
ْةُْيْ لهِْاْلِْْةُْنْ مِْالْْ
ْنِْمَْيَْالْْْاتِْظَْافَْحَْمُْْضِْعْْب َْْيْْفِْْوالِْجْْالتْ بِْ

ْةًْي ْوِْعَْدَْْةًْلَْحْْرِْ
ْكتبو

ْأبوْعبدْالرحمنْنواسْبنْمحمدْأنيْالهنديْالسيالني

ْغفرْاهللْلوْوىداهْوسدده!

ْقدمْلو

ْالشيخْالفاضلْأبوْعمروْعبدْالكريمْبنْأحمدْالحجوري

ْحفظوْاهللْتعالى

ْ
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ْمقدمةْالشيخْالفاضلْأبيْعمروْعبدْالكريمْالحجوري

ْحفظوْاهللْتعالى

ْبسمْاهللْالرحمنْالرحيم

ْاهلُلَْوْحَدُهََْلَْشرِيَكَْلُو،َْوَأْشَهُدَْرّبْالعالِمين،ْاْلَحْمُدِْلل ِوْ وَأْشَهُدَْأْنََْلِْإَلَوِْإَل 
َْأن ُْمَحم ًداَْعْبُدُهَْوَرُسولُوَْصل ىْاهللَُْعَلْيِوْوعلىْآلوْوصحبوَْوَسل َم.

ْأماْبعد:

ْكتابوْالكريم: َْوَعِملَْْالل وِِْْإَلىَْدَعاِْمم نْْْقَ ْوًَلَْْأْحَسنَُْْوَمنْْ فيقولْاهللْتعالىْفي
ْ[33:ْفصلت]ْاْلُمْسِلِمينَِْْمنَِْْإن ِنيَْوقَالََْْصاِلًحا

رْاهللْتعالىْفيْاأليامْالماضيةْالخروجْدعوةْإلىْاهللْإلىْعددْسْ يوإنْمماْْْْ
منْالمحافظاتْىي:ْالمهرة،ْحضرموت،ْأبين،ْعدن،ْفالتقيناْبإخوانناْوأحبتناْ

َفعََُْْلْْيَ ْومَْالكرامْاألفاضلْبماْنرجوْأجرىاْوذخرىاْ َْمنِْْْإَل ْْ*ْبَ ُنونََْْوََلَْْمالٌْْيَ ن ْ
ْ[89ْ،88:ْالشعراء]َْسِليمٍْْبَِقْلبٍْْالل وَْْأََتى

وكانْمعناْأخوناْالفاضلْأبوْعبدْالرحمنْنواسْالهندي،ْونعمْالرفيقْجزاهْاهللْ
ْكتابةْالرحلةْوعرضهاْعلّيْفرأيتوْقدْأجادْوأفاد،ْفجزاهْاهللْخيراْ خيرا،ْفأحب

ْونفعْبو.

ْبو:كت

ْأبوْعمروْعبدْالكريمْالحجوري
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ْبسمْاهللْالرحمنْالرحيم

َْويَ ْرَضىْ ْرَب َُّنا ُْيِحبُّ َْكَما َْعَلْيِو ُْمَبارًَكا ِْفيِو ُْمَبارًَكا ْطَيًِّبا َْكِثيًرا َْحْمًدا ِْلل ِو اْلَحْمُد
ْ ََْلَْشرِيَكَْلُو،َْوَأْشَهُدَْأن  ْاهلُلَْوْحَدُه ِْإَل  َْأْنََْلِْإَلَو َْوَرُسولُوْوَأْشَهُد ُمَحم ًداَْعْبُدُه

ْ.َوَسل مَْْوعلىْآلوْوصحبوَْصل ىْاهللَُْعَلْيوِْ

ْأماْبعد:

ِْكَتابِِوْاْلَكرِْيِم: ْفَ يَ ُقْوُلْاهللُْتَ َباَرَكَْوتَ َعاَلىِْفْي
َْْاهلل َْوَلِكن  ْأََبًدا َْأَحٍد ِْمْن ِْمْنُكْم َْماْزََكا َْورَْحَمُتُو ْاهلِلَْعَلْيُكْم َْفْضُل َْوَلْوََل يُ زَكِّيْْ

ْ[21ْْ]النورْ:َْْْمْنَْيَشاُءَْواهللَُْسِميٌعَْعِليمٌْ
ْْ[64]البقرةْ:ْْفَ َلْوََلَْفْضُلْاهلِلَْعَلْيُكْمَْورَْحَمُتُوَْلُكْنُتْمِْمَنْاْلَخاِسرِينويقول:
ْويقول: َْبِل ِْإْساَلَمُكْم َْعَلي  َْتُمنُّوا ََْل ُْقْل َْأْسَلُموا َْأْن َْعَلْيَك َْيُمنَُّْيُمنُّوَن الل ُو

ُْكْنُتْمَْصاِدِقينَْ ْْ[17]الحجرات:َْْعَلْيُكْمَْأْنَْىَداُكْمِْلْْلِيَماِنِْإْن
ْوََكاَنْْوويقول: ْتَ ْعَلُم َْتُكْن َْلْم َْما َْوَعل َمَك َْواْلِحْكَمَة ْاْلِكَتاَب َْعَلْيَك ْاهلُل أَنْ َزَل

ْ[113]النساءْ:َْْفْضُلْاهلِلَْعَلْيَكَْعِظيًما
اىتداؤناْمحضْرحمةْمنوْسبحانوْْوْ،محضْمنةْمنْاهللْتباركْوتعالىفإسالمناْ

تباركْاسموْوتعالىْجدهْوَلْْ،فضلْمنوْمحضْمعرفتناْللهدىْبدليلوْوْ،وتعالى
ْإلوْغيره.

ُْكن اْلِنَ ْهَتِدَيَْلْوََلَْأْنَْىَدانَاْالل وُْ ْ!فاْلَحْمُدِْلل ِوْال ِذيَْىَدانَاِْلَهَذاَْوَما
ْبعضْْْْ ْفي ْدعوية ْبرحلة ْلنا ْيسر ْأن ْعلينا ْشأنو ْجل ْاهلل ْفضل ْمن وكان

ْ ْمهرةال)محافظاتْاليمنْالميمون: ْحضرموت، ْْو(لحجْ،عدنْ،أبين، ْْطالما،
حتىْْ-ثالثْعشرةْسنةوليْفيْاليمنْنحوْ-ْزيارةْتلكْاألماكنكنتْأتمنىْ

ْ ْالحجوري ْالكريم ْعبد ْعمرو ْأبو ْشيخنا ْفاجأني ْتعالى ْاهلل بالمشاورةْحفظو
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شنْطبقو،ْفقبلتْعلىْأنْنخرجْدعوةْإلىْاهللْفيْتلكْالمحافظات،ْفوافقْ
ْمعْاستخارةْاهللْالعليمْالقديرْلضعفْحيلتيْوقوتيْإَلْبحولْاهللْوقوتو،ْذلك

ْ.شاكريْالعبادوأنْيجعلنيْمنْْ،التوفيقْوالسدادْوْتباركْوتعالىسائالْمن
ْغيرهْمنْالنعمْالتيَْلعلىْيرْْوفللوْالحمدْوالشكرْعلىْىذاْالفضلْوالتيسْْْ

َْوَماِْبُكْمِْمْنْنِْعَمٍةَْفِمَنْالل وِْْمنوْوحدهَْلْشريكْلوْسبحانوْْتحصىْتعدْوَل
ْ 53ْ]النحل: ]ْرَِحيم ْلََغُفوٌر ْالل َو ِْإن  ُْتْحُصوَىا ََْل ْالل ِو ْنِْعَمَة ْتَ ُعدُّوا َْوِإْن
َناْالل وَِْْفْضلِِْْمنَْْْذِلكَْ [18]النحل:ْ ََْلْْالن اسَِْْأْكثَ رََْْوَلِكنْ ْالن اسَِْْوَعَلىَْعَلي ْ
ْ[38:ْيوسف]َْيْشُكُرونَْ

ْلْْْْ ْالجزيل ْشكري ْالحجوريثم ْأحمد ْبن ْالكريم ْعبد ْعمرو ْأبي ْْْْْشيخنا
لوْفيْالرحلةْومشاركتيْمعوْفيْالدعوة،ْْيالذيْأحبْمصاحبتْ-سددهْاهلل-

ْعلىْ،ْف-سبحانوْ–معْقلةْعلميْوخبرتيْإَلْبفضلْمنْربيْ جزاهْاهللْخيرا
حسنْظنوْبناْوعلىْحثوْوتشجيعوْعلىْاَلنشغالْبالعلمْوالتعليمْوالدعوةْإلىْ

ْاهللْتباركْوتعالى.ْ
ْْْْْ ْالمتوقدْوخلقوْفهوْالشيخْالمعروفْبعلمو ْالواسعْوذكائو الكثيرْوحفظو

ْالماتعة ْالنافعة ْبدروسو ْوالمعروف ْالبالغ، ْواجتهاده ْالشاسع ْوكرمو ْالجميل
ْالمدع ْالمفيدةموخطبو ْالقيمة ْومحاضراتو ْباألدلة ْالموفقةْْة ْالكثيرة ومؤلفاتو

اظْالسالمْفيْفّْ،ْالذيْيعتبرْمنْحُْبإذنْربْالبريةْوتحقيقاتوْالمتقنةْالمسددة
ْالعصرْمعْثباتْعلىْالسنةْوالمنهجْالسلفيْالصافيْالنقيْالزكي ومنْْ،ىذا

ْ ْبحفظ ْاهلل ْوفقو ْوقد ْوحماه. ْحياضو ْعن ْمنْالذواد ْوغيرىما الصحيحين
علىْشيخْالسالمْالمامْالمحدثْالهمامْأبيْعبدْْتلمذتالمتونْالمباركةْوْبال

وعلىْخليفتوْمنْْ،الرحمنْمقبلْبنْىاديْالوادعيْالهمدانيْرحموْاهللْتعالى
علىْرغمْأنوفْْ–بعدهْشيخناْالمامْالعالمةْالمحدثْالفقيوْالناصحْاألمينْ

يحيىْبنْعليْالحجوريْحفظوْاهللْتعالىْودفعْأبيْعبدْالرحمنْْ–الحاقدينْ
ْ ْْعنو ْطالبو ْومكرْوعن ْالحاسدين ْوحسد ْالحاقدين ْوحقد ْالكائدين كيد

ْآمينْياْربْالعالمين!الماكرينْوتالعبْالمعاندينْالمعادين!ْ
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ْاليومْاألولْمنْالرحلة:ْيومْالخميسْالرابعْوالعشرون
ْالهجري1435ْمنْجمادىْاآلخرةْلعامْ

ْكانْالشروعْفيْالسفرْيومْالخميسْالرابعْوالعشرينْمنْشهرْْْْْ فبفضلْاهلل
حيْالهجريْفاجتمعناْمعْالشيخْأبيْعمروْفي1435ْْالجمادىْاآلخرةْلعامْ

ْالرحمن ْعبد ْابنو ْويرافقو ْالسيارة،ْشميلة ْفي ْعمرو ْاألكبر ْابنو ْويسوقنا
ْالدولي ْصنعاء ْمطار ْإلى ْساعة ْبنصف ْاليوم ْىذا ْفجر ْقبيل ْوكانْفانطلقنا ،

ْكلمةْمنْالشيخْأبيْعمروْالموعدْمسجدْباللْقربْالمطارْللصالةْوللق اء
ْق ْخطألكن ْبسبب ْذلك ْلنا ْيتسر ْلم ْاهلل ْالشيخْْدر ْفاعتذر ْالطريق في

ْالشيخْالفجر.ْ ْالمطارْثمْصلىْبنا استفدناْْوكانْمماباَلتصال،ْحتىْوصلنا
ْ:منْالشيخْأثناءْانتظارناْفيْالمطار

ِرّيْأنوْقال:ْ"َْمْنَْأم َرْالسُّن َةَْعَلىْنَ ْفِسِوْقَ ْوًَلْأَبيُْعْثَماَنْاْلِحيْْأثرْصحةْتحقيقْ
ْتَ َعاَلى:ْ ِْلَقْوِلِو ْبِاْلِبْدَعِة َْنَطَق ْنَ ْفِسِو َْعَلى ْاْلَهَوى َْأم َر َْوَمْن ْبِاْلِحْكَمِة َْنَطَق َوِفْعاًل

َوِإْنُْتِطيُعوُهْتَ ْهَتُدواْْ:[ْ"54]النورْ
ْ ْفي ْالذىبي ْاألثرْالسيرقال ْىذا ْبعدْذكر :"ْ ْتَ َعاَلى: َْوقَاَل ْتَ ت ِبِعْقُ ْلُت: َوََل

ْ"انتهى.[26]ص:َْكَْعْنَْسِبْيِلْاهللِْالَهَوىْفَ ُيِضلْ 
ْهوْأثرْسلفيْصحيح:ف
ْْ ْالحافظْأبوْنعيمْأحمدْبنْعبدْاهللْبنْاألصبهانيْ)المتوفى: ى (430ْرواه

ْكتابوْ)حليةْاألولياءْوطبقاتْاألصفياء(ْ فقال:َْسِمْعُت244ْْْ-13/243في
ْفذكره.ْ.ِري ،ْيَ ُقولُْأَبَاَْعْمِروْْبَنَْحْمَداَن،ْيَ ُقوُل:َْسِمْعُتْأَبَاُْعْثَماَنْاْلِحيْْ

