
 

 الشقيق يالمغرب الشعب إلى مشروحة نصيحةو مفتوحة رسالة

 سليم بن عيد الهاللي  الدكتور الشيخلفضيلة 

 اهلل حفظه 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 هوصحب وآله اهلل رسول عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 .وسلم

 رغربامل يف مملكة جيري ما بأسف أتابع أشهر بضعة منذ فإنني: بعد أما

 مسار أن رأيت وملا ،(الريف )حراك يسمى مما األيب العريب املسلم

 اه،منته ما يدري وال عقباه، حتمد ال الذي التصعيد إىل يتجه األحداث



ة|  2 ح ف ص ل  ا

 

 نورب ينظرون ألهنم الربانيون؛ العلم أهل إال يراها ال أقبلت إذا الفتنةو

 .مناص حني والت اجلميع، حرارهتا وذاق مرارهتا بكى أدبرت وإذا اهلل،

 بالدكم حيفظ أن: وجل عز اهلل أسأل بدء بادئ: املسلم املرغريب الشعب أهيا

 ويرزقها واإليامن، واألمان باألمن جيللها وأن املسلمني، بالد وسائر

 .واالستقرار والصيانة واحلفظ اإلسالم،و السالمة

 ََجِيًعا اهللهِ بَِحبْلِ  َواْعَتِصُموا}: وجل عز ربكم قول تدبروا: وإخواين أبنائي

ُقوا َواَل  : لهوقو ،{ِرحُيُكمْ  َوَتْذَهَب  َفَتْفَشُلوا َتنَاَزُعوا َواَل }: وقوله ،{َتَفره

ِذينَ  ُتِصيبَنه  اَل  فِْتنَةً  َواتهُقوا} ةً  ِمنُْكمْ  َظَلُموا اله  .{َخاصه

 ثالًثا، لكم يرىض اهلل إن: »وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول قول وتذكروا

 وأن ا،شيئً  به ترشكوا وال تعبدوه، أن: لكم فريىض ثالًثا، لكم ويكره

 كثرةو وقال، قيل: لكم ويكره تفرقوا، وال َجيًعا اهلل بحبل تعتصموا

 اهلل ريض هريرة أيب حديث من مسلم أخرجه. ]«املال وإضاعة السؤال،

 [.عنه

 صإخال: مسلم صدر عليهن يرغل ال ثالث: »وسلم عليه اهلل صىل وقوله

 دعوهتم فإن املسلمني، َجاعة ولزوم األمر، أويل ومناصحة هلل، العمل



ة|  3 ح ف ص ل  ا

 

 اهلل ريض أنس حديث من وأمحد ماجه ابن أخرجه] «ورائهم من حتيط

 [.عنه

 محدأ أخرجه] «عذاب والفرقة رمحة، اجلامعة: »وسلم عليه اهلل صىل وقوله

 [.عنه اهلل ريض بشري بن النعامن حديث من

 «نارال يف شذ شذ ومن اجلامعة، مع اهلل يد: »وسلم عليه اهلل صىل وقوله

 [.عنام اهلل ريض عباس بن اهلل عبد حديث من الرتمذي أخرجه]

 لعخ فقد شرب، قيد اجلامعة من خرج من: »وسلم عليه اهلل صىل وقوله

 فإنه اجلاهلية؛ بدعوى ادعى ومن يرجع، أن إال عنقه من اإلسالم ربقة

 وإن: »قال وصام؟ صىل وإن! اهلل رسول يا: رجل فقال «جهنم جثى من

 «اهلل ادعب املؤمنني املسلمني سامكم الذي اهلل بدعوى فادعوا وصام، صىل

 [.عنه اهلل ريض األشعري احلارث حديث من وأمحد الرتمذي أخرجه]

 اهلل ريض مسعود ابن قول مع تأمل حلظة قفوا! األيب املرغريب أهيا الشعب

 .«الفرقة يف حتبون مما خري اجلامعة يف تكرهون ما: »عنه

 من والشقي برغريه، وعظ من السعيد إن: العروبة وأشقاء اإلسالم إخوة

 :الفتن جنب ملن السعيد وإن بنفسه، اتعظ



ة|  4 ح ف ص ل  ا

 

 أهلها خدع: حدودكم وتتخام حولكم ممن إسالمية عربية دول فهذه* 

 نيزالو ال والرغرب، الرشق من اهلل أعداء وعود وبريق الثورات، برساب

 وتبدل األموال، وذهاب والضياع، والذل، الفرقة، كؤوس يتجرعون

 ما عىل بقوا أن متنوا حتى ضاألعرا وانتهاك الدماء، وسفك األحوال،

 إذا صوتال ينفع وال اللبن، ضيعوا الصيف يف ولكن قبل، من عليه كانوا

 .الفوت فات

 عبدواواست خرياهتم، وهنبوا املسلمني، فرغزوا ديار هبا؛ األعداء طمع بل* 

 .حوارضها ودمروا أبناءها، وقتلوا شعوهبم،

 لتقسيم بالد ثةخبي غربية اسرتاتيجية املسلمني يف بالد الفوىض نرش إن* 

 هذا ضمن ومن (،لويس )برنارد مرشوع يف جاء كام وتقطيعها؛ املسلمني

منطقة : )وهي الرببر دولة: دويالت ثالث إىل( )املرغرب تقسيم املرشوع

 .ودولة املرغرب البوليساريو، ودولة ،(الريف

 هذا إىل يؤدي الريف تشهده منطقة الذي التصعيد هذا أن شك وال

 .يشعروا مل أم وقادته شباب احلراك بذلك شعر سواء الرغريب اهلدف

 (شعو سعيد) اهلارب الربملاين وجهها التي الرسالة تلك هذا وعالمة -

 إىل( الستقالل الريف سبتنرب 81 حركة) يسمى ما تأسيس زعيم بصفته



ة|  5 ح ف ص ل  ا

 

