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 1 جزر القمرحال الدعوة يف ب قطف الثمر 

 
 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 هذه ـؾؿة ؿقؿة مجقؾة

وهل بعـقان: ]رشح افدظقة افسؾػقة يف جزر افؼؿر[ فػضقؾة 

صقخـا افػاضؾ: أيب افقامن ظدكان بـ حسغ افذماري ادصؼري 

 .حػظف اهلله وكػع بف ادسؾؿغ

 

  افؽؾؿة:تػريغ 
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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ 

باهلل مـ رشور أكػسـا ومـ شقئات أظامفـا، مـ هيده 

ف، ومـ يضؾؾ ؾال هادي فف، وأصفد اهلل ؾال مضؾ ف

أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف وأصفد أن حمؿًدا 

ظبده ورشقفف: ؾنن خر افؽالم ـالم اهلل وخر اهلدي 

ورش إمقر حمدثاهتا وـؾ  هدي حمؿد 

 حمدثة بدظة وـؾ بدظة ضالفة وـؾ ضالفة يف افـار.

ظـ حال اشتبشاًرا وـذفؽ اشتخباًرا يسلل ـثر مـ اإلخقة 

 حال إخقاكـا هـاك:و "جزر افؼؿر"افدظقة يف 

ـُت َأظدهؿ مـ ؿبؾ أربع شـغ أن ويف احلؼقؼة أكـا مؼكون ـ

أزورهؿ وما اشتطعت واهلله تعاػ ما أراد ـقكًا شبحاكف وهق 
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م شبحاكف وادمخر.  ادؼدِّ

وكرى أن افدروس أؾضؾ وآشتؿرار مع افطالب وافبحقث 

أكػع وفؽـ جزى اهلله أخاكا محقد افقامين خرًا صّجعـا ظذ 

 .افذهاب هـاك ؾحصؾ خر واهلله

مع افشقخ أيب حذيػة ظبد افغـل افعؿري ومع إخ  ؾذهبـا

افػاضؾ أيب ظبد افعزيز افؼطري حػظف اهلله ؾرأيـا خرًا ـثرًا 

وحػاوة وضِقبًا وـرمًا وككًة ظجقبة يف تؾؽ افبالد اإلشالمقة 

  .أهؾفا مسؾؿقن مائة يف ادائة وهؽذا متؼّبؾقن فؾدظقة

ؿريبًا تـؼرض ما بؼل  ؽزاهؿ افصقؾقة بؽثرة وفؽـ إن صاء اهلله

 .إٓ بعض افشقبان ـبار افسـ افذيـ هؿ ؿريب افؼز

ادتعصبقن فؾصقؾقة إن صاء اهلله ما بؼل إٓ ؿؾقؾ افذيـ  

 .شػرهؿ ؿريب

 

وافراؾضة فقس هلؿ  رش افراؾضةهؿ اوأما افراؾضة ؾؼد ؽز
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نذا ُؿطع ادال بنذن اهلله يـؼطع ؾدظقهتؿ بادال:  دظقة إٓ أكف

 .افؼ،

تسعك بافػتـة مع إيران يف  أن ؿطر فألشػ افشديدووٓ كـسك 

تؾؽ افبالد حاّثة ظذ افػتـة وآكؼالب وشػؽ افدماء ـام 

يطؿس أن اهللهُ ظز وجؾ كسلل  صـَعْت بؽثر مـ بؾدان ادسؾؿغ

 .يف خطرمؽرها يف رضر واهلا م عؾجيظذ أمقاهلؿ أن 

حتك  .ن خيقب مؽرهؿكسلل اهلله تعاػ أن يؼطع دابرهؿ وأو 

 . تـتفل مـ ؾتـتفا ظذ ادسؾؿغ:
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  الديين جزر القنرحال 

 .افبالد إشالمقة افبالد ضقبة أهؾفا ضقبقن

 مطار افعاصؿة مروين.كزفـا يف مطارها 

ؾؽان يف اشتؼبافـا افشقخ يقشػ، وافشقخ ِمرداب وإخ ظبد 

احلؽقؿ وضالبف وـثر مـ افرجال ادـارصيـ ويف حػاوة وؾرح 

ودخؾقا إػ داخؾ ادطار وشّفؾقا فـا اإلجراءات بحؿد اهلله 

 .ذا ُيعتز أيضًا مما يعـل يؽقن ؽريباً شبحاكف وتعاػ وه

ن شـة وجاء إػ قهمٓء ادشايخ بعضفؿ شـُّفؿ مخسة وتسع

 ادطار مستؼباًل ؾرحا تتعجب وتستحل!