ْحمدان َْعْمرٍْْابن ْأَبُو َْحْمَدانَْىو: ْبُن ْالِحْيِريُّْْ،و َْأْحَمَد ْبُن ْْ،ُمَحم ُد فيوْقال
ْ(ْ:16ْْ/356فيْسيرْأعالمْالنبالءْطْالرسالةْ)ْالذىبي

ْاِلَماُم،ْالُمَحدُِّث،ْالث َِّقُة،ْالن ْحويُّ،ْالَبارُِع،ْالز اِىُد،ْالَعاِبُد،ُْمْسِنُدُْخَراَساَن....
ْاألثرْىو:َْسِعْيُدْبُنِْإْسَماِعْيَلْبِنَْسِعْيٍد،صاحبْأَبُوُْعْثَماَنْالِحْيِريُّْْو
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ْ(:14ْْ/62الذىبيْفيْسيرْأعالمْالنبالءْطْالرسالةْ)ْفيوْقالْ
ْاأُلْسَتاُذ،....ْ ْاِلْساَلِم، َْشْيُخ ْالُقْدَوُة، ْالَواِعُظ، ْالُمَحدُِّث، ْاِلَماُم، الش ْيُخ،

ْيِّ.َمْوِلُدُه:َْسَنَةَْثالَثِْيَنَْومائَ تَ ْيِن،ْبِالرْ 
ْرُْذَْتَْعْْماْي ُْْومماْاستفدناْأيضاْقبيلْإقالعْالطائرةْثبوتْحديثْ))ْإياكْوكلّْْْْْ

ْكالمْاأللبانيْفيْالسلسلةْالصحيحةوُْنْْمِْ ْ((ْفخلصْالشيخْأبوْعمروْبعدْقراءة
–ْ(ْ ْأقلْْ-(354،1421،1914،2839باألرقام ْعلى ْجيد ْالحديث بأن

ْحديثْسعدْبنْأبيْوقاصْحسنْلذاتوْ ْمنها درجاتوْوىوْصحيحْبشواىده،
ْوهللْالحمد.

ْ(ْ:3ْْ/117)ْالقديرْالمناويْفيْفيضْوقالومعنىْىذاْالحديثْماْ
ْ".ْعنوْتعتذرْأنْتحتاجْبماْتتكلمْأنْأيْاحذر"ْ

ْ(ْ:2ْْ/90)ْالصغيرْالجامعْبشرحْوقالْفيْالتيسير
ْانتهىْاَِلْعِتَذار".ِْإَلىْيحوجَْماْفعلْاحذرْ"َأي
ْمتجهةْْْْْ ْالسابعةْصباحا ْفيْنحوْالساعة ْ)السعيدة( ْكانْإقالعْالطائرة ثم

ْ–الدولي.ْوالعيبْفيْىذهْالطائرةْْ-ْمهرةالعاصمةْْْ-ْ(الغيظة)إلىْمطارْ
ْ ْمنْالطيرانفيْوكذا وجودْمضيفاتْيختلطنْمعْالمضيفينْوغيرىمْْ-غيرىا

شرعيْوَلْعرفيْوىذاْفسادْعريضْوالعياذْباهلل،ْمنْالرجالْعلىْلباسْغيرْ
ْفاهللْيصلحْالعبادْوالبالدْويلطفْبناْجميعا!

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْفائدةْعلىْمتنْالطائرة
لىْبعضْالناسْفيْسيرهْفأجابْسألتْشيخناْأباْعمروْعنْثناءْالذىبيْعْْْْ
فيْذلكْوقدْأثنىْعلىْأبيْيزيدْالبسطاميْلكنْْاأحيانْالذىبي:ْ"يتساىلْبأنو

ْإنْلمْيوجدْإَلْكالمْالذىبيْفيْالشخصْفهوْمعتبر".
ْأيضا ْوأفادني )ْ ْبطة ْ)ابن ْالضبط ْفي ْضعيف ْىو ْالذي ْاألئمة ْمن ْأن :–ْ

ْ ْفيْكانْوإنْْْ–صاحبْالبانة ْإمام ْإَلْأنوْضعيفْفيْالرواية ْيقبلو بعضهم
ْالدين.

ْْالغيظةْفيْىبوطْالطائرةْكانثمْْْْْ ْالثامنة.ْوقدْْمهرةالعاصمة نحوْالساعة
ْاألخ ْمنهم ْأفاضل ْاهلل ْفي ْإخوة ْوألىلوْاستقبلنا ْللخير ْالمحب أبوْْالكريم

ْ ْالتنزاني ْالمهري ْسعيد ْالمرتِّْ-الهيثم ْوكانْىو ْوالدعوة ْللرحلة ْاهللْب جزاه
ْأبوْأميرْعليْبنْنُ ْوَفعْواألخْأبوْعبدْالرحمنْالمهريْالتنزانيْواألخْ–خيراْ

وغيرىمْمنْالخوةْالمهريين،ْومنهمْاألخْسالمْالحديديْالذيْنزلْداعياْإلىْ
ْ.ْْالغيظةاهللْفيْ

ْالحديديْْْْْ ْسالم ْاألخ ْفيو ْنزل ْالذي )ْ ْالرحمن ْمسجد (ْ ْإلى ْانطلقنا ثم
ْالفطورْ ْتناول ْومع ْالخوة ْمع ْاستراحة ْجلسة ْىنالك ْوكانت ْومعلما، داعيا

ْأثناءْذلكْبعضْالكلماتْمنْاللغةْالمهريةْمنها:واستفدناْ
َْتُحْوْم:ْبمعنىْ)تريد(

َْمْح:ْبمعنىْ)الصحن(
ْهللْْْْ ْاسما ْالشيخْأبوْعمروْالدليلْالصريحْعلىْثبوتْ)الخير( ْأفادنا وكذا

ْ ْالن ِبيِّ ْفيْالصحيحينْمنْحديثْأبيْموسىَْعِن ْجاء ْما تباركْوتعالىْوىو:
رَأَْيُتِْفيْالَمَناِمْأَنِّيُْأَىاِجُرِْمْنَْمك َةِْإَلىَْأْرٍضِْبَهاْ»َصل ىْاهللَُْعَلْيِوَْوَسل َم،ْقَاَل:ْ

،َْفَذَىَبَْوَىِليِْإَلىْأَن  َهاْالَيَماَمُةَْأْوَْىَجُر،ْفَِإَذاِْىَيْالَمِديَنُةْيَ ْثِرُب،َْورَأَْيُتَْنْخلٌْ
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ِْمَنْ ُْأِصيَب َْما ُْىَو ْفَِإَذا َْصْدرُُه ْفَانْ َقَطَع ًفا، َْسي ْ َْىَزْزُت ْأَنِّي َْىِذِه ُْرْؤيَاَي ِفي
ْبُِأْخرَْ َْىَزْزتُُو َْكاَنْفَِإَذاُْىَوَْماَْجاَءْالل ُوْالُمْؤِمِنيَنْيَ ْوَمُْأُحٍد،ْثُم  ىْفَ َعاَدَْأْحَسَنَْما

ٌرْفَِإَذاُْىُمْالُمْؤِمُنوَنْ بِِوِْمَنْالَفْتِح،َْواْجِتَماِعْالُمْؤِمِنيَنَْورَأَْيُتِْفيَهاْبَ َقًرا،َْوالل ُوَْخي ْ
ُرَْماَْجاَءْالل ُوْبِِوِْمَنْالَخْيِرَْوثَ َوابِْ الصِّْدِق،ْال ِذيْآتَانَاْالل ُوْْيَ ْوَمُْأُحٍد،َْوِإَذاْالَخي ْ

ْْالمتفقْعليو.1ْ«بَ ْعَدْيَ ْوِمَْبْدرٍْ
ٌر(ْمبتدأْوخبر.ْقَاَلْاْلَقاِضيِْعَياٌض:َْضَبْطَناَْىَذاْاْلَحْرَفْعنْ الشاىد:)َوالل ُوَْخي ْ

ْوالخبر ْالمبتدأ ْعلى ْوالراء ْالهاء ْبرفع ٌر( َْخي ْ ْ)َوالل ُو ْالرواة ْجميع منْْانتهى.
ْْ.رحموْاهللْويشرحْمسلمْللنْو

ْمهرةالعاصمةْْ(غيظةال)الدعوةْفيْ
ْعمروْْْْْ ْأبي ْالشيخ ْكلمة ْالظهرْكانت ْصالة ْالصحابةْْبعد ْمسجد في

ْالجيش( ْ)أساكن ْحي ْفي ْبُْْالسلفي ْالجيشحيث ْلعساكر ْالبيوت ْ،نيت
ْومعْالوالبيوتْفيْ ْفيْسعتها ْبشكلْعامْعلىْترتيبْجيدْمعْىناءتها مهرة

ْكماْلمسناْذلكْ منْإخوانناْأىلْالسنةْحفظهمْرحابةْصدورْأصحابهاْوكرمهم
ْ.اهلل

ْكلمتيْْْْ ْعَْْوكانت ْ)مسجد ْيسمى ْآخر ْمسجد ْفي ْالظهر ْصالة (ْدوْْب ُْبعد
ْويستجيبونْ ْيسمحون ْللعوام ْوىو ْعندىم، ْيقال ْكما ْوالبرود" ْالهواء "حيث

ْداءْالصوفية.لْالسنةْبعدْأنْكانْتحتْعِْألى
ْحيْْْْْ ْفي ْالواقع ْضحية( ْ)ابن ْمسجد ْفي ْكلمة ْالشيخ ْألقى ْالعصر وبعد
ْكلمتيْفيْمسجدْآخرْفيْنفسْالحي،ْونحنَْلْنزالْفيْيْْفِْيْْحَْ)مُْ ف(ْوكانت

                                                           

ْ(2272(ْومسلمْ)3622أخرجوْالبخاريْ) 1
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ْكانتْمحاضرةْللشيخْأبيْعمروْفيْمسجدْالصحابةْللنساءْمعْلغيظةا .ْثم
ْاألجوبةْعلىْبعضْأسئلتهن.

ْبينْالمغربْْوْْْْ ْكانتْمحاضرتنا ْفتكلمتْمسجدْالرحمن)العشاءْفيْثم )
ْوكانْ ْاألسئلة. ْعلى ْوأجاب ْعمرو ْأبو ْالشيخ ْحاضر ْثم ْعلي ْاهلل ْفتح بما

اْمباركاْوقدْامتألْالمسجدْبفضلْاهللْتباركْوتعالى.ْعجممنْالخوةْالحضورْ
ْ ْالسنة ْأىل ْمن ْاهلل ْفي ْبأحبتنا ْالتقينا ْللسالمىنالك ْضيوفهمْْيتوالون على

ْإلىْدينْاهللْالحقْصافحةْوالمعانقة،ْمبال ْالدعاة ْالسلفية منهمْرجالْالدعوة
مهرةْالالخوةْاألفاضلْأبوْزيدْمعافىْالحديديْوصادقْالبيتيْالذينْنزلواْفيْ

ْْ.نةْرسولْاهللْصلىْاهللْعليوْوسلميعلمونْالناسْكتابْاهللْوس
متجهينْْ(الغيظة)مطاعمْْتناولْالعشاءْفيْأحدْْثمْأخذناْفيْالسفرْبعدْْْْ

ْ ْالهْقريةإلى ْأبي ْ)ُجُدْوهأخينا ْواسمها ْالمهري ْسعيد ْيثم ْمديرية( ْفي
ْكيلو107)ْالغيظةتبعدْمنْْ)الِحْصَوْين( ْتقريباْ،( ْمسافةْساعةْوربعْبالسيارة

أخذناْنومناْوراحتناْفيْفيْنحوْالساعةْإحدىْعشرةْإَلْربعْوكانْالوصولْف
ْاألخْوفقوْاهلل.بيتْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْاليومْالثانيْمنْالرحلة:ْيومْالجمعةْالخامسْوالعشرون
ْالهجري1435ْلعامْْمنْجمادىْاآلخرة

ْثمْْْْْْ ْالهيثم ْأبي ْأخينا ْبيت ْقرب ْالتابعين ْمسجد ْفي ْالفجر ْصالة صلينا
ْبفضلْاهللْتباركْوتعالى.ْْْفيوْألقيتْكلمة

ْ)ُجُدْوهْوْْْْْْْْ ْْ(قرية ْسلفيةْنبالغَْللعلنا ْقرية ْإنها ْقلنا ْلّقبوىاْْإن وقد
ْ ْالصغرى( ْاهللْْب)دماج ْبحمد ْالسنة ْعلى ْكلها ْمساجد ْخمسة ْنحو ففيها

،ْحتىْالتلفازْوالدشوشْممنوعةْعندىم،ْليسْفيهاْحزبيةْبحمايةْاهللْسبحانو
ْلوْ ْبالشكر ْعليها ْالحفاظ ْإلى ْتحتاج ْثناؤه ْجل ْاهلل ْمن ْنعمة! ْمن ْلها فيا

بادتوْوطاعتوْبالعلمْوالعملْوالدعوة،ْوىمْعلىْذلكْسبحانوْواَلجتهادْفيْع
علىْالساحلْوفيهاْنخيلْوزراعةْدخنْلعلفْالدوابْْىذهْالقرية.ْْوإنْشاءْاهلل

