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بسم ال الرحن الرحيم

 إن المد ل نمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من
 وحده ل شريك لهيهده ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له وأشهد أن ل إله إل ال  

وأشهد أن ممد عبده ورسوله.
). 102(ي@ا أ;يHه@ا الAذ=ين@ آم@ن>وا اتBقFوا اللAه@ ح@قB ت>ق;ات=ه= و@ل ت@م>وت>نB إ=لAا و@أ;ن<ت>م< م>س<ل=م>ون;) (آل عمران:

 (ي@ا أ;يHه@ا النBاس> اتBقFوا ر@بBكFم> الAذ=ي خ@ل;ق;كFم< م=ن< ن@فUسR و@اح=د@ةR و@خ@ل;ق@ م=ن<ه@ا ز@و<ج@ه@ا و@ب@ثA م=ن<ه>م@ا
(Xم< ر@ق=يباFه@ ك;ان; ع@ل;ي<كAالل Aأ;ر<ح@ام@ إ=نUون; ب=ه= و@الFذ=ي ت@س@اء[لAه@ الAوا اللFقBو@ن=س@اء_ و@ات Xك;ث=يا Xر=ج@ال 

).1(النساء:
 (ي@ا أ;يHه@ا الAذ=ين@ آم@ن>وا اتBقFوا اللAه@ و@قFولFوا ق;و<لX س@د=يداX ي>ص<ل=ح< ل;كFم< أ;ع<م@ال;كFم< و@ي@غ<ف=ر< ل;كFم< ذFن>وب@كFم<

).71-70و@م@ن< ي>ط=ع= اللAه@ و@ر@س>ول;ه> ف;ق;د< ف;از@ ف;و<زاX ع@ظ=يماX) (الحزاب:
أما بعد:

 فإن أصدق الديث كتاب ال وخي الدي هدي ممد صلى ال عليه وسلم وشر المور
مدثاتا وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضللة وكل ضللة ف النار.

وبعد،
،Rم>ن=ي Rو@ل ك=ت@اب vو@ل ه>دى RمUه= ب=غ@ي<ر= ع=لAف=ي الل Fاس= م@ن< ي>ج@اد=لBيقول ال سبحانه وتعال: (و@م=ن@ الن 

 ث;ان=ي@ ع=طUف=ه= ل=ي>ض=لA ع@ن< س@ب=يل= اللAه= ل;ه> ف=ي الدHن<ي@ا خ=ز<ي| و@ن>ذ=يقFه> ي@و<م@ الUق=ي@ام@ة= ع@ذ;اب@ الUح@ر=يق=، ذ;ل=ك@
).10-9-8ب=م@ا ق;دBم@ت< ي@د@اك@ و@أ;نA اللAه@ ل;ي<س@ ب=ظ;لAامR ل=لUع@ب=يد=) (الج:

 وقال تعال: (ف;م@ن< أ;ظUل;م> م=مBن= افUت@ر@ى ع@ل;ى اللAه= ك;ذ=باX ل=ي>ض=لA النBاس@ ب=غ@ي<ر= ع=لUمR إ=نA اللAه@ ل ي@ه<د=ي
).144الUق;و<م@ الظAال=م=ي@)(النعام: من الية

وعن أب هريرة رضي ال تعال عنه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم:
 ( سيأت على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتن فيها

 الائن، ويون فيها المي، وينطق فيها الرويبضة ، قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه
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 ) قال الشيخ اللبان رحه ال2/291) وأحد(4042يتكلم ف أمر العامة) رواه ابن ماجة(
 تعال: وله شاهد يزداد به قوة، يرويه ممد بن اسحاق عن ممد بن النكدر عن أنس بن

مالك مرفوعا بلفظ: 
 (إن أمام الدجال سني خداعة..)الديث مثله إل أن قال: (الفويسق يتكلم ف أمر العامة) ،

)).4/509) ورجاله ثقات لول عنعنة ابن اسحاق (الصحيحة3/220أخرجه أحد( 
 وعن عبد ال بن عمرو بن العاص رضي ال عنهما: أن النب صلى ال عليه وسلم قال:

 ، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من ( أربع من كن فيه
 نفاق حت يدعها: إذا أؤتن خان، وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر))رواه

)).58)ومسلم)1/84البخاري)

قال الفقي إل عفو ربه أبو عبد الرحن علي بن صال الغرب  السوسي :
 لعل قضية عبد السلم ياسي والك الذي تعيشه -جاعته- اليوم مع السؤولي ف بلدنا

 الغرب حفظه ال تعال من كل مكروه قد ألى كثيا من الراقبي والتتبعي بل والتطفلي على
 الدعوة والكتابة فيها من صرعى الفساد والتأكلي با الرابضي تت موائد بعضهم للكل من

 فضلتم وفتاتم لخراج مقال هنا وهناك، فل تسمع إل البي بالماعات السلمية، أو
 العال بأحوال الصولية والعارف بباياها، بل تافه فويسق رويبضة من سفله القوم ما دفعه إل
 ذلك إل الدرهم والميصة والقطيفة، ولن سألت البي العال العارف بأصول الماعات ف
 أبسط سؤال شرعي، لن ييبك إل به مه أو بتحريك رأسه أنه ل يدري، بل نعرف منهم من
 يأت الوبقات والكبائر ول يصلي، وإنا اكتسب خبته الت يدعي فقط من تواريخ الماعات
 وكرونولوجياتا وسنوات دخول أفرادها السجون وخروجهم بل وسنوات ولدتم، ونعرف

