الدرّ املنري
الشيخ أبي بشري
كتبه الفقري إىل هللا تعاىل/

أبو فريوز عبد الرمحن بن سوكااي آل الطوري
اجلاوي اإلندونيسي عفا هللا عنه
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
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مقدمة المؤلف وفقه هللا
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من
رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل
فال هادي له .وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده
ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم تسلي ًام كثري ًا﴿ ،يا أ هُّيا ا َّل ِذين
آمنُوا ا َّت ُقوا اهلل ح َّق تُقاتِ ِه ول َتُوت َُّن إِ َّل وأ ْنت ُْم ُم ْسلِ ُمون﴾(﴿ ،)1يا أ هُّيا
النَّاس ا َّت ُقوا ربكُم ا َّل ِذي خلقكُم ِمن ن ْفس و ِ
احدة وخلق ِمنْها
ْ ْ
ُ
َّ ُ
ِ
ِ
زوجها وب َّ ِ
اء وا َّت ُقوا اهلل ا َّل ِذي تساء ُلون بِ ِه
ْ
ث من ُْهم ِرج ًال كث ًريا ونس ً
و ْاْل ْرحام إِ َّن اهلل كان عل ْيك ُْم ر ِقي ًبا﴾(﴿ ،)2يا أ هُّيا ا َّل ِذين آمنُوا ا َّت ُقوا
اهلل و ُقو ُلوا ق ْو ًل س ِديدً ا * ُي ْصلِ ْح لك ُْم أ ْعملك ُْم ويغ ِْف ْر لك ُْم ُذنُوبك ُْم
وم ْن ُيطِ ِع اهلل ور ُسول ُه فقدْ فاز ف ْوزًا عظِ ًيم﴾( .)3أما بعد:
( )1سورة آل عمران.)201( :
( )2سورة النساء.)2( :
( )3سورة األحزاب.)02-00( :
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فإن خري احلديث كتاب اهلل وخري اهلدى هدى رسول اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم ،ورش األمور حمدثاهتا وكل حمدثة
بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.
فإن اهلل خلق الدنيا وذرأ فيها عباده اإلنس واجلن ،وز ّينها
هلم مع حتذيرهم منها ،ليبلوهم أهيم أحسن عمالً ،قال تعاىل:
﴿ا ْعل ُموا أنَّم ْ
اخ ور ب ْينك ُْم وتكا ُر ور ِي
اليا ُة الده نْيا ل ِب و و ْْه وو و ِزين و وتف ُ
ِ
ْاْلمو ِ
يج فَتا ُه
ال و ْاْل ْولد كمث ِل غ ْيث أ ْعج ا ْل ُك َّفار نبا ُت ُه ُر َّم ُّيِ ُ
ْ
ِ ِ
اب ش ِديدو وم ْغ ِفر وة ِمن اهلل
ُم ْصف ًّرا ُر َّم يك ُ
ُون ُحط ًاما و ِي ْاْلخرة عذ و

اع ا ْلغ ُُر ِ
ان وما ْ
ور﴾[احلديد ،]10:وقال
و ِر ْضو و
اليا ُة الده نْيا إِ َّل مت ُ
تعاىل﴿ :ا َّل ِذي خلق اْلْ ْوت و ْ
الياة لِي ْب ُلوك ُْم أ هيك ُْم أ ْحس ُن عم ًًل و ُهو
ور﴾[امللك.]1 :
ا ْلب ِزي ُز ا ْلغ ُف ُ
وقال رسوله ﷺ« :إن الدنيا حلوة خرضة ،وإن اهلل
مستخلفكم فيها فينظر كيف تبملون ،فاتقوا الدنيا واتقوا النساء،
فإن أول فتن بني إرسائيل كانت ي النساء»[ .أخرجه مسلم
( )0217عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه].
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فمن وفقه اهلل ملعرفة حقيقة احلياة الدنيا :علم أهنا ليست دار
االستقرار فسار عليها سري الغريب ،كام قال رسول اهلل ﷺ البن
عمر ريض اهلل عنهام« :كن ي الدنيا كأنك غري  ،أو عابر سبيل»،
وكان ابن عمر يقول :إذا أمسيت فًل تنتظر الصباح ،وإذا أصبحت
فًل تنتظر اْلساء وخذ من صحتك ْلرضك ومن حياتك ْلوتك.
[أخرجه البخاري (.])6726
ِحـ ُه اهللُ :فقد أمر النبي ﷺ ابن عمر يف هذا
قال ابن حبان َر م َ
اخلرب أن يكون يف الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل .فكأنه أمره
بالقناعة باليسري من الدنيا إذ الغريب وعابر السبيل ال يقصدان يف
الغيبة اإلكثار من الثروة ،بل القناعة إليهام أقرب من اإلكثار من
الدنيا"[ .روضة العقالء" ص (.])271
ِحـ ُه اهللُ :فالكيس نظر بنوره الذي
وقال احلكيم الرتمذي َر م َ
م ّن اهلل تعاىل عليه به ،فأبرص أن املوت قاطع لكل لذة ،حائل بينه
وبني التوبة ،فانكرس قلبه ،وذبلت نفسه ،ومخدت نار شهوته،
واكفهر احلق يف وجه أمنيته ،واستعد لكل ذنب توبة واعتذار ًا،
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ستغفارا ،لتكون احلسنة غطاء للسيئة،
ومكان كل سيئة حسنة وا
ً
والتوبة حماء للخطيئة"[ .نوادر األصول"/2/ص /726دار
اجليل].
وأنشد اإلمام أبو بكر حممد بن الوليد القريش الفهري
األندليس الطرطويش الفقيه املالكي الزاهد (ت 010 :هـ):
إن
فكروا
جعلوها

