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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له، 

 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

ي رمحه أما بعد: فقد عثرُت عىل هذه الورقة اآلتية بخط والدي العالمة الشيخ مقبل بن هاد

 ريب رمحة األبرار.

رتني خ  ولقد تأثرُت حينام رأيُتها وحزنت عىل ِفراق ذلَك العامل الراسخ الُ  لِص؛ وألهنا ذكَّ

ل. عف والذُّ  بحال السلمني اليوم وما هم فيه من الضَّ

 واآلن عرف كثرٌي من الناس صدَق كالِم والدي يف رضر احلزبية والُفرقة والذنوب. 

ة وصدق َمن قال: ال  يعرفوهنا إال عند إدبارها.ال علامء يعرفون الفتنة عند إقباهلا، والعامَّ

رها، وحيث كافَّة السلمني عىل مجع الكلمة عىل  ♫والدي  حيذر من احلزبية ويبني أرضا

ق يرضهم ويضعفهم أمام أعدائهم، ☻كتاب اهلل وسنة رسول اهلل  ، وأن هذا التفرُّ

ق بني هذا وذ  اك.ولو جاء العدو ما فرَّ
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َتهم وإمخاَدهم ومتزيَقهم وزعزعة  وهذا هو الذي خيطِّط له أعداُء اهلل إضعاَف السلمني وذلَّ

 أمنِهم وأماهنم.

َة عيوهنم ويا شامتتهم بحال السلمني ا قني يف حاٍل فيا قرَّ دين مستضعفني ممزَّ ال ليوم، مرشَّ

 يعلمه إال اهلل.

نه وجنوده، وال  والسبب الذنوب وبدعُة احلزبية التي يدعو إليها الشيطان الرجيم وأعوا

 حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.

جوِع إىل دينهم  فإذا أراد السلمون ألنفسهم العزة والكنة والكرامة يف الدارين عليهم بالرُّ

  .[111]هود: ﴾ژ ژ ڈ﴿وأن يستقيموا كام أمر اهلل تعاىل: 

ا واحًدا ويًدا واحدًة كام أمر اهلل، وقد  وأن يرتكوا الُفرقة والعداوة فيام بينهم وأن يكونوا صفًّ

ذكروا أن رجاًل مجع أبناَءه ثم مجع بعض العيص، وقال: لكل واحد منهم اكرسها، فام استطاعوا 

 أوصاهم وقال هلم كونوا هكذا. ألهنا جمموعة، ثم

فاالعتصام بالدين اإلسالمي احلنيف ومجع السلمني كلمتهم قوة وعزة، وال جيعل للعدو 

 مطمًعا فيهم أبًدا.

نه ويف بلده وأحسن عبادة ربه وطاعته، فإن الدنيا  وإن الوفَّق من اتقى اهلل يف نفسه ويف إخوا

ممزرعة اآلخرة واليوم أوىل وغًدا أخرى، وال  يوم حياة وغًدا موت، وما ينفع اإلنسان إال ما قدَّ

ء[ ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿  .]الشعرا

ال وسيحاسب اهلُل كلَّ من تسبََّب يف ضالل الناس وإضالهلم، وحيمل وزَر كل من تبعه 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ينقص من أوزارهم يشء 

 .]النحل[ ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
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ا مع اإلخوان السلمني. ا ؛ألنَّ فيها ليونًة جدًّ  هذا ويبدو أن الكتابَة قديمٌة جدًّ

فيهم يف اآلونة األخرية، ملَّا وجد انحطاَطهم وُبعدهم عن كثرٍي  ♫عكُس كالِم والدي 

من أمور الدين، وكثرة أذاهم ألهل السنة يف كلِّ مكان، حتى إنه كان يقول: اإلخوان السلمون ما 

 د الدين، ما هم عند الدين.هم عن

اًل. ♫واآلن إن شاء اهلل تعاىل مع الرسالة الذكورة بخطِّ والدي  ثم بطباعتها، نفع اهلل  أوَّ

 هبا ورحم صاحبها. آمني.
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نه من اإلخوان  من مقبل بن هادي الوادعي إىل أخيه يف اهلل عبدالجيد الزنداين وسائر إخوا

 السلمني حفظكم اهلل.

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 بعد التحية:

لنا إذا  أٌ يَّ ن اخلري والرش، وأن اجلوَّ ُمهَ إخواين يف اهلل تعلمون وضَعنا هاهنا يف اليمن وما فيه م

قمنا بواجبنا نحو الدعوة إىل اهلل، وأن أعداء اإلسالم لو متكنوا والعياذ باهلل ما فرقوا بني هذا 

ني إىل اخلري أقرب، وأن األخ يف اهلل يف هذا الزمن خري من الدنيا وما فيها، وذاك، وأن هناك مسئول

 وأن بلدنا خُيشى عليها أن تلحق بلبنان بسبب كثرة األحزاب.

 فيا إخواين يف اهلل أنا أذكركم باهلل أن تنظروا لصلحة اإلسالم والسلمني.

حيبون العاملني ال ة، والناس وإين أعتِقد يا إخواين يف اهلل أن هذه األحزاب ليست بناجح

لكن حيبوهنم ألهنم يروهنم مهتمني بأمر اإلسالم  ؛منكم لإلسالم لكوهنم من اإلخوان السلمني

 والسلمني.

إىل الكتاب والسنة، وأن نكون  ا فالذي أرى يا إخواين يف اهلل أن نعاهد اهلل مجيًعا أن ندعو

 عونًا لبعضنا البعض كام أوجب اهلل علينا.

زلت بنا مصيبة من ِقَبِل أعداء اإلسالم ونحن متنافرون فالسئوليُة أمام اهلل عىل البادئ وإذا ن

م الكتاب والسنة، واهلل الستعان.  وعىل من مل حُيكِّ

 :أخوكم يف اهلل                                           

 أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي. 

 

 