منهم من يكتب له غيه هذه الواضيع ويضع عليها البي-زعم- اسه، فهذه هي البة.
 قلت: لعل كل هؤلء ل يدرون شيئا بل ول يسمعوا قط بتيار تكفيي خطي يعمل بدية

 وبسرية تامة، بيث يرق الراحل ويسي بطى ثابتة ف استدراج السذج من الغفلي وتوحيد
 صفوفه، وهذا التيار التكفيي الذي يدعي النتساب للسلفية والسلفية منه براء ول تصله به
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 أية صلة، يتزعمه الدعو ممد بن عبد الرحن الغراوي التواجد بدينة مراكش ويعمل تت
 إمارة هذا الفتان جاعات من الشباب الخلصي الغفلي يتسترون مع الغراوي وراء دور
 القرآن الغراوية وهي خسة براكش وواحدة بالديدة وآسفي وفاس وسل وسبع عيون

 ومكناس وأخرى بالناضور تكلف بنائها ) مئات الليي) بساعدات جاءت من جعية
القطبيي التكفييي التواجدة بأوروبا والت يرأسها السوري)عدنان عرعور).

 غي أنه وقبل أن نتطرق لعتقد الغراوي وفكره وسبل دعوته التكفيية فإنه توجد وسط
 السلفيي كذلك جاعة من الرتزقة ل تمعهم بالسلفية إل السم، فهم ليسوا منها ول

 تربطهم با إل النصب والحتيال باسم السلفية وهم جاعة من النصابي باسم دور القرآن
 ومساعدة طلب العلم وإعانة اليتامى والرامل، فاستطاعوا باته الدعاوى الكاذبة والرجفة
 وما اكتسبوه من اليل والراوغات ف أبواب النصب والحتيال السيطرة على عقول كثي

 من أصحاب النوايا السنة والخذ بشاعرهم، وهؤلء يثلون شبكة خطية بالغرب ول من
 يرك ساكنا للتصدي لؤلء الرتزقة، وهم وإن يملون العداء لبعضهم بالوشاية والكر

 والديعة وإلصاق التهم ببعضهم البعض فإنم متحدون متعاونون على كل دخيل عليهم أو
 من يفضح أمرهم، لنم يمعهم رابط الرتزاق وأكل أموال الناس بالباطل والوض ف

 الصول على القدر الكاف من الريالت ف رمضان وموسم الج، لنم ل يقصدون الرمي
 للطواف بالبيت فحسب بل الطواف كذلك على المعيات اليية والدور الحسانية، أما

سعيهم فهوكذلك بي عمرو وزيد للنصب والحتيال.
 وسنعود لذكر جحافل الرتزقة باسم السلفية بأسائهم وأساء المعيات الت ينصبون عليها ف

 الغرب وخارجه وعدد البالغ الت يصلون عليها وطرق وسبل نصبهم بالبيانات مع ذكر
 الستندات والكشوفات الالية وعدد أنواع أعوانم ف ردنا الذي سيصدر إن شاء ال تعال
 مكتوبا على الكفر ممد بن عبد الرحن الغراوي مع العلم أن قد ألت لشيء من ذلك ف

 ردنا السجل الول ( إتاف الوحدين با عند الغراوي من الكذب والتلون ف الدين)
والثان( نصب مدافع التوحيد لنسف ضللت وأكاذيب الفترى العنيد).

 أما عن دعوة الرجل وفكره فهو يمل بي جانبيه فكر الوارج، فل يقيم الجة على الخالف
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 ول يقول با ول يستثن ف التكفي ول يعل له ضوابط ول يقيم وزنا لوانعه، زيادة على قلة
 أدبه وهجومه على أئمتنا وعلى رأسهم أئمة القرون الفاضلة ، كما أنه يهل أصول العقيدة

 وضوابطها الت يدعي أنه من فرسانا، عاق لشيوخه الذين ربوه وعلموه وعلى رأسهم شيخنا
 المام ممد تقي الدين اللل السين والشيخ حاد النصاري والشيخ عبد العزيز بن باز
 والشيخ اللبان رحة ال عليهم، وهذا معروف عنه بي طلب العلم ف أناء العمور زيادة

 على قذفه للمسلمي والتعرض لعراضهم كما وقع له مع الطالب بالامعة السلمية الذي
قذفه الغراوي بالزنا ، وقد برأ ال تعال الطالب الغرب الدكتور حاليا بدينة بنوب الغرب.
 (و@الAذ=ين@ ي@ر<م>ون; الUم>ح<ص@ن@ات= ثFمB ل;م< ي@أUت>وا ب=أ;ر<ب@ع@ة= ش>ه@د@اء[ ف;اج<ل=د>وه>م< ث;م@ان=ي@ ج@لUد@ةX و@ل ت@قUب@لFوا ل;ه>م<

).4ش@ه@اد@ةX أ;ب@داX و@أFول;ئ=ك@ ه>م> الUف;اس=قFون;)(النور:
 وعن أب هريرة رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم قال: (من كانت عنده مظلمة

 لخيه، من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ل يكون دينار ول درهم، إن كان
 له عمل صال أخذ منه بقدر مظلمته، وإن ل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل

).5/73عليه) رواه البخاري(

. عقيدة الغراوي ف ربه عز وجل.1
  وسط الشريط: )) نن لو ل يكن ال1قال الغراوي ف شريط إبراهيم عليه السلم الهة 

ينفعنا ويضرنا لا عبدناه لن بيننا وبينه علقة)).
قال الفقي إل عفو ربه:

 يقول ال عز وجل : (و@م=ن@ النBاس= م@ن< ي>ج@اد=لF ف=ي اللAه= ب=غ@ي<ر= ع=لUمR و@ي@تBب=ع> كFلA ش@ي<ط;انR م@ر=يد، كFت=ب@
)4-3ع@ل;ي<ه= أ;نBه> م@ن< ت@و@لAاه> ف;أ;نBه> ي>ض=لÃه> و@ي@ه<د=يه= إ=ل;ى ع@ذ;اب= السBع=ي=))الج:

 وروى المام مسلم ف مقدمة صحيحه عن أب هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال
 ي@كFونF ف=ي آخ=ر= الزBم@ان= د@جBالFون; ك;ذAاب>ون; ي@أUت>ون@كFم< م=ن< الUأ;ح@اد=يث= ب=م@ا ل;م<صلى ال عليه وسلم: (

) حديث صحيح.ت@س<م@ع>وا أ;ن<ت>م< و@ل;ا آب@اؤ>كFم< ف;إ=يBاكFم< و@إ=يBاه>م< ل;ا ي>ض=لÃون@كFم< و@ل;ا ي@فUت=ن>ون@كFم<
 نقول للمغراوي من سبقك يا شيخ بذا الفهم ف شأن رب القوة واللل من علماء السلف
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 الذي تدعي النتساب إليهم؟، فنحن ل نعبد ال لنه ينفعنا أو يضرنا ول نعلم عالا سلفيا منذ
 القرون الول ترأ على ال تعال وقلت ما قلت اللهم بعض الضلل من أهل البدع الذي
 دخل عليهم إبليس لعنة ال تعال عليه من باب البة وعشق ذات ال حت قالت جاهلتهم:

 (اللهم إن ل أعبدك خوفا من نارك ول طمعا ف جنتك ولكن عبدتك عشقا ف ذاتك)، فهي
 ل تعبد ال تعال إل عشقا فيه فقط، وكما هو معلوم فالعبد يعبد ربه بي البة والوف

 والرجاء كما أصل لذلك وبينه سلفنا الصال رضي ال تعال عنهم، أما النفع والضر فهذه
لصحاب الصال الدنيوية (و@ل;ب=ئUس@ م@ا ش@ر@و<ا ب=ه= أ;ن<فFس@ه>م< ل;و< ك;ان>وا ي@ع<ل;م>ون;))البقرة: من الية

102.(
أما نن فإننا نعبد ال تعال طاعة للمر وتصديقا للخب مصداقا لقوله تعال: 

 )، قال شيخ السلم أحد ابن تيمية56(و@م@ا خ@ل;قUت> الUج=نB و@الUأ=ن<س@ إ=لAا ل=ي@ع<ب>د>ون=))الذريات:
 رحه ال تعال: (العبادة هي طاعة ال بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل)، وقال ف جهة

 أخرى: ( فاللم ف قوله تعال)و@م@ا خ@ل;قUت> الUج=نB و@الUأ=ن<س@ إ=لAا ل=ي@ع<ب>د>ون=) فإن مدلولا لم إرادة
 الفاعل ومقصوده ولذا تنقسم ف كتاب ال إل إرادة دينية وإرادة كونية ) (الفتاوى

4/286. (
 فهذه كما ذكر شيخ السلم لم إرادة الفاعل ومقصوده وليس للب نفع أو دفع ضر فقط
 كما ادعى الغراوي، وحت وإن كان هذا النفع والضر فإنه يأت بعد طاعة المر والمتثال له
 وهذا يبينه ويوضحه قوله تعال: (و@م@ا أ;ر<س@لUن@ا م=ن< ق;ب<ل=ك@ م=ن< ر@س>ولR إ=لAا ن>وح=ي إ=ل;ي<ه= أ;نBه> ل إ=ل;ه@ إ=لAا

 ) وقوله تعال: (و@ل;ق;د< ب@ع@ثUن@ا ف=ي كFلÅ أFمBةR ر@س>ولX أ;ن= اع<ب>د>وا اللAه@25أ;ن@ا ف;اع<ب>د>ون=) (النبياء:
).36و@اج<ت@ن=ب>وا الطAاغFوت@)(النحل: من الية

 وقال شيخنا العلمة ممد تقي الدين اللل رحه ال تعال:( جعل ال سعادة البشر وسائر
 الخلوقي من العقلء ف عبادته وحده ل شريك له وجعل شقاء من شقي منهم ف الشرك به

والكفر به وبرسله وارتكاب معصيته)(سبيل الرشاد
 )، وكما هو واضح من كلم العلمة تقي الدين اللل فإن أول عبادة يب على2/222

 الرء تقيقها قبل أي شيء توحيد ال تعال وإفراده به والكفر بكل ما يعبد من دونه، اقتداءا
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 بابن عباس رضي ال تعال عنه الذي كان يقول) ليعبدون) أي ليوحدون، ولذلك سى ال
تعال كلمة ل إله إل ال بالعروة الوثقى.