هلل

عبادا

فطنا

طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا

فلام

علموا

أهنا ليست حلي وطنا

فيها
جلة

واختذوا

صالح األعامل فيها سفنا

()4

رت باحلياة الدنيا وزينتها واقترصت عيناه عليها،
وأما من اغ ّ
فاستح ّبها ،وآثرها عىل اآلخرة ،خرس الدارين .قال اهلل تعاىل:
﴿وا َّل ِذين كف ُروا يتم َّت ُبون وي ْأ ُك ُلون كم ت ْأك ُُل ْاْلنْبا ُم والن َُّار م ْث ًوى
ُْه ْم﴾[حممد ،]21:وقال جل ذكره﴿ :م ْن كان ُي ِريدُ ْ
الياة الده نْيا
ف إِل ْي ِه ْم أ ْعم ُْه ْم فِيها و ُه ْم فِيها ل ُي ْبخ ُسون * ُأولئِك
و ِزينتها نُو ِّ
ِحـ ُه اهللُ.
( )4انظر "وفيات األعيان" (/7ص )161البن بشكوال َر م َ
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ا َّل ِذين ل ْيس ُْه ْم ِي ْاْل ِخر ِة إِ َّل النَّ ُار وحبِط ما صن ُبوا فِيها وباطِ ول ما
كانُوا ي ْبم ُلون﴾[هود ،]26 ،20:وقال سبحانهُ ﴿ :ينا ُدوَن ُ ْم أَل ْ
نك ُْن مبك ُْم قا ُلوا بَل ولكِنَّك ُْم فتنْت ُْم أ ْن ُفسك ُْم ( ) 5وتر َّب ْصت ُْم و ْارت ْبت ُْم
ور * فا ْلي ْوم ل
اِن حتَّى جاء أ ْم ُر اهلل وغ َّرك ُْم بِاهلل ا ْلغ ُر ُ
وغ َّر ْتك ُُم ْاْلم ِ ه
ُي ْؤخ ُذ ِم ْنك ُْم فِدْ ي و ول ِمن ا َّل ِذين كف ُروا م ْأواك ُُم الن َُّار ِهي م ْولك ُْم
وبِئْس اْلْ ِص ُري﴾[احلديد.]20 ،27/
وقد سجل التاريخ عدد ًا كبري ًا من األعيان الذين وفقهم اهلل
الناس جيال بعد
ملعرفة احلق والعمل به إىل املامت ،ويعطي التاريخ
َ
جيل من روائع أخبارهم ومواقفهم وعجائب صنع اهلل هبم ،وهذا
من أمهية معرفة التواريخ ،خالف ًا ملن ذمها.
قال اإلمام ابن القيم ر ِمحـ ُه اهللُ يف ذكر أقسام القلم :القلم
العارش :قلم تواريخ العامل ووقائعه ،وهو القلم الذي تضبط به
احلوادث وتنقل من أمة إىل أمة ومن قرن إىل قرن ،فيحرص ما مىض
( ) 5قال اإلمام ابن كثري ر ِمحـ ُه اهللُ :قال بعض السلف :أي فتنتم أنفسكم
باللذات واملعا ي والشهوات"] .تفسري القرآن العظيم" ( /8ص .[)28
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من العامل وحوادثه يف اخليال وينقشه يف النفس حتى كأن السامع
يرى ذلك ويشهده ،فهو قلم املعاد الروحاين ،وهذا القلم قلم
العجائب فإنه يعيد لك العامل يف صورة اخليال فرتاه بقلبك وتشاهد
ببصريتك(.)6
وممن وفقه اهلل ملعرفة احلق والعمل به إىل املامت –نحسبه
كذلك واهلل حسيبه ،وال نزكي عىل اهلل أحد ًا -هم هؤالء مشايخ
العلم الذين بذلوا أنفسهم يف عدة ميادين اجلهاد الرشعي جهاد ًا يف
سبيل اهلل شعر ًا أو نثر ًا أو غري ذلك حتى قتلهم الرافضة الفجرة يف
أماكن شتى وأوقات خمتلفة ،رِحهم اهلل رِحة واسعة .ومنهم:
شيخنا الفاضل السلفي أبو بشري حممد بن عيل الزعكري الجوري
الاشدي ر ِمحـ ُه اهللُ.
ومن أجل شكره وإكرامه وتعريف األمة بفضائله سطرت
ما يرس اهلل يل من ترمجته املخترصة –مع االعرتاف بالضعف
والتقصري -عسى اهلل أن ينفعني هبا واملسلمني .وأنا أشكر وأفرح
( )6انظر" :التبيان يف أقسام القرآن" (ص  )281ط .دار القمة.

