
من أربع نصائح للشيخ عبد السلم ياسي النصيحة الرابعة:

.التوبة من تريف النصوص الشرعية للستجاشة بالغفلي للفتنة

 ف6لAي8ح9ذ6ر= الFذ=ين8 ي;خ8ال=فDون6 ع8ن9 أ6م9ر=ه= أ6نA ت;ص=يب8ه;م9 ف=ت9ن8ة? أ6و9 ي;ص=يب8ه;م9 ع8ذ6اب4{قال ال تعال :
]. 63 [النور/}أ6ل=يم4

قال الافظ ابن كثي رحه ال تعال: 
 أن تصيبهم فتنة أي ف قلوبم من كفر أو نفاق أو بدعة "أو يصيبهم عذاب أليم".«

1»أي ف الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نو ذلك

وقال المام ممد المي الشنقيطي _ رحه ال تعال:
 «هي الطبع على القلوب بسبب شؤم مالفة أمر ال ورسوله صلى ال عليه وسلم. وقال

 .2بعض العلماء:فتنة: منة ف الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم ف الخرة»
].130 [البقرة/}{و8م8ن9 ي8ر9غ6ب; ع8ن9 م=لFة= إ=ب9ر8اه=يم8 إ=لFا م8ن9 س8ف=ه8 ن8فAس8ه;وقال عز وجل: 

  قال الشيخ عبد الرحن السعدي _ رحه ال تعال  _ "ومن يرغب عن ملة إبراهيم "
 أي: ما يرغب عن ملة إبراهيم  بعد ما عرف من فضله" إل من سفه نفسه " أي جهلها

 وامتهنها، ورضي لا بالدون، وباعها بصفقة الغبون، كما أنه ل أرشد وأكمل من رغب ف
3ملة إبراهيم. »

 وقال شيخ السلم أحد بن تيمية -رحه ال تعال: « والقصود أن كل من رغب عن
4ملة إبراهيم فهو سفيه».

 قال علي بن صال الغرب _ غفر ال تعال له ولوالديه: ملة أب النبياء إبراهيم هي ملة
 كافة النبياء والرسل عليهم السلم ومنهجهم ف الدعوة إل ال تعال، فمن نأى عن هذه اللة
 وغي وبدل فيها، فقد ضل ضلل مبينا، وإثه على نفسه وعلى كل  من تبعه واقتدى به وسار

  أDول6ئ=ك8 ك6الAأ6ن9ع8ام= ب8لA ه;م9 أ6ض8ل� أDول6ئ=ك8 ه;م;{وراءه سي النعام بل ها أضل سبيل قال عز وجل: 
.] 179 [العراف/}الAغ8اف=لDون6
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 فهذه أيها الشيخ نصوص شرعية أخرى من كتاب ربنا عز وجل على فهم سلف هذه
 المة الصال، نصدر با هذا الباب مثل البواب السابقة، وهو من شرطنا ف هذه النصيحة

 الذي اشترطته على نفسي ف القدمة، حت أتنب الرأي والقياس والواجيذ والذواق الت ل
 تغن عن الق شيئا ومآل صاحبها الضلل والغواية، فل ندخل ف قوله تعال الذي صدرنا به

 أول هذا الباب: « فليحذر الذين يالفون عن أمره...»الية والذي فسره ممد المي
الشنقيطي _ رحه ال تعال  _ « بالنة ف الدنيا، والعذاب الليم ف الخرة ».

 واعلم أن هذه سنة ال عز وجل، فكل من خالف أمره عاش ضنكا أتنثه جراحه، فل
 يدري ما يعتريه من ضيق ف صدره، وانقباض قلبه، ووحشة نفسه، وكلما توغل ف مالفة أمر
 ربه عز وجل، زاد مرضه، واشتدت عليه علته، وابتعد عن صراط الذين أنعم ال تعال عليهم

 بالتباع، وأخطر ذلك إذعانه لواه الذي اتذه إله، فهو ف ظاهره من الضاحكي السرورين،
 وف باطنه أسي منة يغله ضلله وزيغه عن منهج النبياء والرسل عليهم السلم. وهذا إن كان

يفى على غيه فهو ل يفى عليه هو لنه يعيشه .
 من سع بالثلث والعقوبات واليات ف حق غيه."قال ابن قيم -رحه ال تعال- :

  آياتنا ف الفاق وف5ليس كمن رآها عيانا ف غيه. فكيف بن وجدها ف نفسه ؟ (سنريهم
6"أنفسهم)

 وكما سبق نقله عن الشيخ عبد الرحن السعدي - رحه ال تعال -  عند قوله تعال
 «ومن يرغب عن ملة إبراهيم إل من سفه نفسه».-« أي ...امتهنها، ورضي لا بالدون،

وباعها بصفقة الغبون».
 هذا العال السلفي النحرير الذي ما غي ول بدل واكتفى بالمر --رحم ال تعال

العتيق، فرفع ال تعال شأنه وقدره وأذاقه حلوة عبادته والخلص له فيها.
 فاعلم أنك حي أدرت ظهرك لنصوص الوحيي الشريفي، واستعملت فيهما معول الدم

 بتحريف التأويل لتدحض الق بالباطل- حت تتمكن من رقاب السلمي، فتدرك ما ضاع
 منك مع الزاوية البوتشيشية لا دعµك سدنتها د́عا خارجها حينما حاولت النفراد بزعامتها

 - قد امتهنت نفسك، ورضيت لا بالدون، وبعتها بصفقة الغبون. فهل7والمساك بزمامها
.53-  فصلت 5
.209الفوائد   _ 6
 » قولك : «.....وكان رحه ال أوصان قبل وفاته أن6 ـ ما جاء عنك أيها الشيخ ف رسالة «السلم أو الطوفان ص  7

ــف ــت كي  ألزم ابنه وخلفه من بعده فلزمته وعاصرت منذ تسع سنوات نشأة النراف عند الصوفية الصادقي إخوان وعرف
 يدخل إل الزوايا حب الدنيا وكراهية الوت، لقد رأيت كيف دخل الثاث الزاوية، وكيف فرقها، وترق فؤادي شفقة على

 ، وانتهى العداء إل مداه لا نصحت لم بالهاد= =والنهوضأدونأهل بيت عرفون ال، وعلمون البة، والتقوى فعادون، و
 للدفاع عن السلم...» ا هـ. وأنت تدري جيدا أيها الشيخ أن قولك مالف للحقيقة الت ت على إثرها إخراجك من الزاوية
ــا  البوتشيشية على يد أستاذ اللغة العربية بفاس آنذاك حينما جاء بمزة بن العباس لرياسة الطريقة، لن الستاذ كان هو أيض
ــه،  ينتظر رياسة الطريقة البوتشيشية، إل أنه فوجئ بجيئك إليها، زيادة على مبة شيخ الطريقة العباس لك، كما أنه قربك من
ــت ــيته أن  فأيقن منافسك ل مالة أن رياسة الطريقة ضاعت منه، فعمل على إقصائك  فحرمك من رياسة الزاوية كما أقص

أيضا.فلماذا الكذب أيها الشيخ والقيقة واضحة جلية.وصدق القائل: 



 ! أم أعماك حب الرياسة الذي جعل على قلبك غشاوة، -هداك ال تعال انتبهت إل هذا؟
وردك إل الق - . 

 فبعد سنوات من ثنائك وإطرائك لكلب الشيوعية ماوسيتونغ ف كتابك « السلم غدا
 » الذي تبأت من كل ما جاء فيه، وف كتاب «السلم بي الدعوة والدولة » ث رجعت عن

 )، عدت عن بدء، لتدخل على السلمي مرة أخرى1987-1408ذلك وبالضبط ف سنة (
 بأسس دعوة ماوسيتونغ الادية الت أسها الثورات الفوضوية عن طريق الفقراء والستضعفي،

 وقمت بتحليتها بالتربية الصوفية الت استعملتها للطاعة لتتمكن من رقاب من حولك فل يأت
 من يقوض دعوتك الت زخرفتها بلحن القول من «إرجاع اللفة على منهج البنوة»  ومنابذة
 الكم العاض والكم البي» وغي ذلك من اللفاظ الشرعية حت تغطي على دعوتك الاوية
 الصوفية، فصدق فيك قولنا .«الصوف الديقراطي» وبتعبي أدق «الديوخراف» وكان هذا ف
 كتاب «إرشاد الائرين وتنبيه الغافلي ...» وكتاب « قومة الدعو ياسي » وحت ل يتفطن
 جل الذين اتذوك مرشدا لم ف بغيهم وحرابتهم، أو الذين ناصروا دعوتك الديوخرافية أو

 حت الذين تعاطفوا معك، استعملت لفظا شرعيا وهو كلمة «قومة» الت استبدلت با كلمة «
 ثورة » وهذه سنة سيئة أحييتها ف هذه المة لنا من صنيع إخوان القردة والنازير  لا حرفوا

الكلم عن مواضعه، وعدلوا به عن وجهه.
تريفك لفظ " قام ف كلم ال تعال للستجاشة بالغفلي للفتنة.

