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مسؤولية أهل اليمن تجاه 
مقدسات المسلمين وثرواتهم

مقدسات تجاه اليمن أهل مسؤولية
وثرواتهم المسلمين

بببالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد إن
فل اللببه يهببد مببن أعمالنببا، سببيئات ومببن أنفسنا شرور من

اللببه إل إلببه ل أن وأشببهد له، هادي فل يضلل ومن له مضل
ًا أن واشهد له شريك ل وحده .ورسوله عبده محمد

إل تمببوتن ول تقبباته حببق اللببه اتقوا آمنوا الذين أيها (يا
من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها (يا مسلمون)، وأنتم
ً منهمببا وبببث زوجهببا منهببا وخلببق واحدة نفس ًا رجببال كببثير

كببان اللببه إن والرحببام به تساءلون الذي الله واتقوا ونساء
ًا)، عليكم ً وقولبوا اللبه اتقبوا آمنبوا البذين أيها (يا رقيب قبول
يطببع ومببن ذنببوبكم لكببم ويغفببر أعمالكم لكم يصلح سديدا

ًا فاز فقد ورسوله الله ًا) فوز .عظيم

بعد:  أما

وأئمببة ورسببوله للببه النصيحة بالحرى أو التذكرة فهذه
حسن بقبول منا يتقبلها أن الله - نسأل وعامتهم المسلمين

- القلوب لها ويفتح القبول لها ويكتب الخلصا فيها ويرزقنا
ًا، اليمببن أهببل إخواننببا إلببى موجهة رسالة هي وإلببى عمومبب

فببي اللببه سبببيل في والمجاهدين السلمية الصحوة شباب
ًا اليمن بلد المسببلمين واقع من نحسه ما استوجبها خصوص
ًا واجبنا من نعتقده وما نعتقببده ومببا الواقببع، هذا تجاه جميع
كمببا المسببلمين بلد مببن محددة معينة بقاع أهل واجب من
اليمببن أهببل حببال هببو كمببا أو بلدنببا، الشببام أهببل حببال هببو

مببع تضببافرت شببرعية وأدلببة لشببارات وذلك فيها، وإخواننا
فببي السببلم أهببل تخص وعسكرية سياسية واقعية أسباب

ًا تعمهم كما المكنة بعض .اليوم مكان كل في عموم

مببا بتفصببيل اللببه بعون النصحية هذه في وسأستعرض
التالية:  الرئيسية بالعناوين إيجازه يمكن
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مسؤولية أهل اليمن تجاه 
مقدسات المسلمين وثرواتهم

النبباس طبقببات وموقببف اليوم، المسلمين واقعأولً: 
 الواقع، هذا تجاه

ًا: هببذه مثببل تجبباه الشببرعي المسببلمين  واجبببثانييي
ًا الحوال والشام.  الجزيرة المقدسات بلد في وخصوص

ًا:   ولماذا؟ هو؟ ما خاصة، اليمن أهل واجبثالث
ًا: بلد فببي والجهاد العداد كيفية في عامة  نصائحرابع

.أعلم والله ،نظرنا وجهة من اليمن
ًا: الجهبباد انطلقا لتعطيببل تثببار قد وشبه  اعذارخامس

 عليها، والرد اليمن بلد في
ًا: الخيببر الجهببادي التحببرك علببى  ملحظبباتسادسيي

شببهدائهم مببن اللببه تقبل اليمن في المجاهد الشباب لبعض
أسراهم.  عن وفرج

ًا: .البحث وخاتمة الختام  مسكسابع

التوفيق ولي والله
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مسؤولية أهل اليمن تجاه 
مقدسات المسلمين وثرواتهم

الول الباب
طبقات وموقف اليوم المسلمين واقع

الواقع هذا تجاه الناس

ًا العنوان هذا تحت التفصيل أختصر صببار أنببه إلببى نظر
ًا ًا واقع ذي وكببل قلببب ذي كببل بببه ويحببس يبصره محسوس
مهببددون اليببوم السببلم أهببل أغلببب فببإن فباختصببار بصر،

.الله عصم من إل ودنياهم دينهم بذهاب

بلد كافببة فببي نعيشببة  فمببا:  الييدين     ذهيياب     فأمييا
وبركببات الفغببان بلد مبن محبدودة بقعببة خل ما المسلمين

عنهببا زال قببد السببلم بلد كافة فإن الله، سبيل في الجهاد
دسبباتير محلهببا وحببل إنفاذهببا، الببواجب وشريعته الله حكم

الضببلل، وأهببل والملحببدة والنصارى اليهود وقوانين الكفر
كافة انتشار هذه الضياع سنوات عبر وبالتدريج ذلك تبع وقد

الفسببوقا ومظبباهر والمنكببرات والمعاصي الفواحش ألوان
يسببتثنى ل السببلم بلد كافببة فبي تتفاوت بنسب والعصيان

فالربببا السلم، دار عقر المقدسة الديار حتى ول بقعة منها
والقيببان والمعاصي والمنكرات والخمور والمجون والفجور

الببذراري وفسبباد الرجببال وضياع النساء وتبرج والموسيقى
الحكومات قبل من محمية مقننة بل شائعة مظاهر أصبحت
والضببلل العلم أجهببزة ورواجهببا تنظيمهببا علببى تشببرف
نببوابهم عبببر أو مباشببرة الكفببار وتببولي مختلفببة، باشببكال
السلم أهل شؤون لكافة والنصارى اليهود أولياء المرتدين
والجتماعيببة والثقافيببة والقتصببادية والسياسببية القانونيببة

ًا صار ًا مستعلن ًا عادي آخببر من مكان.. وكان كل في مشهود
المسببتعلن الحتلل بلدنببا فببي وتهببدده الدين ذهاب مظاهر

ًا ًا عسكري أهببل وحببرم الثلثببة السببلم لمقدسببات وسياسي
المنببورة، والمدينببة المكرمببة، مكببة وهببي وقبلتهببم السلم

الحرميبببن وثبببالث القبلبببتين أولبببى الشبببريف والقبببدس
ً القدس باحتلل وذلك الشريفين، علببى سنة ثلثين منذ أول

ذلببك بعد ثم الصليب، أهل قوى من المدعومين اليهود أيدي
العرب جزيرة على وأطباقها والنصارى اليهود جحافل نزول
فببي والسببلم الصببلة عليه نبيهم ومدينة السلم أهل وقبلة
قوى مع بالتعاون معلنة، متجبرة ماكرة صليبية يهودية حملة

مبا بغيببر الحكببم أهببل مبن النفاقا كتائب من وتسويغ الردة،
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مسؤولية أهل اليمن تجاه 
مقدسات المسلمين وثرواتهم

البلء، هببذا كببل سوغوا الذين المنافقين وأعوانهم الله أنزل
مببن هببذا بعببد فمبباذا مببواجهته، عببن السببلم أهببل وصرفوا
بالله.  نعوذ وذهابه الدين فساد مظاهر

لببباس مظبباهر مببن عليببه أدل  فلالدنيا:     ذهاب     وأما
أهل غالب عم الذي والضياع والذل، والفقر والجوع الخوف

ْيُت السلم، جعلببه الذي ثرواتهم وخزان الساسي مالهم َفب
والشببام الجزيببرة بلد فببي الثلثببة مقدساتهم ربوع في الله
صببار المعدنيببة والببثروات والطاقببة البببترول وهو حولها وما
ًا شببيء، علببى منه السلم أهل يقدر ل والنصارى لليهود نهب

أعببوانهم مببن وبتخطيببط المرتببدين الخونببة الحكام فبجهود
ففببي عليهببم، نقمببة السلم أهل على هذه الله نعم صارت
برميببل  مليببون20 مببن أكببثر أمريكا فيه تنهب الذي الوقت

ًا الخام النفط من يخببرج جاورهببا، وما الجزيرة بلد من يومي
ًا أسببموه مببا بلد من نصفها من اكثر العربيببة بالمملكببة زور

ًا دولر مليببار مببن أكببثر يعببادل ما أي السعودية، حببتى يوميبب
الدوليببة، الحتكببارات لصببوصا فرضببه الذي المزور بالسعر

ًا المسلمين ثروات من وينهب يضيع حين في هذه مثل يومي
آلف النفببط! يمببوت هببي فقببط واحببدة سببلعة مببن المبالغ

ًا ومغاربهببا الرض مشببارقا فببي المسببلمين ًا جوعبب ومرضبب
ًا ًا، وفقر خببط تحببت بائسببة حياة في مليينهم ويتشرد وعري
 الدمية، الحياة ومستوى الفقر

يعيشببه الببذي والرهبباب والذل والخوف القهر عن وأما
تهديببد وتحببت مكببان كببل في المسلمين من المليين مئات
الحتلل وطببأة تحببت أو مباشببرة المرتببدين حكامهم حراب

فببي الصببليب وأهببل اليهببود لجيوش المباشر وغير المباشر
معببروف هببو ممببا حببرج ول فحدث السلم، أهل ديار غالب

فببي الحببال هببو كمببا الصببارخ الصببريح الحتلل عبر مشهود
غلب التي العرب وجزيرة اليهود، عليها غلب التي فلسطين

الشببيعة عليهببا غلببب الببتي الشام بلد أو الصليب أهل عليها
يسببتعمرها زال مببا الببتي آسيا وأواسط والنصارى النصيرية
أو البوذيببون الصببين احتلهببا الببتي التركستان بلد أو الروس
والوثنيببون النصارى تقاسمها التي السلمية أفريقيا أواسط

العسببكرية القواعببد فيها انتشرت التي السلم بلد باقي أو
ًا الصليب لهل ًا بر ًا وبحر ل المرتببدون، نوابهم وحكمها وجو

بعببد فماذا السلم أهل ديار من واحد شبر ذلك من يستثنى
مببن عنببد إل الببدين ذهبباب بعببد الدنيا ذهاب مظاهر من هذا

وعصم.  الله رحم

ًا السببلم وأهببل السببلم بلد صببارت وهكببذا سببوق
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مسؤولية أهل اليمن تجاه 
مقدسات المسلمين وثرواتهم