9

بمن يسعى يف ترمجة غريهم من مشايخ العلم والسنة الثابتني ،وال
ينبغي أن يكون هؤالء جمرد درر كامنة ال تُعرف ،بل علينا االجتهاد
يف إبراز تلك الدرر وإظهار تلك املآثر اجلميلة لينتفع هبم الناس -
سرية وعل ًام.-
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الباب األول :ترجمة شيخنا الفاضل أبي بشير الحجوري
هذه نبذة من ترمجة الشيخ السلفي أيب بشري احلجوري
هلل .أستمد كثري ًا مما سطره فضيلة شيخنا السلفي أيب حممد
ِحـ ُه ا ُ
َر م َ
عبد احلميد بن حييى احلجوري الزعكري -حفظه اهلل -يف بداية
ِحـ ُه اهللُ [ص-3
كتاب "صف صًلة النبي ﷺ" للشيخ أيب بشري َر م َ
/6ط .املطبوعات السلفية] مع يشء من الترصفات ،والزيادات.
وباهلل التوفيق.
الفصل األول :اسمه ،ونسبه مولده ونشأته
اسمه :هو الشيخ الفاضل املجاهد السلفي أبو بشري حممد
بن عيل بن عيل بن حييى بن صالح بن عيل بن قاسم الزعكري
احلجوري احلاشدي اهلمداين ر ِمحـ ُه اهللُ ،مشهور بكنيته.
مولده يف شهر ذي القعدة  2311اهلجرية يف قبيلة الزعاكرة
من قرى مديرية ك َُرش ،حمافظة حجة.
نشأ يف بلده يف كنف والديه ،وكان أبوه مؤ ِّدب ًا له ،ومع ِّل ًام
للصالة وغريها من األخالق الطيبة .أبوه حيفظ القرآن ويقوم
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هلل
باألذان يف املنطقة من زمن قديم .وتلقى الشيخ أبو بشري ر ِمحـ ُه ا ُ
تعليمه األسايس يف مدرسة الفتوح بالزعاكرة ،والثانوي يف مدرسة
مطهر زيد" بمركز املديرية ،ثم التحق بكلية التجارة ومل
"حممد ّ
يكملها ،والتحق باملعهد العايل نظام السنتني بعد الثانوية ،وخترج
منه مدرس ًا ،وهي من أول دفعاته .وكان يف فرتة بقائه يف صنعاء
مالزما للمسجد وقراءة القرآن يف أوقات الفراغ والصلوات ال
سيام بني مغرب وعشاء وبعد صالة الفجر .وملا رجع إىل البالد
للتدريس يف املدرسة رشع يف حفظ القرآن واإلقبال عىل العبادة.
الفصل الثاني :طلبه للعلم
التحق –رِحه اهلل -بدار احلديث بدماج يف سنة ( 2721من
اهلجرة) فحفظ ما بقي من القرآن ،وحفظ "بلوغ املرام" و"صحيح
مسلم" وغريها من املتون ويف أنواع الفنون ،وكان قليل السفر
واخلروج من الدار بل اهتم باحلفظ والطلب ،تتلمذ ر ِمحـ ُه اهللُ عىل
يد اإلمام مقبل بن هادي ر ِمحـ ُه اهللُ ثم عىل يد شيخنا العالمة حييى
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بن عيل احلجوري حفظه اهلل ،وعىل غريهم من مشايخ دار احلديث
بدماج.
استفاد ر ِمحـ ُه اهللُ يف مدة قصرية ونبغ بعلوم كثرية بتوفيق
اهلل ،وله حرص وذكاء وحمبة العلم االستقامة .وقد قام بتدريس
إخوانه يف "عمدة األحكام" ،و"عمدة الفقه" ،و"الدرر املضية"،
و"صفة صالة النبي ﷺ" ،وخمترصها لإلمام األلباين ر ِمحـ ُه اهللُ،
و"المية شيخ اإلسالم ر ِمحـ ُه اهللُ" ،و"ملعة االعتقاد" ،و"الرائد يف
علم الفرائد" ،و"الرحبية" فيه ،ويف املصطلح ،والنحو ،وغريها.
وتتميز دروسه بسهولة العبارة ،وكثرة الفوائد ،ونقوله.
وسيأيت ذكر بعض رسائله زيادة الداللة عىل استفادة
وإفادته إن شاء اهلل.
الفصل الثالث :أخالقه

كان الشيخ أبو بشري ر ِمحـ ُه اهللُ متح ّلي ًا بالصدق والعفاف

واألمانة والصيانة ،وكان كري ًام شجاع ًا ،وفي ًا ،سمح ًا ،صبور ًا،
غيور ًا ،باذالً للنصيحة ،آمر ًا باملعروف ناهي ًا عن املنكر ،حم ّب ًا
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لإلصالح بني الناس .حتى قبل معرفته للسلفية متح ّلي ًا بمكارم
األخالق.
قلت –وباهلل التوفيق :-كان ر ِمحـ ُه اهللُ متواضع ًا بعيد ًا عن
رت حسن إكرامه إياي وهو من مشايخ الدار وأنا
التكرب ،وقد تذك ُ
حينذاك طالب –وإىل اآلن -ليس يل يف دماج إال سنة واحدة وهو
هلل
يعاملني معاملة صديق قريب .وتذكرت شدة اهتاممه ر ِمحـ ُه ا ُ
بمصالح أهله حتى إنه ملا مرضت أهله بذل ر ِمحـ ُه اهللُ جهده يف
عالجها والبحث عن الدواء هناك وهناك.
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ:
«أكمل اْلؤمنني إيمنا أحسنهم خل ًقا ،وخياركم خياركم لنسائهم
خل ًقا»(.)7
هلل بذل شفاعته ألحد املحتاج املريض
وتذكرت أنه ر ِمحـ ُه ا ُ
أهله ليحصل هذا األخ ختفيض ًا يف ثمن الدواء.

( )7أخرجه الرتمذي ( )2261وغريه وهو حديث صحيح.
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عن أيب موسى ريض اهلل عنه قال :كان رسول اهلل ﷺ إذا
جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال« :اشفبوا تؤجروا ويقيض اهلل
عَل لسان نبيه ﷺ ما شاء»(.)8
الفصل الرابع :أوالده

هلل من األبناء :بشري وهو أكربهم،
للشيخ أيب بشري ر ِمحـ ُه ا ُ

م
الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه
وهو يالزم حراسة ذاك األسد
اهلل ،والثاين :عبد الرِحن والثالث عبد اهلل ،وأصغرهم ِحزة ،وكان
أبوه قد سامه عمر .وله ر ِمحـ ُه اهللُ ابنتان .فاهلل نسأل أن يصلحهم
وينبتهم نبات ًا حسن ًا.

