
– 
 

  
  

  قطع أوداج املغراوي ومن معه
  وصفع الصحفي علي حسن على قفاه

  
  

  ألخينا الفاضل 
  أبي عبد الرمحن علي بن صاحل الغربي

أعانه ا  
  



  بسم ا الرمحن الرحيم
  

 أَماناِتكُم وتخونوا والرسولَ اللَّه تخونوا لَا َآمنوا الَِّذين أَيها  يا﴿:تعاىل قال اهللا 
متأَنونَ ولَمع٢٧:األنفال [﴾ت.[  

  ].٥٨:األنفال  [﴾ الْخاِئِنني يِحب لَا اللَّه ِإنَّ ﴿ وقال ـ عز وجل ـ 
  ].٥٢:يوسف [﴾ الْخاِئِنني كَيد ِدييه لَا اللَّه وأَنَّ﴿ وقال جلّ وعز 

 اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ :قَالَ  رضي اهللا عنه هريرةَ أَِبي عن وروى اإلمام الترمذي 
  .١"  اللَّه يشكُر لَا الناس يشكُر لَا من" وسلَّم علَيِه

  :قَالَ هللا تعاىل عنه  رضي اهريرةَ أَِبي عنوروى اإلمام مسلم 
 ولَا تباغَضوا ولَا تناجشوا ولَا تحاسدوا لَا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ"

 أَخو الْمسِلم ،ِإخوانا اللَِّه ِعباد وكُونوا بعٍض بيِع علَى بعضكُم يِبع ولَا تدابروا
سلَا ِلِمالْم هظِْلملَا يو ذُلُهخلَا يو هِقرحى يقْوا التناهه ِشرييِرِه ِإلَى وداٍت ثَلَاثَ صرم 

 دمه حرام الْمسِلِم علَى الْمسِلِم كُلُّ الْمسِلم أَخاه يحِقر أَنْ الشر ِمن امِرٍئ ِبحسِب
الُهمو هضِعر٢"و.  
 تقي الدين ابن عبد الرمحن املغراوي مل يشكر شيخه الدكتور حممد٣احممد: قلت 

 وأكرمه وأنقذه من اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ الذي أحسن إليه بعد اهللا تعاىل  

                                                
 .باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك ) ١٩٥٩.(أخرجه الترمذي يف الرب والصلة  1
 )٢٥٦٤ (بأخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلدا 2
انظر ما سيأيت من كالم الدكتور حممد أبو .كما ثبت عندنا بالدليل ) حممد ( وليس ) احممد (هكذا إمسه احلقيقي  3

 ..."تقي الدين اهلاليل كما عرفته " ه يف كتابه األخري الفضل عن



من الذين  مع أولئك الذين بدأ معهم مسارهمستنقع البدعة والتهافت على بيع القرآن 
  .يتعجلون القرآن وال يتأجلونه 

 موته ـ بل زاد على ذلك أن ظلم الدكتور اهلاليل وخذله واحتقره يف حياته  وبعد
مه قدره  وعللينقص من األكاذيب ه بني العوام ن يشيع عنرمحه اهللا تعاىل ـ حيث كا

وبنفسه نه عجب بعلمه ـ زعم ـ ألال املغراوي إبن عبد الرمحن ، وما هذا من احممد 
 هد له باإلمامة  العلماء السلفيونم  العلم الذي ش، فقام ليسقط شيخه ذاك اإلما

  . املعاصرون  بال منازع 
 باملرء وكفى اهللا، خيشى أن علما باملرء كفى «: قال مسروق عن روى ابن عبد الرب 

  4» بعمله أعرفه إمنا «: عمر أبو قال » بعمله يعجب أن جهال
يضا أمثال الشيخ عبد العزيز فعجبه بنفسه جعله يتطاول على ثلة من العلماء األفاضل أ

   .٥بن باز والشيخ األلباين ، بل واإلمام أمحد ، وابن تيمية
 جيوز أن يقال يف حقه صلى اهللا عليه وسلم ما البل قال هذا السفيه يف حق رسول اهللا 

  .ذلك بالتفصيل يف حمله  إن شاء اهللا  تعاىل ل النفي  ، وسوف نعود ولو على سبيل
  :  وصدق القائل 

  .فلقد محلت بضاعة ال تنفق ***سفيه حكمة إذا محلت إىل و
 وقد مات شيخنا اهلاليل ساخطا عليه  غاضبا منه بل سئل قبل موته بأيام  من طرف 

 ـ رمحه يا دكتور هل زارك ابن عبد الرمحن فانتفض الدكتور "؛: أحدهم فقال له 
  ".ذاك عدو الرمحن": قائالمن مكانه اهللا تعاىل ـ 

                                                
  ).١/٥٦٩(جامع بيان العلم وفضله  4
  )من هنا(سبق أن نقلنا ذلك من أشرطته بالتفصيل  فليعد إليها من شاء الوقوف على ذلك يف موضعه  5



خ وقدار حبضور األألخ الفاضل أيب إبراهيم مصطفى م لعرب اهلاتفال  ويف اتص
من الشاهد سكناري وآخرين مسعوا بأنفسهم هذا الكالم الفاضل أيب الدرداء عبد اهللا أ

   .  الذي مسع من شيخنا الدكتور اهلاليل ذلك  الكالم بنفسه
حىت بعد موت وكما سبق ذكره فإن احممد بن عبد الرمحن املغراوي بقي على حاله 

الدكتور اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   يقدح فيه ويف علمه ويف كتبه ، ويصفه 
  .  ٦باجلاهل األعمى 

                                                
الذي كان " سبيل الرشاد يف هدي خري العباد "  بعد موت الدكتور اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  وانتشر كتابه  6

.... " قال يف سبيل الرشاد : يطلب اهللا تعاىل قبل سنوات عديدة أن يوفقه إلصدار كتاب يف التوحيد  قبل موته 
أن يوفقين اهللا تعاىل إىل مجع آيات التوحيد بأنواعه  وتفسريها مل أزل منذ عهد الشباب أمتىن ) " ٥/٣(الطبعة الشرعية 