ْبالمضخة.ْىيُْتسقىْو
(ْحرْالعربيْفيْساحلْقريةْ)ُجُدْوهوقدْوجدناْبفضلْاهللْفرصةْللسباحةْفيْالب

ْفقدْقالْالنبيْصلىْاهللْعليوْوآلوْوسلم:
ْكلْشيء ليسْمنْذكرْاهللْعزْوجلْفهوْلغوْولهوْأوْسهوْإَلْأربعْخصال:ْْ"

2ْالرجلْبينْالغرضين،ْوتأديبوْفرسو،ْومالعبتوْأىلو،ْوتعلمْالسباحةْ".ْمشي
ْفيْ ْعمرو ْأبي ْالشيخ ْخطبة ْكانت ْالمباركة ْالجمعة ْيوم ْاليوم ْىذا ْأن فبما

ْ)ُجُدْوهْالخيرات(ْمسجد) ْبقرية )ْ ْ)عامر ْمسجد ْفي ْخطبتي ْجعلوا بنْوقد
ْ(ْْنحوْربعْساعةْبالسيارة.ْبقريةْ)الوادي(ْتبعدْمنْ)ُجُدْوهعلي(ْ

                                                           
ْكتابْعشرةْالنساءْ"ْ)قْ" (:315األلبانيْفيْالصحيحةْبرقمْ)ْ،  قالحديثْصحيح 2 (ْوالطبرانيْفيْ"74ْْ/2ْأخرجوْالنسائيْفيْ"

(ْمنْطريقينْعنْمحمدْبنْسلمةْعنْأبيْعبد18ْْ-17ْ(ْوأبوْنعيمْفيْ"ْأحاديثْأبيْالقاسمْاألصمْ"ْ)ق1ْْ/89ْْ/2ْالمعجمْالكبيرْ"ْ)
الرحيمْعنْعبدْالوىابْابنْبختْعنْعطاءْبنْأبيْرباحْقال:"ْرأيتْجابرْبنْعبدْاهللْوجابرْبنْعميرْاألنصاريينْيرتميان،ْفملْأحدىماْ

ْكسلت؟ْسمعتْرسولْاهللْصلىْاهللْعليوْوسلمْ"ْفذكره. ْفجلسْفقالْلوْاآلخر:
ْالوْثقاتْرجالْمسلمْغيرْعبدْالوىابْبنْبختْوىوْثقةْاتفاقا".ْانتهى.قلت:ْوىذاْسندْصحيحْرج
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ْعلّيْْكانتْْثم ْوأحال ْ)َصْقر( ْقرية ْفي ْالعصر ْبعد ْكلمة ْعمرو ْأبي للشيخ
ْ(.)ُجُدْوهمحاضرةْالنساءْفيْمسجدْالتابعينْفي

ت(ْللمحاضرةْبينْالمغربْوالعشاءْوْْن ُْطَْرْْثمْاتجهناْجميعاْإلىْمنطقةْ)حَْْْْْْ
أوَلْثمْحاضرْالشيخْوأجابْعلىْْفكانتْالكلمةْعليّْ)َحْرطَنُ ْوت(ْفيْجامعْ

ْوكانْ ْالعشاء. ْبعدْصالة ْاألسئلة ْبينْجمعالحضور ْما ْمباركا 800ْ-700ا
ْمنْْمائة ْالمهري ْعامر ْبن ْمحمد ْاألخ ْبيت ْفي ْللَعشاء ْاَلجتماع ْكان ثم

ْطالبْدماجْمعْإخوةْأفاضلْفاهللْيكرمهمْويعزىم.
ْكيلو40ْ)ْنحوْ(هوْْدُْجُْ)وىيْتبعدْمنْْ-ْمنطقةْ)ِقْشن(انطلقناْإلىْثمْْْْْْْ )

(ْ 25ْمسافة ْبالسيارة ْدقيقة ْالجنوب( ْجهة ْسعيدْْ-إلى ْاألخ ْسيارة في
ْوبتناْ ْدماج ْطالب ْمن ْالحضرمي ْأحمد ْاهلل ْعبد ْأبي ْاألخ ْصهر الحضرمي

ْعندىمْأكرمهمْاهللْوأعزىمْبطاعتو.
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْالسادسْوالعشروناليومْالثالثْمنْالرحلة:ْيومْالسبتْ
ْالهجري1435ْمنْجمادىْاآلخرةْلعامْ

ْللشيخْأبيْعمروْفيْْْْْْْْ ْكلمة فيْ)ِقْشن(ْْ(مسجدْالتوحيد)كانتْىناك
ْبعدْصالةْالفجر.

ْصادقْْْ ْاألخ ْيقوم ْحيث ْ)ِقْشن( ْفي ْ)الفرقان( ْمسجد ْزرنا ْالضحى وفي
ْالبيتيْبالدعوةْإلىْاهللْفيو.ْ

ْ)ْوْْْْْْْ ْإلى ْانطلقنا ْنحوِْحْصَوْين(البعده ْجدوه ْوبين 7ْ)ْبينها ْكيلو إلىْْ(
ْْالشمالْجهة ْاألخْْمدينة،وىي ْبيت ْفي ْونزلنا ْالظهر ْقبيل ْوصولنا فكان

ْاألسدْ ْالعزيز ْعبد ْاألفاضل ْالخوة ْىناك ْووجدنا ْدماج ْطالب ْمن محسن
ْعشرْ ْبعد ْبعضهم ْمع ْاللقاء ْحصل ْوقد ْدماج ْفي ْالعلم ْطلبوا ْممن وناجي

الثبتْأباْزيدْمعافىْالحديديْوقدْْالسنيْسنوات،ْوكذاْوجدناْالشيخْالفاضل
ْمبا ْدعوة ْلو ْاهلل ْالمنطقةىيأ ْىذه ْفي ْفيْْركة ْ)الَغْرب( ْبمسجد ْيقوم حيث

ىْمؤلفاتْلوْمنها:ْرسالةْفيْوجوبْتسويةْالصفوفْطلعناْعلأْوْشؤونْالدعوة
ْكتابْ فيْالصالةْوماْوردْمنْاأللفاظْالمشروعةْيقولهاْالمامْعندْذلك،ْوكذا

ْالسال ْشيخ ْتعريفات ْيجمع ْتْرفريد ْعلى ْكتبو ْجميع ْمن ْتيمية ْابن ْبيتم
فسيكونْلوْنفعْعظيمْإنْخرجْللناسْبإذنْاهللْتعالى،ْوكذاْْالمعجمةالحروفْ

ْكتبو،ْ ْكتابْجامعْلألحاديثْالتيْأعلهاْشيخْالسالمْابنْتيميةْمنْجميع لو
ْيسرْاهللْطبعها.ْْووكلهاْبتقديمْشيخناْيحيىْالحجوريْعافاهْاهللْ

ْأىلْالسنْْْْْْْْ ةْوقدْجنْجنونْبعضْالحزبيينْالمرعيينْبسببْقوةْدعوة
وصارواْيموتونْبغيظهمْولمْينالواْخيراْبنصبهمْالعداءْألىلْْ،فيْىذهْالمنطقة

ْفإنْالقوةْهللْجميعا.ْْالحق
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ْبع ْعمرو ْأبي ْالشيخ ْكلمة ْ)بِْنُدَولفكانت ْمسجد ْفي ْالظهر ْصالة ْفيْد )
ْ)َقِذيْ ُفْوت ْوىي ْأخرى ْقرية ْفي ْالظهر ْبعد ْكلمتي ْجعلوا ْوقد (ْ)الِحْصَوْين(،

فانطلقتْإليهاْمعْاألخْأبيْعدنانْسعيدْالمهريْوتكلمتْبماْيسرْاهللْفيْ
ْفيْىذهْالقريةْ،ْوىمْبحاجةْمنْيعلمهمْويفقههمْفيْدينْاهلل(مسجدْالنور)

ْْسبحانو.ذلكْمنْفضلوْلهمْولعلْاهللْيهيئْ
ْكانتْمحاضرةْالشيخْأبيْعمروْبعدْصالةْالعصرْفيْمسجدْ)ِديْ َبر(ْْْْْ ثم
إلىْجهةْ(ْدقائقْبالسيارة10ْ)ديْوىيْتبعدْمنْ)الِحْصَوْين(ْنحوالواْقريةفيْ

ْللنساءْفيْمسجدْ)الَغْرب(ْالشمال ْثمْعادْإلىْ)الِحْصَوْين(ْوألقىْمحاضرة
ْ.حيثْجعلواْليْكلمةْقبلْذلك

رجالْالسنةْمنْأماكنْشتىْفيْمسجدْْوكانتْمحاضرةْالليلةْواجتماع          
ْالثباتْعلىْالعملْبالعلم ْعنْأىمية ْفتكلمنا ْالجامعْالكبيرْفيْ)الِحْصَوْين(

بتوفيقْمنْاهللْتباركْوتعالى،ْثمْحاضرْالشيخْأبوْعمروْحولْالشمائلْالنبويةْ
ْعلىْالضيوف ْوجعلْالناسْيتوافدونْللسالم ْعلىْاألسئلة. ْوأجاب ْالكريمة

َلْعلىْدنياْوَلْْفياْلهاْمنْأخوةْصادقةْفيْذاتْاهللْعزْوجلْفرحاْبمنْجاء،
ْ.علىْحزبيةْمقيتة

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْْْْْْْْْْْوالعشرونْْرابعْمنْالرحلة:ْيومْاألحدْالسابعاليومْال
ْالهجري1435ْمنْجمادىْاآلخرةْلعامْ

ْ)َحْيَدرَابَادْْْْْْ ْتسمى ْ)الِحْصَوْين( ْساحل ْفي ْمنطقة ْرأينا ْاليوم ْىذا (ْصباح
وقدْْ،مهجورةْمتهدمةْوفيهاْمساجدْوبيوتْقديمةمنْقبل،ْوقدْسكنهاْالهنودْ

سموىاْباسمْمحافظةْالهندْالمشهورةْب)َحْيَدرَابَاد(ْالتيْاغتربْفيهاْالعالمةْ
اليمانيْقرابةْثالثينْسنةْمستفيداْمنْعلمائهاْْعبدْالرحمنْبنْيحيىْالمعلمي

اهللْْنا،ْتغمدغيرىافيْفيهاْْوْ-وَلْسيماْعلمْالحديثْ–ثمْمحققاْوباثاْللعلمْ
ْرحمتو!واسعْبوإياهْ

ْجالياتْيمنيةْفيَْحْيَدرَابَادْالهندْإلىْاآلن.ىنالكْوَلْتزالْ
رقية(ْفيْمحافظةْثمْودعناْالخوةْفيْ)الِحْصَوْين(ْمتجهينْإلىْ)الريدةْالشْْْْ

ْ ْوبين ْبينها ْمسافةْ(هوْْدُْجُْ))حضرموت( ْالمهرة ْبعد200ْ)ْفي ْوعلى ْكيلو )
ْتقريبا، ْونصف ْْساعتين ْالمهريين ْالخوة ْمن ْبنْويرافقنا ْومحمد ْالهيثم أبو

ْ ْْنُ ْوَفععامر ْعزمةْْنُ ْوَفعوسعيد ْبسبب ْالسير ْبنا ْأبطأ ْوقد ْخيرا. ْاهلل جزاىم
ْ ْواَلنقالباتْْ–المحروقات ْالثورات ْولدتها ْالتي ْالوخيمة ْالنتائج إحدى

وقدْاضطررناْأنْْ-واَلعتصاماتْفيْبالدناْاليمنْحماىاْالباريْجلْفيْعاله!
ْفيْ ْالمقصود ْالمكان ْإلى ْالوصول ْمن ْنتمكن ْفلم ْأماكن، ْعدة ْفي نتوقف

ْكلمةْالشيخْأبيْعمروْالمرتبةْلوْفيْفجرّْالوقتْالمرجوْ اءْذلكْفاتْالناس
ْالريدةْعقبْصالةْالظهرْقدرْاهللْوماْشاءْفعل.ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
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ْفائدةْعلىْمتنْالسيارة
ْاستفدناْوحفظناْمنْشيخناْأبيْعمروْونحنْفيْالسيارةْاألبياتْاآلتية:

ْ:عندْالشعراءْونعوذْباهللْمنْالفخرْأفخرْبيتْقالوْالعرب .1
َْلُوْالَجبابُرْساِجديَناإذاْبَ َلَغْ 3ْالِفطَاَمْلَناَْرضيٌع،ْ...َْتِخرُّ

 :ونعوذْباهللْمنْمدحْالنفسْوأمدحْبيتْعندىمْ .1
 4بطونْراحخيرْمنْركبْالمطاياْْوأندىْالعالمينْْمألست

 وأذمْبيت: .2
ْبوليْعلىْالنارْ:ُهُمْْْْْقالواْألمهمكلب َْْْقومْإذاْاستنبحْاألضيافُْ

 5وماْتبولْلهمْإَلْبمقدارْفُتْمِسُكْالبَ ْوَلُْبْخالًْأْنْتجوَدْبِوْْْ
ْ:ْكلمةْقالتوْالعربْكلمةْلبيدوأصدقْْ .3