مببن تبقببى مببا لنهببب أعببدائهم وبضببائع منتجببات لتصببريف
وبنظببرة الخببام ومببواردهم ثرواتهببم مببن نهب الذي السلب
الخليببج وخاصببة المسببلمين بلد فببي السببواقا إلببى بسيطة
ًا، ذلك يتضح واليمن المسببلمين ملييببن أرتببال وأصبحت جلي

ًا أن دون ونهببارهم ليلهببم يخببدمون العملية الناحية من عبيد
محددة شرائح إل الكريم، العيش أسباب أدنى على يحصلوا

المريببر، الواقببع هببذا أفرزهببا الببتي الطفيليببة الطبقببات من
وأسيادهم.  سلطينها بدنيا غالبها دنيا ارتبطت والتي

هييذا     ميين     السلم     أهل     عموم     موقف     كان     فماذا
المرير؟!      المأسوي     الحال

إذا النباس مبن والسبلم: (صبنفان الصبلة عليبه يقول
العلمبباء النبباس، فسببد فسببدا وإذا النبباس، صببلح صببلحا

فببي السببلم أهببل أصببيب الركيزتيببن هاتين والمراء) وفي
.الزمان هذا في مقتل

لعببداء نببواب  فكلهببم:  المسييلمين     بلد     حكام     فأما
حبباكمون لهببم موالببون والنصببارى اليهببود مببن الببدين هببذا

السببلم ربقببة خلعببوا مصببالحهم، على ساهرون بشرائعهم
ً ولبسببوا أعنبباقهم مببن لليهببود التبعيببة أغلل منهببا بببدل

 عروشهم، على الحفاظ مقابل والملحدة والصليبيين

والبلء، الببداء بيببت  فهنببا:  السييلم     بلد     علماء     وأما
بببدنيا لببدينهم بببائعون وسببلطينهم لحكببامهم مببوال فقسببم
ًا السببلطانية الفتبباوى إصببدار علببى ساهرون غيرهم تخببدير

بهببم بلغ حتى أسيادهم وأسياد لسيادهم وخدمة للمسلمين
والسبببلم باليمبببان المرتبببدين هبببؤلء يصبببفوا أن الحبببال

دار عقببر في والصليبيين النصارى وجود والصلحا! ويصفون
الغببزاة جنببود ويجعلببون مشببروع استنصببار بببأنه السببلم
بلدنببا ثببروات نهببب علببى والمشرفون مستأمنين المحتلين

للتطبببيع للترويج الدين بيع بهم وصل وحرمة!! بل ذمة أهل
الببتي وبرامجهببم السببرائيليين لليهببود والستسببلم والصلح

وسببجن بقتببل يفتببون راحوا ثم السلم، أهل ديار كل عمت
الشباب!!.  من والجهاد بالقسط يأمرون الذين

هييذا     ميين     نجييى     الييذي     العظييم     القسييم     وأمييا
الحببق عببن  فساكتون:  السلم     أهل     علماء     من     الضلل
ببباللف اكتفببوا العببوان، وقلببة بالضببعف متببأولون خببائفون
تبباركين للسببلمة مببؤثرين الببدين عموميات حول والدوران
راس ول يرشببدهم مرشببد ل المسببلمين عببوام من الدهماء
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مسؤولية أهل اليمن تجاه 
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الله أخذه الذي والميثاقا بواجبهم يقوموا لم وهؤلء يقودهم
للناس لتبيننه الكتاب أوتوا الذين ميثاقا الله أخذ (وإذ عليهم

ًا بببه واشببتروا ظهببورهم وراء فنبببذوه تكتمونه ول ً ثمنبب قليل
ول المجاهببدين أئمببة هببم هببؤلء يشترون) وليببس ما فبئس

المجاهدة.  والجماعات للحركات الشرعية المراجع

ميين     السلم     أهل     علماء     من     اليسير     النادر     وأما
اللببه تقبل وطريد وسجين قتيل بين  فسائرهم:  الحق     أهل

ونكلببت والمرتببدين والنصببارى اليهود قوى تخطفتهم منهم،
المسببلمين عببوام مببن والغفلببة العببراض من حالة في بهم

المجبباهرين الضببالين السلطان لعلماء خالية الساحة لتبقى
الخببوف جحببور فببي المتسببترين أولئببك أو النبباس، بإضببلل
أو وللسببف الحببق وضاع الواهية والعذار الرخص ومسالك

اللببه: رحمببه حنبببل بن أحمد السنة أهل إمام قال فكما كاد،
الحببق، يعببرف فمببتى يجهببل والجاهل تقية العالم سكت إذا

والمنببافقون الجهلببة تكلم لقد بعد، ومن قبل من المر فلله
كاد.  أو الحق وضاع العلماء وسكت

:  المسييلمين     ذراري     ميين     والييدهماء     العوام     وأما
الهببداة، لغياب ودنياهم بدينهم الجهل متاهات في تاهوا فقد

وراء لهببثين دنياهم في والسعى الحاجة دروب في وضاعوا
لهببم فتح بما مترفين أو الساحقة عامتهم حال وهذا الكفاف

الناس.  من الميسورة القلة وهم وحطامها الدنيا فتات من

سلم  فمن:  ودعاتها     السلمية     الصحوة     أهل     وأما
البرلمانببات دهبباليز إلببى الحكومببات اسببتدراج مببن منهببم

ًا، قببوة بعببد مببن غزلهببم لينقضببوا الببوزارات وكراسي أنكاثبب
هببذه مببن سببلم هببداتهم! مببن كببانوا أن بعد الناس وليضلوا

الطواغيت بسجون مهدد شريد طريد فمستضعف المزالق،
وتتعببب ليلهببم وتؤرقا مضاجعهم عليهم تقض أمنهم وأجهزة
عيشهم.  عليهم وتنكد نهارهم

الجهادييية     الجماعييات     من     السلحا     حمل     من     وأما
هو كما والعوان، الزاد بقلة مبتلى  فمستضعف:  المباركة

اليببام هببذه وتشببهد الزمببان، غببالب فببي الحببق أهببل حببال
تاريببخ مببر على المؤمنة الثلة هذه عاشته ما أقسى الكوالح

والتسببليم البلببدان في والخطف المطاردة من السلم أهل
حتى الغاشمة الظالمة العدام وأحكام للسجون للطواغيت

فببي وتفرقت السلم شباب من المباركة الثلة هذه شردت
أن بعببد المسببير وتتابع بالعهد وتمسك الله فرج تنتظر البلد
الببزاد وقببل الصببديق وتخلببى الرفيببق وقببل الطريببق طببال
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هببذه الحببد، الواحببد بببالله المببل إل يبق ولم البلد وضاقت
وغيرها.  اليمن ومنها السلم أهل عموم حال من نبذة

في     وعامتهم     علمائهم     السلم     أهل     واجب     فما
المتييوجب     الشييرعي     الحكم     وما     الحوال؟     هذه     مثل

   عليهم؟

الواقعي التوصيف من السؤال هذا على للجابة لنا لبد
عيببن مببن أوضببح أنهببا شببك ول المعركة، لطبيعة والشرعي
وأنفببس وأراضببي ديببن علببى كامببل صببائل إنببه الشببمس،

ونببزل مقدسبباتهم احتل صائل المسلمين، وأموال وأعراض
ً أنفسببهم وهببدد دينهببم شببعائر وحارب بأرضهم ًا قتل وسببجن
ًا عقبولهم، وأضباع أمبوالهم ونهبب أعراضهم وهتك وتشريد

ًا حلفببه أصبح متحالف متماسك صائل إنه ًا منظببور مشببهود
مببع المرتدين مع الصليب مع اليهود حلف إنه بصر، ذي لكل

ًا السببلم بأهل أحاطوا المنافقين المجاهببدة وبالثلببة عمومبب
ًا.  مكان كل في الله سبيل في خصوص

هذه دفة ويديرون يخططون إسرائيل ورأسهم ؛يهود- 
صببليبيون فيهببا، العببالم طاقببات ويسببتخدمون المعركببة
ورأس وأمريكببا الوربية البلد من الناتو حالف دول ورأسهم

الصليبية القوى هذه وفرنسا، بريطانيا ثم أمريكا الحلف هذا
ًء تجد ل التي إل كلببه الفقيببر وبالعالم بل بالمسلمين نزل بل
ًا لها وتجد ًا دور ًا وضلع فيه.  ووجود

أعداء الخونة المسلمين بلد حكام ورأسهم ؛مرتدون- 
قببوى ثببم والنصببارى، اليهببود وأوليبباء نببواب وأهلببه السببلم

علببى ترتببب الببتي والتيببارات والحببزاب واللحاد العلمانيين
وأجببدادها آبائهببا ديببن فنبببذت ومبببادئه، ومكببره العببدو عين

وفلسببفاتهم، وأفكببارهم أعببدائهم بأديان وأخذت الموحدين
أداة هببم ومرتببدون وصببليبيون يهببود الخبببيث، الثببالوث هذا

السببلم أهببل على المسلطة وقوته وسيفه الشيطان حزب
والقوة.  والشوكة بالسلحا

بببأقلمهم المببدافعون وهببم ؛المنببافقون يببأتي ثببم- 
هببذا عببن ومحاضراتهم وكتبهم وفتاواهم وخطبهم وصحفهم

وأشبر والمرتببدين، والصببليبين اليهبود مبن الخبببيث الحلبف
الببدين وبسببلطة السببلم باسببم المببدافعين أولئببك هببؤلء

المرتببدون عنببدهم صببار الببذين السلطين فقهاء والشريعة
ؤمنين اللبه أنبزل ما بغير الحاكمون أمبور وولة صبالحين م
ًا كان عليهم خرج ومن طاعتهم، تجب شرعيين ًا باغيب خارجبب
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ًا المحتلببون والصببليبيون اليهببود وصببار الرض، فببي مفسببد
دمبباؤهم تحببرم آمنببون؟ وأصدقاء مستأمنون ذميون عندهم

ًا كان جاهدهم ومن وأموالهم ًا خارج ًا باغي الرض في مفسد
مببن ينفببى أو يقتل أو يصلب أو وأرجله أيديه تقطع أن يجب

الجنة رائحة يرحا ولن السجون، غياهب في يلقى أو الرض،
الكاذبة.  فتاواهم حسب الخرة، في

أو صببراحة ببلدنببا نزلببت لقببد باختصببار، الحلف هو هذا
قببوى المباشببرة غيببر والطببرقا العسببكرية القواعببد عبببر

واليهببود الصببليب أهببل واحتكببارات وشببركات وجيببوش
مببن وأوليائهم المرتدين نوابهم من وحماية واتفاقا وبتسويغ

العببباد، أرزاقا ونهبببت البلد، فبباحتلت المسلمين، بلد حكام
اليهببود قببوانين محلهببا وحلببت السببلم أحكببام واسببتبعدت

والجببوع والفقببر والفسبباد الظلببم وعببم والملحببدة والكفار
ًا والخببوف والببذل حيبباة مجببالت كافببة فببي لببذلك تبعبب

المسلمين. 