( )8أخرجه البخاري ( )2731ومسلم (.)1610
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الباب الثاني :من أقوال الشيخ أبي بشير َر ِح َمـهُ هللاُ الثمينة
للشيخ أيب بشري احلجوري ر ِمحـ ُه اهللُ أقوال ثمينة كثرية تدل
عىل تضلعه للحكمة.
فمنها :قال ر ِمحـ ُه اهللُ :هكذا احلياة فال خيلو زمن من حماربة
السنة بأساليب خمتلفة ،وما زال أهل احلق يف جهاد أهل الباطل
بالقلم واحلجة والبيان ،قال اهلل تعاىل﴿ :يا أُّيا ال َّنبِي ج ِ
اه ِد ا ْل ُك َّفار
ه
ه
وا ُْْلنافِ ِقني وا ْغ ُل ْظ عل ْي ِه ْم﴾[التوب  ]37 :وهذه سنة احلياة(.)9

(" )9صفة صالة النبي ﷺ" (ص (27ط .املطبوعات السلفية.
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ترض
وقال ر ِمحـ ُه ا ُ
هلل :ومما ينبغي أن يعلم أن الذنوب ّ
باألبدان والقلوب ورضرها يف القلب كرضر السموم عىل األبدان
رش ودا ٌء
عىل اختالف درجتها يف الرضر .وهل يف الدنيا واآلخرة ٌ
إال وسببه الذنوب واملعا ي(.)11
وقال ر ِمحـ ُه اهللُ :فاملؤمن ضالته احلق ،ولو خالف نفسه
وهواه ،واملنافق والفاسق ال يقبل من احلق إال ما وافق هواه(.)11

(" )11نصيحة أيب بشري للشيخ حممد الوصايب"(ص.)1
(" )11نصيحة أيب بشري للشيخ حممد الوصايب" (ص.)20
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ِ
أمر فانظر يف عواقبه
وقال رمحـ ُه اهللُ :وإذا مل يتضح لك ٌ
ونتائجه(.)12
وقال ر ِمحـ ُه اهللُ :اعرف أن السنة سرت فهي تسرت صاحبها
عىل ما عنده .وتركها رضر عىل صاحبها(.)13
وقال ر ِمحـ ُه اهللُ :واعلم أن الدعوة إىل اهلل حمفوفة باملخاطر
حموطة باألشواك(.)14

()21

"نصيحة أيب بشري للشيخ حممد الوصايب" (ص.)22

()23

"نصيحة أيب بشري للشيخ حممد الوصايب" (ص.)27

()27

"نصيحة أيب بشري للشيخ حممد الوصايب" (ص.)27
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الباب الثالث :جهوده في نصرة الحق وأهله ونشر العلم
والسنة
قال أبو عيل ر ِمحـه اهللُ :رسائل ٍ
املرء يف كتُبه أ َد ُّل عىل ممقدار
ُ
وأصدَ ُق شاهد ًا عىل غيبه لك"[ .البيان والتبيني" /أليب
عقلهْ ،
عثامن عمرو بن بحر/2/ص.]60
قد استفاد الشيخ أبو بشري احلجوري ر ِمحـ ُه اهللُ علوم ًا كثرية
هلل تعليقات ورشوحات
مع الغرية عىل السنة وأهلها .وله ر ِمحـ ُه ا ُ
وحتقيقات منها:
 )2القول احلسن يف فضائل أهل اليمن[ .ط .دار اآلثار].
تقديم فضيل الشيخ حييى بن عيل الجوري حفظه اهلل،
فقال بعد إلقاء نصائح ثمينة ألهل اليمن ...:ويف ختام هذه املقدمة
أشكر ألخينا الفاضل الباحث املفيد أيب بشري حممد بن عيل
احلجوري حفظه اهلل قيامه بجمع هذا املخترص امللفت إىل ما كان
عليه أسالفنا أنظار الغافلني ،واحلافز هلمم كثري من املتثاقلني،
خريا ،ونفع به.
فجزى اهلل أخانا أبا بشري احلجوري ً
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 )1صفة صالة النبي ﷺ[ .ط .املطبوعات السلفية].
تقديم فضيل الشيخ حييى بن عيل الجوري حفظه اهلل...:
فقد طالعت بعض ما قام به أخونا الفاضل الداعي إىل اهلل الباحث:
أبو بشري حممد بن عيل احلجوري مما هو عبارة عن رشح لصفة صالة
مدعام باألدلة ،وأقوال أهل
النبي ﷺ :فرأيته مجع فيه مج ًعا طي ًبا
ً
العلم عىل املسائل ،وكان هذا اجلزء مفيدً ا يف بابه مشحونًا بالنقول
خريا ،ونفع به.
الفقهية ،فجزى اهلل أخانا املفضال أبا بشري ً
 )3رشح ملعة االعتقاد.
 )7رشح عمدة الفقه.
 )0عوائق طلب العلم.
 )6حتقيق جزء من مصنف عبد الرزاق.
 )0التعليقات والتعقبات عىل فقه السنة لسيد سابق.
 )8مفتاح الطالب يف علم النحو واإلعراب[ .ط .مكتبة الفالح].
تقديم فضيل الشيخ حييى بن عيل الجوري حفظه اهلل...:
فقد اطلعت عىل رسالة "مفتاح الطًلب ي علم النحو واإلعراب"
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من أوهلا إىل آخرها فرأيت كاتبها وهو أخونا الفاضل الباحث ذو
اخللق احلسن أبو بشري حممد بن عيل احلجوري حفظه اهلل قد أتى
فيها بنبذة مفيدة ،وأمثلة هدافة ينفع اهلل هبا يف باهبا طلبة العلم
البادئني .فجزاه اهلل خريا ،وباهلل التوفيق.
 )1نصيحة أيب بشري احلجوري للشيخ حممد بن عبد الوهاب
الوصايب.
 )20الربنامج اليومي للشيخ حييى بن عيل احلجوري.
 )22رشح الرحبية.
 )21رشح المية شيخ اإلسالم.
 )23رشح وحتقيق الرائد يف علم الفرائض.
 )27إرشاد الثقات إىل النساء املحرمات.
 )20أسباب هالك األمم.
 )26األماكن التي ال تصح الصالة فيها.
وغريها من الكت

