
بسم ال الرحن الرحيم

الرد النصور على حسن شنقيطي الغراوي الغرور
)اللقة الثالثة(

.المد ل رب العالي، والصلة والسلم على رسوله المي ممد وآله وصحبه أجعي

 بي التظاهر السلمي والتظاهر -–يب أو ينبغي علينا أن نفرق خصنا نفرقوا :قال الغرور
 –ف التظاهر السلمي فبلدنا.. قلنا هذا اللف بي العلماء  -–الذي التخريب اللي

.المد ل يكفله القانون، يكفله القانون الغرب منذ زمان -بلدنا

 هنا ظهرت علئم موقفه بوضوح وإن كان قد ممج ف سابق كلمه وزعم أنه إنا: أقول
.ينقل واقع الخالفي ف حكم الظاهرات، وهو إنا كان يهد لنصرة قول أهل الهواء

:ودعواه هنا التفريق بي الظاهرات السلمية والتخريبية باطل من وجوه

 كانت أو تريبية، وقد قال(!) من التشبه بالكافرين سلمية- أنا –أي الظاهرات-1
 وعن هذا الديث يقول" من تشبه بقوم فهو منهم- "رسول ال –صلى ال عليه وسلم

 أقل أحواله يقتضي تري التشبه بم وإن كان ظاهره": اقتضاء الصراط"شيخ السلم ف 
.اهـ.يقتضي كفر التشبه بم

 اتفاق كلمة أهل العلم على تري الظاهرات بميع أشكالا وألوانا لخالفتها الصرية-2
.للنصوص الستفيضة ف تري الروج

 - :عن ذلك يقول فضيلة الشيخ الدكتور سليم اللل –حفظه ال

 وقد أنكر العلماء الربانيون هذه الظاهرات الخترعة وباصة ف هذا الزمن لسببي اثني" 
:وها سببان شرعيان، وحقان واجبان على كل مسلم

 حق النب صلى ال عليه وسلم ف الطاعة، فإن المر الذي من أجله قام: الول- 



 التظاهرون هو طلبهم لقوقهم الشرعية الت يرون أن السلطان أو الاكم قد قصر ف
 أدائها، أو أنه اختلسها، أو أنه استأثر با دونم، وهذه القضية ل يتركها الشرع س~د{ا، بل

 صلى ال عليه(عن هذه الال، وكأنه ينظر إل واقعنا- تكلم النب صلى ال عليه وسلم
 ، فقد أخب النب –صلى ال عليه وسلم عن فتنة السلطي وأعطى أمته الخرج)وسلم

 منها، فقد تواتر عنه صلوات ال وسلمه عليه وجود أمراء بعد زمنه، ينعون الشعوب
.الدعاء والصب: حقوقهم، فأمر فيها بأمرين؛ ها 

 قال رسول –صلى ال: أما الدعاء فثبت عن عبد ال ابن مسعود رضي ال عنه أنه قال
 يا رسول ال كيف تأمر: قالوا " إنا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونا - : "عليه وسلم

 رواه" تؤدون الق الذي عليكم وتسألون ال الذي لكم: "من أدرك م�ن�ا ذلك؟ قال 
.البخاري ومسلم

 أن الكام يستأثرون بقوق الرعية ول يؤدونا- فقد ذكر النب –صلى ال عليه وسلم
 لم، ومع ذلك أمر الرعية بأداء حقوقهم وطلب حقهم من ال، فأين مل هذه الظاهرات

!!من هذا الديث النبوي الصحيح الصريح؟

 فقد أخب النب): " منهاج السنة(ف - ولذلك قال شيخ السلم ابن تيمية –رحه ال
 صلى ال عليه وسلم أن المراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم
 الق الذي لم، ونسأل ال الق الذي لنا، ول يأذن ف أخذ الق بالقتال، ول يرخص ف

".ترك الق الذي لم

 حيث قال- من معجزات النب –صلى ال عليه وسلم- وهذا المر عده النووي –رحه ال
 ه�ذ�ا م�ن� م~ع�ج�ز�ات الن�ب ، و�ق�د� و�ق�ع� ه�ذ�ا ال�إ�خ�ب�ار م~ت�ك�ر�ر{ا ، و�و~ج�د�): " شرح مسلم(ف 

