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 الرحلة إلى نواآشوط

  الحمد هللا رب العالمين ثم الصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين

بدعوة آريمة من فضيلة اإلمام األستاذ أبي بكر بن عبد الرحمن عيسى المحمودي ، إمام جامع  :وبعد
  بنواآشوط عاصمة موريتانيا اإلحسان ومدير معهد النساء العلمي بمقاطعة الميناء

محمد أحمد لوح  \ب متكرر من مشايخ وعلماء ودعاة فضالء من الموريتانيين لبى شيخنا دبعد طلو
  .بالفوائد والدروسللقيام بزيارة دعوية إلى أراضي الشنقيط، فكانت رحلة ممتعة مليئة دعوتهم 

بعد تمام  م2012\05\11صبيحة الجمعة  S‐S‐Lغادر الشيخ الدآتور محمد أحمد لوح مطار دآار  -1
، إلى نواآشوط -جنععبد اهللا بابا  -أحد طلبته برفقة الخطوط السنغالية الدولية علىوالنصف  التاسعة

العلماء والدعاة واللقاءات العلمية واألخوية مع الدعوية آالخطبة والمحاضرات  للقيام ببعض األنشطة
 .بهمالذين نحسب أن مستقبل الدعوة السلفية بأيديهم واهللا حسي وطلبة العلم رجاال ونساء

العلماء والدعاة أفاضل من  ستقبله ثلة من انطالق الطائرة هبطت في مطار نواآشوط، فابعد ساعة  -2
 - رئيس جمعية اإلحسان ومدير معهد النساءبكر عبد الرحمن  أبو/ وطلبة العلم وعلى رأسهم الشيخ 

المملكة ه ذي بنتقرب الجامع الكبيرال إلى فندق الهدىحيث توجهنا في أروقة المطار  استقباال حارا
 .ولد مرابطأحمد الشيخ مفتي البالد والذي يؤم فيه  ،العربية السعودية

أهمية " حول آلمة وعظية - عبد اهللا بابا جنع -وقبل الخطبة بربع ساعة ألقى تلميذه المرافق له -3
 .جامع اإلحسانفي  "        التوحيد

الفتن وموقف " بعنوان وب المصلينثم صعد شيخنا المنبر فألقى خطبة بليغة وجيزة أثرت في قل -4
 ".المسلم منها

 .، الذي بيد السلفيين"مسجد إحياء السنة"توجه الشيخ إلى حي الكوفة لتدشين  وقبل عصر ذلك اليوم -5
للنساء في جامع " والجماعة خصائص أهل السنة:" عنوان تحت وبعد العصر ألقى الشيخ محاضرة -6

 .وهادفة من المستمعات أسئلة مهمة ونافعةاإلجابة على عدة  ت، وتمالبصرةالخير بحي 

في " سبل النجاة من فتنة النساء" يلقي محاضرة بعنوان  عبد اهللا بابا جنع \في الوقت الذي آان األخ 
 .جامع اإلحسان

 م2012\05\12السبت : وفي اليوم التالي -7
في " صيل العلمالمرأة المسلمة وطرق تح:" بعنوانألقى الشيخ محاضرة في الساعة التاسعة صباحا  -8

 بنواآشوط العلمي معهد النساء
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برنامجين أحدهما  فعملنية، الحادية عشرة إلى إذاعة الجمهورية الموريتاثم توجه بعد تمام الساعة  -9
وسؤال  –سؤال في بيان خطورة الفتن  -: ، أجاب على عدة أسئلة أهمهابالولفية وثانيهما بالعربية 

وسؤال حول واجب العلماء علينا  –وسؤال حول منهج الدعوة إلى اهللا  –في وسائل النجاة من الفتن 
حول آيفية تفعيل العطاء المتبادل بين البلدين وسؤال  –وحدة األمة السبل إلى سؤال حول  –

 .من المدير العام لإلذاعة ن، ثم أعيدا بأمراوقد بث البرنامج.  - السنغال وموريتانيا- الشقيقين

