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 النهر المتدفق 

 بترجمة يوسف المحرق

  رحمه هللا 

 

 

 

 كتبه أبو الوليد

 محمد بن عبده يوسف محمد األحمدي
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 بترجمة يوسف المحرق النهر المتدفق
 

الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 

 وسيئات أعمالنا من يهديه هللا فال مضلل له من يضلل فال هادي له 

 أما بعد 

فهذه ترجمة قصيرة أكتبها ردا للجميل ألخي في هللا الشهيد فيما 

يوسف بن حيدر بن أحمد ، احسبه وهللا حسيبه وال أزكيه على هللا  

 رحمه هللا رحمة األبرار وأسكنه فسيح جناته . المحرق

 

  االسم

حيووودر بووون أحمووود المحووورق الحاشووودي  هوووو أبوووو زكريوووا يوسوووف بووون

مون محافةوة عموران مديريوة ( هــوـ   1417 )العصيمي  ، ولد عام

 العشة السواد وادي بلعك . 
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 الذاتية  سيرته

المودارس النةاميوة تربا في بيت محبين للعلم وأهل العلم ودرس في 

إلى الصف السابع متوسط ولم يكمول تعليموه فوي المودارس النةاميوة 

هــووـ ( التحووق بالدراسووة فووي مسووجد مصووع  بوون  1432 وفووي عووام )

عمير فوي قريوة      والتوي تبوع بجانو  قوريتهم وكوان أول موا درس 

المبووارك ،  ووم علووى يوود الموودرس أحموود الريمووي  فووي شووهر رمضووان 

 (  هــ  1432بمعبر في شهر شوال )التحق بدار الحديث 

وواصوول حفةووه فووي البووررن فووي دار الحووديث بمعبوور عنوود مدرسووه 

األستاذ أحمد الريمي فحفة خمسة أجزاء  م عاد إلى بلدته وفي عوام 

بوودار الحووديث السوولفية بوودماح بعوود الحصووار هــووـ ( التحووق  1433)

لفية األول الووذي قووام بووه الرافضووة أخووزاهم هللا علووى دار الحووديث السوو

بدماح ودرس هناك في دار الحديث أعادها هللا فحفوة عشورة أجوزاء 

من البررن  م انبطع فترة من الزمن  م عاد إلى دماح في نهايوة عوام 

هــ ( تبريباً وكان موجووداً فوي دمواح يووم موا أخورح البتلوى  1433)

 ،الذين قتلوا في الحصار األول في دماح 

لشوهادة كول موا يوذكرهم أو يوذكر وتأ ر بهم حتى أنوه كوان يسوأل هللا ا

 خروح تلك الج ث الطاهرة من الببور ولم يأكل الدود منها شيء ، 

بعود موا مضوى سونة وذلك أن الذين قتلووا بودماح فوي الحصوار األول 

وستة أشهر أخرجوا مون قبوورهم لموا حصول علويهم مون ضورر مون 
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فيهوا السيول ونبلوا إلى مببرة كبيرة وواسعة ألن المببرة التي كوانوا 

كانت ضيبة وكان في الببر الواحد ما يبار   ال ة أو أربعوه أو اقول 

أو أك وور ، وفووي هووذه الحاد ووة تووأ ر يوسووف رحمووه هللا بتلووك الج ووث 

للشهداء فيما نحسبهم وهللا حسويبهم وال نوزكيهم علوى هللا ، وقورر أن 

يببى في دماح حتوى يرزقوه هللا الشوهادة ، وسوتمر يوسوف رحموه هللا 

هـوـ ( فكوان ممون  1434ى جواء الحصوار ال واني عوام )في دماح حتو

 ،أكرمه هللا بالبباء بدماح ولم يغادر

وقوود نوووس السووفر إلووى بلدتووه قبوول الحصووار بيوووم ولكوون كووان مموون  

أختارهم هللا لنصرة دينه وسنة نبيه محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه 

ي وسووولم وشووواء هللا أن يببوووى بووودماح ولوووم يغادرهوووا وفوووي اليووووم ال وووان

فوأكرم  هللا أهول دمواح ُحِصرت دماح من ِقبول الرافضوة أخوزاهم هللا 

بالدفاع عن دينه وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم وكان يوسف رحمه 

، ولمووا أشووتد الحصووار علووى دموواح هللا مموون أكوورمهم هللا بهووذا الكوورم 

أتجه يوسف رحمه هللا إلى براقة العز والكرم ورابط فيها حتوى نوال 

موون الموونمنين رجووالا صوودقوا مووا عاهوودوا هللا عليووه ه } مووا كووان يتمنووا

 {  فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتةر وما بدلوا تبديال

قال عليه الصالة والسالم ] من طل  الشهادة بصدق بلغه هللا منازل 

 بوالءاً الشهداء وإن مات على فراشه [ ، وقود أبوال يوسوف رحموه هللا 

فكووان يبووارع الرافضووة حسوونا وكووان موون أشووجع أصووحابه فووي الموقووع 
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أخزاهم هللا مبارعة األسد للكال  بل وكان يعزز إخوانه فوي بعو  

