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  عبد السلم ياسي ونقصد با  شيخ الطريقة الياسينية الت حلهاحق - سيقف القراء ف هذه الرسالة على لفظ " شيخ" ف 1
 عبد السلم ياسي بالديقراطية فغدت الطريقة " الديوخرافية" وهو لفظ مركب من الرافة الت دعى إليها وياول ترسيخها
 ف نفوس أتباعه لو عقيدة التوحيد، ولفظ الديقراطية الت يدعو إليها بفكر ماوتسيوتغ. وستقفون على حقيقة هذا ف ه<<ذه

الرسالة . فاستعمل التربية والطاعة الصوفية والتنظيم الاوي فركب ذلك قولنا " ديوخراف". 



أعانه ال ورعاه

بسم الله الرحمن الرحيم

:تـــمــهــيــد
 وWلZا تŴقفe مWا لZ̀يسW لZكW بXهX عX̂لمc إXنb السàمعW وWا̂لبWصWرW وWا̂لف]ؤWادW ك]ل\ أ]ولZئXكW{ قال تعال:

2.كZانZ عẀنهe مẀسئ]ولgا}

وقال عز وجل مبينا ظلم الفترين عليه بالكذب :
 فZمẀن أẐظلZمe مXمaنX ا̂فتWرWى عWلZى اللbهX كZذXبpا لXيeضXلb النaاسW بXغẀيرX عX̂لمn إXنb اللbهW لZا{ 

WيXمXالbالظ ẀومZي ا̂لقX̀هدW3}ي

 وWمXنW النaاسX مẀن يeجWادXل] فXي اللbهX{وحذر جل وعز من الذين يادلون فيه بغي علم فقال: 
) nيدXرWم nانZ̀يطWش bك]ل eعXبaتWيWو n̂لمXع X̀يرWغX3بXيهX̀هدWيWو eل\هXضeي eهaنZأZف eاهbلWوẀن تWم eهaنZأ X̀يهZلWع WبXك]ت ( 

XيXعaالس XابZذWى عZلX4}إ

 وروى ابن ماجة عن أب هريرة؛ قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم "سيأت على الناس
 سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتن فيها الائن، ويون فيها

5المي، وينطق فيها الرويبضة،  قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه ف أمر العامة ".

 قلت: وإنا نعيش فعل هذه السنوات الداعات الت جعت  شواظ الكذب واليانة، ونطق فيها
 الفسل الرويبضة التافه ف أمر العامة، زخرف الباطل بالتجري عليه  بالكذب، ودلس بالتظاهر

 بالصدق لستر اليانة، وهؤلء فئة ابتليت با هذه المة خاضوا ف بور يهلون  السباحة فيها وقف
غيهم على شواطئها.
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).1887) وقال الشيخ اللبان صحيح. أنظر الصحيحة ( 4108 - أخرجه ابن ماجة ف الفت ( 5



 ومن هؤلء حفنات رديئة من أشباه الصحفيي ما إن يؤسس الواحد منهم صحيفة يومية كانت
 أو أسبوعية أو يeستعمل  كساعي بريد ف واحدة من هذه الصحف حت  ينصب نفسه (مفتيا) وخبيا
 بالماعات السلمية و(العال ببياها وأصولا) و(جامع الصائص) وهو ف القيقة جامع للنقائص إن

 سألته عن مبادئ هذا الدين وأصوله فتح فاه، وأطرق رأسه مليا، يهمهم بمهمة الكهان وما هو
بجيب .

ولكن ل حياة لن تنادي أسعت لو ناديت حيا    
 ولكن تنفخ ف رمادي ولو نارا نفخت فيها أضاءت

 وإننا نعرف من هذه الفنات الرديئة من ل يرجو ل تعال  وقارا، فهو يهل رفع الدث الذي
 ل زمه شهورا عديدة  وأعواما مديدة فكيف سيستجيب  لداعي ربه من فوق سبع ساوات خس

 مرات ف اليوم" حي علي الصلة حي على الفلح" فأمثاله ل ظهر فيكب ول لب  فيجلب. فهؤلء
 قاموا أخيا يقدحون ف عبد السلم ياسي وهو الذي كان عندهم قبل  سنوات" متمسكا بالعروة
 الوثقى والبل التي،  كأنه قد قاد العلوم برسن، وتسك بالذهب السن، أو روض ضحكت عنه

.6الكمائم وبدر تلت عنه الغمائم"
 فرفع هؤلء شأن عبد السلم ياسي  الذي كان مبتورا بالكذب والزور، وما هذا إل ليحصل

 النكرة منهم على خب ولو كان  مكذوبا من أتباع عبد السلم ياسي، أو جديد عن فرقته أو
استجواب لحد كبار سدنته، أما عبد السلم ياسي فل يلتفت إليهم ول كرامة.

ومن البلية أن ت<  <ب ول يبك من تبه -
ويصد عنك بوجهه*وتلح أنت فل تغبه -

 نقول لكل خروط من هؤلء اخترص القول لتسويد صفحات تلك اليوميات أو غيها  من
 السبوعيات، إن عبد السلم ياسي ل يساوي عند أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر من اسه، وهذا

ليس ف شخصه أو نسبه أو جاهه أو غي ذلك من زخارف  الدنيا وحلتها ومتاعها الغرور.
 فعداؤنا مع الشيخ عبد السلم ياسي شرعي، ومعاداتنا له  بسبب ما اجترحه من السيئات ف

 دين ال تعال، ومالفته لمره عز وجل ف باب التوحيد بإفساد عقيدة السلمي الصافية النقية، وحل
 لواء العداء لدعاة التوحيد وعلى رأسهم الصحابة الكرام -رضي ال تعال عنهم-، ث الولوغ ف

 أعراضهم ورميهم بالعظائم، ث خروجه  عن ولة المور ف هذا البلد البيب، - حرسه ال تعال من
 كل مكروه وسائر بلد السلمي- والستجاشة بالخلصي الغفلي لشعال نار الفتنة والرابة

والبغي.
 م)   على بعض علماء زم<<انه،1833-1734ه</ 1249-1147 - من ثناء الؤرخ أب القاسم الزيان رحه ال تعال (6

 مؤرخ الدولة العلوية الشريفة الذي عاش حقبة من أزهى القب مع ملوك عرفوا بالنه ج  السلفي والدفاع عن منه ج النبياء
والرسل . رحهم ال تعال  وأجزل لم الثواب وأدخلنا وإياهم النة بغي حساب.



 وهذا كله ل يهم عند تلك الفنات الرديئة من مرتزقة القلم، وقطاع الطرق بالداد، مادام
 وWتẀحسWبeونWهe{يثل هذا عندهم مادة دسة لتسويد الصفحات ليتفوقوا با على بعضهم قال عز وجل:

cيمXظWع Xهbالل ẀندXع WوeهWا وpنÅيW7}ه 
 وحقيقة عبد السلم ياسي أنه يهل علم الكتاب والسنة، فمصادره ف التلقي أيام شبابه كانت

 الشيوعية الاوية حيث شب عوده بالعتكاف على كتب ماوتسيتونغ، حت أثر  ف  فكره، وأخذ
 حيزا وافرا من ثقافته زيادة على أنه ل يeعرف  بأخذ العلم الشرعي على أي كان من أهل هذا الشأن.
 وقد حل معه ذاك الغثاء من العيوب ومأوى الذنوب من فكر ذاك السيس نائب إبليس ماوتسيتونغ

 إل الزاوية البوتشيشية وهذا ل يفى على أهل الكتاب والسنة بباهي وأدلة، الذين ضربوا بظ
 وافر ف دينك الصدرين الشريفي. ول يرفع عبد السلم ياسي رأسا ويستأسد على كل جاهل بعلم
 الكتاب والسنة إل بعد رسالة "السلم أو الطوفان" الت كتبها إل اللك السن بن ممد بن يوسف

 رحهم ال تعال – والت حقيقتها والراد منها هو "الصوفية والرافة أو الطوفان"، مع العلم أن ال
 تعال أهلك قوم نوح بالطوفان بسبب إشراكهم بال تعال، فياسي كان يريد إغراق الغرب. وهذه

 الرسالة جWرÊت الزي والعار والذل والشنار على كاتبها، ل كما ظن كل ذي عقل خفيف أنا كلمة
حق صدرت من رجل ضعيف.