  ".بأحاديث النيب الكرمي ، وبأقوال الصحابة  والتابعني ،  ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
 فبعد ما بلغ احممد بن عبد الرمحن املغراوي خرب الكتاب ، وعلم احلاقد عدو شيخه أن اململكة العربية السعودية هي اليت
قامت بطبع هذا الكتاب عن طريق األستاذ حممد العبد السالم امللحق التعليمي السعودي آنذاك ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

اشتغل فؤاد املغراوي وأجج احلقد الصدر،وأعمى احلسد قلبه خصوصا أنه كان حبيس املغرب وال يستطيع الدخول إىل 
على قذف احملصنني ، مث هو آنذاك يزعم أنه الرجل ) لدة مثانني ج( السعودية ألنه ينتظر صك قضائي شرعي بـ 

هذا سبيل .... " :"سبيل الرشاد "الوحيد باملغرب الذي يفهم عقيدة التوحيد ومنهج األنبياء والرسل  فقال يف حق 
  ....".الضالل 

التوحيد الذين اطلعوا  واجلاهل املفتري يتهم بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وغريه من علماء 
  .على الكتاب قبل طبعه

 وقد تواتر هذا الكالم عنه عن جمموعة خمتلفة ممن زاروه مبدينة مراكش ، مل جيمعهم جملس واحد مع املغراوي بل يف 
  .جمالس خمتلفة 

 ١٩٧٦-١٣٧٦فسافر عنده أحد كبار تالمذة الدكتور اهلاليل  الذي كان  مقربا منه ، وهو شيخي أيضا يف سنوات 
  .وما بعدها ، إال أنين تربأت من صنائعه منذ سنوات عديدة 

فتبسم املغراوي .... " سبيل الضالل "، هو ..."سبيل الرشاد"فسأل هذا احممد بن عبد الرمحن املغراوي عن قوله يف 
با ملا سأله ، قال ابتسامة املكر وأجاب السائل جبواب يا ليته سكت  ومل يتلفظ به قال باحلرف للسائل الذي  كان غاض

  ".أموت على ملة اليهود والنصارى إن قلت هذا على سبيل الرشاد : " املغراوي



شيخنا اهلاليل ) شيخه ( وقد بدأت تظهر على هذا الضال أعمى البصرية جنايته على 
ـ رمحه اهللا تعاىل ـ حيث انقلب على عقبيه  ونسي كل ما كان يتلفظ به أو سطره 

 ليحض بوده حق عدو الصحابة  الضال عبد السالم ياسني ، إذ بدأ يتزلف إليهيف 
وعطفه ـ خابا وخسرا ـ  وما تلفظ به كذلك يف حق املتمركسني عبدة الشياطني 

فرباير اعداء اهللا ورسوله برفع شأم ، كل هذا حمفوظ عندنا سنقصم به ٢٠أصحاب 
  .ستنفرة  يركض وراءه ركوض احلمر املكل عاٍوظهره  وظهر 

وقد سبق مين أن أخرجت  جرح شيخنا الدكتور اهلاليل يف املغراوي الذي جاء يف 
صورة والذي حصلت على نسخة م) ١٩٩٦- ١٤١٧(ثالث صفحات ألول مرة سنة 

الدكتور اهلاليل ، عبد الغين بوزكري ، مث وثقت الرسالة عند كاتبها  خنتمنه من 
 كاتبها  اهلاليل ، وأنه أمالها عليه وهودكتورأمحد بن سالم املساوي الذي شهد أا لل

  . )م١٩٧٩- هـ١٤٠٠(، وكان ذلك سنة 
وقد قامت جمموعة يف تلك الفترة  منهم عاق أمه الذي سبها وانتقص منها أمام املأل 

، فزاروا أمحد بن سالم املساوي يف  عبد الصمد٧املخذول املدعو  أبو أنس اخلميسي
الرسالة وصدق ما ذكرته ، فأجام بنفس الكالم ، مشال املغرب وسألوه عن حقيقة 

 وأنه هو كاتبها بعد وأن الرسالة هي ثابتة للدكتور اهلاليل  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

                                                                                                                                                             
لقد مسعت هذا عدة مرات من العديد ممن زاروه ومسعه كذلك داعية من تالمذة الدكتور : قال السائل وهو حيكي يل 

 عبد الوهاب البنا ـ رمحه اهللا تعاىل ـ اهلاليل أيضا من جمموعة أخرى وليس لنا أي تعليق إال كالم الشيخ حممد
حرام عليك أن تعني حممد بن عبد الرمحن املغراوي ألنه ال يستحق أن يكون : "للدكتور اهلاليل يف حق املغراوي قائال

  ...".داعيا لسوء خلقه  وقلة دينه وأخاف أن يكون قامسيا ثانيا يريد بذلك عبد اهللا القامسي النجدي 
  
.  عنه أهل بلده يف ذلك زيادة على اعترافه بالكذب مرارا ومسائل أخرى لبس عباءا عن خوارم املروءانظر ما نشره  7

 ـخاب وخسرـ



إمالئها من طرف الدكتور اهلاليل عليه ، وقد أخربين املخذول املدعو أبو أنس 
الرسالة ، فأخربنا اخلميسي بنفسه هذا الكالم ، وقال لقد سألنا ابن سالم عن حقيقة 

 وكان ذلك يف جلسة خاصة سنة أا ثابتة للدكتور اهلاليل  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 
مث ملا أعيد إخراج الرسالة بعد ذلك بدأ الكاذب عاق أمه يشكك )١٩٩٧-١٤١٨(

فيها ويف حقيقتها وتناسى ما قاله أمام ذاك امع بدار احلديث حبي يعقوب املنصور 
حبضور الثعلب املاكر  املدعو أبو عبد العزيز األعمريي ) ١٩٩٧-١٤١٨(بالرباط سنة

.  
 ن آلمالعلم من به اكذلك الصحفي الذي يزعم أن جر  ومن الذين شككوا يف الرسالة 

  . ٨)من أحط أهل البدع(، بل هو   ماء، وهو كسراب بقيعة حيسبه الظمآن
الذي ) ٢٠٠٧-١٤٢٨(املخذول الفتان علي حسن اجلبان ، حيث ذكر ألحدهم سنة 

إنين أشك يف له نورة يف موسم احلج أن علي حسن قال أخربين بذلك بنفسه باملدينة امل
  " هذه الرسالة  ومصداقيتها