دين على المتماسك الصائل هذا في الشريعة حكم فما
وكببل وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم وأراضيهم السلم أهل

 وأحوالهم؟ أمورهم

وقبد السبلم أهبل علبى المتبوجب الشرعي الحكم ما
إخببوانهم وقتببل أراضببيهم مببن وكببثير مقدسبباتهم احتلببت

البقبباع، مببن كببثير فببي أمببوالهم ونهبببت أعراضهم وانتهكت
ًا بببدينه ملببتزم موحببد كببل وأصبببح والنكببال بالقتببل مهببدد

مكان؟ كل في والتشريد والسجن

اليهببود جحافببل رايببات رفرفت وقد الشرعي الحكم ما
والمدينة مكة فوقا المرتدين وأعوانهم وجيوشهم والنصارى
عقببر وهببي والشببريفة والشببام العرب جزيرة في والقدس

ومسجد وكعبتهم مقدساتهم ومحل والمسلمين السلم دار
 والسلم؟ الصلة عليه ومسراه نبيهم

 الثاني الباب
مثل تجاه الشرعي المسلمين واجب

الحوال هذه
ًا المقدسات بلد في وخصوص
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اللببه أعمببى مببن عنببد إل جببدال ول مببراء ول شببك ل
بمببا عليهببا وران قلببوبهم على وطمس وأبصارهم بصائرهم

كببل عنق في المتوجب الشرعي الحكم بأن أيديهم، كسبت
العينيببة الفرضببية هببو الشببرعية العببذار ذوي إل مسببلم

الكفببار جهبباد اللببه، سبببيل فببي للجهبباد المسببلح بببالخروج
حربتهببم وراس وأوليببائهم والمرتببدين والصببليبيين واليهببود
هببذا لكببل المسببوغين المنببافقين وجهبباد والسنان، بالسلحا

تزويرهم وتكشف حججهم تدحض التي والبينة بالحجة البلء
ويكفببون السببلم أهببل بهببا يحاربون التي الضالة وشبهاتهم

محببذرين مستسببلمين ويببتركونهم أعدائهم جهاد عن أيديهم
ًا المسببلح الجهبباد أن شببك ل المريببر، الواقع لهذا لهببذا دفعبب

أخببي وإليببك مسببلم، كل على المتعينة الفريضة هو الصائل
إمكانيببة ضببمن المببوجزة الشببرعية الدلة من نبذة الفاضل

المعلومببات مببن صببار المببر هذا كون ونختصر العجالة هذه
المشتهرات: 

أهببم المسببلمين أراضببي عببن الببدفاع كتبباب فببي جبباء
ما الله رحمه عزام الله عبد المجاهد للشيخ العيان فروض
يلي:  ما منه نقتطف

نوعان:  الكفار وجهاد

 بحيببث- بلدهببم فببي الكفببار طلببب-  الطلب جهاد) 1
فببرض فالقتببال المسببلمين لقتال يحتشدون ل الكفار يكون

لرهبباب بببالمؤمنين الثغببور سببد الكفاية فرض وأقل كفاية،
الشاهد:  وهو الله رحمه قال ثم الله... إلخ، أعداء

يكببون  وهببذا- بلدنببا مببن الكفببار دفع-  الدفع جهاد) 2
حالت:  في ويتعين العيان، فروض أهم بل عين، فرض

المسلمين.  بلد من بلدة الكفار دخل إذاأ) 
الزحفان.  وتقابل الصفان التقى إذاب) 
ًا المببام اسببتنفر إذات)  ًا أو أفببراد عليهببم وجببب قومبب
النفير. 

المسلمين.  من مجموعة الكفار اسر إذاث) 

إجماعببات ونقببل اللببه رحمببه اللببه عبببد الشببيخ فقببال
والمحببدثون والمفسرون والئمة الربعة والمذاهب العلماء

الله:  رحمه قال يلي، ما منه نقتطف ما

وفقهبباء والخلببف السببلف اتفببق الحالببة هببذه ففببي
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العصور جميع في والمفسرون والمحدثون الربعة المذاهب
ًا السلمية ة هبذه فبي الجهباد أن إطلق فبرض يصببح الحال

ا البتي البلدة هذه أهل على عين ن وعلبى الكفبار هاجمه م
دون والزوجة والده إذن دون الولد يخرج بحيث منهم، قرب
تلببك أهببل يكف لم فإن دائنه، إذن دون والمدين زوجها إذن

العيببن فببرض يتوسببع قعببدوا أو تكاسلوا أو قصروا أو البلدة
قصببروا أو يكفببوا لم فإن فالقرب القرب دوائر شكل على

الرض العيببن فببرض يعم حتى يليهم من ثم يليهم من فعلى
.كلها

الدلببة مببن مختصببرة مقتطفببات اللببه رحمببه نقببل ثببم
ذكر:  مما فكان المتواترة

فهببو الببدفع قتببال  (وأمببا:تيمية ابن السلم شيخ يقول
ًا، واجببب والببدين الحرمة عن الصائل دفع أنواع أشد إجماعبب

بعببد أوجب شيء ل والدنيا الدين يفسد الذي الصائل فالعدو
- والراحلببة كالزاد-  شرط له يشترط فل دفعه، من اليمان

أصببحابنا العلمبباء ذلببك علببى ونص المكان بحسب يدفع بل
فهو الدفع قتال  (وأما:قوله نقل آخر موضع وفي وغيرهم)،

ًا واجببب والببدين الحرمببة عن الصائل دفع أنواع أشد إجماعبب
بعببد أوجب شيء ل والدنيا الدين يفسد الذي الصائل فالعدو
.دفعه) من اليمان

ًا اللببه رحمببه اللببه عبببد الشببيخ نقل ثم آراء مببن مببوجز
فقال:  المسالة في الربعة المذاهب

الحنفية:      أولً: فقهاء

: (وفببرض238  صا3ج حاشببيته فببي عابببدين ابن قال
ن ثغبر علبى العبدو هجبم إذا عين فيصبير السبلم، ثغبور م

مبن ببعببد وراءهببم مببن فأما منه، قرب من على عين فرض
إليهببم احتيببج فإن إليهم، يحتج لم إذا كفاية فرض فهو العدو

لم أو العدو مع المقاومة عن العدو بقرب كان من عجز بأن
مببن على يفترض فإنه يجاهدوا ولم تكاسلوا ولكنهم يعجزوا

وثم وثم تركه، يسعهم ل والصوم، كالصلة عين فرض يليهم
ًا السلم أهل جميع على يفترض أن إلى ًا شببرق علببى وغرببب
التدريج) انتهى.  هذا

 صا7ج الصببنائع بببدائع فببي الكاساني أفتى هذا وبمثل
،191صا5ج الرائببق البحببر فببي نجيببم ابببن وكببذلك ،72

أئمبة  مبن191 صا5ج القببدير فتببح في الهمام ابن وكذلك
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الحناف. 

ًا: عند المالكية:      ثاني

:174 صببفحة الثبباني الجببزء الدسوقي حاشية في جاء
الببدفع توجه الدسوقي: أي قال العدو، بفجئ الجهاد ويتعين
ًد أو امببرأة وإن واحببد كببل مفاجببأة) علببى (أي بفجئ أو عببب
ًا،  الدين)، ورب والزوج الولي منعهم ولو ويخرجون صبي

ًا: عند الشافعية:      ثالث

الثببامن الجببزء فببي للرملببي المحتبباج نهايببة فببي جبباء
دون وبيننببا بينهببم وصببار لنببا بلببدة دخلوا : (فإن58 الصفحة
عليهببم، جهبباد ل مببن حتى الدفع أهلها فيلزم القصر مسافة

وامرأة).  ومدين وعبد وولد فقير من

ًا: عند الحنابلة:      رابع

الصببفحة الثببامن الجزء في قدامة لبن المغني في جاء
مواضع: ثلثة في الجهاد ويتعين ،345

الصفان.  وتقابل الزحفان التقى إذا)1
ودفعهم. قتالهم أهله على يتعين ببلد الكفار نزل إذا)2
ًا المببام اسببتنفر إذا)3 مببن النفيببر. (هببذا لزمهببم قومبب

الربعة)  المذاهب

الفتبباوى مبن الرابببع الجبزء فببي فبي تيميببة ابن ويقول
أنببه ريببب فل السببلم بلد العببدو دخببل : (إذا608 الصببفحة

كلهببا السببلم بلد إذ فببالقرب، القببرب علببى دفعببه يجببب
ول والد إذن بل إليه النفير يجب وأنه الواحدة، البلدة بمنزلة
).بهذا صريحة أحمد ونصوصا غريم

قوله:  الدلة هذه أثر عزام الله عبد الشيخ أضاف ثم

العام:  النفير وأدلة قال ثم العام بالنفير يعرف وهذا

ًا وجل: (انفروا عز الله قال) 1 ً خفاف وجاهببدوا وثقببال
كنتببم إن لكببم خيببر ذلكم الله سبيل في وأنفسكم بأموالكم

العببذاب ترتببب قبلهببا اليببة جاءت وقد ،41 تعلمون) التوبة
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ًء والستبدال واجب ترك على إل عذاب ول النفير، لترك جزا
: (إل29 اليببة التوببة سبورة فببي تعبالى قال حرام، فعل أو

