
  مقدمة  كشف ما جنى به التجار الفجار على كتب الدكتور اهلاليل املخيار
==================================== 

١

  

  :مقدمة
  

  كشف ما جىن به التجار الفجار 
  

  على كتب الدكتور اهلاليل املخيار 
  
  
  
  

  ألخينا الفاضل 
  أبي عبد الرمحن علي بن صاحل الغربي

أعانه ا   
  



  مقدمة  كشف ما جنى به التجار الفجار على كتب الدكتور اهلاليل املخيار
==================================== 

٢

  بسم ا الرمحن الرحيم
  

 ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا  وحمن  ،ونستغفره نستعينه و حنمده ،هللا حلمدإن ا
 إله ال أن وأشهدهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له سيئات أعمالنا ،من ي

  .ورسوله عبده احممد أن وأشهد له شريك ال وحده اهللا إال

آل [﴾ مسلِمون وأَنتُم إِالَّ تَموتُن والَ تُقَاتِهِ حق اللَّه اتَّقُواْ آمنواْ الَّذِين أَيها يا﴿
  ])١٠٢(:عمران

 رِجالًا مِنهما وبث زَوجها مِنها وخلَق واحِدةٍ نَفْسٍ مِن خلَقَكُم الَّذِي ربكُم اتَّقُوا الناس أَيها يا﴿ 
 علَيكُم كَان اللَّه إِن والْأَرحام بِهِ تَساءلُون الَّذِي اللَّه واتَّقُوا ونِساء كَثِريا
  ]١:النساء[﴾رقِيبا

 ذُنُوبكُم لَكُم ويغْفِر أَعمالَكُم لَكُم يصلِح * سدِيدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتَّقُوا آَمنوا الَّذِين أَيها يا﴿ 
نمطِعِ وي اللَّه ولَهسرو زًا فَازَ فَقَدا فَوظِيم٨١-٨٠:األحزاب[﴾ ع.[  

   :بعد أما 
 عليه اهللا صلىي حممد رسول اهللا هد ياهلد وخري  تعاىل ،اهللا كتاب احلديث أصدق فإن 

  ١.، وكل ضاللة يف النارضاللة بدعة وكل ، وكل حمدثة بدعة،حمدثاا األمور وشر ،وسلم

                                                
هذه هي خطبة احلاجة اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمها أصحابه، وكان يفتتح ا خطبه : قلت 1

أصحابه ومواعظه وهي ليست خاصة بالنكاح فقط ،كما يظن الكثري ، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلمها 
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 تَعلَمون وأَنْتُم أَمانَاتِكُم وتَخُونُوا والرسولَ اللَّه تَخُونُوا لَا آَمنوا الَّذِين أَيها يا ﴿:قال اهللا تعاىل
  ].٢٧:األنفال [﴾

  ].٨:املؤمنون [﴾ راعون وعهدِهِم لِأَمانَاتِهِم هم  والَّذِين﴿:وقال ـ عز وجل ـ
روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما 

 ومن خاِلصا مناِفقًا كَانَ ِفيِه كُن من أَربع: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال 
تلَةٌ ِفيِه كَانصخ نهِمن لَةٌ ِفيِه تكَانصخ فَاِق ِمنى النتا حهعدأ ِإذَا :يِمنتانَ ؤخ، 

  ٢."فَجر خاصم وِإذَا ،غَدر عاهد وِإذَا ،كَذَب حدثَ وِإذَا

                                                                                                                                                            
، والترمذي يف اجلامع )٢١١٨(وأبو داود يف السنن). ٣٩٣-١/٣٩٢(بني يدي كل حاجة كما روى ذلك أمحد 

  .عن ابن مسعود )١١٠٥(
فإن حديث ابن مسعود مل خيص النكاح ، ):١٨/٢٨٧(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف الفتاوى 

  "عباد بعضهم بعضا ، والنكاح من مجلة ذلك وإمنا هي خطبة لكل حاجة  يف خماطبة ال
وقد أحىي شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ذكرها   ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف العديد من كتبه ورسائله  وجاءت يف 

مواضع من فتاويه،كما أحىي ذكرها كذلك الشيخ السلفي أبو العبادلة حممد ناصر الدين األلباين  ـ رمحه اهللا تعاىل 
" خطبة احلاجة اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمها أصحابه "  ذلك رسالة قيمة بعنوان ـ ، وأصدر يف

  .قام بطبعها عدة مرات
اليت " خطبة احلاجة " فهذه هي الطبعة الثانية  لرساليت : أما بعد  :" ٥ قال رمحه اهللا  تعاىل يف مقدمة الطبعة الثانية ص

  .ه وسلم يعلمها أصحابه كان رسول اهللا  صلى اهللا  علي
 عزمنا على إصدارها بعد أن مضى زمان مديد على نفاذ نسخ الطبعة األوىل ــ الطبعة األوىل صدرت سنة عام 

واشتدت حاجة كثري من القراء إىل ). م١٩٧٠هـ١٣٨٩(بدمشق ، والثانية صدرت عام )م١٩٥٤هـ١٣٧٣(
املدرسني ، فقد أخذوا يفتتحون ذه اخلطبة خطبهم  ودروسهم الوقوف عليها ، وقد نفع اهللا ا العديد من اخلطباء و

  اهـ  ". ، وبذلك أحيوا سنة من سنن النيب صلى اهللا عليه وسلم  كادت أن تنسى 
  . وللشيخ الفاضل سليم اهلاليل ـ حفظه اهللا تعاىل ـ رسالة مفيدة فيها

  ).٥٨(م يف كتاب اإلميان باب عالمة املنافق ، ومسل)٣٤(أخرجه البخاري  يف كتاب اإلميان  2
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  قيامة كما جاء من حديث ابن مسعود وغريه، وأخرب عليه السالم حبال الغادر يوم ال
قال النيب صلى اهللا عليه : روى اإلمام البخاري عن ابن مسعود رضي اهللا عنه  قال 

  ٣"هذه غدرة فالن : لكل غادر لواء  يوم القيامة ، يقال : " وسلم 
  .وحرم عليه السالم ظلم املسلم واحتقاره كما حرم دمه وعرضه وماله

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : م عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  روى اإلمام مسل
 بيِع علَى بعضكُم يِبع ولَا تدابروا ولَا تباغَضوا ولَا تناجشوا ولَا تحاسدوا  لَا"وسلم
 ولَا يخذُلُه ولَا ظِْلمهي لَا الْمسِلِم أَخو الْمسِلم ،ِإخوانا اللَِّه ِعباد وكُونوا بعٍض

هِقرحى يقْوا التناهه ِشرييِرِه ِإلَى وداٍت ثَلَاثَ صرِب مسِرٍئ ِبحام ِمن رأَنْ الش 
ِقرحي اهأَخ ِلمسِلِم كُلُّ الْمسلَى الْمِلِم عسالْم امرح همد الُهمو هضِعر٤ " و  

                                                
ومسلم   ...." ماتت أَنها فَزعم جاِريةً غَصب  ِإذَا: "باب ) ١٥٨٥) (٦٩٦٦(احليل : اخرجه البخاري يف كتاب  3

 )١٧٣٧(اجلهاد والسري " يف كتاب 
  ).٢٥٦٤(أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة  4

النووي / مسلم " .[م وخذله واحتقاره  ودمه وعرضه وماله حترمي ظلم املسل: " باب : قال اإلمام النووي 
١٦/١٢٠.[  

يظن العديد أن اإلمام مسلم  هو من بوب كتابه  الصحيح وهذا جهل من هؤالء ، فاإلمام النووي هو من : قلت 
  .بوب صحيح مسلم واعتىن بأبوابه 

ا  ـ رمحه اهللا ـ  رتب كتابه على مث إن مسلم) : " ١/٢١(قال ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف مقدمة صحيح مسلم  
: قلت. أبواب  فهو مبوب يف احلقيقة ولكنه مل يذكر تراجم األبواب فيه لئال يزداد ا حجم  الكتاب أو لغري ذلك 

وقد ترجم مجاعة أبوابه  بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس جبيد  إما لقصور يف عبارة  الترمجة  وإما لركاكة  لفظهما 
  اهـ" .، وأنا إن شاء اهللا أحرص  على التعبري عنها بعبارات تليق ا يف مواطن واهللا أعلم وإما لغري ذلك

فعلى من أورد حديثا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من صحيح مسلم أن يذكر الكتاب ورقم احلديث فقط ، : قلت 
، أو أن يشري "باب كذا وكذا:مام النووي قال اإل: " وإن شاء أن يذكر الباب فعليه أن يشري إىل اإلمام النووي بقوله 

يف مقدمة رسالته أو كتابه أنه إذا مجع بني الكتاب  والباب ، فالكتاب لإلمام مسلم مع رقم احلديث يف صحيحه ، 
وذا مييز القارئ بني عمل اإلمام مسلم  يف .. وأما الباب فهو من ترمجة اإلمام النووي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

