عزاء أبً بكر بن ماهر المصري فً الشٍخ العالمة أحمد بن ٌحٍى النجمً رحمه هللا

بسم اهلل الرحمن الرحيم
المرسل رحمة
الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم على َ

للعالمين ,ورضي اهلل عن الصحب أجمعين ,ومن تبعهم بإحسان

إلى يوم الدين .
أما بعد :

فإن األمة اإلسالمية دد ُرِزت أم بموت َعلَم من أعالم علماء
أىل السنة أال وىو :الشيخ الوالد العالمة؛ اإلمام السلفي

النحرير؛ الظهير ألىل السنة؛ القامع ألىل البدعة؛ العالم
المجتهد؛ ِدرع السنة وِردء أىلها؛ مفتي جنوب المملكة العربية
السعودية؛ شيخ الحديث والفقو؛ الشيخ :أحمد بن يحيى

النجمي -رحمو اهلل تعالى وغفر لو ,ورفع درجتو في المهديين,
وخلفو في َعقبو في الغابرين ,وفسح لو في دبره ,ونَ َّور لو فيو,
ونصر بآثاره السنة بعد مماتو كما نصرىا بو في حياتو ,ودمع

بآثاره البدعة بعد مماتو كما دمعها بو في حياتو ,وبارك في علمو

ونفعو بو ونفع بو ,-وإن العين لتدمع ,وإن القلب ليحزن ,وال

نقول إال ما يرضي ربنا ,وإنا لفراق الشيخ أحمد لمحزونون ,وإنا

هلل وإنا إليو راجعون.

خيرا منها ,وإن هلل ما أخذ ,ولو
اللهم أجرنا في مصيبتنا ,واخلفنا ً

ما أعطى ,وكلّّ عنده بأجل مسمى ,فليصبر المصابون بموت
الشيخ وليحتسبواَ ,عظَّم اهلل أجركم يا سلفيون ويا سلفيين ,ويا
طلبة العلم ويا علماء اإلسالم ,ويا أولياء الشيخ ,ويا طلبتو,

وجعلكم خير خلف لخير سلف ,وجعلكم مصابيح الدجى,

ومنارات السنة.

افعا للواء السنة ومذىب السلف
ولقد كان الشيخ -رحمو اهلل -ر ً

ومنكسا لراية أىلو ,رضي اهلل عن الشيخ
ودافعا للباطل
الصالحً ,
ً
وأسكنو الفردوس األعلى بمنو وكرمو.

أي عالم -كمثل الشيخ النجمي -رحمو
وواهلل إن موت العالم ّْ -
اهلل -لثُلمة و َخلة ال َّ
ساد لها من دون اهلل ,وإنو لكسر وشرخ ال

جابر لو من دون اهلل ,وإن السلفيين في ىذا العصر ,عصر الغربة

وزمن القلة إنهم ليتامى بموت أمثال ىؤالء اآلباء األجالء,
والسادة العلماء ,والنخبة النجباء ,والصفوة األلباء.

وإن من نعمة اهلل على الشيخ أحمد -رحمو اهلل -أنو لم يقبضو
حتى نصر بو السنة ودمع بو البدعة ,ورد على أىل الباطل وأىل

البدع واألىواء والزيغ باطلهم وبدعهم وأىواءىم وزيغهم ,وحتى

رفع ذكره في اآلفاق ,وجعلو حربًا على الغوي األفاك ,ولو اجتمع
الثقالن على رد فضل اهلل عليو ما ددروا ,ولو بارزه أىل الباطل
عن بَكرة أبيهم في حومة الوغى لفروا وما صبروا ,ولِ َم ال يكون
الشيخ دويِّا ومعو سالح الوحي من الكتاب والسنة ,وىو أدوى
سالح ,من تسلح بو نال الخير والفالح ,وأغار على أىل الباطل
وغزاىم في عقر دارىم في الليل وفي الصباح ؟!

وإني ألحب أن أشد من أزر السلفيين داتالً ألىل األىواء :إن

طلبة العلم فضالً عن العلماء لم ولن يضعوا إن شاء اهلل سيوف
الحق عن عواتقهم ,ولم ولن يضعوا رماح النقد ألي مبطل كاتنًا
من كان عن كواىلهم لموت الشيخ النجمي -رحمو اهلل -وال

لموت غيره ,بل سيزدادون صالبة ودوة في دين اهلل إن شاء اهلل
-عز وجل ,-لعظم الحق الواجب عليهم في أعنادهم تجاه

حكاما ومحكومين ,من المسلمين البررة,
دينهم ,وتجاه الناس ً
والمنافقين والكافرين والمبتدعين الفجرة.

