
بسم ال ارحن الرحيم 
وقفات سلفية مع التكفيي اممد بن عبد الرحن الغراوي ف لقاءه مع الصحيفة الغربية 

 المد ل الذي جعل ف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ، يدعون من ضل إل الدى و
 يصبون منهم على الذى ، ييون بكتاب ال الوتى و يبصرون بنور ال أهل العمى ، فكم من قتيل

 لبليس قد أحيوه ، و كم من ضال تائه قد هدوه ، فما أحسن أثرهم على الناس و أقبح أثر الناس عليهم
ينفون عن كتاب ال تريف الغالي ن و انتحال البطلي، و تأويل الاهلي... 

 [ جزء من خطبة المام أحد كما جاءت ف مقدمة رسالة" الرد على الهمية و الزنادقة فيما شكوا فيه
] 13من متشابه القرآن...ص 

  استجوابا مع الدعو اممد2004 يناير 1 دجنب 26 -142أجرت أسبوعية "الصحيفة" العدد 
 الغراوي بعنوان " اممد الغراوي شيخ السلفيي براكش..." و قد تعجبت أشد العجب، و أخذتن

 الدهشة ليس على ما تلفظ به هذا الدعي ، و قاءه ف حق الدعوة السلفية و منهجها البيض النقي ، و
 ما حاد فيه عن الصراط الستقيم السوي ، إل سبل الغواية و الضلل ، و ما غمز و لز به ف حق ول
 أمرنا اممد بن السن –وفقه ال تعال للخي و أعانه عليه-و مصائب و رزايا أخرى سوف نأت على
 حصادها و دكها دكا ف هذا الرد حت تصي هباء منثورا و لن يعمي هشيمها الذي ستذروه الرياح إل

الدعو الغراوي و من ساروا على سبيله. 
 فدهشت كانت من عنوان الستجواب " اممد الغراوي شيخ السلفيي براكش" و ما قدم به نفسه و

 جاء فيه أنه شيخ الدعوة السلفية بالغرب . فل أدري كيف تصدر أسبوعية من هذا الجم أي-
 الصحيفة- موضوعا بذه الهية حول السلفيي بالغرب و تعل اممد الغراوي شيخ الدعوة السلفية و

 من علمائها؟ و هي ل تدري و تهل بأن هذا الدعي الذي كان متسترا بذه الدعوة الباركة سني
 عديدة ، قد جاء فيه جرح مفصل من أهل العلم ، بعد تتبع سقطاته ، و الوقوف على ضللته ، إما با

 تلفظ به بلسانه ف أشرطته ، أو با خطه ببنانه ف كتبه و رسائله ، و قد جاء جرح الدعو اممد الغراوي
 من طرف علماء الدعوة السلفية الباركة، و أئمتها ف نقد الرجال ف زماننا ، من حفظ ال تعال بم
 هذا الدين، فكشفوا سقطات كل مبتدع هالك ، و فضحوا ضللت كل غوي السالك، حاول أن

 يتستر بالدعوة السلفية تت عناوين لبس بظاهرها على الغمار، و دلس بتشابها على الغرار ،وذلك



لتحقيق مآربه الشخصية و مطامعه الدنيوية. 
 و من بي هؤلء العلم الذين جرحوا هذا الدعي ، و كشفوا فتونه و قاموا على تعريته ، و ردوا
 مالفاته للسنة ، المام العلم، العال بالرح و التعديل ف هذا الزمان ساحة الشيخ ربيع بن هادي

 الدخلي –حفظه ال تعال-و الشيخ المام احد بن يي النجمي متعه ال تعال بالصحة و العافية ، و
 الشيخ صال السحيمي،حفظ ال تعال الميع و غيهم من علماء الدعوة السلفية الباركة، و قد أجع
 هؤلء العلماء شيوخ الدعوة السلفية ، بعدما استمعوا لبعض أشرطته و ما كتبه ف بعض كتبه و بعدما
 أقاموا عليه الجة ، فأب و ركب رأسه –أن الدعو اممد بن عبد الرحن الغراوي قد حاد عن منهج

 السلف إل مناهج الوارج ، و نكب عن سبيل السلفية إل سيبل أهل البدع ، من القطبيي و
 العرعوريي و غيها ، فاتذ هذه السبل دليل ف دعوته ، و نباسا يادل به بالباطل ليدحض به الق ،
 بل هاجم هذا التكفيي كل من قدم له النصح و النصيحة من هؤلء العلماء و نصحه ليعود عن غيه و

 ضلله ، و ذلك ف مسودة سودها بشماله سيسود ال تعال با وجهه إن ل يتب إليه ساها:" أهل الفك
 و البهتان الصادون عن السنة والقرآن". فجعل من قدم له النصيحة من العلماء السلفيي أهل إفك و بتان

 ، و أنم قد صدوا عن السنة و القرآن ، أما الناكب عن سبيل الؤمني إل صراط الغاوين ، و سبيل
 التكفييي ،-أي الغراوي- فهو ين نفسه انه على الصراط الستقيم . و كما هو معلوم فالصدود هو

العراض و كما قال الشاعر: رمتن بدائها و انسلت. و صدق من قال: 
ليس ف الق يا أمامة ريب إنا الريب ما تقول الكذوب

 قلت: و ما جاء من جرح مفصل و مبي للسباب من الشيخ ربيع بن هادي الدخلي ف حق
 الدعواممد بن عبد الرحن الغراوي و هو نفس الرح الذي جرحه به باقي العلماء السلفيي . فهذا

 الدعي ل يقف عند نقيصة واحدة خالف فيها منهج السلف ، بل أشرب قلبه البدعة و الوى حت انزوى
 إليهما و أصبح ركنا من أركانما بالغرب و غيه ، فبلغ بذلك أن تاوز سيد قطب ف تكفي السلمي ،

و هذا ما يؤهله أن يكون على منهج إخوانه الوارج. 
 أما مور هاته الوقفات ف ردنا الختصر هذا مع دعي الوارج فهي تتعلق با أجاب به عن بعض السائل
 و النوازل و استعمل رأيه و عقله فضغط بما على الدليل الشرعي حت يرضي أولياء نعمته من رؤوس

 الفرقة والبتدعة ، الذين استبدل من أجلهم الذي هو أدن بالذي هو خي من أمثال القطب الترق عدنان
 عرعور ، و الغوي الفتون عبد الرحن عبد الالق و ذنبه عبد ال السبت ، و الائر التقلب أبو السن

) و كل من سار على دربم ف الغواية و الضلل .و إليكم السالة الول و الرد عليها.1الصرين، ....(
 : 2001 شتنب 11قال الدعو الغراوي حول أحداث 



  شتنب و كنت حينها بالدانارك ث انتقلت إل ألانيا سئلت عن موقفي11"...أما عندما وقعت أحداث 
 منها ، فكان جواب أن أعلق على ما حدث بعد مرور خس سنوات ، أنا أقول بأن الرء يب أل يتسرع
 ف الكم على الحداث حت ل يتورط فيما بعد، و هذا ما وقع فيه بالضبط الكثي من الللي السياسيي
 الذين تابعنا تليلتم لحداث متلفة ، إذ تبي فيما بعد بأنا ل تكن صائبة ، و بالتال فالشخص العاقل
 و ل سيما الذي يدرس كتب الفقه و العقيدة و الصول الشرعية ...لبد أن يكون له تيز ف الكم على
 الحداث و حت على الشخاص و الماعات" .انتهى. أقول و بال التوفيق و عليه التكلن جوابا على