  .عمل اإلمام النووي على صحيح مسلم صحيحه  وبني 
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   صاحل الغريب ـ غفر اهللا تعاىل له ولوالديه ـقال علي بن
هذه نصوص شرعية من العينني النضاختني كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه الصحيحة كما 

 حممد تقي الدين اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  أوردناها ٥كان يقول شيخنا الدكتور

                                                                                                                                                            
أخرجه مسلم  يف "  وهذه من املسائل النادرة عند الذين يوردون أحاديث صحيح مسلم، فنجد الواحد  يقول مثال 

  ".الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم :" باب ) ١٩(كتاب اإلميان 
وقد شاع هذا وذاع عند الكثري ، ". صحيحهوهذا كما سبق بيانه  يوهم القارئ أن مسلما هو من ترجم أبواب 

وألخينا الفاضل الشيخ سليم اهلاليل تفصيل مفيد وجيد يف هذا الباب ، مع فوائد حديثية  أخرى ينفع اهللا تعاىل به 
فلريجع إليه من شاء  التوسع يف هذه املسألة وغريها ، بارك اهللا تعاىل فيه ويف عمله وهدانا اهللا وإياه . طالب العلم 

 . لى العلم النافع والعمل الصاحل على منهج األنبياء والرسل ع
وكان ينبه على هذه املسألة كثريا يف جمالسه "  الدكتور "هكذا ـ رمحه اهللا تعاىل ـ حيب املناداة عليه باسم  5

-هـ١٣٩٦(أما باقي تالميذه فهم يعرفون ذلك منه ،  وقد مسعنا هذا منه يف صغرنا يف سنوات . وخصوصا للغرباء 
١٩٧٧-١٩٧٦(-)١٣٩٧.(  

يا دكتور  أنا لست بشيخ ؛ إن الشيخ هو صاحب : قل: " ألول مرة ) الشيخ (وكان يرد على كل من ناداه بـ 
الزاوية الصوفية ،شيخ الطريقة ، والشيخ كذلك صاحب أحيدوس  واجلوقة الشعبية  للغناء يف البوادي ، وأنا لست 

  .كذلك
  .ة كما يطلق عليها فرقة الغناء الرببري: أحيدوس

كان شائعا يف املغرب يف فترات بعد خروج االستعمار الفرنسي وبقي يف "الشيخ " وصدق رمحه اهللا تعاىل ، فإن اسم 
يظن انه واحدا من هذين  السالف ذكرمها ؛ " الشيخ "فكان املرء العادي إذا مسع هذا االسم . بعض املناطق إىل اليوم

  . يخ الفرقة املوسيقية شيخ الطريقة الصوفية ، أو ش
)( ١٩٦٤يوليوز ١-١٣٨٤صفر ٢١( جاء عنه  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  يف رسالة إىل احلسن اهلاليل ـ مؤرخة يف 

فال تلقبين بشيء من األلقاب ما عاد الدكتور وهو لقب جامعي حيصل عليه كل من أمت : " ... قوله ) ١/٧٢/ق
اخلصوص، ويف سائر العلوم عموما، وهذا ينطبق علي ألين خترجت يف دراسته طرق البحث يف بعض العلوم املعينة ب

  ".جامعة برلني قبل عشرين سنة 
ترمجة :" يف موضوع) ١٩٤٠-١٣٦٠( وهو يقصد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ مناقشة رسالة الدكتوراة  سنة : قلت 

-١٣٦١(اة يف الفلسفة سنة وقد حصل ا على شهادة الدكتور" اجلماهري يف اجلواهر للبريوين " مقدمة  كتاب 
  .مث غادر إىل العراق مرة أخرى)١٩٤٦-١٣٦٦(اليت بعدها دخل إىل املغرب حيث استقر  يف مشاله إىل سنة )١٩٤٠
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وكشف بني يدي مقدمة هذه الرسالة من أجل إحقاق احلق ، وإزهاق الباطل  
حفنات من خائين األمانة، من أهل الغدر واخلتل الذين تسلطوا على إرث هذا العامل 

السلفي  الذي قضى حياته منافحا عن منهج األنبياء والرسل ، مدافعا عنه بكل ما 
رزقه اهللا تعاىل من علم وفهم  على هدي السلف الصاحل ، مدحضا شبه املخالفني ، 

لني، حمبا ألهل هذا املنهج السلفي املبارك، مبغضا ألهل  وتأويل اجلاهلني ، وغلو الغا
  .الكفر والعناد ، والبدعة والفساد 

 وأقصد حبفنات خائين األمانة أصحاب املطابع املرتزقة الذين تسلطوا على كتب هذا 
اإلمام فأفسدوا لبها ولباا ، وأساءوا إليه  وإىل علمه الذي كان فيه على هدي 

هم السلف الصاحل عقيدة ومنهجا وسلوكا فرفع اهللا به شأنه  وكان الكتاب والسنة وف
 ويضع أَقْواما الِْكتاِب ِبهذَا يرفَع اللَّه ِإنَّ" رمحه اهللا تعاىل  حقا كما جاء يف احلديث 

  ٦ " آخِرين ِبِه

                                                                                                                                                            
العيون الزاللية يف " أما الرسالة اليت نقلنا منها كالم الدكتور اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ، فهي ضمن جمموع 

وقد . توي على رسائل الدكتور اهلاليل للعديد ممن كانوا يتصلون به للفتوى  أو غري ذلك ، وهو حي" الفتاوى اهلاللية 
وفقين اهللا تعاىل أن أحصل عليها عن طريق األخ  الفاضل عبد الغين بوزكري خنت الدكتور اهلاليل  الذي قال عنه يف 

رته ابين الرب ختين عبد الغين وقرأ علي هذا الكتاب  وتوىل تصحيحه  حسب ما أم) : " ٦/٢٦٨(سبيل الرشاد 
  .اهـ" بوزكري  وفقه اهللا تعاىل خلدمة اإلسالم واملسلمني ،وأطال بقاءه وختم له بالسعادة والغفران 

وقد أخربين عبد الغين بوزكري  أنه أرسل ذا اموع إىل مشهور حسن سلمان على أن يرسل إليه مثن التصوير 
وقد أصدر تاجر الكتب املشهور اخلوان مشهور حسن .  ولو بسنتيم واحد واإلرسال فلم يتوصل منه حلد الساعة

ومل يشر من "  رسائل العالمة السلفي حممد تقي الدين اهلاليل املغريب "سلمان هذه الرسائل يف كتاب مستقل بعنوان 
  .أين حصل على تلك الرسائل وال شكر الذي أرسلها إليه 

 هور حسن سلمان على كتب الدكتور اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  وسنعود بالتفصيل يف كشف ما جىن به مش
 ِبها فَعِملَ غَيِرِه أَو ِفقٍْه ِمن ِحكْمةً تعلَّم من وفَضِل ويعلِّمه ِبالْقُرآِن يقُوم من  فَضِل:باب ) ١٣٥٣(أخرجه مسلم  6

  .وعلَّمها
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بل ومل يكن أولئك املفسرون من قراصنة املطابع عند خيانة األمانة العلمية ، : قلت 
وسنعود لكل هذا . زادوا على ذلك الغدر ، والكذب على اإلمام السلفي  وورثته 

فإن " بالتفصيل  يف هذا الكشف واإليضاح ،  وكما جاء عن الصادق املصدوق 
  "الكذب يهدي إىل الفجور 

روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 
 الصدق يهدي إىل الرب  وإن الرب يهدي إىل اجلنة ، وإن الرجل ليصدق إن:"وسلم قال 

حىت يكون صديقا ، وإن الكذب يهدي إىل الفجور ، وإن الفجور يهدي إىل النار 
   .٧"وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا 

ع ومن هذا احلديث النبوي أخذ الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل مرتزقة املطاب: قلت 
  ) .التجار الفجار ( الكذبة 

  .  قال ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف حق هؤالء املرتزقة بالعلم
ذكرت فيما مضى أن النسخة اليت كانت عندي من تفسري ابن كثري اليت نشرا " ... 

