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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 األولىالخطبة 

الحمدهلل رب العالمٌن، الذي ال ٌبلػ مدحته القائلون، وال ٌحصً نعماءه العادون، 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له وأشهد أن محمد عبدهللا ورسوله، اللهم 

 صل وسلم على سٌدنا محمد وعلى آله الطٌبٌن الطاهرٌن.

بتالء،  بسم هللا ا ما وجدنا فً هذه الدنٌا إال لالعلم أننن نحن أٌها اإلخوة المصلون .. 

ِدهِ  الَِّذي َتَباَركَ )الرحمن الرحٌم  ٌَ ء   ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  اْلُمْلكُ  ِب ًْ  اْلَمْوتَ  َخلَقَ  الَِّذي. َقِدٌر   َش

اةَ  ٌَ ْبلَُوُكمْ  َواْلَح ٌَ ُكمْ  لِ ٌُّ فٌجب علٌنا ان ذا فقهنا هذا فإ. (اْلَؽفُورُ  اْلَعِزٌزُ  َوُهوَ  َعَمالا  أَْحَسنُ  أَ

بتالء بتكالٌؾ هللا سبحانه وتعالى ا فً هذه الدنٌا لعبادة هللا ولالنا إنما وجدننعرؾ أ

ٌجب علٌنا أن نتعامل  فً كتابه العزٌز وعلى لسان نبٌه األكرم  ألتً أوردها

باده بمنتهى الحذر، وبمنتهى وأن ال نتعدى حدود ما أنزل هللا ألن هللا وعد عمع ذلك 

الصابرٌن بجنة عرضها السموات واألرض وألنه توعد عباده الفاجرٌن والفاسقٌن 

لمنطقة العربٌة ٌمر الٌوم بالشعب الٌمنً، بل با بعذاب ألٌم فً الدنٌا واآلخرة، وإن ما

 بؤسرها ال ٌعدو أحد أمرٌن:ـ 

العربٌة بتالء ، إن ما ٌحدث الٌوم فً الساحة إما أن تكون عقوبة وإما أن تكون اــ 

وباألخص فً الساحة الٌمنٌة إما أن ٌكون عقوبة من هللا سبحانه وتعالى ، وإما أن 

ٌكون ابتالء، وال نستبعد أن ٌكون األمر عقوبة، ال نستبعد أن ٌكون األمر عقوبة ؛ 

مثال على ألن الناس فً كثٌر من األحٌان تعدوا حدود ما أنزل هللا، ولنضرب لكم 

الشؤن كله، تفرق الناس وتمزق الناس وتشتت هذا ر فً ثذلك  ٌبقى األهم واألك

الناس وتحزب الناس، وهللا نهانا عن التفرق وعن التحزب وعن الشتات فً آٌات 

من كتابه العزٌز الذي ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من  خلفه، وما نعانٌه الٌوم 

عنه ألٌس قال هللا تعالى: هللا  هو نتٌجة التفرق والتشرذم والتفرق والتحزب الذي نهى

قُواْ  َوالَ  َجِمٌعاا  هللاِّ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُمواْ )  َوَتْذَهبَ  َفَتْفَشلُواْ  َتَناَزُعواْ  َوالَ : )( وقال َتَفرَّ

اِبِرٌنَ  َمعَ  هللاَّ  إِنَّ  َواْصِبُرواْ  ِرٌُحُكمْ  هِ  ُمِنٌِبٌنَ ( ألٌس قال هللا تعالى: )الصَّ ٌْ قُوهُ إِلَ  َواتَّ

اَلةَ  ُمواَوأَِقٌ قُوا الَِّذٌنَ  ِمنَ .  اْلُمْشِرِكٌنَ  ِمنَ  َتُكوُنوا َواَل  الصَّ عاا  َوَكاُنوا ِدٌَنُهمْ  َفرَّ ٌَ  ُكلُّ  ِش

ِهمْ  ِبَما ِحْزب   ٌْ   .(َفِرُحونَ  لََد

هار والنجم والطٌر واللٌل والن والشمس والقمر نألسنا نحن من حمل الحمار والحصا

وتحزبنا ألحزابنا  ؟نا إلى ؼٌر سبٌل هللاهتوج الذٌن ألٌس ما نحنوما إلى ذلك؟ 

ق وهذا القتال، وهذه الدماء النتٌجة هذا التناحر، وهذا التمزفكانت  ؟وفئاتنا وطوائفنا

 أَن َعلَى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  قُلْ : )لماذا نسٌنا قول هللا  لتً تسفك ٌومٌا، هو نتٌجة التفرق.ا

ْبَعثَ  ُكمْ  ٌَ ٌْ ن َعَذاباا  َعَل ْلِبَسُكمْ  أَوْ  أَْرُجلُِكمْ  َتْحتِ  ِمن أَوْ  مْ َفْوِقكُ  مِّ عاا  ٌَ ٌَ ٌُِذٌقَ  ِش  َبؤْسَ  َبْعَضُكم َو

ؾَ  انُظرْ  َبْعض   ٌْ ؾُ  َك اتِ  ُنَصرِّ ٌَ ْفَقُهونَ  لََعلَُّهمْ  اآل ْلِبَسُكمْ  أَوْ ( هذه آٌة من آٌات هللا )ٌَ ٌَ 
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عاا  ٌَ لعاصٌن هو نفس ما توعد هللا سبحانه وتعالى عباده ا( وما ٌحدث الٌوم ِش

  .، هذه نتٌجة التفرق ال شك فً ذلكوالمتمردٌن والخارجٌن عن حدود هللا 

ومن أمثلة المخالفات التً تكون نتٌجتها مثل هذا العذاب األلٌم عندما تسخر المنابر 

وتمزٌق أواصر لشحن صدور الناس  ،ما سخرت المنابر عقودا من الزمنولطال

 بؽضاء بٌن الناس.ثارة األحزاب والالمحبة بٌن الناس وإ

عرفنا المساجد وسمعنا تلك النؽمة الطائفٌة التً تدعو إلى تفرق المجتمعات 

الروافض والمجوس طالما سمعناها فً أكثر من منبر، وطالما سمعناها فً 

الكتب وألفت سمعناها فً حلقات الدرس، وطالما كتبت بها  بات، وطالماالمناس

ل تهدى وال تباع، وهكذا تمزق النسٌج ، وأهدٌت بها الكتب كما ٌقاتالمإلفا

من هم أهل إٌمان وأهل فقه االجتماعً، والكل ٌعرؾ كل المعرفة، أن الناس فً الٌ

حكمة ، لكن سمحوا لداعً الشٌطان ، وتسلل الشٌطان إلى قلوبهم عبر هذه وأهل 

وال  المنافذ ــ لألسؾ الشدٌد ــ طٌلة عقود من الزمن والناس ٌسمعون وال ٌنكرون

  ؽٌرون.ٌ

الناس  د خاصة وجامعات خاصة تنفث فً قلوبمعاهومدارس خاصة ت لذلك وأنشئ

سموم الحزبٌة والطائفٌة والمذهبٌة، حتى صار الفرد ٌعتقد فً أخٌه الذي صلى معه 

، وسكن معه فً نفس البٌت، ٌعتقد أنه نفس المسجد، وأكل معه نفس الطعام فً

ٌستحق القتال قبل الٌهود ً وأنه رافض وأنه مجوسً، وأنهكافر، وأنه فاسق 

والنصارى، ألٌس ما هذا هو الواقع؟ ألٌس ما هذا هو الحاصل؟ هو نتٌجة الشحن 

الطائفً المستمر طٌلة عقود من الزمن، ولعل الحكومات السابقة والمتعاقبة لم تنتبه 

لهذا األمر بل سهلت لهذا األمر، وأصدرت التراخٌص لمدارس خاصة وجامعات 

حتى صار فً تلك المدارس معامل لتفخٌخ  ومدارس خاصةهد خاصة، خاصة ومعا

العبوات الناسفة واألحزمة الناسفة والسٌارات المفخخة والدراجات المفخخة هذا هو 

  .الحاصل

سبحانه وتعالى، والشحن الطائفً وهللا سبحانه  هللا التقصٌر فً حق هذا نتٌجة

قُولُواْ  لِِّعَباِدي َوقُلوتعالى ٌقول: ) ًَ  الَِّتً ٌَ َطانَ  إِنَّ  أَْحَسنُ  ِه ٌْ نَزغُ  الشَّ َنُهمْ  ٌَ ٌْ  إِنَّ  َب