 الذي جرابه بالضاللة وقد أفصلت الرد على هذه املسألة لكشف كذب الصحفي
، علي حسن اجلبان  مع نشر جرح الدكتور اهلاليل يف صاحب الغدر ن والبدعة مآل

  .واخليانة احممد بن عبد الرمحن املغراوي عدمي األمانة 
 عليه ، وأن اهللا تعاىل ال يضيع أجر   وال يعلى أن ذكرنا فإن احلق يعلو وكما سبق

 اهللا تعاىل حيفظ علمهم ، فإنوا الدنيا ،العلماء السلفيني إذا ماتوا وفارقالعاملني ، وأن 
  .وه هلذه األمة من علم نافع  وعمل صاحل وجيعل كلمتهم باقية إىل يوم الدين مبا قدم

بدعة  والضالل ،  وكالسهام يف  تبقى كالنار حترق أفئدة أهل الم ورسائلهم فكتبه
  .رة أهل األهواء  وأعداء هذا املنهج السلفي خاص

                                                
  منقول إلينا من قبل األخ فتحي العلي –حفظه اهللا -هذا اجلرح للشيخ ربيع *8



 ولن يفلح خمذول مبطل غاوي محل عليهم سيف العداء للتنقيص منهم  والتقليل من 
  .املنصورةمنهجهم  ؛ منهج الطائفة 

فهاهي رسالة الدكتور اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ بعد موته خبمس وعشرين سنة 
حترق فؤاد احممد املغراوي  وأنصاره الذين تكالبوا معه على موائد ) ١٩٨٧-١٤٠٧(

  .اجلمعيات احلزبية  يقتاتون  من فتاا 
  .فهم على هذا اجتمعوا ، وعلى بطوم افترقوا 

  :قَالَ عنه اللَّه رِضي هريرةَ أَِبي عن"ري روى اإلمام البخا
 والْخِميصِة والْقَِطيفَِة والدرهِم الديناِر عبد تِعس وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ"
  .٩"يرض لَم يعطَ لَم وِإنْ رِضي أُعِطي ذاِإ

نقحة من جرح الدكتور اهلاليل  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ للضال فهذه نسخة مزيدة  وم
الغاوي احممد بن عبد الرمحن املغراوي  ومن معه ، وصفعة للصحفي علي حسن على 

  .عن منهج السلف مثبورقفاه شاهد الزور  والذي 
د هنا  شهادتني للدكتور حممد أبو الفضل أحد كبار تالمذة الدكتور اهلاليل ورفإننا ن

 اهللا تعاىل ـ  حيث عرضت عليه الرسالة اليت جرح  فيها شيخنا اهلاليل  ـ رمحه
املغراوي فأثبت خبطه أا ثابتة للدكتور اهلاليل ، وأن ما جاء فيها عن الدكتور اهلاليل  

  . بنفسه وكان حاضرا آنذاك هـ رمحه اهللا تعاىل ـ  قد شهد
  :  الرسالة فوائد زاد علىبل 
  )حممد ( وليس ) احممد (وي وإثباته  بـ منها حتقيق اسم املغرا -

غراوي الشهادة املزورة ، وامسه  ومنها ذكر اسم الرجل الذي اشترى عنده احممد امل
  ). بريك(

                                                
  ."احلراسة يف الغزو يف سبيل اهللا " باب ) ٢٨٨٦( أخرجه البخاري يف اجلهاد  والعسر   9



والشهادة الثانية من الدكتور حممد أبو الفضل ما جاء عنه يف كتابه األخري الذي  -
الصفحة يف .  "١٠ تقي الدين اهلاليل كما عرفته"صدر قبل شهرين بعنوان 

فهذه شهادة ثانية من رجل عاش مع الدكتور اهلاليل ـ رمحه اهللا ) ١٢٢- ١٢١(
شاهد الزور تعاىل ـ  ومع الضال الغاوي  احممد بن عبد الرمحن املغراوي ، تلقم 

 ، الكاذب علي مآلنحجرا وتسكته إىل األبد الصحفي الذي جرابه بالبدعة 
  .حسن اجلبان 

  : عنيد قولهيف هجو مفتٍر ١١ ومما قاله شيخنا يف ديوانه
  وأشرق نور ال خييب قاصده** لقد قام دين احلق  واحنط جاحده  -
 وقول رسول اهللا طابت موارده **  وذاك كتاب اهللا أصدق ناطق   -
 وجافيهما املوىل من اخلري طارده** فَقَاِفيهما ال شك بالنصر ظافر -
 .ا اهللا شائدهوهل يهدم اإلنسان م** ومن رام يطفي ذاك النور خاسر -

                                                
صفر ( حقيقة هذا الكتاب أن وفقين اهللا تعاىل أن طلبت من الدكتور أبو الفضل يف زياريت له يف بيته يف شهر  10

أثناء ذكر بعض ما عاشه مع الدكتور اهلاليل أن يكتب يف هذا الباب ولو بعض  الصفحات ) ٢٠١١ يناير -١٤٣٢
لقوا عنان أقالمهم بالكتابة عن الدكتور اهلاليل ، وهم حىت يسد الطريق على املتطفلني من كل من هب ودب الذين أط

  .ال يعرفون عنه شيئا 
وبإحلاح  من بعض اإلخوان عقدت العزم على : " ... بقوله ) ٩الصفحة (فوافق  وقد أشار إىل ذلك يف الكتاب يف 

  ... ". ـ رمحه اهللا حترير نبذة من السرية الذاتية لشيخنا  ومعلمنا فضيلة الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل 
-١٤٠٦(ولنا مؤاخذات كثرية على هذا الكتاب وصاحبه اليت  ظهرت لنا فيما بعد  وإن كنا نعرفه منذ سنة : قلت 

ألنه ) ٢٠١٠-١٤٣٠(، إال أنين مل أحتك به  ومل  أجالسه إال عن طريق أحد اإلخوة قبل سنتني أي يف سنة )١٩٨٦
  .ع الدكتور سنوات بعد عودته من السعودية قطع  عالقاته م