مطبعة االستقامة فيها أخطاء كثرية وبطر ونقص ، ويف هذا : املطبعة اليت تسمي نفسها
 طبعة بريوت لعلي أجدها ساملة بأكملها، وقد فزعت إىلآية املوضوع  ترك تفسري 

". إنا هللا وإنا إليه راجعون " من ذلك الداء ، فإذا ا مسروقة من املطبعة املذكورة ، 
على فساد الكنوز اليت خلفها لنا السلف فصارت بأدي التجار يطبعوا ألجل الربح 

يف حق طلبة العلم،وعلوم اإلسالم يتيمة الدنيوي  وال يبالون مبا يرتكبونه من اجلرائم 
كعلوم اللغة العربية ، ليس هلا مجاعة تشرف على طبعها ونشرها وتأذن يف ذلك ملن 

                                                
 أَيها يا ﴿باب  قول اهللا تعاىل ).٦٠٩٤(والبخاري يف كتاب األدب. ن أخرجه مسلم يف كتاب صالة  املسافري 7

وا الَّذِينناتَّقُوا آم كُونُوا اللَّهو عم ادِقِنيومسلم يف كتاب الرب والصلة . وما ينهى عن الكذب ] ١١٩:التوبة [﴾ الص
  .وأآلدب
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يكون له أهال ،  وتضرب على هؤالء التجار الفجار وليس للتجار ضمائر  وال مروءة 
 حتملهم على احملافظة على هذا التراث وعلى أن ال يصدر من مطابعهم ما يشني

مسعتهم وهذا جزء من الشقاء الذي يعانيه املسلمون  يف هذا الزمن فهم كما قال اهللا 

 علَى إِسرائِيلَ بنِي مِن كَفَروا الَّذِين لُعِن ﴿تعاىل يف بين إسرائيل 
 كَانُوا) ٧٨ (يعتَدون وكَانُوا عصوا بِما ذَلِك مريم ابنِ وعِيسى داوود لِسانِ

 مِنهم كَثِريا تَرى) ٧٩ (يفْعلُون كَانُوا ما لَبِئْس فَعلُوه منكَرٍ عن يتَناهون الَ
نلَّوتَوي وا الَّذِينكَفَر ا لَبِئْسم تمقَد ملَه مهأَنْفُس خِطَ أَنس اللَّه هِملَيفِي عو 

 ما إِلَيهِ أُنْزِلَ وما والنبِي بِاللَّهِ يؤمِنون انُواكَ ولَو) ٨٠ (خالِدون هم الْعذَابِ
ماتَّخَذُوه اءلِيأَو لَكِنا وكَثِري مهمِن املائدة [٨.﴾) ٨١ (فَاسِقُون . [  

  :قال علي بن صاحل الغريب   غفر اهللا تعاىل له ولوالديه
 الكتب واإلرث الشرعي هلذا وقد طالت أيادي هؤالء املرتزقة من التجار الفجار

اإلمام فلم يفلت هو أيضا من صنيعهم املخزي كما صنع من سبقهم على الدرب 
فهذه عادة مذمومة ، . القرصنة واخليانة والظلم والفجور بكتب العديد من العلماء 

وخزي يتوارثه عبدة الدرهم  والدينار بعضهم عن بعض ، ال ينظرون إال إىل الربح 
ن كان على حساب دين اهللا تعاىل روى اإلمام البخاري عن أيب هريرة الدنيوي ، وإ

                                                
 )١/١٦٩(سبيل الرشاد يف هدي خري العباد  8
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٩

 والدرهِم الديناِر عبد  تِعس": قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه قال 
  .٩"يرض لَم يعطَ لَم وِإنْ رِضي أُعِطي ِإنْ والْخِميصِة والْقَِطيفَِة

 وشاع بني مرتزقة املطابع ودور النشر باإلساءة إىل هذا العالمة وملا استفحل األمر
السلفي النحرير واألديب األريب ،بالتسلط على طبع كتبه  ورسائله اليت غمطوا فيها 

ورثته حقهم بالكذب والغدر واخليانة ،مث أساءوا كذلك حىت إىل علمه مبا جاء يف 
عدة صفحات وإدخال كتاب بعض تلك الطبعات  املسروقة من بتر ونقص وسقط ل

  .يف آخر ، والتزوير عن الدكتور اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 
 عزمت بعدما استخرت ريب  عز وجل فهداين سبحانه إىل التصدي هلؤالء املرتزقة من 

التجار الفجار وكشف صنيعهم املخزي واالنتصار للحق بفضح ما أقدموا عليه يف 
 تعاىل ـ وذلك من االعتراف له  مبا قدمه لدعوة حق هذا اإلمام العلم ـ رمحه اهللا

األنبياء والرسل  وهذا املنهج السلفي املبارك الذي قضى حياته ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 
  .من املنافحني عنه علما ودعوة 

فعزمت أن أقشر العصا هلؤالء لينكشف ملن جيهل حاهلم سوء عملهم وما اجترحوه 
هذا املنهج السلفي املبارك عن طريق هذا اإلمام العلم من املوبقات يف حق هذا الدين و

، وكشف الذين استصرخوا م من أولئك املهرولني الذين ظنوا أم سريفعون 
عقريم على حساب علم الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

عطي هلم واضعني أمساءهم  على تلك الرسائل والكتب موشحينها  مبا يروا أا ت
الشهرة والظهور باالستدراك عليه تارة  وختطيئته بل والكذب عليه تارة أخرى إىل 

غري ذلك من تلك العناوين التجارية اليت يرفعون ا عقريم ، وتعود بالنفع الدنيوي 
  .على أصحاا  دور النشر 
                                                

  ".اللَِّه سِبيِل ِفي الْغزِو ِفي الِْحراسِة" باب) : ٢٨٨٦( يف اجلهاد والسري أخرجه البخاري 9
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 الذي  وإنين ذا العمل املتواضع يف حق شيخنا الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل
 أعمال أخرى إن شاء اهللا تعاىل يف هذا السياق هو نصر للمظلوم ، ستأيت بعده

وانتصار من الظامل ،أما نصر املظلوم فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن الرباء 
 عن ناونها ِبسبٍع وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي  أَمرنا:"بن عازب رضي اهللا عنهما قال 

 ونصر السلَاِم ورد الْعاِطِس وتشِميت الْجناِئِز واتباع الْمِريِض ِعيادةَ :فَذَكَر سبٍع
.١٠"الْمقِْسِم وِإبرار الداِعي وِإجابةَ الْمظْلُوِم  

  قال احلافظ ابن حجر  ـ رمحه اهللا ـ
  ) الْمظْلُوِم نصِر باب(  : قَوله"

وض هة فَرِكفَاي ، وهو امِفي ع ظْلُوِمنيالْم كَذَِلكِفي و اِصِريناًء النلَى ِبنض أَنَّ عفَر 
 وحده علَيِه الْقُدرة لَه من علَى أَحيانا ويتعين الراِجح وهو الْجِميع ِبِه مخاطَب الِْكفَاية

 علَى غَلَب أَو عِلم فَلَو ، الْمنكَِر مفْسدِة ِمن أَشد مفْسدة ِإنكَاِرِه علَى بيترت لَم ِإذَا
 فَلَو ، الْمذْكُوِر ِبالشرِط اِلاسِتحباب أَصل وبِقي الْوجوب سقَطَ يِفيد لَا أَنه ظَنِه

تاوساِن تتدفْسالْم ريخط ، ترشاِصر وكُونَ أَنْ النا ياِلمن عل ِبكَوا الِْفع١١" ظُلْم.  
أي بعد قرصنة أول رسالة ) ٢٠٠٥-١٤٢٦(وقد انتظرت  سنوات منذ : قلت

للدكتور  حممد تقي الدين اهلاليل بل قل إن شئت قبل ذلك بأعوام أي منذ سنة 
الدكتور بطبع كتاب " دار اإلميان " ملا قامت دار تدعى باسم ) ٢٠٠٠-١٤٢١(

  ".الدعوة إىل اهللا يف أقطار خمتلفة :" حممد تقي الدين اهلاليل  

                                                
 .نصر املظلوم: باب)٢٤٤٥(أخرجه البخاري يف كتاب املظامل  10
  )٥/١١٩(فتح الباري  11
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من غري حشمة وال حياء ، مث " حقوق الطبع حمفوظة " ووضعوا على صفحته الثانية 
توالت القرصنة والسرقة لكتب الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

  .ذلك بعد ذلك مبا ال يسع املرء السكوت عن 
ومبا أن اهللا تعاىل قد أعطانا القدرة لنصر الدكتور اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

بكشف أولئك التجار الفجار وفضح صنائعهم املخزية وسرقتهم لورثته الشرعيني بل 
واإلساءة إىل ذلك إلمام العلم وعلمه عن طريق أولئك املهرولني الذين جاءوا  

 العلم ، فإننا مل نتوانَ على فعل ذلك نصرة يتعاملون على حساب ذلك اإلمام
  .١٢للمظلوم

وهو كذلك تذكرة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إىل بعض جتار املطابع 
وقراصنتها لألوبة والرجوع عن اإلساءة للعلماء وغمط حق ورثتهم بالكذب واخليانة 

لتستر على صنائعهم حتت والغدر ، عسى أن يتوبوا مما اقترفوه من إمث باسم الدين وا
  .غطاء نشر إرث العلماء 

                                                
وسوف أتبع هذا الكشف  إن شاء اهللا تعاىل  للتجار  الفجار برسالة أخرى  حول ما اجترحه مشهور حسن  12

وكذبه على الدكتور " سبيل الرشاد يف هدي خري العباد" ان يف حق كتاب الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل سلم
" منحة الكبري املتعايل " اهلاليل ، وغمط ورثته الشرعيني حقهم ، وكذلك ديوان الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل  

اجر الكتب اخلوان مشهور حسن سلمان ،يف ذينك وسيقف معنا القراء على أغاليط ومتويهات وتعامل جاءت عن ت
  .الكتابني 

