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 .ملسو هيلع هللا ىلصاحلؿد هلل، وأشفد أن ال إهل إال اهلل، وأن حمؿدًا عبده ورسوله 

 أما بعد: 

بيان صادر عن )ـه( عددذ مـرددورة بعـددوان: 5341فؼددد اصؾعددي القددوين ال ددا  مددن شددفر شددعبان عدداين  
عالى سها الل  ه ت ماج حر يان منطقة د هالي وأع من أ عة  سماءهم مجمو تذكر أ مد  ،لم  لأخ مح يه أن ا ذُكر ف

يون، الحكمي تط لدعوة، وأنهم حزب ها: رميهم أنهم أعداء ا لذم؛ من ناء دماج بالقدح وا اول فيه على أب
يعاز وسكوت ومباركة مني  .(ومفتونون، وأن هذا كان بإ

 ادـردورة هدذه من إال احلؽؿي حمؿد الػاضل األخ إىل ادـسوب الؽالين هبذا أسؿع مل ـيإك واجلواب:

 خطدله، عدن ثعتدذر حتدى الـصد  مـدا فؾده احلددث  يف كدا طدا خ آدين ابن كون خطل مـه حصل وإن وهو ،

 الصحة. من له أساس ال ذلك؛ ومباركة رضاي ادعا و كؾفا. التوسعات هذه إىل حاجة وال

 .(ولسنا نستغرب هذه الحملة الشرسة على هذا المركز من قبل الحجوري وأذنابه)وقال يف ادـرور: 

 دري أي محؾة صدرت مـي ال أعؾؿفا أنا عن كػيس.واجلواب: حسبـا اهلل وكعم الوكقل، فال أ

ه أنـددي أحددد ادتددلمرثن عددذ هددذه الدددعوةه اهلل ثعؾددم مددن فددو  عرشدده  ددم كددل  وأعجددم مددن ذلددك دعددوا

هددذه الدددعوة هلل عددز وجددل،  احلؿددد هلل أنـددي مددن أشددد مددن أ دد  مددن أجددل، وكددذبمـصددي ثعؾددم أن هددذا 

 ومن أجؾه سبحاكه.

هلا عدد سـني، قد اصؾع سائر الـاس عدذ مضدؿو ا بدا حاصدؾه:  والؼضقة يف اخلالف ادذكور قضقة

أيب كبردددة أنـدددي وإخدددوا  فقفدددا مظؾومدددون، ومل ثمدددكا ذلدددك الظؾدددم وهلل احلؿدددد، وقدددد جدددا  مدددن حددددث  

َوال ُطؾَِم َظْبُد َمْظَؾَؿًة َصَبَزَ َظَؾْقَفَب   »قدال:  ملسو هيلع هللا ىلصاألناري ريض اهلل عـه وهو حسدن بردواهده أن الـبدي 

ا إاِل َزاَدهُ   .«اَّللهُ بِِه ِظزًّ

باء ببناء مركز، ومساكن )وأمَبَب  لو:َبَبه   لهم بعد خروجهم من أنني وعدت طلاب العلم خاصة الغر
يه  .(دماج، ولما وصلوا إلى صنعاء تركتهم في شوارع صنعاء حتى أن الواحد منهم لا يجد مكاناً يؤو
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اََبطررك  إىل  ار احلَبدثث احلبقبَبةففذا غر صحقح ا:بتة  وإكام د  َ ق احل ل  وأجللك  إىل فَبراق د

ذ:ك اإلتػ ق ادـشور يف ورلة ا:صؾح؛ ادتضؿن بعَب  اال:تزامَب ت :ـَب  اقعَب  مَبن جلـَبة ا:وشَب ضة 

 ا:رئ شقة :قؼوموا به هم.