هاته السقطات: 
].42[البقرة الية  )و*ل$ ت*ل1ب3س'وا1 ٱل1ح*ق/ ب3ٱل1ب*اط3ل3 و*ت*ك1ت'م'وا1 ٱل1ح*ق/ و*أ$ن)ت'م) ت*ع)ل$م'ون$ (يقول ال تعال: 
 و*إ3ذ1 أ$خ*ذ$ ٱللEه' م3يث$اق* ٱلEذ3ين* أ>وت'وا1 ٱل1ك3ت*اب* ل$ت'ب*يBن'ن/ه' ل3لن/اس3 و*ل$ ت*ك1ت'م'ون*ه' ف$ن*ب*ذ>وه' و*ر*آء9( و قال عز وجل :

 ].187 [ آل عمران)ظ>ه'ور3ه3م) و*ٱش)ت*ر*و)ا1 ب3ه3 ث$م*ناO ق$ل3يلO ف$ب3ئ1س* م*ا ي*ش)ت*ر'ون$
 دخلنا فاغتنمنا وو روى حافظ الغرب أبو عمر يوسف ابن عبد الب بسنده عن السن أنه قال :" 

 خرجنا فلم نزدد إل غما ، اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا ندث عنه،إن أجبناهم ل يفقهوا ،
 وإن سكتنا عنهم وكلناهم إل عي شديد و ال لول ما أخذ ال على العلماء ف علمهم ما أنبأناهم

] 1/18" [ جامع بيان العلم وفضله بشيء أبدا
 شديد و ال لول ما أخذ ال على العلماءفانظروا رحنا ال تعال و إياكم إل قول السن البصري :" 

  " و هو يقصد بذلك قول رب العزة و اللل ف الية السابقة منف علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا
سورة آل عمران. 

 و روى المام أبو داود السجستان قي سننه بسند صحيح عن أب هريرة رضي ال تعال عنه قال: قال
 "من سئل عن علم فكتمه ، ألمه ال بلجام من نار يوم القيامة رسول ال صلى ال عليه و سلم :"

[ كتاب العلم باب كراهية منع العلم] قال الشيخ اللبان حسن صحيح. 
 قلت: فهذه نصوص شرعية من الوحيي الشريفي و فهم سلف هذه المة خاصة بأهل العلم و حاته

 تذرهم أن ل يكتموا ما علمهم ال تعال وكلهم تبليغه للقه ، فكيف بن جاء يركض حافيا ليخالف
 هذه النصوص الصحيحة الصرية ، و يصرح بلسانه بكتم ما أمره ال تعال تبليغه لذه المة ، بل زاد
 على كلمه هذا أن حدد الزمان بمس سنوات ، و العلوم عن أهل العلم الشرعي أنم ل يعلقون شيئا

 من الحكام الشرعية بل يفتون ف السألة ف حينها بعد استجماع الدلة الشرعية لذلك خصوصا ف مثل
 هاته الوقائع و النوازل ، وذلك تنويرا للمسلمي و حفظا لذا الدين من العاديات عليه من جوع الضلي



 الفتوني التسترين به. و لتعلموا تناقض الرجل الذي فضحه ال تعال به، و دل على حيدته عن
 الواب ، و معارضته النص برأيه الفاسد و ذلك حت ل ينكشف أمره،با بدل و غي – و ما هذا منه إل

لشدة وطأة الهواء الت اعترته، فضل با عن سواء السبيل – أنه لا سئل عن أحداث
 ] أي تفجيات النتحرين أجاب فقال:" ف القيقة، جيع العقلء من الذين لم صلة2003 ماي 16[

 بتاريخ السلم و يدرسون السلم بطريقة صحيحة يستنكرون هذا الدث فالرسول صلى ال عليه و
 سلم و صحابته ، رغم ما تعرضوا له من تعذيب و تنكيل و كانت توضع على صدورهم الثقال ، ما
 ثبت عنهم أنم قاموا بثل هذه الفعال و ل ف تاريخ السلم و ل فيما نظر له الفقهاء توجد دعوة

 لا...". قلت: كان على الدعو اممد بن عبد الرحن الغراوي أن يقول هذا الكلم حت ف حق أحداث
 ] .و أن مرتكب تلك العمال قد قاموا بأعمال شنيعة ليس لا أي صلة بالسلم ،2001 شتنب 11[ 

بل إنا تفسد لبه و تشوه لبابه. 
 ث نقول لذا الدعي للعلم من وضع الثقال على صدور أولئك الفسدين حت يصل بم المر لكي يفعلوا
 فعلتهم تلك فيزهقوا أرواحا بريئة و يلحقوا بالعشرات عاهات مستدية بالغرب؟؟. فما هو الد الفاصل

عند الدعو الغراوي بي أن يعلق الكم الشرعي و يؤخر
  ماي16] خس سنوات كما قال ؟! و بي أن يستنكر أحداث [ 2001شتنب11القول ف أحداث [ 

 ] ببلدنا الغرب – حفظه ال تعال من كل مكروه- و أن يصدر بعد ذلك بيانا ؟ فل يستبعد أن2003
 يكون هذا الدعي للعلم من الواقفي إل جانب من قالوا بواز ذلك ف حق دولة لا ما لا مع السلمي و

عليها ما عليها مع شعوبم ،فتنبهوا لذا يرحكم ال تعال!
 و نقول لذا البتدع: إعلم أن أهل العلم الشرعي ل يللون تليل السياسيي لكي يستشهد بم و يؤسس
 لرأيه الفاسد على ضوء تاربم و ينسج خيوط فكره الكاسد على سراب توقعاتم ، فتحليل السياسي
 يصدر عن وقائع شاهدها أو عاشها أو تتبع أخبارها ،فيبحث عن دوافعها و خلفياتا و أسبابا ث تأثي
 ذلك على التمع الذي وقعت فيه تلك الواقعة أو النازلة ، و يعطي رأيه ف تلك السألة با جعه من

 معلومات حولا و ما لديه من مقدمات يظن وقوعها ، فالسياسي ل يعطي لمته حكم الواقعة أو النازلة
 من الانب الشرعي ، زيادة على أن تليلهم لتلك السائل تتلف حسب انتماء كل واحد منهم السياسي

و اتاهه الفكري.
 أما أهل العلم الشرعي فل يعودون للرأي و الفكر فمرجعيتهم كتاب ربم عز و جل و ما صح عن سيد
 الرسلي عليه الصلة و السلم و ما فهم به السلف الصال تلك النصوص و على رأسهم الصحابة الكرام

 رضي ال تعال عنهم ، ث إجاع العلماء ، مع الرجوع لستجدات العصر و عرضها على الوحيي



الشريفي إن كانت من النوازل الت ل يسبق وقوع مثلها.
فلماذا يقارن الدعو الغراوي العال بشرع ال تعال بالسياسي صاحب الرأي ؟! والبون شاسع و واسع.
 فأهل العلم الشرعي ل يعلقون على الدث ، فالتعليق على الدث من خصال أهل الرأي .أهل العلم
الشرعي يذكرون حكم ال تعال ف السألة ، و يستحضرون ما استطاعوا من النصوص ف الباب .

 فهل يوز تعطيل فتوى شرعية عن واقعة أو نازلة إل بعد حي ؟! فيتسبب ذلك ف تعطيل أحكام ! و
إهراق دماء! و إزهاق أرواح! و اتام أبرياء! و إفساد ف الرض ! بدعوى عدم التسرع.

 فاتام شخص بعينه بفعل مسألة أو الشاركة فيها أو التحريض على فعلها شيء، و هذا هو الذي يتاج
 للبينة و الجة و الدليل لثبات ذلك عليه ، و الكم الشرعي بواز فعل أو عدم جوازه، هذه مسألة
 أخرى ، فهذا ل يتاج لنتظار السنوات لبيانه و توضيحه ، بل يبي فيه العلماء الدليل الشرعي على

 الفور حت ييز الناس بي الطيب و البيث ، و بي اللل و الرام ، و بي إتباع الوحيي الشريفي و
إتباع الرأي و الوى .