 أما أسباب هذه الرسالة ودوافعها الت ل يطلع على حقيقتها إل قلة قليلة من كانوا يالسون
 عبد السلم ياسي من أصدقائه ف سلك التعليم ومنهم أحد رفاقه الذي روى ذلك بنفسه بدينة
 مراكش، أن الشيخ عبد السلم  ياسي كان يرغب بكتابتها الصول على ظهي ملكي من اللك

  بن ممد بن يوسف -رحهم ال  تعال- يتحكم  ف زمام الطرق الصوفية بالغرب، بعد8السن
 مغادرته كرها ل طوعا للزاوية البوتشيشية على يد كبار سدنتها  لا دWعÊوه دعÊا خارجها، لسباب

ذكرتا ف كتاب " قومة الدعو ياسي..."  وما سيأت ف رسالة النصيحة هذه إن شاء ال تعال.
 إل أن الشيخ عبد السلم ياسي لقلة زاده ف العلم الشرعي، وبعده عن ال والقد الذي مل
 قلبه على أهل الكتاب والسنة وعلى رأسهم الصحابة -رضي ال تعال عنهم – وما خلفه إخراجه
 من الزاوية البوتشيشية من هزية واعتلل نفسي، زيادة على قلة حيلته ف الكر والديعة السياسية
 وإن كان تعامل بما ول يديا له نفعا، كل هذه النقائص أوردته مهاوي الردى حصد با خطأ جن

 من "السلم أو الطوفان": 6عليه طول حياته ول زال إل اليوم يؤدي ثنه وهو قوله ف الصفحة 
 " ولا أذن ال جل شأنه بعتق رقبة من الهل والسلم الوروث الهول إل طريق  الق

 والياة، أنضن لطلب معرفته، وكانت أزمة روحية ل يستطع من يعرفن أن ييز بينهما وبي الزمات
 النفسية الرضية ولا قيض ال ل شيخا صوفيا لزمته وأحببته شاع ف حلة الكلم التافه أن فلنا حق

وتصوف".
.15 - النور7
  -  انظر حقيقة هذه الرسالة وما سطره فيها الشيخ عبد السلم ياسي من تناقض وارتباك ف كتاب " قومة الدعو ياس<<ي8

الفتان بي رسالة الطوفان والروج للعصيان".



  قلت: هذا ما دفع كل من اطلع على هذه  الرسالة أن يكم على كاتبها با شهد به على
 نفسه بالس ف عقله والمق، وهذا كشفه كذلك خطابه با سطره ف ثناياه بي ارتباكه ف الثناء على
 اللك السن  بن ممد بن يوسف- رحهم ال تعال – ث قلة الياء معه، وفحشه  ف التعبي وكثرة

السب والقدح ف الصحابة- رضي ال تعال عنهم- والفتراء  على السلفيي.
 فعلم اللك السن بن ممد بن يوسف با أعطي من ذكاء وفطنة وحكمة أن صاحب الرسالة

 مصاب ف عقله  بالمق فلم يقم بسجنه بل أرسله للتداوي بستشفى المراض العقلية برشيش
 بدينة مراكش، وهذا من حلمه ورفقه بالكاتب. فقارنوا بي صنيع كاتب وبا شهد به على نفسه،

وبي حلم ملك وعطفه على رعيته العاقل منهم والحق.
وصدق القائل

كعود زاده الحراق طيبايزيد سفاهة فأزيد حلما 
 والشيخ عبد السلم ياسي الذي ضغط على النصوص الشرعية من أجل النتصار لواجيذه

وأذواقه ورأيه وشطحاته ل يل صنيعه من سوأتي.
سوأة تريف النصوص الشرعية لتعمية  حقيقة دعوته.)1
 سوأة هدم هذه النصوص بفكر دخيل على ديننا أشربه منذ شبابه من كتب ماوتسيتونغ)2

 وأشاعه ف المة من جديد تت غطاء "إرجاع اللفة على منه ج  النبوة" وإناء" حكم العض
والب" .

 وقد قض حب الرياسة مضجع الشيخ عبد السلم ياسي وأحرق كبده حيث آله طول حياته،
  ول يبال، أنظر صنيعه مع ممد9وكلما أحس أن أحدهم يصارعه عليه رمى به خارج "الماعة"

 البشيي الذي ضرب بظ وافر ف التعريف ب<(الماعة)، وما إن أحس  الشيخ عبد السلم ياسي
 أن مريده بدأ ينازعه على (الولية) و(المارة) حت ضرب به عرض الائط، وقام بإهانته ث طرده شر

طردة، فكان جزاؤه جزاء سنمار، بل وصفه ف بيته بالعضو الريض الذي يب بتره واستئصاله.
 وعلى تلك السوأتي اللتي اعتمد عليهما هذا الرجل ف دعوته من أجل الرياسة الت صارع

 ، دأب منذ سنوات إل تقسيم الخWاطZب، والعن باستقطابه، والذي يهمه المر،10عليها ولة أمره
  - اقصد هنا" الماعة" لغة أما الماعة الشرعية فهي من سار على ما كان عليه رسول ال صلى ال عليه وسلم وأص<<حابه.9

 وقد ورد ف هذا أحاديث منها ما رواه عبد ال بن عمرو بن العاص، قال، قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: ليأتي عل<<ى
 أمت ما أتى على بن إسرائيل مثل بثل حذو النعل بالنعل حت لو أن فيهم  من نكح أمه علنية كان ف أمت من يفعل ذل<<ك،

إن بن إسرائيل  افترقوا على إحدى وسبعي ملة وتفترق أمت على ثلث وسبعي ملة كلها ف النار إل واحدة.
فقيل يا رسول ال ما الواحدة؟ 

فال: ما أنا عليه وأصحاب"
) وقال : حديث مفسر غريب ل نعرفه إل من هذا الوجه" 2641[أخرجه الترمذي ف السنن ( 

)]171قال الشيخ اللبان : حسن". الشكاة (
 - اقصد الليكي السن بن ممد بن يوسف – رحهم ال تعال – وممد بن السن بن ممد – حفظه ال تعال- حت ل 10



كما هو واضح هنا إل ثلثة فئات، استعمل مع كل فئة خطابا خاصا.
فالخاطب هم عامة الشعب ول نقول السلمي وستعرفون سبب ذلك.-

والعن باستقطابه الحزاب السياسية .
ومن يهمه المر: ولة أمور السلمي.