َطانَ  ٌْ ِبٌناا  َعُدّواا  لِإِلْنَسانِ  َكانَ  الشَّ وهللا ٌخبرنا فً  ،وهذا هو نتٌجة مخالفة كتاب هللا(، مُّ

ْحَذرِ )ه العزٌز: كتاب ٌَ  َعَذاب   ٌُِصٌَبُهمْ  أَوْ  ِفْتَنة   ُتِصٌَبُهمْ  أَن أَْمِرهِ  َعنْ  ٌَُخالِفُونَ  الَِّذٌنَ  َفْل

ا، أولٌس ما قال تعالى: )(أَلٌِم   ِصٌَبة   أََصاَبْتُكم أََولَمَّ َها أََصْبُتم َقدْ  مُّ ٌْ ْثلَ  قُلْ  َهـَذا أَنَّى قُْلُتمْ  مِّ

 ( أَْنفُِسُكمْ  ِعندِ  ِمنْ  ُهوَ 

ار المطبق ، ونتٌجة والٌوم الشعب الٌمنً ٌعٌش حالة من العٌش الضنك نتٌجة الحص

لشعب الٌمنً نتٌجة ، وعدم توافر وتدفق المواد الؽذائٌة والدوائٌة لء األسعارؼال

لماذا ال نسؤل أنفسنا ما السبب فً ذلك؟ نعم هناك عدوان ال شك الحصار المطبق؛ 

، ما نزل ن نفهم أنه ال بد لكل شًء من سببفً ذلك، هناك عدوان لكن ٌجب علٌنا أ
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فع إال بتوبة( ما نزل بالء إال بذنب وما رعلٌه: )ال اإلمام علً سالم هللا بالء كما ق

 َكَسَبتْ  ِبَما َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ِفً اْلَفَسادُ  َظَهرَ ؟ )ألٌس ما نراه بالء ،نبما نزل بالء إال بذ

ِدي ٌْ ٌُِذٌَقُهم النَّاسِ  أَ ْرِجُعونَ  لََعلَُّهمْ  َعِملُوا الَِّذي َبْعضَ  لِ ٌَ).  

ق بٌن من السنة اإللهٌة جارٌة فً كل األحوال ال تفرِّ هذ ه اآلٌات واضحة وسنة هللا 

، وال من فً الٌوم، وال من فً الحاضر من بعدهمفً وقته، وال  كان مع النبً 

 هللاَِّ  لُِسنَّتِ  َتِجدَ  َولَن َتْبِدٌالا  هللاَِّ  ِلُسنَّتِ  َتِجدَ  َفلَنمن فً المستقبل هً سنة هللا: ) وال

 (.َتْحِوٌالا 

وأنه لٌس  ،على مخالفة كتاب هللا وسنة رسولهناس فً إصرار شدٌد حتى اللحظة وال

ب اإلصالح أو ؼٌرها من صالح ما ٌسمى باألحزاب سواء كان مإتمر أو كان حز

لى هللا ، لٌس من صالح أحدهم مخالفة كتاب هللا وسنة رسول هلل صمن األحزاب

 .(له وسلمآعلٌه و

اقد قال هللا:  )نحن فٌه ألٌس الذي  ءاآلٌات واضحة مثال فً شؤن هذا الؽال َها ٌَ ٌُّ  أَ

قُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  ًَ  َما َوَذُرواْ  هللّاَ  اتَّ َبا ِمنَ  َبِق ْإِمِنٌنَ  ُكنُتم إِن الرِّ  َفؤَْذُنواْ  َتْفَعلُواْ  لَّمْ  َفإِن . مُّ

نَ  ِبَحْرب   (. حتى ُتْظلَُمونَ  َوالَ  َتْظلُِمونَ  الَ  أَْمَوالُِكمْ  ُرُإوسُ  َفلَُكمْ  ُتْبُتمْ  َوإِن َوَرُسولِهِ  هللاِّ  مِّ

فً حالة  وٌبٌع أذون الخزانة أذون الخزانة، ظة والبنك الٌمنً المركزي ٌصدراللح

ولعله لم ٌسلط الضوء  ،الشعواء ضد كتاب هللا وسنة نبٌه من الحرب الصرٌحة

عن على هذا األمر، وال تكلم الخطباء عن هذا األمر، وال ٌتحرك الناس فٌما بٌنهم 

ا خالفنا كتاب هللا الذي نحن فٌه، لمّ وهذا الظلم أن هذا األمر هو السبب فً هذا الظلم 

  جهة الشعب.رسمٌا من جهة الحكومة ومن  رسمٌا

مٌة بمائة ئة ملٌون وهحتى اللحظة ٌبٌعون م الخزانة أذون ،خالفوا كتاب هللا

ا بعد فً رأس مٌة، ٌبٌعون للتاجر على أساس أن ٌقتضٌها فٌمملٌون وهوعشرٌن 

أٌما قرض )، هذا هو الربا بعٌنه، وخزانة العامة بؤكثر من ذلك بكثٌرالشهر من ال

، فهل فهمنا وعٌد هللا: ص(( كما ورد عن الصادق رسول هللا )جر فائدة فهو ربا

نَ  ِبَحْرب   َفؤَْذُنواْ  َتْفَعلُواْ  لَّمْ  َفإِن) نذهب بعٌدا  لماذا ؟لماذا نذهب بعٌدا ،(َوَرُسولِهِ  هللاِّ  مِّ

لٌمة التً تمس التً تعقبها هذه النتائج المحبطة المحزنة األسباب وال نبحث عن األ

 كل الناس جمٌعا؟ 

أٌن  هكذا قالها نبٌكم رباي فً الدنٌا واآلخرة(، لربا ومانع الزكاة حآكل ا)

كالم أٌن النجدة االقتصادٌة الذٌن ٌفهمون   أٌن الفالسفة؟ أٌن البروفٌسور؟ الدكاترة ؟

 ٌقدمونه على كل كالم.هللا و

قد حدث فً إنه وال بد من معالجات كهذه، ف ،إن حالتنا االقتصادٌة ال تسمح :إذا قالوا

اعهد رسول هللا ما هو أعظم من ذلك، فقال عز من قائل : ) َها ٌَ ٌُّ َما آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ  إِنَّ

ْقَرُبواْ  َفالَ  َنَجس   اْلُمْشِرُكونَ  لَةا  ِخْفُتمْ  َوإِنْ  َهـَذا َعاِمِهمْ  َبْعدَ  اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  ٌَ ٌْ ( شدة، َع
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لَةا  ِخْفُتمْ  َوإِنْ ) حرج وهذا ما نعٌشه الٌوم فقر، ٌْ  َشاء إِن َفْضلِهِ  ِمن هللّاُ  ٌُْؽِنٌُكمُ  َفَسْوؾَ  َع

