية السعودية حول زواج بنت تسع سنين
فقال :" ... وتكلما فيها  المفتي السعودي ..."

 ونقول : إن المفتي السعودي أي الشيخ عبد العزيز آل
 الشيخ له كذلك فتاوى في تحريم المظاهرات مسطرة في
 فتاويه وبصوته فكيف تأخذ ببعض فتاويه وترد الخرى
 , بل وتقتدي فيها بأذل خلق ال تعالى , وهذا من وبال

 الدعاوي , فانظروا كيف يسخر إبليس من أعوانه
وخدامه ,وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا .

 فاختار المغراوي لنفسه المنزلة بين المنزلتين فهو بين
 فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في تزويج بنت تسع

 سنين وهذا حق جاء في محكم التنزيل , وبين تأييد
 أعداء هذا الدين في القول بالمظاهرات وهذا عين

 التضليل , فهذا كيل بمكيالين اتخذه هذا الضال سبيل
 لدعوته  الخاسرة في أول يوم عاد فيه إلى المغرب , فل

 نستغرب إن قام مريدوه هم أيضا ل إلى جانب أولئك
 النعام  من أهل الوكس والفساد في مظاهرات مؤيدة

 لصنيعهم لتصغى إليه أفئدة أهل الفتنة باسم إعادة فتح
 دور القرآن والتي كان المغراوي ول زال يأكل ويتآكل

 بها من عدة جمعيات خارج المغرب وتعاظم بها
المغراوي وأصبح رأسا بعد ما كان ذنبا وصدق القائل:
 ولقد عظم البعير بغير لب ** فلم يستغن بالعظم البعير

 بل لقد جاء عنه ذلك التهديد بقوله : " ... وتجنب أي
 إجراء أو موقف قد يلجأ إليه طلبة دور القرآن

  التاريخ3422بمراكش ..." . [ يومية الصباح العدد 
13/4/2011. [ 

 فهذا الضال رمى وراء ظهره بقوله تعالى : ( ف?إ<ن@
 ت?ن?از?ع@تBم@ ف<ي ش?ي@ءy ف?رBدsوهB إ<ل?ى الل=ه< و?الر=سBول< إ<ن@ كBن@تBم@

 تBؤ@م<نBون? ب<الل=ه< و?ال@ي?و@م< الخ<ر< ذ?ل<ك? خ?ي@ر¦ و?أ?ح@س?نB ت?أ@و<يل )
 ].59[النساء : 

 ورمى وراء ظهره قوله صلى ال عليه وسلم:" تركت
 فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب ال وسنة

  )1/93رسوله" صلى ال عليه وسلم [ أخرجه الحاكم ( 
 ].186وصححه اللباني في المشكاة 

  واتبع سبيل أولئك الحثالى من عملء رهبان الكنائس
 والمحافل الماسونية الذين باعوا أنفسهم في سوق

 نخاستهم وحملوا شعار " الشعب يريد كذا وكذا " . "
 الشعب يريد ..." . وهؤلء الحثالى لو سئلوا عن أي

 إرادة يقصدون , آ الرادة الكونية , أم الرادة الشرعية ,
لما فهموا لكي يجيبوا , ولحركوا رؤوسهم كالدواب .
 فأما الرادة الكونية فهي إرادته عز وجل ل دخل لي

 مخلوق فيها , تجري عليه بأمره عز وجل , كن فيكون .
 وأولئك الحثالى يكفرون بهذه الرادة , لنهم ل يقرون

 بوجود ال تعالى , وقاعدتهم على إلحادهم هي " إن هي
إل أرحام تدفع , وأرض تبلع , وما يهلكنا إل الدهر ". 
 وبالطبع فإنهم سيكفرون بالرادة الشرعية أي التكاليف
 لنهم ل يؤمنون بوجود ال تعالى , فضل أن يأتوا أمره
 عز وجل ويجتنبوا نهيه . قال عز وجل : (  ال=ذ<ين? ك?ف?رBوا

  ] وقال1و?ص?دsوا ع?ن@ س?ب<يل< الل=ه< أ?ض?ل= أ?ع@م?ال?هBم@) [ محمد : 
 جل وعز : (ذ?ل<ك? ب<أ?ن= ال=ذ<ين? ك?ف?رBوا ات=ب?عBوا ال@ب?اط<ل? و?أ?ن= ال=ذ<ين?