والرسائل ،تغمده اهلل برِحته ورفع

درجته ،وكل ذلك من اجلهاد يف سبيل اهلل.
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هلل :وقد
قال فضيلة الشيخ أِحد بن حييى النجمي ر ِمحـ ُه ا ُ
حكى شيخ اإلسالم اإلمجاع عىل ذلك :أن من ر ّد عىل أصحاب
البدع قاصد ًا بذلك الذود عن الدين ،وتنقيته مما ليس منه أن ذلك
يعد جها ًدا يف سبيل اهلل ،وِحاية لرشعه ...،إلخ(.)15

قال أبو فريوز – وفقه اهلل :-إن الشيخ أبا بشري ر ِمحـ ُه اهللُ

نظر إىل الدنيا ببصريته ووجد أن أهلها قد تركوا األمر باملعروف
والنهي عن املنكر إال قلي ً
ال ممن أنجاه اهلل منهم ،فيحصل بسبب هذا
اإلمهال فساد العريض؛ ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من
أعظم أركان صالح الدنيا والدين.
وقال اإلمام الشوكاين ر ِمحـ ُه اهللُ يف تفسري آل عمران
( :)207ويف اآلية دليل عىل وجوب األمر باملعروف ،والنهي عن
املنكر ،ووجوبه ثابت بالكتاب ،والسنة ،وهو من أعظم واجبات
الرشيعة املطهرة ،وأصل عظيم من أصوهلا ،وركن مشيد من
ِحـ ُه اهللُ ،ط .دار
(" ) 15الرد املحرب" (ص )238للشيخ أِحد النجمي َر م َ
املنهاج.
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أركاهنا ،وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها"[ .فتح القدير" )1
/ص.])8
فإذا ضيع هذا الركن العظيم واستغرب احلق ،وانترش
الباطل؛ فسدت مصالح العباد الدينية والدنيوية.
احلق غموض ًا وخفاء
قال اإلمام ابن الوزير ر ِمحـ ُه اهللُ :وزاد َ
أمران :أحدمها :خوف العارفني مع ق ّلتهم من علامء السوء
وسالطني اجلور وشياطني اخللق مع جواز التقية عند ذلك بنص
القرآن وإمجاع أهل اإلسالم .وما زال اخلوف مانع ًا من إظهار احلق،
وال برح املحق عدو ًا إلكثر اخللق"[ .إيثار احلق عىل اخللق" (ص
.])272
وقال اإلمام النووي ر ِمحـ ُه اهللُ :واعلم أن هذا الباب أعني
باب األمر باملعروف والنهى عن املنكر قد ضيع أكثره من أزمان
متطاولة ،ومل يبق منه يف هذه األزمان إال رسوم قليلة جدا ،وهو
باب عظيم به قوام اْلمر ومًلكه ،وإذا كثر اخلبث عم العقاب
الصالح والطالح وإذا مل يأخذوا عىل يد الظامل أوشك أن يعمهم اهلل
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تعاىل بعقابه﴿ .ف ْليحذ ِر ا َّل ِذين ُُيالِ ُفون عن أم ِر ِه أ ْن ت ِ
ُصيب ُه ْم فِتْن و أ ْو
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
يم﴾[النور ،]63:فينبغي لطالب اآلخرة
ُيصيب ُه ْم عذ و
اب أل و
والساعي يف حتصيل رضا اهلل عز و جل أن يعتنى هبذا الباب ،فإن
نفعه عظيم ال سيام وقد ذهب معظمه .وخيلص نيته ،ول ُّيابن من
نص َّن اهللُ م ْن
ينكر عليه لرتفاع مرتبته ،فإن اهلل تعاىل قال ﴿ :ولي ُ
نص ُه﴾[احلج ،]70:وقال تعاىل ﴿ :وم ْن ي ْبت ِص ْم بِاهللِ فقدْ ُه ِدي
ي ُ ُ
إَِل ِِصاط ُم ْست ِقيم﴾[آل عمران ،]202:وقال تعاىل﴿ :وا َّل ِذين
جاهدُ وا فِينا لن ْه ِدين َُّه ْم ُس ُبلنا﴾ [العنكبوت ،]61:وقال تعاىل﴿ :
ِ
َّاس أ ْن ُي َْتكُوا أ ْن ي ُقو ُلوا آمنَّا و ُه ْم ل ُي ْفتنُون * ولقدْ فتنَّا
أحس الن ُ
ا َّل ِذين ِم ْن ق ْبلِ ِه ْم فلي ْبلم َّن اهللُ ا َّل ِذين صد ُقوا ولي ْبلم َّن
ا ْلك ِ
اذبِني﴾[العنكبوت.]3-1:
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واعلم أن األجر عىل قدر النصب( )16وال يتاركه أيضا لصداقته
ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام املنزلة لديه ،فإن
صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا ومن حقه أن ينصحه وُّيديه
وحم ّبه هو
إَل مصالح آخرته وينقذه من مضارها .وصديق اإلنسان ُ
من سبى ي عمرة آخرته وإن أدى ذلك إَل نقص ي دنياه .وعدوه
من يسعى يف ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة
نفع يف دنياه ،وإنام كان إبليس عدوا لنا هلذا .وكانت اْلنبياء
صلوات اهلل وسًلمه عليهم أمجبني أولياء للمؤمنني لسبيهم ي

