
   



   

 

 

 

 

 

 



   



   

 

 

 

  



   

 
 

احلَؿُد هلل ربِّ العودني وصذى اهلل عذ كبقـو حمؿد وعذ آله وصحبه، وأصفُد أن ال 

 أصفد أنى حمؿًدا عبده ورشوله.و ،إهل إال اهلل وحَده ال ذيك )له(

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿: أمو بعد: فقؼول اهلل 

]آل  ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[87]الـسوء: ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ]: ، ويؼول عؿران[

]آل  ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿: ويؼول 

 ﴾ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: ، ويؼول [451عؿران:

ـىبِيِّ بسـد صحقح عن أيب عزة يسور عن  «جومعه»، وروى السمذي يف ]األعراف[  ال

، هذا احلديٌ (4)«إذا أراَد اهلُل قْبَض عبٍد بِلرٍض جعَل له إلقفو حوجيً : »☻

و ال كستغرُب أن يغدَر بـو األعداءُ  كِـو يف ِرحالتـو فنكى فنن دعوًة  9كثًرا مو أقرؤه عذ إخوا

ر اهلل أن أموَت عذ  ًِ البوضل متوقىع أن يغدر هبو أصحوُب البوضل، ولعؾه قد َقدى واجف

                                                             

 7418رواه السمذي ) (4)
ِ
َة َقوَل: َقوَل َرُشوُل اهلل ُ لَِعْبٍد َأْن َيُؿوَت بَِلْرٍض َجَعَل َلُه إَِلْقَفو َحوَجًي، َأْو َقوَل: هِبَو ☺( َعْن َأيِب َعزى َحوَجًي. : إَِذا َقَه اَّللى

 . ♫ ( لوالدي الشقخ مؼبل4727« )الصحقح ادسـد»واحلديٌ يف 



   

أنه  عذفرار وكـً أرغُى أن خيتم يل بولشفودة مع الدعوة واحلؿد هلل عذ مو قدَر اهلل 

أفضل  قد قول غُر واحد من العؾامء أن الرد عذ أهل البدع بؿـزلي اجلفود يف شبقل اهلل بل

 أن يرزَقـي اإلخالص فقام بؼي من العؿر. هللامن اجلفود يف شبقل اهلل، ولؽن أشلُل 

، ولقعؾؿوا أن اهلل لن وبعد هذا فلويص أقربوئي مجقًعو بولصِز واالحتسوب

مهللاى اْبِدْلـي زوًجو »أم شؾؿي أن تؼول:  ☻ الـىبِي  وعؾقفم بام عؾىم  ،يضقَِّعفم

 .(7)احلديٌ« خًرا ِمن أيِب شؾؿيَ 

كام أين أويص األقربوَء حػظفم اهلل ووفؼفم لؽلِّ خر بلخقـو الشقخ أمحد الوصويب 

ُقوا فقه، وأوصقفم بولشقخ الػوضل حيقى بن عيل احلجوري خًرا وأال  خًرا وأالى يصدِّ

يرضوا بـزوله عن الؽرد ففو كوصح أمني، وكذا بسوئر الطالب احلراس األفوضل، 

صوبرون عذ أمور صديدٍة يعؾؿفو اهلل من أجل ضؾى العؾم وبؼقي الطالب الغربوء، ففم 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿يؼول:  فلحسـوا إلقفم فنن اهلل 

                                                             

  (847رواه مسؾم ) (7)
ِ
ًُ َرُشوَل اهلل  َوإِكىو إَِلقِْه ﴿ َمو ِمْن َعبٍْد ُتِصقبُُه ُمِصقبٌَي، َفقَُؼوُل:»، َيُؼوُل: ☺َعْن ُأمِّ َشَؾَؿَي ريض اهلل عـفو: َشِؿْع

ِ
ى
ِ
إِكىو َّلل

َ َأبُو «َخْرًا ِمـَْفو[، الؾُفمى أُْجْريِن يِف ُمِصقبَتِي، َوأَْخؾِْف يِل َخْرًا ِمـَْفو، إاِلى أََجَرُه اهلُل يِف ُمِصقبَتِِه، َوأَْخؾََف َلُه 451]البؼرة: ﴾َراِجُعونَ  : َفَؾامى ُتُويفِّ ًْ ، َقوَل

 َصذى اهلُل َعَؾْقهِ 
ِ
: َكاَم َأَمَريِن َرُشوُل اهلل ًُ   َشَؾَؿَي، ُقْؾ

ِ
ا ِمـُْه، َرُشوَل اهلل َم، َفَلْخَؾَف اهلُل يِل َخْرً  «. ☺َوَشؾى

 188« )ادعجم الؽبر»ورواه الطزاين يف
ِ
ِه ُأمِّ َشَؾَؿَي، َعْن َزْوِجَفو َأيِب َشَؾَؿَي، َأنىُه َشِؿَع َرُشوَل اهلل  (من ضريق ُعَؿَر ْبِن َأيِب َشَؾَؿَي، َعْن ُأمِّ

