
 بسم ال الرحن الرحيم

سقي الفاجر الذابل
 أبي أنس جواد الميسي الميم والعلقم ورميه ف

النت وغمرة الزابل
.المد ل حدا كثيا طيبا مباركا فيه

.والصلة والسلم على رسول ال

 وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له، وأشهد أن ممدا عبده
.ورسوله

 فقد انبى أحد الفجرة الغاربة اللؤماء وهو الدعو عبد: أما بعد
1الصمد

 ف مقال رديء جاء فيه بدواهي، وظن- الميسي للرد عليA –زعم 
 الغر أن ما سطره من باطل مدحور، وفجور مبتور، سيكون له شأن؛ كل
 وال، وكيف له ذلك؛ وقد جاء عارضا رمه، مبديا سوءته، مدافعا بالباطل
 والزور عمن قام البهان البلج الذي ليس له دافع ول معارض عن بغيهم

 جواد، وإنا ذكرناه باسم عبد الصمد لن النتقد له من أهل بلدته كما سيأت ذكره: ..  وف مقاله كتب باسم1
 جواد وعبد: لعل اسه مركب من : به فرأيت أن أبقى على ما ذكره لن أهل مكة أدرى بشعابا، وقد يقال

 ل يبعد ذلك، لكن اللعب منه حت بالساء وارد، لذا تراه ف منتدى ما باسم وف: الصمد، والواب عنه أقول
.آخر بغيه

 ولشارة فإن هذا القزم كما كان منتظرا هو من كتاب منتديات الوحلي الذين ل يستريب من وقف على بعض
 .تناقضاتم وحاقاتم أن يضحك وحق له ذلك، ومن شر البليا ما يضحك كما يقال



 ،العاق لمه وعدوانم على الفاضل المناء، والبرياء الكرماء، ونسي
 الفاجر ف خلقه وخصومته، الخادع الموه؛ أنه وأمثاله يفى علينا حالم، ل
 وال، بل سنكتب إل البلدان عن أخبارهم ومساوئهم، وإن كنا قد نزكناهم
 ف بعض الوقات والماكن، لكن الظاهر أن هذا الفاجر الفسل وبعد غياب

 طويل أب إل أن يكشف عن سوءته وربا أيضا سوءة من يدفع به رغم
!غضنا الطرف عنها، لكن ما عسانا نفعل؟

.ولن يكشف الفاجر عن سوءته على قارعة الطريق أهون له ما أقدم عليه

 ويقال له ولغيه من يدافع بالهل والظلم والباطل عن أهل الخطاء
والنراف

 ومن يهن ال فماله من مكرم إن ال يفعل ما(( :ما قاله ربنا ف كتابه الكري
 ول تادل عن الذين يتانون أنفسهم إن ال ل يب من: ((، وقوله))يشاء

)).كان خوانا أثيما

 وغيه من الفارغي- أما رد هذا الفاجر الاقد الاسد –وأعن ما أقول
 القالي القاسطي علي وعلى إخوان السلفيي فليس له عندنا أي قيمة،

 بل هو كالفساء ف الفضاء، أو- وليس له علينا أي تأثي –ول المد
!كالدخان تعصف به الرياح فهل ترى له من باقية؟

 ول يثننا عن السي ف طريق الدعوة السلفية من ل يساوي هذا الفسل
!!.أمثالم جناح بعوضة فكيف به وبنظرائه الفجرة؟

 والفاجر ل تسلم منه أمه وغيها ول أصدقاؤه وغيهم من هم أقرباؤه



!!فكيف بن هو بعيد بعد الديار عنه أمثال بله شيخنا العلمة الجوري ؟

قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا** إن يسدون فإن غي لئمهم 
ومات أكثرنا غيظ�ا با يد** فدام ل ولم ما ب وما بم 
ل أرتقي منها صدرا ول أرد** أنا الذي يدون ف صدورهم 

 وأذكر لا كنت ف مدينة طانطان بدار الديث وف إحدى الالس فذكر
 أحد الخوان أن الأرب أبا السن السليمان طعن ف الشيخ ربيع –حفظه

 إذا كان الرجل قد طعن ف الصحابة الذين ما كان ول يكون: ، فقلت-ال
.مثلهم فل غرابة أن يطعن فيمن دونم

 ويذكرن الزب العترض با ذكره شيخنا العلمة المام مقبل بن هادي
 ط الول) /221-220ص) (الصارعة(ف كتابه الاتع - الوادعي –عليه رحة ال