قال ابن قيم الوزية. رحه ال تعال.
 «والتحريف: العدول بالكلم عن وجهه، وصوابه إل غيه، وهو نوعان، تريف لفظه،
 وتريف معناه. والنوعان مأخوذان من الصل عن اليهود، فهم الراسخون فيهما، وهم شيوخ

 الرفي، وسلفهم، فإنم حرفوا كثيا من ألفاظ الثوراة وما غلبوا على تريف لفظه حرفوا
8معناه، ولذا وصفوا بالتحريف ف القرآن دون غيهم من المم ».

 قلت: وقد ذم عز وجل صنيع اليهود ف عدة جهات من كتابه العزيز فقال جل وعز
فاضحا خزيهم وسوء عملهم.

 و8إ=ذA قDلAن8ا اد9خ;لDوا ه8ذ=ه= الAق6ر9ي8ة6 ف6كDلDوا م=ن9ه8ا ح8ي9ثD ش=ئAت;م9 ر8غ6دÍا و8اد9خ;لDوا الAب8اب8 س;جµدÍا و8قDولDوا{
 ) ف6ب8دµل6 الFذ=ين8 ظ6ل6م;وا ق6و9لÏا غ6ي9ر8 الFذ=ي ق=يل6 ل6ه;م589ح=طFة? ن8غ9ف=ر9 ل6كDم9 خ8ط6اي8اكDم9 و8س8ن8ز=يد; الAم;ح9س=ن=ي8 (

 ]. وقال59، 58 [البقرة/}ف6أ6ن9ز8لAن8ا ع8ل6ى الFذ=ين8 ظ6ل6م;وا ر=ج9زÍا م=ن8 السµم8اء= ب=م8ا ك6ان;وا ي8فAس;قDون6 
 {أ6ف6ت8طAم8ع;ون6 أ6نA ي;ؤ9م=ن;وا ل6كDم9 و8ق6د9 ك6ان6 ف6ر=يق4 م=ن9ه;م9 ي8س9م8ع;ون6 ك6ل6ام8 اللFه=تعال ف حقهم كذلك: 

].75 [البقرة/}ثDمµ ي;ح8رÑفDون8ه; م=ن9 ب8ع9د= م8ا ع8ق6لDوه; و8ه;م9 ي8ع9ل6م;ون6
ـ ليس ف الق يا أمامة ريب***وإنا الريب ما تقول الكذوب
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وقال جل وعز:
 {ف6ب=م8ا ن8قAض=ه=م9 م=يث6اق6ه;م9 ل6ع8نµاه;م9 و8ج8ع8لAن8ا قDلDوب8ه;م9 ق6اس=ي8ةÏ ي;ح8رÑفDون6 الAك6ل=م8 ع8ن9 م8و8اض=ع=ه= و8ن8س;وا ح8ظÒا

Óه8 ي;ح=بFالل Fا م=ن9ه;م9 ف6اع9ف; ع8ن9ه;م9 و8اص9ف6ح9 إ=نÏا ق6ل=يلFم=ن9ه;م9 إ=ل Ôل=ع; ع8ل6ى خ8ائ=ن8ةFت8ط Dر;وا ب=ه= و8ل6ا ت8ز8الÕكDا ذµم=م 
]. 13[الائدة/}الAم;ح9س=ن=ي8

 وإليك ما جاء عنك ف تريف وتغيي كلمة "الثورة" بـ "قومة" ف كتابك « نظرات ف
 »12الفقه والتاريخ الصفحة 

 «استعمل كلمة "قومة" بدل ثورة تأصيل للنهضة واليقظة والتعبئة والعداد والزحف
 على مثال قوله تعال: "إنه لا قام عبد ال يدعوه" فتكون قومتنا على منهاج البنوة. ومعالتنا

 لكل صغية وكبية بتفكي منهاجي وأسلوب منهاجي وخطوات تتأسس بطوات الرسل
 عليهم السلم، وتتوج حكمة خطواتم الوفقة بالنموذج المدي صلى ال عليه وسلم ممد

وآله وصحبه وسلم تسليما » .
أقول وبال التوفيق وعليه التكلن: 

 اعلم أيها الشيخ أن ال تعال قد ذم صنيع اليهود الذين حرفوا وغيوا وبدلوا ف دينه،
 وكما سبق من كلم ابن قيم الوزية فهناك تريف لفظ، وتريف معن، والتحريف الول هو
 الذي اتذته للفتنة حيث أبدلت كلمة "ثورة" بكلمة "قومة" وقد حاولت التدليس على القراء

 بل على كل وافد على فرقتك أو "جاعتك" فلم تقل، "أبدل" أو "أغي" بل قلت "أستعمل
 كلمة "قومة" بدل "ثورة" حت ل تكشف أمرك وتفضح نفسك. ولكن هيهات هيهات أيها
 الشيخ. فقد سبق أن ذكرنا لك أن ال تعال ميز أهل السنة عن غيهم بكشفهم للمخالف،
 وتعريته، ونل ألفاظه نل، وما أدرك أهل السنة هذه اليزة الربانية إل باتباع منهج النبياء

 والرسل ومن تبعهم بإحسان. فقد أسست للضللة والزيغ عن منهج السلف الصال بالدعوة
 للخروج على ولة المور، وإشعال نار الفتنة، والرابة والبغي، ث قمت تبحث لتلك الصنائع
 الخزية على لفظ شرعي تستر به منهج الاوية للفوضى والشغب والعصيان، فوضعت كلمة "

قومة "- . سبحانك هذا بتان عظيم.
 وبا أنك حشرت نفسك طوعا ل كرها ف تريف لفظ للقرآن لتدرك معن آخر، إليك
 ما قاله أهل العلم بالكتاب والسنة ف هذه الية الت جئت تبن عليها فكر الاوية النتنة وتسنها

شريعة لذه المة لنابذة حكام السلمي. 
 قال الافظ ابن كثيـ رحه ال تعال ـ « وأنه لا قام عبد ال يدعوه »: " قال العوف

 عن ابن عباس يقول: لا سعوا النب صلى ال عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من



 الرص لا سعوه يتلوا القرآن ودنوا منه، فلم يعلم بم حت أتاه الرسول فجعل يقرأه « قل
 أوحي أنه استمع نفر من الن» يستمعون القرآن هذا قول. وهو مروي عن الزبي بن العوام

رضي ال عنه.
 وقال ابن جرير: حدثن ممد بن معمر، حدثنا أبو مسلم عن أب عوانة عن أب بشر عن

 سعيد بن جبي عن ابن عباس قال: قال الن لقومهم (لا قام عبد ال يدعوه كادوا يكونون
 عليه لبدا قال : لا رأوه يصلي وأصحابه يركعون ويسجدون، قال: عجبوا من طواعية أصحابه

 له قال فقال لقومهم (لا قام عبد ال يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ). وهذا قول ثان وهو
 مروي عن سعيد بن جبي أيضا، وقال السن: لا قام رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: ل

إله إل ال ويدعو الناس إل ربم كادت العرب تلبد عليه جيعا.
 وقال قتادة ف قوله (وأنه لا قام عبد ل يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) قال تلبدت

 النس والن على هذا المر ليطفئوه فأب ال إل أن ينصره ويضيه ويظهره على من ناوأه،
 هذا قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس وماهد وسعيد بن جبي وقول ابن زيد، وهو

 9اختيار، ابن زيد وهو الظهر لقوله بعده ( قل إنا أدعو رب ول أشرك به أحدا ).
 قلت: هذه بعض أقوال أعلم اللق بعد النبياء والرسل عليهم السلم، الصحابة الكرام

 ـ رضي ال تعال عنهم ـ ومن جاء بعدهم بإحسان ف قوله تعال {وأنه لا قام عبد ال
  «فمن سلفك ف تبديل "الثورة" بـ"القومة"؟ وإن كنا نعلم أنه ل سلف لك إل}يدعوه

 أولئك الذين سنوا الفوضى والثورات ف شعوبم الكافرة واللحدة وأولم الاو اللحد. فلو ل
 تتجرأ على تريف لفظ الية الكرية، حيث استبدلت كلمة "ثورة" ب "قومة" للتزوير من
 أجل تضليل السلمي، لا التفتنا إليك ول أقمنا لك وزنا، ول كتفينا بج سقطاتك وعدم

 اللتفات إليها، كصنيعنا مع باقي التمركسي والتماويي الذين ل يساوي الفسل منهم عندنا
 دستجة من بقل. إل أن دخولك على السلمي من باب "إرجاع اللفة على منهاج النبوة"،
 واستعمالك اللفاظ الشرعية لتحقيق أهدافك وما تصبو إليه جعل من الواجب الشرعي علينا
 أن نكشف تلبيساتك ونعمل على تعرية تدليساتك حت يسقط عمادك ويبطل اعتمادك وير

