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.وأحسنتم ظنكم به وتكرمتم بإرسال هدية من الدراهم

 أما سؤالكم هل أشتغل مع ممد بن عبد الرحن الغراوي أم أن عملي فردي ؟ اعلموا ل خي
 أدعو إل توحيد ال واتباع سنة) 1341(علمتم أن منذ سنة إحدى وأربعي وثلثائة وألف 

 صلى ال عليه وسلم، وقد هدى ال على يدي خلقا كثيا وله المد والنة، أول رسوله الكري
 ف مصر ف الوجه البحري – والوجه القبلي منذ إحدى وأربعي وثلث مائة وألف للهجري،

 وثانيا ف الند طولا وعرضها وباكستان بعد استقللا وبلد العراق من الفاو إل كركوك
 وكانت إقامت ف بغداد مدة طويلة ول فيها إخوان مافظون على التوحيد. وأربيل والوصل

 والسنة إل الن، وزرت الكويت مرارا حي كنت ف العراق ومن تلمذت الستاذ عبد ال
 العقيل الوظف ف وزارة الوقاف ف الكويت ودعوت إل التوحيد ف مكة والدينة وف البادية



 الت بينها وبي القسيم ف ناحية الناكيم وكان يصاحبن ف الدعوة إل ال المي ماجد بن
 موكر أمي عوف بالنخيل، وأقمت ف العراق أربعا وثلثي بعضها ف البصرة وبعضها ف

 بغداد، ورجعت إل الغرب ناجيا بنفسي بعد ثورة عبد الكري قاسم وكان عبد السلم عارف
 م، وبدأت الدعوة ف أناء الغرب1959من تلمذت ف علوم الدين رجعت إل الغرب سنة 

 من ذلك الي إل الن وقد هدى ال على يدي إل توحيد ال وسنة رسوله خلقا كثيا منهم
 ممد بن عبد الرحن الغراوي فإنه زارن ف بلدنا سجلماسة وهو أمرد ليس ف وجهه شعر
 مع رجل من التآكلي بالقرآن وقلت له يا غلم ماذا تعمل ؟ فقال حفظت القرآن وأنا أرافق
 التآكلي به لتحصيل شيء من الال على القراءة على الموات، فقلت له أنت لتزال غلما

 صغيا، فكيف تضيع حياتك بل علم، فقال ل كيف أتعلم وأنا ل أدخل الدرسة قط، قلت له
 إذا جاءك وقت دخول الدرسة فسافر إل ف مدينة مكناس وأنا إنشاء ال أسعى لك ف دخول

 العهد الدين هناك، فجاءن ف الوقت الذي عينته له وأقام عندي ف البيت شهرا كامل
 فذهبت به إل رئيس العهد الشيخ السنتيسي وكان يترمن ف ذلك الوقت وقلت له أرجو من
 فضلك أن تقبل بذا الغلم وأن تسقط عنه سنينا من السني التعليمية لنه حافظ للقرآن وذكي

 وما شعرت .فأسقط عنه السنة الول ف التعليم البتدائي ودخل ف الثانية فأكملها ونح فيها
 تثبت ل  بستي درها   وذلك أنه قال ل إن اشتريت شهادة مزورة إل وقد جاءن بب شبيب

 ، فقلت له هذا ل يليق بكأن نحت ف البتدائي وف التعليم التوسط إل ناية السنة الثالثة
 فأنت ل تزال صغيا وأنت ذكي فما حلك على هذا الرم العظيم، فقال ل انتهى كل شيء،
 وغاب عن فتوجه إل فاس وقدم شهادته ف العهد القرويي فارتابوا فيها ث توجه إل مراكش
 وقدم شهادته فراجت عليهم وبقي سني يدرس ف مدرسة هناك ث جاءن وقال سعت أنك
 تبعث الطلبة للتعليم ف الامعة السلمية فأنا أول بذلك فأنت بدأت الفضل فكمله فكتبت
 إل ساحة رئيسنا الستاذ الشيخ عبد العزيز بن باز والتمست منه أن يقبله تلميذا ف القسم
 الثانوي فقبله ث دعيت أنا لعمل أستاذا ف كلية الدعوة وأصول الدين بالامعة السلمية
 وكان ممد بن عبد الرحن الغراوي يتردد علي دائما ف الامعة وف البيت فأقمت هنالك
 ست سني أسافر إل الغرب ف الصيف إل الدعوة فأقضي فصل الصيف متجول ف جيع



 أناء الغرب، أدع إل توحيد ال واتباع سنة رسوله صلى ال عليه وسلم، وبعدما قضيت
 ست سني على هذه الال وكنت به قبل ذلك رئيس جاعة الدعوة إل ال تعال ف فرع
 مدينة مكناس ومفت المعية ف مركزها بالدار البيضاء وف جيع الفروع فتوجه كثي من

 أعضاء جعيتنا إل رئيس الامعة السلمية رئيس الدعوة إل ال ف الملكة العربية السعودية
 قالوا لن ثلثة أشهر ف السنة ل تكفينا وليس عندنا. فالتمسوا منه أن ينقل عملي إل الغرب