.م~خ�ب�ره م~ت�ك�ر�ر{ا 

 ال�ح�ث� ع�ل�ى الس�م�ع و�الط�اع�ة ، و�إ�ن� ك�ان� ال�م~ت�و�ل�ي ظ�ال�م{ا ع�س~وف�ا ، ف�ي~ع�ط�ى ح�ق�ه م�ن�: و�ف�يه� 
 ت�ع�ال�ى ف�ي ك�ش�ف أ�ذ�اه~ ، و�د�ف�ع الط�اع�ة ، و�ل�ا ي~خ�ر�ج ع�ل�ي�ه� و�ل�ا ي~خ�ل�ع ؛ ب�ل� ي~ت�ض�ر�ع إ�ل�ى الل�ه

".ش�ر�ه و�إ�ص�ل�احه



 عن وائل الضرمي قال سأل سلمة بن يزيد العفي رسول ال.. وقد روى المام مسلم 
 أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم: فقال يا نب ال - –صلى ال عليه وسلم

 وينعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ث سأله فأعرض عنه، ث سأله ف الثانية أو الثالثة،
".اسعوا وأطيعوا فإنا عليهم ما خلوا وعليكم ما حلتم: فجذبه الشعث بن قيس وقال

 الذي نن نذر من الظاهرات هو حق طاعة رسول ال –صلى ال عليه: إذا الق الول
- .وسلم

 حق الاكم السلم، ف طاعته ف العروف وترك جيع السباب الؤدية إل: الق الثان
 الروج عليه وتشتيت كلمة المة، فإن التمعي ضده يقصدون منازعته ف منصبه وإحلل

 فعن عبادة بن الصامت- غيه مله، وقد حرم ذلك رسول ال –صلى ال عليه وسلم
 فبايعناه ، فكان فيما أخذ أن- دعانا رسول ال –صلى ال عليه وسلم: رضي ال عنه قال

 بايعنا عليه على السمع والطاعة ف منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ل
 ، فهذا كما قال"إل أن تروا كفرا عندكم عليه من ال برهان: " قال. ننازع المر أهله

 فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ول المر وذلك ظلم منه ": "النهاج"شيخ السلم ف 
 ونى عن منازعة المر أهله وذلك ني عن الروج عليه لن أهله هم أولو المر الذين أمر
 بطاعتهم وهم الذين لم سلطان يأمرون به وليس الراد من يستحق أن يول ول سلطان له
 ول التول العادل لنه قد ذكر أنم يستأثرون فدل على أنه نى عن منازعة ول المر وإن

 فمن أجل هذان القان يذر العلماء من الظاهرات والسيات ويرون" كان مستأثرا
 تنوير""من ماضرة بعنوان .اهـ- وذكرها: تريها ولم أدلة كثية ف تريها –قلت

".الظلمات بكشف مفاسد السيات والعتصامات

 أن الظاهرات هذه ولو سيت سلمية ل يؤمن معها السلم الزعوم، والواقع على خلفه-3
.وما أحداث التخريب الت خطط لا بغاة الظاهرات بالملكة الغربية عن�ا ببعيد

 وقد ن~فرق بي الظاهرات السلمية إن فرضنا سلميتها وبي الظاهرات التخريبية من جهة
:أضرارها مع الزم بتحري كل الظاهرتي، وذلك على حد قول الشاعر



حنانيك بعض الشر أهون من بعض** أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا 
 التظاهر السلمي ف بلدنا المد ل يكفله القانون، يكفله القانون الغرب منذ :وقوله

 .زمان

 أهل الهواء طالا يفون مواقفهم من بعض القضايا وتراهم يظهرون الوافقة، لكن عند
 الفت الدلمة تتبعثر أوراقهم، وينضح إناؤهم با فيه، كما وقع ف أحداث الليج وما

.بعدها

 يهرعون إل القواني والدستور ويتملقون إل الكام: وهاهم اليوم عندنا على سبيل الثال
 وينعقون بقوق النسان وإن كانوا من قبل يكفرون بذه القواني الرضية أشد الكفران،

 ل تتذرع بقانون الدولة: كما هو شأن الغراوي القطب وغيه، ونقول لذا القائل الغرور 
 على تويز ما حرم ال، فلنت وغيك أحقر من ذلك ورب السماء، ودجلك هذا وغيه

