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 الفقٌه الفاضل للشٌخ

 هللا عبد أبً

 العدنً مرعً بن الرحمن عبد

 هللا حفظه

 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 

 العدنً مرعً بن عمر بن الرحمن عبد من

 .وٌرضى ٌحب لما إخواننا وسائر وإٌاه ووفقنا تعالى هللا حفظة الحجوري علً بن ٌحٌى الرحمن عبد أبً الشٌخ فضٌلة هللا فً أخٌه إلى

 :وبعد وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ممن وإٌاكم ٌجعلنا وأن والسداد التوفٌق ولكم لً تعالى هللا وأسأل النصٌحة إبالغ على حرصكم على وأشكركم خٌرا   هللا جزاكم نصٌحتكم بوصول فأخبركم
 .واجتنبه باطال   الباطل ورأى واتبعه حقا   الحق رأى

 فً سلكتموه لما تماما   مؽاٌرة كانت التً الحق إلى الوصول رجاء النصٌحة هذه فً سلكتموها التً الهادئة الطرٌقة بهذه أُعجبتُ  قد أننً أخبركم أن وأحب
 .علٌها البٌنة وإقامة بإثباتها ٌطالبونكم وهم إلخوانكم، تهم تخللتها التً واالنفعاالت اإلثارات تلكم من الماضٌة األٌام

 "بملٌون وٌباع ألؾ بثمانمائة ٌشترى الفدان أن" التهم تلكم من

 .المباركة الدعوة لهذه ومحب ؼٌور كل وآلم آلمنا الذي فٌكم هللا بارك فهذا

 .الناصحٌن العلم أهل وسبٌل طرٌق هً التً الطرٌقة بهذه النصٌحة هذه على لكم شكري أكرر فأنا

 من/51 الموافق الجمعة لٌلة المؽرب بعد استلمتها فقد لها قراءتً قبل العام الدرس فً اإلخوة على قرئت النصٌحة أن وهو أمرا   علٌكم أعتب كنت وإن
 .نشرها عزمكم عن أٌضا   وأعلنتم المؽرب بعد نفسها اللٌلٌة فً اإلخوة على وقرئت هـ،5241/شعبان شهر

 :وحده باهلل مستعٌنا   فأقول ذلك عن جوابً لكم أكتب فإنً فلهذا عنها الجواب فً ترؼبون أنكم إلى النصٌحة حامل أخبرنً فقد حال كل وعلى



 الفتنة علٌه تؤمن ال اآلن لكم الخٌر منه ظهر ولو هناك أرضٌة له ٌشتري الذي الشخص فإن الدعوة فً التمٌز وعدم اللفٌؾ باب فتح"  قولكم أما  :أولا 
 وإبعاد طرد على ؼٌرك وال أنت تقدر ال وقد الكرٌم لجنابها حماٌة الدعوة عن وإبعاده طرده توجب التً المخالفات من ؼٌرها أو حزبٌة إظهار من

 وهو الحرة عدن مدٌنة فً والسٌما ومناصرٌه وأسرته بٌته فً صحابها لتمكن وذلك تفصٌل إلى ٌحتاج ال بما وللدعوة لك المشوهة المخالفة تلك مرتكب
 ":العلٌاء المحكمة إلى معك وصل ولو بٌته من ٌخرج ال أن على مستعد

 :فالجواب

 كما ٌشاء كٌؾ ٌقلبها الرحمن أصابع من إصبعٌن بٌن فالقلوب الفتة نفسه على ٌأمن وال نفسه، ٌزكً ال والمؤمن الفتنة نفسه على ٌأمن ال وهللا كلنا أن
ُحولُ  هللا َ  أَن   َواْعَلُموا: )  ٌقول وجل عز وهللا وسلم علٌه هللا صلى النبً بذلك أخبر نَ  ٌَ ٌْ   (  َوَقْلِبهِ  اْلَمْرءِ  َب

َنا  المؤمنٌن أدعٌة ومن َتَنا إِذْ  َبْعدَ  قُلُوَبَنا ُتِزغْ  ال َرب  ٌْ  َهَد

ؾْ  الل ُهم  " وسلم علٌه هللا صلى النبً دعاء أكثر وكان ؾْ  اْلقُلُوبِ  ُمَصرِّ  .َطاَعِتكَ  َعلَى قُلُوَبَنا َصرِّ

