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هزيمة ومهانة

العدل عن الحسان ينتظرون ممن" جماعة" في الوقت الذي كان المتتبعون لـ  



1أن يحاسبوا شيخ" المجلس الرشادي" تسموا ب
عبد السلم ياسين على" الجماعة "   

 إعطائه الوامر لتباعه بالنزول إلى الشوارع إلى جانب المتمركسين الذين رقمهم
مثل البهائم في حضيرة الراعي، مثلما صنعوا" فبراير  20" المحفل الماسوني ب  

:59بإخوانهم في دول عربية أخرى، خصوصا وهو القائل في المنهاج النبوي الصفحة   

أن الخطأ عمدا ومخالفة- فإن تبين – أي المرشد العام المنتخب في مرحلة القومة"  
فوجئوا بذلة وندالة" القومة"بينما كان الجميع ينتظرون قومة على صاحب " عزل  

المزعومة في لقاء كان في" قومتهم"ومهانة وخنوع أمام رئيسهم وزعيم ثورتهم أي   
قهرا" جماعته"بيته الذي اشتراه بأموال الجزية التي يدفعها له الضعفاء والمساكين من   

بل سيوفه لقطع الرؤوس التي حان) السvامMون(قلت كيف سيتكلمون وهم موظفوه   
 قطافها، وفؤوسه لجتثات كل نبتة اهتزت جذورها وربت سيقانها للحق تبحث عن
 الدليل الشرعي لعمال الشيخ المخزية، وأعياها طغيانه وجبروته وعضه وجبره

.لجحافل المنقاذين وراءه من التباع المساكين

 وهذا نعرفه جيدا – بفضل ال تعالى – من موظفي عبد السلم ياسين كبار سدنة
وأخضعوهم" الجماعة"فهم مكنوه من رقاب المساكين من مريدي ". الديموخرافية"فرقته   

 له بالطاعة والخضوع والخوف والرهبة، وهو يدفع لهم من أموالهم التي يدفعونها
عند عبد السلم)جهاده(في انتمائه و) الصادقين(جزية كل شهر، ومن لم يدفع ل يعد من   

فبعرق جبين أؤلئك المساكين وكدهم وجدهم تسلط عليهم زبانية عبد السلم 2.ياسين  
أيضا" المجلس الرشادي"ياسين وقطاع الطرق الخرين من الرابضين تحت موائد   

 ليقتاتوا من فتات موائدهم، وفئة أخرى دون هؤلء واقفة على عتبات سوق نخاسة نقباء
 القطار والجهات ينتظرون إزاحة وإبعاد قناص أسرة أو قاطع طريق جهة أو مرتزق
 قطر ليتولى الواقف على عتبة سوق النخاسة مهمة المعزول بعد طول انتظار كان فيه

 ول زال كالجرو يبصبص بذنبه كلما أشار إليه أحد من موظفي عبد السلم ياسين
متهمة إياها بالتقصير) أختها(السvام�ون، وهكذا دواليك كلما دخلت فئة لعنت ) السامون(  

تعس:" في طاعة الشيخ والخيانة في المانة وهما ل يسمعان قوله صلى ال عليه وسلم  
  [  3  ["عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض3

"جماعته"وقد وفقنا ال تعالى لمعرفة حقيقة دعوة عبد السلم ياسين ورؤوس   

1 عبد السلم ياسي ونقصد با شيخ الطريقة الياسينية الت حلها عبد السلم ياسي حقف " شيخ" سيقف القراء ف هذه الرسالة على لفظ   
وهخو لفظ مركب من الرافة الت دعى إليها وياول ترسيخها ف نفخوس أتباعه لخو عقيدة التخوحيد،" الديخوخرافية" بالديقراطية فغدت الطريقة   

فاستعمل التربية والطاعة الصخوفية والتنظيم الاوي. وستقفخون على حقيقة هذا ف هذه الرسالة . ولفظ الديقراطية الت يدعخو إليها بفكر ماوتسيخوتغ  
ديخوخراف" فركب ذلك قخولنا  ".  

2 يهدد فيه أتباعه المساكين أن كل من لم يدفع له" المنهاج النبوي"سنأتي في هذه الرسالة على نقل كلمه من كتابه   
سبحانك هذا بهتان عظيم. ولسدنته ل يعد صادقا في انتمائه وجهاده .