ًا يعذبكم تنفروا ًا عذاب ًا ويستبدل أليم تضروه ول غيركم قوم
ًا قدير).  شيء كل على والله شيئ

العببام بالنفير تعالى الله أمر(الله:  رحمه كثير ابن قال
لقتال تبوك غزوة عام وسلم عليه الله صلى الله رسول مع

بببوب وقببد ،الكتبباب أهببل مببن الكفببرة الروم من الله أعداء
الجهاد من يجب وما النفير وجوب باب" الله رحمه البخاري
أنببه بسبببب العببام النفيببر وكببان اليببة، هببذه وأورد ،"والنيببة
تخببوم علببى يعببدون الروم أن المسلمين أسماع إلى ترامى

بلبببد الكفبببار دخبببل إذا فكيبببف المدينبببة، لغبببزو الجزيبببرة
 أولى؟ النفير يكون أفل المسلمين،

:تعببالى قببوله معنببى فببي عنه الله رضي طلحة أبو قال
ًا" ً خفافب ً ،"وثقبال ًا كهبول أحبد) عببذر اللبه سبمع مبا وشببباب
وقببال ،]كثير ابن تفسير مختصر  من144صا الثاني الجزء[

. )واليسر العسرة في(البصري:  الحسن

الفتبباوى مجمببوع  مببن28 الجببزء في تيمية ابن ويقول
المسلمين، على الهجوم العدو أراد إذا  (فأما:358 الصفحة

ًا دفعه يصير فإنه غيببر وعلببى كلهببم المقصببودين علببى واجب
الببدين فببي استنصببروكم تعالى: (وإن قال كما المقصودين

عليببه اللببه صلى النبي أمر كما ،72 النصر) النفال فعليكم
للقتال المرتزقة من الرجل كان سواء المسلم بنصر وسلم

بنفسببه أحد كل على المكان بحسب يجب وهذا يكن، لم أو
كببان كمببا والركببوب، والمشببي والكببثرة القلببة مببع ومبباله

فببي الله يأذن لم الخندقا عام العدو قصدهم لما المسلمون
.لحد) تركه

وقد الغزو إلى المسيب بن سعيد خرج(الزهري:  وقال
الله استنفر" "فقال عليل، إنك له فقيل عينيه، إحدى ذهبت

السببواد كببثرت الحببرب يمكنببي لببم فببإن والثقيببل، الخفيف
القرآن لحكام الجامع في القرطبي رواه" [المتاع وحفظت

].150صا8ج

النفيببر أدلببة اللببه رحمببه عببزام الله عبد الشيخ يتابع ثم
فيقول:  ،العام

كما كافة المشركين وجل: (وقاتلوا عز الله ويقول) 1
.26 المتقين) التوبة مع الله أن واعلموا كافة يقاتلونكم
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كببل مببن بهببم محيطين  يعني"كافة("العربي:  ابن قال
].8/150 الجامع في القرطبي رواه) [وحالة جانب

فتنببة تكببون ل حببتى وجببل: (وقبباتلوهم عببز ويقول) 2
كما الشرك هي والفتنة ،40 لله) النفال كله الدين ويكون

]2/253 الجببزء القرطبببي ذكببره[ والسببدي عباس ابن قال
في مهددة فالمة الديار على واستيلئهم الكفار هجوم وعند
لحمايببة القتببال فيجببب عقيببدتها، فببي للشك ومعرضة دينها

.والمال والعرض والنفس الدين

الفتببح بعببد هجببرة  (ل:وسببلم عليببه الله صلى قال) 3
.البخاري فانفروا) رواه استنفرتم وإذا ونية جهاد ولكن

هجببوم حالببة وفببي المببة اسببتنفرت إذا النفيببر فيجببب
علببى الببواجب ومببدار دينهببا لحماية مستنفرة فالمة الكفار
فببي حجببر ابببن قبباله كمببا المام واستنفار المسلمين حاجة
.الحديث هذا شرحا

قببال ،20 الصببفحة6 الجببزء الببباري فتببح فببي جبباء
عببدوهم عببن المسببلمين بضببعف علببم مببن  (كل:القرطبي

ًا لزمه غياثهم ويمكن يدركهم أنه وعلم إليهم).  الخروج أيض

علببى للحفبباظ جبباء اللببه عنببد من نزل دين كل إن) 4
/  العقببل/ العببرض/  النفببس/  (الببدين الخمببس الضرورات
ببأي الضببرورات هببذه علببى المحافظببة فيجببب المال) ولذا

فببي جباء (كمببا الصبائل دفبع السبلم شرع هنا ومن وسيلة
يسببطو الببذي هببو ؛) والصببائل8/150 الجببزء الحكام جامع
ًا غيره على عرضه.  أو ماله أو نفسه يريد قهر

ًا كان  ولوالعرض: على الصائلأ)  صببال إذا مسببلم
قتلببه، إلببى أدى ولو الفقهاء باتفاقا دفعه وجب العرض على
تستسببلم أن للمببرأة يجوز ل أنه على الفقهاء نص فقد ولذا

عرضها.  على خافت إذا قتلت ولو للسر

 فيجببب:النفييس أو المييال علييى الصائل أماب) 
فببي الراجببح الببرأي مببع ويتفببق العلمبباء جمهببور عنببد دفعه

المسببلم، الصائل قتل إلى أدى ولو والشافعي مالك مذهبي
ومببن شببهيد، فهو ماله دون قتل (من الصحيح الحديث ففي
شببهيد، فهببو دينببه دون قتببل ومن شهيد، فهو دمه دون قتل

داود وأبببو أحمببد رواه شببهيد، فهببو أهلببه دون قتببل ومببن
والنسائي.  والترمذي
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أحكببام فببي الحببديث هببذا بعببد الجصبباصا المببام قببال
ًا نعلببم ل(:بب 1/242 الجببزء القببرآن ً أن خلفبب شببهر لببو رجل

ًا .قتله) المسلمين على أن حق بغير ليقتله رجل على سيف

- الصببيال الحالة هذه وفي: (عزام الله عبد الشيخ قال
ًا، كببان ولببو النار في فهو الصائل قتل - إذا قتببل وإذا مسببلم

الكفببار صال إذا فكيف ،الصائل حكم هذا شهيد، فهو العادل
والنفس والعرض الدين يتعرض حيث المسلمين أرض على

علببى الحالببة هببذه فببي يجببب والزوال؟! أل للذهاب والمال
 الكافرة؟ والدولة الكافر الصائل دفع المسلمين

اتخببذ  إذاالمسييلمين: بأسييرى الكفار تترس) 1
لحتلل وتقببدموا أمببامهم كببترس المسببلمين أسرى الكفار

أسببرى قتببل إلببى أدى ولو الكفار قتال يجب المسلمين بلد
.المسلمين

وع فبي تيميبة ابن يقول :537 صا28ج الفتباوى مجم
النبباس خيببار مببن صببالحون  قوم- الكفار أي-  منهم لو بل(

ًا، لقتلببوا هببؤلء بقتببل إل قتالهم يمكن ولم الئمببة فببإن أيضبب
خيببف المسلمين بأسرى تترسوا لو الكفار أن على متفقون

ونقصببد نرميهم أن يجوز فإنه يقاتلوا لم إذا المسلمين على
أولئببك رمببي جبباز المسببلمين علببى يخببف لببم ولببو الكفببار،

ًا المسلمين .العلماء) قولي أحد على أيض

متفقببان والجمبباع والسببنة: ( يقببول45 الصببفحة وفي
قتببل، بالقتل إل صوله يندفع لم إذا المسلم الصائل أن على
ًا يأخذه الذي المال كان وإن :الصببحيح ففي دينار من قيراط

بقيببة حمايببة لن وذلببك ،"شببهيد فهببو مبباله دون قتببل مببن"
وعرضببهم دينهببم وحمايبة والشببرك الفتنببة مبن المسببلمين

السرى وهم أحياء، المسلمين بعض إبقاء من أولى ومالهم
. )بهم المتترس الكفار يد في

وجببل: (وان عز الله  يقولالباغية: الفئة قتال) 2
بغببت فببإن بينهمببا فأصببلحوا اقتتلببوا المببؤمنين من طائفتان
أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا الخرى على إحداهما

اللببه إن وأقسببطوا بالعببدل بينهما فاصلحوا فاءت فإن الله،
قتببال علينا الله فرض فإذا ،9 المقسطين) الحجرات يحب

ًا المسببلمة الباغيببة الفئببة المسببلمين كلمببة لوحببدة حفظبب
في الحكم يكون فكيف وأموالهم، وأعراضهم دينهم وحماية

وأجدر.  أولى هذا أليس الباغية؟ الكافرة الدول قتال
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الببذين جببزاء تعببالى: (إنمببا  قببالالحرابيية: حييد) 3
ًا الرض في ويسعون ورسوله الله يحاربون يقتلوا أن فساد

مببن ينفببوا أو خلف مببن وأرجلهم أيديهم تقطع أو يصلبوا أو
عببذاب الخببرة فببي ولهببم الببدنيا في خزي لهم ذلك الرض،

. 33 عظيم) المائدة

يخيفببون الببذين المسببلمين مببن المحبباربين حكببم هببذا
بببأموال ويعبثببون الرض فببي ويفسببدون المسببلمين عامببة
عليببه اللببه صببلى اللببه رسببول فعل ولقد وأعراضهم الناس
الكببافرة بالببدول فكيف الصحيحين في كما بالعرنيين وسلم
قتالها أليس وعرضهم ومالهم دينهم الناس على تفسد التي

وأحرى؟!  المسلمين على أوجب

دخببل إذا العببام للنفيببر والمبببررات الدلببة بعببض هببذه
أوجببب هببو الكببافر العببدو دفببع أن المسببلمين، أرض الكفار

.اليمان بعد الواجبات

الدين يفسد الذي الصائل  (فالعدو:تيمية ابن قال وكما
فببي جبباء كمببا دفعببه مببن اليمان بعد أوجب شيء ل والدنيا

الدفاع" كتاب من النقل انتهى )،4/608ج الكبرى الفتاوى
الشببهيد  للشيخ"العيان فروض أهم المسلمين أراضي عن

الله رحمه عزام الله عبد الله على-  نزكيه ول نحسبه كما- 
تعالى. 

