
 ذمار و ؼره من اجتامطات أهل اـسـة ادػقدة ادبارؿة  جتامعاؿؾؿة توجقه طن 

 

 اـرمحن اـرحقم بسم اهلل

 

احلؿد هلل و أ شفد أن ٓ إـه إٓ اهلل و ّأَن حمؿًدا طبده و رسوـه صذ اهلل طؾقهه و سهؾم  

  َأَما بعد:

 أخ يؼول:

 آخوان ادجتؿعون يف ذمار يسؾؿون طؾقـا 

 مطؾقفم اـسال

 كسلل اهلل َأْن يوؽؼـا وإياهم  ويدؽع طـا مجقعا اـػتن ما ضفر مـفا وما بطن. 

  طؾم و اجتامطات طؾؿقة بحتة  هنإوإن شاء اهلل هذه آجتامطات ستستؿر بنذن اهلل   

توجقه و كصح ووطظ و تذؿر و ؽؼه  و ـؼاء و تزاور؛ حتى وـو طـد ادتؽؾم حمهاةة 

ا هلم  حتى وـو َحه مع متفقد ـه  هـقئً وصرَ  عؾق به من رشٍف يف احلديث وطؾومه  وما يت

طـده حماةة يف اجلؿع بع آيهات اـؼهرآن   و مها ضهاهره اـت،هابه  و بقهان اـهر  طهذ 

اـزكا ؾة؛ ؿام ؽعل آمام أمحد رمحه اهلل  أو تػسر ـبعض أيات  مع و جهوه اـتػسهر 

ه حمهاةة تتعؾهق بؿسهافل ؽؼفقهة هلا  و بقان اـراجح يف معـى أيهة  أو ؿهذـع طـهد

 طؾؿقة  مع ترجقحاهتا؛ ؿل ذـع خر وكػٌع طظقم.
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تستؿر هذه بنذن اهلل  طذ ما تهذاؿركاه   وأوصهقـا بهه  وُيهّدون وُيـػه ويـػهع اهلل بهه 

إخوكـا حػظفم اهلل طـدهم من ادؽـة واخلر  نَ احلاةين وأتع يف ادستؼبل  ؽـ،فد أَ 

اـتهي تـبقهق طهن   ةُتّدون تؾع اـؽؾامت ادحّضه نْ ما يمهؾفم إغ أَ  واجلدارة اـعؾؿقة؛

وطهن   آية ؾقؿة بقـهة حديث صحقح مبع اـصحة  وطن أثر واضح مجقل ثابت  وطن

ملخوذ من تػاسر أهل اـعؾم؛ ؿتػسر ابن ؿقر وابن جريهر  و أمقهاهلام؛   ؽفم صحقح 

 .و تـػ بل تطبع قل هذه اجلفو  ٓ هتدر بنذن اهللؽؿ

ٕكـا كؾؿس شدة احتقاج اــها  إغ اـعؾهم  واـتعؾهقم واـبقهان واـ جهقح واـهدطوة 

 ٓـهتفم طهذ  مما حيهتم طؾقـهاباجلفل وباـدكقا وبإهواء   اؽتتان اــا   ةوكؾؿس شد

حتضرا وطؾام   باـعؾم وكسلل اهلل   طوكه وتوؽقؼه كػ اـعؾم اخلر و حتذيرهم من اـػ 

يوؽهق  نْ أَ  وأسلل اهلل  و رسافل و طوة وصباطة  دِا ؿان يـػع من إمور ادفامت وؽؼفا

ادسؾؿع دا يـػعفم و طن اـػتن َيَزُطفم  ومن ابتغى ــػسه وادسؾؿع اــػع كسهلل اهلل 

 ـه ادزيد من ؽضؾه.

سهلل ومن ابتغى هلم اـعـت واـ،دة واـضالل وآكحراف واـػتن واـبعد طن اخلهر ك

 اهلل أْن يؽػي ادسؾؿع رشه. و احلؿد هلل رب اـعادع
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 حيقى بن طظ احلجوري

  