الذي ارمتى عليه بغري حق تاجر الكتب ".منحة الكبري املتعايل يف شعر وأخبار حممد تقي الدين اهلاليل "اسم الديوان  11
" سبيل الرشاد يف هدي خري العباد " املشهور الفتان ، مشهور حسن سلمان ، وكذلك فعل بكتاب الدكتور اهلاليل 

ه ذين الكتابني وقد خصصت له بتوفيق  من اهللا تعاىل  ردا مفصال ، نسأل اهللا حيث جىن على نفسه وانكشف أمر
 .تعاىل أن يعيننا على إمتامه



  :وقال ـ رمحه اهللا يف أمثال احممد بن عبد الرمحن املغراوي 
  أصيب بذاك السهم يف ثغرة النحر ** وكم رائش سهما ليصطاد غريه  -
 حقري كفأر صال يف غيبة اهلر **وهل أنت يا مغرور إال معبد  -
 من النسر والعقبان والبازي والصقر** وقربة أضحى هلا اجلو خاليا -
 .ويسقيك كأس احلتف كالصاب  والصرب** حي يوما سيأتيك صائد فال تفر -

وإىل القراء ما ذكره الدكتور حممد أبو الفضل عن احممد بن عبد الرمحن املغراوي  
 ١٢لشيخل: قال :" ١٢١الصفحة "  كما عرفته  تقي الدين اهلاليل ": يف كتابه 

وخمتلفة ، فهو ينصح ، وصنائعه متعددة الدكتور أيادي بيضاء على كثري من الناس ،
أين ملا خرجت من البيت يف ي القلوب بالعلم وحيث على طلبه ، وأذكر يوما حي

حاجة كلفت ا ، وما هي إال خطوات خطوا ، حىت استوفقين شاب حنيف يرتدي 
من شعر املعز ، سألين ) إهاب الغنم ( رة و ينتعل نعال مرقعا ، وحيمل  هيضسباال، أ

اليل ، فأرشدته إليه مث انصرفت لقضاء حاجيت  وعند العودة عن بيت الدكتور اهل
جاء من الصحراء ١٣علمت أن ذلك الشاب النحيف احممد بن عبد الرمحن املغراوي 

                                                
" الشيخ " سبق أن ذكرت يف عدة جهات أن الدكتور اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ كان ال حيب املناداة  عليه باسم 12
لزاوية ، والشيخ كذلك هو صاحب اجلوقة  الشعبية  اليت إن الشيخ هو صاحب الطريقة الصوفية ، شيخ ا: قائال، 

  ...".الدكتور :" وكان ـ رمحه اهللا تعاىل يقول ومسعنا هذا  منه مرارا قولوا " أحيدوس " تسمى عند الرببر باملغرب 
فليعد " كشف ما جىن به التجار الفجار  على كتب حممد تقي الدين اهلاليل املخيار" وقد توسعت يف هذا يف مقدمة 

 .إليه من شاء املزيد ،وسيأيت بعد هذه الرسالة إن شاء اهللا على هذا املوقع
مل يكن للدكتور  حممد أبو الفضل أي علم برسالة الدكتور اهلاليل إىل الشيخ الصقر يف جتريح احممد بن عبد الرمحن  13

  .٢٠١٠-١٤٣١املغراوي حىت عرضت الرسالة عليه يف بيته سنة 
ديد بل جل ما جاء فيها يف علمه مثل قدوم املغراوي عند الدكتور اهلاليل  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  فشهد آنذاك أن الع

تقريبا ، وشراء املغراوي الشهادة املزورة مث مؤاخذة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ) ١٩٦٤-١٣٨٤(وكان ذلك سنة 
لى صنائعه  وتشفع له عند الشيخ بن باز  ـ البنا  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ للدكتور اهلاليل ، بعدما سامح املغراوي ع



بتوجيه من الدكتور ، وأقام عنده يف البيت ، مث تشفع له عند مدير املعهد  اإلسالمي 
األول ، ويقفز السنة األوىل ، املختار السنتيسي، ليسجله يف السنة الثانية من الطور 

دكتور مسألته فاستجاب له وسجله ، ودرس سنة كاملة ، ويف تلك الفترة ، أثار ال
حد احملسنني بأربعني رياال يعطيها البن عبد الرمحن املغراوي يف العرس ، فالتزم أ

 ، أسبوعيا ، وكلفين بتعليمه اللغة العربية ، وكان يف إقاميت سبورة أعلمه من خالهلا
 فقد اكتسب أصدقاء إىل البيت ، وأخرى ال يأيت يأيت ، وكان الود سائدا تارة

ويف آخر  السنة الدراسية  وأنا عائد ، إذ استوقفين احممد هذا ، وأطلعين .  وأحبابا
على شهادة متابعة الدروس أخذها من إدارة املعهد ، واملفاجأة أا شهادة مزورة 

  خادمة عنده للمدير ، وزوجته  العون اخلاص١٤ها من بريكااشتر
 
  
  

                                                                                                                                                             
ريال سعودية بعدما أوقفوا  عليه راتبه مدة سنتني ، هنا قال الشيخ حممد ١٢٠٠رمحه اهللا تعاىل ـ لريد للمغراوي راتبه 

 ـ بن عبد الوهاب البنا قولته اليت سبق أن نقلتها  عن رسالة  الدكتور اهلاليل   وكان  ذلك يف بيت الدكتور اهلاليل
 . رمحه اهللا تعاىل ـ حبضور الدكتور حممد أبو الفضل

فماذا يقول جراب .  هذه الشهادة من الضال احممد بن عبد الرمحن املغراوي  بنفسه أنه اشترى شهادة مزورة- 14
  .الزور والبهتان الصحفي علي حسن اجلبان على شهادة قرينه

  خاب  الفاعل والكاذب فاحممد املغراوي ، والصحفي أنكر صنيع حليفه زورا  ـ 
 اسم بريك  مل يأت يف  جتريح الدكتور اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ للضال الغاوي احممد املغراوي يف رسالته للشيخ -

عبد الكرمي الصقر  وهذه زيادة يف الكشف  والفضح والتعرية ليس من علي بن صاحل الغريب حيث قام فئام من أهل 
  .موننا باختالق هذه الرسالة اإلفك والزور والبهتان يته

  : وقد صدق شيخنا ـ رمحه اهللا تعاىل  كما قال
 .ويسقيك كأس احلتف كالصاب  والصرب** فال تفرحي يوما سيأتيك صائد  -

