
ولياة جلجدود السإلماية
وأحوال دعوتها

عيل بور:ـ-1
.فيها سإتة ماساجد 

وتجرى فى هذه المساجد الدعوة
.  (المداخلة) ال واحد     الجديدية  السلفية

.وفيها سإبعة عشر مادرسإة قرأنية تجويادياة إل واحدة
وعدد طالباته، المكتبإدارة وفيها ماركز واحد للنساء تحت 

تعلمون الكتب المتنوعة السإلماية، يا إمارأة ماسلمة100
ماثل:عمدة الحكام وماسائل الجاهلية وصفة صلة النبى

.صلى الله عليه وسإلم

ويوجد قرى تابعة للمديرية مثل:
عيل شيل:      -  1

ويادرس، المكتبإدارة وياوجد فيها ماسجد واحد تحت 
.فيه عمدة الحكام وريااض الصالحين والجروماية

 مانها تحتةواحد، وفيها سإتة مادارس قرأنية تجويادياة
المكتب.

عيل قوحلى:         -  2
وفيها ماسجدان يادرس فيهما تفسير القرأن مان أشرطة

 .سإمعية لحد المشاياخ
ثالثاة تجويادياة وأسإاتذتها، وفيها أربعة مادارس قرأنية

ماقتنعون بالجهاد. 

جـ- وبحو:



ويادرس فيهما الكتب، المكتبإدارة وفيها ماسجدان تحت 
كشف الشبهات وعمدة الحكام وسإلم المتنوعة ماثل:

الوصول.

مالحظة:ـ
انقطعت الدراسإة التى كان ياقرأها الشيخ فى ماديانة وبحو

 إنشغاله بأماور الدعوة العاماة.ببعد توليه دعوة الولياة ‘بسب
نآوبعض الكتب كانت دروس خاصة للنساء ماثل:تفسير القر

وسإلم الوصول وريااض الصالحين.ودروس عاماة:ماثل تفسير
ن الكريام فى المساجد ورحيق المختوم وكتاب الكبائر آالقر

وكذلك دروس خاصة لبعض طلبه الخاصة ماثل:كشف
الشبهات وروضة النوار وسإلم الوصول 

وياوجد أياضا بعض مان طلب الشيخ ياستمعون دروسإا مان
أشرطة ماتنوعة ماثل:تفسير القرأن الكريام وعمدة الحكام

وصور مان حياة الصحابة والقواعد الفقهية.
ومان الجديار بالذكر بأن الشيخ-جزاه الله خيرا- فتح دورة

طفل27ن وتخرج بيده آ الحافظين للقر دون البلوغللطفال
 ماتنوعةاياحفظون تفسير إبن كثير بأكمله وياحفظون كتب

كالفرائض وغيره.
وفتح دورة ثاانية أياضا  لسبعة وعشريان طفل أياضا.

وفيها مادرسإتين نظامايتين ياشرفهما المكتب,ويادرس فيهما
 وفتح المجيد,وإصلحا,كتب ماتنوعة ماثل أخلقا المجاهد

المجتمع.

ج- طع:ـ
فيها ماسجدان,وسإبعة مادارس قرأنية إثانان بالتجوياد.

وفيها ماركز خاص للنساء ويادرس فيه كتب:ماثل كشف
نآالشبهات وخذ عقيدتك وشروط ل إله إل الله وتفسير القر

 ودعوة شوارعها فى ياوم120الكريام وعدد طالباته 
الخميس والجمعة.



وفيها مادرسإة نظاماية ياشرفها المكتب.

د- جعر:ـ
المكتب ياقرأ فيهما:تفسيرإدارة فيها ماسجدان كبيران تحت 

القرأن والدلئل وكتاب التوحيد والعقيدة الطحاوياة والعقيدة
الواسإطية.

االمكتب وعدد طلبهإدارة نية تحت آوفيها مادرسإة قر
.طالب 100

هـ- عذلى:
فيها ماسجد واحد ويادرس فيه:تفسير القرأن الكريام وبلوغ 

المرام وريااض الصالحين والقواعد الفقهية وفيها مادرسإة
غير تجويادياة.