، ولعله لم ٌكن ألولئك فً عهد النبً فً مكة ٌة واضحةاآل ،(َحِكٌم   َعلٌِم   هللّاَ  إِنَّ 

الذٌن المكرمة مصدر دخل ؼٌر السٌاحة، ما ٌسمى بالسٌاحة الدٌنٌة للحجاج والعمار 

ألن مكة لم تكن أرضا زراعٌة، ولم ٌكن هناك بترول  ٌفدون إلى بٌت هللا الحرام؛

ى مكة وال مشتقات نفطٌة وال دخل ؼٌر ما ٌؤتً من قبل الحاج أو المعتمر إل

َما)المكرمة، ومع ذلك قٌل لهم:  ْقَرُبواْ  َفالَ  َنَجس   ْلُمْشِرُكونَ ا إِنَّ  َبْعدَ  اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  ٌَ

لَةا  ِخْفُتمْ  َوإِنْ  َهـَذا َعاِمِهمْ  ٌْ   .(َفْضلِهِ  ِمن هللّاُ  ٌُْؽِنٌُكمُ  َفَسْوؾَ  َع

، فإنه تفتح بعض المشارٌع لدعم االقتصاد الوطنًكما ٌقال  ولعل من العجائب أنه

ٌسمى بالتشجٌع والتروٌج  ما ٌه محمد التً تخالؾ شرع هللا وهدي نب

كما تعلمون هو إٌجاد الفوضى وتوفٌرها فً الفنادق  حً، والتروٌج السٌاالسٌاحً

وٌدعمون االقتصاد  وتسهٌل أمور الفسق من الؽناء والمالهً التً حرمها هللا 

 الوطنً بما حرم هللا سبحانه وتعالى.

، ما ٌعانٌه الناس ما ٌنبؽً أبعد الحدود ن نتائجها وخٌمة إلىهذه األمور ما من شك أ

التً تعرضت  لتصرفات الهوجاء العوجاء الخرقاءأن ٌستبعدوا أن سببه هو تلك ا

ْحلِلْ  َوَمن)لسخط هللا ،  هِ  ٌَ ٌْ  َوَعِملَ  َوآَمنَ  َتابَ  لَِّمن لََؽفَّار   َوإِنًِّ.  َهَوى َفَقدْ  َؼَضِبً َعلَ

 .(اْهَتَدى ُثمَّ  َصالِحاا 

 إلٌها هً المخالفةالمخالفات التً ٌجب أن نلفت أنظار الناس وأنظارنا  أال وإن من

اعز من قائل: )ٌة والصرٌحة لكتاب هللا، حٌن قال حقٌقال َها ٌَ ٌُّ ِخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ  َتتَّ

ُهودَ  ٌَ اء َوالنََّصاَرى اْل ٌَ اء َبْعُضُهمْ  أَْولِ ٌَ َتَولَُّهم َوَمن َبْعض   أَْولِ نكُ  ٌَ هُ  مْ مِّ  الَ  هللّاَ  إِنَّ  ِمْنُهمْ  َفإِنَّ

ْهِدي الِِمٌنَ  اْلَقْومَ  ٌَ  َولَنوالقائل سبحانه وتعالى فً آٌة واضحة وصرٌحة: ) ،(الظَّ

ُهودُ  َعنكَ  َتْرَضى ٌَ ِبعَ  َحتَّى النََّصاَرى َوالَ  اْل  َتْرَكُنواْ  َوالَ وقال عز من قائل: ) ،(ِملََّتُهمْ  َتتَّ

ُكمُ  واْ َظلَمُ  الَِّذٌنَ  إِلَى ارُ  َفَتَمسَّ ن لَُكم َوَما النَّ اء ِمنْ  هللاِّ  ُدونِ  مِّ ٌَ ومع  ،(ُتنَصُرونَ  الَ  ُثمَّ  أَْولِ

 ،هدات االستراتٌجٌة كما ٌسمى أو كما ٌقال بعٌدة المدىاذلك ترى التحالفات والتع

وهلم جرا مع دول الكفر مع الٌهود والنصارى،  ،القتصادٌة واألمنٌةاالعسكرٌة و

ارٌحة لقول الحق سبحانه وتعالى: )فة واضحة وصهً مخال َها ٌَ ٌُّ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ

ِخُذواْ  ُهودَ  َتتَّ ٌَ اء َوالنََّصاَرى اْل ٌَ  .(أَْولِ

الة هً نفسها ما ٌعمله الٌوم حكام الخلٌج وزعماء العرب اموالوإذا لم تكن 

علٌكم حضور  ولعله باألمس القرٌب ال ٌخفى ،والمسلمٌن مع الٌهود والنصارى

ال ٌصدرون أمرا وال ٌقرون الذٌن أمر المسلمٌن ٌسة الوزراء لبرٌطانٌا مع والة رئ

ع أمرا إال بعد الرجوع إلى مشورة الٌهود والنصارى، واألمر واضح كل الوضوح م

ِخُذونَ ٌَ  الَِّذٌنَ  . أَلٌِماا  َعَذاباا  لَُهمْ  ِبؤَنَّ  اْلُمَناِفِقٌنَ  َبشِّرِ الحق سبحانه وتعالى: )قول   تَّ

اء اْلَكاِفِرٌنَ  ٌَ ْبَتُؽونَ  اْلُمْإِمِنٌنَ  ُدونِ  ِمن أَْولِ ٌَ ةَ  ِعنَدُهمُ  أَ ةَ  َفإِنَّ  اْلِعزَّ   .(َجِمٌعاا  هلِلِّ  الِعزَّ
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ٌمن ٌشكل خطرا على المجتمع ن الٌستمعون لمشورة الخبراء الؽربٌٌن؛ بؤنالٌوم 

لدول أن تسارع كما ٌقال ومن المفروض على هذه ا ،وعلى المجتمع الدولً اإلقلٌمً

ستفحل خطرها كما أو لدفن هذه الطائفة، قبل أن ٌ ،، لوأد هذه الطائفةلوأد هذه الفتنة

نع من أن ٌشكلوا أموالهم وأفرادهم ذكر ذلك نتنٌاهو رئٌس وزراء إسرائٌل، وال ما

، وهللا ةضحوجٌشهم وعدتهم وعتادهم من أجل قتل إخوانهم المسلمٌن فً ضربة وا

اوتعالى ٌقول: )سبحانه  َها ٌَ ٌُّ نَ  َفِرٌقاا  ُتِطٌُعواْ  إِن آَمُنَواْ  الَِّذٌنَ  أَ  اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذٌنَ  مِّ

وُكم ُردُّ   القتال الذي أشار إلٌه النبً ، والمراد بالكفر هنا (َكاِفِرٌنَ  إٌَِماِنُكمْ  َبْعدَ  ٌَ

ٌضرب  عدي كفارال ترجعوا بفً وصٌته، وهً آخر وصٌة له الوصٌة الخالدة: )