3 من حديث).  2886(أخرجه البخاري في الجهاد والسير 



فهم ل يقدمون شيئا أمامه ول يؤخرون، فمن" المجلس الرشادي" الذين يطلق عليهم   
كما يسمي نفسه، وسار على ما سطره له عبد السلم" الشيخ المرشد العام" استكان إلى   

 ياسين فهو من المقربين، ومن أراد رفع عقيرته ومناقشة عبد السلم ياسين في أي كان
التي أفنى حياته على تكوينها وجمع أفرادها منذ سنوات عديدة فهو" جماعته"بخصوص   

المبعدين فل يلومن إل نفسه ولن يسمع إل ما سمعه محمد" المغضوب عليهم"من   
"الشيخ"فيطرد ذلك الخارج عن " إنك عضو مريض يجب استئصالك   ]  4  ["البشيري  

 ويخرج مذموما مدحورا يجر أذيال الخيبة والعار، ثم تتبعه أنواع التهم من السرقة
 والفساد والفواحش، حتى ل يرفع رأسه بعد ذلك ول يسمع منه أحد حقيقة أمره وحقيقة

.أمر شيخ الطريقة الديموخرافية وصنائعه المخزية ومن معه من باقي كبار سدنته

 شعبان 8(طالعنا عبد السلم ياسين في جلسة نشرت على موقع باسمه بتاريخ : قلت
 صحبة بعض كبار رؤوس طريقته تدل على هزيمته واندحاره) 2011يوليوز  10هـ 1432

 وتكشفه للقاصي والداني بعد ارتمائه على عبدة الشيطان وخروجه معهم إلى الشوارع
 وهم من تبولوا على المصاحف، بل قتلوا العديد من أتباع هذا الرجل في الجامعات

 المغربية، فجلسته الخيرة تدل على اندحاره وخسارته، جاءت لعادة الثقة بين أتباعه
 "الجماعة"واستقطابهم مرة أخرى بعدما بدأت تLسمع أصوات الستنكار من داخل 

 ، بل-ورزازات – وجدة- الدار البيضاء- تطوان- خصوصا في مدن مراكش – بني ملل
 حتى من بعض كبار رؤوس طريقته ومن بين هؤلء بعض الطلبة القدامى بمدينتي

 فاس ووجدة الذين شاركوا في الصراع الذي كان في الجامعات المغربية ضد
 الجهاد الطلبي" المتمركسين، ذلك الصراع الذي كان يسميه عبد السلم ياسين 

 ، فما كان من ياسين ليتدارك الموقف إل أن يجمع حوله تلك المجموعة من"المقدس
 الذين يغدق عليهم بأموال الجزية التي تؤخذ قهرا من المستضعفين المساكين كل شهر،

.لسكات أصوات القائمين عليه

 ، عندما عرج في كلمه على الجنة والنار)العلمي( وقد استعمل الجانب التنظيري 
 وهذا من مكره وخداعه، فكلما أصابته هزيمة في الجانب) تهذيبها(النفوس و) لتربية(

 العملي على الساحة وفLضح أمره، عاد للطاعة والتربية وذكر الجنة والنار، واسترسل
 ومما يLذكر أن العديد من أتباعه في بعض المدن رفضوا. في الكلم على الخرة

 الخروج مع عبدة الشيطان المتمركسين والسير إلى جانبهم وإن كان ذلك على حساب
.التي يدعو إليها ياسين مند عشرات السنين) القومة(

 ول ندري كيف ل يستح هذا الرجل الذي يتكلم على الجنة والنار وعلى الخرة
 وهو يمدح المغفلين من أتباعه الذين خرجوا مع المتمركسين عبدة الشيطان الذين ل

 فهم ل يقرون بوجود ال تعالى، خصوصا وهو يقول أن. يؤمنون بالجنة ول بالنار؟
 وليس وجه المسلمين المخلصين ل تعالى. ، نعم"حKمvروا وجوه الجماعة"الذين خرجوا 



.ولرسوله ولدينهم

 فلن" وقفة الديك المذبوح"فخروج ياسين أخيرا في ذلك المجلس وظهوره إنما هي 
 يجد بعد اليوم إن شاء ال تعالى إل الهزيمة والخسران فجماعته تعيش الن مخاضا لم

 يعيشون" جماعته"تسبق إليه من قبل، وعبد السلم ياسين يعرف جيدا هذا، ورؤوس 
.هذا بما جنى به ياسين على نفسه وعلى كل من يناصره على الضعفاء والمستضعفين

:وقد بوبنا لهذه الوقفة بقوله تعالى

 ﴿ KرLبMالد KونMلKوLيKو LعNمKجNال LمKزNهLيKزم الجمع وولوا الدبرسLوفعل والحمد ل قد ه ﴾- 

.وعلى نفسها جنت براقش 
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