 يرده لك أهل السنة ف نرك، فاعرف قدرك ول تد عنقك إل ما ليس لك فتقطع بصوارم
 كتاب العزيز البار، وسنة سيد النام، ولن ترعى الغنم أنت ومن يري مراك بعد أن

 تعرفوا ما يب عليكم من حق ال وحق العباد خي من التجارة بالدين، وتبيعون به
 وتشترون، وتتظاهرون بزي التقى والعلم، وأنتم عن ذلك بعزل، فلن تاروا الصالي،
 وطلب العلم الثابتي، الذين ل يتكيفون ول تيد بم العواصف العاتية، بل هم ثابتون

 :1ثبوت البال الرواسي، وما حالم من الدنيا الدنية إل كما قيل- فضل من ال-

و�أ�ن�ش~ر~ه�ا ف�ي ́كل� ب�اد¶ و�ح�اض�ر�** م~ن�اي� م�ن� الدµن�ي�ا ع́لو�م³ أ�ب~ث²ه�ا 
ت�ن�اس�ى ر�ج�ال¹ ذ�ك�ر~ه�ا ف�ي ال�اض�ر�** د~ع�اء· إ�ل�ى ال́قر�آن� و�السµن�ن� ال�ت�ي 

إ�ذ�ا ه�ي�ع�ة¹ ث�ار�ت� ف�أ�و�́ل ن�اف�ر�** و�أ�لزم~ أ�طر�اف� الث²غ~و�ر� م~ج�اه�دا� 
ب�س~م�ر� الع�و�ال�ي و�الر�ق�اق� الب�و�ات�ر�** لºل�ق�ى ح�م�ام�ي م~ق�ب�ل� غ�ي�ر� م~د�ب�ر¶

 ومن الفضيحة وسوء القول أن يمد هذا الغب الغوي ربه على نقمة القواني الت ل يزال

.للذهب رحه ال" السي"́انظرها ف - رحه ال-والبيات لب ممد بن حزم 1



 : ((السلمون حكاما ومكومي يتجرعون مرارتا، ويسعرون بنارها، قال ربنا جل ف عله 
 ، وقال سبحانه عن كتابه))أفحكم الاهلية يبغون ومن أحسن من ال حكما لقوم يوقنون

 ، فلما تركوا ما أمروا به))ولو كان من عند غي ال لوجدوا فيه اختلفا كثيا: ((الكري 
 اعتاضوا بغيه فحلت عليهم الثلت، واستذلم أعداؤهم، فكان ما كان ول المر من قبل

.ومن بعد

 ل إل القانون- التحاكم يكون إل كتاب ال وسنة رسوله المي –صلى ال عليه وسلم
 ومن ل يكم با أنزل ال فأولئك هم: (( الغرب أو الشرقي، قال جل ف عله

 لن تركت فيكم أمرين:"  -، وقال رسول ال –صلى ال عليه وسلم 2))الكافرون
".كتاب ال وسنت ولن يتفرقا حت يردا على الوض : تضلوا ما إن تسكتم بما 

 إذ�ا التظاهر السلمي ف الكرة الرضية كلها جائز، القواني كلها توزه،..  :ويتابع فيقول
 هذا ول المد- إل ما سعت مؤخرا ف الجاز وسيأت الكلم على السعودية –إنشاء ال 

.أمره م~س�لم

 تأمل كلم هذا الائر التعال كيف يتكلم ف هذا المر اللل بغي علم ول هدى ول كتاب
 مني، ل يستطيع القارئ له أن يفرق بينه وبي كلم الفتوني بالفكر السياسي الهوج،

 جائز{ا بجرد شيوعه ف!) السلمية(وانظر كيف س�ل�م للقواني وجعل حكم الظاهرات 
 ، ث إن السلمي ف ظل واقعهم ف الوقت الراهن ليس لم سلطان(!)الدول والكومات

 لواجهة أعدائهم، وكثي³ منهم مغلوب على أمره ولكن أكثر الناس ل يعلمون، وأسوق هنا
 يوافق للمناسبة ما نن- مقطعا للشيخ الفاضل أب بكر ماهر عطية الصري –حفظه ال

 الية على ما فهمه السلف الصال وأنه كفر دون كفر، ل كما فهمته الوارج الارقة2
 الذين يقرئون القرآن ل ياوز حناجرهم، نقول هذا؛ وإل فقد يكون ث�م� كفرا مرجا من