  .(بعضكم رقاب بعض

، ومن أجل النصارى ومصالح النصارى ومصالح الٌهودي فمن أجل الٌهودي

نا فً  السعودٌة حربا ضروسا ضدنا، واستخدموا المعاندٌن المحاربٌن ٌشن إخوان

، والٌوم ٌرٌدون أن إخوانا لنا كانوا هنا فً صنعاء ذلك واستؤجروا فً ذلكفً 

فاتحٌن، بٌنما كانوا فً صنعاء ولهم ما ألهل صنعاء  - ا ٌقولونكم - ٌدخلوا صنعاء

ولم ٌطاردهم أحد، ولم ٌسؤلهم عنهم  ،وعلٌهم ما على أهل صنعاء، لم ٌالحقهم أحد

، وهللا سبحانه وتعالى الشٌطان لكنهم استمعوا لوحًأحد، وهذا معلوم  لدى الجمٌع 

ُكمُ  واْ َظَلمُ  الَِّذٌنَ  إِلَى َتْرَكُنواْ  َوالَ ٌقول: ) ارُ  َفَتَمسَّ ن لَُكم َوَما النَّ اء ِمنْ  هللاِّ  ُدونِ  مِّ ٌَ  ُثمَّ  أَْولِ

  .(ُتنَصُرونَ  الَ 

وبة، ن ٌكون عقإما أ م ال ٌعدو أحد أمرٌن:ما ٌحدث الٌو ،هذا األمر الذي ذكرت لكم

ولعلً فً ختام الخطبة األولى أذكركم بقول هللا تعالى:  والعقوبة كما قلت لكم واردة،

ْبَعثَ  أَن َعلَى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  لْ قُ ) ُكمْ  ٌَ ٌْ ن َعَذاباا  َعلَ ْلِبَسُكمْ  أَوْ  أَْرُجلُِكمْ  َتْحتِ  ِمن أَوْ  َفْوِقُكمْ  مِّ ٌَ 

عاا  ٌَ ٌُِذٌقَ  ِش ؾَ  انُظرْ  َبْعض   َبؤْسَ  َبْعَضُكم َو ٌْ ؾُ  َك اتِ  ُنَصرِّ ٌَ ْفَقُهونَ  لََعلَُّهمْ  اآل ٌَ).  

لً ولكم وللمإمنٌن فاستؽفروه إنه هو الؽفور  قلت ما سمعتم وأستؽفر هللا العظٌم

 الرحٌم.

 

 الخطبة الثانية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمٌن، وأحمده تعالى وأستؽفره وأستهدٌه الهدى، وأشهد أن ال إله 

وسالمه هللا إال هللا وحده ال شرٌك له ، وأشهد أن محمدا عبد هللا ورسوله صلوات 

 ه الطٌبٌن الطاهرٌن..علٌه وعلى آل

أنه إما أن  ولٌجوز إهماله، ذكرت لكم األمر األ ً والواألمر الثانً: الذي ال ٌنبؽ

أن أحدا  وما من شك ،ٌكون عقوبة والعقوبة ؼٌر مستبعدة، وإما أن ٌكون ابتالء



ٙ 
 

مانتهم ، أ، واألولٌاء والصالحٌن وال فً فضلهم وال فً فً نزاهة األنبٌاء كٌشكال

مانهم، وال فً قربهم من هللا ،  وال فً طاعتهم هلل ، وال فً ابتعادهم كل وال فً إٌ

البعد عن معصٌة هللا ، ومع ذلك حدثت مثل هذه األمور، وحدثت مثل هذه المآسً 

آل نبٌنا نبٌنا وعلٌهم وعلى  فً حق األنبٌاء صلوات ربً وسالمهوالفتن ، حتى 

ٌِّنذلك فً قوله تعالى: وهللا تعالى قد أشار إلى  الطٌبٌن الطاهرٌن. ن َوَكؤَ ً   مِّ ِب  َقاَتلَ  نَّ

ٌُّونَ  َمَعهُ   َوهللّاُ  اْسَتَكاُنواْ  َوَما َضُعفُواْ  َوَما هللاِّ  َسِبٌلِ  ِفً أََصاَبُهمْ  لَِما َوَهُنواْ  َفَما َكِثٌر   ِربِّ

اِبِرٌنَ  ٌُِحبُّ  َنا َقالُواْ  أَن إاِلَّ  َقْولَُهمْ  َكانَ  َوَما .الصَّ  أَْمِرَنا ِفً َوإِْسَراَفَنا ُذُنوَبَنا لََنا رْ اْؼفِ  ربَّ

  .(اْلَكاِفِرٌنَ  اْلَقْومِ  َعلَى وانُصْرَنا أَْقَداَمَنا َوَثبِّتْ 

وال الخطاٌا وال  كون كثٌر من الناس فً حالة الصالح ال ٌمارسون الذنوبقد ٌ

عن ٌصلون أرحامهم، ٌكفون أنفسهم  زكواتها، أموالهم و ، ٌنفقون صدقاتاألوزار

 ألن ؛ومع ذلك االبتالء وارد ،دٌطهرون قلوبهم عن الؽل والحس ،الؽٌبة والنمٌمة

 َخلَقَ  الَِّذي)تالء، وقد ذكرت لكم اآلٌة السابقة فً سورة الملك بسنة هللا فً خلقه اال

اةَ  اْلَمْوتَ  ٌَ ْبلَُوُكمْ  َواْلَح ٌَ ُكمْ  لِ ٌُّ لما اجتمع األحزاب  ،(اْلَؽفُورُ  اْلَعِزٌزُ  َوُهوَ  َعَمالا  أَْحَسنُ  أَ

من ماذا قال المإمنون الصابرون  ،على النبً وأصحاب النبً فً المدٌنة المنورة

ا)أصحاب النبً لما رأوا األحزاب:   َوَعَدَنا َما َهَذا َقالُوا اأْلَْحَزابَ  اْلُمْإِمُنونَ  َرأَى َوَلمَّ

 ُ ُ  َوَصَدقَ  َوَرُسولُهُ  هللاَّ   .(َوَتْسلٌِماا  إٌَِماناا  إاِلَّ  مْ َزاَدهُ  َوَما َوَرُسولُهُ  هللاَّ

ابتالء ال بد أن تدور، )وعجلة اال ،إن عجلة الحٌاة ال بد أن تتحرك َذرَ  هللّاُ  َكانَ  مَّ ٌَ  لِ

هِ  أَنُتمْ  َما َعلَى اْلُمْإِمِنٌنَ  ٌْ ِمٌزَ  َحتَّىَ  َعَل ٌِّبِ  ِمنَ  اْلَخِبٌثَ  ٌَ ٌُْطلَِعُكمْ  هللّاُ  َكانَ  َوَما الطَّ  َعلَى لِ

ْجَتِبً هللّاَ  َولَِكنَّ  بِ اْلَؽٌْ  ُسلِهِ  ِمن ٌَ َشاءُ  َمن رُّ قُواْ  ُتْإِمُنواْ  َوإِن َوُرُسلِهِ  ِباهللِّ  َفآِمُنواْ  ٌَ  َفلَُكمْ  َوَتتَّ

  ، ال بد من االبتالء.(َعِظٌم   أَْجر  

من أٌن جاءت لنا؟  وكثٌر منهم  ؟ما هذه المحنة التً جاءت لنا :كثٌر من الناس قالوا

رحم هللا من جلب لنا ال رحم هللا من كان السبب، ال  ، ٌقول:واضحةٌرسل إشارات 

بتالء اإللهً وهو ٌعرؾ من الذي ٌشٌر إلٌه؟ االبتالء وارد، اال ،هذه المصائب

، ال وارد، سواء كان سببه الشعار الذي بعض الناس منزعج منه، أو كان أمرا آخر

لصادقٌن منهم والكاذبٌن فً تعالى بٌن عباده اسبحانه ، ٌمٌز هللا وبد من ابتالء

ا؛ )دعواهم، واآلٌات واضحة فً هذا المجال، هذه اآلٌة واضحة  اْلُمْإِمُنونَ  َرأَى َوَلمَّ