كما أن اهللا تعاىل وفقنا لنسف أباطيل ومتويهات وأغاليط أعداء الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل ، وعلى رأسهم  
  .كما سبقت اإلشارة إىل ذلك " اجلاين إدريس هاين "الرافضي 

ما قدمه للدعوة السلفية املباركة باملغرب األقصى ودول عدة دعى وما هذا إال من باب االعتراف والشكر لشيخنا و
  .فيها إىل اهللا تعاىل إىل اهللا تعاىل 

كتاب الرب والصلة "[من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا " روى الترمذي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
)١٩٥٩.[( 
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قال رسول اهللا : روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة  رضي اهللا عنه قال 
 ِمنه فَلْيتحلَّلْه شيٍء أَو ِعرِضِه ِمن ِلأَِخيِه مظْلَمةٌ لَه كَانت من "صلى اهللا عليه وسلم 

مولَ الْيكُونَ لَا أَنْ قَبي ارلَا ِدينو مهكَانَ ِإنْ ِدر لٌ لَهمع اِلحأُِخذَ ص هِر ِمنِبقَد 
  .13" علَيِه فَحِملَ صاِحِبِه سيئَاِت ِمن أُِخذَ حسنات لَه تكُن لَم وِإنْ مظْلَمِتِه

 نَفْس تُظْلَم فَلَا الْقِيامةِ لِيومِ الْقِسطَ الْموازِين ونَضَع ﴿: وخنتم هذه املقدمة بقوله تعاىل 
 حاسِبِني بِنا وكَفَى بِها أَتَينا خردلٍ مِن حبةٍ مِثْقَالَ كَان وإِن شيئًا

  ].٤٧:األنبياء[﴾
 احلمد هللا الذي رفع من شأن أهل األمانة ، وأخزى ـ سبحانه وتعاىل ـ أهل الغدر 

  .واخليانة 
الرمحة املهداة  إىل اإلنس واجلان الذي جعل من آيات املنافق إذا  بيه وصلى اهللا على ن

  .ائتمن خان 
كما هو معلوم عند تالمذة شيخنا الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل 
ـ والعديد ممن اطلعوا على حاله أنه مل خيلف درمها وال دينارا ، فالبيت الذي سكن 

  .اعه قبيل موته بسنوات ألحد أقاربه ليعيش مبالهفيه مدة مبدينة مكناس ب
وامسها الكبرية ، يا " احلاجة "يف أحد األيام قالت له زوجته األخرية املعروفة بـ 

  ١٤.دكتور إننا ال منلك بيتا

                                                
  "مظْلَمته يبين هلْ لَه فَحلَّلَها الرجِل ِعند مظْلَمةٌ لَه كَانت من :"باب) ٢٤٤٩(أخرجه البخاري يف املظامل  13
حبكم تنقل الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ بني العديد من الدول املسلمة وغريها للدعوة،  14

  .رات من نساء خمتلفات ومضايقات االستعمار الفرنسي  واإلسباين والربيطاين  له فإنه تزوج عدة م
  .كان أول زواجه من اجلزائر من املشرية وقعت له فيه قصة غريبة طلق على إثرها املرأة األوىل 
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لقد تركت لكم اهللا  تعلى الذي :" فأجاا ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وقد فهم قصدها 
  ".ديد العون لكم سيوفق الشيخ عبد العزيز بن باز مل

                                                                                                                                                            
مث تزوج من اجلزائر مرة ثانية املشرية  ولد معها بنت تسمى عائشة  وهي اليت تزوج ا حممد عبد الكبري البكري 

   حيبه لكثرة الفضول وتعامله ، ولسانه السليط يعيش اآلن يف فرنسا  وكان الدكتور اهلاليل ال
 وعندما سافر إىل السعودية تزوج امرأة سعودية أجنب منها بنتني ومها صفية  وأمامة، وقد أخذ معه زوجته السعودية 

إىل اهلند فرفضت العيش معه هناك وطلبت منه الطالق فطلقها بالعراق ورجعت مع ابنتيها ، مث تزوج بالعراق بنت 
-١٤٣٠(نقيطي وهو غري اإلمام  املعروف بالعلم ، فولد منها شكيب مث خولة ، وقد زار شكيب املغرب يف الش

وقضى فيه عدة أيام  زار فيه أبناء عمومته مبدينة  تطوان ، وقد حاول الدكتور اهلاليل معها ايء إىل املغرب ) ٢٠١٠
) ١٩٦٦-١٣٨٦(ه الطالق من العراق فطلقها سنة فرفضت ألسباب  ال سبيل على اإلستطراد ا ، وقد طلبت من

  .وهو مبدينة مكناس 
ولد  معها ولده ) فاطمة فوكا تسكي (فغري هلا إمسها وأصبحت ) اَنا(وبأملانيا تزوج امرأة أملانية أسلمت وكان إمسها 

يل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  عبد املؤمن وهو يعمل ترمجان بربلني سبق أن التقيت به بالدار البيضاء يف بيت الدكتور اهلال
  .بعد موت والده ، صحبة عبد الغين بوزكري ) ١٩٩٦-١٤١٦(سنة 

مث تزوج من مدينة طنجة وتطوان  والقصر الكبري مث تزوج فطومة التطوانية وقد أحبها الدكتور اهلاليل كثريا حلسن 
 شيخي الذي حصلت منه على اإلسناد خلقها ، سأله مرة أحد كبار تالمذته الدكتور بل كان من املقربني إليه ، وهو

يف احلديث إىل اإلمام الترمذي ، وقد حصل عليه هو عن شيخنا الدكتور اهلاليل  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ إال أن هذا 
الشيخ سار على غري مسار شيخنا وشيخه الدكتور اهلاليل  يف الدعوة على منهج األنبياء  والرسل ، فتربأنا منه سنوات 

ت واقعة التقيت معه فيها بطلب من الشيخ ربيع املدخلي حفظه اهللا تعاىل الذي دلس عليه ذاك املعين عديدة مث حصل
باألمر وخفي عليه حقائق، وبعدها عدت ملقاطعته  وقد نشر اإلخوة أبو إبراهيم املصطفى موقدار ، وأبو الدرداء ما 

  . بيانات وتوضيحاتوقع مع ذاك املعين باألمر وما حصل على إثرها من أحداث يف عدة 
  .سأل ذاك املعين باألمر الدكتور اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  عن أحب األزواج إليه ، فقال هي التطوانية: قلت 

بالريصاين ، وكانت  ال ) عرفة (بنت القائد ) ١٩٦٠-١٣٨١(مث تزوج  الدكتور اهلاليل  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ سنة 
وات  مث طلبت الطالق فطلقها ،  مث زوجته األخرية الكبرية تزوجها سنة تنجب قضى معها الدكتور ثالث سن

وكانت امرأة فاضلة وهي جدة عبد الغين  بوزكري وكانت كلما مسعت أحد تالمذة الدكتور ) ١٩٦٣-١٣٨٣(
  اهلاليل  ذهب عند املغراوي غضبت عليه  
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وقد مسع الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز هذا الكالم عن طريق أحد الطلبة املغاربة 
فأثر ذلك فيه ، فتدخل عند امللك فهد بن عبد العزيز ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  فجاءت 

األوامر بعد ذلك للسفارة السعودية باملغرب لبناء بيت للدكتور حممد تقي الدين 
 رمحه اهللا تعاىل ـ  وهو البيت الذي باعه بعد ذلك ألحد أقاربه من أجل اهلاليل  ـ

  ١٥.العيش بثمنه
فالدكتور حممد تقي الدين اهلاليل  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عاش حياة بسيطة ، حياة 

  .العلماء  السلفيني  الذين ورثوا العلم ولو يورثوا درمها وال دينارا 
 ١٨/هـ١٣٨٤رجب ١٤( مؤرخة بـ ١٦اليل جاء يف  رسالة منه إىل احلسن اهل

ق " (العيون الزاللية يف الفتاوى اهلاللية " حمفوظة ضمن الرسائل بـ ) ١٩٦٤نونرب
/٧٣(  

                                                
 اهلاليل  نفسه كذلك حكاها تعاىل ـ بل الدكتور هذه القصة حكتها احلاجة زوجة الدكتور اهلاليل ـ رمحه اهللا 15

جلمع من طلبته الكبار بعدها مبدة يسرية ومنهم واحد نعرفه بامسه ال سبيل على ذكره هو الذي أخرب الشيخ عبد 
 كنا كما أننا كنا قد مسعنا هذا يف تلك الفترة مبسجد دينيا  مبدينة الرباط وهو املسجد الذي. العزيز بن باز ذا األمر 

نلتقي فيه لصالة الفجر  يوميا وحفظ آيات من القرآن الكرمي وقراءة كتاب فتح ايد  شرح كتاب التوحيد للشيخ 
  .عبد الرمحن آل شيخ ، والعقيدة الواسطية وشرحها خلليل اهلراس  وغريها من كتب التوحيد 