  



 ، فجاملته وانصرفت مث انتقل إىل معهد ١٥فقال وهو يضحك اشتريتها بألف ريال
اشراردة  ألجل إمتام الدراسة فيه ، لكن الرياح جتري مبا ال يشتهي السِفن ، فطلبت 

إدارة فاس من إدارة مكناس إحالة ملف الطالب عليها ، فلما مسع ذلك خاف أن 
أمره ، فرحل إىل مراكش ، وذه الشهادة املزورة يكون قد حصل شهادة ينكشف 

الطور األول من التعليم األصلي ، هذا إن جنح ، ألن اإلمتحان جيري وطنيا يف آخر 
السنة ، مث يطوي أربع سنوات ، فيكون قد طوى الثانية والثالثة واألوىل من الثانوي 

  .يقة والثانية من الثانوي وهذا التاريخ واحلق
مث غابت عين أخباره حىت علمت من الدكتور أنه كتب رسالة القبول يف اجلامعة البن 

عبد الرمحن ، وخترجت وتركته ، وكان االتصال به قليل ، فإذا جاء للمناقشة يف 

                                                
أقول هذه شهادة أخرى من احممد املغراوي يصرح خبيانة هللا تعاىل ، اعترف منه وهو يضحك ، وهذا هو حال هذا  15

  .الضال 
تطهريا له ،ففرمن حكم اهللا تعاىل ، )  جلدة٨٠(الطالب بالزنا يف اجلامعة اإلسالمية فحكم عليه باخللد فقد قذف ذاك 

ودخل املغرب وهو يضحك ويسب ويشتم املفترى عليه أي ذاك الطالب املغريب ، وهو ليومنا هذا مل يطهر من إمث 
لعاوي احممد بن عبد الرمحن املغراوي للطالب القذف فهل علي بن صاحل الغريب هو من اختلق قصة اام الضال اال

  .املغريب بالزنا 
  سبحانك هذا تان عظيم 

  .أن احممد الوغراوي اشترى الشهادة بستني درمها –رمحه اهللا تعاىل –جاء يف رسالة شيخنا الدكتور اهلاليل : للتذكري 
والصواب معه كما ذكر يل بنفسه ألنه هو  )مخسون درمها(وذكر الدكتور أبو الفضل هنا أنه اشتراها بألف ريال أي 

فأين سيخفي اجلراب املآلن بالزور والبهتان الصحفي علي . من أخرب الدكتور اهلاليل بذلك أي الدكتور أبو الفضل 
حسن اجلبان رأسه من هذه الشهادة من احممد بن عبد الرمحن املغراوي أحتت موائد من يغدقون عليهم بفتاا ، أم 

  . بالشهادة املزورة خلائن األمانة احممد بن عبد الرمحن املغراوي يستر زوره 



 نزل عندي ، وإذا ذهبت إىل مراكش نزلت عنده ، وفوجئت يوم األحد ١٦الرباط 
  .لباب ، فأذن هلم فدخلوا وسلموا وأنا عند الشيخ جبماعة مراكش يف ا

: وقال ابن عبد الرمحن بالباب ، فتغري وجه الدكتور ، وغضب غضبة فياللية وقال 
  : ولن أمسح له بتاتا وأنشدك١٧ذلك يسفهين يف احملافل وخيطؤين فال أمسح له بالدخول 

  فلما قال الشعر هجاين **أعلمه القافية كل يوم 
                                                

جاء احممد بن عبد الرمحن املغراوي إىل مدينة الرباط ، ومسعنا حنن )١٩٧٦-١٣٩٦(مما أتذكره أنا شخصيا يف سنة  16
بالشبيبة (تلك الفترة طلبة مسجد دينيا باملدينة العتيقة بالرباط بقدومه ، وأنه سيناظر جمموعة ممن كانوا يتسمون يف 

أتباع عبد الكرمي احلمداوي املعروف يعيد الكرمي مطيع ، وكان يف تلك الفترة قد قتل عمر بن جلون التابع )اإلسالمية 
ودار النقاش بعد صالة العشاء يف مسجد صغري )الشبيبة اإلسالمية (حلزب االحتاد االشتراكي وام بقتله جمموعة من 

وال زلت أذكر أننا كنا ملتفني حول احممد بن عبد الرمحن " مدينة بالعرفان"  الذي يسمى اآلنباحلي اجلامي بالرباط
املغراوي على إثارة خافتة حىت ال حيس بنا املسؤولون عن احلي اجلامعي خصوصا وأن مقتل عمر بن جلون كان 

  .حديث عهد 
 أحدمها حنيفا له شعريات تغطي دقنه ، ززما جاء يف وقد أطال احممد بن عبد الرمحن املغراوي املناقشة مع الشابني وكان

النقاش قول احممد بن عبد الرمحن املغراوي إن ما فُعل باالحتادي عمر بن جلون أي قتله هو الصواب ألنه كان عدوا 
غراوي فقال للم" الشبيبة اإلسالمية "هللا ولرسوله ويشتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنطق النحيف الذي ينتمي إىل 

  " إن شيخكم األلباين حيرم هذا القتل ويقول ال جيوز ألن هو خروج على احلكام "
ويف الصباح مسعنا أن "ما أفسد هذا الدين إال األلباين :"فغضب احممد بن عبد الرمحن املغراوي  وصاح يف وجهه قائال 

  .املغراوي غادر إىل السعودية 
ان علي حسن كذلك حاضراً  معنا يف هذا اللقاء ،ليشهد بالزور دفاعا فهل كان جراب الزور والبهتان الصحفي اجلب

 - سبحانك هذا تان عظيم -عن احممد بن عبد الرمحن املغراوي 
وفيه –رمحه اهللا تعاىل –هذا كشف وفضح آخر بإسناد عايل يرويه الدكتور أبو الفضل عن شيخنا الدكتور اهلاليل  17

  .اليل على الضال الغاوي احممد بن عبد الرمحن املغراوي الدليل الكايف على سخط الدكتور اهل
فهل علي بن صاحل الغريب هو من اختلق الرسالة كما زعم املبطلون الكاذبون ، وهذه زيادة مل تأت يف رسالة الدكتور 