  فالخاطب وهم عامة الشعب وهي الفئة الول، سعى إل احتوائها للاقها ب (جاعته) بكل
 ما أوت من تريف للنصوص الشرعية، وهدمها بعول الفكر الاوي ودعا أتباعه إل الزحف عليها،

 . وهو11والتسرب وسطها، والتغلغل فيها قبل مرحلة  الثورة الت استبدلا بلفظ شرعي وهو "القومة"
 ل يهمه انتماءات هذه الفئات الذهبية، ول التزامهم بدين ال تعال، ول بكفرهم، أنظر صنيعه

 الذينالخي ف انضمامه إل عبدة الشيطان من الاويي الشيوعيي والتمركسي للحرابة والبغي 
  فباير "مثلما وزعوا20 الافل الاسونية الت تسعى لشعال الفتنة وإضعاف السلمي شعار"أعطتهم

  فباير" ف دول أخرى حل خزيها جوع من الدواب الضالة، ل تدري17 يناير" و25شعارات "
 شيئا عن لعبة أعداء هذا الدين الذين وجدوا ضالتهم ف الرتدين التمركسي وأضاربم من سقاط

التاع.
 الفئة الثانية: من الخاطبي عند الشيخ عبد السلم ياسي هم: الحزاب السياسية الت سعى

 بكل ما أوت من تريف للنصوص الشرعية و(دهاء) أن يستقطبهم إليه أجعي لينصاعوا لقترحاته،
 وقد أفرد حيزا من دعوته لم فخص لم كتابي "الشورى والديقراطية" و"حوار مع الفضلء

 الديقراطيي" استعمل فيهما كل ما لديه من حيل، واستفرغ فيها كل ما أوت من جهد ف ذلك،
 حيث  قدم نفسه فيهما أنه العال بشرع ال تعال، البي بالشؤون السياسية، (الثائر) على تاريخ

 السلمي. إل أن دعوته ل تد آذانا صاغية، ول قلوبا واعية، فلم يلتفت إل دعوته أي من أولئك
 السياسيي. فعلم أنم تفطنوا ليله ومكره، وأنه ل يستطع زحزحتهم عن مبادئهم الت سطروها

 لنفسهم، ومع أنم ل يصدعوا له با انكشف لم من ماضيه وتقلباته، إل أنه أدرك أنم استخفوا به
X̀حبWوبا جاء يركض ليدعوهم إليه، وعندما يئس منهم وعلم أنه لن يستطيع ضمهم إليه، وس 

 البساط من تت أقدامهم، سلط عليهم لسانه يفري ف أعراض بعضهم مسميا إياهم ف رسالة " إل
من يهمه المر" ب "الثعالب العجوزة".

 الفئة الثالثة: ف خطاب عبد السلم ياسي هي الؤسسات الت تسهر على أمن البلد وحفظه
من الفت.

 يظن جاهل أنن أقصد بولة أمور عبد السلم ياسي شيوخ الطرق الصوفية الذين عاش ف كنفهم سنوات بعد قدومه م<<ن
 الشيوعية الاوية. فهؤلء أي شيوخ الطرق الصوفية بيعاتم الفاسدة غي شرعية وفيها هي أيضا منازعة المر أهله فتنبه<<وا

لذا - يرحكم ال-.
 - انظر كتاب:" قومة الدعو ياسي..." حيث عقدت له هناك خسة أبواب، لكل باب مرحلة من مراحل دعوته  وه<<ي 11

مرحلة الستقطاب، مرحلة رد العتبار، مرحلة التنظيم، مرحلة الزحف والتسرب، ث مرحلة الرابة والبغي.



 هذه الؤسسات استعمل معها هذا الرجل طريقة إلائها وتضليلها وصرفها عن تركاته وخبايا
 عن طريق مموعة داخل "الماعة" تعمل ف12"جاعته". فاستعمل معها النشرات العلمية الكذوبة

 هذا الضمار بتفوق على جيع الحزاب السياسية وغيها ف الساحة. فمثل ينشرون أخبارا كاذبة
 عن صحة الشيخ أو مسائل تتعلق بالماعة ث يتحسسون وقعها على العنيي بالمر، أو يوهون

 خصومهم بإنزال كبي ف مسية عامة مثل مساندة الشعب العراقي أو الشعب الفلسطين أو مثل
 هذا، ولكنهم ل ينلون إل بالعدد اليسي بعدما يعملون على  استنفار العشرات من السؤولي بذلك

التمويه.
 أو يشيعون أنم سوف ينقلون الظاهرات إل الكليات والامعات الغربية فيبدأون بالتحركات
 العلمية ف هذا الشأن ما يشغلون السؤولي كذلك ول يقع شيء من هذا، بينما يركزون عملهم

على جهة أخرى حت ل ينتبه إليهم أحد.
وأشد هذه التمويهات وقعا هي مسألة نشرهم رجوع اللفة على منه ج النبوة سنة (

 م)  الت أشاعها الشيخ عبد السلم ياسي، فقام كل من كان له لسان يدور ف2006ه<-1427
 فمه، ومداد يسيل من قلمه، يكتب ف هذه السألة ويهرطق ويصفها بالرافة، مع العلم أن لعبد

 السلم ياسي من الدهاء والكر والديعة ف هذه السائل ما ل يعرفها إل من عاش قريبا منه
 واستعمله لدعوته، أو من تتبع سيته من تصرياته والنسق الذي أسس عليه  "جاعته" من كتبه

 ورسائله. فمثل هذا الرجل لن يضيع (سعته) و(مكانته) و(قيمته) أمام افتراض له نسبة أقل من ضئيلة
 لتحقيقه وإنازه، وهو يعلم بل هو البي بتأثي (جاعته) على بعض الغاربة، حيث بدأت تفقد

 الناصرة والتعاطف مع غي النتسبي إليه بل من الغاربة أجعي. وف القيقة أن هذا الرجل استعمل
 ما سبق أن ذكرناه عنه مع هذه الفئة وهو التمويه وتعمية حقيقة تركاته، حيث جعل إرجاع اللفة

 ) غطاء موه به على السؤولي بينما اشتغل على مسألة أخرى1427/2006على منه ج النبوة ف (
 ل يسمح الكان لذكرها، فلكل مقام مقال- ومن هذه  السائل جس نبض عامة الناس والستماع

لرائهم ولفت انتباه الدول الغربية إليه وعلى رأسها أمريكا.
-شتنب1422وهذا ما وقع لمريكا عندما قامت تارب (القاعدة) ف أفغانستان بعد أحداث (

 )، فاستغلت دولة الرافضة اليرانية انشغال المريكان بالرب على "القاعدة" فقطعت2001
اشواطا ف تطوير منظومتها العسكرية والنووية.

 وتلك السوأتان عند عبد السلم ياسي وها سوأة تريف النصوص الشرعية لتعمية حقيقة
 دعوته، ث سوأة هدم هذه النصوص بفكر ماوسيتونغ  الذي أشربه قلبه منذ شبابه، دفعته لنصب
 مشانق الفتراء والتنقيص لناقلي هذه النصوص الشرعية ورواتا من الصحابة -رضي ال عنهم،
 وتوجيه سهامه الاسرة إليهم للقدح ف فهمهم لذه النصوص حت وصل به المر إل قوله عن

 أحاديث طاعة ولة المور "قصم ظهر السلمي التمويه عليهم بأحاديث السمع والطاعة ولزوم

- انظر الشجرة البيثة  للعدل عن الحسان ف آخر هذا الكتاب وبالضبط " لنة العلم". 12



] 90الماعة .." [النهاج النبوي ص
 وحت يسد الطريق على كل من حاول الدفاع عن الصحابة الكرام- رضي ال عنهم- آخذا

..." اعترضه هذا الرجل قائل: 13بقوله صلى ال عليه وسلم " ل تسبوا أصحاب
 "يأخذ الورعون الفارون بدينهم المر النبوي أخذا مطلقا، ل  يتكلمون ف الصحابة إل بكل

 نلة وإعظام، فيغالون ويطوون الصفحات الناصعة الت فيها الدرس من تول الصحابة وترقيهم تت
 الترقية والتقوي ما ولد الصحابة كاملي ول استكملوا اليان منذ اللحظة الول لدخولم ف

السلم".
 قلت: كل هذا حت يلو له الو ف منازعة ول المر على حكمه والدعوة للبغي، وإشعال

  بواجهة المن واليش، بينما يبقى هذا الرجل وأفراد القصلةالفتنة، ث تقدي أولئك الساكي إل
 أسرته وكبار سدنة فرقته يراقبون ذلك من بعيد ث بعد ذلك يأمرهم بالعودة إل بيوتم قائل:" صبا

آل ياسي فإن موعدكم النة".
  فانظروا كيف دعى هذا الرجل" الرشد العام" كما يطلق على نفسه إل مواجهة وقتال أولئك

 الثال من التمركسي ف الامعات الغربية والكليات حي تبولوا على الصاحف، ولوثوا الارب
 بالنجاسات، ف وقت كانوا يعيشون فيه على نشوة اكتساح الشيوعية لبعض الدول السلمة العربية

 وغيها، ث قارنوا صنيعه أخيا الذي كشفته شواهد المتحان ومطات الزمان، لا التحق بأولئك
  فباير" عبدة إبليس وكل  شيطان خسيس، الذين ما تركوا مستنقعا20التمركسي حفنات "

للرذيلة إل غاصوا فيه، وآخر هذه الرذائل ماولتهم الفطار الماعي ف رمضان السنة الاضية (
 م) جهارا نارا ف منتصف النهار. فما إن وجد هذا الرجل ف هؤلء ضالته الت2010ه<1431

 قضت مضجعه منذ أعوام خلت بعد إخراجه من الزاوية البوتشيشية وهو التمكن من رقاب الخرين
حت التحق بأولئك التمركسي. 