( رغريبامل )االستعامر: مثل لعبارات مستخدماً  املتحدة، لألمم العام األمني

 حق يف إنسانية مأساة وجود عن متحدًثا( املرغريب االحتالل قوات)و

 .عن املرغرب باالنفصال يطالبون الذين املتظاهرين

 ربإىل املرغ عادوا الذين( املرغرب )شيعة احلراك هذا يف القط وخملب -

 املسلم للشعب املرغريب والوطنية الدينية الوحدة واستهداف التشيعلنرش

 .األيب العريب

 الشامل مدن يف يتمركز الذي الشريازي_التيار أبرزهم من ولعل -

 (األمازيغ) اإلسالم يف إخواننا استقطاب عىل جاهداً  ويعمل ،والريف

 .مكشوفة رافضية أجندات وفق

 ةوخاص املرغرب شباب أوساط يف الناعم الترغلرغل إىل هؤالء عمد لقد -

 لذيا الرافيض املكر ذلك-اهلل وفقها- املرغربية احلكومة أدركت ما بعد

 الغب حسب وذلك السني؛ املرغريب للشعب الدينية الثوابت استهدف

 دولة مع العالقات قطع تاريخ( م9002) سنة املرغربية اخلارجية وزارة

 .إيران يف املجوس

 يف داعمة شيعية جلان عدة ظهرت الريف؛ يف احلراك بدء حلظة ولذلك -

 .مرغاربة متشيعون وأمريكا يقودها ،وإسبانيا ،وهولندا بلجيكا،



ة|  6 ح ف ص ل  ا

 

 رتونية،االلك املواقع عرب للحراك الشيعية اإلعالمية الترغطية ننسى وال -

 .امليادين ةقنا وكذلك اإليرانية، العامل كقناة الشيعية؛ الفضائية والقنوات

 حقوقب للمطالبة أكثركم خرج نيكو قد: األيب املرغريب الشباب أهيا* 

 حراككم، اخرتقوا املرغرب؛ أعداء من املرتبصني لكن خالصة، مدنية

 واجليش؛ والرشطة األمن رجال وجه يف وقدموكم مطالبكم، وركبوا

 دولة بإقامة وخمططاهتم االنفصال، يف لرغباهتم الفداء كبش لتكونوا

 جليز،اإلن عميل اخلبيث، الرافيض بذلك رصح كام املرغرب، يف شيعية

ا، دكموببل بكم تريد التي ؛(فدك) قناته عىل( احلبيب يارس) املدعو  رشًّ

 .تشعرون ال وأنتم بأيديكم بالدكم تدمروا وال فأفيقوا

( كومةوح نظاماً ) الشقيق املرغرب يف األمر والة عىل أمتنى: اخلتام ويف* 

 البار: يباملرغر للشباب املدنية املطالب حتقيق االعتبار بعني يأخذوا أن

 .ودولته نظامه عىل املحافظ لدينه، املخلص لوطنه، املحب ببلده،

 الذين مأئمتك خيار: »وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول قول َجيعاً  ولنتذكر

 متكمأئ ورشار عليهم، وتصلون عليكم ويصلون وحيبونكم، حتبوهنم

 رسول اي: قيل ،«ويلعنونكم وتلعنوهنم ويبرغضونكم، تبرغضوهنم الذين



ة|  7 ح ف ص ل  ا

 

 رجهأخ] «الصالة فيكم أقاموا ما ال،: »فقال بالسيف؟ ننابذهم أفال اهلل،

 [.عنه اهلل ريض مالك بن عوف حديث من مسلم

 يتق حممد املرغرب عالمة املجاهد الفقيه شيخنا وصية أتذكر زلت وال

 فبرش: »قال حيث «والرجعية التقدم: »كتابه يف اهلل رمحه اهلاليل الدين

 ها،مثل يمدح ومن أليم، بعذاب الثورات هذه بمثل أصيب الذي الشعب

 .«هالكهم يف ساع   لقومه، غاش فهو وطنه؛ يف حدوثها يتمنى أو

 يعوَج وإياهم وجنبنا سوء، كل من وشعباً  ونظاماً  دولة املرغرب اهلل حفظ)

 يلَج بكل إنه بطن؛ وما منها ظهر ما الفتن ووقانا رش، كل املسلمني بالد

 (.الوكيل ونعم حسبي وهو كفيل،

 وكتبه

 اهلاليل عيد بن سليم/  د

 (.هـ8341/  رمضان/ 80)

 (م9082/ 6/ 5) املوافق

 األردن - عامن