 آم?نBوا ات=ب?عBوا ال@ح?ق= م<ن@ ر?بAه<م@ ك?ذ?ل<ك? ي?ض@ر<بB الل=هB ل<لن=اس<
 ].3أ?م@ث?ال?هBم@) [ محمد /

 فيا حسرة على من بدل الذي هو خير بالذي هو أسوء ,
 وباع منهجه بمنهج المفسدين في الرض , وبدأ يصول
 ويجول بخزيهم وصنيعهم المشين , وضرب بعلم السلف

 الصالح عرض الحائط , وهو يظن أنه يحسن صنعا ,
خاب وخسر .

 قال تعالى : (ف?م?ن@ أ?ظ@ل?مB م<م=ن< اف@ت?ر?ى ع?ل?ى الل=ه< ك?ذ<بxا ل<يBض<ل=
 الن=اس? ب<غ?ي@ر< ع<ل@مy إ<ن= الل=ه? ل ي?ه@د<ي ال@ق?و@م? الظ=ال<م<ين?) [ النعام

  ] , وقال تعالى : (ر?ب=ن?ا ل تBز<غ@ قBلBوب?ن?ا ب?ع@د? إ<ذ@ ه?د?ي@ت?ن?ا144
 8و?ه?ب@ ل?ن?ا م<ن@ ل?دBن@ك? ر?ح@م?ةx إ<ن=ك? أ?ن@ت? ال@و?ه=ابB) [ آل عمران 

. [
 هذا بعض ما جاء في كلم هذا الضال الفتان عند عودته
 إلى المغرب , وما دفاع هذا المفتري على عدوه بالمس
 وصاحبه اليوم ومحاولة التقرب منه ونحن نقصد المدعو

 عبد السلم ياسين إل لن امحمد المغراوي اتخذ منهج
 ذاك الضال المدعو ياسين في الفتنة والدعوة للحرابة

والبغي .
 قال تعالى : (و?م?ن@ ي?ن@ق?ل<ب@ ع?ل?ى ع?ق<ب?ي@ه< ف?ل?ن@ ي?ضBر= الل=ه? ش?ي@ئxا)

 ] .144[ آل عمران 
 فلينتظر امحمد المغراوي الخزي والعار والذل والشنار

 والردود الفاضحة التي ستتوالى عليه إن شاء ال تعالى
من السلفيين على الكتاب والسنة وفهم السلف .

 ونختم بما هجا به شيخنا الدكتور محمد تقي الدين
 الهللي- رحمه ال تعالى – مفتر عنيد في أكثر من

 أربعين بيتا ومما جاء في هجو هذا المفتري قوله -رحمه
ال تعالى – 

 ولم نر علما حزت فيه براعــة *سوى هوس أغراك
بالخبث زائده

 تلون كالحربا ترى متباعدا *من الدين أحيانا كأنك جاحـده
 وتدعو إل الصلح بالفك تـارة **إلى أن يقول الغر إنك

واحـده 
 ديوان الدكتور محمد تقي الدين الهللي –رحمه ال تعالى

  )  أما عن تقربه من المدعو عبد السلم295– (ص 
 ياسين فلنا معه وقفات – إن شاء ال – نفضح فيها ما

 قاله في حق هذا الضال وأتباعه وسوف يقف القراء
 مذهولين في أمانة دعي العلم هذا الذي نكص على عقبيه

فلن يضر ال شيئا .
yن@ق?ل?بBوا أ?ي= مBال=ذ<ين? ظ?ل?م Bوآخر ما نقول: (و?س?ي?ع@ل?م  

] .227ي?ن@ق?ل<بBون? ) [الشعراء: 

وكتبه علي بن صالح الغربي
 هـ1432جمادى الولى 
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رباط الفتح المغرب القصى

 وقام على طبعه ونشره إخوانه السلفيون أنصار الحق
بأكادير تكيوين المغرب القصى