بَاِطلٌْ ُْكلَُّْشْيٍءَْماَْخاَلْاهللَْ 6َْْأََل
ْ
ْ
ْ

                                                           
سجدت هلم اجلبابرة من  من قول عمرو بن كلثوم من أصحاب املعلقات السبع ويف رواية )ِإَذا بَ َلَغ الِفطَاَم لََنا َصِبٌ( يقول: إذا بلغ صبياننا وقت الفطام 3

 غرينا.
 (26/  1) -عاي قال أبو ىالل العسكري يف ديوان امل 4

 قال: فأخربي عن أمدح بيت قالتو العرب العرب! قال: قول جرير:
 ألستم َخرَي من ركب املطايا ... وأندى العاملنَي ُبطوَن راح

 (72/  1) -قال أبو ىالل العسكري يف ديوان املعاي  5
 وقالوا: أىجى بيت قالتو العرب قول األخطل جلرير:

 معلمة ... ويف كليٍب رباُط اللؤِم والعارِ  ما زال فينا رباُط اخليلِ 
 كلبهم ... قالوا ألمهم: بويل على النارِ   األضيافقوٌم إذا استنبَح 

كشف قالت بنو متيم: ما ىجينا بشيء ىو أشد علينا من ىذا البيت. وىو يتضمن وجوىا شىت جعلهم خبالء بالقرى، وجعل أمهم خادمتهم، يأمروهنا ب
باملاء، أن يطفئوا بو النار، فيأمروهنا بأن تطفئها ببوهلا بينهم وبني اجملوس لتعظيم اجملوس النار، إىل غري ذلك، وان نارىم من فرجها، وجعلهم يبخلون 

 قلتها. انتهى
 ا َشاِعٌر َكِلَمُة لَِبيٍد: َأْصَدُق َكِلَمٍة قَاهلََ »يف الصحيحني َعْن َأِب ُىَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  6

 «"َأََل ُكلُّ َشْيٍء َما َخاَل اهللَ بَاِطٌل" 
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ْأيامْفيْحضرموت
وىيْفيْحضرموتْْ(الريدةْالشرقية)فبحمدْاهللْتمكناْمنْالوصولْإلىْْْْْْْ

قبيلْالعصرْفنزلناْفيْبيتْاألخْصالحْالسقافْْ-حدودْالمهرةْجاوزناوقدْ-
ْاجتمع ْوقد ْاهلل ْالضيوفْلالستقبالْأكرمو ْبقدوم ْفرحين ْأفاضل ْإخوة ْعنده

ْالذينْ ْفيْدماجْمنهمْاألخْحسنْالزىليْوغيره ْكانوا وقدْرأيتْبينهمْشبابا
ْبالدعوةْإلىْاهللْفجزاىمْاهللْخيراْعلىْثباتهم!ىناكْيقومونْ

ْْْْْْ ْصالةْثم ْبعد ْعمرو ْأبو ْالشيخ ْتكلم ْحيث ْ)بالل( ْمسجد ْإلى انطلقنا
ْمعْالرىاقْوالتعبْالشديدْالعصرْوأجابْعل الذيْحصلْىْبعضْاألسئلة

،ْفجزاهْاهللْخيراْْلحرصوْعلىْنفعْاءْطولْالسفرْوىوْقطعةْمنْالعذابجرّْ
ْيسرْاهللْسبحانو،ْسائالْ ْبما الناس.ْوقدْأحالْعليْمحاضرةْالنساءْفتكلمنا

ْنوْوحدهْعونوْوفضلو،ْفالْحولْوَلْقوةْإَلْبو.م
ْ)ُقَصْيِعر(ْْْْْ ْفي ْالمغرب ْصالة ْبعد ْالليلة ْلمحاضرة ْالناس ْاحتشاد ْكان ثم

(ْالواسعْفيْعرضوْيسعْالصفْالواحدْوذلكْفيْمسجدْ)عمرْبنْالخطاب
منْْمنوْمائتينْمنْالمصلين،ْحيثْيقومْبإمامتوْاألخْالفاضلْعوضْالحضرمي

ْكبيراْمباركاْوىناكْالتقيناْمنْطالبْدماجْوْأىلْ)ُقَصْيِعر( ،ْوكانْالحشدْجمعا
ْأبيْباللْالحضرميْالنحويْوأبيْمصعبْأنيسْ شيخنا ْمثلِْ ببعضْمشايخنا

منْطالبْدماجْفاهللْيأجرناْفيْمصيبتناْويخلفْلناْْوبكثيرْالحضرميْالفرضي
ْخيراْمنها!

ْتباركْوتعالىْثمْحاضرْْْْْْ ْفتحْاهللْعليْمنْرحمتو ْكلمتيْأوَلْبما فكانت
علىْاألسئلةْفللوْالحمدْوالمنة.ْْثمْأجابالشيخْأبوْعمروْمعْتعبْصوتوْ

ْمنْالطرفينْبعدهْللسالمْعلىْضيوفهمْبفرحْوسروروقدْتتابعْالخوةْاألحبةْ
ليوْوسلمْْمعْنضارةْاتباعْالسنةْعلىْوجوىهم.ْصدقْرسولْاهللْصلىْاهللْع
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ْ ْت َْ»القائل: َْوَما ْائْ تَ َلَف، َها ِْمن ْ ْتَ َعاَرَف َْفَما ُْمَجن َدٌة ُْجُنوٌد َهاْاأَلْرَواُح ِْمن ْ َناَكَر
ْاْختَ َلفَْ ْ)ذكْر« ْبرقم ْالبخاري ْاهلل3331ْه ْرضي ْعائشة ْحديث ْمن ْتعليقا )

ْ(ْمنْحديثْأبيْىريرةْرضيْاهللْعنو.2638عنهاْوأخرجوْمسلمْبرقمْ)
ْمنْْْْْ ْىمام ْأبي ْالكريم ْالطبيب ْبيت ْفي ْالعشاء ْلتناول ْاَلجتماع ْكان ثم

طالبْدماجْمعْجمعْمنْالخوةْاألفاضلْمنهمْشيخناْأبوْباللْومنْجاءْمعوْ
ْوغيرىمْأكرمهمْاهللْوأعزىمْبطاعتو!ْْ(الحامي)منْ

مقرْمشايخناْالحاميْفيْساحلْحضرموتْْمدينةْاتجهناْإلىْوبعدْذلكْْْْْ
ْ ْوأبي ْبالل ْالمأبي ْالحسن ْأبو ْكان ْوقد ْحاميْمصعب ْ)الحامي ْيقول: أربي

فضحهمْلفتنتوْوعدمْاستجابتهمْلها.ْوكانْسيرناْليالْفيْوسببْذلكْعلينا(ْ
ْأبيْىمامْالطبيبْيسوقهاْصاحبهاْ بسرعةْمدىشةْلركابهاْفاهللْيخففْسيارة

ْ ْوعنو! ْاألخْعنا ْعند ْونزلنا ْمنو ْوعافية ْبسالمة ْالحامي ْوصلنا ْاهلل ْْْفبحمد
عبدْاهللْأبيْبكرْباْعبادْفيْنحوْالساعةْالعاشرةْليال.ْوبينْ)ُقَصْيِعر(ْوالحاميْ

ْْْمسافةْساعةْإَلْربعْلكنْبسرعةْعادية؟!!!!
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْْْْْْْْاليومْالخامسْمنْالرحلة:ْيومْاَلثنينْالثامنْوالعشرونْ
ْالهجري1435ْمنْجمادىْاآلخرةْلعامْ

يومناْىذاْبنصيحةْألقاىاْفيْمسجدْْاستفتحْالشيخْأبوْعمروْدعوتوْفيْْْْْ
ْوتاجْ ْاللغة ْعالمة ْالحضرمي ْخالد ْبالل ْأبي ْشيخنا ْمركز ْيعتبر ْوىو )أنور(

تفادْمنوْفيْىذاْالفنْخلقَْلْرؤوسْنحاةْأىلْالسنةْفيْىذاْالعصرْوقدْاس
جْقاعْالعالمْحينْوجودهْفيْدماجْبلْتخرّْصمنْالعربْوالعجمْمنْأْونيحص

ْْ-أبوْعمروْالحجوريْْمنهمْشيخنافيْذاْالعلمْةْعلىْيديوْْبعضْعلماءْالسن
ْبوْىوْ ْأفادنا ْالشيخْفتحْالقدسيْوغيرىمْوقلْأنْتجدْمنْبرزْْ-كما وكذا

فيْالعلمْمنْرجالْدارْالحديثْبدماجْإَلْوىوْمنْطالبْىذاْالشيخْالمباركْ
ْزادناْاهللْوإياهْىدىْوفضال!

ْومنتوْولطفوْأنْيسرْليْتل ْكانْمنْفضلْاهللْعلّي ْكتبْولقد قيْشروحْأىم
ْىذاْالفنْعلىْيديوْحفظوْاهلل.

ْكلمةْالشيخْأبيْعمروْْْْْ الواقعْفيْمسجدْ)أنور(ْْبعدْصالةْالفجرْفكانت
ْالمركزْ ْوفيْىذا فيْساحلْالحاميْحتىْإنْموجْالبحرْليصلْإلىْقواعده،
ْيدرسْفيْتفسيرْ ْالشيخْأبوْباللْأنوْحاليا نحوْثالثمائةْطالب،ْوقدْأخبرنا

ْمالكْْالبغوي َْلبن ْواأللفية ْالقيم َْلبن ْوالفوائد ْالعربي َْلبن ْالقرآن وأحكام
!ْويتعاونْمعوْشيخناْيْمنْمعينوْوْرتفهنيئاْلمنْتيسرْلوْالشربْمنْمنهلوْوال

أبوْمصعبْأنيسْالفرضيْبدروسْأخرىْفاهللْأسألْأنْينفعْبهماْْالمفضال
ْوغيرىماْمنْرجالْالسنةْالعبادْوالبالد!

ْكلْْْْْْ ْجعلوا ْفيْوقد ْالواقع ْبكر ْأبي ْمسجد ْفي ْالفجر ْصالة ْبعد متي
المنطقةْالغربيةْفيْالحامي.ْثمْأحبْالخوةْأنْنسبحْفيْساحلْبحرْ)ُشْرَمة(ْ

فكانتْالسباحةْىناكْماتعةْلصفاءْبحرهْوسكونوْوىدوئوْْجهةْالدِّْيسْالشرقية
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معْماْحصلْمنْفرصةْلركوبْْولخلوهْمنْالناسْوالفتن،ْبالْأيْموجْمقلق
ْبعضْْالبحر ْأن ْبالل ْأبو ْالشيخ ْوأخبرنا ْوالمنة! ْالحمد ْفللو ْقارب، على

ْكانْيأتيْىذاْالساحلْللنزىة.ْ ْالرؤساء
ْ

ْواديْحضرموت
ْإلىْْثمْْْْْْ ْفيْالسير ْشرعنا ْىذا أوْْ(حضرموتْالداخل)فيْضحىْيومنا

مروراْعلىْ)الشحر(ْفيْسيارةْأخيناْأبيْعليْعبدْاهللْبنْْ(واديْحضرموت)
ْ)حضرموت(ْ ْكلمة ْيطلقون ْأنهم ْالحضارم ْعند ْوالمتعارف ْالحبيشان، علي

ْ ْحضرموت)على ْفيسمونهاْ(وادي ْوغيرىا ْوالديس ْوالحامي ْالريدة ْأما ،
ْ)الساحل(.

ْقريةْْْْْْ ْحضرموت ْوادي ْوصلنا ْحتى ْأخرى ْسيارة ْفي ْالسير ْواصلنا ثم
ْونحنْ)بُ ْور( ْالعصر ْصالة ْمن ْويفرغون ْيسّلمون ْوالناس ْ)الريان( ْمسجد ،

ْْنسمعْتسليمهم المسجدْوحاضرْالشيخْأبوْعمروْمنْالخارج،ْحتىْدخلنا
ْكانواْمجتمعينْومنتظرينْلكلمتوْمنذْالظهرْلكنْقدرْاهللْ مباشرةْألنْالخوة

ْالمستعان! ْواهلل ْالسير ْتأخر ْالحَْْأن ْاهلل ْعبد ْالفاضل الحضرميْْلْيْلِْبْْوأخونا
ْمنْقبلعندىمْاألخْنجيبْالشرعبيْْمكثيقومْبالدعوةْفيْىذهْالقريةْوقدْ

ْْْْ.فترة
ومماْوقعْعندْدخولْالشيخْأبيْعمروْالمسجدْالمذكورْأنْقامْبعضْْْْْْْ

"ْحتىْاضطرْ!!!منْتأثرْبالحراكْالجنوبيْيصرخْ:"َلْشماليَْلْشماليْعندنا
ةْمنْأقاربوْأفاضلْمعْتواضعْ،ْثمْجاءْنحوْستالخوةْلخراجوْمنْالمسجد

ْمنْقريبهمْذاكْفاهللْيهديوْويصلحْبالو!ْجمْيعتذرونْعندْالشيخْمماْحصل
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ْالمغربْفيْْو ْالليلةْبعدْصالة ْمحاضرة فيْمنطقةْْ(مسجدْالسنة)قدْجعلوا
ْباجمال ْمحمد ْالمفضال ْالشيخ ْعند ْاهلل-ْ)َترِْيم( ْثمْْ-حفظو ْبمقدمتو فبدأ