 - فإما أن الدعو الغراوي يكذب على السلمي لنه يفرق بي الدثي و استعمل اليدة حت ل ييب
 بأمريكا.2001عن السؤال الول الاص بأحداث شتنب 

 - و إما أنه جاهل ل يدري ما يرج من رأسه و إل القراء الكرام بعضا من فتاوى أهل العلم بالكتاب و
  شتنب11السنة الذين ل يكتمون ما أنزل ال تعال و ل يعلقوا الحكام إل بعض السنوات ف حادث [ 

] بأمريكا:2001
 قال ساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ال آل الشيخ ف رسالة حول اصطدام الطائرتي ببن التجارة

 العالي بأمريكا:"... و إن ما جرى ف الوليات التحدة المريكية من أحداث خطية راح بسببها آلف
 النفس ، لن العمال الت ل تقرها شريعة السلم ، و ليست من هذا الدين ، و ل تتوافق مع أصوله

الشرعية ، و ذلك من وجوه:
 الوجه الول: أ ن ال سبحانه أمر بالعدل ، و على العدل قامت السماوات و الرض ، و به أرسلت

 إ3نE ٱللEه* ي*أ1م'ر' ب3ٱل1ع*د)ل3 و*ٱلح)س*ان3 و*إ3يت*آء3 ذ3ي ٱل1ق>ر)ب*ىh( الرسل و أنزلت الكتب ، يقول ال سبحانه " 
90النحل )و*ي*ن)ه*ىh ع*ن3 ٱل1ف$ح)ش*اء3 و*ٱل1م'ن)ك$ر3 و*ٱل1ب*غ)ي3 ي*ع3ظ>ك>م) ل$ع*لEك>م) ت*ذ$كEر'ون$

 الوجه الثان: أن ال سبحانه حرم الظلم على نفسه ، و جعله بي عباده مرما ، كما قال سبحانه ف
 " [ رواهيا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم مرما فل تظالوا الديث القدسي :" 

 2214] [ صحيح الترغيب و الترهيب لللبان رقم 6572مسلم ف كتاب الب و الصلة ،حديث رقم 
 ] و هذا عام لميع عباد ال مسلمهم و غي مسلمهم ل يوز4345و صحيح الامع لللبان رقم 



 لحد منهم أن يظلم غيه..." إل أن قال – حفظه ال تعال – أن هذه الحداث الت وقعت ف
 الوليات التحدة المريكية و ما كان من جنسها من خطف الطائرات ، أو ترويع المني ، أو قتل
 أنفس بغي حق ، ما هي إل ضرب من الظلم و الور و البغي الذي ل تقره شريعة السلم ، بل هو

مرم فيها و من كبائر الذنوب. 
 ثانيها: أن السلم الدرك لتعاليم دينه ، العامل بكتاب ال و سنة نبيه ينأى بنفسه أن يدخل ف مثل هذه

العمال لا فيها من التعرض لسخط ال ، و ما يترتب عليها من الضرر و الفساد.
 ثالثها: أن الواجب على علماء المة السلمية أن يبينوا الق ف مثل هذه الحداث ، و يوضحوا للعال

 أجع شريعة ال ، و أن دين السلم ل يقر أبدا مثل هذه العمال ..."[ نقل عن كتاب فتاوى الئمة ف
 ] 27النوازل الدلمة ص 

 قلت: و على هذا النهاج السليم ذهب علماء كثر من السلفيي و صدعوا بالق و بينوا القول السديد و
 حكم ال تعال ف النازلة. فلماذا ل يصرح الشيخ عبد العزيز آل الشيخ و باقي إخوانه من العلماء

 السلفيي بتعليق الكم على السألة إل بعد سنة أو سنتي أو خس سنوات ؟ كما ذهب إل ذلك الدعو
 اممد بن عبد الرحن الغراوي .فالواب هو أن الغراوي ل يريد أن يغضب أولياء نعمته الذين ييب
 الشرق و الغرب من أجلهم و على رأسهم جعية [ إماتة التراث] بالكويت، و الشرفي على أطللا و

 أنقاضها ، ث فلول القطبيي و يتقدمهم عدنان عرعور و من اتبعوه على سبيل غوايته . و خي ما نتم به
 هاته الطامة الول هو ما رواه المام أبو داود السجستان ف سننه عن أب هريرة رضي ال تعال عنه

 " و ف زيادة ومن أفت بغي علم كان إثه على من أفتاهقال: قال رسول ال صلى ال عليه و سلم: " 
 ". [ كتاب العلم ،باب :و من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد ف غيه فقد خانههي صحيحة " 

التوقي ف الفتيا ]
الطامة الثانية: ثناء الغراوي على( العدل و الحسان) - زعموا

 قال ميبا عن سؤال حول مواقفه من بعض (الماعات )بالغرب و خصوصا (العدل و الحسان ) -
 زعموا- :" ل توجد جاعة نعتب كل ما تقوم به باطل ، لكن هناك أخطاء و مالفات ترتكب . أنا

 عندما أركز على شيء ما ، فإنن أركز عليه علميا و عقديا و منهجيا ، و ل أقول بأن كل ما يقول به
 فلن باطل ، فمعن هذا أنه صار كافرا خارجا عن الدين ، فليس بينه و بيننا ما بيننا و بي اليهود و
 النصارى ، لنه عندما يوت نصلي عليه، و إذا تقدم إل المامة نصلي وراءه ، و إذا طلب مساعدة

نقدمها له ف حدود الستطاع " اهـ 
أقو ل و بال التوفيق و عليه التكلن:



 .144) آل عمران و*م*ن ي*نق$ل3ب) ع*ل$ىh ع*ق3ب*ي)ه3 ف$ل$ن ي*ض'ر/ ٱللEه* ش*ي)ئاO يقول ال سبحانه و تعال:( 
 و روى الللكائي ف اعتقاد أهل السنة و الماعة ، و ابن بطة ف البانة أن أبا مسعود دخل على حذيفة

 فأعلم أن الضللة حق الضللة: بلى و عزة رب قال: قال ! أل يأتك اليقي؟ : اعهد إل فقال "قال: 
 أن تعرف ما كنت تنكر و أن تنكر ما كنت تعرف و إياك و التلون ف دين ال تعال ، فإن دين ال

)1/90 " ( اعتقاد أهل السنة و الماعة واحد
 قلت: صدق حذيفة رضي ال تعال عنه ، فإن دين ال تعال واحد ، و الضال من عرف الق أو دعا

 إليه ث انقلب على عقبيه ، و ثن عطفه عليه ، فذلك من التلون ف الدين ، و صاحبه لن يضر ال شيئا ،
و لن يوبقه تلونه ف دين ال تعال و تناقضه إل ف مهاوي الردى و مستنقعات الضلل و أودية الباطل.

 فعجبا للمدعو اممد بن عبد الرحن الغراوي و جرأته البيثة و أكاذيبه الصلعاء ووقاحته الشنعاء ،
 فالطلع على ما كتبه ف كتابيه " الحسان قي إتباع السنة و القرآن ل ف تقليد أخطاء الرجال" الزء

 الول و الثان ف رده على شيخ الطريقة الياسينية ) عبد السلم يا سي( يدرك أن هذا الضطرب ف دينه
 الخذول ببدعته ل يكترث بآداب الشريعة و ل بنصوص الوحيي الشريفي ، فهو ل يثبت على منهج و
 ل يستقر على سبيل ، فهو بكلمه هذا يتبآ ما كتبه ف ذلك الكتابي ، و ينسخ اليوم ما قاله بالمس ف

 حق تلك الفرقة الياسينية و شيخ طريقتها ) عبد السلم ياسي( ، و ذلك لتجاري الهواء بالدعو
 الغراوي إل صفوف من داخلتهم مناهج الوارج و دعونم لتكفي السلمي و تهيلهم ، فل يلوم

 بعضهم بعضا و ل يعترض هذا على الخر إذا حصل بينهم التفاق على مواجهة الكام و مصارعتهم،
 فكل ما اختلفوا فيه يعذر بعضهم بعضا ، و هذا من أهم شعاراتم الت نصبوها على مداخل نلهم و
 فرقهم ، يستقطبون با كل وافد عليهم ليحمل نالة أفكارهم و زبالة أذهانم و هذا الشعار هو: "

 " فهم متفقون بإجاع منهم على تكفينتعاون فيما اتفقنا عليه و يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه 
 حكام السلمي و الدعوة للخروج عليهم و الطعن ف أهل الق من العلماء العالي العاملي و تشكيك

 المج الرعاع فيهم و ف دعوتم ، و يعذر بعضهم بعضا ف كل ما خالفوا به السنة و منهج السلف
الصال بل و عقيدة التوحيد.