و- درى:
فيها ماسجد واحد يادرس فيه عمدة الحكام وفيها خمسة

.مادرسإة قرأنية واحدة مانها تجويادياة
 

عيل غرس:ـ-2
سإلطة السلفيةفيها أربعة ماساجد  وهى تحت 

جماعة التبليغ.والجديادياة والصوفية 
ولها قرى تابعة وهى كالتى:ـ، نيةآوفيها سإتة مادارس قر 

أ- عيل لهلى:-
خر تحتآالمكتب والسإلطة فيها ماسجدان واحد تحت 

ن الكريام مان أشرطةآلصوفية  ويادرس فيهما تفسير القرا
.والقول المفيد فى أدلة التوحيد ،

وفيها ماركز للطفال ويادرس فيه كتب ماتعددة ماثل:تفسير
ن الكريام والواجيات المتحتمات والعقيدة الواسإطيةآالقر

ونخبة والعقيدة الطحاوياة وماصطلح الحدياث ماثل البيقونية
الفكر.



نية واحدة تحت المكتب.آوفيها أربعة مادارس قر

ب- أودوين:ـ
 المكتب ويادرس فيه تفسير إدارةحد تحتاوفيها ماسجدان و

ن مان أشرطة .آالقر
جـ- ورمولى:ـ

نية وليس فيها نشاطاتآفيها ماسجد واحد ومادرسإة قر
دعوياة.

شرق جلجدود(الراضى المفتوحة
)  قريبا

عيل طير:-3

وهى ماديانة كبيرة وعدد سإكانها هائل جدا وعدد ماساجدها
سإتة وليس فيها دعوة سإلفية والناس صنفان صوفيون

وتكفيرياون.
نية للتكفير ولهم مركز  آ  ثمانية مدرسة قر

كبير‘ومن ثمار دعوتهم الخبيثة  أنهم نهبوا
إمرأة واستحلوا زواجهن بعد تكفير78

‘والبقية الخرى ماوالية للصوفية وياوجد قرى تابعةأزواجهن
لهذه المديانة وهى كالتالى:

مسغواى:-1
وفيها ماسجدان‘واحد كبير وكانت فيه ثالثاة قبور واحد

وياوجد فيها، فى الصف الول واثانان فى الصف الثانى
ع قربات الصوفية وهىيأربعة أمااكن كبير وماهيأة لتجم

أمااكن مابنية والناس فى جهل عميق وشرك ل ياعرفه إل
وليس فى ماساجدها ماكبراتالله وياحتاجون إلى دعاة 



 وكثف الخوة لهم ماحاضراتالصوت وزعموا أنها بدعة
عاماة فى شوارع المدن والقرى.

وعناويان المحاضرات كانت ماتنوعة ماثل:
والنهي عن المنكر.المار بالمعروف -1
.وشروط لإله إلالله-2
.والصدقة عن الميت -3
.زياارة القبور بين المشروع والمذماوم-4
.النكاحا بين المشروع والمذماوم-5
.السإتسقاء بين المشروع والمذماوم-6
.مان هم أهل السنة والجماعة -7
.دعاء الماوات‘الذبح لغير الله  -8
.الطواف حول القبور-9

.حكم بناء القبور والتجصيص عليها-10
ًد الرحال إليهاوإدعاء علم الغيب-11 حكم السفر للقبور وش

.وماا فى قلوب الناس
.حكم السحر والسحرة-12
.إتيان الكهنة وتصدياق خرافاتهم-13
لتحاكم إلى غير شرع الله.ا-14

عيل هريرى:-2
وفيها ماسجد واحد‘وأحوالها ماثل ماسغواى. 

جـ- عيل ميحان:ـ
وفيها ماسجد واحد وليس فيه ماكبر للصوت.

جل عد:ـ-4
وفيها، فيها ثالثاة ماساجد‘وهى عامارة بالسكان 

وعدد طلب إحدى المدرسإتين، مادرسإتان نظامايتان
وعدد طلب،  وكانت تحت هيئة نصرانية600

ات فيجاليالطالبا‘وهى تحت 400المدرسإة الخرى 
.الخارج




