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احلمد هلل، والصالة والسالم على رسوله وصحبه وسلم، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدًا 

 عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، أما بعد: عبده ورسوله صَلَّى اللَّهُ

ويقع من أهل احلق اجلهاد للباطل وأهله  ،فمن حكمة اهلل عَزَّ وَجَلَّ ظهور قرون ألهل الباطل فتكسر

 ه احلمد واملنة.فللَّ ،[53األنبياء:][  ىئ مئ حئ جئ ی] ويصربون على البالء، قال تعاىل:

لكن جلهل النَّاس  ؛مع أنه هش ،لكن نستعني اهلل على كسره ؛ضعيفٌ وقد ظهر يف هذه األيام قرن هزيلٌ

 هداه اهلل. «حممد العمودي العدني»وهذا املفتون هو  ،قد يقع االغرتار به

 :ا صها هت  لخ 
 
موز ا

 
هج  السلف  ا

ة  لمن  الف  ة المخ  ت  رق 
رز  سمات  ف  ب 

 
 وا

السنَّة  حيث رمى جمموعة من مشائخ أهل ؛الغلو ويظهر ذلك يف أحكامه املبنية على اجملازفة  1-

 بالطيش والبدعة.

-2 التعصب ويعلم ذلك من تعصبه لنفسه وفكره وتعصب أصحابه له مع قلتهم.  

-3 هجرهم ملساجد أهل السنة ودروسهم ورمبا صلوا يف مساجد أهل البدع. 

-4 ونقوالهتم عن املبهمني واجملهولني. ،الكذب لنصرة أنفسهم 

ة  
َّ هل الست  

 
صلة من ا لى من ت  عكري  ا 

وزي  الر  ُّ حخ 
ل
د ا حمب 

ل
د ا  من عب 
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 الف 

-5 .دخوله يف مسائل ال حيسنها فضلًا أن يؤصل فيها التعامل ويظهر ذلك من 

-6 التعايل على دعاة أهل السنة واجلماعة ومشاخيها يف اليمن. 

-7 الزهد يف العلم ويعلم ذلك من سري شيخهم ومن إليه. 

-8 ونه أخطاء لصرف الناس عن اخلري.ملا يظنُّ :التهويل والتضخيم 

-9 البعد عن أهل العلم واملخالفة واجملاوزة. 

وهذه فتنة ذي اخلويصرة التميمي  ،ة السنة بالدنيا واحلرص عليهالهر ذلك من اهتامه حلماحلسد ويظ  10-

، َيا»ملَّا خرج على رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حيث قال:  دح َمَّ  .«اْعِدْل  ُمح

-11 بالكتاب والسنة.السعي يف شق الصف السلفي مع أن من أصول أهل السنة االعتصام  

اجلهل فيه ويف أتباعه بنوعية اجلهل املركب، واجلهل الذي هو السفه والطيش، وأما انتحاله للشيخ   12-

وقد علم النَّاس منه التطاول على الشيخ  ؛حييى بن علي احلجوري حفظه اهلل إمنا هو دعوى عارية عن الدليل

 يى حفظه اهلل.مرارًا السيما رسالته الثانية أو الثالثة إىل الشيخ حي
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