ُ  َوَعَدَنا َما َهَذا َقالُوا اأْلَْحَزابَ  ُ  َوَصَدقَ  َوَرُسولُهُ  هللاَّ  إٌَِماناا  إاِلَّ  َزاَدُهمْ  َوَما َوَرُسولُهُ  هللاَّ

 .(َوَتْسلٌِماا 

وعد آخر، هذا الوعد الذي أشار  هذا الوعد إنما الذي وعدهم هللا ورسوله؟  السإال:

 َتْدُخلُواْ  أَن َحِسْبُتمْ  أَمْ )إلٌه المفسرون فً قول الحق سبحانه وتعالى فً سورة البقرة: 

ةَ  ا اْلَجنَّ ؤِْتُكم َولَمَّ َثلُ  ٌَ ْتُهمُ  َقْبلُِكم ِمن َخَلْواْ  الَِّذٌنَ  مَّ سَّ اءوَ  اْلَبؤَْساء مَّ رَّ  َحتَّى َوُزْلِزلُواْ  الضَّ

قُولَ  ُسولُ  ٌَ آلٌة هذه ا ،(َقِرٌب   هللاِّ  َنْصرَ  إِنَّ  أاَل هللاِّ  َنْصرُ  َمَتى َمَعهُ  آَمُنواْ  َوالَِّذٌنَ  الرَّ

ُ  َوَعَدَنا َما َهَذاالتً ذكرها هللا فً قوله: ) سواء على  تالء وارد ،، االب(َوَرُسولُهُ  هللاَّ
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أو  ،أوالدهلعبد سواء فً رزقه ، أو ماله أو ٌبتلً هللا سبحانه امستوى الفرد عندما 

أو على مستوى األسرة، أو على مستوى  ي شًء،أو فً أٌحب، بالمرض فً الذي 

، ، بٌن الصادق والكاذبالمجتمع، ال بد من ابتالء إلهً لٌمٌز بٌن الؽث والسمٌن

 أَن النَّاسُ  أََحِسبَ  .ألم وهذه اآلٌات واضحة على سبٌل المثال قول هللا القائل: ) 

قُولُوا أَن ٌُْتَرُكوا ا ٌَ ةَ  َتْدُخلُواْ  أَن َحِسْبُتمْ  أَمْ تالء )، بهذا االب(ٌُْفَتُنونَ  اَل  َوُهمْ  آَمنَّ ا اْلَجنَّ  َولَمَّ

ؤِْتُكم َثلُ  ٌَ ْتُهمُ  َقْبلُِكم ِمن َخَلْواْ  الَِّذٌنَ  مَّ سَّ اء اْلَبؤَْساء مَّ رَّ قُولَ  َحتَّى َوُزْلِزلُواْ  َوالضَّ ُسولُ  ٌَ  الرَّ

  .(هللاِّ  َنْصرُ  َمَتى َمَعهُ  آَمُنواْ  َوالَِّذٌنَ 

 بِبَعْطٍ بَعْعَكُىْ نِيَبْهٌَُ ًَنَكٍِْ يِنْيُىْ نَبَْخَصَسَ انهَّوُ يَشَبءُ ًَنٌَْ ذَنِكَألٌس ما قال الحق سبحانه وتعالى : 

 نَيُىْ عَسَّفَيَب انْجَنَّتَ ًَيُدْخِهُيُىُ( 5) بَبنَيُىْ ًَيُصْهِحُ سَيَيْدِييِىْ( 4) أَعًَْبنَيُىْ يُعِمَّ فَهٍَْ انهَّوِ سَبِيمِ فِي قُخِهٌُا ًَانَّرِيٍَ

 ًَأَظَمَّ نَيُىْ فَخَعْسًب كَفَسًُا ًَانَّرِيٍَ( 7) أَقْدَايَكُىْ ًَيُثَبِّجْ يَنْصُسْكُىْ انهَّوَ حَنْصُسًُا إٌِْ آيَنٌُا انَّرِيٍَ أَيُّيَب يَب( 6)

 . [9 - ٗ:  محمد] أَعًَْبنَيُىْ فَأَحْبَطَ انهَّوُ أََْزَلَ يَب كَسِىٌُا بِأَََّيُىْ ذَنِكَ( 8) ًَبنَيُىْأَعْ

ما الذي أنزل هللا؟ ما هو الشًء الذي كرهوه مما أنزل هللا سبحانه وتعالى؟ ٌخبرك 

 أٌَْ ًَعَسََ نَكُىْ كُسْهٌ ىًٌََُ انْقِخَبلُ عَهَيْكُىُ كُخِبَ تلك اآلٌة الواضحة : منه القرآن الكرٌم، و

 البقرة]  حَعْهًٌٌََُ نَب ًَأََْخُىْ يَعْهَىُ ًَانهَّوُ نَكُىْ شَسٌّ ًَىٌَُ شَيْئًب حُحِبٌُّا أٌَْ ًَعَسََ نَكُىْ خَيْسٌ ًَىٌَُ شَيْئًب حَكْسَىٌُا

 :ٕٔٙ] 

ت قض ،الٌوم أمرٌكا وإسرائٌل قضت مضاجع المسلمٌن ،خوانً وارداالبتالء ٌا إ

واستعمرت بالد المسلمٌن، وهجرت المالٌٌن من دٌارهم وبٌوتهم حتلت او

الموت ألمرٌكا  :قولٌوٌقوم أحد أن  على مرأى ومسمع من العالم، فحٌن وأراضٌهم

عاجه ذا التوجه المشٌن، أو ٌعلن عن انزوإسرائٌل، أو ٌعلن عن عدائه ورفضه له

 َولَنفً نفوس المإمنٌن فً قوله: )ههم هللا وبؽضه وكرهه لهإالء الناس، الذٌن كرَّ 

ُهودُ  َعنكَ  َتْرَضى ٌَ ِبعَ  َحتَّى النََّصاَرى َوالَ  اْل عندما ٌعلن المرء عداءه لهإالء  ،(ِملََّتُهمْ  َتتَّ

، ال ٌرٌدون أن س ٌنزعجون كثٌرا من هذه التصرفاتالناس، ترى كثٌرا من النا

وٌبتعدون عن الواقع   نارووٌتو ،وال أن ٌفعلوا شٌئافً سبٌل هللا،  ٌصٌبهم أذى

ة مهمة ٌجب أن ٌفهمها الناس جمٌعا، فهذه نقطالذي ابتالهم هللا سبحانه وتعالى به، 

ٌَِّأًُنَئِكَ( 7) غَبفِهٌٌَُ آيَبحِنَب عٍَْ ىُىْ ًَانَّرِيٍَ بِيَب ًَاطًَْأٌََُّا اندَُّْيَب بِبنْحَيَبةِ ًَزَظٌُا نِقَبءَََب يَسْجٌٌَُ نَب انَّرِيٍَ إ 

 .[8 ، 7:  ٌونس] يَكْسِبٌٌَُ كَبٌَُا بًَِب اننَّبزُ يَأًَْاىُىُ
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إن الحرب التً تشن على الٌمن هً حرب أمرٌكٌة إسرائٌلٌة بامتٌاز وإنما تخوضها 