 .وهذا يدل ظذ أهنؿ حيبقن افدظقة

وكّسؼقا تؾؽ افؽؾامت وادحارضات تـسقؼا ضقبًا يف تؾؽ  

ظة ـبرة وما جاورها وهل حماؾ "َبْغقي"افبؾدان يف ؿرية 

 .واحلؿد هلله حصؾ خر
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 جزر القنر الفرق يف حال 

وـام شؿعتؿ أن اإلخقان ادسؾؿغ هـاك يتحرـقن ُخػقة 

وُيدظؿقن مـ تؾؽ افبؾدان إلؿامة افثقرات وآكؼالبات 

 .خاصة وآكتخابات ظـدهؿ ؿريبة

أهنؿ يسك ويا فقت  ،ويا فقت أهنؿ ما ؿبؾقا افديؿؼراضقة 

دسؾؿغ مـ آكتخابات فؽـ هذا بالء، ؾـسلل اهلله أن يسؾؿ ا

 .رشهؿ

واحلؿد هلله بّقـا، ـاكت ؿطر ؿد َبـَْت مسجدا ـبرا فـؼ ؾؽرها 

سجد ؾذهبـا إػ ذفؽ ادسجد ودورات ـاكت ُتؼقؿف يف ذفؽ اد

وجقب ضاظة وٓة أدفة "ؾقف حمارضة وظـقاهنا: ] توأؿؿ

 .[ "إمقر

واحلؿد هلله تعجب افـاس مـ هذا ادقضقع: وـاكقا يظـقن أكف 

دسلفة أحاديث جلفؾفؿ ؾؽاكقا يسلفقن واحلؿد هلله فقس يف ا
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 .تؼبؾقا

 يف جزر القنر  ةملعيشاحال 

 مثؿرة خرضاء ـثرة افشجر وادرظك. افبالد

فطامط وافبسباس يستقردون اؾفؿ ؾؼرة جدًا  ذفؽ ؾفلمع و

 ؿٕن افبالد جبؾقة واهلل أظؾ ؽثر مـ افطعاموافبطاط وإرز واف

. 

إٓ افعشاء ؾؼط ويف افـفار  نيلـؾقٓ  إؽؾب مـفؿ حتك إن

اكجق أو هذا افػاكقس أـؾقا ما يف ؽداء وٓ صبقح إذا وجدوا م

 مغسب يرشؾ فف مآ. إٓ مـ ـان ظـده وفد

إٓ أهنؿ  وٓ أهنار آبارهـاك  فقساداء ؾظـدهؿ صز ظجقب، و

يـتظرون حتك يليت ادطر ويف ـؾ بقت مؽان يؽقن ؾقف اداء مـ 

 .ويتقضمونادطر يؼبقن 
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 العادات يف جزر القنر 

شؽؾة ادوهذه مثؼؾة ظؾقفؿ تعتز أؽالٓ ظادات  ؿظـده

ظادات ؿديؿة فعؾفا تؽقن شببا يف ادصائب وشببا وافعقاذ باهلله 

 يف افػؼر احلاصؾ ؾقفؿ.