 اللة كتفضيل هذه القواني أو القول بثليتها لكم ال فهذا كفر أكب يرج من ملة
 .السلم



 :بصدده رد فيه على النحرف مصطفي العدوي، يقول

!ومت كانت أقوال الكام وترخيصاتم حاكمة على شرع ال؟ "

!ومت كانت الدساتي الباطلة الخالفة للشريعة قاضية على ذلك الشرع؟

 فالظاهرات من بنات أفكار الكفار أيها العمى، على بلد السلمي دخلت، وتلقفها أهل
 الضلل من أمثال فرقة الخوان السلمي والقطبيي وغيهم من أهل الضلل الذين

 ت~وا́لونم، وقد بان ف هذه الفتنة وف غيها مبوؤك، وفضحك ال أنت وأمثالك ورفقاء
 وأنتم توزون أمثال تلك الظاهرات الارية على سنن الكافرين! دربك شر فضيحة، ل ل؟

.ل على سنن السلمي الهتدين

 كم رخص حكام السلمي، وكم رخصت دساتيهم للناس ف أمور غي :ث نقول لكم
 فلم تنعقون إذ�ا أنتم وأمثالكم من أهل الضلل بوجوب توبة الاكم، وبوجوب!! مشروعة

!تطبيقه لشرع ال مادمتم تتجون بترخيص الاكم وبترخيص الدساتي؟

 وكيف إذا كان هذا الترخيص سياسي{ا ل ديني{ا شرعي{ا قد ́فرض على حكام السلمي من
!قبل بلد الكفار بدعوى الديقراطية الباطلة؟

 .نعم، إن القوم يصطادون ف الاء العكر كما يقال

 وكيف يتج العمى لم على هذا الروج بترخيص الاكم وبترخيص الدساتي، ول يتج
 عليهم بطالبة الاكم بعودتم إل بيوتم وترك التظاهر والتجمهر والتجمع الشيطان ف

!ميدان التحرير؟

 فكيف يتج لم بذلك على تويز فعلهم العصية، ول يتج عليهم بثل ذلك ف أمرهم
!بترك العصية ونيهم عنها؟

 الكرامة والنعمى ف الرد على مصطفى بن العدوي الغوي(من / انتهى نقل الراد.."
) .العمى

 )السلم(وعلى كل�، فأم�ر~ الظاهرات والقول بتجويزها وإن ألبسها هذا الويهل لباس 

فذاك باطل من القول وزورا، وقول على ال بل علم، ولروعة كلم ابن قيم الوزية –



 وحسن تعبيه ف بيان جللة القول على رب العالي بغي علم أنقله برمته من- رحه ال
 القول على ال بل(وأما  : "فيقول ون�ع�م ما قال" مدارج السالكي"كتابه الرائع الاتع 

 فهو أشد هذه الرمات تريا، وأعظمها إثا، ولذا ́ذكر ف الرتبة الرابعة من) علم
 الرمات الت اتفقت عليها الشرائع والديان، ول تباح بال بل ل تكون إل مرمة،

.3وليست كاليتة والدم ولم النير الذي يباح ف حال دون حال

:فإن الرمات نوعان
.مرم لذاته ل يباح بال* 

.ومرم تريا عارضا ف وقت دون وقت* 

 ، ث))́قل� إ�ن�م�ا ح�ر�م� ر�ب�ي� ال�ف�و�اح�ش� م�ا ظ�ه�ر� م�ن�ه�ا و�م�ا ب�ط�ن�: ((قال ال تعال ف الرم لذاته 
 ، ث انتقل منه إل ما((و�ال�ث�م� و�ال�ب�غ�ي� ب�غ�ي�ر� ال�ح�ق�)) :انتقل منه إل ما هو أعظم منه فقال 

 ، ث انتقل منه إل ما هو))و�أ�ن� ت~ش�ر�́كوا ب�الل�ه� م�ا ل�م� ي~ن�ز�ل� ب�ه� س~ل�ط�انا�: ((هو أعظم منه 
 الرمات عند ال ، فهذا أعظم))و�أ�ن� ت�́قو́لوا ع�ل�ى الل�ه� م�ا ل ت�ع�ل�م~ون�(( :أعظم منه فقال 

