
 الرمحن الرحقم بسم اهلل

 

احلؿد هلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره وأشفد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشفد أن 

 أما بعد، كثرا حمؿد عبده ورسوله صذ اهلل عؾقه وعذ آله وسؾم تسؾقام

َيُرونَ ﴿ وجل الؼائل:فؿن فضل اهلل عز   ﴾َوَما بُِكْم ِمْن ىِْعَمٍة َفِمِن اهلِل ُثَم إَِذا َمَّسُكُم الرُّّضّ َفٌَِلْوِه ََتْ

 [42]الـحل:

ن توفقؼه وتسديده لعديد من ادشايخ والدعاة وصالب العؾم وغرهم من السامعني فؿ 

اجتامع صقب كام كان ذلك أيضا يف ذمار قبل أيام  ابتغاء هداه يف مـطؼة احلديدة كان هلم

وهذا االجتامع عظقم الزكة بنذن اهلل عزوجل كثر ادـػعة بتوفقق اهلل عز وجل  ،قريبة

كسائر اجتامعات   ،دال عذ اآلخرة بنذن اهلل عزوجل ،هَداف العاقبة بنذن اهلل عزوجل

ذ صمن كتاب اهلل وسـة رسوله  ،َػاعةأهل السـة واجلامعة ادـبثؼة عن االدلة الرشعقة الـ

فاالجتامعات والدروس العؾؿقة وادحارضات ، عذ ففم خر االمة  اهلل عؾقه وسؾم

إلقفا وحث عؾقفا وأمر هبا أعـي مثل هذه االجتامعات  ـواخلطب الوعظقة  قد أرشد اهلل 

ِمننَِي﴾ يف كتابه   ـالـافعة قال اهلل  ًْ  [44]الذاريات: ﴿َوَذِكْر َفٌَِن الِّذْكَرى َتنَفُع اُد

وهذا خز من اهلل عزوجل صادق أن ادممـني يـتػعون بالذكرى فؿـفم من يؽون قؾبه 

ومـفم من  ،ومـفم من يؽون جاهال َفُقَعَؾم ،ومـفم من يؽون عاصقًا فُقْفَدى ،قاسقا َفَقؾنِي

فال  ،بعض األمور َفُقَذَكر ويػقق ويستقؼظ ومـفم من يؽون ساهقا عن ،ال َفُقـََبهيؽون غاف

اكتػاع ادممن  بالذكرى لوعد اهلل عزوجل الصادق وألن هذا صػة اخلاشعني قال  يفشك 

﴾ اَلِّذي َيْصَذ النَاَر اْلُكْزَى*  َوَيَتَجَنُبَها األَْشَقى*  َسَوَّذَكُر َمْن ََيَْشى﴿ اهلل عزوجل:

 [01-01]األعذ:



 2 

البؾدان الدعاة اىل السـة الدعاة اىل  ادشائخ هـا وهـاك ويف سائرفجزى اهلل إخواكـا 

َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ﴿  :اخلر الذين يـطبق عؾقفم بنذن اهلل وتوفقؼه قول اهلل يف كتابه الؽريم

ْرِ َوَيْيُمُروَن بِادَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن ادُنَْكِر َوُأْولَئَِك ُهُم ادُْفلُِحونَ    ﴾ُأَمٌة َيْدُعوَن إََِل اْْلَ

 [013]آل عؿران:

وجزى السامعني ادستػقدين ادـتػعني باخلر والعؾم واهلدى هـا وهـاك ويف سائر األمـؽة 

 السؽقـةتـزل  الرمحة و  تغشاها و ،هذه جمالس حترضها ادالئؽة ،فنن هذه جمالٌس مغبوصة

 ذ اهلل عؾقه و سؾم صأن الـبي  ريض اهلل عـه روى مسؾم يف صحقحه عن أيب هريرة فقفا،

َما اْجَتَمَع َقْوٌم ِِف َبْوٍت ِمْن ُبُووِت اهللِ، َيْتُلوَن كَِتاَب اهللِ، َوَيَتَداَرُسوَىُه َبْونَُهْم، إََِّل وَ  »قال: 

ُة َوَحَفْتُهُم ادَََْلئَِكةُ  َوَذَكَرُهُم اهللُ » حتػفم من حوهلم !َىَزَلْت َعَلْوِهِم الَّسكِونَُة، َوَغِشَوْتُهُم الَرْْحَ

ِخَتاُمُه ِمّْسٌك َوِِف ﴿يدل عؾقفا قول اهلل عزوجل :  ا احلديثوكل فؼرة من هذ ! فِوَمْن ِعنَْدهُ 

 [15]ادطػػني:﴾ َذلَِك َفْلَوَتنَاَفِس ادَُتنَافُِّسونَ 

واحدة ممن حتؼؼت له وأحؼر من فؼرة أدين  -واهلل  –فنن الدكقا بلرسها وأمجعفا وأكؿؾفا 

 ، و احلؿد هلل رب العادني.يث العظقممما دل عؾقه هذا احلدمثل ذلك 

  