وصلى معنا صالة الفجر ) ١٩٧٧هـ١٣٩٨ ( ويف هذا املسد زارنا الشيخ العالمة حممد ناصر الدين األلباين  سنة
هناك وألقى كلمة حول تسوية الصفوف حيث بقينا معه مدة إقامته بالرباط ، وهو املسجد الذي منه ذهب العديد من 

الطلبة للدراسة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة بتزكية من اإلمام العلم الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل والذين 
  . لعشرات ، والذين يغطون اآلن غطيطا ال يسمع هلم مهسا وال ركزا يعدون با

احلسن اهلاليل ليس من أبناء عمومة الدكتور اهلاليل فهو من هالليني آخرين كان إماما يف مسجد مبدينة وجدة ،  16
  .وكان جده أمحد بن عبد العزيز اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ من العلماء مبنطقة سجلماسة 

... " سبيل الرشاد " ه الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ قصيدة يف أمساء اهللا احلسىن يف نقل ل
  .يف أربعة وثالثني بيتا ) ٦/٢٢٨ج(

  : قال رمحه اهللا هناك 
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  السالم عليكم  ورمحة اهللا وبركاته . إىل األخ  العزيز السيد احلسن اهلاليل "
  هـ يف وقت تراكمت فيه األعمال١٢/٦/٨٤فقد ورد كتابك املؤرخ بـ : أما بعد 

مع األمراض والضعف  وكرب السن  وضعف البصر حىت ال أقرأ  وال أكتب  وحتتم 
الشغل بالتدريس الكتساب الرزق ، ألنين قضيت شبايب وكهوليت يف حماربة االستعمار 

منفيا عن البالد  فكان جزائي فقد التقاعد ، وحتتم العمل لكسب القوت يف وقت 
  ...". اهللا وأسأله  املعونة والتأييد الشيخوخة واالستراحة ، فأفوض أمري إىل

  )١٩٧٨-١٩٥٩(- )١٣٩٨- ١٣٧٨(وقد أخربين كاتبه اخلاص ما بني عام 
مث الزيارة الثانية وكانت بتاريخ ) ٢٠١١ نونرب ٢٣-١٤٣٢ ذي احلجة٢٦( بتاريخ 

   ).٢٠١١ نونرب ٢٨ – ١٤٣٢ حمرم٢(
أن يذهب عند  أن أحدهم طلب يف ذلك الوقت من الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل

عالل الفاسي الذي كان زعيما حلزب االستقالل وكان ذلك بعد استقالل املغرب 
لكي خيرج له تقاعدا خصوصا أن الدكتور اهلاليل  وخروج املستعمر الفرنسي منه ، 

 وعلى مل حيارب استعمارا واحدا بل كان رمحه اهللا تعاىل واقفا يف وجه ثالث دول 
فلم ) ١٩٣٦- ١٣٥٦(من الدخول إىل املغرب منذ سنة رأسها فرنسا اليت منعته 

                                                                                                                                                            
ا تسهيال والقصيدة الثانية للعالمة أمحد بن عبد العزيز اهلاليل  السجلماسي  رمحه اهللا ، وقد عزمت على نقله"... 

  :حلفظ أمساء اهللا احلسىن وهذا نصها 
  تالفاه لطف اهللا من حيث ال أدري **  إذا نابين خطب وضاق به صدري 

  بأمسائه احلسىن املعظمة القدر ** وال سيما إذا جئته متوسال
  وأنت رحيم مالك اخللق واألمر** فيا اهللا يا رمحن إين لذو فقر

  وختمها بقوله رمحه اهللا تعاىل 
  وأحبابه واسترهم دائم الستر** ناظم اغفر يا إهلي وأهلهولل

  . وهللا ريب دائم احلمد والشكر ** وقارئها واملسلمني مجيعهم
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إال أن . مث إسبانيا ، واالجنليز ... يدخل إال عن طريق عبد اخلالق الطريس جبواز سفر 
كالما ما كان الدكتور ينتظر –رمحه اهللا تعاىل –عالل الفاسي قال للدكتور اهلاليل 
ل لوقفنا معك حىت لو كنت من حزب اإلستقال: "مساعه حيث قال له عالل الفاسي 

  .حتصل على التقاعد
إن خدمة الوطن املغريب ليست حمصورة يف : "فأجابه الدكتور اهلاليل رمحه اهللا تعاىل 

  ."اإلستقالليني فهي لكل املغاربة يف الدفاع عن الوطن سواسية 
  .مث انصرف الدكتور حممد تقي الدين حلاله 

 من أجل –رمحه اهللا تعاىل –ين عندئذ نصحه بعضهم أن يكاتب امللك احلسن الثا
  .ذلك 

ألين أخشى أن ال تصل أنا ال أكتب إىل امللك احلسن الثاين : فأجاب الدكتور اهلاليل 
  ".رسالة إليه فأحس بشيء يف قليب وأنا ال أريد أن أخلع البيعة له فأموت ميتة جاهلية 

الذي جعل للدكتور – رمحه اهللا تعاىل–إال أن اهللا تعاىل وفق الشيخ عبد العزيز بن باز 
حممد تقي الدين اهلاليل تقاعدا يتقاضاه عن عمله بالتدريس يف اجلامعة اإلسالمية 

  .فجزاه اهللا تعاىل خريا .باملدينة املنورة 
كان هذا استطراد مهم جدا حىت يقف الذين قاموا اليوم من أنصاف الرجال :قلت 

ن اهلاليل، أمثال ادريس هاين الذي املزابل يقدحون يف الدكتور حممد تقي الدي وحثاىل 
خص حبثا مطوال للدعوة السلفية باملغرب جعل الدكتور اهلاليل من منظري السلفية 

وقد خصصت هلذا الشيعي الشنيعي اخلسيس عميل كل شيطان باملغرب  ١٧التكفريية 

                                                
مل يترك أعداء املوحدين ومنهج السلف الصاحل إسنا يشينون به الدعوة السلفية إال سطروه يف كتبهم ورسائلهم من  17
  ).السلفية التكفريية (مث )فية التقليدية السل(و)السلفية اجلهادية (و )املهابية (
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رفع اإلشكال وإرشاد املقال إلرغام الرافضي إدريس هاين على "وإبليس ردا بعنوان 
  "تقاط األزبال ال

حىت يقف أولئك احلثاىل على على جزء من سرية هذا اإلمام العطرة ، : قلت 
–وإخالصه لدينه مث وقوفه يف وجه املستعمر الكافر ، وحياته البسيطة اليت عاشها 

–رمحه اهللا تعاىل -وقد بقيت كتب الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل–رمحه اهللا تعاىل 
حيث قام ) ٢٠٠٠-١٤٢١(ر الفجار ومرتزقة املطابع إىل سنة بعيدة عن أيادي التجا
 شارع خليل ١٧: العنوان : للطبع والنشر والتوزيع –زعم –صاحب دار اإلميان 

بطبع كتاب  . ٥٤٤٦٤٩٦ -٥٤٥٧٧٦٩: اسكندرية ق: اخلياط ،مصطفى كامل 
ة كذبا ووضع على صفحته الثاني"الدعوة إىل اهللا يف أقطار خمتلفة "الدكتور اهلاليل 

وصاحب هذه الدار يعلم علن اليقني أنه ال ميلك حق ".حقوق الطبع حمفوظة "وزورا 
   -رمحه اهللا تعاىل –طبع هذا الكتاب إال بإذن ورثة الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل 

فلمن حقوق الطبع حمفوظة ؟ وهذا من الكذب الذي يدفع بصاحبه إىل الفجور ،    
نافق والغدر وهو من الظلم ، وهو كذلك من أكل أموال واخليانة وهي من آيات امل

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا ﴿ قال اهللا تعاىل  الناس بالباطل 

                                                                                                                                                            
طواغيت اخلوارج باملغرب بني الفتاوى التكفريية والعمليات اإلجرامية (وقد أفصلت يف هذا حبمد اهللا وعونه يف كتايب 

فاحلمد هللا الذي وفقنا سبحانه " السلفية اجلهادية تسمية صحفية وليست نسبة شرعية "يف فصل بعنوان) االنتحارية
 لذلك وحده كما أنين ذكرت بعضا من خمازي ذاك الرافضي اجلاين املدعو ادريس هاين يف التعليق على املناظرة وتعاىل

وعامل شيعي جاء ذلك يف املقدمة يف مطلب –رمحه اهللا تعاىل –اليت كانت بني الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل 
 أن أعود إليه إن شاء اهللا تعاىل يف رد مستقل أكشفه به على" وقفة بالتعريف بالرافضي اجلاين ادريس هاين " بعنوان

  وأفضح خمازيه وجهاالته إن شاء اهللا تعاىل 
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للَّه كَان بِكُم أَن تَكُون تِجارة عن تَراضٍ مِنكُم ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن ا
  .]٢٩/النساء[ ﴾رحِيما 