 فقد نسي "الرشد العام" و" المي" كل مازي أولئك التمركسي وردتم فالتحق بم ف
 مظاهرات بالشوارع الغربية تدعو إل الردة بتصريهم "طمس الوية السلمية" "وحرية المارسة
 الدينية" أي حرية الكفر، و"خلع إمارة ول المر السلمية" إل حكومة ل دينية ولو على رأسها

افر غيه.يهودي أو ك
 وهذه هي مربط الفرس عند هذا الرجل الذي ضل منذ سنوات عديدة ينتظر هذا اليوم، فظن
 أن مع ( أعداء المس) ورفاق اليوم، أعداء السلم والسلمي سيحصل على مبتغاه ويتمكن من "
 اللفة" ليس على منه ج النبوة كما يزعم ويدعي متسترا بذلك، بل على منه ج ماوتسيتونغ الكافر

 كما يلقبه عبد السلم ياسي.14اللحد " القدوة والقائد"
  - سنأت على تريه ف هذه الرسالة، مع العلم أن الشيخ عبد السلم ياسي تنب لفظ " ل تسبوا" بلفظ " دعوا ل أص<<حاب" وق<<د بين<<ت13

السبب الذي دفعه إل ذلك ف مله من هذه الرسالة.
  - سيقف معنا القراء ف هذه الرسالة إن شاء ال تعال على ثناء عبد السلم ياسي  الفرط على ماوتسيتونغ كلب الشيوعية النجس وف القابل14



 فانظروا يا أتباع هذا الرجل كيف يسخر منكم فل يقيم لكم وزنا، فالذهبية النحرفة الت
 شربا قلبه من كتب الاو اللحد كشفت أمره لا  تاوز النصوص الشرعية فلم يقم وزنا لدينه حينما

 اتد وانضم والتحق.. بفنات كانت سببا  ف إزهاق أرواح بعض الغفلي البرياء من "الشبيبة
 العدلية" وهم الطلبة النتمون ل"جاعة العدل والحسان"- زعموا- وتركوا ف  بعض الناجي منهم

 عاهات ف أبدانم ف تلك الصراعات الت كانت ببعض  الكليات والعاهد الغربية، وكان يقودها
الشيخ  عبد السلم ياسي  بنفسه باسم " الهاد القدس الطلب".

 فهل تاب أولئك التمركسون عن ردتم وأقروا بوجود ال تعال، واقلعوا عن سب السلم
! ومبادئه؟

 أم أن ال تعال  فضح الشيخ " الرشد العام" با كان يتستر به وكشفه عز وجل  فخرت عليه
 قواعده الت أقامها على جرف هار، استعمل فيها "اللفة على منه ج النبوة" وإناء " حكم العض

 وشعارت أخرى شرعية لتعمية وستر حقيقة أصول دعوته الاوية.،والب"
 20وسنعود ف هذه الرسالة ف مطلب خاص حول التفاف عبد السلم ياسي على حثال "

فباير" التمركسي وانضمامه إليهم.
  هذا تهيد كان ل بد منه لليضاح والتوضيح، ومن أراد الوقوف بتفصيل على حقيقة الشيخ

 عبد السلم ياسي فليجع لكتابa" إرشاد الائرين وتنبيه الغافلي لجتناب ضللت وبغي عبد
السلم ياسي" و"قومة الدعو ياسي الفتان بي رسالة الطوفان و الروج للعصيان". 

 يWعXظ]ك]مW اللbهe أẐن تWعeودeوا لXمX̂ثلXهX أZبWدpا إX̂ن ك]̀نتèم مèؤمXنXيWومسك التام قوله عز وجل: {
{15.

قدحه وسبه ف الصحابة  الكرام رضي ال عنهم ساء عمله.
.17 - النور 15



مقدمة
 المد ل الذي جعل ف كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إل

 الدى ويصبون منهم على الذى ييون بكتاب ال الوتى، ويبصرون بنور ال أهل العمى، فكم من
 قتيل لبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه ينفون عن كتاب ال تريف الغالي وانتحال
 البطلي وتأويل الاهلي، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم متلفون ف الكتاب،

 (مالفون للكتاب مموعون على مفارقة الكتاب) يقولون على ال بغي علم بالتشابه من الكلم
16ويدعون جهال الناس با يشبهون عليهم، فنعوذ بال من فت الضلي".

من الداعية أب عبد الرحن علي بن صال الغرب السوسي 
إل الشيخ عبد السلم ياسي اليحي

أما بعد،
 ك]̀نتèم خẀيرW أ]مaةn أ]̀خرXجẀت لXلنaاسX تŴأمeرeونZ بXا̂لمẀعرeوفX وWتẀنهẀونZ عWنX{قال تعال: 

 XهbاللXب ZونeنX̀ؤمeتWو XرZ̀نكe17 }ا̂لم.
  قال القاضي أبو ممد بن عطية الندلسي – رحه ال  تعال- "وهذه اليية الت فرضها ال

 لذه المة إنا يأخذ بظه منها من عمل هذه الشروط من المر بالعروف والنهي عن النكر واليان
.18بال"

وقال الافظ ابن كثي - رحه ال تعال: 
 " فمن اتصف من هذه  المة بذه الصفات دخل معهم ف هذا الدح كما قال قتادة: بلغنا أن

 ك]̀نتèم خẀيرW أ]مaةn أ]̀خرXجẀتعمر بن الطاب ف حجة حجها، رأى من الناس دعة، فقرأ هذه الية { 
{XاسaلنX19. ث قال : من سره أن يكون من هذه المة فليؤد شرط ال فيهما"ل

 وŴلتWك]̀ن مX̀نك]̀م أ]مaةå يẀدعeونZ إXلZى ا̂لخẀيرX وWيŴأمeرeونZ بXا̂لمẀعرeوفX وWيẀنهẀونZ{وقال عز وجل:
20}عWنX ا̂لمèنكZرX وWأ]ولZئXكW هeمe ا̂لمêفلXحeون

قال الشيخ عبد الرحن السعدي – رحه ال تعال- 
)"X̀يرWى ا̂لخZلXإ ZونèدعWر) وهو الدين، أصوله، وفروعه، وشرائعه (ويأمرون بالعروف) وهو ماي 

 وWأ]ولZئXكW)، وهو ما عرف قبحه شرعا وعقل (وWيẀنهẀونZ عWنX ا̂لمèنكZرXعرف حسنه شرعا وعقل  (
 ) الدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب، ويدخل ف هذه الطائفة، أهلهeمe ا̂لمêفلXحeون

 العلم والتعليم، والتصدرون للخطابة ووعظ الناس، عموما وخصوصا والتسبون الذين يقومون
 بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة، والقيام بشرائع الدين، وينهون عن النكرات، فكل من
 دعا الناس إل خي على وجه العموم، أو على وجه الصوص، أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه

  - خطبة المام أحد بن حنبل- رحه ال تعال- كما جاءت ف مقدمة كتابه" الرد على الهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متش<<ابه الق<<رآن16
) تصحيح وتعليق فضيلة الشيخ إساعيل النصاري.14-13وتأولوه على غي تأويله ( ص

.110 - آل عمران 17
).3/195 - الرر الوجيز ( 18
)1/340 - تفسي ابن كثي ( 19
.104 - آل عمران 20



.21داخل ف هذه الية الكرية"
 وعن تيم الداري أن النب صلى ال عليه وسلم قال: " الدين النصيحة، قلنا لن؟ قال ل

.22ولكتابه ولرسوله ولئمة السلمي وعامتهم"
 قال المام النووي رحه ال تعال: 

  وهم من عدا ولة المر فإرشادهم لصالهم ف آخرتم23" ... وأما نصيحة عامة السلمي
 ودنياهم وكف الذى عنهم فيعلمهم ما يهلون من دينهم ويعينهم عليهم بالقول والفعل وستر

 عوراتم وسد خلفهم ودفع الضار عنهم وجلب النافع لم وأمرهم  بالعروف ونيهم عن النكر
.24برفق وإخلص والشفقة عليهم..."

 قال العظيم أبادي شارح  أب داود -رحهما ال تعال: 
.25".. والنصيحة لعامة السلمي إرشادهم إل مصالهم وإرادة الي لم"

أقول وبال التوفيق وعليه التكلن: 
 هذه نصوص شرعية من العيني النضاختي، كتاب ال تعال وسنة نبيه الصحيحة على فهم
 علماء السلف الصال، نصدر با سطور هذه الرسالة عسى أن تكون موعظة ونصيحة لك أيها

 الشيخ. موعظة تدفع ما أشربه قلبك من الشبهات الت أفسدت عليك دينك ودنست عقيدتك حت
أصبحت ترى أيها الشيخ الق باطل والباطل حقا وهذا من مرض  القلوب – والعياذ بال تعال.

قال ابن قيم الوزية – رحه ال تعال:
  له، فل يرى الق حقا، أو"ومرضه هو نوع فساد يصل له يفسد به تصوره للحق، وإرادته

 يراه على خلف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه وتفسد به إرادته له، فيبغض الق النافع، أو يب

).120 - تيسي الكري الرحن ( ص21
 )، باب ف النصيحة أما البخاري فقد أورده ف صحيحه ترجة باب ف كتاب4936) وأبو داود ف الدب (23 - أخرجه مسلم ف كتاب اليان (22

 )، باب قول النب صلى ال عليه وسلم: "الدين النصيحة ل ولرسوله ولئمة السلمي وعامتهم" وقوله تعال" إذا نصحوا ل ولرسوله)42اليان (
) وأورد حديث جرير بن عبد ال : بايعت رسول ال صلى ال عليه وسلم على إقام الصلة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم".91(التوبة 

) : 1/167قال الافظ: ابن حجر- رحه ال تعال ف الفتح (
 " قوله: ( باب قول النب صلى ال عليه وسلم الدين النصيحة ): هذا الديث أورده الصنف هنا ترجة باب، ول يرجه مس<<ندا ف ه<<ذا

الكتاب لكونه على غي شرطه ونبه بإيراده على صلحيته ف الملة، وما أورده من الية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه".
) قال المام النووي :" باب أن الدين النصيحة.2/39 - مسلم / شرح النووي (23
 -  لعل البعض سيقول كيف يشر الشيخ عبد السلم ياسي رأس ( جاعة العدل والحسان ) زعموا هنا مع عامة السلمي؟ 24

 والواب من وجهي الول إن ما عدا ولة المور فهو من عامة السلمي كما سبق نقله عن المام النووي ف شرحه لديث الباب. وهناك
من أدخل العلماء ف ولة المر، وعبد السلم ياسي ليس من العلماء.

 الثان: إن ما اجترحه عبد السلم ياسي ف حق هذا الدين وأهله بالغارة على نصوص الوحيي  الشريفي بالباطل ليدحض به الق، وم<<ا
 عثى به فسادا ف هذا الدين أول بأن يقدم له النصح قبل غيه، إذ مضرة ما نت ج عن دينك الصلي الفاسدين وها الغارة على نصوص الوحيي

الشريفي وعتوÊه فسادا ف هذا الدين، هو أشد وقعا على السلمي بإفساد دينهم من الاهل وغي الداعي إل ضلله.
 قال شيخ  السلم أحد بن تيمية – رحه ال تعال: 

 " لذا ل يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة، كما روي ذلك عن السن البصري وغيه، لنه لا أعلن ذلك استحق عقوبة الس<<لمي ل<<ه،
 وأدن ذلك أن يذم عليه ذلك لينجر، ويكف الناس عنه وعن مالطته، ولو ل يذم ويذكر با فيه من الفجور والعصية أو البدعة لغتر به الن<اس
 وربا حل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه، ويزداد هو ايضا جرأة وفجورا ومعاصي، فإذا ذكر با فيه انكف وانكف غيه عن ذلك، وع<<ن

.] 15/286صحبته ومالطته" الفتاوي[
)8/281-  عون العبود ( 25



" .26الباطل الضار أو يتمعان له وهو الغالب
 قلت: وهذا رمى بك ف بور البدعة والختلف، ل فيهما فئتان من أهل التضليل والتدجيل

 أZوWمẀن كZانZ مẀيتpا فZأZ̀حيẀينWاهe{قبلك، فما نالوا إل الزي والعار والذل  والشنار.  قال عز وجل 
 .27}وWجWعŴلنWا لZهe نeورpا يẀمشXي بXهX فXي النaاسX كZمẀن مWثZل]هe فXي الظ\ل]مWاتX لZ̀يسW بXخWارXجn مX̀نهWا

 وأما النصيحة الت نتقدم با إليك، نسأل ال تعال أن ل تر عليها كما خر عليها من سبقك
 على هذا الدرب صما وعميانا، لن الوت قريب منك قد فتحت لك أبوابه، والرء يوم الوقوف بي
 يدي ربه بي ثوابه وعقابه، وهو ف ذلك اليوم إما من الفائزين النصورين، أو من الائبي الثبورين.

 وإنا نشى عليك أن  تلقى ال تعال وسعيك ف تضليل با جنيت به على الخلصي من آثام ومناكي
 سطرتا ف رسائلك وكتبك ببنانك، وأضللت با كثيا من النقاذين وراءك بلسانك. فلعل أخذك با
 ف هذه الرسالة من نصيحة بالرجوع لدي الوحيي الشريفي وفهم السلف الصال لتلك النصوص

 الت طالا أغرت عليها بأقيستك ومواجيذك فما زادك  ذلك إل وهنا وبعدا عن منه ج أولئك
 الصادقي، سيدفع عنك مضار ما اجترحته من تلك الشبهات من التشابه وتوليت كبها، ويلب
 لك النافع ف الدنيا  والخرة، فل تضل ول تشقى باتباع منه ج النبياء والرسل ف الدعوة إل ال
 تعال. ل تضل ف الدنيا ول تشقى ف الخرة. هذه الدنيا الت أمضيت فيها عقودا ثان عطفك عن

 البيضاء النقية، وهو عند ال  تعال سيئة ل يرضاها لدينه ومكروها. فمن زاغ عن هذه البيضاء النقية
 ضل وأصبح من الالكي ولقه خزي ذلك وسيئه إل الخرة، وعلمته حرمان ذلك  الضال ف

 الدنيا والشقي ف الخرة من الشرب من الوض نكال له  من ال تعال على ما غي وبدل ف هذا
 الدين جزاء له ونكاية به، لنه نل من مشارب كدرة، فيمنع من الشرب من حوض السنة والتباع
 الصاف النقي. فمن ارتوى من تلك الشارب الكدرة، مشارب أهل البدعة والختلف ول يتب من

 ذلك  ل يكون جزاؤه إل من جنس عمله، فهو لا ابتعد عن مشرب الوحي الشريف ف الدنيا واتذ
سبل غي صراط الذين أنعم ال  تعال  عليهم يبعد عنه ف الخرة ويذب كما يذب البعي الضال.