 .الثبات ولكم لنا هللا نسأل" القلوب ومقلب ال"  وسلم علٌه هللا صلى النبً حلؾ أكثر وكان

 هذه عن االستؽناء منهم َطَلَبَنا إن بل التخوؾ هذا ٌزٌل ال المركز حول التً لألراضً اآلن بظاهرهم السلفٌٌن اإلخوة شراء باب إؼالق فإن فلهذا
 :بأمور ذلك وٌتضح آجال   ال عاجال   الدعوة فً التمٌز وعدم اللفٌؾ باب ٌفتح الذي هو األراضً

 بؽرض السنة أهل مساجد بجوار لهم مساجد ببناء وذلك السنة أهل دعوة مناوأة على حرصهم وؼٌرهم الحزبٌٌن من البدع أهل عن عرؾ قد :األول
 الحزبٌٌن كبار ألحد خطٌة فتوى قرأت سنوات قبل أنً حتى المحافظات من كثٌر فً وواقع ومالحظ مشاهد أمر وهذا لها المنطقة إخالء وعدم منافستها

 الصوفٌة من المبتدعة عند الجمعة حضور وتركهم منطقتهم فً أخرى جمعة إقامتهم حضرموت وادي مناطق إحدى فً السلفٌٌن إخواننا على فٌها ٌنكر
 بمفتً وإذا ٌسٌرة أٌام إال هً فما الجمٌع ٌسع جامع فٌها كان إذا الواحدة المنطقة فً الجمعة تعدد جواز عدم على اتفقوا وؼٌرهم األربعة األئمة أن بحجة

 وهو المنطقة فً الجوامع أكبر من ٌعتبر مسجدنا أن مع جمعة فٌه وٌقٌم وخطابته إمامته أنا أتولى كنت الذي المسجد بجوار مسجدا   ٌبنً هذا الحزبٌٌن
 .الهوى هللا قاتل( الشحر فً التقوى مسجد)

ن الذي هو المركز حول التً األراضً عن أٌدٌهم ٌرفعوا أن السلفٌٌن اإلخوان حثنا فإن فٌكم هللا بارك فلهذا  األراضً هذه إلى السبق من الحزبٌٌن ٌمكِّ
 !الدعوة؟ فً التمٌز ٌحصل بذلك فهل مشارٌع من فٌها لهم حلى ما وإقامة

 أو منهجه فً متمٌعا   سجل من ٌكون ال أن على اإلخوة فٌحرص ومنهجه وخلقه دٌنه ارتضً من هو الٌوم األراضً هذه فً ٌسجل الذي أن : الثانً
 .والتقصٌر الخلل أنواع من ذلك ؼٌر أو متلفزا   أو مخزنا   أو مدخنا  

 ال بل سلفٌٌن كانوا ولو الٌوم ٌُسجلون ال الذي هؤالء دخول فً سبب أكبر هو ودب   هب   من كل لٌأخذها األراضً هذه عن األٌدي رفع فإن وبالمقابل
 .الكثٌر العدد واستقامتهم منهجهم فً التقصٌر أصحاب هؤالء من المسجد ٌجاور أن ٌستبعد

 بأسعار   ٌهمعل تخرج ألنها شرائها على هللا بفضل أعانهم الذي هو األمر أول من المركز حول التً األراضً إلى السلفٌٌن اإلخوة مسارعة أن :الثالث
 من كانوا ولو التجار من المستثمرٌن أن رٌب وال فٌه شك ال مما فإن للمركز البناء فترة خالل فً فإن المركز بناء إكمال انتظروا إذا ما بخالؾ مناسبة
 فً حصل ما علٌكم ٌخفى وال شفقة وال رحمة بدون األثمان بأؼلى فٌها الراؼبٌن على ٌبٌعونها ثم األراضً هذه شراء إلى ٌسارعون السلفٌٌن إخواننا

 .األسعار ؼالء من -هللا حرسها-دماج

 شراء ٌستطٌع ال األسعار ؼالء عند فإن التمٌز وعدم اللفٌؾ باب ٌفتح ولكنه الخطب لهان إذا   فقط األسعار ؼالء مجرد على ٌقتصر األمر وٌالٌت
 .تعرفون ما على منهم وكثٌر والتفافهم هؤالء بقرب نفرح فهل والترؾ األموال أهل إال األراضً