 ف ترجة) البداية والنهاية(ذكر الافظ ابن كثي رحه ال ف : " هـ1413
 أما سبه أمه فإنه. الطيئة؛ أنه سب أمه وسب أباه وعمه وخاله وسب نفسه

:قال

أراح ال منك العالينا** تنحي واقعدي من بعيد�ا 
وكانونا لدى التحدثينا** أغربال إذا استودعت سر�ا 
ولقاك العقوق من البنينا** جزاك ال شر�ا من عجوز 

:وقال ف أبيه وخاله وعمه

أب�ا ولاك من عم وخال** لاك ال ث لاك حق�ا 
وبئس الشيخ أنت لدى العال** فنعم الشيخ أنت لدى الخازي 



 ونظر ذات مرة ف بئر أو ف مرآة فرأى وجهه، وقد كان ألزم نفسه أن
:يتكلم بشر، فعزم أن يهجو نفسه فقال

بشر فل أدري لن أنا قائله** أبت شفتاي اليوم إل تكلما 
اهـ/  فقبح من وجه وقبح حامله** أرى ل وجه�ا شوAه ال خلقه 

-وقد يبلغ الال بذا الغمر ما يقرب حال الطيئة –نسأل ال العافية

 وهو من تلك الطغمة الزبية الاقدة الثائرة على شيخنا العلمة يي بن
 علي الجوري، ول يلتفت لا أورده فهو أفحش من أن ي ر�د، وصاحبه

 أفحش من أن ي�ر د، وقد أ¢لقموا الحجار والنادل وما ل قبل لم برده من
 زمان، وظهرت القائق وعرفها البصرون، أما عميان البصائر أمثال هذا

 الزب العترض القلد ف دينه الرجال؛ فل نبال بم بالرة، لسقوط عدالتهم،
 إذ ما هم فيه أفحش من أن تتد أعناقهم إل ما سواه، فماذا كان؟ عاد

!).عنة ولو طارت( :حالم بأسوأ حال، وصدق عليهم الثل السائر

كشف التواري من أخلق وسية الزبي الفتي
أبي أنس أو أبي الرميصاء عبد الصمد كما يكني نفسه

من مقال
2حقيقة أبي الفت أبو"

"أنس عبد الصمد 

لكاتبه

 .كذا عندي ف نسخة القال، والعنوان أعله من وضعي 2



أبي هارون الميسي
 أبي الدرداء عبد ال بن السن: باختصار وتصرف 

.كان ال له أسكناري

 وقبل أن أضع التلخيص بي يدي القارئ، أود الشارة بادئ ذي بدء إل أن
 مقال أب هارون الميسي نشر عندنا هنا بأكادير قبل ما يقارب عشر

!سنوات، فتنبه

.كان كثي الشغب والصومة مع الناس -1

).بالدارجة الغربية/الديطاي(كان يبيع السجائر بالتقسيط  -2

 كانت له مدة زمنية صاحب فيها بعض الفراد من فرقة عبد السلم ياسي -3
.الارجية

 ث التقى ببعض من يدعون السلفية، وتعلم عندهم مدة ث تركهم بعدما -4
.أفسد العلقة بينهم بفعل النميمة حسبما أورده صاحب القال

 عدي الياء؛ فقد كان ل يتورع عن السب وذكر اللفاظ الفاحشة الاجنة -5
 أنه كان يقول على مشهد من الناس وأنا أوردها بلغتنا: منها على سبيل الثال

 إذ هي مستهجنة, الم استحياء من ذكرها بالدارجة كما تلفظ با اللئيم الفسل
.فكان يذكر لفظة الغائط والذeكdر غي مبال بذلك, جدا

 ثناء الغراوي القطب عليه قبل أن يلفظه لفظ النواة بعدما اكتشف أنه يعزي -6
.إليه فتاوى وأحكاما ل تصدر منه

 فقد جاءهم ليعلمهم متذرعا بتزكية: افتضاح أمره عند أهل الميسات -7



 الغراوي له؛ فما طال وقته حت كشف الناس حقيقته، وكثرت عنه الشكاوى
..وأتت منه عدة مشاكل فهجره الناس لسوء خلقه و