 عن عبد ال بن رافع مول أم سلمة زوج النب صلى ال عليه وسلم، أنا قالت كنت أسع
 الناس يذكرون الوض ول أسع ذلك من رسول ال صلى ال عليه وسلم فلما كان يوما من ذلك
 والارية تشطن فسمعت رسول ال عليه السلم يقول أيها الناس فقلت للجارية استأخري عن

 قالت إنا دعا الرجال ول يدع النساء فقلت إن من الناس فقال رسول ال صلى عليه وسلم إن لكم
 فرط على الوض فإياي ل يأتي أحدكم فيذب عن كما يذب البعي الضال فأقول فيم هذا فيقال

. 28إنك ل تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا"
 وعن أب حازم قال سعت  سهل يقول سعت  النب صلى ال عليه وسلم يقول أنا فرطكم على

 الوض من ورد شرب ومن شرب ل يظمأ أبدا وليدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونن ث يال بين
) 125 - إغاثة اللهفان (26
.122 - النعام، الية 27
)2295 - أخرجه مسلم ف كتاب الفضائل (28



 وبينهم قال أبو حازم فسمع النعمان بن أب عياش وأنا أحدثهم هذا الديث فقال هكذا سعت سهل
 يقول قال فقلت نعم قال وأنا أشهد على أب سعيد الدري لسمعته  يزيد فيقول إنم من فيقال إنك

.29ل تدري  ما عملوا بعدك فأقول سحقا سحقا لن بدل بعدي"
 قال علي بن صال الغرب- غفر ال تعال له ولوالديه- فيا حسرة على من باع هذا النعيم يوم

 الوقوف بي يدي رب العالي با جن به على نفسه من أقيسة وخيال، وشطحات وضلل، حيث
 يذب عن الوض كما يذب البعي الضال ث ل يسمع  من الصادق الصدوق إل سحقا سحقا أي

بعدا بعدا، بعدما كان يظن أنه يسن صنعا.
 أZفZرWأZ̀يتW مWنX اتaخWذZ إXلZهWهe هWوWاهe وWأZضWلbهe اللbهe عWلZى عX̂لمn وWخWتWمW عWلZى{ قال عز وجل:

{ZونeرbكZذWا تZلZفZأ Xهbالل X̀عدẀن بXم XيهX̀هدẀن يWمZف gةWاوWشXغ XهXرWصWى بZلWع ZلWعWجWو XهX̂لبZقWو XهX̀معW30س.
 إعلم-ردك ال تعال للحق أنه رغم النصيحة الت قدمها إليك منذ مدة خلت  شيخنا العلمة
 الدكتور ممد تقي الدين اللل رحه ال تعال ف تلك الفترة وما كان يبلغك عنه من نصائح بدار

) (1401-1399الدعوة بدينة الرباط بالدينة العتيقة، ف وقت كنت تزورنا فيه ما بي سنوات  (
 ) ل يزدك ذلك النصح إل طغيانا كبيا، وعنادا جعلك تنهمك ف القبائح بكل ما1979-1981

 أوتيت من ضلل وتضليل فيما طلب منك تركه والبتعاد عنه بإفساد عقائد السلمي، والروج
 والروق عن سنه سيد الرسلي. فأعطيت ظهر الن علنية لتلك النصائح بالتصريح بعد سنوات ف

 قائل: 11رسالة " الحسان الرجال" الصفحة 
 "كنت كتبت منذ خسة عشر عاما وأنا يومئذ ل أزال ف بدايت عن  صحبت لشيخ عراف

 بال رحه ال تعال رحة واسعة وجزاه عنا خيا، وأدليت با كان معي يومئذ من شهادة واستشهدت
 بنقول أستأنس با  بباءة من اكتشف عالا فأخذ يصيح بكل قواه ليجلب انتباه الناس، ل يبال بن

 صدق أو كذب، أو شك، تلك النقول ألزمن با بعض الناس ما ل يلزم، كفرن بعضهم  لن
 ذكرت فلنا وفلنا فلم أكفر أحدا، واستخرفن آخرون لديثي عن الغيب والكرامات. الن أعود
 إل الوضوع ل لتبأ من الصوفية كما أل علي بعضهم ول لتمل تبعات غيي، لكن لقول كلمة

الق الت ل تترك لك صديق".
  وبذلك نقضت به عهدك، بل أخلفت به وعدك، حيث31)1987-1408 كان هذا ف سنة (

 ) فقلت1983-1404عدت عما جئت قبل سنوات تشهد به على نفسك ف ملة الماعة سنة (
 هناك "أتبأ من كل ما جاء ف كتاب السلم بي الدعوة والدولة وكتاب السلم غدا" لتعود على

 )  كنودا من أهل الحود تتبأ من التوبة  الت سطرتا1987-1408عقبيك بعد سنوات أي سنة (

)2290 - أخرجه مسلم ف كتاب الفضائل (29
.23 -  الاثية 30
  -  للتذكي، سبق من أن رددت على هذا الرجل فيما امتطاه من أهواء مضلة، وفت زاغت به عن منه ج السلف  الصال، ف كتاب  "إرش<<اد31

الائرين وتنبيه الغافلي لجتناب ضللت وبغي عبد السلم ياسي".



 ) والت كانت منك ف سنوات الضعف والوان،1983ه<-1404على غلف ملة الماعة (
 وكنت تعمي با حقيقة دعوتك حت تتمكن من قلوب من أحسنوا الظن بوعدك وعهدك الذي

 نقضته فيما بعد. وهذا ما كان فعل ف تلك الفترة من أعداد ظنوا أن السي معك على سبيل صاف
 نقي بعدما رميت بالرافة والشرك بال تعال ووحدة الوجود واللول الذي جاء ف الكتابي

 "السلم بي الدعوة والدولة" و"السلم غدا"، سيكون بالنسبة إليهم فوزا وناحا وزيادة ف التقوى
والورع والصلح. 

 وWلZا تWتaبXعeوا أZ̀هوWاءí قZ̀ومn قZ̀د ضWل\وا مX̀ن قZ̀بل]{فصدق فيك قول الول عز وجل كمن قبلك 
{ XيلXبaالس XاءWوẀن سWل\وا عWضWا وpيXثZل\وا كWضZأW32 و.

 وWمWا يeضXل\ونZ إXلbا أZ̀نف]سWهèم وWمWا{وبي جل وعز أنم ما يضلون إل أنفسهم فقال تعال:
ZونeرèشعW33}ي.

 فكيف تقيم (دعوة) بي الكذب والتدليس والتحريف والتلبيس على السلمي، تتخبط فيها بي
 ماضي مزي تتبأ منه فينة وتعود إليه  أخرى، فلم تستجب لن دعاك إل الق إل على سبيل التقية

 والراوغة لتطمسه بعد زمان وتعود لا كنت فيه من هوى النفس وغZلZبWةX البدعة على قلبك الذي
أشربا فما تركت فيك عرقا ول مفصWل إل دخلته.