ألقىْشاعرانْمنْشعرائهمْقصيدتهماْالترحيبيةْثمْتكلمتْبماْفتحْاهللْعليْثمْ
ْ ْاألسئلة. ْعلى ْوأجاب ْعمرو ْأبو ْالشيخ ْغفيراْْوحاضر ْجما ْالحضور كان

ْكثيرْمنهمْطلبةْدماج،ْباركْاهللْفيهم!ْْ،مباركا
بنْعليْالحجوريْلماْنزلْْأخبرناْاألخْعبدْاهللْالحبليلْأنْشيخناْيحيى       

ْأيضاْ ْوزار ْ)َترِْيم( ْفي ْالسنة( ْ)مسجد ْالمسجد ْىذا ْفي ْحاضر حضرموت
ْكانْالشيخْأبوْعمرو1424ْْرين(ْفيْعامْجَْ)ِشبام(ْو)الهَْْيْْتَْمنطقَْ الهجريْو

ْممنْرافقْشيخناْيحيىْيومئذْحفظهمْاهللْتعالى.ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْالتاسعْوالعشرونْثالثاءاليومْالسادسْمنْالرحلة:ْيومْال
ْالهجري1435ْمنْجمادىْاآلخرةْلعامْ

ْمسجدْْْْْْ ْفي ْىذا ْيومنا ْفجر ْصالة ْبعد ْعمرو ْأبي ْالشيخ ْنصيحة كانت
ْكلمةْفيْ)إبراىيم(ْ ْ(مسجدْالنور)فيْمنطقةْ)ُكَديِّد(ْقربْ)َترِْيم(ْوجعلواْلي

ْداخلْ)َترِْيم(ْثمْلحقُتْبهمْإلىْ)ُكَديِّد(ْ.ْفيْحارةْ)الِفِجْير(
عندىمْترتيبْفيْاألمورْوتنظيمْفيْْ،أىلْحضرموتْفيْالحقيقةْفيماْرأيناْْْْ

ْعندىمْم ْرأينا ْبالنظافةْوتواضعْجم،ْوما ْوعناية فيْْاماحدْزابانيهمْمعْسعتها
السكانْبلْحتىْليسْعندىمْسياراتْاألجرةْوَلْباصاتْالمواصالتْداخلْ

ْ ْالنساء ْتبرج ْقلة ْذلك ْمن ْوأعجب ْيحميهمْوالمدينة ْفاهلل ويعافيهمْْالفتن
ْْوجميعْبالدْالمسلمين!

ورأيناْعندىمْالمحبةْوالحرصْالشديدْعلىْتلقيْالعلمْوسماعو،ْومنْشدةْْْْْ
حرصهمْأنهمْينقلونْمنْنزلْعندىمْمنْالدعاةْمنْمسجدْإلىْآخرْويعصرونْ

ْعندىمْالدعاة ْوالمواعظْما ْوالخطب ْوالنصائح ْبالمحاضرات ْالعلم ْمن
بعدْجميعْالصلواتْالمفروضةْوأحياناْبينْنساءْلوالرجالْلْواألسئلةْواألجوبةْ

ْقالْبعضْمنْنزلْعندىمْ)ْأىلْحضرموتْماْ بعضْالصلواتْأيضا،ْولهذا
ْوالحقْْ:يرحمون(ْوقالْآخرون ًنا(. ْالن اِزَلْعندىمَْتْصِبي ْ ْالد اِعْي )ىمُْيَصب ُِّنوَن

تاحْبالوْاءْبذلكْغيرْأنوْيْرنَْبْوعَْعَْوالحقيقةْْأنوْوإنْحصلْللداعيْإلىْاهللْت َْ
ويطمئنْفؤادهْبلقاءْإخوانوْوبفرحهمْوسرورىمْوبنفعهمْوتعليمهمْماْيفتحْاهللْ

ْكلوْفيْذاتْالمولىْتباركْْلوْمنْفضلوْومنتوْورحمتوْسبحانوْوتعالى وذلك
ْ.وتعالى
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ْ ِْفيْالصُُّدوِر ِْلَما َْوِشَفاٌء ْرَبُِّكْم ِْمْن َْمْوِعظٌَة َْجاَءْتُكْم َْقْد ْالن اُس ْأَي َُّها َوُىًدىْيَا
ِْمم اْ ٌر َْخي ْ ُْىَو ْفَ ْليَ ْفَرُحوا ْفَِبَذِلَك َْوِبَرْحَمِتِو ْالل ِو ْبَِفْضِل ُْقْل *ْ ْلِْلُمْؤِمِنيَن َورَْحَمٌة

ْالِعز ِة!57ْ،58]يونس:َْْيْجَمُعون ْ[ْإْيْوربِّ
إنْلكْمنْ»ْلعائشةْرضيْاهللْعنها:ْْوقدْقالْرسولْاهللْصلىْاهللْعليوْوسلم

7ْ«ونفقتكاألجرْعلىْقدرْنصبكْ
ْالتعبْْْْْ ْىو ْالصحيحينْْ،النصب ْأَِبيْوفي َْوَعْن ْالُخْدِريِّ، َْسِعيٍد ْأَِبي َعْن

ْ ْقَاَل: َْوَسل َم َْعَلْيِو َْصل ىْاهلُل ْالن ِبيِّ َْعِن َْنَصٍبْ»ُىَريْ َرَة: ِْمْن ُْيِصيُبْالُمْسِلَم، َما
َْوََلُْحْزٍنَْوََلَْأًذى َْكف َرَْْوََلَْغمٍّ،َْحت ىْالش وَْكةَْوََلَْوَصٍب،َْوََلَْىمٍّ ُيَشاُكَها،ِْإَل 

8ْْ«الل ُوِْبَهاِْمْنَْخطَايَاهُْ
ْ ْالكريم: ْكتابو ْيقولْفي ْالل َوْوربنا َْوِإن  ُْسبُ َلَنا ْلَنَ ْهِديَ ن  ُهْم ِْفيَنا َْجاَىُدوا َوال ِذيَن

ْ[69ْ]العنكبوت:َْْلَمَعْاْلُمْحِسِنينَْ
ْالشيخْْْْْْْ ْكلمة ْالظهرْفيْمسجدْالسنةْفيْْوكانت أبيْعمروْبعدْصالة

ىناْىاْمنْمناطقْ)َترِْيم(ْمعْالجابةْعلىْاألسئلة.ْوالذيْيقومْبالدعوةْْ)ثِِبْي(
.ْوقدْأخبرناْىذاْاألخْأخوناْالفاضلْأبوْأسامةْمحمدْبازىيرْمنْطالبْدماج

ْعامْ ْفي ْحضرموت ْزار ْلما ْاهلل ْرحمو ْالوادعي ْىادي ْبن ْمقبل ْالمام أن
ْ)ثِِبْي(ْوكانْيذىبْإلىْأماكنْأخرىْللقاءْْالهجري1416ْ نزلْفيْمنطقةْ

ْالكلماتْثمْيعودْإليها.
ْإلىْْْْْْ ْعمرو ْأبي ْبالشيخ ْفذىبوا ْتوزعنا ْاليوم ْىذا ْعصر ْصالة ْأذان وبعد

)مسجدْالرحمن(ْفيْ)الُغَرف(ْمنْمناطقْ)َترِْيم(ْأيضا،ْوأخذونيْإلىْ)مسجدْ
ْالكائنْفيْقرية ْبنْالعوام( ْالفاضلْعبدْْالزبير ْأخونا ْوإمامو )ِشْعبِْحصان(

                                                           
( 1211( ومسلم)1787وأصلو يف الصحيحني  البخاري ) (.2160رواهْالحاكمْبهذاْاللفظْوقدْصححوْاأللبانيْفيْصحيحْالجامعْبرقم)7

، َوَأْصُدُر بُِنُسٍك؟ َفقِ  َها: يَا َرُسوَل اللَِّو، َيْصُدُر النَّاُس بُِنُسَكنْيِ ْنِعيِم، »يَل هَلَا: بلفظ: قَاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي اللَُّو َعن ْ انْ َتِظرِي، فَِإَذا َطُهْرِت، فَاْخُرِجي ِإىَل الت َّ
َها َعَلى َقْدِر نَ َفَقِتِك أَْو َنَصِبكِ  فََأِىلِّي  «ُثَّ اْئِتيَنا ِبََكاِن َكَذا، َوَلِكن َّ

 (2573( ومسلم )5641البخاري ) 8
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اللطيفْبنْنصيبْالحضرميْمنْطالبْدارْالحديثْبدماجْوفقوْاهللْتعالىْ
ْْْْْفتكلمناْىنالكْبماْيسرْاهللْسبحانوْوتعالى.

ْن(رْْثمْاجتمعناْفيْالطريقْمعْالشيخْأبيْعمروْإلىْأنْوصلناْمنطقةْ)ق َْْْْْْ
ْكانتْمحاضرةْالليلةْْْون(،ئ ُْفيْ)َسيْْ فيْ)مسجدْالسنة(ْناسْلواجتماعْاىنالك

أبوْالذيُْعرفْباَلجتهادْفيْدماجْْالقائمْبالدعوةْوالتعليمْفيوْأخوناْالشيخْ
ْرمضان ْبن ْجمعان ْالرحمن ْحولْْعبد ْأوَل ْكلمتي ْفكانت َْلْحَمر، ْعوض بن

ءْأىميةْالسيرْعلىْمنهجْأىلْالحديثْوحاضرْالشيخْأبوْعمروْحولْاَلبتال
والثباتْثمْأجابْعلىْاألسئلةْبعدْصالةْالعشاء،ْومماْاستفدناْمنوْفيْذلكْ

ْالحفظْ–المجلسْقولهمْ ْالتكرارْلقوة ْتَ ي َس"ْأيْ-فيْأىمية َْخم َسَْما "َمْن
ْمنْقرأْخمسمائةْمرةْماْنسيْأوْنحوْىذا.

ْكانْممتلئاْبالحاضرينْبفضلْاهللْتباركْوتعالىْوُأْخِبْرناْأنْْْْْْْ ىذاْوالمسجد
ْبُْ ْخِْْيَْنِْالمسجد ْأسبوع ْالل ْواحد ْالخوة ْدرىم!–بتعاون ُْأخِرجْْ-هلل حين

بسببْبعضْالمغرضينْمنْأىلْالشرْْفيوْاألخْجمعانْمنْالمسجدْالذيْكان
ْ!وىوْالمستعانْفإلىْاهللْالمشتكى

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْربعاءْالثالثوناليومْالسابعْمنْالرحلة:ْيومْاأل
ْالهجري1435ْمنْجمادىْاآلخرةْلعامْ

ْأخيناْْْْْْْ ْمسجد ْفي ْاليوم ْىذا ْفجر ْصالة ْبعد ْعمرو ْأبو ْالشيخ ْْْْتكلم
)مسجدْالمامْالوادعي(ْفيْحيْأبيْموسىْعليْشعيبْالحضرميْالمسمىْ

ْكلمةْفيْ ْ)مسجدْإبراىيم(ْالواقعْفي)الَحْوطة(ْفيْمديريةْ)ِشبام(،ْوجعلواْلي
،ْوبعدْتناولْالفطورْ(الحوطة)ْون(،ْثمْالتحقناْبهمْفيْئ ُْح(ْفيْ)َسيْْ)ُشُحوْْْحي

ْ)مسجدْالفرقان( الجديدْْألىلْالسنةْوَلْيزالْتحتْالبناءْوىوْجنبْْزرنا
ْمتجهينْ(الَحْوطة)بيتْالشيخْمحمدْباجمالْفيْ ْالخوة .ْومنْىناكْوّدعنا

ْ ْإلى ْأخرى ْوعدىمْْ(الحامي)مرة ْعمرو ْأبو ْالشيخ ْكان ْحيث ْالساحل في
ْإليهم ْْبالعودة ْالمكث ْنقصان ْمن ْحصل ْلما ْفسدا ْاألولىْعندىم ْالمرة ي

ْصدورْأىلْالحامي!!!فحصلْتبريدْل
قالواْإَلْوقدْْ-وقدْأذنْللظهر-ْونزلناْمنْالسيارةْماْإنْوصلناْالحاميْْْْْ

ْإمامْىذاْْ(الشافعي)ليْعندكْالكلمةْفيْمسجدْ فأخذنيْاألخْنبيلْحمادة
ْصالةْ ْبعد ْاهلل ْيسر ْبما ْفتكلمت ْالمسجد ْإلى ْنارية ْدراجة ْعلى المسجد

ْالظهر،ْوكانتْكلمةْالشيخْأبيْعمروْفيْ)مسجدْالرشاد(.
ألداءْْمنْمساجدْالسنةْفيْالحاميْوتوجهناْجميعاْإلىْ)مسجدْالتقوى(ْْْْْْ

ْالحضرم ْبالل ْأبو ْالشيخ ْتكلم ْثم ْالعصر ْيديْصالة ْبين ْجميلة ْبمقدمة ي
ْالشيخْأبيْعمروْ ْمعْالجابةْنصيحة ْالمنصورة ْوالطائفة ْالناجية حولْالفرقة

ْعلىْاألسئلة.
ْالسنةْْْْْْ ْعلى ْالثابت ْالفاضل ْاألخ ْأخذني ْالشيخ ْمحاضرة ْإكمال قبل

إلىْ)مسجدْالرشاد(ْمنْأجلْمحاضرةْالنساءْفنصحناىنْمماْمحمدْحبيشانْ
علمناْاهللْمنْفضلوْتباركْاسموْوتعالىْجده.ْوالذيْبنىْىذاْالمسجدْىوْأبوْ
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جزاىمْفمحمدْحبيشانْوالقائمْبالمامةْفيوْصهرهْاألخْالفاضلْأنورْحبيشانْ
ْاهللْخيرا.