ًا الحكام من اليجاز هذا سرد بعد يتبين فنقول: أل كتاب
وأئمببة والحببديث التفسببير أئمببة مببن السلف وإجماع وسنة

التوصببيف وبعببد السببلم، علمبباء وكبببار الربعببة المببذاهب
مببن السببلم بلد فببي الصببائل واتحبباد البلد لحببال الواقعي

أل لهببم، معاضدين ومنافقين مرتدين وحكام وصليبيين يهود
بحمببل العينببي والفرض الوجوب في الشرعي الحكم يتبين

ديببن علببى المتكالبببة الصببوائل بل الصائل هذا لدفع السلحا
وأمببوالهم وأعراضببهم وأنفسببهم وأراضببيهم السببلم أهببل

 وعقولهم،

الخوة:     أيها

محدودة، فئة أو طرقا، قاطع أو باغ مجرد الصائل ليس
لبلد المحتليببن اليهببود هجمببة إنهببا جديببد، عببالمي نظام إنه

كامببل لحتلل والسبباعين حولهببا، ومببا فلسطين في الشام
التطببببيع برامبببج خلل مبببن والسبببلمي العرببببي العبببالم

والعسببكري والمنببي بببل والجتمبباعي والثقافي القتصادي
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المنطقة.  كامل في

فببي وحلفبباءهم وفرنسببا وبريطانيببا أمريكببا هجمببة إنها
بلد كافببة علببى آسببيا وسببط فببي روسببيا مببع النبباتو حلببف

مقدسبباتهم ومكببان دارهببم عقببر فببي سببيما ول السببلم
وغيرها.  النفطية وثرواتهم

وجيوشببها أمنهببا وأجهزة المرتدة الحكومات هجمة إنها
إعلمهببا وأجهببزة وجلديهببا وسببجانيها ومخبريهببا وشببرطتها

وأمببوالهم، وأعراضببهم المسببلمين أنفببس علببى الكببافرة
الكفر. بشرائع حكمنا في لهم نائبة للعداء موالية حكومات

يكفببون الببذين المضببلين الضالين المنافقين هجمة إنها
الصببائل هببذا جهبباد عببن وعقببولهم وقلببوبهم النبباس أيببدي

الناس.  من بالقسط يأمرون الذين بقتل ويفتون

فببي يكببن لببم إن عيببن فببرض الصائل دفع يكون فمتى
الشاعر: قال فيه. وكما نحن ما مثل

دليل إلى النهار احتاج إذا شيء الذهان في يصح وليس

بييالله:     مستعينين     صراحة     بكل     ونعلن     نؤمن     إننا
جهبباد مسببلم، كببل علببى عيببن فببرض اليوم الجهاد حكم إن

مببدنيين بلدهببم أو بلدنببا في وجدوا حيث والصليبيين اليهود
كفببر ودعبباة مبشببرين واقتصبباديين محتليببن وعسببكريين

وجهبباد قتببال حكببم وإن والسببلحا، بالسيف وضللة، ودعارة
الحببامين عنهببم المببدافعين لهببم الموالين المرتدين الحكام

ًا لوحده عين فرض وتواجدهم لقواعدهم اليهببود لجهبباد وتبع
باطببل مواجهببة حكببم وإن والسببلحا، بالسببيف والنصببارى،

وأدلببة والسببنة والكتبباب الحقببة بالحجة وحججهم المنافقين
ًا واجبببب البببدين والبببدعاة العلمببباء علبببى سبببيما ول أيضببب

اليببات نفصببل  (وكببذلك:تعببالى قببال كمببا المجاهببدين،
أهببل ديببار عامببة فببي هببذا ،المجرميببن) سبببيل ولتسببتبين

واليمن الجزيرة المقدسات، بلد في هذا حكم فما السلم،
التي الجزيرة بلد المسلمين، وقدس الحرمين بلد والشام،

كببل منهببا يخببرج أن وسببلم عليببه الله صلى الله رسول أمر
مببن وآكببد أوجببب أنببه شببك ل دينان، فيها يجتمع ول مشرك

فهنبباك السببلم، ديببار كل في مؤكد واجب وهو الديار باقي
ومحبط مبالهم بيبت وهنباك ومسراه، نبيهم ومسجد قبلتهم

البتي والبثروات والغباز النفبط وهبو أرزاقهم ومنبع ثرواتهم
ومسببجد بيتببه أكنبباف فببي وجعلهببا السببلم أهل الله رزقها
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دار عقببر وهي والسلم، الصلة عليه مسراه ومسجد حبيبه
خاصببة اليمن أهل واجب هو فما مقدساتهم، ومحل السلم

.الفريضة هذه تجاه

التالية.  والفقرة الفصل في سنبينه ما هذا

الثالث الباب
مقدسات تجاه خاصة اليمن أهل واجب

وثرواتهم المسلمين
ولماذا؟ هو؟ ما

جزيببرة غببرب جنببوب فببي الواقعة البلد هي اليمن بلد
ًا عمببان حدود من وتمتد العرب، البحببر سببواحل إلببى شببرق
ًا، المندب باب ومضيق الحمر الحجبباز بلد حببدود ومببن غرب
ً الخالي الربع وأسفل ًا.  عدن بحر سواحل إلى شمال جنوب

حيببث مببن العببرب جزيببرة مببن الساسببي الركن وهي
السببكان، وكثافببة السببتراتيجي والموقببع الزراعببي النتبباج

الحصينة.  والطبيعة

العببرب، جزيرة من اليمن بلد أن على العلماء وجمهور
العببرب جزيببرة حببددت والحديثببة القديمة المراجع فمعظم

ً العراقا وجنوب الشام أسفل من بأنها، سبباحل إلببى شببمال
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ًا البحر ًا العببراقا وحببدود فببارس خليج ومن جنوب إلببى شببرق
ًا.  الحمر البحر سواحل غرب

بيببن مببا العببرب جزيببرة أن العزيببز عبببد بببن سعيد ذكر
وذكر البحر، إلى العراقا تخوم إلى اليمن أقصى إلى الوادي

سببيف إلى أبين عدن أقصى من العرب جزيرة حد أن غيره
البحببر سبباحل مببن ولهببا ومببا جدة ومن الطول في العراقا

ًا.  الشام أطراف إلى عرض

الجزيببرة لبلد النجليببزي التقسيم بموجب أدمجت وقد
مثل اليمن من أجزاء أدمجت العميلة، والمارات السر بين
السببعودية العربية المملكة أسموه فيما وجيزان نجران بلد

.سعود آل سلطة تحت

اليمببن بلد وسلم عليه الله صلى الله رسول خص وقد
ما منها نذكر ،السنة كتب نقلتها خاصة بأحاديث اليمن وأهل
يلي: 

اليمبان أبببو قببال: حبدثنا صحيحه في البخاري روى) 1
هريببرة أبببي عببن العرج عن الزناد أبو حدثنا شعيب، أخبرنا
أتاكم: (قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي
ًا أضعف اليمن أهل والحكمببة يمببان الفقه أفئدة، وأرقا قلوب

ًا أخرجببه وقببد )،يمانيببة اليمببان، فببي مسببلم المببام أيضبب
أخرجببه كمببا المسند في أحمد والمام الفتن في والترمذي

مالك.  المام

ًا، أحمببد المام مسند في جاء) 2 قببال: حببدثنا مرفوعبب
سببمعت قببال الفطببس النعمببان بن المنذر عن الرزاقا عبد
ًا اللببه صلى الله رسول  قال:قال عباس ابن عن يحدث وهب
ًا عشببر اثنا أبين عدن من يخرج: (وسلم عليه ينصببرون ألفبب
.)وبينهم بيني من خير هم ورسوله الله

شريح بن حيوة قال: حدثنا داود أبي سنن في وجاء) 3
ابببن يعنبي خالبد عببن بحيببر حبدثني بقيببة حبدثنا الحضرمي،

رسببول قببال: قببال حوالة ابن عن قتيلة أبي ابن عن معدان
تكونببوا أن إلببى المببر سيصببير(وسلم:  عليه الله صلى الله

ًا قال ،)بالعراقا وجند باليمن وجند بالشام جند مجندة، جنود
:فقببال ،ذلببك أدركببت إن اللببه رسببول يا لي حوالة: خر ابن

خيرتببه إليهببا يجتبي أرضه من الله خيرة فإنها بالشام عليك(
غدركم من واسقوا بيمنكم فعليكم أبيتم إن فأما عباده، من
ًا أخرجه وأهله)، بالشام لي توكل الله فإن أحمببد المام أيض

)18(والجهاد التوحيد منبر



مسؤولية أهل اليمن تجاه 
مقدسات المسلمين وثرواتهم

مسنده.  في

ًا المسند وفي) 4 عليببه اللببه صببلى عنببه روي مببا أيضبب
أولببه وقببد )،اليمن جهة من الرحمن نفس أجد إني: (وسلم
أهل كربات اليمن وبأهل به الله ينفس بالفرج العلماء بعض

السلم. 