عليك سقف اليل بالنصوص والنراف با عن جادة الق. فل يقام لكلمك أي وزن.
قال عز وجل ف شأن الاكرين:

 {ق6د9 م8ك6ر8 الFذ=ين8 م=ن9 ق6ب9ل=ه=م9 ف6أ6ت8ى اللFه; ب;ن9ي8ان8ه;م9 م=ن8 الAق6و8اع=د= ف6خ8رµ ع8ل6ي9ه=م; السµقAف; م=ن9 ف6و9ق=ه=م9 و8أ6ت8اه;م;
 الAع8ذ6اب; م=ن9 ح8ي9ثD ل6ا ي8ش9ع;ر;ون6،ثDمµ ي8و9م8 الAق=ي8ام8ة=  ي;خ9ز=يه=م9 و8ي8قDولD أ6ي9ن8 ش;ر8ك6ائ=ي8 الFذ=ين8 كDن9ت;م9 ت;ش8اق�ون6

] .26/27[النحل }ف=يه=م9 ق6ال6 الFذ=ين8 أDوت;وا الAع=لAم8 إ=نF الAخ=ز9ي8 الAي8و9م8 و8السÓوءà ع8ل6ى الAك6اف=ر=ين8 
 فصنيعك أيها الشيخ من خيانة المانة ل تعال حيث حرفت كلمه، بعيد كل البعد حت
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عن ذلك الذي ساه أهل الضلل التفسي بالشارة.
 والية كما سبق نقل كلم أهل العلم فيها ف تلبد النس والن ليطفئوا دعوة رسول ال

 صلى ال عليه وسلم وهو اختيار ابن جرير كما نقلنا ذلك. لقوله بعده « قل إنا أدعو رب ول
أشرك به أحدا ». 

 فاستعمالك التحريف والتبديل لتغيي معن كلم ال تعال « ولا قام عبد ال...» أي
 بتحريفك لكلم ال « لا ثار عبد ال...»، فهل ثار رسول ال صلى ال عليه وسلم؟!حاشا

وكل. هذا هو قصدك وإليه تشي بالتحريف وتصرح به. سبحانك هذا بتان عظيم.
 وقد سبق أن سألتك ف النصيحة السالفة قائل: بأي مداد تكتب؟ ولن تكتب؟ والواب

عندك . 
 فال تكفل بفظ دينه، وحفظ ذكره، وكلما تسلل أحدهم لواذا للتحريف أو التبديل ف

 هذا الدين ز;لزلت الرض تت أقدامه ورجفت يداه، فل يسطر إل ما يزي به نفسه ويكشف
 به عوراه، فيصبح على مرمى حجر من سهام ورماح أهل الق، فل يفلت موضع منه من

 وخزات وطعون تلك السهام والرماح. فيخر الرف البدل يئن تتها أني التضر الذي ينتظر
هلكه.

 { أ6ف6م8ن9 أ6سµس8 ب;ن9ي8ان8ه; ع8ل6ى ت8قAو8ى م=ن8 اللFه= و8ر=ض9و8انÔ خ8ي9ر4 أ6م9 م8ن9 أ6سµس8 ب;ن9ي8ان8ه;قال عز وجل:
.]109[التوبة/ع8ل6ى ش8ف6ا ج;ر;فÔ ه8ارÔ ف6ان9ه8ار8 ب=ه= ف=ي ن8ار= ج8ه8نµم8 و8اللFه; ل6ا ي8ه9د=ي الAق6و9م8 الظFال=م=ي8 }

 وهذا أيها الشيخ ل يقف عند هذه السطور فحسب بل جاء عنك كذلك ف رسالة
 بعنوان « رجال القومة والصلح » أي رجال "الثورة والصلح". وهو كما سبق ذكره

 كشفت به أمرك، وفضحت به دعوتك، لا غلوت ف منهج التحريف والتبديل باللفاظ
الشرعية.

 فمت كان ف ديننا أن « رجال الثورة » أي حثالة البغي والرابة وشق عصا الطاعة
ودعاة الفتنة مصلحون ؟! ومن أكد هذا وسطره من علماء هذه المة العلم ؟.

 فنصوص الكتاب والسنة الت جاءت تأمر بطاعة ولة المور ف العروف وعدم الروج
 عليهم تترا ومستفيضة. وقد سبق أن نقلنا منها الكثي، ومن خالفها وقال بضدها واستعمل

 التشابه من كلم ال تعال لردها، أو رد الحاديث الصحيحة بذوقه وهواه، أو حرف ف لفظ
 أو معن هذه النصوص فقد خاض ف مستنقع الضلل وسلك فجاج الغواية، فيا ويله يوم

 الوقوف بي يدي ربه عز وجل، ذليل، حقيا، مهينا با فرط ف جنب ال تعال وظلم نفسه
 حي هجر نور الوحي الذي أحي ال تعال به القلوب، وأمات به سبحانه الكفر والنفاق،
 واتذ ذاك الضال سبيل كله ظلمات بعضها فوق بعض، ل يرج من ظلمة حت يدخل ف



أشد منها.
 {م8ث6لDه;م9 ك6م8ث6ل= الFذ=ي اس9ت8و9ق6د8 ن8ارÍا ف6ل6مµا أ6ض8اءàت9 م8ا ح8و9ل6ه; ذ6ه8ب8 اللFه; ب=ن;ور=ه=م9قال تعال:

.]18، 17 [البقرة/) ص;مå ب;كAم4 ع;م9ي4 ف6ه;م9 ل6ا ي8ر9ج=ع;ون6 }17و8ت8ر8ك6ه;م9 ف=ي ظDلDم8اتÔ ل6ا ي;ب9ص=ر;ون6 (

  » ملبسا على الغمار7وجاء عنك أيضا ف « رجال القومة والصلح الصفحة 
 ومدلسا على الغرار:« كان السلمون ف العهد الول ييزون بي كلمة " القائم "وبي كلمة
 "التائر" فيطلقون الول على من قام بالق ضد حكام الور، ويطلقون كلمة "ثائر على كل

 مسلم يارب السلطان وف الديث النبوي كثيا "ثائر "ما تقترن مادة " ثار " بالسلح
والضطراب والركة العنيفة »

 قلت: هذا كذلك كشفت به سوأتك، فعلماء السلف الذين جئت ف جهة أخرى تلغ ف
 أعراضهم وتنسب لم التهويل على السلمي بأحاديث الطاعة لولة السلمي ل يفرقوا بي من

 شق العصا على ولة المور ودعا للفتنة، وبي غيه من دعا للحرابة والفساد ف الرض،
 فدعاويك داحضة، وجدالك بالباطل مكشوف، تكذبا الحاديث الصحيحة الصرية وفهم

الصحابة علماء هذه المة لتلك الحاديث، فمن خالفهم واتبع غي سبيلهم ساء مصيا.
 {و8م8ن9 ي;ش8اق=ق= الرµس;ول6 م=ن9 ب8ع9د= م8ا ت8ب8يµن8 ل6ه; الAه;د8ى و8ي8تµب=ع9 غ6ي9ر8 س8ب=يل=قال الق سبحانه 

].115  [النساء/}الAم;ؤ9م=ن=ي8 ن;و8لÕه= م8ا ت8و8لFى و8ن;ص9ل=ه= ج8ه8نµم8 و8س8اءàت9 م8ص=يÍا
 قال شيخ السلم أحد بن تيمية - رحه ال تعال - « وقد شهد ال لصحاب نبيه

  .10صلى ال عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان باليان، فعلم قطعا أنم الراد بالية الكرية »
 قلت هؤلء الصحابة الكرام ـ رضي ال تعال عنهم الذين ما استحقوا  منك أيها الشيخ إل

 القدح والسب والشتم، والولوغ ف أعراضهم، فلم تستح من ال تعال الذي أثن عليهم
 وفضلهم على غيهم من أمة ممد صلى ال عليه وسلم، ول تستح من رسوله الذي نانا عن

 التعرض إليهم بالسب على ما بدلوه ف حق هذا الدين النيف.  فما الانع عندك من حبهم
وتوقيهم واتباع سبيل الكتاب والسنة على ذلك؟! ول در القائل.

أحب الصالي ولست منهـم***لعلي أن أنال بم شفاعة
وأكره من تارته العاصي***ولو كنا سواء ف البضاعة.

 فما كان منك إل أن أبغضت الصالي وعاديتهم وسودت رسائلك وكتبك بالنهش ف
 أعراضهم، وف القابل أحببت أهل العاصي بل والكفرة واللحدة من كلب مزابل الشيوعية،

وأمثالم من دواب الديقراطية والتملحدين.
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ثناؤك على ماوسيتونغ كلب الشيوعية.
 إليك بعض ما جاء عنك ف مدح وثناء أعت مرم ملحد عرفه التاريخ العاصر، وهو

 الذي عاش السلمون ف عهده أشد أيامهم حيث نكل بم تنكيل. ذلك هو كلب الشيوعية
ماوسيتونغ النجس.