 فعلى الغراوي أن يعود لفهم السلف ف فهم النصوص الشرعية سواء ما كان ف العتقاد أو
 ف الحكام وإل فإنه سيجن على نفسه وعلى من يقتدي به ويقلده، وستجدون التفصيل ف

الكتاب إن شاء ال.
 أما عن قوله( أننا بيننا وبي ال علقة) فالواب للفقيه كما يسميه مريدوه ليوضح قصده من

ذلك ويبي ما لعله قد خفي على علماء السلف وال الستعان.

. الغراوي وجرأته على رسول ال صلى ال عليه وسلم.2

 قال الغراوي: (كانوا يسبون له أنه يستغفر ال تعال مائة مرة، وكان يتوب إل ال مائة مرة،
 وماشي( ليس) جالس ف زاوية ومغفل وداير سبحة وكيقرقب فيها حشاه صلى ال عليه

وسلم أن يفعل ذلك).
 نقول جوابا على هذا الضلل، من سلفك يا مغراوي؟! ومن سبقك لذا الوصف لرسول ال

 صلى ال عليه وسلم من علماء السلف؟ وإن كنت نافيا ذلك عنه صلى ال عليه وسلم
 فالمة من خوارج ورافضة وشيعة ومعتزلة وصوفية بميع فرقهم وأهل السنة ل نظن أن احدا
 قال على الصادق الصدوق الوصف الذي جئت تنفيه، فما سبب قولك هذا وأنت تعلم أنه ل

 يقل ذلك أحد من السلمي، وهذا ما ل يب ذكره أو التلفظ أو الشارة إليه ف حقه عليه
 السلم وإن جاء ف موضع النفي، فالمة مموعة على عصمته ول خلف ف ذلك بينها وهو

 منه عليه السلم بفضل ربه عز وجل من كل ما يلحق بغيه من البشر ما يسيء إليه وإل
نبوته ولنه أكمل البشر.

 قال الشيخ عبد الرؤوف عثمان:( ومع كون النبوة منحة إلهية، إل أن ال ل يتار لا إل
 أناسا خصهم وميزهم بصائص وميزات ليست موجودة ف سائر البشر، فالرسل أكمل البشر

 خلقا وخلقا وأرجحهم عقل، وأوفرهم ذكاءا وأطهرهم قلبا، وهذا هو شأن الرسل أجعي،
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 والرسول صلى ال عليه وسلم حينما اصطفاه ال لهمة الرسالة الاتة خصه بصائص ليست
 موجودة ف غيه وهيأه تيئة خاصة تتناسب مع هذه الهمة الليلة) (مبة الرسول صلى ال

).22عليه وسلم بي التباع والبتداع 
 فاعلم يا هذا أن نفي الصفات القبيحة عمن بلغ العصمة كرسول ال صلى ال عليه وسلم

 قدح فيه وسب له وشك ف عصمته وإنزاله عما عصمه ربه عز وجل منه، فهل ترضى
 لنفسك أن يقول عنك أحدهم وهو ف مقام الدح : يا مغراوي لست بنصاب ول ظال ول
 بائع للعلم؟ والقائل يدحك ويثن عليك ف وجهك، ل نظن قائل هذا سيضيك ويريك

فعله.فتنبه لذا !!.

. الغراوي وطعنه ف الئمة العلم.3

 :(إن1قال الغراوي ف شريط( بيان فتح الب ف الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الب)الهة
 ترتيب ابن عبد الب ف التمهيد يستفيد منه هو وحده فقط ، سبقه با مثل المام أحد الذي

 رتب مسنده على الصحابة ، وكذلك الطبان ف بعض معجمه هي طريقة تعتمد المع فقط
 ول يهمه هذا الترتيب أن يتخذ شكل منهجيا يكون ف باب البيوع والج وغي ذلك، ول

يهمه أن يأخذ منهاجا علميا وأن ابن عبد الب سلك هذا الطريق).
 قال الفقي إل عفو ربه: قال صلى ال عليه وسلم: (إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم

عند الصاغر) قيل لبن البارك من الصاغر؟ قال : هم أهل البدع.
 إسناد الديث فيه عبد ال بن ليعة القاضي وأحاديثه صحيحة قبل أن تترق كتبه، ومن

 الذين حدثوا عنه قبل احتراق كتبه عبد ال بن البارك راوي هذا الديث، أما الثر فقد رواه
).1/157) وابن عبد الب ف العلم)281 و21بن البارك ف الزهد)

 والغراوي هو واحد من هؤلء الصاغر –أهل البدع- الذين ل يتورعون ف الغمز واللمز ف
 علماء السلف كانوا ول زالوا يذرون من مالسة أهل الهواء والستماع إليهم، فقد روى

 ابن بطة ف البانة عن السن أنه كان يقول: ( ل تالسوا أهل الهواء ول تادلوهم ول
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 ، وعند الللكائي ف العتقاد عن الفضيل407تسمعوا منهم) رواه الدارمي ف السنن رقم
 ( صاحب بدعة ل تأمنه على دينك ول تشاوره ف أمرك ول تلس إليه فمن جلس إل