 وإل القراء الكرام رد الدعو الغراوي على نفسه و ما قاله ف حق عبد السلم ياسي و مريديه ف كتابيه
]1" الحسان..." الزء الول و الثان ، ليقف القراء بأنفسهم على تلون هذا البطال ف دينه [

  من كتابه " الحسان ف أتباع السنة و القرآن26قال الدعو اممد بن عبد الرحن الغراوي ف الصفحة 
 ل ف تقليد أخطاء الرجال " حول قول ياسي " البنا يلك سر البة" : فهذه الكلمة من هذا الرجل "



البنا يلك سر البة " إذا ل يتب منها توي به ف النار سبعي خريفا لن هذا هو الشرك الصريح..."
  من نفس الكتاب: " و من أراد أن يعرف جهل هذا الرجل بالسلم فليجع على31و قال ف الصفحة 

 كتبه و ليقرأها بنفسه متجردا عن الوى و المية:" السلم بي الدعوة و الدولة " و " السلم غدا " و
" نظرات ف الفقه و التاريخ" و" الحسان الرجال "و"...

 من نفس الزء و الكتاب:58و قال ف الصفحة 
 " ما كنت أظن أن هذا الرجل تبلغ به الوقاحة مبلغها أن يطعن ف السلف الصال وعلى رأسهم صحابة

 رسول ال صلى ال عليه و سلم سالكا ف ذلك مناهج الروافض الخباث الذين انتسبوا إل السلم
ظلما و هم من سللة اليهود..."

 : " فأجاب ياسي بقوله: ) إن إسلس القياد لول مرشد يدلك على الطريق شرط89و قال ف الصفحة 
ف السلوك و ما كان لول أن يأمر إل بق (

 أقول – أي الغراوي – : "و هل ف الضلل أكثر من هذا ! ؟ عقيدة رافضية خبيثة يقررها هذا الرجل و
 يقدمها للشباب باسم التربية و يتلهفون ذلك و ل يفهمون أبعاد هذه الخاطر ، و لو ل يكن ف كتبه من

الضلل إل هذه العبارة لكان كافيا ف ضلله" اهـ
 17و قال عن ياسي كذلك ف كتابه " وقفات مع كتاب الحسان الرجال لعبد السلم ياسي الصفحة 

الزء الثان :
 " قلت : أخي القارئ هكذا يسبح ياسي ف هذه الكفريات و ينقلها للمسلمي باسم النورانية و كتابه

 السمى بالسلم بي الدعوة و الدولة أو النهاج النبوي لتغيي النسان ، كله من أوله على آخره بذا
 ( ف هذا الكتاب – البريز الذي من أوله إل آخره كله كفريات74السياق ، بل يقول ف هامش )ص 

– قال: كتاب البريز لحد بن البارك . و لعل قراءته تكون ترياقا لسموم الفكر الغافل عن ال.
قلت:" و قراءة هذا الكتاب من أوله إل آخره ترج لنا رجل أكفر من أب جهل و أضرابه" اهـ 

 من نقس الكتاب : " وقفات مع كتاب الحسان الرجال …"43و قال ف الصفحة 
 " فلعنة ال على إبليس إذ سرق من هذه المة أما جعلهم من جنوده و سخرهم ف خدمته .و مثال على

 ذلك هذا الرجل الذي يزعم أنه يقدم للناس الحسان و هو يسيء إل أمة ممد صلى ال عليه و سلم
بذه الضللت" اهـ.

  من نفس الكتاب : " فليبحث ياسي عن جاعة أخرى يقيم با أعمدة ضلله153و قال قي الصفحة 
كالشعران و كابن عرب ، و كالتلمسان و ابن سبعي…".

  : " ل تقتصر وقاحة ياسي على تلطيخ أئمة السنة و الماعة التأخرين بذه163و قال ف الصفحة 



 الفرية الزرية / بل تطاول إل الئمة الكبار الذين برأهم ال من هذا العار و جعل حياتم وقفا على نشر
كتاب ال و سنة رسوله صلى ال عليه و سلم و الدفاع عنهما.

 : " و أما التبوع القدم ف نظر هذا الخرف فهو رجل ل يعرف قراءة ول كتابة240و فال ف الصفحة 
 و مع ذلك يسميه بالتبوع القدم كشيخه الالك عليه ما يستحق من ربه و أمثاله من الهال الذين

 أحدثوا ف دين ال ما ل يأذن لم ، و ال الستعان ، فحذار من هذا النراف الذي مفاده طرح الكتاب
 و السنة و الري وراء الهال الذين ل علم عندهم و القصود أن ياسي يدخل ضلله على أمة ممد من

حي لخر بأساء متلفة ". 
  من نفس الكتاب : " ...و ف هذا القطع من الخالفات الشرعية و الضللت270و قال ف الصفحة 

 البينة ما يتاج إل ملد كبي ، و سنذكر فقط نادج من ذلك حت يعلم القراء هذه العقلية الضالة النجسة
الت ل صلة لا بكتاب ال و سنة رسوله صلى ال عليه و سلم .

 قال علي بن صال الغرب ، غفر ال له و لوالديه : فهل تراجع عبد السلم ياسي عما كان عليه من
 ضللت و مصائب و طامات و رزايا با رد عليه به الدعو الغراوي ف كتابيه " الحسان" الزء الول

 و الثان ؟ فهل تاب ياسي و رجع إل ال تعال ف زيغه عن سبيل الؤمني ، و تريفه لدين ال تعال ، و
 أتباعه للهوى و فساد معتقده، و ادعائه للكشف و اللام ؟ حت يقول عنه الدعو اممد الغراوي ما قاله
 ف هذا الستجواب ، بل و زاد على ذلك قوله " ...أنا عندما أركز على شيء ما فإن أركز عليه علميا

و عقديا و منهجيا..."
فنقول: مت كان هذا التركيز العلم و العقدي و النهجي من الدعو الغراوي؟ ! 

 - هل عندما كتب رده على عبد السلم ياسي ، و جرحه با ياسي كان أهل له حقا بنصوص الوحيي
الشريفي مع العلم أن هناك مسائل ف باب السائل و الحكام يناقش فيها الغراوي.

 - أم عندما نكص هذا التلون ف دينه على عقبيه ونسخ ماقاله ف كتابيه " الحسان ..." الزء الول
والثان ؟ !!!

 كما أننا نقول لذا الدعي للعلم : ليس كل أحد خالف عمله السنة وحاد عن منهج السلف يكون قد
 كفر وخرج من ملة السلم ، وهو قوله " ول أقول بأن كل ما يقوم به فلن باطل ، فمعن هذا أنه

 صار كافرا خارجا عن الدين ..." فهذا ليس بنهج السلف ، ول حاموا حوله و ل طافوا ، بل هو منهج
 الوارج ، أشربه قلب هذا الدعي للعلم ، فما ترك مفصل إل دخله ، ول عرقا إل جري فيه ، لن كل

 من انتسب إل البدعة عند الوارج فهو كافر ، بينما للبدعة ضوابط وأصول يعرف با البتدع هل لزال
 مسلما أو خرج من ملة السلم إن كانت بدعته مكفرة ، فالسألة ليست على إطلقها ، زيادة على



إقامة الجة على الخالف .
 فإذا كان الدعو الغراوي يعتب أنه ليس كل ما يقوم به ياسي مثل باطل ، فما هي السائل الت وافق فيها

 عبد السلم ياسي السلف ؟ ! فهل ف عقيدته الت يصرح با دون حياء ، جهارا نارا أنه يعلم الغيب !
ويرى ال تعال ! ويل فيه ؟ تعال ال عما يقوله هذا الفاك الشر علوا كبيا .