وإن كاتب ىذه الكلمات ليعتقد -حال كونو معزيًا األمة

خصوصا-
عموما والسلفيين وعلى رأسهم علماؤىم
ً
اإلسالمية ً

أتباع دينو,
ناصر ِ
ليعتقد أن اهلل مخلف بخير -إن شاء اهلل -وأنو ُ
وأتباع رسولو -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم ,-مهما دل

عددىم ,ومهما زادت غربتهم ,ومهما تكاثر عليهم أىل الباطل,
ص َرُك ُم اللّوُ بِبَ ْد ٍر َوأَنتُ ْم
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النجمي -رحمو اهلل -دد غاب عنا بدنُو؛ فلم
وإذا كان الشي ُخ
ُّ

يغب عنا علمو ,ثم إنو -رحمو اهلل -حلقة في سلسلة طويلة

متصلة بالعلماء الثقات الذين يذبون عن دينو ويذودون عن

حياضو كل ضال وكل دخيل ,ويضربونو بسوط الحق ضرب غريبة
اإلبل ,فكلما ذىب واحد تاله آخر من غير انقطاع ,بحيث

يعرف الحقهم فضل سابقهم.

وليُعلَم أن جراب أىل الباطل واألىواء جراب كبير محشو

مستمرا وينشرونها
باألباطيل واألكاذيب التي يغرفونها منو غرفًا
ً

على الناس بحيث تبلغ اآلفاق ,وىذا شأن الكذاب األفاك ,ولن
يزيدىم افتراؤىم وكذبهم وبغيهم وبهتهم للسلفيين بما لي

وشنارا ,وخزيًا
وعارا
فيهم؛ لن يزيدىم ىذا كلو إال ذُالِّ َ
ً
غاراً ,
وص ً
وبوارا ,ما داموا على تعمد الكذب داتمين,
وخسارا ,وىال ًكا ً
ً
وعلى تشويو أىل العلم وازدراتهم مرابطين ,ولئن أحياني اهلل
وأددرني ألنثرن ما في جرابهم من البغي والكذب ,وما في

َجعبتهم من التلبي والتدلي  ,وألسلخن أمثال ىؤالء الكذابين
والبغاة سلخ ٍ
شاة -إن شاء اهلل ,-ودد دال تعالى(( :فَ َقاتِلُوا الَّتِي
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ادا َكبِ ًيرا)).
اى ْد ُىم بِ ِو ِج َه ً
َ ََ
أسأل اهلل أن يزيد أىل الكذب األفاكين الذين ال يستحيون من

اهلل وال من عباده خزيًا إلى خزيهم ,وأن يحرمهم التوفيق والسداد

((واللّوُ الَ
جزاء بغيهم وكذبهم وافتراتهم وعنادىم وظلمهمَ ,
ي ْه ِدي الْ َقوَم الظَّالِ ِ
ين)).
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كما أسألو سبحانو أن يحفظ السلفيين ,وأن يبارك فيهم ,وأن

يقمع بهم كل عدو لدود ,وكل شيطان مريد ,وأن يُعلي ددرىم,
وأن يرفع ذكرىم ودرجاتهم ,وأن يُِع َّزىم بدينو ,وأن يُِع َّز دينو بهم,
وأن يوفقهم ويهديهم ويسددىم حيثما حلوا أو ارتحلوا ,وأن
يجعل لهم لسان صدق في اآلخرين ,وأن يحسن خاتمتهم ,وأن

يقيهم مصارع السوء ,وأن يجعلهم من ورثة جنة النعيم ,وأن يرزق
الشيخ النجمي رفيع الدرجات في أعلى الجنات بمنو وكرمو,
فإني ِ
أحسبو من أولياتو ,ومن العلماء الذين يخشونو ,واهلل

حسيبو ,وال أزكي على اهلل أح ًدا.
وصلَّى اهلل وسلم على محمد وعلى آلو وسلم.
تم تحريره في يوم الخمي

الموافق :الحادي والعشرين من شهر رجب لسنة تسع

وعشرين وأربعماتة وألف من الهجرة النبوية.
كتبو:
أبو بكر بن ماىر بن عطية بن جمعة
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