).1/24صاحب بدعة ورثه ال العمى) رواه ابن بطة ف البانة(
 فأي منهج عندك يا مغراوي؟ وأي مكانة علمية بلغت لتنفي عن أئمة شهد لم الولون

 والخرون بالعلم والريادة أمثال الصديق الثان أحد بن حنبل والمام الطبان وحافظ أهل
 الغرب بل والشرق أبو عمر ابن عبد الب، فماذا أخرجت للمة مثلما أخرج هؤلء الهابذة

 لا ؟! وأي منهج تسي عليه أنت وتتبعه؟! مثلما قضى هؤلء الفحول حياتم ف إرشاد
 السلمي إليه، وكتبك وأشرطتك خي دليل على جهلك وقلة زادك ف كل العلوم الشرعية،

 وما قمت به لكي ترفع رأسك أمام أهل العلم لتجعل نفسك واحدا منهم ف ترتيب تهيد
 المام ابن عبد الب على البواب الفقهية كما زعمت خي دليل على أنك تشبعت با ل تعط،
 وكما قال الافظ الذهب: تريد أن تطي قبل أن تريش ، بيث أفسدت على صاحب التمهيد

عمله وعلى طلب العلم بثهم.

ا)-. بتعليقاتك الت تنم على جهلك وفساد معتقدك التكفيي تاه حكام السلمي وبلدهم.
 ب)-. ترتيبك للكتاب الذي لو كان فيه خي لطلب العلم لسبقك إليه منذ قرون خلت

 أئمة أعلم، فكيف غفلوا هم عن هذا وتنبهت أنت إليه، فالتمهيد رتبه صاحبه رحه ال تعال
 على من روى عنهم المام مالك رحه ال تعال من شيوخه على حروف العجم بطريقة

 السند، فما قمت به تظن فائدة للمة وسيته ترتيبا إنا هو فهرست فقط، وبيث فهرست فيها
أحاديث العقيدة والحكام وغيها فقط.

 فلهذا نقمت على منهج أنت ل تفهم قصد صاحبه ومنهجه العلمي وهو قصد حديثي، وتدعي
جهل منك أنه يفتقد لنهج متبع.

 فلو وهبك ال عمر نب ال نوح عليه السلم لا أعطيت قطرة واحدة من علم هؤلء الرجال
 وفهمهم ف الديث دراية ورواية ول استنباط الحكام من أدلتها التفصيلية ول من الدلة
 الجالية والقواعد العامة الوصلة إل الكم الشرعي ول ف التفسي وأصوله ول ف اللغة
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وقواعدها.
 أما المام أحد كما هو معروف عند صغار طلب العلم فإن مسنده مرتب ترتيبا علميا على

 السانيد، كانت تقتضيه الفترة الزمنية الت كان يعيشها المام أحد، فمقارنة النهج العلمي ف
 تأليف السند مع النهج الكاديي التبع اليوم الذي تأسس لاجة الباحثي لقلة حيلتهم

 وصبهم على البحث ف ثنايا الكتب، إذ ل يعقل التتبع للمراحل الت مر فيها التأليف أن
 الوائل ل يكونوا متاجي لكل هاته الفهارس الوضوعة اليوم ف أواخر الكتب من فهارس
 اليات والحاديث والعلم لا بلغوه من الفظ والصب والسب وسعة العلم والطلع، ث

 هناك مسألة مهمة يا مغراوي وهي الرحلة التاريية والزمنية الت عاشها المام أحد رحه ال
 تعال فكان عليك قبل أن تتكلم على طرق جع السند ومعجم الطبان والتمهيد أن تعن

 النظر وتطيل البحث ف طرق العمل الت كانت ف فترة هؤلء الئمة وبغيها، ونترك الزيد
من التفصيل ف مله إن شاء ال تعال.

): 1وقال الغراوي ف حق المام أحد كذلك ف شريط( مناقشة الدكتور جهة
 (لقد عجل ال للمام أحد بالعقوبة)، وقد رد عليه ذلك الشيخ عطية سال رحه ال تعال ردا

مفصل ألقمه حجرا وعرفه بكانته العلمية فخسأ الغراوي.
 ):( لو أخطأ اللبان ف العقيدة2وقال ف حق العلمة اللبان ( شريط الفاتة جهة

لففت(مسحت) به الرض ) . 
 ): ( اللل1993وقال ف حق شيخنا المام تقي الدين اللل(شريط حي النهضة الرباط

كان أعمى ل يعرف فجرا صادقا ول كاذبا). 
 ):( علماء المة الن ل2وقال ف حق علماء المة( شريط ابن عباس ومواقفه العقدية جهة

 قيمة لم وحت لو وجدوا ل اعتبار لم)، وقال:( انرفت بم الهواء أشربوا مثلما قال ال
 عن بن إسرائيل أشربوا ف قلوبم البدعة)، وقال كذلك:( علماء الوقت بائعي شاريي ف

الاضرة بالفلوس والفتور بالفلوس والقالة بالفلوس).
وجوابا نقول على هذا الكذب والفتراء :