أم دعوته لحياء القبورية الغثة ؟! وإعادة تسلط شيوخ التصوف على رقاب السلمي ؟! 
 أم دعوته للمغاربة ليتخذوا منهج الرافضة لم دينا ؟! وتثبيت قواعده وأسسه ف أنفسهم بسبب صحابة
 رسول ال صلى ال عليه وسلم ورميهم بالعظائم والكذب عليهم ، وف القابل نده يثن ويجد ويبجل

الكفار واللحدة أمثال كلب الشيوعية ( ماوتسيتونغ ) ، وجعل الزبل ( شيغي فارا ) وغيهم .
 أم تريضه لموع الغفلي ليشقوا العصا على ول المر ودعوتم ( للعصيان السلح ) كما يسميه

مستجيشا على ذلك با للم حوله من الرعاع الغفلي والمج العاوين باسم ( القومة ) .
 وقد بينت كل هاته الثالب ووضحتها عن عبد السلم ياسي وضلله ف كتاب " إرشاد الائرين وتنبيه
 الغافلي لجتناب ضللت وجهالت وبغي عبد السلم ياسي " وذلك ف الزء الول والثان ، وقد
 وفقن رب سبحانه وتعال لناقشة هذا البتدع الراف ف مسائل ل يسبقن إليها أحد ، فالمد ل على

منه وفضله ، فمن أراد الوقوف على ذلك بنفسه فليجع للكتاب .
 فإذا كانت هاته السائل ليست بباطل ف شرع ال تعال وهي مرد أخطاء فقط كما ادعى ذلك الدعو

 اممد بن عبد الرحان الغراوي فإنه لنا الشرف والفخر لنقول نن برآء من عقيدة ياسي ومنهجه وأفعاله
 وأقواله ، ومن الدعو الغراوي وأراجيفه وأكاذيبه ودجله وتلونه ف دينه ، ولن نقول إل ما قاله أب

 ق$د) ك$ان*ت) ل$ك>م) أ>س)و*ة| ح*س*ن*ة| ف3ي إ3ب)ر*اه3يم* و*الEذ3ين* م*ع*ه' إ3ذ1 ق$ال>وا ل3ق$و)م3ه3م) إ3ن/االنبياء عليه السلم ومن معه ( 
 ب'ر*اء م3نك>م) و*م3م/ا ت*ع)ب'د'ون$ م3ن د'ون3 اللEه3 ك$ف$ر)ن*ا ب3ك>م) و*ب*د*ا ب*ي)ن*ن*ا و*ب*ي)ن*ك>م' ال1ع*د*او*ة> و*ال1ب*غ)ض*اء أ$ب*داO ح*ت/ى

 ) .5-4) ( سورة المتحنة الية ت'ؤ)م3ن'وا ب3اللEه3 و*ح)د*ه' 
 للتذكي فإن هذا التلون ف دينه الخذول ببدعته الذي قال أن البتدع إذا تقدم إل المامة نصلي وراءه ،

 م بدينة مراكش ف دار القرآن ببوكار " هل نصلي وراء عبد1994 هـ - 1413قد سئل سنة 
السلم ياسي ؟ " فأجاب " ل نصلي وراءه بأية حال " وقد صرح بكفره أكثر من مرة .

الطامة الثالثة : الغراوي يتهم ول المر ممد بن السن باعتقال السلمي والرد عليه .
 قال الدعو اممد بن عبد الرحان الغراوي : دعن أقول لك شيئا ، عهد السن الثان كان عهدا متازا
 من الناحية الدعوية ؛ إذ ل يثبت عن السن الثان رحه ال أن اعتقل السلمي ، وحت إن كانت هناك

 بعض الالت فإنه كان يتعامل معها بكل رحة ، وحت عندما كان يسأل عن السلم ف الغرب ، كان



يقول بأن الغرب دين السلم العتدل وليس لديه أصوليون ... " اهـ .
أقول وبال التوفيق وعليه التكلن :

 و*م*ن) أ$ظ1ل$م' م3م/ن3 اف1ت*ر*ى ع*ل$ى الل�ه3 ك$ذ3باO أ>و)ل$ـئ3ك* ي'ع)ر*ض'ون$ ع*ل$ى ر*بBه3م)( يقول ال سبحانه وتعال :
 ).18 (هود : )و*ي*ق>ول> ال9ش)ه*اد' ه*ـؤ'لء الEذ3ين* ك$ذ$ب'وا1 ع*ل$ى ر*بBه3م) أ$ل$ ل$ع)ن*ة> الل�ه3 ع*ل$ى الظEال3م3ي* 

 وروى المامان البخاري ومسلم عن عبد ال بن مسعود أنه قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم "
 وإن الرجل ليصدق حت يكتب عند ال, وإن الب يهدي إل النة , إن الصدق يهدي إل الب 

 وإن الرجل ليكذب حت, وإن الفجور يهدي إل النار , وإن الكذب يهدي إل الفجور , صديقا 
  ) ، ومسلم ف كتاب الب والصلة6094 ( أخرجه البخاري ف كتاب الدب ( "يكتب عند ال كذابا 

 ) ) .2607والداب ( 
  "شعار أهل البدع ترك اتباع السلفقال شيخ السلم أحد بن تيمية – رحه ال تعال - : " 

 ) .4/455( الفتاوى : 
 قلت : وترك اتباع السلف يكون ف النهج وكذلك ف العتقد والسلوك ، فل تد مبتدعا وصاحب

 هوى إل والكذب شعاره ، وشهادة الزور دثاره ، فابتعاده عن النصوص الشرعية وضربا بعرض الائط
 وتفضيل مواجيذه ورأيه وأذواقه عليها يعله يتطي الكذب ويلغ ف إنائه ليدرك ماحاد عنه من نصوص

الوحيي الشريفي .
 والدعو اممد بن عبد الرحان الغراوي من هذا النوع ، ومن هاته الفئة الت كذبت على ربا ودلست

 على عباده ولبست عليهم بالزور والبهتان ، فهو ل يجل من ذلك ول يستحيي من ربه عز وجل ،
 بيث اتذ الكذب دينا وديدنا ، بل ويث المة على اقتراف الكذب ، فانظروا له وهو يدفع المة

  " : " من أراد1 الهة 4لقتراف خصلة النافقي فقال ف شريط " مواقف إبراهيم العقدية ، الشريط 
أن يكذب فليكذب كذبة صغيه معقولة ، نقول له صح ومعقول " .

  : " من أراد أن يقول شيئا ملموسا معقول صحيحا ولو كذب يكون ف1 الهة 5وقال ف الشريط 
الكذب سبعي ف الائة " .

 قلت : فهذا قول شنيع ومنهج فظيع إذا ارتقى بصاحبه إل اعتقاده وتويزه أصبح تليل لا حرمه ال
 تعال ، حكم صاحبه معروف عند صغار طلب العلم ، فل ندري ما هو الد الفاصل عند هذا الدعي

للعلم بالنسبة الئوية لتجويز الكذب أو عدم تويزه .
 فهذا الكذاب الذي يبكي على عهد ول أمرنا السن بن ممد بن يوسف – رحهم ال تعال – إنه من



 كبار الكفرين لكام السلمي ، بدعوى أنم ل يكمون با أنزل ال تعال ، ول يعترف بأي أحد منهم
الن .