 ومع للدعوة أمالكا   ولٌست ألصحابها ملك هً -هللا حرسها-المراكز من وؼٌرها حبٌش ومفرق معبر مركز فً المساكن أكثر أن علٌكم ٌخفى ال :الرابع
 من رؼب من منع على المراكز هذه على القائمٌن ٌحمل لم المساكن أصحاب بعض من الحاصلة التؽٌرات وهذه ثمارها وآتت سائرة فٌها فالدعوة ذلك

 .منهم القرب

 وقد تجارٌة منطقة فً الرخٌصة األراضً لشراء الدنٌوٌة األطماع على ٌوم أول من أسس أنه مع اللفٌؾ التسجٌل هذا" هللا حفظكم قولكم وأما :ثانٌاا 
 "أٌضا   فٌها التجارة أو إٌجارها لقصد أرضٌة ٌرٌد إنما أنه بلسانه بعضهم صرح

 :فالجواب

 العلم على وحرصهم الخٌر فً رؼبتهم هو األراضً هذه إلى والمسابقة المسارعة على منهم لكثٌر الحامل وإن بإخواننا الظن إحسان هو الواجب إن
 الستطاع رخٌصة بأسعار األراضً إلى الوصول هو الؽرض كان ولو التجارٌة عدن مدٌنة خارج سٌقام المركز مشروع بأن العلم مع وأسرهم ألنفسهم
 هؤالء بإخواننا الظن سوء من نحذر أن فعلٌنا األسعار هذه من بأرخص عدن إلى قربا   أكثر مناطق فً لهم أراضً وشراء االجتماع الشباب من الكثٌر

 .هرٌرة أبً حدٌث من علٌه متفق" الحدٌث أكذب الظن فإن والظن إٌاكم"  فقال ذلك من وسلم علٌه هللا صلى النبً حذرنا وقد



 .بها التجارة أو تأجٌرها لقصد أرضٌة ٌرٌد إنما بأنه بعضهم تصرٌح من ذكرتهم ما وأما

 اختبار األٌام هذه فً كررتم قد فإنكم الحرج من لٌخرج منكم خوفا   ذلك قال قد ٌكون أن إما رجلٌن أحد فإنه الرجل هذا من بنفسك هذا سمعت قد كنت فإن
 منهم؟ هللا أعاذكم التسجٌل أهل من أنت هل أحدهم بسؤال إخواننا

 فً بالتجارة نسمح ال أننا أشعنا قد ألننا حل فً لٌس أنه فنخبركم دنٌوي مطمع صاحب أنه نفسه عن ذكر كما ٌكون أن وإما تخلصا   قالها قد ٌكون أن فإما
 ال أننا ٌعرؾ الجمٌع أن المقصود ولكن إلٌه، احتاج لمن مطلقا   واإلجارة البٌع باب نسد أننا ذلك ٌعنً وال والدانً القاصً ذلك عرؾ وقد األراضً هذه

 هذه فً الراؼبٌن هؤالء من واحدا   شخصا   نتحدى أننا بدلٌل ٌبطن ما خالؾ لهم ٌظهر حٌث إلخوانه خائنا   ٌعتبر هذا فإن وعلٌه ابتداء   النٌة بهذه نرضى
 .إخوانه بٌن ٌبطنه الذي بهذا ٌصرح أن ٌستطٌع األراضً

 هذه أصحاب من طائفة وجود إن ثم للذمة براءة مناصحته حاله عرؾ من على الواجب إخوانه بٌن مدسوسا   ٌعتبر الثانً الرجل هذا أن: فالخالصة
ِبُعونَ  إِنْ  ِعْلم   ِمنْ  ِبهِ  َلُهمْ  َوَما  الدنٌوٌة األطماع على ٌوم أول من تسجٌلهم أسسوا الجمٌع كون على دلٌال   ٌعتبر هل الدنٌوٌة األؼراض ت  ن   إاِل   ٌَ  َوإِن   الظ 