Xه> ع@ل=يماAس=ه= و@ك;ان; اللUس=ب>ه> ع@ل;ى ن@فUم@ا ي@كBف;إ=ن XماUس=ب< إ=ثUيقول ال سبحانه وتعال :(و@م@ن< ي@ك 
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 )، وقال تعال:(و@م@ن< ي@كUس=ب< خ@ط=يئ;ةX أ;و< إ=ثUماX ثFمB ي@ر<م= ب=ه= ب@ر=يئاX ف;ق;د= اح<ت@م@ل;111ح@ك=يماX)(النساء:
 ل;ا ت@ز@الF ط;ائ=ف;ةÑ م=ن< أFمBت=ي) ، وقال صلى ال عليه وسلم: (112ب>ه<ت@اناX و@إ=ثUماX م>ب=يناX) (النساء:

 ). أخرجه مسلم فظ;اه=ر=ين@ ع@ل;ى الUح@قÒ ل;ا ي@ض>رHه>م< م@ن< خ@ذ;ل;ه>م< ح@تBى ي@أUت=ي@ أ;م<ر> اللAه= و@ه>م< ك;ذ;ل=ك@
).279-5/278المارة والترمذي ف أبواب الفت واحد)

 قال المام النووي رحه ال تعال:( قال البخاري: هم أهل العلم، وقال أحد بن حنبل: إن ل
 يكونوا أهل الديث فل أدري من هم، قال القاضي عياض: إنا أراد أحد أهل السنة

والماعة ومن يعتقد مذهب أهل الديث) شرح مسلم.
 ل;ا ت@ز@الF ط;ائ=ف;ةÑ م>م<ت@ن=ع@ةÑ م=ن< أFمBت=ه= ع@ل;ى الUح@قÒ وقال شيخ السلم أحد بن تيمية رحه ال تعال:(

).18/296)الفتاوى( أ;ع=زBاءÔ ل;ا ي@ض>رHه>م< الUم>خ@ال=ف> و@ل;ا خ=ل;اف> الUخ@اذ=ل=
 فأين سيضع الغراوي رأسه من هاته النصوص والت نصفعه با، لن الرأة على أهل العلم

 والطعن فيهم بألفاظ العموم ديدن أهل الزيغ والضلل، ولعلنا بعموم الكلم سندخل
الغراوي أيضا من الذين يبيعون ف الفتوى ويشترون وأشرب قلبه البدعة وال الستعان.

. الغراوي وتكفي التمعات السلمية وحكامها.4

 ) قال الغراوي:( إبراهيم بعث ف بيئة تعفنت بالصنام،1الهة3(شريط مواقف إبراهيم رقم
 ونن كذلك نعيش ف بيئة تعفنت بالصنام، أصنام ف النساء أصنام ف كل شيء، نن ف

حالة أطم وأعم من حالة إبراهيم).
 فالمة الن عند الغراوي هي أكفر من أمة إبراهيم الت بعث فيها وهي تعيش ف ردة

وأصنام، وال الستعان.
 وقال كذلك:( إن اللك الذي له الطائرات والدم والشم والقصور فهو يدعي الربوبية ))

).1 جهة4شريط مواقف إبراهيم
 قلت: فالغراوي ل يكفر هذا الاكم فقط بل جعله يدعي الربوبية ونن نعلم جيدا قصده
 الذي ينم على عقيدته اتاه حكام السلمي والذين يكفرهم جلة وتفصيل بدون قيد ول

شرط ول ضوابط ول موانع ول نعلم أحد من أهل العلم ادعى هذا .
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 ):( ل بد للمة أن تعلن توبتها وتعلنها على التلفزيون14وقال ف شريط( سورة البقرة
 وتعلنها على الذاعة وتعلنها على الصحف وتعلنها ف كل مكان توبة ورجعة فيها إل ال،
 كل الناس يرجعون إل ال، باركا(يكفي)من الردة، باركا من النلل باركا من التبج ،
 باركا من الكابرهات باركا من القمار...ارجعوا إل ال تبارك وتعال). فكما ترون فالمة

 السلمية تعيش كلها ف ردة ول مسلم فيها وعليها أن تعلن توبتها ف – التلفزيون-
 والذاعات والصحف ول نظنها ونالا ستعلن هذه التوبة وهي كلها كافرة ومرتدة إل

( شيخ السلم الؤمن التقي) الذي بقي يتفظ وحده بدينه ممد بن عبد الرحن الغراوي،
Ñف;و@ي<ل Xق;ل=يل Xه= ل=ي@ش<ت@ر>وا ب=ه= ث;م@ناAون; ه@ذ;ا م=ن< ع=ن<د= اللFولFي@ق BمFك=ت@اب@ ب=أ;ي<د=يه=م< ثUت>ب>ون; الUذ=ين@ ي@كAل=ل Ñف;و@ي<ل) 

 )،( قFلU كFلØ ي@ع<م@لF ع@ل;ى ش@اك=ل;ت=ه=79ل;ه>م< م=مBا ك;ت@ب@ت< أ;ي<د=يه=م< و@و@ي<لÑ ل;ه>م< م=مBا ي@كUس=ب>ون;) )البقرة:
) .84ف;ر@بHكFم< أ;ع<ل;م> ب=م@ن< ه>و@ أ;ه<د@ى س@ب=يلX) (السراء:

 ):( قلنا تد الن الطالب ترج من الكلية2وقال ف شريط: ( التعريف بالعقيدة السلفية الهة
 يتخرج كافرا، بل كما كنت أقول لم دائما إن الطالب عندما يرج من البكالوريا يتخرج
 كافرا لنه هذا يقرأ ، يقرأ ما يسمى باليتافيزيقيا فما يتخرج إل كافرا-مزيان مع راسو-