 إن دعوة أقمت عمادها على الكذب والستخفاف بعقول الناس ل تنفك أن يكشف ال تعال
 مثالب صاحبها ويفضح عواره بالج ج البينة، والدلة النية، فينفض الناس أيديهم عنه ويولوه
 يWا أZيîهWا{الدبار لنه اختار نفق الكذب له سبيل ف (دعوته) وخان أمانته وتناسى قول ال عز وجل :

ZونeمZ̀علẀم تèنتZأWك]̀م وXاتWانWمZوا أeونeخWتWو ZولeسaالرWو Wهbوا اللeونeخWا تZوا لeنWمíآ WينXذb34}ال.
 وهو من الغش الذي نى عنه رسول ال صلى ال عليه وسلم وعن أب هريرة رضي ال عنه أن

.35رسول ال صلى ال عليه وسلم قال" من حل  علينا السلح فليس منا ومن غشنا فليس منا"
 وعن أب هريرة رضي ال عنه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم مر  على صبة طعام، فأدخل
 يده فيها فنالت أصابعه بلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول ال قال أفل

 .36جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا"
وهذا كذلك يشر صاحبه ف الكذب الذي زجر عنه الصادق الصدوق  عليه السلم.

 عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم قال:" إن الصدق يهدي
.77 - الائدة 32
.19 - أل عمران 33
.27 - النفال 34
.)164 - اخرجه مسلم ف اليان  (35
)1318) والترمدي ف السنن ف كتاب البيوع ( 164 - أخرجه مسلم ف اليان (36



 إل الب وإن الب يهدي إل النة، وإن الرجل ليصدق حت يكون صديقا وإن الكذب يهدي إل
37الفجور وإن الفجور يهدي إل النار وإن الرجل ليكذب حت يكتب عند ال  كذابا."

.38 قال ابن قيم الوزية رحه اله تعال
 "ولذا كان الكذب أساس الفجور كما  قال النب صلى ال عليه وسلم" إن الكذب يهدي إل

 الفجور وإن الفجور يهدي إل النار" وأول ما يسري الكذب من النفس إل اللسان فيفسده، ث
 يسري إل الوارح فيفسد عليها أعمالا كما أفسد على اللسان أقواله فيعم  الكذب أقواله  وأعماله
 وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إل اللكة إن ل يتداركه ال بدواء الصدق يقلع الادة

من أصلها.
 ولذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق وأضدادها من الرياء والعجب والكب والفخر
 واليلء والبطر والشر والعجز والكسل والب والهانة وغيها أصلها الكذب. فكل عمل صال
 ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب وال تعال يعاقب

 الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصاله ومنافعه، ويثبت  الصادق بأن يوفقه للقيام بصال دنياه
 وآخرته فما استجلبت  مصال الدنيا والخرة بثل الصدق ول مفاسدها ومضارها بثل الكذب قال

 هWذZا يẀومe{. وقال تعال 39}يWا أZيîهWا الbذXينW آíمWنeوا اتaق]وا اللbهW وWك]ونeوا مWعW الصaادXقXيW{تعال:
 فZإXذZا عWزWمW ا̂لأZ̀مرe فZلZ̀و صWدWق]وا اللbهW لZكZانZ خẀيرpا لZهèم{.  وقال40}يẀنفZعe الصaادXقXيW صX̀دق]هèم

 وWجWاءí ا̂لمeعWذïرeونZ مXنW ا̂لأZ̀عرWابX لXيèؤذZنZ لZهèم وWقZعWدW الbذXينW كZذZبeوا اللbهW{. وقال:41}
cيمXلZأ cابZذẀم عèنهXوا مeرZفZك WينXذbال eيبXصeيWس eهZولeسWرW42}و.

 " الذي سبق نقله عنك بي11قلت: قد جع ذلك التراجع منك ف "الحسان الرجال ص 
 اليانة للمانة، والغش للمسلمي وبما تسقط عدالة الرء، ث الكذب ومنبعه ساقية النفاق لنه

يهدي إل الفجور وصاحبه ساقط العدالة كذلك، وهذه جعت فيه بي منهجي اثني:
النه ج (العلمي) أي التنظيي: والنه ج العملي

 أما النه ج (العلمي) -التنظيي-فاستعملت فيه التزييف والتبديل لتدحض به الق وسببه ذاك
 الضلل الذي نبع من جهلك بعلم السلف الصال بل للوحيي الشريفي كتاب ال تعال وسنة نبيه

الصحيحة.
 وأما النه ج العملي فهو نتاج النه ج التنظيي قد رمى بك ف مستنقعات الغواية حيث اتذت

).3638)، وأحد ف السند (2607) ومسلم ف كتاب الب والصلة والداب (6094 - أخرجه البخاري  ف الدب ( 37
.153 - الفوائد ص 38
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43} أZرWأZ̀يتW مWنX اتaخWذZ إXلZهWهe هWوWاهe أZفZأZ̀نتW تWك]ون] عWلZ̀يهX وWكXيلgا{إلك هواك، قال تعال: 

 ) وWمWا2) مWا ضWلb صWاحXبeك]̀م وWمWا غZوWى (1وWالنàجمX إXذZا هWوWى ({وقال عز وجل:
.44}) إX̂ن هeوW إXلbا وẀحيc يeوحWى3يẀنطXقe عWنX ا̂لهWوWى (

قال شيخ السلم أحد بن تيمية- رحه ال تعال:
 " فنههه عن الضلل والغواية الذين ها الهل والظلم فالضال الذي ل يعلم الق، والغاوي

45الذي يتبع هواه".

 قلت: وهذا هو اعتمادك ف رسائلك وكتبك، وعمادك ف دعوتك، حيث أقسمت جهد يينك
 أن ل تدعه ول تنفك عنه. وقد سبق من أن ناقشت معك تلك البدع الضلة والهواء الخالفة

 للكتاب والسنة الت استعملت فيها النهجي السابق ذكرها، ف كتابي اثني الول " إرشاد الائرين
وتنبيه الغافلي لجتناب ضللت وجهالت وبغي عن السلم ياسي". 

 والثان متصر "قومة الدعو ياسي الفتان بي رسالة الطوفان والروج للعصيان". اتذت معك
 فيه سبيل علماء السلف الصال بالدليل الشرعي كتاب ال تعال وسنة نبيه الصحيحة على فهم

السلف الصال، حفظا للدين ونصحا للمسلمي ودعوة لتوبة الخالفي.
 وقد قارعناك ف هذين الردين بالجة والبهان مستشهدين على صحة كلمنا با نقلناه عنك
 من كتبك وأشرطتك وما جاء عنك ف بعض الصحف ذاكرين إسم الكتاب والباب والصفحة ث
 التاريخ والعدد الذي صدرت فيه الصحيفة، حت يكون  ردنا بعيدا عن كل ظلم وحيف وجور

  يWا أZيîهWا الbذXينW آíمWنeوا ك]ونeوا{وغمط الناس أشياءهم. جاعلي بي أعيننا قول ال عز وجل:
Wوeل]وا هXل]وا ا̀عدX̀عدWا تbلZى أZلWع ǹومZن] قíآWنWك]̀م شaنWمX̀جرWا يZلWو X̀سطXا̂لقXب íاءWدWهeش XهbلXل WيXامaوZق 

Zل]ونẀعمWا تWمXب cيXبWخ Wهbالل bنXإ Wهbق]وا اللaاتWى وŴقوaلتXل eبŴقرZ46}.أ

 ول تظن – ردك ال تعال إل الق- أن الرجوع إل منه ج السلف الصال، وضرب منه ج
 الفسدين ف الرض بعرض الائط هو تقليل من شأنك، بل هو رفعة لك، ونصرة لدينك، وتطهي
 لعتقدك ينقى بائه الثل ج أذران ما علق بك من الرافة والشرك بال تعال كما يeنقى الثوب البيض

من الدنس. 
 فانظر إل أب السن الشعري الذي قضى ف العتزال أربعي عاما، ث ترك ما كان عليه من

ضلل وقام يرد على  ضللت العتزلة.
قال شيخ السلم أحد بن تيمية رحه ال تعال: 

.43 - الفرقان 43
4-3-2-1 - النجم 44
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 " هذا أبو السن الشعري: نشأ ف العتزال أربعي عاما يناظر عليه، ث رجع عن ذلك وصرح
بتضليل  العتزلة وبالغ ف الرد عليهم.