ن   ئا   اْلَحقِّ  ِمنَ  ٌُْؽِنً ال الظ  ٌْ  .  َش

 ومحققٌن ومؤلفٌن علماء وجل عز هللا بإذن ٌكونوا ألن تأهٌلهم فً الدعوة تعبت قد أناس على الدنٌا باب فتح ٌعتبر هذا" هللا وفقكم قولكم وأما :ثالثاا 
 ":بارزٌن ودعاة

 :فالجواب

 أبا ٌا تنتظرون فهل -وجهٌن أصحاب-ؼشاشٌن خونة نعتبرهم إننا بل شرطنا على لٌسوا -الدنٌوٌة المطامع أصحاب-الناس من الصنؾ هذا أن تقدم قد
 .سلِّم اللهم!!! بارزٌن؟ ودعاة ومحققٌن ومؤلفٌن علماء هللا بإذن ٌكونوا أن هؤالء أمثال من عبدالرحمن

 وؼٌر نهار لٌل مستمرة المكٌفات من ذلك ومتطلبات للكهرباء المالٌة التكالٌؾ من المزٌد إلى ٌحتاج الحار الجو ذلك بأن:"-هللا وفقكم– قولكم وأما :رابعاا 
 ".باهض مال إلى ٌحتاج وهذا الٌومً المصروؾ إلى باإلضافة العلم لطلب النشاط معه ٌتهٌأ ال الذي الحر لشدة توقٌا   ذلك

 :فالجواب

 القارس البرد وفً المحرقة الشمس فً العلم طلبوا الصالح وسلفنا والمشاق للمتاعب وتحمُّل ومصابرة صبر إلى ٌحتاج العلم طلب أن علٌكم ٌخفى ال إنه
 .والعطش الجوع مع

 .الجو حرارة بددت التً المكٌفات هذه من عنده الحارة المناطق فً منهم وكثٌر األطعمة وأطٌب البارد، الماء فعنده الٌوم العلم طالب من كثٌر أما

 هذه أن هللا رحمهم مشاٌخنا من نسمع كنا كما بل العلم طلب فً وصدقا   حقا   للراؼبٌن عائقا   هللا بإذن تكون ال ذكرتموها التً والحاجٌات العراقٌل فهذه
 علٌه، وزهرتها الدنٌا فتح من علٌه الخوؾ وإنما والجوع الفقر من العلم طالب على الخوؾ فلٌس العلم طلب لمواصلة العون أكبر من تكون قد األمور

 .العلم طلب عن والصوارؾ المعوقات أعظم من ٌعتبر الذي هو فهذا

لوا أَْبِشُروا: " ٌقول إذ وسلم علٌه هللا صلى النبً وصدق ُكمْ  َما َوأَمِّ ُسرُّ ُكمْ  أَْخَشى اْلَفْقرَ  اَل  َفَوهللا ٌَ ٌْ ُكمْ  أََخَشى َوَلِكنْ  َعَل ٌْ ُكمْ  ُتْبَسطَ  أَنْ  َعَل ٌْ ا َعَل ٌَ ْن  ُبِسَطتْ  َكَما الدُّ
 .األنصاري عوؾ بن عمرو حدٌث من علٌه متفق ،"أَْهَلَكْتهُمْ  َكَما َوتُْهلَِكُكمْ  َتَناَفُسوَها َكَما َفَتَناَفُسوَها َقْبلَُكمْ  َكانَ  َمنْ  َعَلى

 :الشاعر بقول العلم طالبل مسلٌا   كثٌرا   تعالى هللا رحمه الوادعً اإلمام شٌخنا به ٌتمثل كان ما ننسى وال

 الشتاء وبرد الخرٌؾ وكرب***  المصٌؾ حر ٌؤذٌك كان إذا

 متى لــً قل للعلم فأخذك***  الربٌع زمـان حسن وٌلهٌك

 فٌهم نأمل كنا الذٌن اإلخوان ٌندفع أن وإما هللا قدر ال ذلك تستهدؾ التً الجهات لبعض الخضوع إلى تلجأ أن فإما:"  -هللا وفقكم– قولكم وأما :خامساا 
 ":الخ... العلم عن بذلك واالنشؽال األعمال من وؼٌرها التجارة باب فتح إلى المذكور النفع