رمجه اهللا - تلكم كانت أول دار تسلطت على إرث الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل
 من التجار الذين جعلوا دين اهللا طريقا لكسب الدرهم والدينار ، خابوا –تعاىل 

  وخسروا ،
ذا الناشر الذي أساء ه" دار الكتاب والسنة "مث تبع هذه الدار على خيانتها صاحب 

إساءة سيسأل عنها أمام اهللا تعاىل ، يوم يكون –رمحه اهللا تعاىل –إىل الدكتور اهلاليل 
خصيمه بني يدي اهللا تعاىل –رمحه اهللا تعاىل –الدكتور  حممد تقي الدين اهلاليل 

  .وورثته 
تور ما فأما إساءته للدكتور اهلاليل فهي منها طبع كتبه من غري إذن ورثته ، والدك

وهذا من حقه .ورقة واحدة من رسائله وكتبه إال بإذنه كان حيب أن يطبع أحدهم 
    .،رمحه اهللا تعاىل 

مناظرتان بني رجل سين وهو الدكتور حممد تقي :"قال رمحه اهللا تعاىل يف آخر رسالة
   :١٦الصفحة "الدين اهلاليل احلسيين وإمامني جمتهدين شيعيني 

  ". أذنت له بالشروط املعروفة بني املؤلفني والناشرين فمن شاء أن يطبعها"... 
وهي أخطر  –رمحه اهللا تعاىل –أما اإلساءة الثانية للدكتور حممد تقي الدين اهلاليل 

الكاذب ما ترك رسالة من رسائل الدكتور وأفجع من األوىل فإن هذا الناشر السارق 
قام بطبعه إال جاء مملوءاً  أو كتاب –رمحه اهللا تعاىل –حممد تقي الدين اهلاليل 

 صفحة ٣٢للدكتور اهلاليل من باألخطاء والبتر بل والتحريف بل إنه أختزل كتابا 
احلجم املتوسط يف صفحة ونصف ، وأدخل كتابا يف كتاب ، مث مجعهما حتت عنوان 
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واحد ، وحذب من كتب الدكتور اهلاليل العديد من املسائل جاءت يف الطبعات 
كام أخرج كتبا ورسائل –رمحه اهللا تعاىل –حممد تقي الدين اهلاليل الشرعية للدكتور 

 هذا مع –رمحه اهللا – هلاليل ابعناوين وضعها من عنده ، وليس من وضع الدكتور 

كشف ما جنى به التجار الفجار "خيانات علمية أوضحتها وبينتها يف حملها أي يف 
  "على كتب الدكتور اهلاليل املخيار 

 على ورثة الدكتور –دار الكتاب والسنة –صاحب الدار املزعومة أما جناية أي  
  .حممد تقي الدين اهلاليل فهي كالتايل 

وهذا من الكذب " حقوق الطبع حمفوظة "وضع على كتابني قام بطبعهما يف األول 
، حىت لتكون حمفوظة ، وهذا من التدليس " حقوق الطبع" فال ندري من الذي سلمه 

  . األخرى أن حقوق الطبع حمفوظة لورثة املؤلف يظن أصحاب املطابع
فلما مل يتصل به أي أحد من ورثة الدكتور اهلاليل زاد يف فجوره وكذبه فبدأ يضع 

مجيع حقوق الطباعة والنشر  :"-رمحه اهللا تعاىل –على بعض رسائل الدكتور اهلاليل 
  ".حمفوظة للمؤلف وال جيوز طباعة أو ختزين املادة العلمية 

  كذلك من الكذب والفجور والغدر واخليانة وهذا 
 حىت سلمه حقوق –رمحه اهللا تعاىل –أين التقى هذا الكاذب بالدكتور اهلاليل  - ١

  .الطبع 
وال جيوز طباعة أو ختزين املادة العلمية هو من اخليانة والكذب كذلك ، "قوله  - ٢

 " طباعة وختزين املادة العلمية "فمن الذي جوز له هو 
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صب واالحتيال على املسلمني فإذا أراد أحدهم طباعة كتب هذا فيه من الن - ٣
دار الكتاب "الدكتور اهلاليل فعليه طلب اإلذن من صاحب الدار املزعومة 

 بشراء حق الطبع والتخزين "والسنة 
فيه من الكذب على ورثة الدكتور اهلاليل وكأم باعوا له حق الطبع ، وهذا  - ٤

 سنعود إليه هنا إن شاء اهللا بتفصيل مث ملا فيما بعدالتاجر الفاجر هذا ما صنعه 
فزاد على فجوره وكذبه وخيانته ، أكاذيب مل يزجره أي أحد مل يرعو

 .وخيانات أخرى 
مجيع حقوق "رمحه اهللا تعاىل –فبدأ يضع على رسائل وكتب الدكتور اهلاليل 

ملادة الطباعة والنشر حمفوظة لورثة املؤلف رمحه اهللا وال جيوز طباعة أو ختزين ا
  ."العلمية إال بعد الرجوع إليهم 

حقوق الطبع حمفوظة "هكذا مل يستحي هذا الكاذب ، فهو مل يكتفي بقوله أن 
حقوق الطبع والنشر "ا بالكذب والفجور واخليانة أن ، حىت أحلق "للمؤلف 

 ال علم هلم –رمحه اهللا تعاىل –بينما ورثة الدكتور اهلاليل " حمفوظة لورثة املؤلف 
 ذا ابنه شكيب وخولة بالعراق ، وابنته عائشة ، وابنه عبد املوىل بأملانيا ، وأميمة

  . وأختها صفية بالسعودية 
وهذا الكاذب مل يكتفي بغمطهم حقهم والتصدي عليهم ملا طبع كتب والدهم 
الدكتور اهلاليل بغري إذن منهم ، بل زاد على ذلك ادعاءه أنه ال جيوز طباعة وال 

دة العلمية إال بإذن منهم ، أي أنه ميلك هو هذا اإلذن من ورثة الدكتور ختزين املا
  .وله الصالحية كبيعه ملن أراد ذلك –رمحه اهللا تعاىل –اهلاليل 

  ".دار الكتاب والسنة "وهذا ما حصل فعال لصاحب هذه الدار املزعومة 
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ء  جاء إىل املغرب واتصل بصاحب مكتبة بالدار البيضا٢٠٠٦-١٤٢٧ففي سنة 
، فطلب منه أن يرافقه عند عبد الغين بوزكري خنت وهو عبد العزيز املزايل 

، فرفقه صاحب املكتبة إىل مدينة مكناس –رمحه اهللا تعاىل –الدكتور اهلاليل 
من عبد الغين بوزكري أن " دار الكتاب والسنة "فطلب صاحب الدار املزعومة 

عبد الغين بوزكري بأنه عليه  هيسمح له بطبع كتب ورسائل الدكتور اهلاليل فأخرب
رمحهما اهللا تعاىل –أن يتصل بأبناء الدكتور اهلاليل مث جبدته زوجة الدكتور اهلاليل 

 حيصل منهم على إذن مكتوب ملا مل اليت كانت تعيش معه وأمه بعد ذلك –
يدخلون مع الناشر يف املرحلة األخرية للطبع اليت تكون بني الناشرين واملؤلفني أو 

 املؤلفني ، فلم يعجب الناشر هذا الكالم وانصرف ، بعدها أخربه عبد الغين ورثة
 فما –رمحه اهللا تعاىل –احلق لطبع كتب الدكتور اهلاليل بوزكري أنه ال ميلك 

كان منه بعدما عاد إىل مصر إال أن قام بطبع جل كتب الدكتور اهلاليل واضعا 
ظروا كيف يسخر إبليس من عبدة أن حقوق الطبع حمفوظة لورثة املؤلف فانعليها 

  .الدرهم والدينار 
ة بل إنه يف معرض  الكتاب جبمهوريومل يكتفي الناشر السارق والكاذب هلذا 

 كان يعرض على دور النشر أن يشتروا منه حقوق طبع كتب مصر العربية
وكان يطلب هلم أمثنة عالية ، وأنه . الدكتور اهلاليل ، اليت اشتراها من ورثته 

  .-رمحه اهللا تعاىل –يد الذي ميلك هذه احلقوق عن ورثة الدكتور اهلاليل الوح
فلما طلب منه أصحاب املطابع ودور النشر أن يقدم هلم النسخة األصلية من عقد 

  .ومل يعد البيد الذي جرى بينه وبني ورثة الدكتور اهلاليل  ولّى هاربا   
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ون هم أيضا على كتب ناشرون آخرون وبدأوا يضعهنا دخل على خط اخليانة 
بعد ما علموا حقيقة  الغدر "مجيع حقوق الطبع حمفوظة "ورسائل الدكتور اهلاليل 

  ".دار الكتاب والسنة "واخليانة والفجور الذي سار عليه صاحب الدار املزعومة 
رمحه –وهذه أمساء دور النشر اليت تسلطت على ورسائل كتب الدكتور اهلاليل 