:دعببائه فببي وسببلم عليببه اللببه صببلى عنببه روى ما) 5
يببا نجببدنا  وفببي:قببالوا ،ويمننببا) شببامنا فببي لنا بارك (اللهم
:قببالوا ،ويمننا) شامنا في لنا بارك قال: (اللهم ؟الله رسول

شببامنا فببي لنا بارك قال: (اللهم ؟الله رسول يا نجدنا وفي
هنبباك مببن(قببال:  ؟الله رسول يا نجدنا  وفي:قالوا ،ويمننا)
عليببه قببال كمببا أو )،الشببيطان قببرن يطلع هناك من ،الفتن

والسلم.  الصلة

الخوة:     أيها

عمببوم على الواقع الكيد والفرض المتعين الواجب إن
عليببه اللببه صببلى اللببه رسببول لمر بالستجابة السلم أهل

فببي جبباء كمببا العرب، جزيرة من المشركين بإخراج وسلم
وأمببره قوله صحيحة في البخاري رواه ما منها أحاديث عدة

)،العببرب جزيببرة مببن المشركين أخرجوا: (عليه الله صلى
).دينان العرب جزيرة في يجتمع ل: (آخر حديث وفي

عقببر بتنقيببة السببلم أهببل لعموم الموجه المر هذا إن
صببلى نبببيهم ومسببجد ربهببم وكعبة مقدساتهم وبيت دارهم

لهببل ليصفوا أخرى جهة ومن جهة من هذا وسلم عليه الله
الببثروات وهببو الساسببي مببالهم ببببيت الحتفبباظ السببلم

لهل خزينة الله جعله الذي والغاز البترول وأهمها والمعادن
عليببه إبراهيببم أبينببا دعبباء وببركببة سبببحانه بفضببله السببلم
وليببده وضببع لمببا الببديار هببذه فببي المؤمنببة لببذريته السلم

ً السببماء إلببى دعبباءه ورفببع هبباجر وزوجته إسماعيل :قببائل
بيتببك عنببد زرع ذي غيببر بببواد ذريببتي مببن أسكنت إني ربنا(

تهببوي النبباس من أفئدة فاجعل الصلة ليقيموا ربنا المحرم
وببببركته )،يشببكرون لعلهببم الثمببرات مببن وارزقهببم إليهببم

ًا لهببم نمكن أولم( :قال كما ومنه سبحانه ًا حرمبب يجبببى آمنبب
ًا شيء كل ثمرات إليه ).لدنا من رزق

ذكببر وكما القرآن نص كما هي-  والبركة الرزقا هذا إن
ملببك هببي-  والسببلم الصببلة نبينببا وعلى عليه إبراهيم أبونا
رب إبراهيببم قببال وإذ( السببلم، أمببة كل ملك اليمان، أهل
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ًا هذا اجعل ًا بلد منهببم آمن من الثمرات من أهله وارزقا آمن
ً فأمتعه كفر ومن قال الخر، واليوم بالله أضببطره ثببم قليل
الكفببرة المرتببدون فهببؤلء )،المصير وبئس النار عذاب إلى

إذن فهذا الله، شاء إن النار إلى (قليلً) وسيردون به تمتعوا
ًا السلم أهل رزقا الخببر واليببوم بالله منهم آمن من عموم
ًا الجزيرة أهل من المؤمنين رزقا وهو أهببل وأمانببة خصوصبب

.عندهم السلم

وسببلم، عليببه اللببه صببلى الله رسول خليفة إلى فانظر
وهببديه وسببنته الراشببد، الخليفببة عمببر الملهببم إلببى انظببر
عليكم(وسلم:  عليه الله صلى الله رسول أمر بنص تشريع

عليهببا عضببو بعببدي مببن الراشببدين الخلفبباء وسببنة بسببنتى
). بالنواجذ

علببى الله أفاء فيما عنه الله رضي عمر هدي كان كيف
حيببث العظيمة الفتوحا بعد العراقا أرض سواد من المؤمنين

مببن وذراريهببم السببلم أهببل ملك أنها عنه الله رضي أدرك
ًا جعلهببا أن فكببان فأقروه، الصحابة لذلك وجمع بعدهم كنببز
ًا وذهبببت ،المسببلمين مال لبيت ًا تشببريع عمببر بهببدي خالببد

إليببه انظببر ،عنهببم الله رضي القرون خير الصحابة وبإجماع
التالية:  الثار روته فيما للصحابة قال حيث

لهببذا اجتمعببوا(يقببول:  عمر سمعت: قال أسلم عن- 
كتبباب مببن آيببات قرأت قد وإني ،ترونه لمن فانظروا المال
أهببل من رسوله على الله أفاء ما"يقول:  الله سمعت الله،

 والببذين* الصببادقون هببم أولئببك: "قببوله إلببى "،القببرى...
مببن جبباءوا والببذين: "قببوله إلببى ..."،واليمببان الدار تبوءوا
فببي حببق ولببه إل المسببلمين مببن أحد من ما والله "،بعدهم

العمببال كنببز) [بعدن راع حتى منع أو منه أعطي المال، هذا
].561 صا

بجبببل الراعببي ليببأتين لهببم بقيببت لئببن (والله وقوله- 
العمببال مكببانه) كنببز يرعى وهو المال هذا من حظه صنعاء

.524صا

هببذا فببي ولببه إل مسببلم الرض وجه على (ما وقوله- 
االعمال كنز أيمانكم ملكت ما إل منعه أو أعطيه حق الفيء

.525 صا

وحميببر بسببر وهببو الراعي ليأتين عشت (لئن وقوله- 
فهببذا ،582 العمبال جبببينه) كنببز فيهببا يعرقا لم منها نصيبه
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ًا البترول ًا الرزاقا وهببذه خصوصبب فيهببا مسببلم لكببل عمومبب
إلببى اللببه نعمببة فهو جبينه فيه يعرقا ل يأتيه أن يجب نصيب

ًا المسببلمين كببل المسلمين مال بيت ًا، فببرد قببال كمببا فببرد
واليببوم بببالله منهببم آمببن (مببن السببلم عليه إبراهيم سيدنا

الخر). 

اليهبببود رجبببس مبببن المقدسبببات تطهيبببر واجبببب إن
باسببترجاع وواجبهببم المرتببدين، من والهم ومن والنصارى

عامببة، مؤمن كل عنق في قلنا كما هو المنهوب مالهم بيت
ًا يزداد أمر وهو الجزيببرة أهببل عنببق فببي وخصوصببية تأكيببد

الحببرم وحمبباة البلء بببه نببزل الببذي البلد أهل فهم أنفسهم
الثغرة وسد عجزوا إن عونهم السلم أهل وعلى والجزيرة،

الجزيببرة؟! إنهببم أهل هم فمن وتكاسلوا، انخذلوا إن عنهم
الحرمين وبلد الحجاز سكان إنهم العرب، جزيرة كل سكان

اليمن.  وأهل وعمان والخليج نجد أهل ثم

حقائق هناك الجزيرة؟! إن سكان في اليمن أهل فما 
أن علمببائهم وعلببى يعرفوهببا أن اليمببن أهببل علببى أكيببدة
اليمببن في الصحوة ورواد ومجاهديهم شبابهم وعلى يبينوها

شبباء إن هنببا نبينهببا هامببة، جد حقائق إنها بحقها، يقوموا أن
الفاضل:  أخي فانتبه الله،

مببن العظمى الغالبية هم وسكانها اليمن أهل  إنأولً:
الحصببائيات فببإن العببرب جزيببرة فببي السكاني العدد حيث
يلي:  كما وتسلسله السكان عدد حيث من تبين

وألحببق اقتطببع ومببا وجنببوبه شببماله اليمببن سكان) 1
ًا25 نحو الحصائيات حسب هم سعود آل بملك مببن  مليونبب

السكان. 

مببن السببعودية العربيببة بالمملكببة سمي ما سكان) 2
جيببزان تعداد ألحقنا إذا  مليون7 نحو هم الصليين مواطنيها
اليمن.  بأهل ونجران

مببن الثالثببة بالمرتبببة يببأتون وعمان مسقط سكان) 3
ً أقل وهم العدد حيث نسمة.   مليون2 من قليل

كلهببم والبحرين وقطر المارات مع الكويت سكان) 4
ونصببف مليببون نحببو الوافببدين غيببر الصببليين بمجملهببم

جزيببرة-  العربيببة الجزيببرة سكان فمجموع نسمة، المليون
منهم نسمة،  مليون35 نحو هو دارهم وعقر-  السلم أهل
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نحببو هببو اليمببن سكان عدد أن أي اليمن، سكان  مليون25
الحقببائق أهببم مببن وهببذا العببرب، جزيببرة سكان % من75

مبن العظببم السبواد هببم اليمبن أهل إن إدراكها يجب التي
الجزيرة.  أهل

ًا: نسبببة فببإن الغذائيببة والكفاية الزراعة حيث  منثاني
ًا هي اليمن بلد في المنتجة المخصبة الراضي من أكثر أيض

والممطببرة المنتجببة الراضببي مسبباحة كافببة % مببن75
الجزيرة.  في الجوفية المياه على والحاوية

تجعببل اليمببن فببي الحصببينة الجبلية الطبيعة  أنثالثا:
لكافببة بببل الجزيرة أهل لكافة المنيعة الطبيعية القلعة منها

إليببه يبأوي أن يمكبن الببذي المعقببل فهبي الوسببط الشرقا
العسكري.  اليمن تاريخ في ثابت وهذا ومجاهدوها، أهلها

جبالهببا صببخور علببى تحطمت التي التاريخية والغزوات
العثمببانيين وحببتى والنجليز البرتغال غزوات من القدم منذ
ببباقي تشببكل حيببن فببي الحببديث العصببر في المصريين ثم

ًا مسطحة صحراء الجزيرة أراضي إمكانيببات تببوفر ل تقريببب
والمقاومة.  للقتال استراتيجية

ًأ: اليمببن، أهل عند القتال وأهلية والبأس  الشوكةرابع
ًا وتشببكيلها للقتال الرض صلحية إلى فإضافة ًا حصببن منيعبب

والبببأس المتماسببكة، القبلية التركيبة فإن العداء، وجه في
تبباريخي واقببع اليمببن رجببال فببي القتببال وحببب والشببجاعة

الجزيببرة أهل عموم على غلب حين في القدم، منذ مشهود
فببي النفط طفرة بسبب الخليج ودول السعودية في خاصة

مببن بكببثير نببزل الببذي المعيشة وبطر الخيرة سنة الثلثين
عنبد إل للقتببال الهليببة وعبدم السببترخاء عليهم غلب أهلها

ًا المهباجر المجاهببد شبببابها مبن الله رحم ممن الندرة بعيببد
المعيشة.  وبطر الترف مواقع عن

ًا: بكافة والذخيرة اليمن بلد في السلحا  انتشارخامس
نحو وجود ذكرت سنتين منذ الرسمية فالحصائيات أشكاله،