ْإلىْ)مسجدْالمامْالوادعي(ْفيْ)الدِْْْْْ ْيس(ْمنْبركةْاهللْثمْانطلقناْجميعا
ْالمسجدْخاللْأسبوعْمعْتعاونْرجالْ ْىذا ْبنوا ْىناكْأنهم علىْأىلْالسنة

أىلْالشرْمنْالحزبيةْالمرعيةْالمقيتةْْبعضُْْخرجَْالسنةْفيْالبناءْوذلكْحينْأَْ
ْالشيخَْ ْبغيضة ْمنْْاحسنْالمفضالَْْالوقورَْْبمكيدة ْالثبت ْالسني باشعيب

ْ.فيوْالنقيةْالزكيةْالمسجدْالذيْكانْيقيمْالدعوةْالسلفية
ْْْْْ ْالسنة ْأىل ْعن ْانشقت ْحزبية ْرأينا ْما ْغيره ْإلو َْل ْالذي ْفيْواهلل بلغت

المكرْوالكيدْوالتحريشْومحاولةْالطاحةْبأىلْالحقْبالبترْوالكذبْوالفجورْ
ْمبلغْىذاْالحزبْالمّساخْاألفاكْفعليهمْمنْاهللْماْيستحقون!

ْقدّْْْْْ ْالمغرب ْصالة ْحسنفبعد ْالشيخ ْبالضيوف،ْباشعيبْم ثمْْورحب
ثمْحاضرْالشيخْفيْالثباتْعلىْالصراطْالمستقيمْْاهللْعليْتكلمتْبماْمنّْ

ْعمرو ْوغيرىاْأبو ْالعقيدة ْفي ْالضالة ْالفرق ْبين ْالسنة ْأىل ْوسطية ثمْْحول
ْالعشاء. ْصالة ْبعد ْاألسئلة ْعلى ْدماجْْأجاب ْطالب ْمن ْكثير ْبطلبة والتقينا

ْمسلمين!حفظهمْاهللْونفعْبهمْالسالمْوال
ْْْْْْْ ْعدن ْمن ْالخوة ْلقينا ْالشيخْْْاألخْمنهمْ–وىنالك ْصهر ْالفتاح عبد

ْلينْمنْقبلْاألخالذينْجاؤواْليأخذوناْمعهمْإلىْعدنْمرسَْْ-كمالْرحموْاهللْ
ْالعدنيْالفاضل ْمرتضى ْبالل ْتوديعْْأبي ْبعد ْمعهم ْفركبنا ْخيرا، ْاهلل جزاىم

ْفيْضواحيْ ْمنطقة ْحتىْوصلنا ْمنْأىلْحضرموتْالساحل، ْاألحبة الخوة
(ْوبتناْفيْبيتْاألخْعمادْسالمْأكرموْالباريْتباركْتعالى. ْ)ُمَكال 

ْ
ْ
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ْاليومْالثامنْمنْالرحلة:ْيومْالخميسْاألول
ْالهجري1435ْمنْشهرْرجبْلعامْ

ْْْْْ ْفي ْاليوم ْىذا ْفجر ْصالة ْبعد ْعمرو ْأبو ْالشيخ الرحمن(ْْمسجد)تكلم
(ْوإماموْأخْو أبوْعبدْْالفاضلْناالواقعْفيْمنطقةْ)ُروُْكب(ْفيْضواحيْ)ُمَكال 

ْالرحمنْخالدْباْقطيانْالحضرمي.
ْتباركْْْْْ ْلو ْحامدين ْوشأنو ْثناؤه ْجل ْباهلل ْمستعينين ْعدن ْإلى ْاتجهنا ثم

تبعْ)لحج(ْْْفيْ)َصِبر(ْخْأبيْباللْمرتضىْالعدنيوتعالىْحتىْوصلناْبيتْاأل
وأخوناْالشيخْمرتضىْذاكْْبعدْالظهرْوقدْاستغرقْالسفرْنحوْسبعْساعات،

و)أبين(ْمعْ)لحج(ْوْاألخْالثابتْعلىْالسنةْوالقائمْبجهودْمباركةْفيْ)عدن(
ْالمرعية ْالحزبية ْعشاعشْالفتنْمنْالحراكْوالتعصباتْوالحزبياتْوَلْسيما

ْأفس ْفيْالتي ْوإما ْوالفقة ْالعلم ْفي ْإما ْالناس ْضعفاء ْمن ْكثيرا ْوأزاغت دت
ْكانواْعلىْالسنةالقصدْوالرادةْ فللوْالحمدْوالمنةْمنْقبلْفيماْأظهروا،ْْوقد

ْللثباتْوالتثبيتْعلىالذيْيقيضْرجاَلْ ْمنْمكان، ْيشاء ْزمانْوما ْكل ْفي
اهللْْتحريفْينفونْعنْصراطْْدينوْالقويمْمعْقلةْالسالكينْوكثرةْالهالكين،

ْ.الغالين،ْوانتحالْالمبطلين،ْوتأويلْالجاىلين
ن(ْوقدْرُت َِّبْتْمحاضرةْالليلةْيَْب َْْأْْارعَْقبيلْمغربْىذاْاليومْاتجهناْإلىْ)جِْْْْْْ

ْىنالك ْالمطلب( ْعبد ْبن ْحمزة ْ)مسجد ْمنْْْ،في ْالصبيحي ْفتحي واألخ
ْكانْفيْأيديْالتكفيريينْقبلْسنةْولماْ القائمينْعليوْأخبرناْأنْىذاْالمسجد

ْ)ِجَعار(إلىْأىلْالسنةْفيْ-تعبواْمنْفتنةْىؤَلءْوقد-ْأخرجهمْاهللْجاءْالناس
ْكانْمسلوباْفْ،عليووطلبواْمنهمْأنْيقومواْ صارْفيْأيديْأىلْالسنةْبعدْأن

جعلْوحدهْفيْنصرةْأىلْالحقْورفعتهمْْومنْأيديهمْقبلْذلك،ْفللوْالفضلْ
ْْثقةْالناسْبهم.
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ْكلمتيْبينْيديْمحاضرةْالشيخْأبيْعمروْمختصرةْعنْالخيرْوأىميةْ فكانت
ْكتابْوحكمة.التعليم،ْثمْحاضرْالشيخْْوالعلمْ وبعدهْْحولْأصولْالسنةْمن
ْإلىْمنطقةْ)َصِبر(ْفيْلحج.ْعدنا
َْعْنْْْْْ َْأَرْغَبًة ُْعْثَماُن، ْيَا "ْ ْحديث ْالشيخ: ْمحاضرة ْمن ْاستفدنا ْمما وكان

ُْسن ِتي؟ْ"ْفَ َقاَل:ََْلَْواهلِلْيَاَْرُسوَلْاهلِل،َْوَلِكْنُْسن َتَكَْأْطُلُب"
        ْ ْحديث ْمن ْجزء َْعَليْْىذا ْاهلُل َْصل ى ْالن ِبيِّ َْزْوِج َْوَسل مََْعاِئَشَة، وسياقوِْْو

ْأنها ْْبِنْْالكامل: َْحارِثََة ْْبِن ْأَُمي َة ْْبِن َْحِكيِم ْبِْنُت ُْخَويْ َلُة َْعَلي  َْدَخَلْت قَاَلْت:
اأْلَْوَقِصْالسَُّلِمي ُةْوََكاَنْتِْعْنَدُْعْثَماَنْْبِنَْمْظُعوٍنْقَاَلْت:ْفَ َرَأىَْرُسوُلْاهلِلَْصل ىْ

َْبذَْ َْوَسل َم َْعَلْيِو ْ"اهلُل ِْلي: ْفَ َقاَل َْىْيَئِتَها، ْ"ْاَذَة ُْخَويْ َلَة؟ َْىْيَئَة ْأََبذ  َْما َْعاِئَشُة، يَا
قَاَلْت:ْفَ ُقْلُت:ْيَاَْرُسوَلْاهلِل،ْاْمَرَأٌةََْلَْزْوَجَْلَهاَْيُصوُمْالن  َهاَر،َْويَ ُقوُمْالل ْيَلَْفِهيَْْ

َها، قَاَلْت:ْفَ بَ َعَثَْرُسوُلْاهلِلَْصل ىْاهللَُْْكَمْنََْلَْزْوَجَْلَها،ْفَ تَ رََكْتْنَ ْفَسَهاَْوَأَضاَعت ْ
َعْنُْسن ِتي؟ْْ"ْيَاُْعْثَماُن،َْأَرْغَبةًَْْعَلْيِوَْوَسل َمِْإَلىُْعْثَماَنْْبِنَْمْظُعوٍنَْفَجاَءُه،ْفَ َقاَل:

ْفَِإنِّيْأَنَاُمْ "ْ ْقَاَل: َْأْطُلُب، ُْسن َتَك َْوَلِكْن ْاهلِل، َْرُسوَل ْيَا َْواهلِل ََْل ْفَ َقاَل: ْقَاَل: "
ْأِلَْىِلَكَْعَلْيَكْ َوُأَصلِّي،َْوَأُصوُمَْوأُْفِطُر،َْوأَْنِكُحْالنَِّساَء،ْفَات ِقْاهلَلْيَاُْعْثَماُن،ْفَِإن 

ِْلَضيْْ ْلِنَ ْفِسَكَْعَلْيَكَْحقًّا،َْفُصْمَْحقًّا،َْوِإن  َوَأْفِطْر،َْوَصلِِّْفَكَْعَلْيَكَْحقًّا،َْوِإن 
9ْْرواهْأحمدَْوَنْمْ"
ْصرحْْْْْْْ ْوقد ْالسيرة ْصاحب ْإسحاق ْبن ْمحمد ْأجل ْمن ْحسن إسناده

ْبالتحديث

                                                           

ْْ(1457( ، والبزار )1369( وأخرجو أبو داود )25893( و)24753( وقبلو برقمي )26308انظر مسند أمحد ط الرسالة برقم:) 9 
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ْفيْ ْالعاص ْبن ْعمرو ْبن ْاهلل ْعبد ْقصة ْمن ْىذا ْمثل ْنعرف ْكنا والذي
رضيْاهللْعنهم11ْْمعْأبيْالدرداءْفيْالبخاريْقصةْسلمانومن10ْْالصحيحين

ْفللوْالحمدْفيْاألولىْواآلخرة.ْْأجمعين.
ْ

ْاليومْالتاسعْمنْالرحلة:ْيومْالجمعةْالثاني
ْالهجري1435ْمنْشهرْرجبْلعامْ

ْاليومْفيْْكانتْنصيحةْالشيخْأبيْْْْْْ مسجدْ)عمروْبعدْصالةْفجرْىذا
ْالصالح ْْ(السلف ْداخل ْ)المحاريق( ْمنطقة ْبالمامةْفي ْعليو ْوالقائم )عدن(

ْالشيخ ْصهر ْاألشعري ْالفتاح ْعبد ْالفاضل ْأخونا كمالْْْالمجاىدْوالدروس
ْكلمةْفيْمسجدْأىلْالسنةْفيْ)َصِبرَْلْحج(ْْْ،العدنيْرحموْاهلل وقدْرتبواْلي

ويعتبرْمنْمراكزْْ،والقائمْعليوْالشيخْأبوْباللْمرتضىْالعدنيْوفقوْاهللْتعالى
وخطبْالشيخْخطبةْمواظبين.ْالسنةْفيْعدنْوعندىمْماْيقاربْستينْطالباْ

ْالمسجد.ْْو ْخطبتيْفيْقدْالجمعةْفيْىذا فيْحيْْ(مسجدْاأللباني)جعلوا
ْ.(ندَْعَْ)فيْْ(ارةدَْمْْمِْ)

ْكلمةْالشيخْبعضْصالةْالعصرْفيْ)مسجدْالمامْالوادعي(ْفيْْْْْْْ كانت
ْفيْ ْالمغرب ْبعد ْللشيخ ْالليلة ْمحاضرة ْكانت ْثم ْ)لحج(، ْداخل )الَحْوطة(
)مسجدْأىلْالسنة(ْفيْ)َصِبرَْلْحج(ْوشاركوْالشيخْالمفضالْأبوْمعاذْحسينْ

ْثمْأجابْالشيخْأبوْعمروْعلىْبعضْ ْاألسئلةالحطيبيْفيْدقائقْمعدودة.
ْبعدْأداءْصالةْالعشاء.

                                                           
( 181(: )1159(، ومسلم )5054( و)5052( و)3418( و)1979( و)1977( و)1976( و)1975( و)1131أخرجو: البخاري ) 10
 ( .189( و)187( و)186( و)183( و)182و)
 ( .6139) 8/40أخرجو: البخاري  11



 ل في بعض محافظات اليمن رحلة دعويةاالمنة اإللهية بالتجو
 

  
29 

وبعدهْاتجهناْإلىْمطارْعدنْالدوليْللعودةْمنْرحلتناْالمباركةْبالعلمْوالدعوةْ
.ْومنْعجيبْبماْنرجوْذخرىاْوبرىاْعندْاهللْيومْالقيامةْوذكرْاهللْتباركْوتعالى

ْكامال ْالكهرباء ْانطفاء ْالمطار ْىذا ْفي ْحصل ْواحدةْما ْأثناءْْمرة ْوفي !!!
ْالمطا ْفي ْلباسْانتظارنا ْعليهم ْالذين ْالمعتمرين ْعمرو ْأبو ْالشيخ ْجمع ر

الحرامْفيْمصلىْالمطارْوشرحْلهمْصفةْالعمرةْباختصارْوأجابْعلىْبعضْ
ْأسئلتهم.