 وكصحـاهؿ أن يسـقا تؾؽ افعادات افسقئة حتك يسّفؾ اهلله  

ـاكقا مستجقبغ يف وتعاػ هلؿ اخلر وافرزق واحلؿد هلله 

 .احلؼقؼة

 شقخ ظبد افغـل يف مؽان ـبر وحرضؾعؿؾـا حمارضة أكا واف

وهنقـاهؿ ظـ تؾؽ افعادات وكصحـاهؿ أن أكاس ـثرون 

يعتزوا بافقؿـ وشقريا وحيذروا مـ آكؼالبقغ ومـ اإلخقان 

اإلخقان افػرق ـافراؾضة وافصقؾقة و ادسؾؿغ ــا كسّؿل

 . احلؿد هلله يتؼبؾقنوادسؾؿغ وحسـ افبـا 

رؤوشفؿ يف واإلخقان ادسؾؿقن إذا جاء احلؼ ُزهؼقا وُدمغقا 
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مـ رؤشاءهؿ ٕن ما ظـدهؿ  حيرضـان وبحؿد اهلله شبحاكف، 

 .حجة أصاًل ما ـاكقا يستطقعقن حتك جيادفقاكا

بالدـؿ:  حتك ؿال اإلخقة: أكتؿ تتؽؾؿقن بافشجاظة وفقست 

ؿؾـا: ٕن احلؼ حؼ ما شـسؽت ظـ هذا اخلطر افذي كرى 

 .خطرا

ــا كؼقل هلؿ: حاؾظقا ظذ بؾداكؽؿ يا أهؾ جزر افؼؿر 

حاؾظقا ظذ هذا افبؾد احذروا آكتخابات احذروا همٓء 

 ،قا وٓة أمقرـؿ حاؾظقا ظذ أمـؽؿاحلزبقغ وآكؼالبقغ أضقع

ًٓ وإن ُوجد ظـدـؿ ؾؼر أصؾحقا أكػ  .سؽؿ أو

 .ؾؽاكقا مستجقبغ يف احلؼقؼة 

ومشايخ افبؾد كصحـاهؿ أن يسـقا تؾؽ افعادات وهل يف 

احلؼقؼة يصعب ظؾقفؿ ـام يؼقفقن فؽـ يستطقعقن أن يبعدوا 

 .تؾؽ إؽالل افتل ظؾقفؿ

: أن افرجؾ إذا تزوج (ؾةادو عادةاف)بـ سؿكما يظـدهؿ و
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ظؿف فؽـ يدؾع أمقال ـثرة أـثر مـ و أم زوجتفيسؽـ ظـد 

افؼرية  طعؿأفػ دوٓر، هذا ادال ٓبد أن يدؾعفا ويُ  مخسة ظؼ

 .أشبقظغ

إن مل يعؿؾ هذا: فقس ظـدهؿ بُؿعتَز يؽقن ـلكف خادم، حتك 

إكف ٓ يصع يف افصػ إول يقم اجلؿعة وافصػ افثاين 

 .وافصػ افثافث إٓ مـ ظؿؾ هذا افعادة

ب افـاس ـقػ! ؿؾقا: تعجؾؾام جئـا ودخؾـا افصػ إول 

، اهتزوا ؿؾقاًل، ؿافقا: ما صاء اهلله دخؾتؿ يف ٓأكتؿ ظؿؾتؿ؟ ؿؾـا 

افصػ إول هذه كعؿة، ظـدكا ما يرضقن أبدا حتك فق حاؾظ 

 .شقبان هـاك افذيـ ظؿؾقا هذه افعادة وادؾةافافؼرآن إكام 

هذه إمقال ـؾفا يعـل يتؼدم  ؿـ ظؿؾ افعادة وادؾة ودؾعؾ

يف افصػ إول، هنقـاهؿ ظـ هذا، ؿؾـا هلؿ ما شؿعـا هبذا ٓ يف 

ادتؼدمغ وٓ يف ادتلخريـ ٓ يف أصحاب ادؼق وٓ يف 

 .ادغرب صحقح
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ظـدهؿ ظادة أٓ خيطبقا إٓ يف ادسجد افؽبر ؾلمركا اإلخقة 

دسؾؿغ وافتؿقز ظـ احلزبقغ وظـ بافتؿقز ظـ اإلخقان ا

أصحاب احلزب اجلديد واشتجابقا فذفؽ وإن وجدوا أذى 

 .فؽـ إن صاء اهلله يـكهؿ اهللهُ

 
  مع خطبة اجلنعةقصة 

 