 وأشدها إثا، فإنه يتضمن الكذب على ال ونسبته إل ما ل يليق به، وتغيي دينه وتبديله،
 ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من واله وموالة
 من عاداه، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه، ووصفه با ل يليق به ف ذاته وصفاته وأقواله

.وأفعاله
 فليس ف أجناس الرمات أعظم عند ال منه ول أشد إثا، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه

.أسست البدع والضللت، فكل بدعة مضلة ف الدين أساسها القول على ال بل علم
 ولذا اشتد نكي السلف والئمة لا، وصاحوا بأهلها من أقطار الرض وحذروا فتنتهم أشد
 التحذير، وبالغوا ف ذلك ما ل يبالغوا مثله ف إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة

 البدع وهدمها للدين ومنافاتا له أشد، وقد أنكر تعال على من نسب إل دينه تليل شيء أو

 تأمل هذه الكلمات الميلت وقارن بي مدلولا وبي جرأة- : قال عبد ال –الناقل 3
 .التعالي أعاذنا ال من الوى والتعال



 وnل تnقtولtوا لqمnا تnصqفs أoلrسqنnتsكtمs الrكoذqبn هnذoا حnللm: ((تريه من عنده بل برهان من ال فقال 
nبqذoكrال qهvى اللoلnوا عsرnتrفnتqل wامnرnا حoذnهnالية)) و.

 فكيف بن نسب إل أوصافه سبحانه وتعال ما ل يصف به نفسه؟ أو نفى عنه منها ما وصف
.به نفسه؟

 :أحل ال كذا وحرم ال كذا، فيقول ال: ليحذر أحدكم أن يقول: قال بعض السلف
.كذبت ل أحل هذا ول أحرم هذا

.يعن التحليل والتحري بالرأي الرد بل برهان من ال ورسوله
 هو القول على ال بل علم، فإن الشرك يزعم أن من اتذه معبودا من: وأصل الشرك والكفر

 دون ال يقربه إل ال ويشفع له عنده، ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند
 اللوك، فكل مشرك قائل على ال بل علم دون العكس، إذ القول على ال بل علم قد يتضمن

.التعطيل والبتداع ف دين ال، فهو أعم من الشرك، والشرك فردw من أفراده

.اهـ"موجبا لدخول النار- صلى ال عليه وسلم-ولذا كان الكذب على رسول ال 

 والائر الويهل يتبجح بل حياء بالسلفية وبالكتاب والسنة ويتشبع با ل يعط، وينحى
 باللئمة على من ل يعجبه ويقول بغي مذهبه ويرميهم بالتعال والهل وما إل ذلك من

 أقوم منه منهجا، وأوفر منه علما، وهو أول با يذم به- الوصاف، ولعلهم –إن شاء ال
 غيه، وقد اغتر به من ل علم له، وطبل له وزم�ر، وما هو إل جويهل سخيف، مغراوي

 مغرور، يناطح العلماء، ويدعي أنه يرى كيت وكيت، وأن له ماضرة هنا وهناك، وفيه وف
 ك�م�ا أ�ن� الف�ق�ي�ه ا́لبتدئ، و�الع�ام�ي ال�ذ�ي..  - : "أمثاله يقول شس الدين الذهب –رحه ال

 ي�حفظ ال́قر�آن أ�و� ك�ث�ي�را� م�ن�ه~؛ ل� ي�سو�́غ ل�ه~ الج�ت�ه�اد أ�ب�دا�، ف�ك�ي�ف� ي�ج�ت�ه�د~؟، و�م�ا ال�ذ�ي ي�́قو�́ل؟
).إعلم النبلء.(اهـ"و�عل�م ي�بن�ي؟ و�ك�ي�ف� ي�طي~ و�ل�م�ا ي~ر�ي�ش؟ 

:وقد أحسن من قال

ل يستطع ص�و�لة الب~ز�ل القناعيس ** وابن اللبون إذا ما ́لز� ف ق�رن¶

 التظاهر السلمي ليس.. أيض{ا خصنا نفرقوا بي التظاهر والروج  ) :بالدارجة(قال 



 خروجا على الكام، مادام النسان عشر سني عندو الجازة ما خد�ام، عندو دكتورة
 خستاشرعام ما خدام، هو أواحد خسي واحد خرجوا لواحد الدينة أكتبوا لفتة كيطالبوا