 مصداقية اهلاليل  رمحه اهللا تعاىل ، وهل ال زال اجلراب املآلن بالزور والبهتان الصحفي اجلبان علي حسن يشك يف
 ولَا تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم {قال تعاىل . رسالة الدكتور اهلاليل رمحه اهللا تعاىل يف جتريح ابن عبد الرمحن املغراوي 

  .]٣٦/اإلسراء [}ِإنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَِئك كَانَ عنه مسئُولًا



   اشتد ساعده رماين فلما**أعلمه الرماية كل يوم 
ووقعت قطيعة بني الشيخ ومورده، وبدأت األلسن تنقل عنه ما ال حيبه الدكتور 

وتأصلت العداوة ومتكنت ، وأظن ما أصيب به من ابتالء يف هذه الدنيا راجع إىل ١٨
  .دعوة الشيخ عليه ، ومات والشيخ وهو غري راض عنه إنا هللا وإنا إليه راجعون 

كتور حممدأبو الفضل عن احممد بن عبد الرمحن املغراوي وصنيعه  هنا ما ذكر الد:قلت
  . الذي كان أوله تزوير شهادة مدرسية–رمحه اهللا تعاىل –املخزي مع الدكتور اهلاليل 

وأظن ما أصيب به من ابتالء يف هذه الدنيا راجع إىل دعوة الشيخ :" وقول الكاتب 
  ".عليه 
  ) .١٤٠٧- ١٩٨٧(بسنتني حيث مرض سنة  بعد موت شيخنا الدكتور اهلاليل :أقول

حلت بالضال الغاوي احممد بن عبد الرمحن املغراوي أول ) ١٩٨٩-١٤٠٩(يف سنة 
  .مصيبة كانت مما كسبت يداه حيث قذف طالبا يف اجلامعة اإلسالمية بالزنا 

                                                
لعدو شيخه  ناكرا  جلميله احممد بن عبد الرمحن املغراوي العديد مما تلفظ به يف حق ذلك سبق أن نقلنا يف كشفنا  18

اإلمام العلم الذي أكرمه بتوفيق من اهللا تعاىل وأحسن إليه وجعله مثل ابنه حىت أبلغه اجلامعة اإلسالمية وطلب من 
 ريال سعودي شهريا ، وملا حصل له ١٢٠٠  أن خيصص له مبلغا  بقدر– رمحه اهللا تعاىل -الشيخ عبد العزيز بن باز 

وجاء باكيا ، ما حصل مع الدكتور اهلاليل جعل طعنه يف الدكتور اهلاليل وتسفيهه وحتريض السفلة والرعاع عليه 
 –رمحه اهللا تعاىل – ساحمه وكتب للشيخ عبد العزيز بن باز –رمحه اهللا تعاىل –بدموع التماسيح واستعطف الدكتور 

  .راتبه الذي أوقفوه عنه مدة سنتني فرد للمغراوي 
رمحه اهللا –الدكتور اهلاليل )شيخه (إال أن املغراوي عاد بعد مدة لصنيعه املخزي فحمل مرة أخرى سيف العداء على 

   ويعجبين ما مسعته من أحدهم نقال عن أحد الشعراء قوله –تعاىل 
  وأنت لشاتنا أبدا ربيب **قتلت شويهيت وفزعت نفسي 

فمن أنبـأك أن أباك ذيب ** ا وربيت فينا غذيت لبا  
 فال أدب يفيد وال أديب ** إذا كان الطباع طباع سوء 



وال بأس أن نعيد ذكر هذا القذف ملن مل يقف عليه فيما كشفنا به احممد بن عبد 
  .راوي من قبل الرمحن املغ

ة إىل رئيس كتب احممد بن عبد الرمحن املغراوي رسال ) ١٩٨٩-١٤١٠(يف سنة 
 يتهم فيها  –رمحه اهللا تعاىل –نذاك الشيخ عبد العزيز بن باز اجلامعة اإلسالمية آ

 املغريب بالزنا وأن زواجه كان  بطريقة غري صحيحة ، وأنه ١٩الطالب حممد باقشيش 
جته جاء ا من املغرب إىل املدينة املنورة ، وأنه عميل جلهات يزين بامرأة بصفتها زو

  .مغربية يعمل لصاحلها ضد اململكة العربية السعودية 
 - رمحه اهللا تعاىل-فلما مسع رئيس اجلامعة اإلسالمية أنذاك الشيخ عبد العزيز بن باز 

عة اإلسالمية ذا الكالم وخصوصا مة الزنا وهذا كان يهمه ألن الطالب تابع للجام
واملرأة اليت ام بالزنا معها توجد باملدينة املنورة طلب فورا فتح حتقيق يف النازلة ، مث 

وكذلك فعل )أيب مالك (صدر جواز السفر من الطالب حممد باقشيش املعروف بـ
  .جبواز زوجته 

                                                
 الدكتور حممد باقشيش خترج بعد ذلك من اجلامعة اإلسالمية وحصل على شهادة الدكتوراة فيما بعد ، وهو  19

ه ومنهج هذه الثلة هو على سبيل السرورية ينتمي إىل مجعية ابن عبد الرب اليت أسسها الدكتور احلسني أيت سعيد وغري
يقيم الدكتور حممد باقشيش اآلن باململكة العربية السعودية حيث يدرس الفقه املالكي ، وسبق له أن قدم عمال يف ما . 