إمام جاءين مـعـا مـ ؿبؾ احلزبقغ مـ اخلطبة خػقة ؾــا 

يقم اجلؿعة ؾؼال: ـقػ وجدَت افبالد  مـ مشائخفؿ ؾؾاض

ؿال داذا؟  .جزر افؼؿر؟ ؿؾـا ضقبة بحؿد اهلله إٓ أكـا زظالكقن

ذكقا فـا أن كخطب ؿؾُت ٕن أصحاب ادسجد افؽبر ما أ
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 .إخقان ادسؾؿقن رؾضقا رؾضا باتاً اجلؿعة وهؿ 

ؾذهب إفقف ؿال: افضققف  ؾؽان افشقخ مقجقدا صقخ افؼرية

داذا ما أذكقا هلؿ؟ ذهبقا إػ أصحاب ادسجد وأرّص ظؾقفؿ 

همٓء ضققف، ؾافشقخ ظبد افغـل حػظف  قنافشقخ ؿال: خيطب

ذير ]افتحو افتؿسؽ وافتذـر بافـعؿ اهلله خطب خطبة ضقبة يف

مـ احلزبقة[ يف هذا ادسجد وافتحذير مـ ]افثقرات 

 وآكؼالبات وافعادات افسقئة[

وـان أخقكا ظبد احلؽقؿ حػظف اهلله ٓ يتؽؾؿ وٓ بؽؾؿة يف 

 ٓادسجد ؾؼام وظؼب وصؽر افضققف وصؽك مـ افذيـ 

حيسمقن افضققف ؾؼام صقخ افؼرية ؾؼال: همٓء افضققف مـ 

زر افؼؿر بنذن اهلله شبحاكف وتعاػ يعتزون أن يعتزون مـ ج

 .مـا وؾقـا وٓ يؿؽـ ٕحد أن ُيمذهيؿ أو يردهؿ مـ أي مسجد

 ؾعؿؾـا حمارضة أخرى يف ادسجد واحلؿد هلله،

حتك إن ادسجؿ افذي ترجؿ فؾشقخ ظبد افغـل حّرف بعض 
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 افؽؾامت: افشقخ تؽؾؿ يف ]ضاظة وٓة إمقر[ وهق تؽؾؿ بلن

 افرئقس ضاؽقت!

افـاس ؾفؿقا أكف ـّذاب واحلؿد هلله، فؽـ افسمجة ظـدهؿ ؿبؾ 

اخلطبة ـاكت افسمجة ؿبؾ اخلطبة ؾـحـ ظرؾـا وأخزكا بام تؽؾؿ 

 .بف واحلؿد هلله حصؾ خر

 خرجيي اجلامعات العربيةحال 

يرجعقن يف أظامل  ادتخرجغ مـ اجلامعات يلتقن إؾريؼقاأـثر 

ضؾبقا افعؾؿ مـ أجؾ افشفادة  دكققية وافسبب واهلل أظؾؿ أهنؿ

 .واهلل ادستعانيبتغقن ادال وافتجارة ؾرجعقن 

اإلشالمقة ات افعربقة وخرجيل اجلامعمـ وجدكا أكاشا ـثر 

وافـظر واحلرؿة ظذ ادسؾؿغ فؽـ فقس ظـدهؿ ذفؽ افـشاط 

ثال: أذان افػجر يمذكقن ويصؾقن وافػجر ؾؿ إػ إحقاء افســ

ما ضؾع يعـل تتعجب، وـؾام أمركاهؿ بافسـة افـاس يصقحقن 
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 يف افؼرية: همٓء جاءوا يغر افديـ!