ْمطارْصنعاءْْْْْْ ْقبيلْمنتصفْالليلْووصلنا ْالسعيدة ْكانْإقالعْالطائرة ثم
ئلينْفيْأقلْمنْساعةْحتىْأوصلناْاهللْعزْوجلْإلىْبيوتناْسالمينْغانمينْقا

ُْكلَِّْشْيٍءْ» ْالل ُوَْوْحَدُهََْلَْشرِيَكَْلُو،َْلُوْالُمْلُكَْوَلُوْالَحْمُد،َْوُىَوَْعَلى ََلِْإَلَوِْإَل 
َقِديٌر،ْآيُِبوَنْتَائُِبوَنَْعاِبُدوَنَْساِجُدوَنِْلَرب َِّناَْحاِمُدوَن،َْصَدَقْالل ُوَْوْعَدُه،َْوَنَصَرْ

ْ«ْحَدهَُْعْبَدُه،َْوَىَزَمْاأَلْحَزاَبْوَْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْخاتمة
ْكثيراْبينْأوساطْأىلْاليمنْمنْْْْْْْ بفضلْاهللْتباركْوتعالىْرأيناْولمسناْخيرا

ْوسكينة ْوتفقهاْْوشهامةْوحشمةْتواضع ْوعلما ْإيمانا ْاهلل ْدين ْعلى وإقبال
أنْبزغتْْذودعوةْونصرةْفهمْأنصارْرسولْاهللْصلىْاهللْعليوْوآلوْوسلمْمن

ْ ْالرسالة، ْتشمس ْالمذكوْرْأوصافْزالفال ْالنبويةْْةالثناء ْاألحاديث في
وأحقْمنْْ،وبينْناسْوآخرينْبينْالفينةْواألخرىْتبينهمْوإنْتفاوتْةمتواجد

ينالْذلكْمنْتمسكْبسنةْالنبيْصلىْاهللْعليوْوآلوْوسلمْوَوج َوَْوْجَهُوْللذيْ
ْفطرْالسمواتْواألرضْحنيفا.

ْفمنْتلكْاألحاديثْالنبوية:
ْلشيخانْفيْصحيحيهماْماْرواهْاْْْْْ َعْنْأَِبيُْىَريْ َرَةَْرِضَيْالل ُوَْعْنُو،َْعِنْالن ِبيِّ

َْأْفِئَدًةَْوأَْلَيُنْقُ ُلوبًا،ْاِليَماُنْ»َصل ىْاهلُلَْعَلْيِوَْوَسل َم:ْ أَتَاُكْمَْأْىُلْالَيَمِن،ُْىْمَْأَرقُّ
ِفيَْأْصَحاِبْاِلِبِل،َْوالس ِكيَنُةَْوالَوقَاُرَْيَماٍنَْوالِحْكَمُةَْيَمانَِيٌة،َْوالَفْخُرَْوالُخَياَلُءْ

ْوأىلْاليمنْأىلْغنم.ْ«ِفيَْأْىِلْالغََنمِْ
ْْْ ْمسلم ْرواية َْواْلِفْقُوْ»وفي َْيَماٍن، يَماُن ْاْلِ َْأْفِئَدًة، َْأَرقُّ ُْىْم ْاْلَيَمِن، َْأْىُل َجاَء

ْ«َيَماٍن،َْواْلِحْكَمُةَْيَمانَِيةٌْ
َْصل ىْاهلُلَْعَلْيِوَْوَسل َم،ْقَاَل:ْوفيهماْْْْْ ْالن ِبي  اِليَماُنَْىاْ»َعْنْأَِبيَْمْسُعوٍد،َْأن 
اِديَنِْعْنَدُْأُصوِلْ-َوَأَشاَرْبَِيِدِهِْإَلىْالَيَمنِْ-ُىَناْ ،َْوالَجَفاُءَْوِغَلُظْالُقُلوِبِْفيْالَفد 

ْْ«ْيطَاِنْرَبِيَعَة،َْوُمَضرََْأْذنَاِبْاِلِبِل،ِْمْنَْحْيُثَْيْطُلُعْقَ ْرنَاْالشْ 
َْصل ىْوفيْصحيحْالبخاريْْْْْْ ْالن ِبيِّ ِْإنِّيِْعْنَد ْقَاَل: ُْحَصْيٍن، ْْبِن ِْعْمَراَن َعْن

ْ ْفَ َقاَل: َْتِميٍم، ْبَِني ِْمْن ْقَ ْوٌم َْجاَءُه ِْإْذ َْوَسل َم َْعَلْيِو ْبَِنيْ»اهلُل ْيَا ْالُبْشَرى اقْ بَ ُلوا
َْتِميمٍْ َْبش ْرتَ نَْ« ْقَاُلوا: ،ْ ْفَ َقاَل: ْالَيَمِن، َْأْىِل ِْمْن ْنَاٌس َْفَدَخَل ْفََأْعِطَنا، اقْ بَ ُلواْ»ا

ْبَ ُنوَْتِميمٍْ ْيَ ْقبَ ْلَها َْلْم ِْإْذ ْالَيَمِن، َْأْىَل ْلَِنتَ َفق َوْ«ْالُبْشَرىْيَا َناَك ،ْقَاُلوا:ْقَِبْلَنا،ِْجئ ْ
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ْقَْ َْكاَن، َْما ْاأَلْمِر َْىَذا َْأو ِل َْعْن َْولَِنْسأََلَك يِن، ِْفيْالدِّ َْيُكْنْ»اَل: َْوَلْم ْالل ُو َكاَن
ِْفيْ ْوََكَتَب َْواأَلْرَض، ْالس َمَواِت َْخَلَق ْثُم  ْالَماِء، َْعَلى َْعْرُشُو ْوََكاَن َلُو، ْقَ ب ْ َشْيٌء

ُْكل َْشْيءٍْ ْ«الذِّْكِر
َْأْىَلْاْلَيَمِنَْقِدُمواَْعَلىَْرُسوِلْاهلِلَْصل ىْوفيْصحيحْمسلمْْْْْْ َعْنْأََنٍس،َْأن 
ْساَلَمْقَاَلْفََأَخَذْبَِيِدْاهلُلْ َعَلْيِوَْوَسل َمْفَ َقاُلوا:ْابْ َعْثَْمَعَناْرَُجاًلْيُ َعلِّْمَناْالسُّن َةَْواْلِ

ْ«َىَذاَْأِميُنَْىِذِهْاأْلُم ةِْ»أَِبيُْعبَ ْيَدَةْفَ َقاَل:ْ
ْأحمدْبإسنادْحسن:ْوفيْمسند

َنا:َْقالَِْْو،أَبِيَْعنُْْْمْطِعٍم،ْْبنُِْْجبَ ْيرِْْْبنُِْْمَحم دَِْْعنْْْ َْصل ىْاهللَِْْرُسولَِْْمعََْْنْحنُْْبَ ي ْ
ْقَالَِْْإذَْْْمك ةَِْْبَطرِيقَِْْوَسل مََْْعَلْيوِْْاهللُْ "ْ َْكأَن  ُهمُْْاْلَيَمنَِْْأْىلَُْْعَلْيُكمَْْْيْطُلعُْ:

ْْاأْلَْرضِِْْفيَْمنِْْْخَيارُُْْىمْْْالس َحاُب، ْاأْلَْنَصارِِْْمنَْْرَُجلٌْْفَ َقالَْ". ْيَاَْنْحنَُْْوََلْ:
َفَسَكَت،ْقَاَل:َْوََلَْنْحُنْيَاْْاهلِل؟َْرُسولَْْيَاَْنْحنَُْْوََلْ:ْقَالَْ.َْفَسَكتَْْاهلِل؟َْرُسولَْ

َْكِلَمةًْ ْأَنْ ُتمَْْْضِعيَفًة:َْرُسوَلْاهلِل؟ْفَ َقاَلِْفيْالث الِثَِة ْ""ِإَل 
ْ(257ص4ْابنْأبيْعاصمْرحموْاهللْفيْ"اآلحادْوالمثاني"ْ)جوأخرجْْْْْْْ

ْحديث ْعليوْْمن ْاهلل ْصلى ْاهلل ْرسول ْقال :ْ ْقال ْعنو، ْاهلل ْرضي ْسعيد أبي
قلناْ:ْياْرسولْاهللْ«ْإنوْسيأتيْقومْيحقرونْأعمالكمْمعْأعمالهمْ»ْوسلمْ:ْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ«َلْولكنْأىلْاليمنْ»ْأقريشْ؟ْقالْ:ْ
 ."ىذاْحديثْصحيح"ْ(:426قالْالمامْالوادعيْفيْالصحيحْالمسندْبرقم)

ْ
َسَلَمَةْْبِنْنُ َفْيٍلْمنْحديثْ(150ْْص9ْاَلمامْالبزارْرحموْاهللْ)ْجْوأخرجْْْْ

َرِضَيْالل ُوَْعْنُوْ،ْقَاَلْ:ْقَاَلْرَُجٌلْ:ْيَاَْرُسوَلْاهلِلْ،ْبُوِىَيْبِاْلَخْيِلَْوأُْلِقَيْالسِّالُحْ
َكَذبُواْاآلَنْْ»ل َمْ:ْ،َْوَزَعُمواَْأْنََْلِْقَتاَلْ،ْفَ َقاَلَْرُسوُلْاهلِلْصل ىْالل ُوَْعَلْيِوَْوسَْ
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ْظَاِىَرٌةْ،َْوقَاَلَْوُىَوُْمَولِّيْ َحاَنْاْلِقَتاُلْ،ََْلْتَ َزاُلِْمْنْأُم ِتيْأُم ٌةْقَاِئَمٌةَْعَلىْاْلَحقِّ
ْ«َْظْهرِِهِْإَلىْاْلَيَمِنْ:ِْإنِّيَْأِجُدْنَ َفَسْالر ْحَمِنِْمْنَْىاُْىَنا

 "ىذاْحديثْحسن".(:450برقم)قالْالمامْالوادعيْفيْالصحيحْالمسندْ

 

صنفْبعضهمْفيوْمصنفاْمستقالْمنْْواألدلةْعلىْفضائلْأىلْاليمنْكثيرةْوقد
ْوغيره.ْأبيْبشيرْالحجوريْرحموْاهللْالشيخْكتابْأخيناْْمتأخراْْذلك

أنْيتصفواْبتلكْْ،المحكومينْوْمفعلىْأىلْاليمنْالراعيْوالرعيةْوالحكاْْْْْْ
فضالْمنْْالتيْينالونْبهاْتلكْالفضائلْ-خصالْاليمانْوالتقوىْ–الخصالْ

ْونعمة، ْوتعالىْاهلل ْتبارك ْأَتْ َقاُكمْْْالل وِِْْعْندََْْأْكَرَمُكمِْْْإنْ ْيقول:ْفاهلل
ْالحجرات] َفعََُْْلْْيَ ْومَْْيقول:ْوْ[13: ْالل وَْْأََتىَْمنِْْْإَل ْْ*ْبَ ُنونََْْوََلَْْمالٌْْيَ ن ْ

َْأْجَمِعينَِْْميَقاتُ ُهمْْْاْلَفْصلِْْيَ ْومَِْْإنْ ْويقول:ْ[89ْ،88:ْالشعراء]َْسِليمْبَِقْلبٍْ
ُْىوَِْْإن وُْْالل وُْْرَِحمََْْمنِْْْإَل ْْ*ْيُ ْنَصُرونَُْْىمَْْْوََلَْْشْيًئاَْمْوًلىَْعنَْْْمْوًلىْيُ ْغِنيََْلْْيَ ْومَْْ*

ْالدخان]ْالر ِحيمْاْلَعزِيزُْ َْىَلكَْْ*َْمالَِيوَْْْعنِّيَْأْغَنىَْماويقول: [42ْ-40ْ:
َْكَسبََْْوَماَْمالُوَُْْعْنوَُْْأْغَنىَْماويقول: [29ْ،28:ْالحاقة]ُْسْلطَانَِيوَْعنِّي

ْ[2:ْالمسد]
وعليهمْأنْيشكرواْاهللْجلْثناؤهْعلىْنعمةْإيجادْدعوةْالسنةْوالسلفيةْْْْْْْْ

 قالْتعالى:ْفيْأوساطهمْالتيْىيْصراطْاهللْالمستقيمْدونْشكْوَلْريب،

َْْْوَماْالل وَِْْوُسْبَحانَْْات  بَ َعِنيَْوَمنِْْأَنَاَْبِصيَرةٍَْْعَلىْالل وِِْْإَلىَْأْدُعوَْسِبيِليَْىِذهُِْْقل
ُْمْسَتِقيًماِْصَراِطيَْىَذاَْوَأنْ  وقالْتعالى:ْ[108:ْيوسف]ْاْلُمْشرِِكينَِْْمنَْْأَنَا