( )16كام جاء من حديث عائشة ريض اهلل عنها أخرجه البخاري ()2080
ومسلم (.)2122
وكثري من أحوال الناس من انتشار الفساد يف األرض يقتيض بذل
جهد الناصحني يف إزالته أو تقليله.
قال اإلمام ابن النحاس رِحه اهلل :وعىل املسلم أن يتعب نفسه يف
رفع املعا ي كام عليه أن يتعب نفسه يف تركها"( .األمر باملعروف والنهي عن
املنكر"/ص.)01
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مصالح آخرهتم وهدايتهم إليها .ونسأل اهلل الكريم توفيقنا وأحبابنا
وسائر املسلمني ملرضاته ،وأن يعمنا بجوده ورِحته"[ .رشح
النووي عىل مسلم" (/ 1ص.])17
فالتهاون هبذا الباب سبب الندراس معامل الدين ،فصار
اإلسالم غري ًبا يف عقر داره بني أهله ،وصارت احلال كام قال
العالمة أبو زكريا أِحد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقي ر ِمحـ ُه
اهللُ ...:رأيت ركن األمر باملعروف والنهي عن املنكر قد وهى
فعز طالبه،
وعزت عىل األكثرين مطالبهّ ،
جانبه ،وكثر جمانبهّ ،
وتوعرت بعد السلوك مسالكه ،فاستوحش سالكه ،واندرست
معا مل السنة ورسمها ،ومل يبق من حقائقها إال اسمها ،وتنوعت
مقاصد اخلالئق يف األذهان ،فلم ختش الناس أحدا يف اإلعالن،
وألقى الشيطان يف قلوب اجلاهلني أنه ال يطالب أحد بغري عمله
يوم الدين ،وصار إنكار املنكر زلة عند العامة ال تقال ،ومزلة ال
يثبت عليها أرجل الرجال ،فمن أنكر قيل( :ما أكثر فضوله) ،ومن
داهن قيل( :ما أحسن يف م
العرشة معقوله) ،فعمت اخلطوب
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والعظائم ،إذ مل يبق من تأخذه يف اهلل لومة الئم ،وعاد اإلسالم غريبا
كام بدأ ،وصار العامل الدال طريدا ،واجلاهل الضال حبيبا وديدا...،
إلخ(.)17
فقد سعى الشيخ أبو بشري احلجوري ر ِمحـ ُه اهللُ يف نرش
العلوم والنصائح والردود إلصالح العباد والبالد ،ومثل هذا
السعي من أسباب شكر َ
العامل العلوي والسفيل للعلامء.
هذا يف ميادين العلم واحلجة .وأما يف ساحة الوغى ظهرت
مواقف الشيخ أيب بشري احلجوري ر ِمحـ ُه اهللُ املرشفة حيث إنه ملا
وقعت احلروب الستة بني الدولة واحلوثيني قام ر ِمحـ ُه اهللُ باملرابطة
واحلراسة ،وكان من حراس الشيخ األبطال.
ويف احلرب السادسة كان ر ِمحـ ُه اهللُ يف مقدّ مة املهامجني
للرافضة الكفرة املعتدين ،والشيخ أبو بشري من أول من أسس
موقع الرباقة الشهري ،وذلك يف اليوم الذي ُقتل فيه أخونا صالح بن
ِحـ ُه اهللُ
(" ) 17تنبيه الغافلني عن أعامل اجلاهلني" لإلمام ابن النحاس َر م َ
(ص )20-26ط .الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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صالح بن حييى الزعكري ر ِمحـ ُه اهللُ يف تاريخ ( )0حمرم
(2732هـ) ،وهو أول من ُقتل من الطالب يف مواجهة الطالب
ضد الرافضة احلوثيني ،وكان أخونا صالح شجاع ًا بطالً ،وكان
الشيخ أبو بشري ر ِمحـ ُه اهللُ متفان ًيا يف خدمة إخوانه ،وإسعاف
اجلرحى ونقل القتىل.
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الباب الرابع :مقتل الشيخ أبي بشير الحجوري َر ِح َمـهُ هللاُ
ملا كان يوم ( )21حمرم (2732هـ) يف احلرب السادسة:
صعد الشيخ أبو بشري ر ِمحـ ُه اهللُ إلسعاف الشيخ هادي بن أِحد
الوادعي –حفظه اهلل -حيث أصيب وهو نازل من جبل املزرعة،
رافيض الشيخ أبا بشري ر ِمحـ ُه اهللُ يف رأسه بطلقة فامت عىل
فقنص
ٌّ
إثرها ،وأخربنا غري واحد من اإلخوة أن آخر كالمه :احلمد هلل!،
فرِحه اهلل ،وأدخله الفردوس األعىل ،وأصلح ذريته.
نسأل اهلل عز وجل أن يتقبل منه جهاده ويعيل قدره.
قال اإلمام ابن قدامة ر ِمحـ ُه اهللُ :ال يشء بعد الفرائض
أفضل من اجلهاد .مسألة :قال :قال أبو عبد اهلل :ال أعلم شي ًئا من
العمل بعد الفرائض أفضل من اجلهاد .روى هذه املسألة عن أِحد
مجاعة من أصحابه قال األثرم :قال أِحد :ال نعلم شي ًئا من أبواب
رب أفضل من السبيل .وقال الفضل بن زياد :سمعت أبا عبد اهلل
ال ّ
وذكر له أمر العدو فجبل يبكي ،ويقول :ما من أعمل ال ر أفضل
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منه .وقال عنه غريه :ليس يبدل لقاء البدو يشء ومبارشة القتال
بنفسه أفضل اْلعمل .والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن
اإلسالم وعن حريمهم فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم
خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم .وقد روى ابن مسعود قال :سألت
رسول اهلل ﷺ :أي األعامل أفضل؟ قال« :الصًلة ْلواقيتها» .قلت:
ثم أي؟ قال« :رم بر الوالدين» .قلت :ثم أي؟ قال« :اجلهاد ي
سبيل اهلل»(.)18