  ه  و:قس هذا يف وشعي  وال ظرش معشَب ر؟!فلثن يف هذا أكـي وظدهتم أو غرهم ببـ ء شؽن هلم 

  كجعل :ـ  خق مً  يف حم فظة احلدثدة حتى ثقٌ اَّلل :ـ  أن كبـي كل أكـ كقة ظؾؿف  اجلؿقعو:ؽن ك ن :ـ  

  فش ء اَّلل كزو:ـَب  بام ثٌه اَّلل :ه من جفد  كام ل مت جفود ا:دظوة بعد توفقق اَّلل ظز وجل يف دم ج

 .يف صـع ء ظذ غر مقع د

رظ ثتـَب  كوكـَب  وَّلل  مع م  كممؾه وال ز:ـ  من ا:دو:ة وفؼف  اَّلل ووش ضة ا:ؾجـة ا:رئ شقة بؿزثد من

ُُوٌل َظَبْن » ملسو هيلع هللا ىلص:وف ء بام وظدوك  ظؿال بؼول رشول اَّلل ااحلؿد مواضـون ص حلون  و ُؽْم َراٍع َوَمْسَب ُكؾُّ

ِذثَن آَمـُوا َأْوُفوا بِ ْ:ُعُؼودِ  َث ﴿  ولول اَّلل تع ىل  «َرِظقهتِهِ  َ  ا:ه  [.1]اد ئدة  ﴾َأُّيُّ

تركفم أر شؽـ ت إخواين ا:غرب ء يف صـع ء كل صفر  ومل إجي  هذا وإين وَّلل احلؿد ال أزال متجشامً 

حمتضـون حػظ اَّلل اجلؿقع ظـدي  ويف مراكز ا:سـة حتَبت تػؼَبدي بجفَبد هم ارع صـع ء  بل يف صو

ُؼوا اَّللهَ َم  اْشَتَطْعُتمْ ﴿ادؼل  :ؼو:ه تع ىل    [ وهم وغرهم ثعؾم ذ:ك.11]ا:تغ بن   ﴾َف ته

دفعـ  :بغي ا:رافضة ظـ  مم  ثٌه اَّلل تع ىل من تع ون أهل اخلَبر  وذ:ك مم  بؼي بعد ا:ذي رصف يف

 أث م احلص ر  زادهم اَّلل خرًا.

 .:طالب ا:عؾما:ؼؾقؾة  ومـه  م  ثٌه اَّلل ظز وجل صفرث  من ذ:ك ا:ولت إىل اآلن من ادس ظدات

بـَبي فقفَب  فَبرن ا:ذي كدرس فقَبه و بصـع ء بج كب مسجد ا:ػتح ومـه  رشاء لطعة أرض صغرة

 .ومطبخ  وهـجر شؽن :طؾبة ا:عؾم ا:عزاب

 ومـه  هقئ مؽ ن ضقب :ؽتب ا:بحث ا:عؾؿي وكحن يف شعقـ  إلجي د مؽتبة فقه.
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آخر إلخواكـ  اجلرحى وهم فقه اآلن  وآخَبر ََبؿن ادسَبجد كَبون ادسَبجد صَب ر ََبقؼً  شؽن و

 بطالب ا:عؾم.

كَبام ثسَبؽن ادَبدرس  وإمَب م ادسَبجد  ا:سؽـى ال أمؾك مـه إال ومـه  شؽن أهع يف مؽ ن ولف 

س ئر مَب  وصلكه ك وحتى ادمذن  وإال فؽقف أشتطقع ا:تػرغ :تعؾقم إخواين ضالب ا:عؾم بغر ملوى.

 .حتت كظري أتى اَّلل به :ؾدظوة

و:و تقٌ يل من فضؾه شبح كه :رشثت شؽـ ت :طالب ا:عؾم ثسؽـون فقف  ولػً  حتَبى ثسَبتؼرون 

 .أشل:ه شبح كه أن ثموُّيمهبم  و وثطؾبون ا:عؾم  وثـػع اَّلل

ام اصسثت شق رة واحدة بل لد بعت بع  ا:سق رات :ؾـػؼة ظذ ضَبالب ا:عؾَبم  فوأم  ا:سق رات 

وهذا أرجوا أكَبه مَبن خَبر أظَباميل   ا:غرب ء  وإصالح بع  صُون ادسجد وأمور ا:دظوةوإجي رات 

 ا:شدائد. دظـإىل ريب ا:تي أتوشل هب  

بين إخواني في صنعاء وحجور مهاترات على بعض الأموال يندى لها أنه حصل بيني و )ولو:َبَبَبَبَبَبه  
 .(الجبين