  .ليه وإىل علمه ، وغمطت حق أبنائه وورثته  فأساءت إ–اهللا تعاىل 
كشف ما جىن به التجار الفجار على "هذه مقدمة فقط لرسالة بعنوان : قلت 

، حيث أفصلت هناك وبينت بالدليل ما قاموا بطبعه " كتب الدكتور اهلاليل املخيار
 من اجلنايات واإلساءة -رمحه اهللا تعاىل– الدكتور اهلاليل من كتب ورسائل 

   .- رمحه اهللا تعاىل – العلم ك اإلمام لذل
  دار الكتاب والسنة : "الدار املزعومة"  
  دار اهلداية: "الدار املزعومة" 
  مكتبة اهلدي احملمدي :"الدار املزعومة" 
  مكتبة الرضوان:"الدار املزعومة" 
  دار اآلثار:"الدار املزعومة" 
  دار التوحيد-دار أضواء السلف:"الدار املزعومة" 
 مكتبة الصحابة :"ر املزعومة الدا" 
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  الئحة الكتب اليت قام بطبعها التجار الفجار مع ذكر تاريخ طبعها ونوع اخليانة والكذب
====================================  

  الدار املزعومة واملشؤومة 
  عدد الصفحات  نوع اخليانة والكذب   تاريخ الطبع  اسم الكتاب

  صفحة٤٠  الطبعة األوىل   مل يذكر  الدين والسنن الكونية
  .رد على رسائل يف الشرك

كذب التاجر الفاجر على 
الدكتور اهلاليل يف تسمية 
الكتاب واحلقيقة أن اسم 

احلسام املاحق "الكتاب هو 
فهو رد على رسالة "لكل

واحدة يف الشرك 
والتعصب املذهيب وليس 

وقد أفصلت .عدة رسائل
كشف "يف هذا يف كتايب 

  .."فجار التجار ال

  .الطبعة األوىل   
بل هي الطبعة الثانية 

املسروقة واملشوهة فالطبعة 
األوىل كانت للدكتور 
رمحه اهللا تعاىل فإن قال 

ادار الكتاب "الطبعة األوىل 
ومن : قلنا له "والسنة

أعطاك احلق للطبع 
  والقرصنة بالكذب 

   صفحة١١٤
  

السراج املنري يف تنبيه مجاعة 
  هم التبليغ على أخطائ

مجيع حقوق الطبع والنشر   ١٩/٢/٢٠٠٧
قلت .حمفوظة لورثة املؤلف 

هذا كذب ورثة الدكتور : 
اهلاليل ال علم هلم بشيء 

  من هذا 

   صفحة١٠٨
  

اجلامع الثمني من رسائل 
العالمة حممد تقي الدين 

  .اهلاليل 
ليس للدكتور اهلاليل 

مجيع حقوق الطبع والنشر   ١٩/٢/٢٠٠٧
حمفوظة لورثة املؤلف وال 
جيوز طباعة أو ختزين املادة 
العلمية إال بعد الرجوع 

   صفحة٣٥٢



  مقدمة  كشف ما جنى به التجار الفجار على كتب الدكتور اهلاليل املخيار
==================================== 

٢٤

كتاب ذا االسم إمنا هو 
من صنع التاجر الفاجر من 

  الربح الدنيوي أجل 

  .إليهم 
قلت هذا كذب ال علم 

  لورثة الدكتور ذا 
الصراط املستقيم يف صفة 

  النيب الكرمي 
على جىن التاجر الفاجر 
أساء نفسه ذا الكتاب و

كثريا للدكتور اهلاليل 
حيث أدخل كتابا يف 

كتاب زيادة على اخللط 
الذي وقع فيه يف ترتيب 

وقد أفصلت .الكتابني 
كشف التجار "فيهذا يف 

  ..."الفجار 

كذب فيه كذب فيه   ١٩/٢/٢٠٠٧
كذلك على ورثة الدكتور 
اهلاليل وأن حقوق الطبع 

حمفوظة هلم وهم ال يدرون 
شيئا عن هذه القرصنة 

  والسرقة والكذب 

   صفحة٤٥

شرح األربعني النووية  
جىن التاجر الفاجر على 
نفسه حيث كشفه اهللا 

فالدكتور اهلاليل .تعاىل 
ليس له أي كتاب ذا 

االسم فهو ضمن جمموعة 
، من ثالث رسائل أخرى 

ضمنها رسالة بعنوان خنبة 
من األحاديث النبوية 
مأخوذة من كتاب 

األربعني املووية شرحها 
الدكتور تقي الدين اهلاليل 

فالتاجر الفاجر قسم .
كتاب واحد إىل ثالثة 

كتب  وضع لكل واحد 

بنفس اخليانة والكذب   ١٩/٢/٢٠٠٧
  والفجور يف الكتب السابقة 

   صفحة٦٢
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عنوان حىت ميأل جيبه 
بالدينار اليهمه االساءة 

لذاك العلم هذا زيادة على 
  طبع كتبه بغري إذن ورثته  

ليس قصائد شعرية 
أي كتاب للدكتور اهلاليل 

ذا االسم إمنا مجع الناشر 
بعض القصائد لعلة  يف 
نفسه ال نظنه أنه خملصا 

وهي مليئة باألخطاء .فيها 
، وقد أفصلت يف هذا يف 

  . حمله 

   صفحة ٥٢  بنفس اخليانة والكذب   ١٩/٢/٢٠٠٧

  
  خ طبعها ونوع اخليانة الئحة بأمساء الكتب اليت قام بطبعها التجار الفجار مع ذكر تاري

   -زعموا-" الكتاب والسنة دار الكتاب"
  نوع اخليانة   تاريخ الطبع  إسم الكتاب 

  والكذب
عدد 

  الصفحات
بنفس اخليانة والكذب   ١٩/٢/٢٠٠٧  حىت خيرج وقتها   تارك الصالة عمداحكم

 ورثة الدكتور على
 اهلاليل رمحه اهللا تعاىل 

٤٧  
  صفحة

بنفس اخليانة والكذب   ١٩/٢/٢٠٠٧  .دكتور اهلاليل كتاب ذا العنوان الطريق إىل اهللا ليس لل
على ورثة الدكتور 

اهلاليل رمحه اهللا تعاىل 
  " الطبعة األوىل"

٣١٩  
  صفحة

 ٣نبذة من علوم القرآن إمنا هو كتاب ضمن جمموع من 
  كتب فرقها اجلاين للربح الدنيوي 

بنفس اخليانة والكذب   ١٩/٢/٢٠٠٧
ور على ورثة الدكت

٦٣   
  صفحة
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اهلاليل رمحه اهللا تعاىل 
  "الطبعة األوىل"

بنفس اخليانة والكذب   ١٩/٢/٢٠٠٧  سبيل الرشاد يف هدي خري العباد 
على ورثة الدكتور 

اهلاليل رمحه اهللا تعاىل 
  "الطبعة األوىل"

 جملدات ٣يف 
كل جملد على 

  جزئني

بنفس اخليانة والكذب   ١٩/٢/٢٠٠٧  )احلجم الصغري(ما وقع يف القرآن بغري لغة العرب 
على ورثة الدكتور 

  اهلاليل رمحه اهللا تعاىل 

   صفحة٤٠

بنفس اخليانة والكذب   ١٩/٢/٢٠٠٧  )احلجم الصغري(الفكر الصويف 
  الطبعة األوىل 

   صفحة٢٤

  )احلجم الصغري(هل توجد فرقة تسمى وهابية 
  ليس للدكتور رسالة مستقلة ذا االسم 

والكذب بنفس اخليانة   ١٩/٢/٢٠٠٧
  الطبعة األوىل

   صفحة ٢٣

بنفس اخليانة والكذب   ١٩/٢/٢٠٠٧  الشمس يف نصف الليل 
  الطبعة األوىل

   صفحة ٢٤

اللسان "تقومي اللسانني اللسان والقلم زاد الناشر قوله 
  "والقلم

بنفس اخليانة والكذب   ١٩/٢/٢٠٠٧
على ورثة الدكتور 
  اهلاليل رمحه اهللا تعاىل

   صفحة١٦٧

سلمني يف إسبانيا حذف الناشر العديد من املسائل مدينة امل
خيانة لألمانة والكتاب مملوء بالطامات أفصلت  الكتاب يف

  هذا يف حمله 

بنفس اخليانة والكذب   ١٩/٢/٢٠٠٧
على الدكتور اهلاليل 
  وورثته واملسلمني 

   صفحة ١٠٣

كيف يريب اليهود يف الواليات املتحدة األمريكية  أبناءهم 
على ) جنمة داوود(لناشر إىل نفسه حيث وضع أساء فيه ا

غالف الكتاب وجىن فيه على الدكتور اهلاليل ، فكل من 
وقف على الكتاب يظن أن الدكتور اهلاليل من فعل ذلك 