حت يشك ف ال أو يكفر ث ير إل الكلية).
 هكذا هم أبناء السلمي الطلبة عند الغراوي عنده كلهم كفرة، فهو يكفر بجرد هكذا

 حصوله على الباكالوريا ث عند ترجه من الكلية، مع العلم أن الغراوي أستاذ بالامعة، فإما
 أنه يشارك ف كفر الطلبة أيضا وإما أنه مقصر ف ردهم إل السلم بعدما ارتدوا، وكلم

الغراوي هذا وغيه هو عي كلم التكفييي والسلفية منه براء.
. الغراوي يوز الكذب.5

 ):( من أراد أن يكذب فليكذب كذبة1 الهة4قال ف شريط( مواقف إبراهيم العقدية رقم
 5صغية معقولة نقول له صح ومعقول)، وقال ف الشريط

  :( من أراد أن يقول شيئا ملموسا ومعقول صحيحا ولو كذب يكون ف الكذب1الهة
سبعي ف الائة ).
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 نقول وبال التوفيق: يقول ال تعال:(و@م@ن< أ;ظUل;م> م=مBن= افUت@ر@ى ع@ل;ى اللAه= ك;ذ=باX أFول;ئ=ك@ ي>ع<ر@ض>ون;
ع@ل;ى ر@بÒه=م< و@ي@قFولF الUأ;ش<ه@اد> ه@ؤ>لء= الAذ=ين@ ك;ذ;ب>وا ع@ل;ى ر@بÒه=م< أ;ل ل;ع<ن@ةF اللAه= ع@ل;ى الظAال=م=ي@) (هود:

). 61) وقال تعال:( ثFمB ن@ب<ت@ه=لU ف;ن@ج<ع@لU ل;ع<ن@ت@ اللAه= ع@ل;ى الUك;اذ=ب=ي@)(آل عمران: من الية18
 إ=نA الصÒد<ق@ ي@ه<د=ي إ=ل;ى الUب=رÒ و@إ=نAوعن ابن مسعود قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : (

 الUب=رB ي@ه<د=ي إ=ل;ى الUج@نBة= و@إ=نA الرBج>ل; ل;ي@ص<د>ق> ح@تBى ي>كUت@ب@ ص=دÒيقXا و@إ=نA الUك;ذ=ب@ ي@ه<د=ي إ=ل;ى الUفFج>ور=
 10/423) البخاري و@إ=نA الUفFج>ور@ ي@ه<د=ي إ=ل;ى النBار= و@إ=نA الرBج>ل; ل;ي@كUذ=ب> ح@تBى ي>كUت@ب@ ك;ذAابvا

.2607ومسلم
 وعن عبد ال بن عمرو بن العاص رضي ال تعال عنهما أن النب صلى ال عليه وسلم قال: )
 أ;ر<ب@ع| م@ن< كFنB ف=يه= ك;ان; م>ن@اف=قXا خ@ال=صvا و@م@ن< ك;ان@ت< ف=يه= خ@ص<ل;ةÑ م=ن<ه>نB ك;ان@ت< ف=يه= خ@ص<ل;ةÑ م=ن< النÒف;اق=

 ) (رواهح@تBى ي@د@ع@ه@ا إ=ذ;ا اؤ<ت>م=ن@ خ@ان; و@إ=ذ;ا ح@دBث; ك;ذ;ب@ و@إ=ذ;ا ع@اه@د@ غ;د@ر@ و@إ=ذ;ا خ@اص@م@ ف;ج@ر@
).58)ومسلم)1/84البخاري)

 وقال ابن القيم ف مدارج السالكي: ( زرع النفاق ينبت على ساقيتي، ساقية الكذب وساقية
 الرياء ومرجها من عيني، عي ضعف العزية وعي ضعف البصية)، وقال شيخ السلم أحد

).4/455بن تيمية:( شعار أهل البدع ترك اتباع السلف)الفتاوى(
 قلت: وترك اتباع السلف يكون ف النهج وكذلك ف العتقد والسلوك ومنه الكذب وهو من

 خصال النفاق، وقال الذهب :( إنا يضر النسان الكذب والصرار على كثرة الطأ
 والتجري على تدليس الباطل فإنه خيانة والرء السلم يطبع على كل شيء إل اليانة

 )، فأين التخصيص ف تويز الكذب من هاته النصوص6والكذب)(ميزان العتدال ص
 الشرعية كما ادعيته بتحريف التأويل لتضل عباد ال تعال، فهذا عمل فضيع وقول شنيع
 وإذا ارتقى إل الواز بالعتقاد كان والعياذ بال تليل لا حرم ال وحكم صاحبه معروف

 عند صغار طلب العلم. فتنبه لا تقول يا مغراوي فميلك عن الصراط الستقيم وابتعادك عن
 منهج السلف وطعنك ف أئمتنا قد دفع بك إل مستنقعات الضلل وإل الفتوى بغي علم

والكذب على ال تعال وعلى رسوله صلى ال عليه وسلم.
 وللتذكي فالغراوي الذي يوز الكذب بالنسبة الئوية قد سبق بنا كيف كفر كل التمعات
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 السلمية وطلبة الامعات وحكام السلمي وادعى أنم يدعون الربوبية، ث نقول للمغراوي
 ما هو الد الفاصل عندك ف شرع ال تعال بالنسبة الئوية أو غيها كما تفتري وتزعم على

 ال تعال بي جواز الكذب وعدم جوازه؟، وما هي النصوص الت وقفت عليها أنا توز
الكذب وتبيحه اللهم إل ف مواطن حددها شرعنا الكيم؟.