.باش اخدموا

.وسأقف على كلمه مترجا إياه وقفة وقفة بإذن ال: أقول 

 التظاهر.. وأيض{ا يب أو ينبغي أن نفرق بي التظاهر والروج  :يقول الويهل الغرور
.السلمي ليس خروجا على الكام

 إن :مصطفى العدوي حيث قال 4]الغوي العمى(!) [وهو نفس كلم م~عظ�م�ه الدث
 ..هذا ل يوصف بأنه خروج على الاكم

 أن: معناه 5)بالدارجة(شنقيطي كلما - وكلها علل فقال الويهل حسن –وليس بسن
.الظاهرات إذا خلت من مظاهر التخريب فل ت~عد خروجا على الاكم

 إذ�ا التظاهر السلمي ف الكرة الرضية كلها جائز، القواني كلها: وقال أيضا كما سبق
.توزه

.ل يرجوا بسلح -كذا- الارجون: لن أول�"  :وقال العدوي الغوي

..."أن الاكم رخص لم ف ذلك، والدساتي رخصت لم ف ذلك: وثاني{ا

 الظاهر أن الغرور الغرب قل�د ف هذا كلم العدوي وهذا أشبه، وإن كان يزعم أنه: أقول
 ف خلفهم من تويز الظاهرات، والقيقة أنه ينقل كلم من(!) إنا ينقل كلم العلماء 

! ).فأين الث�رى من الثريا(يلهم من جهلة الزبيي ويرفعهم حذو مصاف العلماء، 

 ف قصة ذي الويصرة التميمي والديث ف- : قال العلمة ابن عثيمي –رحه ال
 حينما قسم النب- صلى ال عليه وسلم-كان ف عهد الرسول  وأولم: " الصحيح 

 هذه قسمة ما أريد: اعدل يا ممد، أو قال :الغنيمة فقال له رجل- صلى ال عليه وسلم-

 هذا من وصف الشيخ أب بكر ماهر عطية لذا النحرف، وما نقلته من كلم العدوي4
!.مصدره من رد الشيخ أب بكر عليه فتنبه

 .زعم(!!) ذكر أنه أحيانا سيدرج ف الكلم بعض الحيان ليصال ليفهم الميع 5



 خروج بالقول،: خروج بالقول؛ لن الروج نوعان وهذا- نعوذ بال-با وجه ال 
 الذين يرجون بالسيف ل يرجون وخروج بالسيف والقتال، والول مقدمة للثان؛ لن

 هكذا فقط يملون السلح ويشون، ل بد أن يقدموا مقدمات وهي أن يلئوا قلوب
).لقاء الباب الفتوح(اهـ " الشعوب بغضا� وعداءË لولتم وحينئذ¶ يتهيأ المر للخروج

 إن-يلزم من كونم ل يرجوا بسلح  ل): " حفظه ال(وقال الشيخ أبو بكر ماهر عطية
 ل يلزم من كونم ل يرجوا بسلح عدم كونم خوارج، ول عدم تسميتهم- س~لم هذا

 سبل� ووسائل غي مشروعة- على القل-بذلك؛ لن هؤلء الارجي قد اقتحموا وسلكوا 
 من مظاهرات وهتافات تثويرية، وسب وشتم لولياء المور، وطلب مال يق لم طلبه،

 من تنحية رئيس البلد السلم، ومكثهم على هذا الال زمن{ا طويل�، إل غي ذلك
.ومن أراد الزيد فليطالع بقية كلم الشيخ ف الرد على العدوي من مظانه..". الفاسد من

وليس للمخالفي الناعقي بالظاهرات بميع أشكالا دليل من كتاب ال وسنة رسوله –
.يعتمدون عليه إطلقا- صلى ال عليه وسلم

وكل إناء با فيه ينضح** كفى هذا التفاوت بيننا وبينكم 

 أسأل ال جل ف عله، وتقدست أساؤه أن يعل كيد الكفار وأعوانم وأذنابم ف
 نورهم، ويبيد خضراءهم، ويفضح خططهم ، وأن يفظ ثغور السلم، وديار السلم

.ويدفع عنها كل بائرة فاجرة تاك عليها

.وآخر دعوانا أن المد ل رب العالي

وكتبه أبو الدرداء عبد ال أسكناري
 أكادير – الملكة الغربية
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