".143قلت ف حق هذا الاو مادحا إياه ف "السلم غدا الصفحة 
 « إن ماو كافر جاهل ملحد، وإن قومه كذلك، وإن من تصلبهم الاهلي لعماد

 لنتفاضتهم، لكن نتجاوز هذه النظرة الزئية، ولنضع ماو القائد ف إطار موضوعي أمام
النظار النهاجي» 

 قلت: وقد ب8وµبت8 على هذا الكلم بقولك « قائد وثورة ». وأنت تقصد: "قائد وقومة"
 كبت كلمة تطها أيها الشيخ. فكفر ماو، وجاهليته، وإلاده كل هذه النجاسات والرجس

 مرد جزئية عندك يب علينا أن ل نلتفت إليها، ول نتم با، أمام ثورة هذا الاو اللعون الذي
 اعتبه بعض الؤرخي من أبشع الرمي ف سفك الدماء ف القرن العشرين وما هذا منك إل
 لنك وجدت فيه ضالتك إل الثورة وإل الفتنة والبغي منذ شبابك. أما الصحابة رضي ال

 تعال عنهم الذين نوا السلمي عن الروج على ولة المور وعدم إحداث الفتنة. با نقلوه
 من أحاديث عن الصادق الصدوق - عليه السلم - فهؤلء عندك «من قصموا ظهور

السلمي وموهوا عليهم بأحاديث الطاعة ».      -عاملك ال بعدله-.
 من السلم غدا »342وجاء عنك ف « الصفحة 

 «هذا الاو عبد ال الكافر كما أنك عبد ال السلم هو أول قائد أمة منبعثة، فلنا ف
 القيادة والنبعاث آية وتد لنه ل قيادة لنا ول انبعاث. ل أقول أنه لنا أسوة فنتبعها فإن

 أسوتنا أبونا إبراهيم ومن معه وممد صلى ال عليه وسلم، ونكرر ونستطرد لننا ل نتكلم لغة
 الفتنة الألوفة، نكرر حقا مهجورا، ونستطرد إثارة من هذا الشجي ف نفوسنا، من السرة،

يركنا كما يرهق شجي اللق الرجل فل يفتأ يتنحنح ويتملل » .
 قلت: هذا افتراء منك وتدليس وتري على الباطل بالكذب، فأنت تنفي عن السلمي أن
 لقائد ول انبعاث لم، وهذا مسخ وانسلخ. فقائدنا وأسوتنا رسول ال صلى ال عليه وسلم

 أما أستاذك وشيخك وقدوتك الاو النجس هذا  ل يساوي عند ال تعال قاذورة ف جناح
بعوضة أمام مسلم.

 وقد أفصلت معك الرد على هذه الطامة وأمثالا ف كتاب «إرشاد الائرين وتنبيه
الغافلي...»

" من نفس الصدر. 345وجاء عنك كذلك ف "الصفحة 



 « لاو فكر تربوي ومذهب تعليمي، يصوغ فكره صياغة هادئة، فهو تأملت وتأكيدات
 ف متناول الفكر العام، وف متناول حت أكثر الناس بعدا عن العقلنية. إنه ياطب قومه با

 يفهمون. عند ماركس تشنج مأساوي وعنده إلاد واستعلء بطول ل يفيه العصاة ف التعبي
 والتجرد العلمي الظاهر. أما ماو فهو الرزانة بعينها والثبات. وحيث كان ليني يغلي غليانا هو
 أشبه بطبيعة الاهلية السوداء الت نبع منها، يري فكر ماو وعمله ف سلسة أخاذة. وحيث

 كان ستالي يعبئ الماهي بالرهاب والسفك تد ماو يقود شعبه برفق فكأنا يسري من
نفسه لي ومبة تكسو اليد الديدية الولة كساء من حرير» .اهـ

 [النساء/}ان9ظDر9 ك6ي9ف8 ي8فAت8ر;ون6 ع8ل6ى اللFه= الAك6ذ=ب8 و8ك6ف6ى ب=ه= إ=ثAمÍا م;ب=ينÍا {قلت: قال تعال:
50.[

]. 18 [الج/} و8م8ن9 ي;ه=ن= اللFه; ف6م8ا ل6ه; م=ن9 م;كAر=مÔ إ=نF اللFه8 ي8فAع8لD م8ا ي8ش8اءí {وقال تعال:
 فقد نسيت أيها الشيخ لا ضاع قلمك ف الثناء على ماوستونغ أن ."تترحم عليه" -

خاب  وخسر أهل الفتراء على ال تعال - وصدق القائل.
كلها وحت ساها كل مفلسهزلت حت بدا من هزالا

 قارن -ردك ال تعال إل الق بي ثنائك على ملحد نس، وبي طعونك ف الصحابة
 الكرام ومن جاؤوا بعدهم، واختر إما أن تشر يوم القيامة مع ماوسيتونغ مربيك وقائدك؟! أو
 أن تبعث مع الصحابة الكرام –رضي ال تعال عنهم- جعلنا ال تعال معهم على الوض من

 الذين يشربون منه، وف النة برحة رب العالي. وأخزى ال تعال الاو اللحد ومن ساروا
 { ف6و8ي9ل? ل6ه;م9 م=مµا ك6ت8ب8ت9 أ6ي9د=يه=م9وراءه مثل كلب الزابل ل يقتاتون إل من النت والنجاسة. 

] .79  [البقرة/}و8و8ي9ل? ل6ه;م9 م=مµا ي8كAس=ب;ون6
 وسنقف معك أيها الشيخ عند هذا الد حت ل نلوث ذهن القراء با هو بديئ وتزكم
 النوف رائحة ذكره، وقد جعلت من هذا القميء «قدوة وانبعاث أمة»، وعدو ال هذا ما

 كان يرجو ل وقارا،كافر ملحد أنس من خنير وإليك ما جاء عنك من مدح وإطراء
باختصار مع ذكر الصفحات. 
"قلت ف السلم غدا".

 )،342«مشروع ال ف خلقه، وقائد أمة منبعثة، والفكر الرائد وباعث الثورة» (ص
 )، «حامل شعار الساواة343«جالس الرومي وواساهم بنفسه ث أزال عنهم الضيم» (ص

 )،344)، «مرر شعوب وبان مصانع» (ص 343وشعار استبدال الرومي» (ص 
 )، «وأنه الرزانة بعينها والثبات» (ص345«صاحب فكر تربوي ومنهج علمي» (ص 

 )، «وأنه كان يقود شعبه برفق فكأنا يسري من نفسه لي وصحبة وتكسو اليد الديدية345



 ). إل غي ذلك من350).«وأنه حكمة إنسانية»، (ص 345الولة كساء من حرير» (ص 
 هذه السقطات، ولول هذه النصيحة وما سبقها من الرد عليك ف كتب أخرى ما التفتنا لذا
 اللحد جرو الشيوعية وج;علها، ولا أقمنا له وزنا. فأمثال هؤلء إن هم إل حطب جهنم لا

واردون.
 فإطالة النظر ف كتبك ورسائلك، والغور ف سب ما سطرته فيها جعلن ل أقف على ثناء

 منك ف حق رسول ال صلى ال عليه وسلم مثل هذا الدح والطراء ف حق هذا اللحد.
نسأل ال تعال السلمة والعافية.

بئس شيخك هذا الرم الذي أثريته بذا الدح والثناء.
 قال شيخ السلم أحد بن تيمية –رحه ال تعال-:

 «وكثي منهم يعظمون فرعون ويسمونه أفلطون القبطي، ويدعون أن صاحب مدين
 الذي تزوج موسى ابنته –الذي يقول هؤلء: إنه أفلطون أستاذ أرسطو، ويقولون: إن

 أرسطو هو الضر إل أمثال هذا الكلم الذي فيه من الهل والضلل ما ل يعلمه إل ذو
.11اللل»

وقال رحة ال عليه:
 «وتد عامة أهل الكلم ومن أعرض عن جادة السلف –إل من عصم ال- يعظمون

 أئمة التاد، بعد تصريهم ف كتبهم بعبارات التاد و يتكلفون لا مامل غي مقصودة، ولم
 ف قلوبم من الجلل والتعظيم، والشهادة بالمامة والولية لم، وأنم أهل القائق: ما ال به

.12عليم»
 قلت: فكيف لو عاش شيخ السلم –رحة ال عليه- حت سع هذا الثناء ف ملحد كافر
 بال تعال، عذب السلمي وشرد بم، وذبهم مثل الراف، وأحرق عشرات الساجد، وهدم
 الخرى فوق أبرياء قالوا ربنا ال، ومن فلت من الوت رمى به ف غياهب السجون حت قضى

فيها وهلك.
ونقول لك أيها الشيخ ما قاله السلف الصال لمثالك: 
- سوف ترى إذا انلى عنك الغبار***أفرس تتك أم حار.