ؿؾـا: ٓبد مـ تغقر ـؾ يشء ما يصؾح فق كؼقل بعد صفر ما 

يصؾح ما جيقز واحلؿد هلله ؽروا إذان وأذكقا يف افقؿت 

افتل ؾقفا حرام ؾقفا واجب ؾقفا وكصحـا افـاس وإمقر 

ؾريضة مـ افػرائض هذا ٓ يؿؽـ فؾداظقة أن ُيلّخر، إمقر 

افتل هل شــ ومستحبات يستطقع أن يدظقهؿ صقئًا ؾشقئا 

 .بافتل هل أحسـ هذا خر

 الرحلةتأخر 

يقم افسبت ؾؽـا كظـ أهنا يقم إحد واحلؿد هلله ـاكت رحؾتـا 

 .ؾجاء اخلز أن افطائرة ؿد ذهبت

ؾؼال افشقخ مـ افققم إػ يقم افثالثاء تؽقكقن ظـدي إن صاء 

اهلله وأكا أكسؼ فؽؿ ادحارضات يف افؼرى ادجاورة واددن 

 احلؼ. ادجاورة ؾحصؾ خر أيضًا ـثر وافـاس ظرؾقا
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وما مـ حمارضة إٓ بنذن اهلله ــا كتؽؾؿ ؾقفا ظـ ]افتقحقد  

 ـؾ ادحارضات وافسـة وظدم افتؼؾقد وضاظة وٓة إمقر[ يف

كبدأ هبذا إمقر ؾبعد . مؾح افؽالم :الكبدأ هبا هذا ـام يؼ

ادحارضات ـان افـاس يسلفقن ظـ هذه إمقر حتك أن 

افـاس شلفقكا يف بعض ادحارضات ؿافقا: أكتؿ جئتؿ بقء ما 

ؿد شؿعـاه، كحـ مذهبـا صاؾعل وأكتؿ أتقتؿ هبذه افـصائح أكـا 

ؾفؾ ـان أحد  ججاحل أحدا وشؿعـا مـؽؿ ٓ كتبع افشاؾعل وٓ

ٓ يتبع ادذاهب؟ ؾلخزكاهؿ أن هذه ادذاهب إكام مـ افـاس 

اتبعفا بعض افـاس وافؽثر مـ أهؾ احلؼ فقسقا أصحاب 

 .مذاهب وٓ أصحاب حزبقات

 

افشاهد أكف حصؾ خر ـثر كسلل اهلله تعاػ أن يبارك يف 

 .ذا مـ باب افتبشر ه افرحؾة وأن جيعؾفا خافصة فقجفف

وصقخ أواحلؼقؼة أهنؿ حيتاجقن ضافب ظؾؿ أو داظل إػ اهلله 
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 .يؼقم ظذ تؾؽ اجلزر باخلر ويؼقم ظؾقفؿ بافـصح وافتعؾقؿ

أخقكا ظبد احلؽقؿ كػع اهلله بف مع أكف ضافب ظؾؿ فؽـ احلؼقؼة 

 .أن ظـده حؽؿة جزاه اهلله خرًا وإخقاهنؿ مـارصون فف

ؾرحان حػظف  مصطػك وافؼايض وؾؼفؿ اهلل وإخ كاوأخق

اهلله وأخقكا إشامظقؾ أخقكا أبق خاّلد ومشايخ افؼرية أـز 

مشايخ يف تؾؽ ادـطؼة بؾ يعـل راؾؼقكا يف افقداع إػ ادطار 

وهق ادحاؾظ حماؾظ إشبؼ فتؾؽ افبالد ومع هذا َيشؽر 

 .دائام ويتؿـك أن يـزل ادشايخ

 الدعوة النسائيةحال 

طات ؽب افعؾؿ وهؿ كشق هـاك افدظقة افـسائقة ضقبةهؽذا و

وافدظقة أـثر مـ افرجال ظرؾـا ذفؽ مـ شماهلؿ وحرصفـ 

 .ؾؼفؿ اهلل وـرمفـ و

 .بادوهؽذا أهؾ افسـة ـادطر رمحة وبرـة ظذ افبالد وافع

ّجَقفؿ مـ رش ؾـسلل اهلله تعاػ أن يصؾح تؾؽ افبالد وأن ُيـ



 17 جزر القمرحال الدعوة يف ب قطف الثمر 

 
ؿطر رش كسلل اهلل أن يؽػقفؿ و ةوافصقؾق افراؾضة واإلخقان

  .افتل ٓ تريد فؾبالد إٓ افسقء ر إيرانؽوم اددبرة

 افـاس هـاك بدون ماء!