-يف الوقت الذي كان فيه املغراوي يرتب كتاب التمهيد على األبواب الفقهية " بالتمهيد البن عبد الرب النمري " يتعلق
  . حيث مل يسلم من لسانه أيضا ابن عبد الرب النمري ، وقد سبق أن أخرجنا هذا يف الرد عليه -زعم

عبد الرحيم لطفي  ) ١٩٩٤-١٩٩٣-١٩٩٢-١٤١٤-١٤١٣-١٤١٢(وحيكي كاتب املغراوي يف تلك الفترة سنة 
نسأل اهللا تعاىل السالمة يف " .يشأسرع يف العمل قبل أن يسبقنا باقش" أن احممد بن عبد الرمحن املغراوي كان يقول له 

  .   ديننا 



 احممد هنا حتركت جمموعة من الطلبة املراكشيني باجلامعة اإلسالمية واستنكروا اامات
بن عبد الرمحن املغراوي الكاذبة والزائغة واتصلوا برئيس اجلامعة اإلسالمية وأعطوه 

  .وعدا أم سوف يثبتون براءة حممد باقشيش بالوتائق واألدلة الكافية 
وفعال استطاعوا احلصول من احملكمة الشرعية باملغرب على نسخة عقد زواج حممد 

كمة بذلك وأرسلت نسخة من العقد ووثائق باقشيش وأنه عقد شرعي ، اعترفت احمل
  .أخرى إىل اململكة العربية السعودية 

–رمحه اهللا تعاىل –وما ان توصل رئيس اجلامعة اإلسالمية الشيخ عبد العزيز بن باز 
بتلك الوثائق املوثقة إداريا ، حىت عرض األمر ورفع اامات املغراوي إىل احملكمة 

عي صكا شرعيا جبل احممد بن عبد املغراوي املفتري الشرعية ، أصدر القاضي الشر
  . جلدة للتطهري من القذف ٨٠

 الصك جبلده رإال أن هذا الفاسق مل ميتثل حلكم اهللا تعاىل الشرعي حيث أخرب بإصدا
  .فخر فارا هاربا إىل اليمن بالليل

من ومن أجل هذا قال فيه العالمة الشيخ احملدث محاد األنصاري جرحا ال يصدر إال 
الفأر (العارفني بعلم اجلرح والتعديل ، حيث قال عن احممد بن عبد الرمحن املغراوي 

ومعناه أن الفار فويسق ، واملغراوي فسق بقذفه حملمد باقشيش فهو فاسق مثل ) الفار 
  الفأر 

  .أي اهلارب من حكم اهللا تعاىل حيث رفض التطهري ليومنا هذا " الفار"
 أهل العلم يعد فاسقا ألنه مل يطهر باجللد ، وفيه وهو بالنصوص الشرعية وكالم

. خالف أنه يبقى على ذلك وإن جلد ، ولكن الراجح رفع الفسق عنه بعد التطهري 
هذه أول مصيبة حتل على هذا العدو لشيخة مبا . واملغراوي مل يطهر نفسه باجللد 



ودية وأهوا  وأشدها عليه ما بدأ يصرح به أخريا بعد رجوعه من السع٢٠كسبت يداه 
وإن كانت ليس من الصيت  ولكن مقارنة مع باقي التصرحيات انقالبه على عقبيه يف 

املدعو )الدميخرايف (حق عدو الصحابة وآل البيت شيخ الطريقة الياسنية  الدميقراطية 
  .عبد السالم ياسني 

 مات  املغراوي إن الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل٢١وأخريا نقول البن عبد الرمحن
ويف نفسه حسرة منك ومن صنائعك املخزية وااماتك إليه باجلهل ، واألعمى ، وأن 

كتبه مملوءة باألحاديث الضعيفة واملوضوعة ، وأن دعوته مل تلق جناحا وال قبوال ، 
وكان كلما ذكر أحدهم إمسك يف جمالسه أطرق رأسه مليا ، وغمره األسى وغلب 

                                                
حكى يل أخريا .وغري ذلك هو كثري عنده ، أول مصيبة حتل  عليه فعال ،غري أن اامه لآلخرين بالزنا ، والكفر  20

 أحد رؤساء أحد االس العلمية وهو من املتخرجني من اجلامعة اإلسالمية أن احممد املغراوي امه أنذاك بالكفر وترك
  .الصالة والزنا 

قال فسلمت .فاستدعي الطالب رئيس الس العلمي حاليا إىل مكتب املشرف على الطلبة ، فوجد املغراوي جالسا 
  .عليهما ، فلم يرد املغراوي السالم وذلك حىت يثبت للمسؤول  صحة مزاعمه ، وأنين كافر 

أين كنت ألتقي : فأجابه الطالب "  تارك للصالة  مسعت أنك ال تصلي وأنك: "فالتفت املسؤول عن الطالب وقال له 
بك يا شيخ وأسألك أحيانا ، أليس يف املسجد ، قال نعم ، وانا ملا رأيتك ومل أكن أعرف امسك اتضح يل غري ما 

  .مسعت عنك ، وكان يشري بكالمه إىل املغراوي 
إمنا أنقله للرد عليهم :  م ، قال الطالب كيف تنقل كالم الكفار وتستشهد: مث سأله . قال واملغراوي مطأطأ هامته 

ملاذا ملا ينتهي املوسم : مث سأله . وهذا كتايب بني يديك " اإلقتصاد"خصوصا يف مسألة يزعمون التفوق فيها أي 
  .الدراسي يف اجلامعة اإلسالمية تسافر عن طريق الرب إىل تركيا مث أوربا مث تدخل إىل املغرب 

لسياحة وال تظن أنين أذهب إىل أوربا للزنا ، وإال أين الدليل حىت ال تقذف مسلما بالزنا ، فأجابه الطالب أنا أحب ا
فالتفت . نسأل اهللا تعاىل أن يساحمنا ، فاذهب لشأنك يا بين : فسكت الشيخ املسؤول عن الطلبة مث قال للطالب 

 ذا وأشار إىل املغراوي قال فلن أساحمه أبدا    الطالب إىل الشيخ فقال له أما أنت فأنت يف حل ساحمنا اهللا وإياك وأما ه
". إبن عبد الرمحن ."هكذا كنا نعرفه يف حياة شيخنا الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل ، وهكذا كان ينادي عليه  21

 يرفع من شأنه وقدره ذه التسمية إال أنه خاب ظنه فيه ، وما جىن  –رمحه اهللا تعاىل –وكان الدكتور اهلاليل 
  .]٢٢٧/الشعراء[}وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَ {غراوي إال على نفسه امل



 يسفهين وحيارب دعويت وانا ساخط عليه غاضب منه عليه احلزن ، فيقول هذا الرجل
، لقد أكرمته وأحسنت إليه بعد اهللا تعاىل ، ولكن ال خري فيه وانتظروا عاقبته ، 

–رمحه اهللا تعاىل –وهاهي فراسة ذاك العامل السلفي الشيخ حممد بن عبد الوهاب البنة 
 نسأل اهللا – األفق  بدأت بوادرها تلوح يف- كما جاءت يف رسالة الدكتور اهلاليل  