َْلَعل ُكمْْْبِوَِْْوص اُكمَْْْذِلُكمَْْْسِبيِلوَِْْعنِْْْبُكمْْْفَ تَ َفر قَْْالسُُّبلَْْتَ ت ِبُعواَْوََلْْفَات ِبُعوهُْ
ْتَ بَ ي نََْْماْبَ ْعدِِْْمنْْْالر ُسولَُْْيَشاِققَِْْوَمنْْوقالْتعالى:ْ[153:ْاألنعام]ْتَ ت  ُقونَْ

رََْْويَ ت ِبعْْْاْلُهَدىَْلوُْ َْوَساَءتَْْْجَهن مََْْوُنْصِلوِْْتَ َول ىَْماْنُ َولِّوِْْاْلُمْؤِمِنينََْْسِبيلَِْْغي ْ
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ْالنساء]َْمِصيًرا ْسنةْْ[115: ْبعلماء ْالعصر ْىذا ْفي ْعليهم ْاهلل ْأنعم فقد
ناصحين،ْودعاةْسلفيةْصافيةْنقيةْصادقين،ْوطالبْعلمْمجتهدين،ْنحسبهمْْ

ْحسيبهم، ْواهلل ْالناصحْْكذلك ْالعالمة ْالمام ْالمبارك ْشيخنا ْرأسهم على
ْالرحم ْعبد ْأبو ْالبليغ ْالواعظ ْالفقيو ْالمحدث ْعليْاألمين ْبن ْيحيى ن

ْاهللْالجميع، ْحفظ ْوجلْالحجوري ْعز ْاهلل ْدين ْحراس ْىم ْْ،الذين َلْالذي
ْوالحذرلْقوام ْبإقامتو، ْإَل ْاألخروية ْوَل ْالدنيوية ْالناس ْالناسْ-ْحياة ْْ-أيها

كلْالحذرْمنْالتفريطْفيْىذهْالنعمةْوتضييعهاْوتشتيتْأىلهاْفاهللْيقولْفيْ
َْعَذاِبيِْإنْ َْكَفْرُتمَْْْولَِئنْْْأَلَزِيَدن ُكمَْْْشَكْرُتمْْْلَِئنْْْرَبُُّكمْْْتََأذ نََْْوِإذْْ كتابوْالكريم:

ْإبراىيم]َْلَشِديدٌْ َْوآَمْنُتمَْْْشَكْرُتمِْْْإنْْْبَِعَذاِبُكمْْْالل وُْْيَ ْفَعلَُْْما ويقول:ْ[7:
ْ[147:ْالنساء]َْعِليًماَْشاِكًراْالل وُْْوََكانَْ

ْأكرمكمْْْْْْْْْْ ْاليمنْوشّرفكمْفاهلل ْأىل ْبعلمائوْْ،معشر ْالعلم بإحياء
ْيشهدْْ،وطالبو ْكما ْالعصرْأكثرْمنْغيركم وبتجديدْالسنةْوالسلفيةْفيْىذا

،ْفاقبلواْإكرامْاهللْوتشريفوْتعالىْوَلْتولواْعنوْعقالءْالناسْوْذلكْالواقعْعلى
ْوتشاىدون ْتسمعون ْأمركمْْ،وأنتم ْعاقبة ْوتكون ْأمركم ْوبال ْتذوقوا َْل حتى

ْخسرا.
،ْوىمْعلىْراععلىْأثركمْسِْْالكفرةْشرْالدوابْعندْاهللْفأعداءْالسالمْْْْْ

أىلَْلْجرمْأنْْياع،تفريقْشملكمْوتشتيتْأمركمْوتضييعْدينكمْودنياكمْجِْ
ْفيِْصراع، ْقَاَل:ْْومصداقْذلكْفيْحديثْالحقْوأىلْالباطلْدائما ثَ ْوبَاَن،
َْوسَْ َْعَلْيِو َْصل ىْاهلُل ْالل ِو َْرُسوُل ْقَاَل َْكَماْ»ل َم: َْتَداَعىَْعَلْيُكْم َْأْن ْاأْلَُمُم يُوِشُك

ِْإَلىَْقْصَعِتَها َْتَداَعىْاأْلََكَلُة »ْ ْقَاَل: ْيَ ْوَمِئٍذ؟ َْنْحُن ِْقل ٍة َْوِمْن ْقَاِئٌل: ْفَ َقاَل َبْلْ»،
ْاللْ  َزَعن  َْكغُثَاِءْالس ْيِل،َْولَيَ ن ْ َْكِثيٌر،َْوَلِكن ُكْمْغُثَاٌء ِْمْنُْصُدوِرَْعُدوُِّكُمْأَنْ ُتْمْيَ ْوَمِئٍذ ُو
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ْالل ُوِْفيْقُ ُلوِبُكُمْاْلَوْىنَْ ،ْفَ َقاَلْقَاِئٌل:ْيَاَْرُسوَلْالل ِو،ْ«ْاْلَمَهابََةِْمْنُكْم،َْولَيَ ْقِذَفن 
نْ َيا،ْوََكَراِىَيُةْاْلَمْوتِْ»َوَماْاْلَوْىُن؟ْقَاَل:ْ ْالدُّ  12«ُحبُّ

ْاَلنتباهَْْْْْْْ ْورعيًة!ْ–ْفاَلنتباَه ْالمسلمونْرعاًة ْالحقْوالحقيقة!ْْ-أيها لهذا
ْعبادتو ْوعلى ْوتعالى ْتبارك ْالرب ْعلى ْالقباَل ْلوْْ،والقباَل ْمخلصين حنفاء

َْويَ ْرزُْقوُْْ*َْمْخَرًجاَْلوَُْْيْجَعلْْْالل وَْْيَ ت قَِْْوَمنْْ الدينْمعْاَلستعانةْبوْوالتوكلْعليو
َْقدَْْْأْمرِهِْْبَاِلغُْْالل وَِْْإنْ َْحْسُبوُْْفَ ُهوَْْالل وَِْْعَلىْيَ تَ وَك لَْْْوَمنَْْْيْحَتِسبََُْْلَْْحْيثُِْْمنْْ

ْ[3ْ،2:ْالطالق]َْقْدرًاَْشْيءٍِْْلُكلِّْْالل وَُْْجَعلَْ
ْالزنادقةْْْْ ْوالمنافقين ْوالمجوس ْوالنصارى ْاليهود ْكفرة ْمن ْالسالم فأعداء

ْ ْنهاَر ْليَل ْويخادعون ْويكيدون ْوالمسلمين ْبالسالم ْجميعاْيمكرون لكنهم
ْونواصيهمْبيدهْسبحانوْوتعالىْ ْنواصينا عبيدْهللْتحتْقهرهْوملكوْوسلطانو،
وإنماْيبتليناْاهللْبهمْمعْأنوْسبحانوْوعدناْبكفايتوْمنْجميعْاألضرارْإنْنحنْ

ْتعالى: ْقال ْكما ْالقيام ْحق ْوطاعتو ْبعبوديتو َْعْبَدهُِْْبَكافٍْْالل وُْْأَلَْيسَْ قمنا
َْفَماْالل وُْْيَ ْهدَِْْوَمنْْْ*َْىادٍِْْمنَْْْلوَُْْفَماْالل وُُْْيْضِللَِْْوَمنُْْْدونِوِِْْمنْْْل ِذينَْبِاَْوُيَخوُِّفوَنكَْ

ِْإنْ  وقالْتعالى:[37ْ،36:ْالزمر]ْانِْتَقامِْذيْبَِعزِيزٍْْالل وُْْأَلَْيسَُْْمِضلٍِّْْمنَْْْلوُْ
ْْ[65:ْالسراء]ْوَِكيالِْبَربِّكَْْوََكَفىُْسْلطَانٌَْْعَلْيِهمَْْْلكَْْلَْيسَِْْعَباِدي

ْ)ِبَكافٍْْْْْ ْكلمة ْفكلّْْفالحظوا ْو)ِعَباِدي( َْعْبَدُه( ْفي ْالعبد ْكان ْعبوديتوما
ْورعايتوْْوطاعتو ْوكالءتو ْوحفظو ْووكالتو ْاهلل ْكفاية ْمن ْحظو ْكان ْأكمل هلل

ْْونصرتوْودفاعوْسبحانوْلوْأكمل.
ْْْْْ ْوإليو، ْبو ْونحن ْومنقلبون، ْراجعون ْوإليو ْهلل ْجميعا ْإليوْفنحن وإيابنا

ْده،وحسابناْعليو,ْوأنْإلىْربكْالمنتهى،ْفمبدأناْمنوْومعادناْإليوْونواصيناْبي
ْ.الْحولْوَلْقوةْإَلْبوْتباركْوتعالىف

                                                           
( وابن عساكر يف " تاريخ دمشق " 2/  134/  25يف " مسنده " ) ( والروياي4297فقد أخرجو أبو داود ) ثابتْبمجموعْطرقولحديثْا 12

 (.958( واإلمام األلباي يصححو يف الصحيحة برقم )2/  97/  8)
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ْْْْْ ْاألكبر، ْىو ْاْلَمِلكُْْوفاهلل ْالمقتدر ْالمليك ْالقدير ْالعظيم ْاْلُقدُّوسُْْىو
ْوُىوَْْاْلُمَتَكب ِّرُْْاْلَجب ارُْْاْلَعزِيزُْْاْلُمَهْيِمنُْْاْلُمْؤِمنُْْالس اَلمُْ ْيشركون، ْعما ُْسْبَحانو
َلوْفَ َلْيسََْْعِليٌم،ْفهوْاأْلَو لَُْْشْيءٍِْْبُكلَِّْْوُىوََْْواْلَباِطنَُْْوالظ اِىرَُْْواآْلِخرُْْاأْلَو لُْ ْقَ ب ْ
َْوىوَْشْيٌء،ْفَ ْوقَْْفَ َلْيسَْْالظ اِىرَُْْوىوَْشْيٌء،ْبَ ْعَدهْفَ َلْيسَْْاآْلِخرَُْْوىوَْشْيٌء،
ْ.َشْيءُْدونوْفَ َلْيسَْْاْلَباِطنُْ
ْكلْالشأنْىوْتحقيقْعبوديةْاهللْجلْشأنوْوإقامةْدينوْواتباعْنبيوْْْْْْْ فالشأن

 قالْتعالى:ْوتضييعْدينوْوالخوفْمنوْوخشيتوَْلْالخوفْمنْأعدائوْوخشيتهم

َتْخَشاهَُْْأنَْْْأَحقَُّْْوالل وُْْالن اسََْْوَتْخَشىْ[ْاألحزاب ْسبحانو:ْ[37:  وقال

ُْْمْؤِمِنينَُْْكْنُتمِْْْإنَْْْتْخَشْوهَُْْأنَْْْأَحقُّْْفَالل وُْْأََتْخَشْونَ ُهمْ[13:ْالتوبة]ْوقالْجل
ْالزمر]ُْدونِوِِْْمنْْْبِال ِذينََْْوُيَخوُِّفوَنكََْْعْبَدهُِْْبَكافٍْْالل وُْْأَلَْيسَْشأنو: :36]ْ

ِْإنَْْْوَخاُفونَِْْتَخاُفوُىمَْْْفاَلَْْأْولَِياَءهُُْْيَخوِّفُْْالش ْيطَانَُْْذِلُكمُِْْإن َما وقالْعزْوجل:
ْْْْْْ[175:ْعمرانْآل]ُْمْؤِمِنينَُْْكْنُتمْْ

ْْالشافية(:ْ)الكافيةْفيْنونيتوْالمسماةْالنفيسْالقيمْوأختمْكالميْبقولْابنْ
ْواألعوانْاألنصارْقلةْمن...ْ..تخفْوَلْالرسولْقالْبماْواصدع

ْبأمانْعبدهْكافْواهلل..ْ................ْوكتابوْدينوْناصرْفاهلل
ْوالبهتانْبالكذبْفقتالهم...ْ..ْومكرىمْالعدوْكيدْمنْتخشَْل

ْالشيطانْفعساكرْوجنودىمْ........ْمالئكْالرسولْأتباعْفجنود
ْالفئتانْفلينظرْمتحيرا...ْ........ْيكنْفمنْالعسكرينْبينْشتان

ْدانْربكْاهللْفنصرْواصبر..ْ..ْالهدىْراياتْتحتْوقاتلْواثبت
ْالفرسانْمقاتلْدرْهلل...ْ..........ْالهدىْلفرسانْمقاتلهمْواذكر
ْالشهبانْبثواقبْوارجمهم...ْ...ْالعداْنحرْفيْالنصْبلفظْوادرأ

ْذبانْمنْأتخافْوذبابوْ.......ْالورىْىمجْفهمْكثرتهمْتخشَْل
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فيْالحاديْعشرْمنْشهرْتحدثاْبنعمةْاهللْومنتوْْوفضلوْْسطرهْتمْماْقصدنا
سائالْالمولىْتباركْوتعالىْأنْْ،شعبانْلعامْألفْوأربعمائةْوخمسةْوثالثين

يجعلْأعمالناْخالصةْلوجهوْالكريمْوفيْابتغاءْمرضاتوَْلْرياءْفيهاْوَلْسمعة،ْ
ْ!والحمدْهللْربْالعالمين

 