 :فالجواب

 والتوكل هللا تقوى لزوم: وهو العلم طالب من والصادقٌن الصالحٌن خٌار وهو ثالث خٌار بقً أنه مع ُمر   أحالهما خٌارٌن إال -هللا وفقكم– تذكروا لم إنكم
ت قِ  َوَمنْ   تعالى هللا قال الرزق تسهٌل أسباب أعظم من فإنهما علٌه ْجَعلْ  هللا َ  ٌَ ْرُزْقهُ * َمْخَرجا   َلهُ  ٌَ ٌَ ثُ  ِمنْ  َو ٌْ ْحَتِسبُ  ال َح لْ  َوَمنْ  ٌَ َتَوك   َحْسُبهُ  َفُهوَ  هللا ِ  َعَلى ٌَ

ُ  َجَعلَ  َقدْ  أَْمِرهِ  َبالِػُ  هللا َ  إِن   ء   لُِكلِّ  هللا  ًْ ت قِ  َوَمنْ   تعالى وقال ، َقْدرا   َش ْجَعلْ  هللا َ  ٌَ َقْوا آَمُنوا اْلقَُرى أَْهلَ  أَن   َوَلوْ   تعالى وقال ، ٌُْسرا   أَْمِرهِ  ِمنْ  َلهُ  ٌَ  َوات 
ِهمْ  َلَفَتْحَنا ٌْ َماءِ  ِمنَ  َبَرَكات   َعَل ُبوا َوَلِكنْ  َواأْلَْرِض  الس  ْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما َفأََخْذَناُهمْ  َكذ  ٌَ . 

ُكمْ  َلوْ : " مرفوعا عمر حدٌث من حسن بسند وؼٌرهما ماجه وابن الترمذي سنن وفً لُونَ  أَن  لِهِ  َحق   هللاِ  َعلَى َتَتَوك  ْرُزقُ  َكَما َلَرَزَقُكمْ  َتَوكُّ رَ  ٌَ ٌْ  ِخَماصا   َتْؽُدو الط 
 ".ِبَطانا   َوَتُروحُ 



ًِّ  َعْهدِ  َعَلى أََخَوانِ  َكانَ : " قال مالك بن انس حدٌث من صحٌح بسند الترمذي روى كما لرزقا تسهٌل أسباب من نفسه العلم وطلب ِب  علٌه هللا صلى الن 
أِْتً أََحُدُهَما َفَكانَ  وسلم ٌَ   ً ِب ْحَتِرؾُ  َواآْلَخرُ  وسلم علٌه هللا صلى الن  ًِّ  إَِلى أََخاهُ  الُمْحَتِرؾُ  َفَشَكا ٌَ ِب  ".ِبهِ  ُتْرَزقُ  لََعل كَ : " َفَقالَ  وسلم علٌه هللا صلى الن 

 .به وعدهم ما لهم هللا حقق ثم معدم فقٌر وهو للعلم طلبه بدأ قد من العلم طلب فً زمالئنا من رأٌنا قد فكم ذلك على شاهد أكبر والواقع

 أرضٌة ٌرٌد من ٌأتٌه للتسجٌل المندوبٌن بعض بأن ذلك على وٌستدل حزبٌة فٌه التسجٌل هذا ٌقول من سمعنا لقد: "  -هللا وفقكم– قولكم وأما :سادساا 
 ولم السنة ظاهرهم الجمٌع أن إذ المذكورة التهمة عدم ٌبرر ال وهذا لذلك األنسب اختٌار إنه ٌقال وقد فٌعطٌه الزمن نفس فً مثله اآلخر وٌأتٌه له فٌعتذر
 ".ذلك ؼٌر منهم واحد على العلماء من أحد ٌحكم

 :فالجواب

 أعظم من الحزبٌة ألن ذلك على الواضحة والبراهٌن الدالئل تقوم حتى السهل وال الهٌن باألمر لٌس بالحزبٌة السنة أهل بعض اتهام أن علٌكم ٌخفى ال إنه
 .مبتدعا   ٌعتبر فإنه الحزبٌة علٌه ثبتت ومن الدٌن فً بدعة وهً العصر هذا فً المسلمون بها أصٌب التً المصائب