(18

) أخرجه البخاري ( )0037ومسلم ( .)80انتهى من "املغني"

)/20ص.)361
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نعم ،املجاهد يف سبيل اهلل من أفضل الناس ،ونسأل اهلل عز وجل
ِ
رب الرحيم.
أن جيعلنا وشيخنا أبا بشري رمحـ ُه اهللُ منهم ،إنه هو ال ّ
عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال :قيل :يا رسول اهلل
أي الناس أفضل؟ فقال رسول اهلل ﷺ« :مؤمن جياهد ي سبيل اهلل
بنفسه وماله» .قالوا :ثم من؟ قال« :مؤمن ي شب

من الشباب

يتقي اهلل ويدع الناس من رشه»(.)19
قال اإلمام ابن رجب ر ِمحـ ُه اهللُ :فهذا نص يف أن املجاهد
أفضل من املتخيل لنوافل العبادات من الصالة والذكر وغري ذلك.

( )19أخرجه البخاري ( )1086ومسلم (.)2888
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فأما النصوص التي جاءت بتفضيل الذكر عىل اجلهاد وغريه من
األعامل ،وأن الذاكرين هلل أفضل الناس عند اهلل مطلق ًا فاملراد بذلك
أهل الذكر الكثري املستدام يف أغلب األوقات .وليس الذكر مما
يقطع عن غريه من األعامل كبقية األعامل ،بل يمكن اجتامع الذكر
مع سائر األعامل ،فمن عمل عم ً
ال صاحل ًا ،وكان أكثر هلل ذكر ًا فيه
من غريه فهو أفضل ممن عمل مثل ذلك العمل من غري أن يذكر اهلل
معه(.)21
مر رجل من أصحاب
وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قالّ :
رسول اهلل ﷺ بشعب يف عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها فقال:
لو اعتزلت الناس فأقمت يف هذا الشعب .ولن أفعل حتى استأذن
رسول اهلل ﷺ .فذكر ذلك لرسول اهلل ﷺ ،فقال« :ل تفبل فإن
مقام أحدكم ي سبيل اهلل أفضل من صًلته ي بيته سببني عام ًا .أل
حتبون أن يغفر اهلل لكم ويدخلكم اجلن ؟ اغزو ي سبيل اهلل ،من قاتل