.]18 [الج/}و8م8ن9 ي;ه=ن= اللFه; ف6م8ا ل6ه; م=ن9 م;كAر=مÔ إ=نF اللFه8 ي8فAع8لD م8ا ي8ش8اءí  {قال عز وجل: 
 فباير" عبدة الشيطان.20 من حثالة "13ارتاؤك ف أحضان التمركسي

).4/160 - الفتاوى (11
).4/171- الفتاوى (12
ــدرهم،13   - قولنا «التمركسي» نسبة إل زعمهم أنم ماركسيون، ونن ل نعطيهم حت هذه النسبة لنم يظنون أنا ترفع ق

ــا ال  ويتطاولون با، وهم ف القيقة استعاروا السم فقط، فهذه الفئام من الدواب إنا تمل اسم الاركسية فقط الت أباده
تعال ونكل با وغدت وكبارها كأمس الذاهب ف خب كان، ولن تقبلها حت مزابل التاريخ بل سترمي با إل الاري.

 قال الدكتور ممد تقي الدين اللل –رحه ال تعال- ف رده على أمثال هؤلء: «... هكذا نقول للمتملحــدين ول



 إن كل من يهل حقيقة دعوتك الديوخرافية أيها الشيخ ول يقف على ما كتبته
 وسطرته منذ عقود ف كتابك «السلم غدا»، حي جئت تلمع صورة ماوسيتونغ الشوهة

 بالظلم والجرام واللوثة بدماء البرياء لترفع من شأنه الدنء، وتزج إلاده وكفره با أغدقت
 عليه به من أصناف اللقاب (الميدة)، الت نزعتها عن الصحابة الكرام –رضي ال تعال

 {و8م8ن9 ي8ع9ش; ع8ن9عنهم- لن هواك خالف سبيلهم، لا أشرب قلبك فكر ذاك الاو. قال تعال 
  فمن ل يقف على ما سودته. ]36  [الزخرف/ذ=كAر= الرµح9م8ن= ن;ق6يÑض9 ل6ه; ش8ي9ط6انÍا ف6ه;و8 ل6ه; ق6ر=ين4}

 ف "السلم غدا" وكتاب السلم بي الدعوة والدولة"، " وحوار مع الفضلء الديقراطيي و"
 الشورى والديقراطية" وهم جل القراء من الغاربة وغيهم- إل القليل منهم وأقصد بالقليل
 بعض السلفيي لنم انكشف لم حالك منذ عقود مضت. فالذين يهلون حقيقة دعوتك

 ظاهرها وباطنها وقفوا متعجبي مستغربي واضعي أيديهم على أفواههم لا جئت
  فباير"- وإل دعوتم إل الفتنة نصيا، فانغمست20للمتمركسي ظهيا –أقصد حفنات "

 معهم ف خساسة ومنقصة، وأنت الذي قضيت السني ف (مصارعتهم) ف الكليات والعاهد
 الغربية على الكفر والرذيلة، وصرحت أنا حرب من أجل الدين والفضيلة، فهل نسيت هذا

 أيها الشيخ أم تناسيته لكب سنك؟!. تلك الروب الضروس الت قضى فيها أعداد من أتباعك
 ف الامعات الغربية ف وقت كان أصدقاء اليوم بل رفاقك يتبولون على الصاحف ويلوثون

الاريب بالقاذورات فلم تقم اليوم وزنا لولئك القتلى.
 فهل تراجع أولئك التمركسون عما فعلوه (وتابوا) من صنيعهم وأعلنوا لك توبتهم عن-

الردة بال تعال وتلحدهم؟!!! 
 أم أنت الذي تبت عما كنت تدعو إليه، وتراجعت عنه، بعدما كنت ( تفت) بقتل-

هؤلء وإنزال أشد العذاب بم؟!!! 
 أم ل هذا ول ذاك، إنا الكر والديعة قديا وحديثا، وماهي إل لعبة مصال تدور مع
 الزجاجة حيث دارت فل أنت مع الديقراطيي، ول مع الخرفي، ول عدو للمتمركسي

والتملحدين، ولعلك ستتحد حت مع الشياطي. ورحم ال تعال القائل:
- يدور مع الزجاجة حيث دارت**ويلبس للسياسة ألف لبس

- فمع السلمي يعد منهم**ويأخذ سهمه من كل خس
- وعند اللحدين يعد منهم** وعن ماركس يفظ كل درس

- وعند النليز يعد منهم** وف باريس مسوب فرنسي
 وهذا الروج أيها الشيخ هو اليوم الوعود الذي قض مضجعك منذ عقود، وأطال ليلك،
 نسميهم ملحدة، لن اللحد القيقي هو الذي يدرس التاريخ العالي ويدرس العتقدات والنحل حق يقتلها بثا ول يستطيع
ــمى ــا يس  عقله أن يقبل شيئا منها، أما الاهل التأثر بالدعاية الكاذبة بل دراسة ول علم فإنه كاذب ف ادعاء اللاد، وإن

)].4/144متملحدا...».[سبيل الرشاد (



 فأعطيته أساء ضيزى منها (يوم القومة) (والزلزال السلمي)، و(العصيان الشامل)، و(يوم
 الفداء)، وما هذا ف القيقة إل إحياء لثورة ماوسيتونغ الت طالا كنت تدث با كل من

حولك وإن ألبستها ألفاظا شرعية.
 فما بقي لك أيها الشيخ إل أن ترج لتلقي خطبة «القومة» بل الثورة الاوية، وإن بك
 على ربوة الباطل والبغي والرابة تنادي بأعلى صوتك، هذا هو طريق الثورة بل «القومة»،

 وهذه فرصتنا ل تعوض دعى إليها (باعث الثورة*)، و(قائد أمة منبعثة*)، (الذي أزال الضيم
عن الرومي*)، وهو قائدي وقدوت قبل أن تروا نور الدنيا.

 فإن كنتم تدرون ذلك فأنا رائدكم (حامل شعار الساواة* وشعار الوقوف ف وجه
 استبداد الرومي*)، مثله وعلى نجه، (صاحب الفكر التربوي والنهج العلمي*)، وإن كنتم
 أيها الرفاق ل تدرون ذلك وتهلونه عن فإن (اليد الديدية الت ستتحول كساء من حرير*)

 فتجاوزوا ما ضيعناه من وقت ف التكالب على رياسة الامعات والعاهد وأقبلو علي
 متملحدين كنتم أو سكارى مذرين ف سبيل دعوت، والتفوا حول، ول تيفكم شعارات

 الكسب والرتزاق الت أطلقتها من «إرجاع اللفة على منهج النبوة» ومثلها الت سترت به
 حقيقة أمري، ونازعتكم با أعواما عديدة، فقد جاء الوقت لميط اللثام، وأصرح للمرتزقة
 واللئام، أن للعدل والحسان من العداء، لن متبع سبيل البغي والنكر والفحشاء، مقتديا

 وسائرا وراء (باعث المة ومررها) ماوسيتونغ. وإن ل أعلم زعيما من زعمائكم أثن وأطرى
على ماوسيتونغ (القائد القدوة) مثلي أنا عبد السلم ياسي، تلميذه النجيب.

 قال علي بن صال الغرب - غفر ال تعال له ولوالديه: فما عليك أيها الشيخ إل أن
 تسارع بإلقاء خطبة الستصراخ على هج ورعاع من أعطتهم الافل الاسونية رقما خاصا هو

  فباير"17 يناير" و"25 فباير"، كما اختارت لمج ورعاع آخرين أرقاما أخرى مثل "20"
 إل غي ذلك من تلك الرقام الفوظة الن ف الافل الاسونية الت ل يقيمون لصحابا وزنا

 ول يلتفتون إليهم إل على سبيل ترهيب وتويف حكام السلمي بؤلء النذال الذين
 است;عملوا من أولئك اللحدة والكفار باسم «الديقراطية» و«حرية الفرد» و«الق ف العيش

 الكري»، فدخلوا بؤلء الغبياء على حكام السلمي الذين ل يستطع اللحدة والكفار
 الوصول إليهم إل عن طريق النقلبات العسكرية الت كانت تلقى الفشل ف كثي من

 الحيان، وبعد ناية هذا البغي والرابة والفتنة ستنصب تلك الافل الاسونية ومن يدعمها
عميل لا، لستئصال هؤلء الرعاع باسم الديقراطية أيضا.