 فهذا منطوق كلمه أما مفهومه ، هو أن عهد ول أمرنا ممد بن السن – وفقه ال تعال للخي وأعانه
 عليه – عهد غي متاز من الناحية الدعوية وأن ف عهده ت اعتقال السلمي ظلما وعدوانا وأن عهده

 عهد جور وحيف وتسلط ، هذا هو مفهوم كلم هذا الدعي للعلم الذي ل يستثن حاكما مسلما واحدا
ف تكفيه .

 وقبل أن نكشف كذبه ونتك أستار دعوته التكفيية ونبطل ادعاءاته بكلمه وما قاله وتلفظ به ف حق
 حكام السلمي ومن بينهم ول أمرنا السن بن ممد بن يوسف – رحهم ال تعال – نقول لذا

 الكذاب الشر : أل تصولوا وتولوا جاعة الرتزقة باسم الدعوة ف هاته البلد المنة الطمئنة – حرسها
 ال تعال من كل مكروه – فكان الصراع متدما بينكم ف الدرهم والريال فرقة من طغاة التكفي

 يترأسها الطاغية الفتون ممد بن ممد الفزازي ، والفريق الثان على رأسه الدعو اممد بن عبد الرحان
 الغراوي ، فكنتم تتبادلون التهم ، وتتراشقون بالعظائم بينكم ، وتوزعون قواميس القذف والتجريح ،

 والسب والتقبيح ، حت صرفتم وجوه الشباب عن طلب العلم إل حل سلح الوقيعة والفتراء فيما
 بينكم ، فكلما سجل الطاغية الفتون الدعو الفزازي شريطا أو سود مسودة هاجم فيها الدعو الغراوي

 ووصفه بوصف ظنه يسيء إليه ويرحه ف ( علمه ) و ( عدالته ) ؛ دخل ذلك الرد على الدعو الغراوي
 بردا وسلما وقال هذا مغتسل بارد وشراب ، وصال به الشرق وجال به الغرب على كل المعيات

 التكفيية القطبية وعرعورية وسلفقطية وغيها حت يصله فضلت موائدهم ، وذلك كذلك ما يقوم به
 ف الانب الخر الطاغية الفتون الدعو الفزازي ف نوادي الرتزاق بلندن ، وفرانكفورت وجنوا بإيطاليا

 على أنه قد تصدى لدعياء ( السلفية ) بالغرب ، وها ف القيقة يعيشان ف خندق واحد من الزي
والعار والذل والشنار الذي عاقبهم ال تعال به لا أعرضوا عن سبيل الؤمني واتبعوا سبيل الفسدين .
 أل يعل الغراوي هذا البلد مرتعا للتكفييي من قطبيي وعرعوريي وغيهم وسهل لم الطريق لنفث
 سومهم ف شبابه ؟ ! وكان أول من فتح الطريق للضال القطب الترق عدنان عرعور ليعثي ف هاته

 البلد فسادا ، وغيه من الذين اشتروا سكوته وإعراضه عن الق بعرض من الدنيا قليل ، وهو يعرفهم
 ) الذي اشترى ذمم عديد من الرتزقة عبيد الدرهمالتعب  جيدا ول سبيل على ذكر أسائهم وآخرهم (

 والميصة باته البلد عن طريق هذا الدعي للعلم ، وقد زاد نشاط هؤلء القطبيي التكفيين بعد موت
 ول أمر الغاربة السن بن ممد بن يوسف – رحهم ال تعال – وف عهد ول أمرنا الال ممد بن

 السن بن يوسف ، فهل ت استدعاء الدعو الغراوي يوما للمساءلة ومن أجل التوضيح قبل الحداث ؟



أبدا ل يقع ذلك ؟! 
 ولكن لا وقع من قتل البرياء والتجن على السلمي ، وظلم العاهدين ف هجوم أولئك الزنادقة من نابتة
 فكر الطاغية الدعو الفزازي وغيه ، كان من اللزم على ول المر أن يتعامل مع فلول الرتزقة وحفنات

 إ3ن/م*ا( الرمي با هم أهل له ، وله ف ذلك دليل وبرهان من نصوص الوحيي الشريفي .قال تعال : 
 ج*ز*اء الEذ3ين* ي'ح*ار3ب'ون$ الل�ه* و*ر*س'ول$ه' و*ي*س)ع*و)ن$ ف3ي ال9ر)ض3 ف$س*اداO أ$ن ي'ق$ت/ل>وا1 أ$و) ي'ص*لEب'وا1 أ$و) ت'ق$طEع* أ$ي)د3يه3م)
 )و*أ$ر)ج'ل>ه'م مBن) خ3لف� أ$و) ي'نف$و)ا1 م3ن* ال9ر)ض3 ذ$ل3ك* ل$ه'م) خ3ز)ي� ف3ي الد�ن)ي*ا و*ل$ه'م) ف3ي الخ3ر*ة3 ع*ذ$اب� ع*ظ3يم� 

 ).33(الائدة : 
 أما نصوص السنة الصحيحة ف قتل الوارج وإبادتم وقطع دابرهم فهي كثية وقد ذكرت جلها ف

 كتاب "طواغيت الوارج بالغرب بي الفتاوى التكفيية والعمليات الجرامية النتحارية " الذي صدر
 م.2006 هـ 1427أخيا ، 

 فتب إل ال تعال يا من جعلت من دور القرآن بالغرب زوايا مغراوية وأبعدتا عن وظيفتها اللية ، فكل
 من قامت فيه غية على السنة وأراد اتباع منهج السلف واعترض على هذا الدعي للعلم وحاول أن يقدم
 له النصح لكي يعود عن غيه ويبتعد عن سبيل الفاكي الفسدين قام بطرده من زاويته وألق به سيل من
 التهم والفتراءات ليخدشه با عند الوافدين الغفلي الدد حت ل يفتضح أمره عندهم ، ومن بي التهم
 الت يلصقها بن حاول اعتراض طريقه " أنه يشوش على دور القرآن " أو " أنه طالب مال وليس طالب
 علم " أو " طلب قرضا فلما رفضنا قام لسبنا والتهجم علينا " إل غي ذلك من الكاذيب والراجيف

وكلها من الدعو الغراوي تصب ف عرض الدنيا الذي ابتلي با فحاد عن منهج السلف الصال .
 وإليكم الدليل من كتب وأشرطة هذا الخذول ببدعة حامل فكر سيد قطب ف تكفي السلمي

وحاكمهم وتهيل متمعاتم.
 فقد مر بنا من كلمه كيف يتباكى على عهد ول أمرنا اللك السن الثان – رحه ال تعال – فاسعوا

ما كتبه ف شأنه .
 ف رده على عبد السلم ياسي : 73قال ف كتابه " الحسان .." الزء الول الصفحة 

 باب " التملق إل ول المر : فإليك أخي القارئ أساليب هذا الرجل الاكرة الت ياول با الستيلء
على ول المر ، السلوب الول : التملق إل ول المر وإلباسه هذه النحلة " اهـ .

