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 اإلخوة يف اليمن تذكري وحتذير إىل

  
 :احلمُد هلل، والّصالة والّسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه وَمن وااله، أّما بعد

فإىل اإلخوة يف اليمن؛ أكتُب هذا التذكري وهللا أسأل أن ينفع به: لقد كان لليمن اتريخ مشرق يف صدر 
-اإلسالم، فقد كان أهله أسبق إىل اإلسالم ِمن سائر األقطار ابستثناء احلرمني مكة واملدينة، لذا قال الّنيب 

-وقال  (وألنُي قلواًب، اإلمياُن مَياٍن واحلكمُة ميانيةأاتكم أهُل اليمِن هم أرقُّ أفئدًة : )-صّلى هللا عليه وسّلم
أي تنفيسه، وقد كانت أتيت منه أمداد اجلهاد،  ؛(إين أجد نَ َفَس الرمحِن من ِقَبِل اليمن: )-صّلى هللا عليه وسّلم

 .مومل يزل اليمن حمضًنا لعلماء وُصلحاء، وإن جرى فيه وعليه من الفنت ما جرى على كثري من بالد اإلسال
  

وإنّه اليوم ِمن خري البالد اإلسالمّية ِمن حيث ظهور شعائر اإلسالم، ومن حيث السالمة من مظاهر التغريب 
اليت ُمِنية هبا أكثر البالد اإلسالمية، ومن حيث نشاط الدعوة اإلسالمية إيل التوحيد واحملافظة على الفرائض 

فة مبناسبة ما جيري هذه األايم من االختالف إىل ما أمر وجمانبة املخالفات الشرعية، لذا ندعو أهل اليمن كا
 ذََِٰلكَ  ٱأۡلِٓخرِ   َوٱۡليَ ۡومِ  بِٱّللَِ  تُ ۡؤِمُنونَ  ُكنُتمۡ   ِإن َوٱلَرُسولِ  ٱّللَِ  ِإىَل  فَ ُردُّوهُ  ﴿فَِإن تَ نَََٰزۡعُتۡم يف َشۡيء: هللا به سبحانه يف قوله

ِوياًل﴾ َوَأۡحَسنُ  َخرۡي 
ۡ
ي: وله تعاىلوق [59النساء:] أَت ﴾ َواَل  اع﴿َوٱۡعَتِصُموْا ِِبَۡبِل ٱّللَِ َجَِ

 
وقوله  [103آل عمران:] تَ َفرَُقوْا

 ِإَن ٱّلَلَ َمَع ٱ: تعاىل
 
ِبِيَن﴾﴿َوَأِطيُعواْ ٱّلَلَ َوَرُسوَلُهۥ َواَل تَ نَََٰزُعواْ فَ تَ ۡفَشُلواْ َوَتۡذَهَب رحُِيُكۡمۖۡ َوٱۡصِبُٓوْا  [46األنفال:] لصََٰ

إّّنا ) :ويف احلديث الصحيح (كتاب هللا) :قلُت: فما املخرج منها؟ قال (إّّنا ستكوُن فتنة) :ويف احلديث
ستكُون فنٌت، القاعُد فيها خرٌي من القائم، والقائُم فيها خرٌي ِمن املاشي، واملاشي فيها خرٌي ِمن الّساعي، وَمن 

 (فليعذ به ُيْشِرف هلا َتستشرفه، وَمن وجَد ملجأ أو َمعاًذا
 

وأخطر الفنت على األمة يف دينها ودنياها: ما تسفُك فيه الّدماء إتباًعا لألهواء، وتعصًبا لآلراء، وحتقيًقا 
ر الذي  لألغراض الشخصية، فيجب على أهل اليمن حكومة وشعًبا احلذر من التمادي يف هذا الطريق املدمِّ

األطراف، فسفك الدماء يف ذلك النزاع حرام يبوء إبمثه ال تصلح به دنيا وال دين، بل يعود ضرره على كل 
 .كّل َمن ابشره أو أعان عليه أو دعا إليه

والريب أّن القتال يف ذلك النزاع اجلاري هوِ من الفنت اليت جيب اعتزاهلا، ألّن غرض أكثر الداخلني فيه ليس 
سبيلها ولو كانت حقوقًا مشروعة، بل حىت إعالء كلمة هللا، بل مطالب دنيوية، ال جيوز أن تُراق الدماء يف 
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ِمن االقتتال بني املسلمني  -صّلى هللا عليه وسّلم-ِمن له نّية حسنة فنّيتهُ ال تسوغ له القتال يف الفتنة، لتحذيره 
 )ذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتُل واملقتوُل يف الّنارإ) :يف قوله

، قال -صّلى هللا عليه وسّلم-اجلميع حتكيُم كتاب هللا، وسّنة رسوله كما نؤكد يف هذا املقام أّن الواجب على 
ُدوْا يفٓ أَنُفِسِهۡم َحَرج :تعاىل نَ ُهۡم ُُثَ اَل جيَِ َا ا﴿َفاَل َوَربَِّك اَل يُ ۡؤِمُنوَن َحىَتَٰ حُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ۡ  َقَضۡيتَ  ّمِّ

  [65النساء: ] ا﴾َتۡسِليم َوُيَسلُِّمواْ 
 َبنۡيَ  َفَأۡصِلُحواْ  ﴿ِإََّنَا ٱۡلُمۡؤِمُنوَن ِإۡخَوة :ن ُحكم هللا: العمُل على اإلصالح بني املتنازعني، كما قال تعاىلومِ 

 .وأويل الناس بذلك هم أعيان األمة من العلماء وذوي الرأي [10احلجرات: ] تُ ۡرمَحُوَن﴾ َلَعَلُكمۡ  ٱّللََ  َوٱتَ ُقواْ  َأَخَوۡيُكۡم  
ُهمۡ  مِّن ﴿اَل َخرۡيَ يف َكِثري: قال تعاىل  َوى َٰ ِلكَ  يَ ۡفَعلۡ  َوَمن ٱلَناسِ   َبنۡيَ  ِإۡصلََٰحِ   َأوۡ  َمۡعُروفٍ  َأوۡ  ِبَصَدَقةٍ  أََمرَ  َمنۡ  ِإاَل  ََّنۡ  ذََٰ

  [114النساء:] ا﴾َعِظيم َأۡجرًا نُ ۡؤتِيهِ  َفَسۡوفَ  ٱّللَِ  َمۡرَضاتِ  ٱۡبِتَغٓاءَ 
نسأُل هللا أن يصلح أحوال أهل اليمن، وأن يرفع عنهم البالء والفنت، وهللا أعلم وصّلى هللا على نبّينا حمّمد 

  ه: 17-4-1432وعلى آله وصحبه وسّلم. حرر يف
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