 وقد كان شعار أولئك السفلة: «الشعب يريد كذا... »، «الشعب يريد كذا...»، ول
 ندري عن أي إرادة يتكلم أولئك التمركسون بالغرب؟! فالواحد منهم لو سألته عن معن

ومفهوم الرادة ومقصودها لفتح فاه وحرك رأسه بأنه ل يدري.
 * ."هذا الدح والثناء جاء كله  على لسانك ف حق ماوسيتونغ كما سبق أن نقلناه عنك من "السلم غدا *



 فإن كانوا يقصدون الرادة الكونية الت هي مراد ال تعال الكون من خلق ووجود
 وقيامة وجنة ونار وغيهم فهم ل يؤمنون بال تعال حيث ينكرون وجود الق عز وجل

وشعارهم ف ذلك:
«إنا هي أرحام تدفع، وأرض تبلع، وما يهلكنا إل الدهر».

 و8ق6الDوا م8ا ه=ي8 إ=لFا ح8ي8ات;ن8ا الدÓن9ي8ا ن8م;وت; و8ن8ح9ي8ا{قال عز وجل ف حق هؤلء التملحدين: 
.]24  [الاثية/}و8م8ا ي;ه9ل=كDن8ا إ=لFا الدµه9ر;

 وإن كانوا يقصدون بقولم «الشعب يريد...» الرادة الشرعية من تكاليف، فهم ل
يؤمنون بوجود ال تعال حت يدعون إل هذه الرادة.

فإرادتم هي أوامر الافل الاسونية والجهزة الغربية.
 وقد وجد هؤلء الرعاع والغوغاء لصنيعهم الخزي أقلما وأصواتا مأجورة، عن الق

 مبتورة، وبالشر مسعورة، كما جندوا قنوات ل تف عمالتها للغرب وأعداء هذا الدين.
 ونصبوا لا بوق فتنة مستأجرا هو اللهث العاوي يوسف القرضاوي الذي بجرد أن يعوي

 حت يتلقف أنصاره من الخوان الفلسي ف تلك الدول عواءه فيخرجون لصب الزيت على
النار وإشعال الفتنة –قبحت تلك النوف والعاطس-.

 أما ف الغرب فلم يتاجوا للهث العاوي يوسف القرضاوي لنك كنت أيها الشيخ
 زعيم تلك الفتنة ورائدها، فليس للهث العاوي يوسف القرضاوي موضع إل جانبك لنه
 سيتعرض للدياسة منك بواقفك الاوية الت كنت تدعوا إليها منذ سنوات عديدة. فإن كان

 خروجك مع التمركسي جديدا على بعضهم فهو ليس بديد عليك، لنك سطرته منذ مدة
ف رسائلك وكتبك. وهذا حق ل مرية فيه وقف عليه كل من درس كتبك ورسائلك.

 فاعلم أيها الشيخ أن بارتائك ف أحضان هذه الزمرة التملحدة الت عتت عن أمر ربا
 عز وجل، وكفرت بأنعمه، وعبدت كل من سعى ف الرض فسادا قد انكشف عنك الغطاء،

 فكشف ما بقي معك من برجة ( وصولة) و(جولة) عند الذين كانوا يهلون حالك وسبل
 دعوتك. فالاصل لك الن بناصرتك الشيوعيي التمركسي، وتوقيهم، والسي معهم على

 شؤم الخالفة زيادة على مابخط البغي والرابة، قد أصابتك فتنة ف الدنيا، وطبع على قلبك 
 ف6لAي8ح9ذ6ر= الFذ=ين8 ي;خ8ال=فDون6 ع8ن9 أ6م9ر=ه= أ6نA{اكتسبته من الثام الخرى. ودخلت ف قوله عز وجل: 

.]63[النور/}ت;ص=يب8ه;م9 ف=ت9ن8ة? أ6و9 ي;ص=يب8ه;م9 ع8ذ6اب4 أ6ل=يم4 

 فعار على مسلم أن يرتي ف أحضان هؤلء الغوغاء الدواب بل هم أضل، الذين تبولوا
 على الصاحف، ولوثوا الارب بالنجاسات، وترشوا بالسلمات الجبات وعملوا على
إهانتهن بالسب والشتم ف حق ذات ال عز وجل –لعائن ال عليهم إصرارا وإعلنا-.



 ث إن هذه الفتنة كذلك والطبع على القلب وهذه النة الت لقتك وأنت ل تدري،
 وكشفتك لن كان يهل حالك وحقيقة أمرك، فأصبحت عرضة للهانة، هي كذلك من

 أسباب تلك الصنائع الخزية الت جاءت  عنك ف حق الصحابة الكرام –رضي ال عنهم-
حيث ولغت بشناعة ف أعراضهم. 

 وقد أذعن لك كل متجانف عن سبيل توقيهم وأهطع إل سبيل الفسدين، ولغ فيهم هو
 أيضا وترأ على سبهم وتريهم بالكذب والبهتان وهو أضل من حار أهله يهل كل شيء

 عن هؤلء الرجال، فصادفت قوله عز وجل ف الديث القدسي الذي رواه المام البخاري «
 .  «... وغاية الرب اللك وال ل يغلبه غالب2...»م8ن9 ع8اد8ى ل=ي و8ل=́يا ف6ق6د9 آذ6ن9ت;ه; ب=الAح8ر9ب=

 فكأن العن فقد تعرض لهلكي إياه...» كما سبق نقله عن الافظ ابن حجر –رحه ال
تعال- وقول الفكهان –رحه ال تعال «... من حاربه ال أهلكه...».

وقول على القاري –رحه ال تعال-
«... ماربة ال للعبد تدل على سوء خاتته لن من حارب ال ل يفلح أبدا».

 فأين الفر أيها الشيخ من مراد ال تعال، الذي ل يفلت منه ملوق؟ فقد عاديت أولياء
 ال فآذنك سبحانه بالرب. وف حديث ميمونة «فقد استحل ماربت» وف حديث معاذ

«فقد بارز ال بالاربة» وف حديث أب أمامة وأنس "فقد بارزن...».
 فتب إل مولك، وعد عن غيك، وأعلن توبتك، وأن تكون ذنبا ف الق أفضل عند ال

 تعال من أن تكون رأسا ف الباطل- ول قياس مع الفارق –واحذر سوء الاتة والعياذ بال-.
 حيث ل تد با تفدي به نفسك أمام رب العزة واللل يوم الوقوف بي يديه إن مت على

حالك هذا.
قال ابن قيم الوزية –رحه ال تعال-

«أبواب النار وأصول الطايا.
 - وباب2- باب شبهة أورثت شكا ف دين ال. 1دخل الناس النار ف ثلثة أبواب: 

 - وباب غضب أورث العدوان على3شهوة أورثت تقدي الوى على طاعته ومرضاته. 
.14خلقه»

 قلت: وهذه الخازي الت أعلنت با أخيا وأمرت أولئك الغفلي باللتحاق بالتمركسي
 للفتنة والبغي ف طوابي شعارهم «الشعب يريد...» ليس بغريبة علينا، كما سبق ذكره، لنك

 - طرف من حديث قدسي سبق تريه.2
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أعلنت بذلك منذ مدة وسطرته ف كتبك وإليك بعض ما جاء عنك هناك.
".10قلت ف "النهاج النبوي الصفحة 

 «لن يقوم القومة السلمية إل جند ال الذين يتعي أن ننشئهم ونربيهم على نشدان
 الشهادة، ث ننظمهم وننظم تغلغلهم ف الشعب تعاطفا معهم وتعليما وتبشيا وتريضا، حت

تتألف الودة السلمية العارمة الت ينبغي أن نقودها لتكون قومة إسلمية ل ثورة عمياء».اهـ
 هذه من خطاباتك أيها الشيخ إل مريديك الت جاءت ف كتابك «النهاج النبوي» سنة

 ) أي منذ ثلثي سنة تقريبا، تدعو فيه لستقطاب جيع الفئات كيفما كان1982، 1402(
معتقدها ومنهجها الذي تسي عليه.

 وحت تعلم صدق قولنا وأننا ل نستغرب ما جاء عنك ف اتادك مع التمركسي
  فباير»20وخروجك معهم للفتنة والبغي تت شعار التغيي الذي أعطاه الاسونيون اسم «

 39بغطاء «الشعب يريد كذا...» فإنه ما جاء ف كتاب «قومة الدعو ياسي...» ف الصفحة 
 ". قلت «... فتغلغله10تعليقا على كلمك السالف نقله عنك من "النهاج النبوي الصفحة 

 وسط الشعب ل يستثن منه الاوي ول الاركسي ول الفاسق ول الشقي ول الؤمن ول التقي،
 فهؤلء الفراد كلهم أسهم عند شيخ الطريقة يرفع بم أرباحه يوم (العصيان الشامل) أو

(القومة) كما يسمي الفتنة».
 )، أي قبل خس2006-1427وقد جاء هذا ف كتاب «قومة الدعو ياسي...» سنة (

 سنوات من خروج أتباعك مع التمركسي ونزولم ف صف واحد معهم إل الشوارع باسم
التغيي، لتعلم أننا قد وفقنا ال تعال بالسب ف غور كتبك إل الوقوف على حقيقة دعوتك.