إمقال تريدها فؾػتـة فؽـ ، داذا ٓ تعؿؾ هلؿ آبار!!؟

 .وفؾثقرات ؾؼط

، إكام فؾجاظئغ  قزع أمقآأما افبالد جائعة يستطقع أن ي

إمقال فؾذيـ تريدون افثقرات مستعدون يدؾعقن إمقال 

 .هلؿ

ؾـسلل اهلله أن يصقبفؿ وأن خيقب أظامهلؿ وأن خيقب مؽرهؿ 

 .إكف ظذ ـؾ يشء ؿدير

 "اتققبقا"ثؿ بعد ذفؽ اكطؾؼ افشقخ ظبد افغـل حػظف اهلله إػ 

 "ـقـقا" يريد زيارة إػ وـان بعض إخقاكـا إخ كارص افقامين

وافشقخ يذهب إػ  "ـقـقا"إػ أحدكا ذهب يؾاتػؼـا أن 

 ."اتققبقا"
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 .كسلل اهلله تعاػ افؼبقل وافسداد

وأيضًا يتؿـقن يسؾؿقن ظؾقؽؿ ضالب افعؾؿ واإلخقة هـاك  

أن يلتقا فطؾب افعؾؿ إػ هذا ادؽان وفؽـ ؿؾة احلاجة، ؿؾة ما 

 .ؽيف افقد يؿـعفؿ مـ ذف

ؾـسلل اهلله تعاػ أن يثبت أهؾ افسـة يف ـؾ زمان ومؽان وأن 

يعع ؿدرهؿ وأن يـك دظقهتؿ إكف ظذ ـؾ يشء ؿدير واحلؿد 

 هلله.

 

_________________________ 

 

ـُ َكْكٌ ؾّرؽفا افػؼر إػ اهلله ظز وجؾ:  َأُبق ُجَؾْقبِقب َشاِجٌد ْب

ياَلْكؽِل أصؾح اهلله رسيرتف ورزؿف افعؾؿ افـاؾع. ِ ْيـ افِّسِّ  افدِّ

 هـ 1440مجادى إوػ  25يف طفر يقم إربعاء 
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 واحلؿد هلله افذي بـعؿتف تتؿ افصاحلات

 اكتفك واحلؿد هلل

 
 

 
 

 

 

 

 

 من كالم السلف
الدنَا دار من  :ؿال ظبد اهلل ابـ مسعقد ريض اهلل ظـف

 ....ال دار لى ً مال من ال مال لى ً هلا جينع من ال عقل لى
 258 صظدة افصابريـ 
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 املسله مال رأس": اهلل رمحف افبكي احلسـ ؿال •
 "الرجال علَى ٍأمتن ًال الرحال يف خيلفى فال دٍنى

ال ٍكٌن الرجل فقَوا كامل الفقى  :ؿال وهب بـ مـبف
حتى ٍعد البالء نعنة ً ٍعد الرخاء مصَبة ،ً ذلك أن 
صاحب البالء ٍنتظر الرخاء ،ًصاحب الرخاء ٍنتظر 

 111 ص. ظدة افصابريـ البالء

الفة املؤدي لألمانة مع خم :ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة
هٌاي ٍثبتى اهلل ًحيفظى اهلل يف أهلى ً يف مالى بعدي ً املتبع 

 .هلٌاي بالعكس

 [17 ]صافسقاشة افؼظقة 

إذا أنت صلَت مل ال جتلس معنا ؟ ؿقؾ ٓبـ ادبارك : 
قال : أجلس مع الصحابة ًالتابعني أنظر يف كتبوه 
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افسر  . ًآثارهه ، فنا أصنع معكه ؟ أنته تغتابٌن الناس

(8/398.)  

 