 قلت : فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على منهج هذا البتدع الذي يمل فكر الوارج ويدعو بدعوتم
 وينفث سومه وسط فئام من الشباب حت قلبوا لم القائق فظن الساكي أن هذا هو دين ال تعال
 النل ، فنتج عن ذلك تكفي السلمي وتهيل متمعاتم والتعرض بالطعن لولة أمورهم ، أل خابوا



وخسروا .
 فهل يقال ف من جاء من أهل العلم يقدم النصيحة بشروطها لول أمره أنه يتملق إليه ؟ ففي أي منهج
 وجد هذا التكفيي هذا الكم ؟ إن ل يكن هو عي منهج الوارج والذين يكفرون الكام ويشنعون

بم ويستخفون بكل من حولم ، مع العلم أن ياسي ليس من أهل النصح لولة المور .
 فهذه طامة من طامات هذا الدعي للعلم الذي جاء يتباكى على عهد اللك السن الثان ، وما ذلك منه
 إل من باب الكر والديعة وذر الرماد ف العيون ، وسوف نكشف بعضا من دعوته بلء فيما تبقى من
 هذا الرد ، وستقفون معنا على بغيه وعدوانه فيما سجله ف أشرطته وسوده ف مسوداته ف تكفي حكام

السلمي وإخراجهم من ملة السلم .
 من " مقدمة سلسلة الحسان ..." : هذه20قال الدعو اممد بن عبد الرحان الغراوي ف الصفحة 

 الية الكرية من أوضح اليات ف كتاب ال الت تبي للمسلمي أن تعلقهم بالتشريع ف أصولم
 وفروعهم ل يكون إل بكتاب ال وبسنة رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وأن السلمي ل خيار لم ف

 ذلك ، وعليهم باستقراء الحكام من الكتاب والسنة ، و إل ضيعوا الوقت ف طلب الحكام ف غي
 الكتاب والسنة وأن السلم مهما بلغ ذكاؤه وعلمه فل قبول لقوله إل مصحوبا بالكتاب والسنة ، وأن
 الكومات ل فصل فيها إل بالكتاب والسنة ، وأن من ل يتقيد بذلك فهو خارج عن دائرة الؤمني "

اهـ.
 قلت : قد فضلنا نقل كلمه كله بسياقه حت ل يدعي هذا التكفيي أن حذفنا من كلمه مايبئه أو أننا

 تصرفنا فيه كما يدعي دائما كلما فضح أمره سلفي من السلفيي وقام بتعريته وكشف ضللته وزيغه
عن منهج الطائفة النصورة والناجية .

  من نفس الكتاب : " ولو ترك أصحاب القواني الوضعية الكافرة قوانينهم لوجدوا40وقال ف الصفحة 
 العدل كامل ف كتاب ربم ، ووفروا للمة المن والمان والناء والرخاء ، واندثر الظالون بكل

 مظالهم ، وتعيش المة تت إمامها العادل الذي هو بنلة الب الرحيم الذي ل يهدأ له بال إل برؤية
 أبنائه على أحسن الحوال ، فيجوع ويأكلون ويظمأ ويشربون ، ويعرى ويكسون ، هكذا تعيش المة

 )و*ل$ك>م) ف3ي ال1ق3ص*اص3 ح*ي*اة| ي*ا1 أ>ول3ي) ال9ل1ب*اب3 ل$ع*لEك>م) ت*ت/ق>ون$  (ف خي وبركة بالتزامها بكتاب ربا ، 
 فخلف القواني الوضعية الكافرة فإنا وضعت المم ف كل مأزق ، وشتت شلهم ، وامتطاها كل ظال

 يريد ظلما ، و كل مستبد يريد استبدادا ، نبوا الموال باسم القانون والصانة الدبلوماسية ، وهتكوا
 العراض باسم الرقي والصوصية ، وسفكوا الدماء باسم العدالة ، وما تركوا منكرا إل وفتحوا له الباب

 على مصراعيه باسم الرية ، فكانوا كلبا يتمعون على جيفة ميتة يوزعونا ويظى بأكثرها أطولم



 أنيابا وأكثرهم نباحا وأطولم أظفارا ، فلله العجب كيف أمة هذا وصفها تدعي الرقي والضارة ، وهي
 لعمر ال لمتها و سداها كله خسارة فبئس المة هكذا حالا ، وهذا جزاؤها لنا تنكبت عن كتاب

ربا " .
 قال علي بن صال الغرب السوسي : فانظروا لذا الارجي كيف جع قاموسا من السب والشتم والطعن

 ف حكام السلمي ليجد الطريق إل تكفيهم وإخراجهم من اللة بل وصل تكفيه لكل المة
السلمية ، سبحانك هذا بتان عظيم .

  من نفس الكتاب : " والعجب من يكم بغي شرع ال ث يدعي السلم كما قال42وقال ف الصفحة 
 أ$ل$م) ت*ر* إ3ل$ى الEذ3ين* ي*ز)ع'م'ون$ أ$ن/ه'م) آم*ن'وا1 ب3م*ا أ>نز3ل$ إ3ل$ي)ك* و*م*ا أ>نز3ل$ م3ن ق$ب)ل3ك* ي'ر3يد'ون$ أ$ن" تعال : 

 Oب*ع3يدا Oه'م) ض*ل$لEاغ>وت3 و*ق$د) أ>م3ر'وا1 أ$ن ي*ك1ف>ر'وا1 ب3ه3 و*ي'ر3يد' الش/ي)ط$ان> أ$ن ي'ض3لEوقال "ي*ت*ح*اك$م'وا1 إ3ل$ى الط " 
 اهـ ."و*م*ن لEم) ي*ح)ك>م ب3م*ا أ$نز*ل$ الل�ه' ف$أ>و)ل$ـئ3ك* ه'م' ال1ك$اف3ر'ون$ 

  من نفس السودة : فيا لا من خسارة ، الشعوب يقلدون ما يسمى بالعلماء وما57وقال ف الصفحة 
 يسمى بشيوخ الطريقة ، والكام يستأجرون العلماء ويتبعونم على أهوائهم ، ويضيع الق بي هذه

 إ3ن/ا أ$ط$ع)ن*ا س*اد*ت*ن*االطبقات الثلث ، وسيقفون جيعا أمام رب العزة واللل فيقولون كما قال ال : 
  وهل الأجورون ستنفعهم أعذارهم بأنم ليدون طريقا للرتزاق إل هذا"و*ك>ب*ر*اءن*ا ف$أ$ض*ل�ون*ا الس/ب3يل$ا 

 الطريق السيس الذي هو طريق لهتهم ، فمت كان الظلم والظلمة وأعوانم مبؤون من الرية ؟
 فالرية ل تتزحزح عن أصحابا فرادى وجاعات مت تلبسوا با ، فالقرآن والسنة والرسل والنبياء لبد
 لم من وقفة وماكمة يكون قاضيها العليم البي ، يسأل المم بعلمائهم وشعوبم وحكامهم ماذا عملوا

 إ3ن/ا أ$ط$ع)ن*ا س*اد*ت*ن*ا و*ك>ب*ر*اءن*ا" بكتاب ربم وسنة نبيهم ، فل شك أنم سيقولون كما قال ال تعال : 
 " ف كل منكر ومرم – شرك – بدعة – ربا-خر-زنا-حكم بغي ما أنزل ال – "ف$أ$ض*ل�ون*ا الس/ب3يل$ا 
 اهـ ."ر*ب/ن*ا آت3ه3م) ض3ع)ف$ي)ن3 م3ن* ال1ع*ذ$اب3 و*ال1ع*ن)ه'م) ل$ع)ناO ك$ب3ياO * ف$أ$ض*ل�ون*ا الس/ب3يل$ا 

  من نفس السودة " وهذا يذكرنا بال أهل هذا الزمان الذي جعلوا75وقال هذا الارجي ف الصفحة 
 من بطانتهم وأعوانم اليهود والنصارى والوس والنافقي والرتدين وكل ظال طامع ناعق دجال مهرج

 كذاب أفاك ، فكيف تستقيم أمور السلمي وحالتهم هكذا ؟ ومن كذب فليجع إل سجل التاريخ
والواقع العيش ، فهو أكب ناطق بالقيقة " .

  " : " ما عندنا عناية بعقيدتنا ،14وقال ف وسط الوجه الول من شريط " تفسي سورة البقرة رقم 
 التمع منغمس ف الرمات ، متمع متنكس غالبه مرتد ، كيف تتحقق السعادة ، كيف يتحقق المن ،



كيف تقق سياسة ، كيف يتحقق القتصاد ؟ "
 وقال ف آخر الوجه الول من نفس الشريط : " لبد للمة أن تعلن توبتها وتعلنها على التلفزيون

 وتعلنها على الذاعة ، وتعلنها على الصحف ، وتعلنها ف كل مكان ، توبة ورجعة فيها إل ال ، كل
 الناس يرجعون إل ال ، باركا من الردة ! باركا من النلل ! باركا من التبج ! باركا من الكبيهات

  باركا من القمار ! باركا من الزور ! باركا من البهتان ! باركا من الرشوة ، من الرمات ، ارجعوا1
إل ال تبارك وتعال " اهـ .