ًا اليمببن) وذلببك فببي فببردي سببلحا قطعببة  مليون70( نظببر
خلفببه الببذي وللمخببزون بببه تفخببر الببتي القبليببة للتقاليببد

مببع السببلحا تجببارة وازدهببار اليمببن جنببوب في الشيوعيون
أفريقيببا وسببط وشببرقا الفريقببي للقرن المقابلة السواحل

والكميببات والببذخيرة السببلحة مخلفببات فيببه يتكدس الذي
تلببك فببي المتلحقببة والحببروب الثببورات نتيجببة الهائلببة

عببدا فببردي سببلحا  مليون) قطعة70( هناك ذن المناطق. إ
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والببدبابات المببدافع مببن الثقيلببة القطببع آلف عشببرات
فببي هائلة، بكميات المتوفرة والذخائر المختلفة والصواريخ

وسبباحل السببعودية في العميلة العوائل سياسات أدت حين
النباس سبلحا نبزع إلبى وعمبان ومسقط الخليج في النفط

مببن تملببك ل مستسببلمة قطعببان إلى غالبهم في وتحويلهم
ألمه رغم وهذا الله، رحم ممن الندرة عند القليل إل السلحا

مكابر.  إل ينكره ل مشهود مؤسف واقع

ًا: الحركببة حريببة تتيببح الببتي المفتوحببة  الحدودسادس
تتوغببل الشببمالية والصحاري فالجبال العسكرية، والمناورة

اع كافبة إلبى الطرقا وتوفر والحجباز نجبد فبي الجزيبرة بق
أربعببة علببى تزيببد حببدود وهي الخليج وبلد وعمان ومسقط

الجببزر علببى المطلببة البحريببة والسببواحل مببتر، كيلببو آلف
سواحل العرب وبحر عمان وخليج الحمر البحر في والبحار

أهببم مببن بواحببد تتحكم كم، آلف ثلثة على طولها في تزيد
مببا فيببه تمر الذي المندب باب مضيق وهو البحرية البوابات

معظببم السببويس قنبباة وعبببر عبببره والغببرب الشببرقا بيببن
ل الببتي المفتوحببة الحببدود هذه إن الهامة، العالمية التجارة
عسببكرية منبباورة هببامش تببوفر عليهببا السببيطرة يمكببن

بصير.  كل على تخفى ل الهمية في غاية استراتيجية

ًا: حببال هببو كمببا اليمببن لهببل الحببرة  الطبيعببةسييابع
تقببع لببم السببلمية والصببحوة والشببباب فالقبائببل الرض،
معظببم حببال كما النفسية والسيطرة والتنويم السر أسيرة
والعلمببي الثقببافي فالنفتبباحا الجزيببرة، بقبباع ببباقي سببكان
والمببدارس عامببة الفكرية التيارات ووجود التجاهات وتعدد

لببدى حرة طبيعة وفر ،خاصة والجهادية والدعوية السلمية
خاصببة، فيهببا والمجاهدين الصحوة وشباب عامة اليمن أهل
الببذين مببن الخيريببن الجيلين شباب من كثيرا وقع حين في

أسببر ضببحية الجزيرة بقاع باقي في النفط طفرة في ولدوا
معقد:  مركب

وأدخلتهببم دجنتهببم الببتي المالكة السر لطغيان أسر- 
منهم.  والخوف لهم والتبعية الفراعنة طاعة في

ًا أقيم الذي الدين رجال أنظمة اسر ثم-  لنظببام رديفبب
المدرسببة سيما ول السلطين فقهاء فنظام هناك، الفراعنة

ًا البلد تلك أهل يدخل أن أوشك السعودية مببن وكثير عموم
ًا العلم طلب الببذين والرهبببان الحبببار عبببادة فببي خصوصبب
ّبببدونهم بالباطببل النبباس أمببوال يأكلون وقببد للفراعنببة، ويع

بعنببوان كببان الببذي السببابق البحببث فببي بتفصيله هذا بينت
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بالتفصببيل فيببه ننصببره) وتحببدثت وكيف الحرم خذل (لماذا
الخليج.  وإمارات السعودية أحوال عن

وقبع ورهببانهم، أحببارهم وأسبر الطواغيت أسر بعد- 
والببترف المعيشببة بطببر أسببر فببي البلد تلك أهل من كثيرا

رآه أن ليطغببى النسببان (إن تعببالى قال كما الغنى وطغيان
الغربببي الثقببافي الغزو أسر جاءهم هذا كل استغنى) وفوقا

ًا ًا والنجليببزي والمريكي عموم حببد قببارب والببذي خصوصبب
اللببه، عصببم مببن إل المجتمببع شرائح من بعض لدى المسخ

يكونببوا أن المختلفببة السببر بسلسل المكبلين لهؤلء فأنى
ً اليمببن أهببل عكس على العسكري، والبأس الجهاد في أمل

بينا.  كما فيها الصحوة وشباب

ًا: والشببعور اليمببن أهببل عمببوم لببدى العام  الفقرثامن
ًا يعتبببر والببذي والغبببن بالظلم ًا محركبب ًا أساسببي يجببب دفينبب
عنببد يعتبر حيث الصحيح الشرعي السلمي التوجيه توجيهه

ً ذلببك ًا عببامل ًا اسببتراتيجي للجهبباد النبباس تحريببك فببي مهمبب
الدلة من كثير في ورد وقد لذلك، وأهليتهم حقهم لسترداد

علببى الدللة في ويكفي الحلل المال عن الدفاع مشروعية
فببي قتببل مببن اعتبر قد وسلم عليه الله صلى النبي أن ذلك

عليببه اللببه صببلى قببوله فببي " وذلببك شهيد ماله عن الدفاع
فالقتببال " الحببديث، شببهيد فهو ماله دون قتل " من وسلم
منببه وأولببى اللببه سبببيل في قتال الخاصا المال عن للدفاع
حال عكس وهذا أعلم، والله العام المال عن للدفاع القتال
ًا الجزيرة بقاع باقي سكان ًا.  بينا كما عموم آنف

 مليببون25-  ال % مببن80 مببن أكثر أن يعلم أن يجب
ن أكبثر يشبكلون البذين يمنبي ن75 م سبكان عمبوم % م

بعببض حببدثني لقببد بببل الفقببر، خببط تحت يعيشون الجزيرة
فببي برمتهببا عوائببل يعببرف أنه اليمن شباب من المجاهدين

مببن الطعام فضلت من يستخلصون ما على يقتاتون اليمن
ً المزابل يسببتحوذ حيببن فببي الجيبباع، أطفالهم ليطعموا ليل

والتجاريببة والمعدنية والغازية النفطية الجزيرة ثروات على
% سببكان25 نحببو إل تضببم ل بلد حكومببات ذلببك وغيببر

المسببتحوذين % هببم25-  ال هببؤلء كببان وليببت الجزيببرة،
عوائببل أن هي المعلومة الحقيقة إن بل الثروات، هذه على

الببتي هببي العشرات أو بالمئات بعضها عدد تنحصر محدودة
تعببج الببتي المليونيببة وليس المليارية الثروات على تستحوذ

يعببدون الببذين سعود آل فأمراء المباركة، الجزيرة أرض بها
ببباقي وأمببراء  أميببر6000 نحببو كلهببم إحصبباءاتهم حسببب
يصببلون ل العشببرات بعضببهم يجاوز ل الذين الخليج إمارات
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والبحريببن والمببارات وقطببر الكببويت في كلهم بمجموعهم
 شببخص7000 نحببو أن أي أخببرى، نفببس ألببف إلى وعمان

أصببل مببن الجزيببرة فببي نسببمة  مليببون35 أصل من فقط
 مليون1500 أصل من العرب عالم في نسمة  مليون250

مسببلم، المليببار ونصببف مليببار السلمي، العالم في نسمة
هؤلء شخص) وحتى7000( دمهم ويمتص مالهم بيت يأكل
المببراء كبببار مببن فقببط  شخص400 نحو فإن تفاوت على

المريكببان حببراب وبحمايببة بالباطببل يسببتحوذون هببؤلء
القسم على الصليبيين وباقي واليهود والفرنسيين والنكليز

أن تعلببم أن يكفببي السببلم، أهببل مببال بيببت من الساسي
المصببروف أن ذكببرت الغربيببة الدراسببات مراكببز بعببض
مثببال دولر!! هذا  مليون3 العزيز عبد بن لسلطان اليومي

يثبببت الحببال واقببع فإن لنفسهم ينهبونه وليتهم فقط، واحد
المخببدرات علببى ينفقونهببا الببتي أرببباحهم صببافي بعببد أنببه

% مببن99 من أكثر فإن غالبها في والفجور والزنا والخمور
ًا تذهب الثروة هذه المرتببدين العملء هببؤلء وبإشببراف نهببب

صبببيحة في سعود آل طرد بأمرهم الذين والصليبين، لليهود
الخليببج حرب أيام الجزيرة من يمني عامل مليون واحد يوم

ربمببا اليمببن فببي أسببرة مليون ويجوعوا، ليشردوا الصليبية
لخمسببة واحد كل عيالة اعتبرنا إذا القل على عددهم يصل
آل مببن بقببرار جبباعوا مسببلم  مليببون5 مببن أكثر إلى أفراد
وأهببل اليهبود أمبر هكذا لنه مورد، ول معيل بل وبقوا سعود

لببم الببتي المسلمين بلد باقي من طرد ما عدا هذا الصليب
آخر.  أو لسبب النازل البلء مع حكامها يقف

إذا والخطورة، الهمية البالغة الثمانية العوامل هذه إن
صببلى اللببه رسول بشائر من قدمنا بما مذكرين إليها أضفنا

يمبباني اليمببان أن مببن وأهلببه اليمببن فببي وسببلم عليه الله
عليببه اللببه صببلى اللببه رسببول دعبباء ومببن يمانية، والحكمة

اللببه صببلى بشببارته ومببن وأهلببه، اليمن لبلد بالبركة وسلم
بشببارته ومن اليمن جهة من الرحمن نفس بأن وسلم عليه