  والدكتور اهلاليل بريء من هذا العمل املخزي 

بنفس اخليانة والكذب   ١٩/٢/٢٠٠٧
  والفجور 

   صفحة ٢٦
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   بطبعها القراصنة مع ذكر تاريخ طبعها ونوع اخليانةتاليت قامالئحة بأمساء الكتب 
  -زعموا-دار الكتاب والسنة 

  الثقافة اليت حنتاج إليها 
  )  احلجم الصغري(

بنفس اخليانة والكذب السالف   ١٩/٢/٢٠٠٧
  ذكرها يف الرسائل السابقة  

٣١   
  صفحة

  الدين والسنن الكونية 
  ) احلجم الصغري(

ذب على ورثة الدكتور نفس الك  ١٩/٢/٢٠٠٧
  رمحه اهللا تعاىل 

٣٢  
  صفحة

  حديث مع زائر كرمي
  )احلجم الصغري(

  ٣٢  بنفس اخليانة  السابقة   ١٩/٢/٢٠٠٧
  صفحة

  اإلسالم واملذاهب االشتراكية 
  )احلجم الصغري(

  ٤٣  بنفس اخليانة والكذب  ٢١/٢/٢٠٠٧
  صفحة

 بدعة قراءة القرآن مجاعة
  )احلجم الصغري(

هلاليل رسالة مستقلة ليس للدكتور ا
  ذا العنوان 

    بنفس اخليانة والكذب  ٢١/٢/٢٠٠٧

  
" رسالة بدعة قراءة القرآن مجاعة "هذا السارق باسم الكتاب والسنة يف ملحقة خاصة يف آخر هذا وقد ذكر 

رمحه – كذلك مل نقف عليها سبق أن قام الدكتور اهلاليلرسائل أخرى وكتب للدكتور اهلاليل قام بالسطو عليها 
  . بطبعها –اهللا تعاىل 

  مناظرتان بني سين وشيعي  
  موقف اخلميين من الشيعة والتشيع 
  اهلدية اهلادية إىل الطريقة التيجانية 
  الدعوة إىل اهللا يف أقطار خمتلفة 
  الفجر الصادق وامتيازه على الفجر الكاذب 
  مفتاح التفقه األصيل يف هدي اخلليل 
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  ونوع خيانتها امت بطبعها القراصنة مع ذكر تاريخ طبعهابأمساء الكتب اليت قالئحة 
  -زعموا-دار اهلداية 

  عدد الصفحات  نوع الكذب واخليانة  تاريخ الطبع  اسم الكتاب 
اهلدية اهلادية إىل الطريقة 

  التيجانية 
حقوق الطبع حمفوظة   ٢٠٠٥-١٤٢٦

  الطبعة األوىل 
١٧٥  
  صفحة

مفتاح التفقه األصيل يف 
   شرح هدي اخلليل

حقوق الطبع حمفوظة   
  الطبعة األوىل

٢٩٦  
  صفحة

  
  -زعموا-مكتبة اهلدي احملمدي 

اهلدية اهلادية إىل الطريقة 
  التيجانية 

حقوق الطبع حمفوظة   ٢٠٠٧-١٤٢٨
  الطبعة األوىل

١٧٣  
  صفحة

بدعة االحتفال باملولد 
  النبوي 

ليس للدكتور اهلاليل رسالة 
  مستقلة يف هذا 

 تفريغ ٢٠١٠-١٤٣١
  شريط

حقوق الطبع حمفوظة 
  الطبعة األوىل

١٥  
  صفحة

الرباهني اإلجنيلية على أن 
عيسى عليه السالم داخل 
يف العبودية وال حظ له يف 

  األلوهية 

حقوق الطبع حمفوظة   ٢٠١٠-١٤٣١
  الطبعة األوىل

٤٦  
  صفحة

حقوق الطبع حمفوظة   ٢٠١٠-١٤٣١  معىن دعوة احلق 
  الطبعة األوىل

١٥  
  صفحة

  ونوع خيانتها لكتب اليت قامت بطبعها القراصنة مع ذكر تاريخ طبعهاالئحة بأمساء ا
  -زعموا-مكتبة الرضوان 

  عدد الصفحات  نوع اخليانة والكذب   تاريخ الطبع   اسم الكتاب 
خطبة السلطان العلوي 
جاللة السلطان موالي 

٢٠١٠-١٣٢١   
هكذا جاء وهو خطأ من 

فوظة الطبعة كل احلقوق حم
  األوىل

٣٨  
  صفحة
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٢٩

  ١٤٣١املرتزقة والصواب   سليمان 
اجليش اجلرار من أحاديث 

  النيب املختار 
كل احلقوق حمفوظة الطبعة   ٢٠٠٦-١٤٢٧

  األوىل
٤٠  

   صفحة
صيانة العرض ال دين وال 
  شرف إال بصون العرض 

كل احلقوق حمفوظة الطبعة    ٢٠٠٦-١٤٢٧
  األوىل

٤٨  
  صفحة

  

  -زعموا-دار اآلثار 
  عدد الصفحات  ع اخليانة والكذبنو  تاريخ الطبع  اسم الكتاب

احلسام املاحق لكل مشرك 
  ومنافق 

حقوق الطبع حمفوظة   ٢٠٠٧-١٤٢٨
  الطبعة األوىل 

١٠٤  
  صفحة

  

  - زعمو- دار التوحيد-دار أضواء السلف
  عدد الصفحات  نوع اخليانة والكذب  تاريخ الطبع  اسم الكتاب

االنتصار للسنة وحماربة 
بدع الطوائف الضالة 

لطان املوىل خطبة الس
  سليمان العلوي 

  )احلجم الصغري(
حاول الناشر السارق 

االستعانة بأحد املهرولني 
للتعليق على بعض احلاديث 

فأساء إىل الرسالة 
  )أفصلت يف هذا يف حمله.(

  

حقوق الطبع حمفوظة   ٢٠٠٨-١٤٢٩
  الطبعة األوىل

٣٢  
  صفحة

  -زعموا-مكتبة الصحابة 
مفتاح التفقه األصيل يف 

  صر هدي اخلليلشرح خمت
مجيع حقوق الطبع حمفوظة   ٢٠٠٦-١٤٢٧

  للناشر الطبعة األوىل 
٣٤٤   
  صفحة
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٣٠

قام بالتعليق عليه أحد 
احلاقدين على الدعوة 
السلفية وام الدكتور 
اهلاليل باالستشهاد 
باألحاديث الضعيفة 

واملوضوعة وأنه جيهل علم 
األصول إىل غري ذلك 
  أفصلت معه يف حمله 

ضل علم دار احلديث وف
  احلديث 

حقوق الطبع حمفوظة   ٢٠١٠-١٤٣١
  الطبعة األوىل

١٦  
  صفحة

  :للتذكري
 القراء ضمن الئحة الكتب املقرصنة واملسروقة اليت قام بطبعها التجار ظسيالح

بالكذب والفجور صاحب الدار الفجار أن جل الكتب والرسائل اليت قام بطبعها 
أي أنه  ).١٩/٢/٢٠٠٧(ريخ طبعها وضع على تا"دار الكتاب والسنة"املزعومة 

قام بطبعها يف يوم واحد ، وهذا كذلك من الكذب ، فهذا السارق الكاذب تفنن 
  . يف هذه املثالب قدر جشعه وحبه للدرهم والدينار الذي أعمى بصره وبصريته

ال ميكن طبع عشرات اآللف من الرسائل والكتب يف يوم واحد وأهل هذه  )١(
  ع يعلمون هذا الصنعة من ألصحاب املطاب

أنه قام بطبع كل كتب –رمحه اهللا تعاىل –يوهم ورثة الدكتور اهلاليل  )٢(
والدهم يف يوم واحد حىت ال يعملوا على منعه من الطبع ، بينما الناشر ال 

يقوم بطبع كتب الدكتور ) ١٩/٠٢/٢٠٠٧(زال بعد هذا التاريخ أي 
 .وغريه لتوزيعها وإرساهلا ألعوانه باملغرب –رمحه اهللا تعاىل –اهلاليل 



  مقدمة  كشف ما جنى به التجار الفجار على كتب الدكتور اهلاليل املخيار
==================================== 

٣١

وعليه فإن املكتبات ودور النشر اليت تتعاون مع هؤالء القراصنة الكذبة أهل اخليانة 
 حقهم أن يتوقفوا –رمحه اهللا تعاىل –والغدر الذين غمطوا ورثة الدكتور اهلاليل 

عن بيع هذه الكتب والرسائل املسروقة وأن يتقوا اهللا تعاىل، خصوصا ومنهم من 
  .يعلم ذلك 

بتنبيههم وحتذيرهم فلم –رمحه اهللا تعاىل –د قام بعض أقارب الدكتور اهلاليل وق
 ﴾وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَ ﴿يستمعوا له وال اهتموا به 

   .]٢٢٧/الشعراء[
نسأل اهللا تعاىل أن يرحم العلماء السلفيني ويبارك يف أعمار األحياء منهم، وأن 

  .ويدخلنا وإياه اجلنة بغري حساب زل لشيخنا الدكتور اهلاليل الثواب جي