 َوإِكىو إَِلقِْه َراِجُعوَن، الؾُفمى إيِنِّ أَْحتَ َمو ِمْن »َيُؼوُل:  ☺
ِ
ى
ِ
ِسُى ُمِصقبَتِي ِعـَْدَك، الؾُفمى أَبِْدْلـِي هِبَو َخْرًا أََحٍد ِمَن اْدُْسؾِِؿنَي ُيَصوُب بُِؿِصقبٍَي َفقَُؼوُل: إِكىو َّلل

و إَِلْقِه َراِجُعوَن، الؾُفمى إيِنِّ َأْحَتِسُى ُمِصقَبتِ ، َفَؾامى ُتوُ «ِمـَْفو، إاِلى َأبَْدَلُه اهلُل هِبَو َخْرًا ِمـَْفو  َوإِكى
ِ
ى
ِ
و َّلل ًْ ُأم  َشَؾَؿَي: إِكى َ َأبُو َشَؾَؿَي َقوَل ي يِف َأيِب َشَؾَؿَي ِعـَْدَك، الؾُفمى يفِّ

ًُ َأُقوُل يِف َكْػِز َمْن َخْرٍ ِمْن َأيِب َشؾَ  ا ِمـُْه، َفَجَعْؾ  َأبِْدْلـِي بِِه َخْرً
ِ
،  ☺َؿَي، َفَجوَء َرُشوُل اهلل نِّ : َأنَو ُمْصبَِقٌي، َوَأنَو َغُقوٌر، َوَأنَو َكبَِرُة السِّ ًُ َفَخَطَبـِي، َفُؼْؾ

 
ِ
ُة َفلَنَو أَْدُعو اهلَل َأْن ُيْذِهبََفو َعـِْك : »☺َفَؼوَل َرُشوُل اهلل و اْلَغْرَ نِّ َفلَنَو َأْكَزُ ِمـِْك، َوَأمى و كَِزُ السِّ  َوَرُشولِهِ َأمى

ِ
و اْلِعقَوُل فَنََِل اهلل ، َفَلَمَر ُعَؿُر ْبُن َأيِب «، َوأَمى

وُه. َجـِي إِيى   َشَؾَؿَي َفَزوى



   

، والغريى يتللىم من أيِّ كؾؿي ال شقام وبعُضفم أتى من [458]آل عؿران: ﴾ٹ ٹ ٿ

اًم فورِفؼوا هبم حػظؽم اهلل.  بؾده متـعِّ

مسللي الطرد ألمحد الوصويب والشقخ حيقى وإيوكم أن ختتؾِػوا دعوا األمر يف 

 واحلراس.

ا  هم اهلل بطوعته أن حيوفظوا عذ دار احلديٌ فنكه يعتز عزًّ وأويص قبقؾتي وادعَي أعزى

 هلم، وقد قوموا بـْْصِ الدعوة يف بدء أمِرهو فجزاهم اهلل خًرا.

دق مع اهلل وأويص إخواين يف اهلل أهَل السـي بوإلقبول عذ العؾم الـوفع والصِّ 

واإلخالص، وإذا كزلً هبم كوزلٌي اجتؿع هلو أولو احللِّ والعؼد: كولشقخ حمؿد بن 

عبدالوهوب والشقخ أيب احلسن املوريب، والشقخ حمؿد اإلموم، والشقخ عبدالعزيز 

الرمحن  اهلل بن عثامن، والشقخ حيقى احلجوري، والشقخ عبد الزعي، والشقخ عبد

روا يف قضويوهم الشقخ الػوضل الواعظ احلؽقم الشقخ العدين، وأنصحفم أن يستش

وَميل صد. (2)حمؿد الصى  فنين كـً أشتشره ويشر عيلى بولر 

وأضؾى ِمن مجقع من ُذكِر وِمن شوئِر أهل السـي ادسوحمي خصوًصو ضؾبي العؾم 

 بدموج فنين ربام آثرت بعَض ادجتفدين ولؽن ال عن هًوى.

                                                             

وهم اهلل رمحه والدي عؾقفم أثـى الذين من عدد همالء  (2) جوع وزكى ل مـفم غرى  فؿن ، إلقفم بولر   عؾقه تممن ال واحلي   كػسه، عذ فحسوبه وبدى

 .عـو راضٍ  وهو ويتوفوكو ديــو لـو حيػظ وأن والعؿل الؼول يف الثبوت ريب من وأشلل الػتـي،



   

 ًُ إَل القؿن ال أمؾك صقًئو فعذ هذا فولسقورات  واعؾؿوا حػظؽم اهلل أين خرج

قخ أمحد الوصويب والشقخ حيقى شر دصؾحي ضؾبي العؾم حتً كظِر الومؽوئُن اآلبو

. ُذ أمُرهم إن مل خيتؾػوا  احلجوري، واإلخوُة احلراس يـػى

هذا وأشلُل )اهلل( أن يثبَِّتـو وإيوكم بولؼوِل الثوبً يف احلقوة الدكقو واآلخرة وأن 

 .يعقَذكو وإيوكم من فتـي ادحقو وادامت، إكه عذ كل رء قدير

 

 .مؼبل بن هودي الوادعي                                                                                            

 ـه.4177/ ربقع الثوين/72

 