 وجاء عنك أيضا ف هذا السياق، أي التآلف والتاد مع كل من تصب دعوته ف مصب
»:136البغي والرابة والفتنة الت تدعو إليها ف «النهاج النبوي الصفحة 

 «ينبغي لند ال أن يتعبأوا للتغلغل ف الشعب قصد إيقاظه وتربيته والتماس الي عند
 أهل الي، وما من جلسة ول وقفة مع شخص من خلق ال، تدعو إل ال، وتواجه ف ال،

وتتحبب إليه ف ال، وتذكره ال، إل وهي حركة مباركة...
 ينبغي أن تنظم تنظيما بادرة الرحة الت يدها الؤمن ف قلبه عند توبته ودخوله ف الصف

اليان، الت تدفعه إل الناس ليدعوهم إل الي.
 تنظم هذه البادرة وتصان أن يدركها الفتور، فمكان الؤمن مالس الناس نواديهم
 وتمعاتم مهما كانت، وكلمته لكل من لقي عفوا ف تنقلته ف الافلة وف مدرسته،

 ومكتبه، ومعمله، وجواره، وشارعه، الدعوة إل ال، ول يترك الفرصة تأت عفوا بل يهيئها،
يقصد الناس، يهجم ل يل بالوجه الباسم، والكلمة الطيبة، واللق الميل»اهـ.



 قلت: فهل صدقت فعل أيها الشيخ فيما جاء عنك ف مسألة دعوة الناس إل ال تعال؟
! هذا حب على ورق ومواعظ وهية ليس لا بي مريديك وجود. أبدا

فالصواب الذي جاء ف كلمك ل مرية فيه ول غبش هو قولك:
«... فمكان الؤمن مالس الناس ونواديهم وتمعاتم مهما كانت...».

 هذا (صدقت) فيه قول وفعل ووافق الب الDب، حيث وقفت إل جانب (أعدائك)
بالمس ورفاق اليوم ل تقم لدين ال تعال وزنا.

  ونن نسألك مرة أخرى: هل تاب أولئك التمركسون ما كنت تزعم أنك عاديتهم من
 أجله، من ماربتهم لدين ال تعال ومعاداتم لهله؟! وهم الذين هوا قبل سنة بإفطار جاعي

علنا ف شهر رمضان.
 أم أنه الكر والديعة والتزاحم بالناكب على الرياسة. والقيقة أنم لا خالفوك وأبوا

 اتباع منهجك باسم (الدين)، واتذوا فجا آخر غي فجك إل الفوضى وشق العصا هم أيضا
عاديتهم وأعلنت الرب عليهم.

 ولا وافق هواهم إل الفوضى والفتنة والرابة هواك، وجعتكم دعوات تلك الافل
 الاسونية الكافرة، لحداث الفتنة بي السلمي وإشعال نارها على ولتم، وضعت يديك ف

أيديهم. فعلى الفتنة اجتمعت معهم، وعلى مالفاتم لك فارقتهم.
رحم ال الدكتور ممد تقي الدين اللل القائل
- كأن ذا الغرور يسب أن*** ال عن أعماله غافل
- باع الدى بعرض عاجل***وعن قريب كله زائل 

15- من باع بالعاجل آجله*** يفوته العاجل والجل

 فاعلم أنك لن تقق بدعوتك إل غضب ال تعال الذي جعلت أسها الشرك به سبحانه،
 ودعوة الناس إل طاعتك من دونه عز وجل، وحاولت أن تستر هذه الدعوة بالقدح ف

 الصحابة الكرام رضي ال تعال عنهم-، ومالفتهم ورد فهمهم للنصوص الشرعية حت ل
 يستشهد عليك أحدهم بعلمهم، فإذا حصل لك ذلك وحصل لك (المان)، خضت ف بور
 من الظلمات من فوقك ظلمة، ومن تتك ظلمة، إذا أخرجت يدك ل تكد تراها- فلن تصد

إل الزي والعار والذل والشنار، وغضب الول عز وجل.
  قول: «ولعله262وما جاء ف كتاب «إرشاد الائرين وتنبيه الغافلي...» الصفحة 

 - ديوان الدكتور ممد تقي  الدين اللل – رحه ال تعال-15



 كذلك سيأت اليوم الذي سيأمر فيه أتباعه بالتقرب إل ال تعال با قننه دجاجلة الديقراطية
ويدعون فيه كل أحكام الشرع لنا تقليدية صرفة».

 : حيث قلت507جاء هذا تعليقا على قولك ف «العدل السلميون والكم» الصفحة 
 أيها الشيخ:«ل نقبل التعامل والتعاون ف الداخل مع كل ذوي الروآت على ما عندهم من

إيان وإسلم أعراب وحت توم العقيدة التقليدية الصرفة...» اهـ.
 م) أي قبل ثان سنوات ف باب2003هـ 1424فكان ذلك التعليق منا ف سنة (

 بعنوان: «عبد السلم ياسي يدعي أن الديقراطية جاءت تدعو إل توحيد ال تعال». وهو
 باب جاء بعد آخر قبله بعنوان: «عبد السلم ياسي يدعو الديقراطيي لساندته والوقوف إل

جانبه يوم الثورة».
 فلما قلبت لك الحزاب السياسية ظهر الن، وموا دعوتك، وفهموا قصدك فهما أدركه

 من قضى عقودا يتهارش مع منافسيه على الناصب الدنيوية، ولقك اليأس من استقطابم أو
 سحب البساط من تت أقدامهم، انكمشت على نفسك تستظل بالشعارات الشرعية كعادتك

 لتحتمي با رموك به من قذائف النيان بعد مذكرتك «لن يهمه المر» فلما لح لك هذه
 اليام سراب ما دعوت إليه منذ عقود مضت على فكر الاو اللحد، وهو خروج حفنات من

 التمركسي إل الشوارع من أجل «التغيي»،- زعموا- ذهبت كل تلك الشعارات الت
 سطرتا ف كتبك ورسائلك بعنوان: «إرجاع اللفة على منهاج النبوة». و«إناء حكم العض

والب»، وغي ذلك من شعاراتك للحرابة والفتنة.
فصدق فيك قول القائل:

- ذئب كلما مررت به ركع*** فإذا خيلت الفريسة ذهب التنسك والورع.
 فدعوتك إل الشرك بال تعال، وعزوفك عن منهج السلف الصال، والقدح ف الصحابة

 الكرام –رضي ال تعال عنهم، والطعن ف علماء الكتاب والسنة جعلك ترتي ف أحضان
 الثال التمركسي الذين ما تركوا فجا إل الكفر واللاد إل جحوا إليه مسرعي كالغربان

إل اليف .
وصدق القائل:

 ومن اتذ الغراب له دليل *** قادته إل جيف الكلب.
 وهؤلء الثال ما تركوا مزبلة من مزابل الرذيلة واللاد إل اقتاتوا من نتنها فخرج منهم:
Ïنارا Ïعبدة الشيطان، وأدعياء تزويج الرجل بالرجل،والرأة بالرأة، والفطار ف رمضان جهارا 
 والتبول على الصاحف، وإنكار وجود ال تعال، إل غي ذلك من أشنع ما عرفته البشرية ف

 هذا العصر، بل من هؤلء الثال من اتذ معبوده فرعون ربا من دون ال، وبدأ يعبده مع



الشيطان ومنهم من يأكل النجاسة.
 }{ف6ذ6ر9ه;م9 ي8خ;وض;وا و8ي8لAع8ب;وا ح8تµى ي;ل6اقDوا ي8و9م8ه;م; الFذ=ي ي;وع8د;ون6 قال عز وجل: 

. ]83[الزخرف/

 ) ي8و9م128) الFذ=ين8 ه;م9 ف=ي خ8و9ضÔ ي8لAع8ب;ون6 (11 ف6و8ي9ل? ي8و9م8ئ=ذÔ ل=لAم;ك6ذÕب=ي8 ({وقال تعال: 
.]14-11[الطور/}) ه8ذ=ه= النµار; الFت=ي كDن9ت;م9 ب=ه8ا ت;ك6ذÕب;ون6 13ي;د8عÓون6 إ=ل6ى ن8ار= ج8ه8نµم8 د8́عا (

 هذا غيض من فيض، وقطرة من سيل ف استجاشتك بالغفلي الذين جهلوا دينهم
فساروا مقتدين بك، ل يقدمون شيئا ول يؤخرون بي يديك لهلهم بالدين.

