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 إن ما حبان ال تعال به وهذا من فضله ومنه علي سبحانه منذ أكثر من ثلثي
 سنة لا كان يزورنا عبد السلم ياسي بدار الدعوة بدينة الرباط بالدينة العتيقة
 هو إطالة النظر ف كتبه ورسائله لستخراج ضلله وإضلله بعد نصيحة شيخنا



 بالبتعاد عن عبد السلم ياسي- الدكتور ممد تقي الدين اللل رحه ال تعال
.واجتناب مالسته ول استقباله بدار الدعوة ف تلك اليام

 وذلك با كان يرجف به علينا بنهجه الذي حاد به عن سبيل الؤمني إل سبيل
 الفسدين ف الرض، فتكونت عندي قناعة شرعية أن عبد السلم ياسي ليس

 على البيضاء النقية، حيث صد عن سبيل ال تعال بأقواله وأعماله، ث وفقن ال
 تعال أن وقفت بعد سنوات من السب ف غور كتبه ورسائله أن دعوته ترتكز

:عل منهجي اثني
.منهج تنظيي يزعم أنه علمي وهو ما جاء مسطرا ف رسائله وكتبه -أ 

.منهج عملي يتحرك به على الواقع -ب 
 فالنهج التنظيي أسس له بالتربية الصوفية لخضاع الرقاب إليه، فل يكن لي

 أما النهج العملي فقد نكث فيه عبد السلم. أحد أن يعترض حت ل ينطرد
 ياسي على ما سطره ف النهاج التنظيي ف رسائله وكتبه فهو كلما هبت عليه
 ريح مصلحة رأى فيها تقيق ما قض مضجعه منذ سنوات من مصارعة الخرين

 للزعامة والرياسة الت بدأت بصراعه على زعامة الزاوية البوتشيشية الذين
 فطنوا به فأخرجوه ودعوه دعا منها، انفض إل مصلحته ونسي ما كتبت يداه

.من قبل
 ومن بي مالفة قوله ف كتبه فعله على الساحة أي منهجه العملي ما كتبه على

 ما بي الصفحة" العدل السلميون والكم"المبيالية العالية خصوصا ف كتابه 
 وإذا حكمتم بي الناس أن: "، ف مطلب بعنوان 552إل الصفحة  547

 فقد هاجم هناك الليبالية السياسية والقتصادية بأنما عدوان" تكموا بالعدل
 للشورى، كل ذلك كان حبا على ورق يدلس به على الغفلي حت ينفروا إليه

 خفافا أو ثقال ويكثروا سواد جاعته يصل به على مطلوبه الذي أراقه منذ
 فالدعاوى الت يدعو إليها عبد السلم ياسي تكذبا شواهد أعماله الت. سنوات



 تنسف وتدك مزاعم أقواله الت دخل با على الذين يسنون الظن به، ومن على
 فحقيقة. نجه من الذين يصلهم منه من أموال الستضعفي الت يدفعونا قهرا

 هذا الرجل أن دعوته ومنهجه هي مصاله، فحيثما وجد ذلك انكب على
 -وجهه مهطعا إل أغراضه موفضا إل مصاله أعشى العيني أعمى البصية 

 من منهجه العملي 1 وإليكم صحة ماذكرنا-. نسأل ال تعال السلمة والعافية
.الذي خالف فيه أقواله وسنكتفي بثالي غظي طريي

 أما الثان فهو قولنا" تواطؤ وخيانة: "هو الذي بوبنا له بقولنا: الثال الول
".هزية ومهانة"

تواطؤ وخيانة
 أما التواطؤ واليانة فهو واضح يتمثل ف جوح عبد السلم ياسي ذليل صغيا

 وهو ف القيقة بيع للذمة على أعتاب من- لمريكا من أجل الوار – زعم
 سود كتبه ورسائله بالتعرض إليهم وسلق سياستهم ببنانه ف كتبه ورسائله ف

 حواراته وتصرياته ولقاءاته تت غطاء الشورى الت يستعملها لخضاع
 خصومه لرغباته، ونن وإن كان ل ت+م�نا السياسة المريكية تاه الخرين فهذا

 أن- شأنا، أكثر ما يهمنا تربص هذا الرجل بذه البلد – المنة الطمئنة
 تصيبها فتنة على يده أو على أيدي غيه الذين هم على شاكلته وإن اختلفت

.مشاربه معهم ف الظاهر
 فهذا الفتون الذي أقسم جهد يينه أن يكون حليفا حت للشيطان لتحقيق مآربه