ولنسؤل  ،ولنسؤل أنفسنا أٌاد عربٌة مرتزقة خالفت كتاب هللا وسنة رسول هللا 

وفً رب وفً الرٌاض وفً تركٌا ؤمالٌوم فً الذٌن هم و ،إخواننا الذٌن بؽوا علٌنا

، اسؤلوا أنفسكم هل كانت الحرب بقرار منكم؟ أم القاهرة وفً قطر وفً كل مكان

بقرار من أمرٌكا والسعودٌة؟ هل المال الذي تشنون به الحرب على الٌمن منكم ؟ 

ن بإذن وإن شاء هللا تقؾ ونحن منتصرو -وهل السالح سالحكم؟ إذا وقفت الحرب 

، وإنما أنتم تعرفون ذلكوال، ما تقؾ هل سٌؤخذون إذنكم ومشورتكم؟ اللهم عند - هللا

، هذا معلوم لدى الجمٌعالعدوان بعد شنه على الٌمن بؤسبوع أو أسبوعٌن، و أٌدتم

، لكنكم م، صادرا من قبلكم بمحض إرادتكمن القرار قراركى عسى أن ٌكووكنا نتؤن

توجه، ٌوجهونكم حٌث ما ٌرٌدون ال ، مسلوبوالقرار مسلوبو اإلرادة ، مسلوبو

، وملكت قلوبكم، وأنتم نزوات التً ملكتكم وملكت مشاعركموحسب األهواء وال

 تعرفون ذلك جٌدا.

ر فرضا أنهم أتوا إلى صنعاء، هل ستترك أمرٌكا وإسرائٌل والسعودٌة ولو قدِّ  

را فً ر؟ هل سٌكونون أحراننا هل سٌتركون لهم األمالهإالء الذٌن قاتلونا من إخو

 هل ستكون الؽلبة و العزة لهم؟  ؟صدار القراراتإ

ن أل ؛طبعا العزة والؽلبة ستكون للٌهود والنصارى الذٌن جلبوهم بؤموالهم وسالحهم

كن السالح سالح إخواننا، ولم ٌكن القرار قرار ، ولم ٌالمال لم ٌكن مال اآلخذ

، والدعم االقتصادي لمال والدعم اللوجستً كما ٌقالا، القرار والسالح وإخواننا

، ما كانوا ًوالمالً واألمنً والعسكري والمخابراتً كله طبعا أمرٌكً وإسرائٌل

، وقد أعلنوا ذلك فً أكثر من قرار من كم وأنتم مصنفون عندهم بإرهابٌٌنلٌتركو

ن إرهابٌٌن لدى الدول ( مصنفونسلموإخواننا الم)، دول الخلٌجدول الخلٌج، ال سٌما 

 .معلوم قطعا لدى الجمٌع ، وهذاالخلٌجٌة

الٌهود والنصارى  ،ما كان للٌهود والنصارى أن ٌتركوا للمسلمٌن شؤنهم الٌوم

ألنهم ٌقتلون المسلم بالمسلم، األرض التً تشن فٌها  ؛ٌعٌشون العصر الذهبً

، والجنود الذٌن ٌقتلون الحروب بالد وأرض عربٌة وإسالمٌةالحروب وتخاض فٌها 

، فماذا ٌرٌد ل الذي ٌمول هذه الحرب مال عربً وإسالمًاوالم ،عرب وإسالمٌون

نا الٌهود والنصارى بؽبائ ونحن حددنا أطماعهود والنصارى بعد هذا كله؟ الٌ

  (.ص)وسذاجتنا وحمقنا وابتعادنا عن هللا سبحانه وتعالى، وعن هدي نبٌنا محمد 

كثرها ؟! وما أكثر ما أ مع،بتالء اإللهً تظهر شرائح تمأل المجته فً ظل االإنوأال 

افً مثل هذه األوضاع حٌنما رأوا منهم الصادقون  ،أشار القرآن إلٌهاما   َرأَى َولَمَّ

ُ  َوَعَدَنا َما َهَذا َقالُوا اأْلَْحَزابَ  اْلُمْإِمُنونَ  ُ  َوَصَدقَ  َوَرُسولُهُ  هللاَّ  َزاَدُهمْ  َوَما َوَرُسولُهُ  هللاَّ

ا إاِلَّ  ا إٌَِمانا هِ  هللاََّ  َعاَهُدوا َما َصَدقُوا ِرَجال   اْلُمْإِمِنٌنَ  ِمنَ  [ٕٕ:  زاباألح] َوَتْسلٌِما ٌْ  َعلَ

برار الصادقٌن لتً تمثل الشهداء والمجاهدٌن األالشرٌحة ا . وها هم[ٖٕ:  األحزاب]
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وفً سبٌل المستضعفٌن وفً  ،وا أرواحهم وأنفسهم فً سبٌل هللاالمخلصٌن الذٌن باع

وٌمارس أمنه  ،مع الذي ٌمارس حرٌة العبادةكرامة هذا المجتسبٌل عزة و

واستقراره نتٌجة السهر ونتٌجة التعب، أولئك الذٌن ٌسطرون أنصع صفحات 

ومن أجل عزة  ،أمن الناس ومن أجل ،هللا البطولة والتضحٌة والفداء من أجل

 وكرامة الشعب الٌمنً هذه الشرٌحة األولى.

ستكون فتنة النائم فٌها ) :والنبً قد قال ،وهذه فتنة ،األمر ال ٌعنٌنً :وشرٌحة تقول

خٌر من القاعد، والقاعد فٌها خٌر من القائم، والقائم فٌها خٌر من الماشً ، والماشً 

كونوا أحالس ) :وكٌؾ نصنع ٌا رسول هللا ؟ قال :، قالواخٌر من الراكب( فٌها

 .أو كما قال )ص(. (حتى تكون عبد هللا المقتول)، وفً رواٌة : (بٌوتكم

لٌة ووهذه األحادٌث ال ٌنبؽً تنزٌلها على ما نحن فٌه، إن الذي ٌبتعد عن المسإ

جب على  الناس والشرعً ٌوإن التكلٌؾ  ه قد وقع فً الفتنة،بحجة أنها فتنة، فإن

أن ٌبادروا إلى اإلصالح بٌن  ٌوجب علٌهمجمٌعا إذا لم ٌكونوا أحد طرفً النزاع 

 ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َوإِنحق سبحانه وتعالى: )، وهذا التكلٌؾ واضح فً قول الالناس

َنُهَما َفؤَْصلُِحوا اْقَتَتلُوا اْلُمْإِمِنٌنَ  ٌْ ولم ٌقؾ التكلٌؾ الشرعً عند هذا الحد بل  ،(َب

 َفإِنأوجب على الناس الذٌن ٌسمون أنفسهم محاٌدٌن أن ٌكون مع المبؽً علٌه، )

فها أنا أضع  ،(هللاَِّ  أَْمرِ  إِلَى َتِفًءَ  َحتَّى َتْبِؽً الَِّتً اَفَقاِتلُو اأْلُْخَرى َعلَى إِْحَداُهَما َبَؽتْ 

جنٌؾ األول والثانً ت ا، فً حوارٌدٌكم بعضا مما ٌجري فً الكوالٌسبٌن أ

، ولعله ال ٌخفى على أحد هذه ل والثانً، وأنتم أٌضا استمعتم إلى ذلكوالكوٌت األو

كل واحد  ثنان بعضهما البعض األمور، عندما ٌفترق اثنان، عندما ال ٌؤمن اال

ٌتوجس الشر من اآلخر، ما الذي ٌجب ؟ ٌجب علٌهم فً هذه الحالة، أن ٌشكلوا مثال 

سات سلوا حكومة وحدة وطنٌة تستلم المإكما هو النزاع الحاصل فً الٌمن ، ٌشك

أن ٌكون  ، فضال عنالحكومٌة، وهذا طبعا هو حكم كل عاقل لبٌب وكل إنسان

 مسلما.