  : إن اللك الذي له الطائرات والدم1 أول الهة 4وقال ف شريط مواقف إبراهيم العقدية : رقم 
والشم والقصور فهو يدعي الربوبية " .

  : " يكنك أن تقتل عشيت وأسامك ولن1 آخر الهة 5وقال ف شريط مواقف إبراهيم العقدية رقم 
 أسامك ف العقيدة ، يسعى اللوك البابرة الظلمة ، لنعن الذين يكمون بشرع ال تعال وسنة

رسوله ، انظروا لدعوة الصالي اللوك ، وانظروا لؤلء البثاء ودعوتم " اهـ .
 ف$و*ي)ل| ل�لEذ3ين* ي*ك1ت'ب'ون$ ال1ك3ت*اب* ب3أ$ي)د3يه3م) ث>م/ ي*ق>ول>ون$ ه*ـذ$ا م3ن) ع3ند3" قلت : يقول ال سبحانه وتعال : 

 ).79 (البقرة : "الل�ه3 ل3ي*ش)ت*ر'وا1 ب3ه3 ث$م*ناO ق$ل3يلO ف$و*ي)ل| لEه'م مBم/ا ك$ت*ب*ت) أ$ي)د3يه3م) و*و*ي)ل| لEه'م) مBم/ا ي*ك1س3ب'ون$ 
 ف$م*ن) أ$ظ1ل$م' م3م/ن3 اف1ت*ر*ى ع*ل$ى الل�ه3 ك$ذ3باO ل3ي'ض3لE الن/اس* ب3غ*ي)ر3 ع3ل1م� إ3نE الل�ه* ل$ ي*ه)د3ي ال1ق$و)م*" وقال تعال : 

 ).144(النعام : " الظEال3م3ي* 
 ) عن أب هريرة رضي ال تعال عنه قال : قال4042 ) وابن ماجة ( 2/291وروى المام أحد ( 

 سيأت على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب" رسول ال صلى ال عليه وسلم : 
 فيها الصادق ويؤتن فيها الائن ويون فيها المي وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة ؟ قال

  قال الشيخ اللبان – رحه ال تعال – وله شاهد يزداد به قوة ، يرويه"الرجل التافه ف أمر العامة 
 ممد بن إسحاق عن ممد بن النكدر عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ " إن أمام الدجال سني

 ) ورجاله3/220 أخرجه أحد ( "الفويسق يتكلم ف أمر العامة " خداعة ... الديث مثله إل أنه قال 
 ) .4/509ثقات لول عنعنة ابن إسحاق " اهـ ( الصحيحة 

 قلت : هذا غيض من فيض ، وقطرات من سيل من كلم هذا الارجي الذي جع حكام السلمي ف
 صعيد واحد ث رمى بم ف أودية الكفر والردة ول يستح من ال تعال ول من عباده ، فهل بعد هاته

 السقطات ، وماقاءه ما شربه من مستنقعات التكفي ف حق حكام السلمي يبقى شك على أن تباكيه
 على عهد اللك الراحل السن بن ممد بن يوسف – رحهم ال تعال – إنا هو ضحك على هاته المة



 ؟ واستهزاء بنهجها السليم لطفاء جذوة ما قاله ف حق السلمي وحكامهم ؟ ودفن ما ألقه بم ورد
 الغطاء على فكره الارجي الذي صال به وجال وحام به ف كل مسوداته وأشرطته ؟ فمن أجل هذا

 البغي والعدوان على دين ال تعال ، والزيغ عن سبيل الؤمني والبتعاد عن منهج السلف الصال صرح
 علماؤنا ومشاينا وعلى رأسهم ساحة الشيخ ربيع بن هادي الدخلي وباقي الشايخ أن هذا الخذول

ببدعته هو على منهج الوارج شاء أم أب ، بل هو أسوأ من سيد قطب ف ذلك . 
 و ل تقف مظال الغراوي عند تكفي حكام السلمي جلة و تفصيل بل تنوعت إل الطعن ف العلماء
 السلفيي ، و تكفيهم أحيانا و تهيل التعات السلمية ، و تكفي السرفي من العصاة من شباب

 السلمي ، و نفي اليان عن شعوب مسلمة بأكملها ، و أنا تعيش ف الردة ، بل ذهب إل الطعن ف
 السلم اليوم و قال عنه إنه إسلم ( منخن) ، كل هاته الرزايا و البليا و الضللت سنعود إليها ف رد

 مستقل إن شاء ال تعال . فكان لبد علينا أن نعرف عامة الناس الذين ل زالوا يهلون حقيقة هذا
 الارجي التكفيي أنه بعيد كل البعد عن السلفية و منهجها الصاف النقي و أنه قد نآى بنفسه عن سبيل

الؤمني إل مهاوي الردى و أودية الضلل و الزيغ و إتباع منهج الفسدين.
 ث نقول لذا الدعي للعلم ، حامل فكر الوارج و التستر بالسلفية ، اعلم يا هذا و من معك من فلول
 القطبيي و العرعوريي و كل من حل مزابل فكر الوارج ان السلفيي لكم بالرصاد ف هاته البلد –

 حرسها ال تعال من كل مكروه – و غيها من بلد السلمي ، فانتظروا الصفعات على أم رؤوسكم ،
فلن تعودوا بعد اليوم من كل افتراء تنسبونه للدعوة السلفية إل مقبوحي منبوحي.

و ل در شيخنا السلفي ممد تقي الدين اللل الذي مات ساخطا على الغراوي. قائل:
وقبة أضحى لا الو خاليا

من النسر والثعبان والباز والصقر

فل تفرحن يوما سيأتيك صائد
ويسقيك كأس التف كالصاب والصب

فإن كنت ل تدري فتلك مصيبة(
زدت وزرا على وزر)وإن كنت تدري



 أم حسب الذين اجترحوا السيئات" و مسك ما نتم به هذا الرد التواضع قول رب العزة و اللل : 
 (سورة الاثية" أن نعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالات سواء مياهم و ماتم ساء ما يكمون 

)21الية 
و كتبه أبو عبد الرحن علي بن صال الغرب السوسي 

 1424السلفي بعد عشاء يوم الربعاء ذي القعدة 
 برباط الفتح عاصمة الغرب البيب- حفظه 2004يناير 

ال تعال من كل مكروه
للتذكي: هذا الرد سبق أن قدمته إل مدير ترير أسبوعية الصحيفة الت استجوبت

ممد بن عبد الرحن الغراوي و قد وعدن بنشره فلما وجد فيه الدفاع عن 
ول أمرنا ممد بن السن امتنع عن إخراجه بدعوى أنه ل توجد ف 

السبوعية أماكن للمقالت الطويلة و الصحيفة تشن حلة واسعة شنعاء على
الغرب و ول أمره.

رباط الفتح – الغرب القصى حفظه ال تعال
من كل مكروه و بلد السلمي .

2006 غشت 1427/2 رجب 8بعد عشاء 
أبو عبد الرحن علي بن صال الغرب السوسي

............................................
 حيث قال فيه باللفظ-وصفه بالبطال هو جرح من المام ربيع بن هادي الدخلي –حفظه ال]: 1[

 و الغراوي يقر عدنان على كل ما صدر و يزعم له أنه سيجع و كم و كم زعم هذا البطال كم:" 
بيان منهجي بديع ..." من الرات يزعم أنه سيجع و ل يرجع 