.دعواه التوبة كرات ومرات وتظاهره بالبكاء والندم على ما حصل منه  -8

 إل،..بالباطل وأنا ساحرة و) أم صديقه(اعترافه لحد أصدقائه برميه أمه  -9
.ويأكل من طعامها مع العلم أنا كانت ت كرمه

 فقد تكلم, ليخفف جرمه السابق ذكر لصديقه أن المر أعظم من ذلك -10
.عياذا بال!!! حت ف أمه هو الت أحسنت إليه ورماها بالفسق

 اعترافه لصاحب القال بأنه اعتدى على جع من الخوة فألزمه بإبداء التوبة -11
 فكان يفر فما فعل إل بعد اجتماعهم ف إحدى البيوت فاعترف بميع ما أخذ

.عليه

.مادع ويهد دائما ليحقق آماله وأمانيه -12

 لا تركه كثي من يعرفونه وحذdر الناس منه، أخذ ينفي عنه التهم ويدعي -13
.أنه مسود ول يوجد له نظي ف البلد

 هاهنا وصلت مرحلة عدنان عرعور وظهرت حقيقة الغراوي، فأراد الفسل -14
 أن يهتبل الفرصة ليدر الرماد على العيون فأخذ ف نشر كلم أهل العلم على
 عدنان والغراوي إل أنه وجد أهل بلدته الميسات سبقوه لذلك فاغتاظ

.ونكس على رأسه وفشلت خطته

 رجوعه من اليمن إل بلدته جار�ا أذيال اليبة بعدما أحدث فتنا هناك -15
 ، وأخذ يذيع لنفسه هالت من-وأطلق لسانه ف الشيخ يي –حفظه ال

 لكن ل تلق خطته هذه رواجا، فانطلق..التبجيل وأنه حافظ وضابط للمسائل 



.إل مدينة طانطان

.فتح اليد ل يستطيع أن يشرحه حت الشيخ ربيع: قوله ف الشيخ ربيع  -16

)15/ص(

.معروف بالكذب والتلعب والراوغة ونسبة كذبه للناس -17

.توحيد الرجعية: أول من دعا ف الميسات بالشبهة الباطلة  -18

 بقذف امرأة أكب من أمه بالزن ولا ستة ذكر صاحب المقال أنه قام -19
 أولد وذلك بعد وفاة زوجها، حيث ادعى أن الولود الخي كان من ذلك،

 فلما بثنا وجدنا أن الولود ازداد سنة: "قال صاحب القال باختصار من 
 ، وأن زوج الرأة توف بعدها بسنتي، ولا سئل القاذف عن مصدر الب،1978

 !أنت تقول عن أمك فاسقة؛ فكيف قبلت خبها؟: أحال على أمه، فقيل له 

 أثبت العرش ث انقش، فمن: فإن قيل: "، ث قال صاحب القال)24/ص" (فبهت
 العتراف سيد الدلة، فقد اعترف هو نفسه بذلك،: أين لك هذا الب؟ أقول

 ث أنكر بعد ذلك؛ ث اعترف، وإن أنكر الن فالشهود موجودون أحياء
).24ص" (يرزقون، فما عليكم إل أن تأتوا فتسمعوا منهم

 الرجل ماكر وداهية ف الديعة يتطيه لتحصيل مآربه ولو كان على -20
 حساب إخوانه، فهو يوه بصورة ناصح، والقيقة أن أفعاله أفعال الشياطي
 فربا راج خداعه على بعض من يسن به الظن كما ف الديث الصحيح

 ، فإذا تقق له بعض ما يصبو إليه؛ أخذ ف الثناء على من"الؤمن غر كري"
.أعانوه ف إجرامه

).27-26ص(السد والقد  -21



 فكان كلما" أركان الكفر"كان يلقي على بعض الشباب درسا تت عنوان  -22
!أتى على ركن منها اعترف بأنه كان فيه

 قبل أن يسافر إل اليمن كتب رسالة اعترف فيها بالتوبة ما كان منه، لكن -23
.بعد عودته ج�رب ولوحظ عليه ما يرم توبته الزعومة

 وختم له صاحب القال بأشياء له ف النميمة والكذب والبحث عن
.انتهى التلخيص بمد ال وتوفيقه.العثرات

..)إطلع النبلء ( وهناك ملحظات أخرى عليه أوردناهاف مقالنا

.وصلى ال وسلم وبارك على نبينا ممد وآله وصحبه

كتبه أبو الدرداء عبد ال أسكناري
الغرب/أكادير 
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