 األنسب اختٌار محاولة وهو االعتذار من شًء إلى -هللا وفقكم– ألمحتم فقد ٌردُّ  والبعض التسجٌل فً ٌقبلُ  البعض كون إلى التهمة هذه فً االستناد وإما
 أهل من ٌوجد فقد(  5)السنة من صاحبها تخرج ال العملٌة الذنوب أن نعتقد ألننا عندنا مرتضى ٌعتبر الدعوة هذه إلى انتسب من كل فلٌس للفلفة تفادٌا  
ه من ٌعتبر وال السنة من نخرجه أننا ٌعنً ال ُرد   إذا هذا فمثل إخوانه بٌن الفتن إثارة فً وٌسعى وٌؽش ٌكذب من السنة  .حزبٌا   رد 

 والصالح التقى أهل من التسجٌل فً الراؼب كون مع بٌنهما حصلت شخصٌة لمشكلة رده قد التسجٌل على القائم ٌكون أن االحتماالت أسوأ فعلى وأٌضا  
 العملٌة؟ الذنوب أهل من كؽٌره بأنه ٌقال أم حزبً بأنه التسجٌل على القائم هذا على ٌحكم فهل

 السكٌنة من فٌه وما الهٌلمان هذا عن بعٌدا   الٌمن فً المراكز جمٌع علٌه أنشأت الذي السٌر بركة عرفتم قد بأنكم: "  -هللا وفقكم-قولكم وأما :سابعاا 
 ".والنفع والسالمة

 :فالجواب

 .ذلك فً شك ٌتخالجنا وال الٌمن فً السنة أهل مراكز علٌه سارت الذي السٌر بركة – وهللا– نعتقد أننا

 أن هللا فً وإخوانً أنا اعتقده فالذي إقامته المزمع المركز هذا حول تحصل الذي والدعاٌة والتدافع الكثرة هذه به وتعنون الهٌلمان من وصفتموه ما وأما
 إقامة على عزمه منهم واحد أعلن لو الجمٌع هللا حفظ ؼٌرهم أو البرعً أو اإلمام أو الحجوري أو كالوصابً الٌمن فً األعالم السنة مشاٌخ من أحدا  

 ما أضعاؾ أضعاؾ والكثرة والدعاٌة والتسابق والتسارع التدافع من لحصل وهللا فٌها المركز إقامة اإلخوة عزم التً المنطقة تلك فً السنة ألهل مركز
 هذا مثل وجود حرموا وقد لها ومحبتهم السنة أهل دعوة على أهلها من كثٌر بإقبال الجمٌع عند عرفت قد المناطق تلك أن ذلك فً والسر معنا حصل
 .انتظروها طالما وأمنٌة   حلما   إقامته بعضهم اعتبر الذي الخٌر هذا إلى وتسابقوا إال الخبر هذا بمثل سمعوا إن ما فهم طوٌلة لفترة الخٌر

 خالل اإلخوة من كثٌر وظل الفكرة هذه مثل بوجود ٌسمعون وهم سنتٌن من تقرب مدة ولهم السٌما -بقوتنا وال بحولنا ال-سبحانه هللا هو بقلوبهم أقبل فالذي
 وأقبلوا إال المناسبة األراضً بتحصٌل علموا إن فما المسجد موضع حول لما والشراء القرب على الحرص فً رؼبتهم وٌبدون األخبار ٌترقب المدة هذه

 ذلك؟؟؟ على نالم هذا بعد فهل ذاتٌة، برؼبة متلهفٌن

 ":واحدة دعوة داخل الناس بعض من الصادر واالنحٌاز الذمٌم التعصب من مخالفته ومفاسد أضرار بوادر ورأٌتم: "-هللا وفقكم-قولكم وأما :ثامناا 

 :فالجواب

 الناس أقرب هو من بعض إن بل ٌسجل لم من دعوة خالؾ على سجل من بأن ٌشعرون إخواننا ٌكن لم قرٌبة فترة إلى التسجٌل بدأ عند أن نخبركم أننا
  ً  ٌؤجج من تأجٌج بسبب -ٌسٌرة طائفة عند– مؤخرا   إال الحزازات هذه تنشر ولم والمحبة الود من بٌننا ما مع ٌسجل لم الدعوة فً وؼٌرها عدن فً إل