 "فباير 20" يلتف اليوم حول التمركسي الذين أعطتهم الافل الاسونية رقم 
 حت تيزهم عن أشباههم من الرعاع ف دول عربية أخرى، فإن كان يهل

 سيقف معنا القراء ف هذه الرسالة على صدق منهجنا وثبات طريقتنا أننا ل نذكر شيئا عن هذا-  1
 الرجل إل استشهدنا عليه به من أقواله السطرة ف رسائله وكتبه، أو ف أعماله الت يترجها أتباعه على

. حت يبارك عز وجل ف هذا العمل. الساحة بأوامره وطاعته العمياء فهذا شرط اشترطه على نفسي



 السياسة المريكية الارجية تاه الدول، فإننا نقول له إن السياسة المريكية
:وجهان

 وجه ل يتغي وهو مصال الدولة اليهودية الت يتحكم كبارها ف ذلك الوجه- 
.داخل أمريكا

 ووجه يتقلب مثل الرباء، يسي أسودا ث يغدو غي ذلك، وهو كالطائرة- 
 درجة، وهو الوجه الذي تسي فيه 360النفاثة الت تدور على نفسها بسرعة 

 أمريكا مع كل خائن لبلده خت¤ال ل عهد له ول ذمة، فما إن تقق معه مصالها
 السياسية أو القتصادية أو غي ذلك حت تكشفه وتفضح صنيعه وتعري سوأته
 للقاصي والدان، فيغدو صاحبها بي الناس حيان، ل يدري ما أصابه، أيقر با

.وأن له ذلك. كشفوه به، أم يدسه ف التراب
 19 1432شعبان  17" يوم الثلثاءبالغرب ( ..) فقد جاء السفي المريكي 

 ليزف إل الغاربة حسب ظنه ف ندوة صحفية بدينة الرباط "2011يوليوز 
:أجرتا معه يومية اقتصادية قوله

 إن لقاءات السفارة وأعضاء جاعة العدل والحسان تنظم بشكل سري، حت"
 يتسن لمريكا تقصي واستطلع الطرق الت تفكر با الهات العارضة للسلطة

".بالغرب، لنه ليس بالمكان أن يكون كل الغاربة راضي عن نظام حكمهم
 هكذا صرح السفي المريكي بالغرب حول لقاء السفارة بأعضاء جاعة العدل
 عن الحسان، واللبيب العاقل الذي أنعم ال تعال عليه بالفطنة والذكاء يفهم

 جيدا أبعاد هذا الكلم وما يفي ف طياته من حقائق عر¤ف+ت بسياسات أمريكا ف
 دول أخرى فيما بعد وليس أثناء حواراتا مع أهل اليانة والغذر على حساب

.بلدانم السلمة
:إل أن ما يهمنا هو هذا الرجل الذي صدق فيه قول القائل

"إذا كنت كذوبا فكن ذكورا" 



 فمزاعمه ف كتبه بعدائه لمريكا رأس المبيالية العالية وف السيات الشعبية
 برفع شعارات عدائها وتظلمها للمسلمي، وف الظاهرات بالتنديد بالتدخل ف

 شؤون الدول العربية والسلمية وبتقتيل البرياء ف العراق وأفغانستان
 والصومال، وبد يدي العون للدولة اليهودية لقتل الطفال والشيوخ والنساء

 والرجال ف فلسطي، إنا هي شنشنة من عبد السلم ياسي يستدرج با الغفلي
 لصاله لكي يؤثر على أمريكا حت تضع له ولرغباته وتاوره لتحقيق مصالها

 على يده ف هذه البلد، وهو راض بذلك، وبأسلوب صريح أنه يقدم نفسه
 بذلك العمل للعمالة واليانة من غي أن يتسور جدارها بل يدخل من بابما

 من هنا الطريق إل الد" الواسع الذي ول منه كبار الونة لذا الدين، صائحي
.. .والكبياء 

 أن دور السفي- أيها الشيخ – عافاك ال تعال من اليانة والغذر" فاعلم
 المريكي أو من ينوب عنه بالغرب إنا هو جع ما يكنهم من العلومات عنكم

 كيف تفكرون، والسباب الت جعلتكم تجرون دين ال تعال بالسياسة،
 إرجاع اللفة"وكيف تكنتم من رقاب الغفلي بتلك الشعارات الشرعية مثل 

 وعلى أي أحكام شرعية تنكرت" وإناء حكم العض والب"على منهج النبوة 
 لتاريخ السلمي ومنها سبكم وشتمكم للصحابة الكرام، ث ما الرابط بي

 دعوتك ودعوة المين الصفوية، وما الامع بينهما، وف الخي ما موقع أمريكا
 وهذا كله- الكم بالغرب أي تغيي النظام –زعم) تغيي(من دعوتك بعد 