 من يقوم مقام ممد تقي الدين اللل وأنتم عندكم من يسد مهمته ف الامعة، فاستشارن
 فقبلت، وكتبت بذلك لللة اللك فيصل – رحه ال – فقبل ولا عزمت على التوجه إل

 الغرب جاءن ممد بن عبد الرحن وقال ل أرجو من فضلك أن تطلب ل من الرئيس الشيخ
 عبد العزيز بن عبد ال بن باز إذا ترجت ونحت ف هذه السنة أن يعلن واعظا ف الغرب
 ويعل ل مكافأة فأخذته إل ساحة الشيخ والتمست منه ذلك، فقبل، وقال ل ممد بن عبد
 الرحن الغراوي، أكتب ل ذلك ف كتاب أحفظه عندي لقدمه لسماحة الشيخ عبد العزيز
 على سبيل التذكرة فكتبت له الكتاب فلما نح ف تصيل شهادة لصانص من كلية الشريعة

 رجع إل الغرب وأنا رئيس الدعاة البعوثي من رئاسة الدعوة من الملكة العربية السعودية إل
 ومع ذلك كله عادان ممد بن عبد الرحن الغراوي وأكثر الطعن ف فأضل جاعة الغرب

 لكنهم ما لبثوا أن تابوا إل ال ف مدينة مراكش فعادون هم أيضا وهم يعتبون من تلمذت
 وجاءون والتمسوا من السماحة، وأخبون بأن ممد بن عبد الرحن الغراوي هو الذي
 أغراهم بعداوت وقد عادوا وطردوه من جاعتهم وهم الكلفون بماعة الدعوة إل ال ف
 مدينة مراكش، فقبلت عذرهم وعفوت عنهم ث تشفع إل ممد بن عبد الرحن الغراوي

 برئيس جاعة الدعوة إل ال العام الاج ممد الريزي ورجال آخرين، فعفوت عنه وكان له
 راتبه وهو ألف ومائتي ريال ف الشهر ل يصرف إليه هذه سني فالتمس من أن أكتب إل

 رئيسنا ساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ال بن باز فكتبت له كتابا إل ساحته ول أؤاخذه با
 فرط منه فتوجه إل الرياض بكتاب فصرف له من الوزارة الالية جيع الرواتب الت كانت

 فعاتبن على ذلك العال الصال الورع الستاذ ممد عبد الوهاب البنا، وقال ل مجوزة
 حرام عليك أن تعي ممد بن عبد الرحن الغراوي لنه ل يستحق أن يكون داعيا لسوء



 خلقه وقلة دينه وأخاف أن يكون قاسيا ثانيا يريد بذلك عبد ال القاسي النجدي الذي
.كان سافر لصر وكان يؤلف كتبا ف علوم الدين ث ارتد وصار يطعن ف السلم

 أنه يرج الصلة عن وقتها عمدا فبلغت كل ذلك إل رئيسنا الشيخ عبد العزيز وحدثن ثقتان
 بن عبد ال بن باز تبئة للذمة وممد بن عبد الرحن الغراوي مطرود من جاعة الدعوة إل ال
 ف مراكش وقد طلب من جاعة الركزية بالدار البيضاء أن تأذن له أن يؤلف فرعا لا ف مدينة
 مراكش لن فرع مراكش خرج وانفصل عن الماعة الركزية فألف الفرع وعدد هذا الفرع
 ثلثة رجال فقط هو أحدهم، فحضرتكم ترون أن هذا الفت ليس له جاعة وإنا معه رجلن
 فقط، وما كنت أحب أن أخبكم بأحواله ولكن فهمت من كلمكم أنه أخبكم أنه رئيس

 والشيخ ممد ناصر الدين اللبان يرى فيه ما رآه فيه تلميذه. جاعة الدعاة إل ال ف الغرب
.الستاذ ممد عبد الوهاب البنا لنه أساء إليه وشتمه وجادله بالباطل

 وهذا الكلم الذي يقدم من الغيبة الباحة لن الامل عليه هو التحذير وها من السباب الستة
 الت تبيح الغيبة وقد جعها بعض العلماء ف بيت واحد فقال – رحه ال تعال – تظلم

 .حذر وعرف واذكر فسق الاهر. واستعن واستفت فراغ

.وال يهدينا جيعا صراطه الستقيم، ويتوب علينا وعليه
 وسأبعث إليكم ما يوجد بيدي من مؤلفات وف أحدها الدعوة إل ال ف أقطار متلفة تفصيل

.وهذه أساء الكتب الت سأبعثها إليكم. لبعض ما ذكرته هنا
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متصر هدي الليل- 4
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.مموعة ثلثة كتب ف بيان الفجر الصادق- 6
.هذا ودمتم ف أمان ال وحفظه والسلم عليكم ورحة ال وبركاته

.من الداعي لكم بالي ممد تقي الدين بن عبد القادر اللل السين