 .المشتكى هللا فإلى القضٌة

 :التسجٌل هذا بسبب علٌكم بعضهم تجرؤ من -هللا وفقكم– ذكرتم ما وأما :تاسعاا 

 مشائخ على التجرؤ هذا ٌحصل فلم ذلك ومع إخوانه مع سجل قد األخرى المراكز فً اإلخوة فبعض وإال لذلك الموجبة األسباب عن ٌُبَحثَ  أن بد فال
 .-هللا ٌعلم– واعتداء باطل بكل نرضى ال فنحن كل   وعلى المراكز

 

 



 التربص إلى أدى قد مما األنظار لفت من فٌه حصل ما رأٌتم راٌته الشٌطان علٌه نصب قد التسجٌل هذا كان لما -هللا وفقكم– قولكم وأما :عاشراا 
 ":بنا علٌنا المؽرضٌن أعدائنا من والشماتة

 :فالجواب

 وٌشعر شبوة فً جرى ما علٌكم ٌخفى وال وإثارات تصرفات من ارتكبوه بما إخواننا بعض األنظار لفت زٌادة فً ساهم ممن أن الشدٌد ولألسؾ إنه
-والعافٌة السالمة هللا نسأل– الجهات بعض إلى وشاٌة نوع هو ذلك العتبرنا وإال الظن حسن ولوال إخواننا بعض من حاصلة والشماتة التربص أن الكثٌر

. 

 كواهل على أثقالها تعود وأصحابه للبكري حصل كما األراضً على المهاترات من ٌتوقع قد ما مشاكل إن:"  -هللا وفقكم– قولكم وأما :عشر الحادي
 ":السنة علماء من تعلمون من

 :فالجواب

 .وتقصٌرنا عجزنا ٌعلم سبحانه فإنه بنا ٌلطؾ أن هللا ونسأل بربنا الظن نحسن -هللا بإذن– أننا

 لٌس عبٌده نحن وإنما فبتقدٌره تعسر وما فبتٌسٌره شًء من تٌسر فما إلٌه أمورنا مفوضٌن علٌه متوكلٌن إال فٌه دخلنا فٌما ندخل لم أننا سبحانه ربنا وٌعلم
 ( . شًء األمرِ  من لكَ  لٌس: )  وسلم علٌه هللا صلى لنبٌه قال قد وهللا شًء األمر من لنا

 البدء قبل العلم أهل أكابر بعض استشرنا قد بأننا العلم مع

 كانت إذا فكٌؾ محققة مصالح هناك أن علم إن هذا المصالح جلب على -الفقه أهل عند– مقدم المفاسد ودرأ:"  -هللا وفقكم-قولكم وأما :عشر الثانً
 ".متالشٌة أو ظنٌة

 :فالجواب

 فً الدعوة انتشار وأٌضا   أسرهم وفً فٌهم العلم بث من علٌها الحصول فً بعضهم أو لألراضً المتقدم العدد هذا نجاح على ٌترتب ما علٌكم ٌخفى ال إنه
 االنحراؾ فً الوقوع من الناس من كثٌر وٌحفظ اإلخوة بٌن المشاكل وتقل الخٌر وٌعم الدعوة فتنشر ؼٌرهم وٌدعون وٌجٌئون ٌذهبون حٌث قراهم

 .ببعضها أو بها ٌستهان ال المصالح فهذه العلم، بطالب منهم كثٌر ارتباط بسبب والبدعة

 :وأخٌراا 

 وتدوم تبقى التً والصلة الرابطة فهً وتوطٌدها بٌننا األخوة ترسٌخ على حرٌصون إننا هللا وٌعلم إخوانكم سالمة على وحرصكم نصحكم على أشكركم
ءُ   تعالى قال كما الروابط وتنفصم الصالت تنعدم ٌوم ْوَمِئذ   اأْلَِخال  قٌِنَ  إاِل   َعُدو   لَِبْعض   َبْعُضُهمْ  ٌَ  . اْلُمت 

 أمٌن نلقاه حتى الهدى وإتباع الحق أنصار من مضلٌن وال ضالٌن ؼٌر مهتدٌن هداة وإٌاكم ٌجعلنا وأن والسداد التوفٌق ولكم لنا وتعالى تبارك هللا أسأل
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