 سيحتاج إل دراسة معمقة إما على الدى البعيد أو التوسط أو القريب، ليس
 من السفي ومن معه، بل من جهة أخرى وهي الت رتبت لفتنة مصر، وتونس
 وليبيا وسوريا واليمن منذ سني عديدة، وما الغوغاء أهل الفتنة الذين خرجوا

.إل دمى متحركة بأيادي يعرفها أولوا اللباب
 فأمريكا تعلم جيدا عن طريق عملئها التسترين باسم المعيات القوقية



 بالغرب، والنسانية والعلمية وغيها أن الوقت غي مناسب لا الن بالغرب،
:ولن يكون كذلك لعدة أسباب وهي

.اجتماع الغاربة على حب ملكهم وتعاطفهم معه ·
 أن التغييات الساسية الت أحدثها اللك بنفسه وليس عن طريق الحزاب ·

 السياسية وجدت وقعا عند الرعية بالقبول زادت من حبهم للملك، ولو بقي
.المر بيد الحزاب السياسية لققت فعل أمريكا أهدافها بالغرب

 الختراق الجتماعي الذي حققه اللك بعمله التواصل داخل السر الغربية ·
 وهي نقطة حساسة رفعت شأنه على مستوى الفراد داخل السر بميع

.أطيافهم
 سنة وهذا صعب إدراكه 30إل  15أن اللك كسب عطف الشباب ما بي  ·

 والوصول إليه عند أمريكا نفسها وهذه هي الت حيت أمريكا وعملءها ول
 يستطيعا اختراقها لنا جاءت على مستوى الفراد وليس على مستوى

.الماعات
 فكسب حب الفراد صعب إدراكه بذا الجم وعكسه أكثر من ذلك لنه

.يتاج إل برنامج طويل الدى
 إن الولويات" فمن أجل هذا حاول السفي المريكي أن يلج من النافذة فقال

 يب أن تول إل إصلح قضاء الحداث ذلك أنه ل رغبة لي متمع ف أن
".يعاود مراهقون وشبابه اقتراف الرائم نفسها الت أودعوا من أجلها السجن

 فلو كان السفي صادقا ف كلمه وليس وراء الكمة ما وراءها لدعى إل
 إصلح السجون المريكية قبل غيها الت توي نسبة الرية داخلها وليس
 خارجها ما ل يصل ف أي دولة إسلمية، هذا غي ما يقع خارج السجون،

.وهذه من إحصائياتم يشهدون با على أنفسهم
 ومنها كذلك فشل بعض الدول الغربية ف مططاتا الارقة لتحريض فئات



 معروفة عندهم تكفيية على ول أمرنا بالغرب ممد بن السن بعدما تاب
.العشرات منهم داخل السجون وخارجها

 هنا ل يبق لمريكا إل الوار مع عبد السلم ياسي، ذلك الوار الذي لن ينكئ
 عدوا ولن يقتل صيدا، وإنا يمع ما عنده من معلومات إضافية، ث رؤيته

 عبدة الشيطان" فباير 20"لستقبل الغرب على ضوء الفتنة الت أحدثها ورفاقه 
 والت لن يعود منها عبد السلم ياسي ومن معه إل مذول وسوف يتب ال

.عملهما تتبيا 
 فإن قال ضال وعميل بلغت به العمالة إل النخاع، يهل ما يسطره على

 صحيفته أو رسالة يصدرها إل ما أمله عليه الغرب الهزوم ف قيمه وتفكك
!.متمعاته بالرذيلة والنجاسة ولاذا سيكز الغرب على اللك فقط؟

 قلنا لؤلء الثال الذين أعمتهم اليانة عن رؤية الق فمحق ال صنائعهم
.الخزية

 إن الحزاب السياسية قد فقدت الثقة عند رعية اللك، ولو بقي المر على
 الحزاب السياسية الت هها هو التسابق على كراسي الوزارات لضاع الغرب،

.ولصبح لقمة صائغة سهلة على الغرب وأمثالم لشعال نار الفتنة
 فما يهله الغرب والافل الاسونية أن النظام اللكي ف الدول العربية السلمة

 صعب اختراقه بعملئهم الذين باعوا دينهم وقيمهم من أجل فتات موائد ترمى
.إليهم كالكلب تنتظر عظم لم تتلهى به وتشحد عليه أنيابا

 فالنظام اللكي نظام مكم، لنه تربطه بالرعية روابط شرعية تاريية بل قل
 أسرية مثل السلسلة تكم حلقات بعضها، كلما زاد طولا وعدد حلقاتا زادت