هذا غر صحقح  غ ثة م  فقه أن بع  ا:ـ س هلم أصق ء أخذت مـفم ظن ضرثق ا:عفدة أو ا:ع رة  

وهَبذه أظَبامل   حتى اكتف ء ادؼصود  وتع د ألمور إىل كص هب   كام هو تع ون وتع مل األخ مَبع أخقَبه

 .اث  ص حلة إن ص ء اَّلل تع ىلصحقحة ود:قل كو

  (أنه إن كان عندي ذرة حياء أنا وإخواني الذي وصفوا أعزهم الل  ه بهداه بالأذناب)  وتعبَبَبَبَبر
رمقـ  هبذا طؾم ظظقم ثظفر ظـَبد تلمَبل تخقؾه ظـ  اآلن ال كتصف ب حلق ء ومػفومه أكـ  واحل ل ا:ذي ث

احْلََق ُء َواإِلثاَمُن ُلِرَكَب  َاِقًعَب   َفَبنَِذا »ل ل   ملسو هيلع هللا ىلصاحلدثث ا:صحقح ظن ابن ظؿر ريض اَّلل ظـفام أن ا:ـبي 

 .«ُرفَِع َأَحُدُُهَ  ُرفَِع اآلَخرُ 
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  ألول  هذا اإلضالق غر صحقح  فنن اَّلل ظز وجل ثؼَبول  (لا يذكر دماج بخير ولا بشر)ولو:ه  

ى اَّللهُ َظَؿَؾُؽْم َوَرُشوُ:ُه َواْدُْمِمـُونَ ﴿ فنن رأى ا:ـ س خرًا وصػ ء  [101ا:توبة ] ﴾َوُلِل اْظَؿُؾوا َفَسَرَ

 وشـة شقذكر به  وإن رأوا غر ذ:ك شقذكر به :ًثة ادذكورة وغره  من األد:ة.

حػظفم اَّلل ا:ذثن ٍك  وإثَب هم وغرهم  هذا وإين ص كر إلخواين األحبة األف َل من أهل دم ج

 ثصدر ظـفم من لبل وال من ومل يف خـدق واحد يف كرصة هذه ا:دظوة وا:ـػ ح ظـف  يف حرب وشؾم

 بعد مثل هذا ا:ؽالم ا:ب ضل

جد ممخرًا بع  من ا:تحق بحزب ا:رص د أو غره ممن كـ  كحن وا:دظوة يف دم ج بطالهبَب  ولد و

 وخق ره  من أهل ا:بالد وغرهم يف صق  وهم يف آخر.

 ر ظذ دم ج وصدة اجلرح وا:ؼتل وا:رضب ظَبذ ا:َبدار أن بع  ا:ـ س مـذ بداثة احلص ُظؾمحتى 

آخرون :قس هلم تع ون ثذكر يف ا:دف ع ظن ا:دار وأهؾفَب  و .وذوُّي  من أهل ا:بالد حػظ اَّلل اجلؿقع

 .أصؾحفم اَّللوأكص ره   

  هذا كالم :و ظؿؾت بؿضؿوكه :ـػعك اَّلل به ظَبذ مَب  (رحم الل  ه امرأ عرف قدر نفسه)ولو:ك  

َع َأَحَبٌد »أكه ل ل   ملسو هيلع هللا ىلصأيب هرثرة ريض اَّلل ظـه يف صحقح مسؾم ظن ا:ـبي دل ظؾقه حدثث  ََ َوَم  َتَوا

:ؽن ادؾحوظ ظـك هـ  زهوا وإظج ب :عؾه ك ن ا:سَببب يف صَبدور هَبذا ا:ؽَبالم  «َّللِهِ إاِله َرَفَعُه اَّللهُ

 ا:ط ئش  وحرم كك ا:توفقق فقه.

وسددبحاكك و وبحؿدددد أشددفد أن ال ـا، اهلل أن ثؾفؿـددا وإثدداد رشدددكا، وثؼقـددا  ور أنػسدد لأسددل

 إهل إال أني أستغػرد وأتوب إلقك.

 كتبه:

 حيقى بن ع  احلجوري

 (.ـه5341لعاين  شعبانمن شفر  ال ا يف 