(" )21فتح الباري" البن رجب (/ 7ص.)12
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ي سبيل اهلل فواق ناق وجبت له اجلن »[ .أخرجه الرتمذي
( )2600حديث حسن].
قال اإلمام أِحد بن إبراهيم الدمشقي ر ِمحـ ُه اهللُ :ويف هذا
احلديث أدل دليل عىل ما تقدم من أن اجلهاد والتصدي له أفضل
من العزلة للعبادة ،واهلل أعلم .يا هذا ليت شعري من يقوم مقام
هذا الصحايب يف عزلته وعبادته وطيب مطعمه ،ومع هذا فقد قال
له النبي ﷺ :ال تفعل ،وأرشده إىل اجلهاد ،فكيف لواحد منا أن
يرتكه مع أعامل ال يوثق هبا مع قلتها وخطايا ال ينجى معها لكثرهتا،
وجوارح ال تزال مطلقة فيام منعت منه ،ونفوس جاحمة إال عام هنيت
عنه ومآكل حكم حلها عند رازقها ،وخواطر علم أصلها عند
خالقها ،ونيات ال يتحقق إخالصها ،وتبعات ال يرجى بغري العناية
خالصها ،ثم النظر يف خواتم األعامل ،جمال اخلطر وعظائم
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ويرسه عليه ،والشقي من
األوجال ،فالسعيد من وفقه اهلل للجهاد ّ
جبن فغبن وظهر اخلرسان عليه(.)21
قلت –وباهلل التوفيق :-هذا يدل عىل عظيم فضل
املجاهدين يف سبيل اهلل .واألفضل الثاين هو الرجل املؤمن يف
شعب من الشعاب يتقي اهلل ويدع الناس من رشه .فكيف بمن مجع
بني الفضلني؟
هلل ومجيع أهل السنة
إن الشيخ أبا بشري احلجوري ر ِمحـ ُه ا ُ
بدار احلديث بدماج يعتربون معتزلني يف وادي دماج حماطني بني
اجلبال يعبدون اهلل بعقيدة صحيحة واتباع السنة النبوية ،وينرشون
العلوم النافعة والتوجيهات الرشيدة يأمرون باملعروف وينهون عن
املنكر وحييون السنن ويقمعون البدع وأهلها ،حيثون الناس عىل
مكارم األخالق ،ويعاملوهنم هبا ،ويتواصون باحلق والصرب
واملرِحة ،ويأمروهنم بالسمع والطاعة لوالة األمور وينذروهنم
(" )21مشارق األشواق إىل مصارع ّ
العشاق" لإلمام ابن النحاس الدمشقي
(/2ص )203ط .دار البشائر اإلسالمية).
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سوء مغبة اخلروج واالنقالبات .فالناس ينتفعون منهم ومل جيدوا
رش ًا إن شاء اهلل .وقد مجع علامء دماج وكبار طالهبم األبرار
منهم ّ
كثري ًا من فضائل األعامل–باهلل التوفيق .-قال اهلل تعاىل﴿ :وم ْن
أحسن قو ًل ِِمَّن دعا إَِل اهلل وع ِمل ص ًِ
الا وقال إِنَّنِي ِمن
ْ
ْ ُ ْ
اْلُْ ْسلِ ِمني﴾[فصلت.]33 :
وبينام هم كذلك إذا جاءهتم الرافضة بجربوهتم وكربيائهم،
وبغضهم الدفني عىل اإلسالم واملسلمني ثاروا عىل الدولة اليمنية،
وقتلوا املواطنني وهنبوا أمواهلم وانتهكوا أعراضهم ،فام كان ألهل
السنة إال القيام بالدفاع عىل أنفسهم.
قال اإلمام ابن القيم ر ِمحـ ُه اهللُ :وجهاد الدفع أصعب من
جهاد الطلب فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ،وهلذا أبيح
للمظلوم أن يدفع عن نفسه ،كام قال اهلل تعاىلُ ﴿ :أ ِذن لِ َّل ِذين ُيقات ُلون
بِأ ََّنُ ْم ُظلِ ُموا﴾[احلج ،]31:وقال النبي ﷺ« :من قتل دون ماله فهو
شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ،ألن دفع الصائل عىل الدين
جهاد وقربة ودفع الصائل عىل املال والنفس مباح ورخصة ،فإن
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قتل فيه فهو شهيد .فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم
وجوب ًا .وهلذا يتعني عىل كل أحد يقم وجياهد فيه العبد بإذن سيده
وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغري إذن غريمه .وهذا
كجهاد املسلمني يوم أحد واخلندق.
وال يشرتط يف هذا النوع من اجلهاد أن يكون العدو ضعفي
املسلمني فام دون فإهنم كانوا يوم أحد واخلندق أضعاف املسلمني
فكان اجلهاد واجبا عليهم ألنه حينئذ جهاد رضورة ودفع ال جهاد
اختيار –إىل قوله -:فجهاد الدفع يقصده كل أحد وال يرغب عنه
إال اجلبان املذموم رشعا وعق ً
ال(.)22
فقد مجع اهلل تعاىل ألهل دماج هذه الصنوف من األفضلية،
فلله احلمد والشكر ،وله الفضل واملنة.
ونسأل اهلل أن يتقبل من الشيخ أيب بشري احلجوري ر ِمحـ ُه
اهللُ وجيعله من الشهداء.

(" )22الفروسية" (ص .)281-280
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عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ قال« :ما
أحد يدخل اجلن حي

أن يرجع إَل الدنيا وله ما عَل اْلرض من

يشء إل الشهيد ،يتمنى أن يرجع إَل الدنيا فيقتل عرش مرات ْلا يرى
من الكرام »(.)23
قال اإلمام القرطبي ر ِمحـ ُه اهللُ :وهذا ك ُله ُّ
يدل عىل أن ملنزلة
الرب.
الشهادة من خصوص اإلكرام ما ليس لغريها من أعامل م ّ
["املفهم" (/ 21ص.])36
وقال اإلمام ابن بطال ر ِمحـ ُه اهللُ :هذا احلديث أجل ما جاء
يف فضل الشهادة واحلض عليها والرتغيب فيها ،وإنام يتمنى أن
يقتل عرش مرات واهلل أعلم لعلمه بأن ذلك مما يرىض اهلل ويقرب
منه؛ ألن من بذل نفسه ودمه يف إعزاز دين اهلل ونرصة دينه ونبيه،
فلم تبق غاية وراء ذلك وليس يف أعامل الرب ما تبذل فيه النفس غري
اجلهاد ،فلذلك عظم الثواب عليه ،واهلل أعلم(.)24
( )23أخرجه البخاري ( )1820ومسلم (.)2800
(" )24رشح ابن بطال" (/20ص.)21
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وإذا كان مقتول اخلوارج خري القتىل فكيف بمن قتله
الرافضة وبليتهم أقبح من بلية اخلوارج كام هو معلوم؟
هلل يف الرافضة :فإنه قط ما قام
قال اإلمام ابن القيم ر ِمحـ ُه ا ُ
للمسلمني عدو من غريهم إال كانوا أعواهنم عىل اإلسالم ،وكم
جروا عىل اإلسالم وأهله من بلية؟ وهل عاثت سيوف املرشكني
عباد األصنام من عسكر هوالكو وذويه من التتار إال من حتت
رءوسهم؟ وهل عطلت املساجد ،وحرقت املصاحف ،وقتل
رسوات املسلمني وعلامؤهم وعبادهم وخليفتهم ،إال بسببهم ومن
جرائهم؟ ومظاهرهتم للمرشكني والنصارى معلومة عند اخلاصة
والعامة ،وآثارهم يف الدين معلومة"[ .مدارج السالكني"(/2
.])17
واهلل تعاىل أعلم ،واحلمد هلل رب العاملني.
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