المواقووع فبوود عووزز إخوانووه فووي المسووادير وقتوول ا نووين موون الوورواف  

أخووزاهم هللا وأخووذ أسوولحتهم وأعطاهووا الشوويص أحموود الوصووابي وقووف 

رحة بجبل البراقة وواصل الكفوا  المشللدعوة وعاد إلى مترسه في 

على الدين والعر  والموال وفوي نهايوة شوهر ربيوع أول أكرموه هللا 

بالشووهادة ولحاقووه بموون كووان يتمنووى أن يكووون معهووم فكووان فووي يوووم 

الخميس تبريبا بعد صالة المغر  ولما انتهوى رحموه هللا مون صوالة 

دل المغر  نةر إلى خلفه فوذذا بصواحبه قود قتول فوتحمس وأخوذ المعو

الشووويكي وتمتووورس وإذا بطلبوووة المووووت تفاجئوووه فتووودخل مووون صوووابره 

ه األيسوور ويخوور قتوويال رحمووه هللا ويووأتي األيموون وتخوورح موون صووابر

                                                   ، رحمة األبرار بمبتله رحمه هللا  الخبر

 

 

 شجاعته في الحر  

ر  ضد الرافضة كان رحمه هللا ذا شجاعة وحماسية في الح

أخزاهم هللا وذا سماحة في طل  العلم ومع إخوانه طلبة العلم وكان 

رحمه هللا في المتارس األمامية وقد غنَم أ نين من سال  

الكالكنشوف وسلمهم للدعوة إلى يد الشيص أحمد الوصابي وكان 

دائما يسأل هللا الشهادة في سبيله حتى أنه رحمه هللا كان يغامر إلى 

  وفق لها ونالها رحمه هللا خطيرة يريد الشهادة وقد مواقع 
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 صفاته 

كان رحمه هللا له صفات حميدة مبتسم دائما وال يح  أن يغض  

ان أحد وال يجر  أحد بل كان يكتم الغية ويعفوا عن من ةلمه وك

من جرحه وال يح  المهاجرة بل كان يصلح بين يرضي 

المتخاصمين والمتشاجرين وكان يح  المزا  مع أخوانه طال  

 ،العلم 

 

 

 

 طلبه للعلم 

وكان رحمه هللا محبا للعلم الشرعي وكان مببال على حفة 

ومراجعة البررن الكريم فكان يحفة من البررن من سورة الناس إلى 

 جزء من البررن ،سورة المائدة خمسة وعشرون 

وقد درس في كتا  األصول ال ال ة لإلمام محمد بن عبد الوها  

 النجدي رحمه هللا 

 رحمه هللا  ي لمعة االعتباد لإلمام عبد الغني المبدسي ودرس ف

 رحمه هللا  درس في تحفة األطفال لصاحبه سليمان الجمزوريو

 . الكت  الذي ال اذكرها أو ال أذكر أنه درسهاوغيرها من 
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 مشايخه ومدرسيه

درس رحمه هللا على ك ير من المشايص وطال  العلم أذكرهم 

 بحس  فضلهم ومكانتهم العلمية ،

ــ الشيص العالمة المحدث الناصح األمين / يحيى بن علي 1

 الحجوري حفةه هللا وسدد بالخير خطاه .

حق بطالبه إن شاء هللا ــ األستاذ / عببه المحويتي رحمه هللا وقد ل2

 لمعة االعتباد .  وقد درسه 

 األستاذ / أحمد طواف العصيمي حفةه هللا .ــ 3

 ــ األستاذ األخ / عابد الجيش السفياني حفةه هللا .4

ــ األستاذ / أحمد الريمي وهذا أول من درس عنده يوسف رحمه  5

  هللا .

 خطاه ـ محمد بن عبده يوسف األحمدي سدد هللا بالخير ـ6

 

س يوسف رحمه هللا ممن لم أذكرهم  لما حصل لهم روهناك من د  

 .من انحراف في الحزبية هدانا هللا وإياهم للكتا  والسنة 

  وفاته                  
هــ (  1434رحمه هللا في شهر ربيع أول يوم الخميس )قتل شهيدا 

 بعد صالة المغر  .
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 قصيدة ر اء الشهيد يوسف رحمه هللا

 به ـيـد لهـا     والحزن في قلبي تزايا طــيلي من النوم مـارحة لبـال

 عيبه طبها تشي ورجلي من عام   ا فيافي ومـنصـير في الـكني كس

 يبهـي إن ذكرت غوممـوزادت هس مرتا    أسري وليلي بالهواجي

 هيبـ  نحـن يستجيـيبن  وما ما    مرق رأسى عل  ـوكني كما ذي

 ي بطـــــــــيــبهعلـى فـراق الغـالــ      ـامن المزن سككما وابل ودمعي 

 يـبةالبريبيـن منـصا      وفـراقـك يا يوسـف ببلبي مصراق وقلبي على فـ

 به جر  الفـراق بداخل البلـ  مـا طا      واحـتار حـتى فــي عالجـه طـبي

 به وقري تجتمع أحبـا  ونســا      ويلتبي األ  وبنه وبن العمـد في كل عي

 ه الطـــي  ســـكيــبـــده بترحـيبه يجلي علـى الخاطـر أتـعا      وكــف ي ــ

 كل طيــبــه ر بحسا     سـبع بعد العـشر عاش بـفي طاعـة هللا عـاش العم

 ادة والعمـر ساعـة والمــبدر له أسـبا      ومن جملـة األسـبا  نـيل الشـــه

 به فـيه ريـا       مـن عـند ر  الكـون محكم البـدر مكتو  في لو  وكـتا

 به نصبر على حكم البدر كف ما جا      وكــل البـشر ال بـد يأخـذ نصـيـ

 وتي مسـتـجيـبة  يا هللا ياللي دعــوتـك مـالها حجا       يــا ر  تجـعل دعــ

 ة ــبـيتبني لـه من رحمتك يـوم الحـسا       فـي عـالـي الفـردوس دار رحـ

 

 كتبه : أبو الوليد
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 محمد بن عبده يوسف محمد األحمدي

 عفا هللا عنه 