  . السالمة والعافية 
فال تظن أن إساءاتك لشيخنا اهلاليل ستذهب سدى فقد بدأنا كشفك منذ مدة أي 

  منذ سنوات بعدة رسائل كشفنا فيها حالك ،  وجهاالتك 
  .وتكفريك للمسلمني وسوء خلقك وتسليط لسانك بالولوغ يف أعراض العلماء 

ستتواىل باحلق على أم رأسك ، فلن تعود منها إال فانتظر مرة أخرى الصفعات اليت 
مذموما مدحورا ، خائبا خاسرا فأنا بإذن اهللا تعاىل وعونه عصا موسى تلقف إفكك 

وإين لك كما قال شيخنا اهلاليل مرة . وجرمك وزيفك عن منهج السلف الصاحل 
  ألحد التيجانيني 

  فغدا بة لطري عناق ** كم عدو وطأته بعتاقي 
أهل االفك والبهتان الصادون عن السنة "ن كذلك أن ما ولغت به يف مسودتك وال تظ

حيث رميت بسهامك املنكسر العلماء السلفيني الذين قدموا لك النصح " والقرآن
لألوبة عما أنت قائم عليه من تكفريك للمسلمني ، ونعتك معام باجلاهلية وغري 

  " من الصادين عن السنة والقرآن ذلك ، بأم أهل افك وتان بل وأم كذلك
والصدود هو اإلعراض فذهبت إىل تكفري تلك الثلة من العلماء السلفيني الذين 

نصحوك باالبعاد عما انت غارق فيه  إىل ترقوتك يف مستنقع التكفري والتجهيل ، 
فرددت إحسام إليك إساءة ومن بينهم ذلك العامل اجلليل والسلفي النحرير  الذي 

 ،  فقابلت إحسانه إليك إساءة وقبحا وسبا طاملا أحسن إليك  وأكرمك بعد اهللا تعاىل



وشتما وهذه خصلة فيك مل تنفك عنك ، وصدق القائل وال يهمنا إال الشطر الثاين 
  : من قوله 

  .وإذا أنت أكرمت اللئيم متردا
  .فسلطت لسانك عليه أيضا بأسلوب ال تتقن ومل تتفنن إال فيه 

ة على من أطاع شيطانه وزين وياحسر" من افكك وتانك عنه ٣٣فقلت يف الصفحة 
له سوء عمله فصده عن احلق، وبقي خادما لشيطانه ،مطيعا له يف التزيني ، صادا الناس 

عن كتاب رم ، وسنة نبيهم ، زاعما أنه يذب عن السنة ومنهج السلف وهو لعمر 
اهللا حمارب هلا بالليل والنهار ،  ميسي يف سخط اهللا ويصبح يف غضب اهللا ، تلعنه 

الئكة بالليل والنهار على أفعاله القبيحة اليت يظهرها للناس يف ثوب النصح والدفاع امل
  " .عن السنة 

لو طلب أحدهم منك يا مفلس أن تصف له الشيطان ملا وجدت عبارات أكثر : قلت 
من هذه وأشدها على إبليس فهذا تكفري منك لذلك العامل اجلليل الذي مل يترك شيئا 

–  وذكر يل هذا بنفسه ٢٢عله ، وقد مسعت هذا منه مشافهة حيسن به إليك إال ف
 وأبقاه إلخوانه وأبنائه السلفيني فهذا الوالد الفاضل والعامل اجلليل –حفظه اهللا تعاىل 

يستحي املرء منه إذا جالسه أو حضر جملسه فهو بقي السلف وقدوة للخلف ، وقد 
فقلت وهكذا فعل ". غراوي لقد فعلت كل شيء مع امل"... قال يل حفظه اهللا تعاىل 
وما قلته بل ولغت به ولوغ الكالب يف إناء –رمحه اهللا تعاىل –بشيخه الدكتور اهلاليل 

أسيادهم يف حق هذا الوالد الفاضل والعامل اجلليل إال حبا منك يف الدرهم والدينار ،   
حىت ترضي خصوم الدعوة السلفية أمثال أولئك الذين يغدقون عليك من فتات 

                                                
 ) .٢٠٠٧-١٤٢٨(ذكر يل هذا حفظه اهللا تعاىل يف بيته يف أحد لقاءايت به يف موسم احلج  22



ائدهم عبد الرمحن عبد اخلالق ، وطارق العيسي وعبد اهللا السبت وغريهم من كبار مو
  .رؤوس احلزبية املقيتة 

   يف ديوان شعره –رمحه اهللا تعاىل –ومما جاء عن الدكتور اهلاليل 
  "هجو مفتر معاند"قصيدة ومسها بعنوان 

  سريديك يا مغرور ما أنت عابده ** أعابد دينار ودار ومنصب 
   هتعيب عليهم أمرهم وتباعد** على أهل املناصب زاريا وكنت 

  تورع ذئب حني خابت مقاصده ** وتبدي على العالت منه تورعا 
  ذممته شاقتك الغداة موائده  ** فلما ظفرت اليوم املنصب الذي 

  وأبديت نابا أنت من قبل غامده ** نسيت به دينا وخلقا وغرية 
  سع اغتياب ال تزال تعاوده بل** وصرت على أهل الفضائل عقربا 

  كأنك شيطان كثري مفاسده **ومل نر سهما من لسانك ساملا 
  .حتارب فيه من تراه يعانده ** وتزعم أن العلم دأبك نشره  

  –رمحه اهللا تعاىل –ومرة أخرى نقول هلذا الغوي املبني ، ال تنس قول الدكتور اهلاليل 
  حلتف كالصاب والصرب ويسقيك كأس ا**فال تفرحي يوما سيأتيك صائد

  . فقد جاءك هذا اليوم ومن قبله أيام كشفك وفضح عورك 
وإىل القراء شهادة الدكتور حممد أبو الفضل  على رسالة الدكتور حممد تقي الدين 

يف جتريح احممد بن عبد الرمحن املغراوي  بصحة انتساا –رمحه اهللا تعاىل –اهلاليل 
   خبط يده – رمحه اهللا تعاىل–للدكتور اهلاليل 

  
 
  



  



  



  
  



 