 قوتا ومتانتها، وهذا هو الذي يعل التمركسي التملحدين عبدة الشيطان
 والذي ارتى ف أحضانم مصروع تت أقدامهم كالذي يتخبطه الشيطان من

 لكي يسلخوا تلك" ملكية دستورية" الس ينادون على حد قولم إنم يريدون 



 الروابط والقيم كما بي اللك ورعيته، فيسهل عليهم ارتقاء ذاك البل الوعر،
 ولكن أن لعبدة ابليس وأتباع كل ناقص خسيس تقيق ذلك على رعية أحبت

 وقد تفطن الغرب لذا السهل المتنع، فوجد لذلك. ول أمرها لنه أحبها
 حفنات من الرعاع أو هوهم أنم دخلوا للتاريخ بصنيعهم أي بثوراتم، وهم
 وال ما ارتوا إل ف مزابل التاريخ بل لعل مزابل التاريخ ستمجهم إل ماري

 وقد كتب بعض عملء الافل الاسونية بالغرب الذين يسعون. اليانة والغدر
 جادين بكل ما أوتوا من ناسة الفكر، ورجس التبعية لولئك الذين يسعون ليل

 نار جادين مدين ليتفضل عليهم الغرب بإقحامهم ف مراكزهم الستراتيجية
 ولو بصفة عضو ملحظ ف البداية، بالتشكيك ف مبادرة الملكة العربية

 وقد أسال. السعودية حول إدماج الغرب والردن ف ملس التعاون الليجي
 هؤلء الرتزقة الداد ضد هذا الشروع، ليضوا أسيادهم ويصلوا منهم على

 وعلى رأس. شكر أو ثناء جاف فلم يلحقهم إل الزي والعار والذل والشنار
 هؤلء عميل باع كل ما يلك من قيمه ليعرض نفسه ف سوق ناسة العمالة

 للغرب لعله يصل منهم على التفاتة يلج با مؤسسة من مؤسساتم التخريبية،
 وأمثال هؤلء ل ينعم من أولئك إل بالسخرية والستهزاء، وهو مدير نشر

 صحيفة يومية، مته كل الصحف الغربية لعلمها بيانته وحقارته ودناءة نفسه
 الهانة الت ل تساوي ظفر جرو وج�ع�ل+ زبل، وقد كان من جلة من حرض وتبن

 خبت وخسرت –- الذي صادف ذلك اليوم نسبه " فباير 20"صنائع حفنات 
 وانتظر الصفعات على أم رأسك يا فسل فإنك ل تساوي فلسا رديئا، وليس

.عشرين منه
 فاهدأ أيها الشيخ لماعة العدل عن الحسان ومن معك من التمركسي عبدة

 وإل جانبكم عملء" فباير 20" الشيطان الذين رقمتهم الافل الاسونية ب
 تلك الافل أمثال القمئ السالف ذكره ومن على شاكلته، فاللكية بالغرب



 حفظها ال تعال من كل مكروه، ستبقى رمدا ف أعينكم، وشجيا ف حلوقكم
.وقرحتا ف أكبادكم

 واعلموا كذلك أنه ليس الغرب ول أمريكا ول أي أحد يؤت اللك بل مالك
.اللك وحده هو الذي يؤت اللك من يشاء وينع اللك من يشاء

 قcلZ اللTهYمU مSالZكS ال[مYل[كZ تYؤVتZي ال[مYل[كS مSنV تSشSاء~ وSتSنVزZعY ال[مYل[كS مZمUنV تSشSاء~ :{قال تعال
/آل عمران[} وSتYعZزX مSنV تSشSاء~ وSتYذZل� مSنV تSشSاء~ بZيSدZكS ال[خSيVرY إZنUكS عSلWى كcل� شSيVءi قWدZير�

26[
 ولن يصيبكم من أمريكا إل الصغار والذلة، ما لكم من ذلك من مناص وسيلعن
 بعضكم بعضا، ولن تدوا شيئا تدرأون به هذا الزي عن أنفسكم، واعلموا أن

 ال تعال سيسلط عليكم رجال سينسفوا كل عمادكم ويسقطون كل
 اعتمادكم، الذي اقمتموه على جرف هار، فل ي�سمع لكم بعد ذلك ركزا ول

.هسا
 ق+د� ج�اء4ك�م� ب�ص�ائ�ر� م�ن� ر�بÁك�م� ف+م�ن� أ+ب�ص�ر� ف+ل�ن�ف�س�ه� و�م�ن� ع�م�ي� ف+ع�ل+ي�ه�ا و�م�ا{:قال تعال
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