 س@م=ع@ت< ر@س>ول; اللAه= ص@لAى اللAه>:( فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أب معيط رضي ال تعال عنها قالت
) البخاري) النBاس= ف;ي@ن<م=ي خ@ي<رvا أ;و< ي@قFولF خ@ي<رvاي@قFولF ل;ي<س@ الUك;ذAاب> الAذ=ي ي>ص<ل=ح> ب@ي<ن@ع@ل;ي<ه= و@س@لAم@ 

 )، وف زيادة عند مسلم ، قال: ول أسعه يرخص ف شيء ما يقول2605)، مسلم)5/220
 الناس إل ف ثلث: الرب والصلح بي الناس وحديث الرجل امرأته، وحديث الرأة

زوجها).
 وأما غي هذا فهو كذب على ال تعال ورسوله ومن قال به يستتاب على أيدي أهل العلم

 ول نقول نسأل عن قصده، لن ظاهر كلمه مفهوم ول يسأل إل من بقي ف كلمه اللبس،
 أما من أوضح ف كلمه فعليه بالتوبة ول تأخذه العزة بالث ونقول له:(و@ل ت@قFولFوا ل=م@ا ت@ص=ف>
 أ;لUس=ن@ت>كFم> الUك;ذ=ب@ ه@ذ;ا ح@للÑ و@ه@ذ;ا ح@ر@ام| ل=ت@فUت@ر>وا ع@ل;ى اللAه= الUك;ذ=ب@ إ=نA الAذ=ين@ ي@فUت@ر>ون; ع@ل;ى اللAه=

).116الUك;ذ=ب@ ل ي>فUل=ح>ون;) )النحل:

العلماء السلفيون الذين جرحوا الغراوي.
 قد تكلم ف الغراوي جرحا وتفصيل عدة علماء سلفيي وأفصلوا ف جرحه وبينوا أسبابه

وهم:
 - شيخنا العلمة ممد تقي الدين اللل الذي جاء بالغراوي من الريصان حالق للحيته

 يتأكل بالقرآن فأكرمه وساعده على اللتحاق بالامعة السلمية بالدينة النورة وخصص له
 راتبا للدعوة، فقابل الغراوي هذا الحسان بالسوء وحارب شيخه بالسب والشتم والتنقيص

منه، وسنخرج جرح الشيخ مفصل ف مله إن شاء ال تعال.
- الشيخ حاد النصاري رحه ال
- الشيخ ربيع بن هادي الدخلي

14



- - الشيخ أحد بن يي  النجمي
- الشيخ صال السحيمي

 الشيخ يحيى بن علي الحجوري...حفظهم الله تعالى وعدد
كبير من الشيوخ.

 فهذا هو المغراوي وهذه بعض دعوته وما بقي أكثر
 وأفضع وأخطر، فماذا نقول لرجل قد أضله الله تعالى ول
 نقول على علم، فنحن نعلم والحمد لله منذ أيام شيخنا

 المام الهللي أن المغراوي ل يحمل علما ول يعرف
 قواعد وضوابط السلف، وأما سر ظهور المغراوي في
 الساحة ورفع رأسه بين السلفيين اللذين يتستر تحت

دعوتهم فهو:
 - سكوت بعض الفاضل من أهل العلم عليه وعدم

 التعرض إلى فتونه وكشفه لعامة المسلمين لعل الله
 يهديه ويعود المغراوي عن زيغه وضلله ، فلما أبى وزاد

في ضلله فضحوه بأشرطة وفكسات.
 - وجود جماعة من المهرجين الرعاع الجهلة حوله

 ينتشرون في المغرب والسعودية يتقاضون من المغراوي
 رواتب ليدعون بدعوته ويعرفون به، وعندنا لئحة بأسماء
 هؤلء والمبالغ التي يحصلون عليها، وقد بدأوا يتعرضون
 أخيرا بالضرب لكل من يقوم لفضح شيخهم كما وقع في

 مدينة سل ومدينة الناضور و( بني سيدان) بنواحي
الناضور ، فقد روى ابن بطة في البانة عن علي أنه قال:
 ( الهوى يصد عن الحق)،(وهو كذلك عند ابن وضاح في

)56البدع والنهي عنها 
 وقال رضي الله عنه كذلك:( الهوى عند من خالف السنة

 حق وإن ضربت فيه عنقه)، فالهوى أصبح حقا عند
 المغراوي وعند مريديه ومقلديه وأفراد فرقته، فل يرون

 إل ما يقول شيخهم ول يلتفتون لغيره وهذا من أبشع
 وأقبح أوصاف التقليد، والسلفية من هذا براء، والسلفيون

يبرؤون إلى الله من هذا الفصيل الدخيل عليهم.
 وفي الخير نطلب من الله تعالى أن يجعل ردنا هذا
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 خالصا لوجهه وليس لحد فيه شيء، وهو فقرات من
 كتابنا الذي سيصدر في حق هذا المكفر، والله نسأل

التوفيق والسداد.آمين.
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