 وهذا أبو حامد الغزال مع فرط ذكائه وتأله ومعرفته بالكلم والفلسفة وسلوكه طريق الزهد
 والرياضة والتصوف ينتهي ف هذه السائل إل الوقوف والية وييل ف آخر أمره على طريقة أهل
 الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إل طريقة أهل الديث وصنف "إلام العوام عن علم الكلم".
 وكذلك أبو عبد ال ممد بن عمر الرازي قال ف كتابه الذي صنفه ف أقسام اللذات" لقد تأملت
 الطرق الكلمية والناه ج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليل، ول تروي غليل ورأيت أقرب الطرق

  إليه يصعد الكلم الطيب10-35طريقة القرآن أقرأ ف اليتان: "الرحن على العرش استوى" (
  ول ييطون به علما) (هل تعلم11-20والعمل الصال يرفعه) وأقرأ ف النفي (ليس كمثله شيء) (

له سيا)؟
ث قال: ومن جرب مثل تربت عرف مثل معرفت وكان يتمثل كثيا: 

     وأكثر سعي العالي ضللناية إقدام العقول عقال
       وحاصل دنيانا أذى ووبالوأرواحنا ف وحشة من جسومنا

سوى جعنا فيه قيل وقال ول نستفد من بثنا طول عمرنا
 وهذا إمام الرمي ترك ما كان ينتحله ويقرره، واختار مذهب السلف وكان  يقول:" يا

 أصحابنا ل تشتغلوا بالكلم، فلو أن عرفت أن الكلم يبلغ ب إل ما بلغ ما اشتغلت به". وقال عند
 موته :" لقد خضت البحر الضم، وخليت أهل السلم وعلومهم، ودخلت فيما نون عنه، والن
 إن ل يتداركن رب برحته فالويل لبن الوين، وها أنذا أموت على عقيدة أمي- أو قال:- عقيدة

 عجائز نيسابور. وكذلك قال أبو عبد ال ممد بن عبد الكري الشهرستان: "إنه ل يد عند الفلسفة
والتكلمي إل الية والندم".

وكان ينشد 
لعمري لقد طفت العاهد كلها     وسيت طرف بي تلك العال

على ذقن أو قارعpا سن نادمفلم أر إل واضعا كف حائر 
 وابن الفارض- من متأخري التادية- صاحب القصيدة التائية العروفة بنظم السلوك وقد نظم
 فيها التاد نظما رائق اللفظ فهو أخبث من لم خنير ف صينية من ذهب وما أحسن تسميتها بنظم
 الشكوك . ال أعلم با وبا اشتملت عليه، وقد نفقت كثيا وبالغ أهل العصر ف تسينها والعتداد

با فيها من التاد – لا حضرته الوفاة أنشد:
إن كان منلت ف الب عندكم    ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي



.47واليوم أحسها أضغاث أحلم"أمنية ظفرت نفسي با زمنا   
 قلت: ومثل هذا كثي عن كل باحث عن الق  ما إن تظهر له شس القيقة حت يتبأ من

 سبيل الضلل والضلل الذي كان ناكبا به عن الق، سائرا فيه وراء أهل الزيغ والضلل، مقتديا
فيه بأهل الهواء والغواية.

 فهذا شيخنا الدكتور ممد تقي الدين اللل - رحه ال تعال-قضى ثلث سنوات ف الطريقة
 التيجانية وكان يوال فيها ويعادي عليها، ولا تبي له الق بفضل ال تعال عن طريق شيخ السلم

 ممد بن العرب العلوي – رحه ال تعال- نبذ الطريقة التيجانية واتبع منه ج السلف الصال ث كتب
كتابه الشهي:" الدية الادية إل الطائفة التيجانية".

 وهذا الشيخ خليل الورزازي – رحه ال تعال- الذي قضى عشرات السني  بعيدا عن منه ج
 السلف، عاد ف آخر عمره لقتفاء سبيل هذا النه ج البارك، تاركا عنه كل ما عاش فيه من الرافة
 وشطحات الرجال. واعتكف ف آخر حياته على مصنفات شيخ السلم أحد بن تيمية- رحه ال

 تعال- ما غاظ أهل الطريقة الازولية فأصدر أحدهم ف حقه رسالة بعنوان " انتصار التهد"
واندحار القلد اللد" 

قال ابن قيم الوزية رحه ال تعال:
" بيان أن السنة حصن ال الصي .

 فإن السنة حصن ال الصي الذي من دخله كان من المني، وبابه العظم الذي من دخله
 كان إليه من الواصلي تقوم بأهله وإن قعدت بم أعمالم ويسعى نورها بي أيديهم إذا طفئت لهل
 البدع والنفاق أنوارهم، وأهل السنة هم البيضة وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدعة قال تعال:

}cوهeجeو îدẀسوWتWو cوهeجeو îضẀبيWت ẀومW48}ي.
 قال ابن عباس، تبيض وجوه أهل السنة والئتلف، وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق، وهي

 أZوWمẀن كZانZ مẀيتpا فZأZ̀حيẀينWاهe وWجWعŴلنWا{الياة والنور اللذان با سعادة العبد وهداه وفوزه، قال تعال:
اه<3."2}لZهe نeورpا يẀمشXي بXهX فXي النaاسX كZمẀن مWثZل]هe فXي الظ\ل]مWاتX لZ̀يسW بXخWارXجn مX̀نهWا

 أرجو من ال تعال أن ل تد هذه الوعظة والنصيحة قلبا ران عليه حت  ل تدخل أيها الشيخ تت
 لZهèم ق]ل]وبc لZا يŴفقZهeونZ بXهWا وWلZهèم أZ̀عيeنc لZا يèبصXرeونZ بXهWا وWلZهèم آíذZانå لZا{قوله تعال:

Zل]ونXافWا̂لغ eمeه WكXئZل\ أ]ولWضZ̀م أêل هWب XامẀنعZا̂لأZك WكXئZا أ]ولWهXب ZونeعẀسمW4} ي

 فهذه نصيحة وموعظة أسها الوحيان الشريفان وفهم السلف، ل ندع لواجيذنا وأدواقنا فيهما
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نصيب، ول اتذنا الوى لنا سبيل لادلتك بالباطل. 
 يWا أZيîهWا النaاسe قZ̀د جWاءí̀تك]̀م مẀوعXظZةå مX̀ن رWبÅك]̀م وWشXفZاءò لXمWا فXي{قال عز وجل:

 WيXنX̀ؤمêلمXل åةẀحمWرWى وpدeهWو Xورeدîى{. وقال عز وجل: 5} الصpدeوا هeنWمíآ WينXذbلXل Wوeق]̂ل ه 
 òاءZفXشW6} و .

 نسأل ال تعال أن يعل عملي هذا خالصا لوجهه وأن ل يعل لحد فيه شيء وأن يذخره ل
. ) إXل مẀن أZتWى اللbهW بXقẐلبn سWلXيمn}88يẀومW ل يẀنفZعe مWالå وWل بWنeونZ ({يوم لقائه، 

وأن يزل ل ولمي وأب ولشاينا الثواب وأن يدخلنا وإياهم النة بغي حساب.

 أربع نصائح للشيخ عبد السل م ياسي بعد ارتائه فمن كتاب :ول سبق نشر الطلب ال
 لخينافباير التمركسي ويليه إيقاظ الوسنان لجتناب جاعة العدل عن الحسان  20أحضان 

حفظه ال من كل سوء ومكروه  الفاضل أبي عبد الرحن علي بن صال الغربي

[ من هنا ] الطلب الول 

][ من هنا :والثاني 

.57 يونس  -5
.44فصلت   -6
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