 
اللقاء به، بب بالشيخ أيما ترحيب وفرح فرحمدير العام لإلذاعة ومن ثم توجهنا إلى مكتب ال  - 10

 .للدراسات اإلسالميةبين اإلذاعة والكلية اإلفريقية  مستقبال وبحثا سبل التعاون

 ،دار النعيم فالتقى بالطلبة السنغاليين والغامبيين هناكظهرا توجه الشيخ إلى  ةومع الساعة الواحد - 11
فرح الشباب ثم أجاب على ما تيسر من أسئلتهم، ووإرشادات قيمة ،  فهم بتوجيهات ونصائحأتح

  .قصيدة عبرت عن شعورهم بالفرحةباللقاء حتى أنشد أحدهم 

 
في قاعة " حق األئمة على سائر األمة" بعنوان وبعد عصر ذلك اليوم ألقى الشيخ محاضرة - 12

 مع غفير من الرجال والنساءحضره جبدار الشباب الجديد الكبرى المحاضرات 
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مأدبة عشاء في بيت أحد الدعاة الموريتانيين وهو الشيخ محمد الصوفي، لبى الشيخ دعوة إلى ثم  - 13
 :فيها الذي جادت  قريحته حتى أنشد أبياتا قال

 دآتور أهال في ربا مرتانيا  = يا مرجع العلماء في السنغال يا       
  شْأوا وآان عن المجلِّي نائيا=   يا من جال ُدجن الجهالة حائزا 
  فسعى إليها عاديا ومعاديا=    لم يقبل البدع التي قد عششت 
  حتى أتاح لنا اإلله تالقيا=    قد حدثت عن ذآرآم أعالمنا 
  ومشفعا وثالثيا ورباعيا=     لُسماآم الترحيُب حاُه موترا 

......................  
  وبعلمه وبفضله تتحبر =دار الشباب بالشيخ ُلو تتنوُر 
  عن وحدة في الديِن ال تتبتر=  أهال بكم في ُقطرآم متحدثا 

....................  
  عبد اهللا باب جنغ مرحبا به وباألخ وقال أيضا

  محمٌد أحمد لو الدآتور=         مجلسنا اليوم شٍج مسروُر
  قد زارنا من سينغال داعيا=  شيخ الحديث الواعظ المشهور 

  عن الهوى واالبتداع يزجر=        التوحيد دْأبا ينصر لدعوة 
  أهال بكم في قطر مورتانيا=          آل الرجال هاهنا تكرر 

.....  
  مؤازرا فمرحبا به فتى=       عبد اإلله باَب جنٌك إْذ أتى 

  أْو الِمًزا لصحبه وجافيا=     قد ذاد عن آل النبيِّ مْن عتا 
   

محمد ي يرأسها الشيخ التللتربية واإلصالح لليلة مقر جمعية البر في نفس اآما زار الشيخ  - 14
تخللتها ألوان من الضيافة العربية  من أعضاء الجمعية جلسة هادفة ماتعةوجلس مع المشايخ النووي 
 .المعهودة

 مطارالإلى  الساعة التاسعة نزل الشيخ من فندق الهدى في  م2012\05\13وفي صبيحة األحد - 15
 ،علمية ثمينة بواسطة نائبه في الجامعبباب السيارة فاجئه الشيخ ولد مرابط بهدايا ا مع صاحبه إذ هم

 .علما بأن الشيخ ولد مرابط آان خارج نواآشوط ذلك اليوم
، والتي نرجوا أن تكون مشارآة فعالة لدفع مليئة بالمنافع الدعويةالشيخ الرحلة  هذه خالصة - 16

واهللا ولي  ،يف قلوب حامليها وطالبها وجميع المنتمين إليهاعجلة الدعوة السلفية في موريتانيا، وتأل
 .التوفيق 

  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
 
 
  

  عبد اهللا بابا جنغ. أعده أ
  للشيخالمرافق الخاص 