 أما سدنة الفرقة فهم ل يفقهون جلة واحدة من علم السلف الصال، وما تمعهم معك
 إل الصال الدنيوية. وأما تالفك مع أولئك الثال من التمركسي الذين كانوا قبل مدة أعداء
 للمحافل الاسونية أيام «التاد السوفيات» البائد، ث أصبحوا اليوم يتبادلون الود والبة بينهم

 على حساب اللكية بالغرب وغيه، فهذا ليس بديد على دجاجلة الصوفية الذين وضعوا
 أيديهم ف أيدي الكفرة واللحدة ومكنوهم من بلد السلمي، فباعوا آخرتم بعرض من

 الدنيا قليل. وما الرم الان عبد الي الكتان منا ببعيد الذي وقف إل جانب الفرنسيي ضد
 دينه ث ملكه بالغرب، فأصدر علماء الزائر فتوى بتكفيه ومروقه من هذا الدين. ومثل هذا
 الرم النذل كثر من شيوخ الطرق الستعمارية. والتاريخ يشهد على هذه الفئة الضالة أخزاها

ال تعال.
 أسأل ال تعال أن يردك إل الق ردا جيل أيها الشيخ، وأن تعود عن غيك، وأن تتوب
 إل ال تعال من صنائعك وما أفسدت به على السلمي دينهم، من قبل أن يأت يوم ل بيع فيه

ول خلة ول شفاعة، وأن تعل بي عينيك قوله عز وجل. 
 ي8و9م8 ت8ج=د; كDل� ن8فAسÔ م8ا ع8م=ل6ت9 م=ن9 خ8ي9رÔ م;ح9ض8رÍا و8م8ا ع8م=ل6ت9 م=ن9 س;وءÔ ت8و8دÓ ل6و9 أ6نF ب8ي9ن8ه8ا{

.]30[آل عمران/}و8ب8ي9ن8ه; أ6م8دÍا ب8ع=يدÍا و8ي;ح8ذÕر;كDم; اللFه; ن8فAس8ه; و8اللFه; ر8ءíوف4 ب=الAع=ب8اد=
 واعلم أنن عقدت  عقدة بين وبينك  لن أفكها إل يوم اليعاد وما هو ببعيد، يوم

 الوقوف بي يدي البار، فإن خصمك ف ذلك  اليوم على ما أفسدت به على السلمي دينهم
 من الشرك بال تعال، والدعوة إل الرافة وإحياء دين عمرو بن لي  بن قمعة الزاعي-لعنه
 ال تعال- وقد كثر خصومك ف ذلك اليوم وعلى رأسهم الصحابة الكرام  رضي ال تعال

عنهم- فعجل بالتوبة قبل يوم التناد.



:الاتة
   قDلA ي8ا ع=ب8اد=ي8 الFذ=ين8 أ6س9ر8فDوا ع8ل6ى أ6ن9فDس=ه=م9 ل6ا ت8قAن8طDوا م=ن9 ر8ح9م8ة= اللFه= إ=نF اللFه8{قال تعال: 

 ) و8أ6ن=يب;وا إ=ل6ى ر8بÑكDم9 و8أ6س9ل=م;وا ل6ه; م=ن9 ق6ب9ل= أ6ن53Aي8غ9ف=ر; الذ�ن;وب8 ج8م=يعÍا إ=نµه; ه;و8 الAغ8فDور; الرµح=يم; (
.] 54، 53 [الزمر/}ي8أAت=ي8كDم; الAع8ذ6اب; ثDمµ ل6ا ت;ن9ص8ر;ون6 

قال الشيخ عبد الرحن السعدي –رحه ال تعال-
 لنابة، قبل أن ل يكنهم ذلكا«يب تعال عباده السرفي بسعة كرمه ويثهم على 

  قDلA ي8افقال: (قل) أيها الرسول ومن قام مقامه، من الدعاة لدين ال مبا للعباد من ربم: (
 ) بإتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب، والسعي فع=ب8اد=ي8 الFذ=ين8 أ6س9ر8فDوا ع8ل6ى أ6ن9فDس=ه=م9

 ) أي: ل تيأسوا منها، فتلقوا بأيديكم إلل6ا ت8قAن8طDوا م=ن9 ر8ح9م8ة= اللFه=مساخط علم الغيوب (
 التهلكة، وتقولوا قد كثرت ذنوبنا، وتراكمت عيوبنا، فليس لا طريق يزيلها، ول سبيل

 يصرفها، فتبقون بسبب ذلك، مصرين على العصيان، متزودين ما يغضب عليكم الرحن،
 ) مني8غ9ف=ر; الذ�ن;وب8 ج8م=يعÍاولكن أعرفوا ربكم بأسائه الدالة على كرمه وجوده، واعلموا أنه (

 اهـ.16الشرك، والقتل، والزنا، والربا، والظلم وغي ذلك من الذنوب الكبار والصغار»
 قلت: فاعلم أيها الشيخ  أن ربنا عز وجل يغفر الذنوب جيعا، دقها وجلها، من الصغائر

 إل الكبائر، با فيها الشرك به سبحانه وتعال، بل ويبدل سيئات العبد الذنب حسنات. وف
 و8الFذ=ين8 ل6ا ي8د9ع;ون6 م8ع8 اللFه= إ=ل6هÍا آàخ8ر8 و8ل6ا ي8قAت;لDون6 النµفAس8 الFت=ي ح8رµم8 اللFه;{هذا قال الغفور الرحيم: 

 ) ي;ض8اع8ف9 ل6ه; الAع8ذ6اب; ي8و9م8 الAق=ي8ام8ة= و8ي8خ9لDد689إ=لFا ب=الAح8قÑ و8ل6ا ي8ز9ن;ون6 و8م8ن9 ي8فAع8لA ذ6ل=ك8 ي8لAق8 أ6ث6امÍا (
 ) إ=لFا م8ن9 ت8اب8 و8آàم8ن8 و8ع8م=ل6 ع8م8لÏا ص8ال=حÍا ف6أDول6ئ=ك8 ي;ب8دÑلD اللFه; س8يÑئ6ات=ه=م9 ح8س8ن8ات69Ôف=يه= م;ه8انÍا (

].70-68 [الفرقان/}و8ك6ان6 اللFه; غ6فDورÍا ر8ح=يمÍا 
 فالعمر قصي مهما توالت أحقابه، والوت قريب من كل عبد مفتوحة له أبوابه، والعبد
 الؤمن بي الوف والبة والرجاء، وهو ف هذه الدنيا قد خلق ذكورا نسيا، والشيطان واقف

 له على باب الوف من ربه عز وجل يقطع عليه السبيل إليه بالتجرء على معصية خالقه
 وتقيها، وعلى باب مبته فيحجب قلبه عن مبة موله بالتعلق بدونه من خلقه، وعلى باب

الرجاء يسوف له التوبة وأن ل سبيل إليها با اقترف من العاصي والذنوب.
 وال عز وجل جعل كيد الشيطان ف خسران، فكلما أقبل العبد الذنب على ربه بقلبه

ولسانه وجوارحه فرح به سبحانه وتعال، ومى عنه ذنوبه وزلته، ورفع شأنه ودرجاته.
  فتب إل ال أيها الشيخ قبل أن ينادي مناد من مكان قريب، فل زاد للعبد إل ما ذخره
 ف هذه الدنيا من الطاعات واجتنبه من العاصي، وأقبل على ربك يقبل عليك، واستغفره يغفر

 لك، قبل أن تقف بي يديه وليس بينك وبينه حجاب فيسألك سبحانه عن كل ما اجترحته
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 من سيئات ف حق نفسك وف حق كل من كان لك ظهيا للشرك به سبحانه وتعال، وإفساد
دعوة النبياء والرسل.

 فتذكر هذا اليوم الهيب، فهو من العباد قريب، يوم تبدل الرض غي الرض
والسماوات، والشمس قريبة من العباد فل تسمع إل نفسي نفسي.

قال المام القحطان:
يوم القيامة لو علمت به ***لفررت من أهل ومن أوطان
يوم تشققت السماء لوله ***وتشيب فيه مفارق الولدان
يوم عبوس قمطرير شره ***ف اللق منتشر عظيم الشأن

 هذه نصيحة شرعية وهي واجب شرعي ل نستعمل فيها مواجيذنا وأذواقنا، بل جعلنا
 الفيصل بيننا وبينك كتاب ربنا عز وجل الذي سنقف بي يديه تعال، وسنة نبيه الصحيحة

الذي سنلقيه على الوض، وفهم أصحابه الذي أوصانا بم وباتباع سبيلهم.
 نسأل ال تعال أن تد هذه النصيحة عندك سعا صاغيا، وقلبا واعيا وأن تكون آخر

عهد لك بدعوتك لخالفة منهج النبياء والرسل عليهم السلم.
 كما نسأل ال تعال أن يعلها ف ميزان حسنات ألقى با رب عز وجل راضيا عن غافرا

 با ذنب وذنب و8الديµ أمي وأب، وأن يزل ل ولما ولشيخنا اللل الثواب، وأن يدخلن
وإياهم النة بغي حساب. يوم ل ينفع مال ول بنون إل من أتى ال بقلب سليم.

وكتبه الفقي إل عفو ربه الراجي مغفرته
علي بن صال الغرب السوسي

 2011- غشت 1432رمضان 
رباط الفتح  الغرب القصى

-حرسه ال وسائر بلد السلمي من كل مكروه-