وتسلٌم  ،من المدنات ٌالملٌشما ٌسمونهم انسحاب نا بن: عندما ٌطالبوانًاألمر الث

ل لجنة عسكرٌة ؾ اإلنسانً أن تشكَّ ، طبعا العقل الفالنً والمنطقً والنصَ السالح

تستلم هذا السالح، حتى ٌؤمن كل طرؾ على رقبته، وحتى ٌؤمن على روحه وعلى 

هذا هو  ،، هذا هو الواجبدمه، وعلى عرضه وعلى بٌته، وعلى أهله وعلى نفسه

ندما ٌطلب منك أن تسلم سالحك، وأن تنسحب . لكن ع، هذا هو المفروضالحاصل

هل  ؟هل هذا منطق ؟، ثم نفكر فً إجراء حوار وطنً، هل هذا هو قانونمن المدن

هذا ما ٌقول به العقل؟ والحق واإلنصاؾ لدى المجتمع الدولً، ولدى الدول العربٌة 

ألدباء العلمائٌة، ولدى الناس جمٌعا السٌاسٌٌن والعلماء و، ولدى التجمعات ا

 األكادٌمٌٌن وكافة شرائح المجتمع؟و



ٔٓ 
 

واآلٌة  ؟وهكذا ٌكون الفرض ؟هذا هو المنطق السلٌمألٌس و ؟ما هكذا ٌقول العقلأ

َنُهَما َفؤَْصلُِحوا اْقَتَتلُوا اْلُمْإِمِنٌنَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َوإِنواضحة ) ٌْ  َعلَى إِْحَداُهَما تْ َبؽَ  َفإِن َب

َنُهَما َفؤَْصلُِحوا َفاءتْ  َفإِن هللاَِّ  أَْمرِ  إِلَى َتِفًءَ  َحتَّى َتْبِؽً الَِّتً َفَقاِتلُوا اأْلُْخَرى ٌْ  ِباْلَعْدلِ  َب

َ  إِنَّ  َوأَْقِسُطوا  . ا ما أوجب هللا وهذا ما حكم هللاهذ ،(اْلُمْقِسِطٌنَ  ٌُِحبُّ  هللاَّ

أوالد هذا أحد تقول مات لشرٌحة  ء تظهرٌع الشهداعندما تش ؛وشرٌحة أخرى

وعند أبٌه أن ٌجلس عند أمه، وعند ولده  به ان حرٌاكو ،الرجل فً جبهات القتال

ٌل والتثبٌط حالة من التبكٌت والتحزٌن والتخذ فً ،ما أحمقه ما أكلفه ،وعند زوجته

وحذر  ،تعالى علٌهاه هللا سبحانه وهذه الشرٌحة نبَّ  ،وإٌصال الحزن إلى قلوب الناس

 فِي ظَسَبٌُا إِذَا نِئِخٌَْاَِيِىْ ًَقَبنٌُا كَفَسًُا كَبنَّرِيٍَ حَكٌٌَُُا نَب آيَنٌُا انَّرِيٍَ أَيُّيَب يَب)منها ونهانا أن نكون منها 

 يُحْيِي ًَانهَّوُ قُهٌُبِيِىْ فِي حَسْسَةً نِكَذَ انهَّوُ نِيَجْعَمَ قُخِهٌُا ًَيَب يَبحٌُا يَب عِنْدَََب كَبٌَُا نٌَْ غُزًٍّ كَبٌَُا أًَْ انْأَزْضِ

 وهللا ٌحًٌ وٌمٌت أصل الموت. [ٙ٘ٔ:  عمران آل]( بَصِريٌ حَعًَْهٌٌَُ بًَِب ًَانهَّوُ ًَيًُِيجُ

 والحٌاة بٌد هللا سبحانه وتعالى.

ألن  ؛سمعنا أن كثٌرا من المجاهدٌن من الٌوم األول ما زالوا ٌجاهدون حتى اللحظة

والبعض ربما ذهبوا فً نفس الٌوم وعادوا فً توابٌت وكوالٌس  ،لهم البقاء هللا كتب

ٌُوِتُكمْ  ِفً ُكنُتمْ  لَّوْ  قُل) ،وت بٌد هللا والحٌاة بٌد هللاالم ،الشهداء  ُكِتبَ  الَِّذٌنَ  لََبَرزَ  ُب

ِهمُ  ٌْ   .(َمَضاِجِعِهمْ  إِلَى اْلَقْتلُ  َعلَ

ونحن قد  ،د قضً علٌنا واعتدي علٌناونحن ق )المعركة(ابتالنا هللا تعالى بهذه 

أعطانا هللا سبحانه وتعالى الحق فً دفع الصائل والعدو المجرم  المستفحل الذي لم 

أهدافا مدنٌة، فإنهم قصفوا كما تعلمون هداؾ عسكرٌة وأهداؾ مدنٌة، وٌفرق بٌن أ

وهل صاالت العزاء والمناسبات  ؟هل المساجد أهداؾ عسكرٌة؟ ومتارس عسكرٌة

كز وأهداؾ عسكرٌة حتى تستهدؾ المساجد والمدارس والطرقات والمبانً مرا

 .والمستشفٌات ومحطات الوقود وكل شًء استهدؾ فً حق الشعب الٌمنً

ٌعتز وأن  ؟وحاصروهم برا وبحرا وجوا أفمن حق الشعب الٌمنً أن ٌدافع عن نفسه

، م وٌخضع لهإالءسلِّ ن ٌعتز بإنسانٌته وآدمٌته؟ أم أن ٌبعروبته وإٌمانه وإسالمه، وأ

 َتْعَتُدوا َواَل  ٌَُقاِتلُوَنُكمْ  الَِّذٌنَ  هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً َوَقاِتلُوا)فً محكم كتابه:  وهللا سبحانه ٌقول

َ  إِنَّ   (391) انظَّبنًِِنيَ عَهََ إِنَّب عُدًَْاٌَ فَهَب اَْخَيٌَْا فَئٌِِ:  [9ٓٔ:  البقرة] (اْلُمْعَتِدٌنَ  ٌُِحبُّ  اَل  هللاَّ

 عَهَيْكُىْ اعْخَدٍَ يَب بًِِثْمِ عَهَيْوِ فَبعْخَدًُا عَهَيْكُىْ اعْخَدٍَ فًٍََِ قِصَبصٌ ًَانْحُسُيَبثُ انْحَسَاوِ بِبنشَّيْسِ انْحَسَاوُ انشَّيْسُ

 .[9ٗٔ ، 9ٖٔ:  البقرة] انًُْخَّقِنيَ يَعَ انهَّوَ أٌََّ ًَاعْهًٌَُا انهَّوَ ًَاحَّقٌُا
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الحجة  لحمِّ ألُ سالم، وإنً لاد ولدوالسلٌم ، وأن نمد أٌدٌنا للوهذا هو المنهج الصحٌح 

)من منبر الجامع الكبٌر بصنعاء(،  من منبر رسول هللا  ،الٌوم من هذا المنبر

بهم وبؽوا علٌنا أن ٌتصل بهم  رَ رِّ بإخواننا الذٌن ؼُ  كل إنسان عنده تمكن من اتصال  

ا سلؾ، ولنكن جمٌعا ال ا هللا عم، وعف، واألرض تتسع للجمٌعلٌعودوا إلى رشدهم

إلى أبعد الحدود لنبرر  مشارٌع  الٌهود والنصارى فً تدمٌر وتقسٌم  نكن حمقاء

كما ٌقولون  ،إلى ستة أقالٌمالوطن العربً والوطن الٌمنً الحبٌب والشعب الٌمنً 

لكن مع  الحذر  ،جون، واألرض تتسع للجمٌع ، وأٌدٌنا ممدودة للسالموكما ٌرو

  .، ٌا إخوانناالشدٌد

ب وجهات أن ٌتحرك فً هذ الجانب، لنقرِّ  لٌة كل من ٌزعم أنه محاٌدوحمل المسإون

ئرة مستدٌرة ونجمع الشعب الٌمنً إلى دا ،النظر، ونجمع االشتات واألضداد

، وٌحقق مطالب الشعب ٌتحاورون فٌما بٌنهم على ما ٌرضً هللا وٌرضً رسوله

كانت  لدى سائر الشعوب ة والقوة والمكانة التً الٌمنً من الوحدة والعزة والكرام

عسى أن ال  ،وهللا تعالى ٌقول فً محكم كتابه ،، هذا ما ٌجب علٌنا جمٌعاوكل األمم

من الباعثٌن وال  ،تكون من المكذبٌن وال من المثبطٌن وال من المكفرٌن للناس

 إِنَّب حُكَهَّفُ نَب انهَّوِ سَبِيمِ يفِ فَقَبحِمْ)واألسى والندم فً قلوب الناس،  للحزن والٌؤس واألسؾ

:  اننسبء] (حَنْكِيهًب ًَأَشَدُّ بَأْسًب أَشَدُّ ًَانهَّوُ كَفَسًُا انَّرِيٍَ بَأْسَ يَكُفَّ أٌَْ انهَّوُ عَسََ انًُْؤْيِنِنيَ ًَحَسِّضِ ََفْسَكَ

84]. 

ق سبحانه أكثروا من ذكر هللا ومن الصالة والسالم على رسول هللا ممتثلٌن قول الح

 حَسْهِيًًب ًَسَهًٌُِّا عَهَيْوِ صَهٌُّا آيَنٌُا انَّرِيٍَ أَيُّيَب يَب اننَّبِيِّ عَهََ يُصَهٌٌَُّ ًَيَهَبئِكَخَوُ انهَّوَ إٌَِّوتعالى : 

اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك  ،[ٙ٘: األحزاب]

وعلى أخٌه ووصٌه  ،هاشمن بعبدالمطلب وخٌرتك من خلقك محمد بن عبدهللا بن 

الرسول  همن قال فٌ ،اللٌث الؽالب أشجع كل طاعن وضارب ،وباب مدٌنة علمه

مام علً بن مٌر المإمنٌن اإلأ ،ؽضك إال منافق(ال ٌحبك إال مإمن وال ٌب: )الصاد ق

فاطمة  ،خاتمة أهل الكساء ،فلذة كبد المصطفى ،الحوراء وعلى سكنه ،أبً طالب

أبً محمد  ،وعلى ولدٌه اإلمامٌن األعظمٌن بعد أبٌهما قاما أو قعدا ،البتول الزهراء

وأصحاب  ،وأزواج رسول هللا ،وعلى آل رسول هللا ،وأبً عبد هللا الحسٌن ،الحسن

وعلٌنا معهم وفٌهم بمنك وكرمك ٌا  ،والتابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن ،رسول هللا

 أكرم األكرمٌن. 

المتٌن، ٌا ذا القوة  و ،ٌا رازق المساكٌن و ،ا آخر اآلخرٌنٌ و ،ل األولٌناللهم ٌا أو

وال  ،وال عسرا إال فرجته أو فً مقام ؼٌره ذنبا إال ؼفرته، ال تدع لنا فً هذا المقام



ٕٔ 
 

وال صؽٌرا إال ربٌته،  ،وال مرٌضا إال شفٌته، وال تائبا إال قبلته ،ال قضٌتهدٌنا  إ

 كته.وعلمته وفقهته وأدبته، وال عدوا إال أهل

رنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه، اللهم أو ،اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

وألؾ بٌن قلوبهم  ،انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمٌن

لى ٌوم ا وكلمة الذٌن كفروا هً السفلى إواجعل كلمتك هً العلٌ ،ٌا رب العالمٌن

 الدٌن.

وكٌد الحاقدٌن  ،من مكر الماكرٌن ،وسائر بالد المسلمٌن اللهم احفظ الٌمن وأهله

 وبؽً الظالمٌن والباؼٌن.

رب  لمنا ٌاظهم وشاٌعهم فً من حالفهم وناصر كلِّ اللهم أرنا فً بؽً آل سعود و

اللهم خٌب  ،اللهم شتت شملهم ،اللهم فرق جمعهم ،العالمٌن، أرنا فٌهم عجائب قدرتك

، واجعل ، ورد كٌدهم فً نحورهمحض حجتهماللهم اد ،حبط أعمالهمأ، اللهم آمالهم

ن واقطع أطماع مَ  ،همءورا نْ ل بهم مَ ، ونكِّ ل بزوالهم، اللهم عجِّ تدبٌرهم فً تدمٌرهم

 . رب العالمٌن بعدهم ٌا

جابة دعوة المضطرٌن، ونحن ، وأرنا فٌهم إللهم أرنا فٌهم ما وعدت الظالمٌنا

دت كشؾ الضر ن وع، ونحن المتضررون الذٌون الذٌن وعدت إجابتهمالمضطر

، استرحمكرحمة من  ،فً عظمتك وأولى األمور ،، وأشبه األشٌاء بمشٌئتكعنهم

 طرحنا أنفسنا بٌن ٌدٌك ٌا ؼننا إذأو ،، وارحم تضرعنا إلٌكوؼوث من استؽاث بك

 رب العالمٌن.

 ٌة ، واجعلهم عبرة للمعتبرٌن.ا، وال ترفع لهم راٌةؼاللهم ال تحقق لهم 

وعاؾ مبتالنا، وفك أسرانا ،  ،وشاؾ جرحانا ،وتقبل شهداءنا ،اللهم ارحم شهداءنا

أكبر الدنٌا وال تجعل مصٌبتنا فً دٌننا ودنٌانا، وال تجعل  ،وانصرنا على من عادانا

وال ؼاٌة رؼبتنا، وال تسلط علٌنا بذنوبنا من ال ٌخافك وال  ،علمنا وال مبلػ، همنا

 رب العالمٌن. ك ، ٌاٌرحمنا، واجعل والٌتنا فً من خافك واتقاك واتبع رضا

ولكافة  ،نا وإخواننا وأزواجنا ومشاٌخنا فً الدٌنئبائنا وأمهاتنا وأبناواؼفر لنا وآل

 ،وسالم على المرسلٌن ،آمٌن اللهم آمٌن ،المإمنٌن والمإمنات ٌا رب العالمٌن

 والحمد هللا رب العالمٌن. 

َ  إِنَّ  عباد هللا:  ؤُْمرُ  هللاَّ ْنَهى اْلقُْرَبى ِذي َوإٌَِتاءِ  َواإْلِْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  ٌَ ٌَ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َو

ِعُظُكمْ  َواْلَبْؽًِ  َواْلُمْنَكرِ  ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  ٌَ  .[9ٓ:  النحل] َتَذكَّ

 