عببدن من الخير أهل خير من ورسوله الله ينصر من بخروج
الحقيقببة لنببا الحقببائق هببذه أن تؤكببد ذلببك وغير اليمن أبين

عامببة اليمببن أهببل علببى المترتب بالواجب الواضحة الجلية
هببذه الخصببوصا، وجببه علببى ودعبباته وعلمببائه ومجاهببديه

وانتشار سعود بآل علينا طلع الذي البلء مقابل في البشائر
والنصببارى اليهببود علينببا فببأدخلوا الجزيببرة لعمببوم بلئهببم

قببرن وثرواتنببا، مالنببا بيببت وينهبببون مقدسبباتنا يدنسببون
مببن يكسببره مببن هببذا يومنببا إلى له يجد لم الذي الشيطان

ول الحجبباز أهببل مببن ول نجد أهل من ل والخير الفضل أهل
هذا.  يومنا إلى الجزيرة أهل باقي من
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اليميين     أهييل     ويييا     عاميية،     المؤمنييون     الخوة     أيها
خاصة:      ومجاهديهم     وشبابهم     وعلمائهم

عليببه الله صلى الله رسول أمر عظيم ولمر ما لحكمة
ًا السلم جزيرة العرب، جزيرة تبقى بأن وسلم ًا حصن صافي
ًا مببن يلمببح مببا أول إن دينان، فيها يجتمع ل للمؤمنين خالص
أساسيتان:  حكمتان هو المر هذا حكمة

السببلم أهببل كعبببة الطبباهرة البقبباع تبقببى  أنأولً:
حبببيبهم ومسببجد المكرمببة مكببة فببي أفئببدتهم ومهببوى

بعيببدة المنورة المدينة في وسلم عليه اله صلى المصطفى
بقاع باقي من حولها وما صافية والشرك الكفر أرجاس عن

ودنببس ودنسببه الشرك أرجاس من محصنة صافية الجزيرة
نجس) فببي المشركون (إنما الحق وقوله قرر الله لن أهله

أن يحبببون (رجببال تعببالى قببال كمببا اليمببان أهببل أن حيببن
القلببب يتفطببر أن ويكفببي المطهرين)، يحب والله يتطهروا

ًا  ألببف850 وحببدها المتحدة المارات في أن علمت إذا ألم
عشببرات عببدا أصببلي، مببواطن  ألببف150 مقابل هندوسي

وإنجليببز أمريكببان مببن والنصببارى اليهببود قببوات من اللف
ببباقي وفي وأدهى أشر هو ما السعودية في هذا على وقس

العملء.  المرتدين القزام إمارات

ًا: الساسببي مبالهم بيبت يبقبى أن ؛الثانية  الحكمةثاني
أهببل حقببوقا علببى ليقسببموها أيببديهم فببي ثرواتهببم وخزان
خاصببة، المببؤمنين مببن الديار هذه سكن ومن عامة السلم
دراهببم عببن نتكلببم ل فإننببا ثرواتهببم عببن نتكلببم وعنببدما

مخزون هو المعروف العالم نفط % من75 فإن معدودات،
الببذي الببوفير والرزقا الجوفية المياه عدا العرب جزيرة في

الراضي.  بهذه الموال هذه استثمرت لو توفره

ًا البترول من الخليج لدول الحالي النتاج إن يجاوز يومي
ًا برميل  مليون15 فقببط تخببرج كاملببة ملييببن عشببرة يومي
الطبببيعي السببعر كببان ولقببد أوبك، دول أكبر السعودية من

سبببعود لل بأوامرهبببا أمريكبببا تبببدهوره أن قببببل للنفبببط
40 مببن أكببثر كببان لهببا، المتكببررة فهببد المرتد واستجابات

الدول بضغط مزور سعر ذلك مع وهو الواحد للبرميل دولر
لكببان الطبيعي سعره يفرض من النفط وجد فلو الصناعية،

القتصببادية الدراسببات مراكز تقدير حسب  دولر260 نحو
السببعر ذلببك علببى الواحببد.. فلنحسببب للبرميببل العالميببة

 دولر40×  برميل  مليون000. 000. 15فقط:  المزور
ًا دولر مليببون سببتمائة  أي600,000,000=  كلمببا يوميبب
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مبن العائبدات اليهبا أضبفت فبإذا وغرببت، الشمس طلعت
نحببو إلببى الرقببم لوصببل ذلببك وسببوى والببترانزيت الغبباز

ًا، دولر مليون  ألف1000,000,000 الثروات عدا هذا يومي
عببدد علببى السببلمية الببثروة هببذه قسببمت فلببو الخببرى

ًا المسبببلمين الناتبببج لكبببان  مليبببون1500 وهبببم جميعببب
للفرد  سنت65 = 1500,000,000÷ 1000,000,000

ًا، مائببة أي الواحببد للفببرد الشببهر في  دولر20 نحو أي يومي
هببذا أطفببال، وثلثببة وأم أب  أفببراد،5 من أسرة لكل دولر

والهنببد والشببام العببراقا بلد إلى بنجلديش إلى الفلبين من
ومببا المغببرب أقصببى إلى آسيا ووسط وأفريقيا والباكستان

ً بينهما ًا، شمال لببو بالببك فما العمل، عن قعدوا لو هذا وجنوب
.   الرزقا؟ موارد لهم وأوجدت المليارات هذه شغلتهم

الرقببم فلكببان فقببط، الجزيرة أهل على قسمت لو أما
=ب 35000,000÷100,000,000بكبثير:  أكبر  دولر30 

ًا ًا الواحببد للفببرد تقريببب ًا  دولر900 أي يوميبب للفببرد شببهري
وأم أب مببن المكونببة للسببرة  دولر5000 نحو أي الواحد،

فتأمل! فقط، أطفال وثلثة

وهببم الجزيببرة أهببل مببن وهم اليمن أهل حصة ولكانت
% مببن75 إذن السببكان % من75 وغالبيتهم سكانها عموم
ًا دولر  مليببون750,000,00 أي الرقببم هببذا كلمببا يوميبب

وأهله.  لليمن ملك هي وغربت الشمس طلعت

وثروتهببا المزابل من فقراؤها يأكل أمة على حسرة فيا
فقببط! وهببذه منهببا الكيلومببترات مئببات بعببد على المنهوبة

فمببا واحببدة، مرة تزهق أجسادنا الله استودعها التي الروحا
ًا يببوم كببل فببي تزهببق لهببا ًا قهببر ًا وجوعبب عشببرات ومرضبب

المزابل؟!  على المرات!! وتقتات

الببتي المببزورة الظالمببة بالسببعار هببي الرقام هذه إن
وسببوقناه نفطنببا امتلكنببا لببو بالببك فما الصليب أهل فرضها

يفببرض كمببا  للبرميببل$260 وفرضببناه الطبببيعي بسببعره
والسبببلحة والكمببببيوترات السبببيارات أسبببعار المريكبببان
وغيرهببا الجزيرة أهل مستهلكي على المريكية والشكولته

أن يسببتطيع ول أحببد السببعر هببذا في ينازعهم ل العالم في
السببلم؟، لهل حق وليس للنصارى حق أهذا غيره، يفرض

ًا ستكون إنها إلببى السببلم أهببل معهببا يحتاج ل خيالية أرقام
فببي السلم نور ومد والجهاد للدعوة ولتفرغوا والكدحا الكد

ًا أرجلهببم تحببت ومببن فببوقهم مببن وأكلببوا العالم كمببا تمامبب
تببدخل أن احتبباجوا ولمببا وتعببالى، وتبببارك وعل جببل أخبرنببا
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 بيوتهم، إلى الذل المحاريث

تصببفو بأن وسلم عليه الله صلى أمره حكمة بعض هذا
دينببان، فيهببا يجتمببع وأل فقببط السببلم لهل العرب جزيرة
فرضببنا نصابه؟! لو إلى الحق إعادة مسئولية تقع من فعلى

الحديث.  نص كما الجزيرة أهل في أنها

 مليببون7 يعببد أكثرهببا بلد على أم  مليون25 على هل
هببل  مليون،10 يصلون ل وكلهم اللف، عشرات وأصغرها

عببدا فببردي سببلحا قطعببة  مليببون70ب المسببلحين علببى
نببذر وهببم اللببه، رحببم مببن بعببض إل العببزل علببى أم الثقيل

والجببببال والحصبببون القلع سبببكان علبببى هبببل قليبببل؟!،
المسببطحة الراضببي سكان على أم الشامخات، الراسيات

ًأ؟!  توفر ل التي والصحاري ملج

والشببواطئ المفتوحببة الحببدود أصببحاب علببى هببل
الحببرار علببى المحصببورة؟! هببل البلد علببى أم المتراميببة
ًا المنومين على أم المجاهدين الدشببوش بسببحر مغناطيسي

ًا  العملء؟ كبار هيئة بفتاوى وشرعي

حقهببم يحصببلوا أن عليهم يجب الذين الفقراء على هل
وتببورمت معيشببتهم بطببرت مببن على أم وسلحهم بأيديهم
ورومباتيزم والكلوسبترول السكر وضربها معظمهم كروش

علببى هببل اليسببير؟ النببذر وهببم الله، رحم من إل المكيفات
علبببى أم الحرببببي والتاريبببخ والببببأس الشبببوكة أصبببحاب

مباريببات تصببفيات علببى السبباهرين الموادعين المسالمين
جاكسون؟ مايكل وحفلت العالم كأس

ًا المر أن شك ل ًا شببرع ً وواقعبب ًا وعقل أوضببح ومنطقبب
البصببر ويبصببره البصببيرة تببدركه عينيببن، لذي الشمس من

السببتجابة فببي الفريضببة إن الذن، وتسمعه القلب ويحسه
ًا واقعة أنها شك ل وسلم عليه الله صلى لمره علببى أساس
ً الجزيببرة سببكان مببن اليمببن أهببل أيببدهم مببن وعلببى أول

والحجبباز نجببد فببي الجزيرة باقي أهل صلحاء من وناصرهم
ًا وعمان، ومسقط والخليج ًا: على ثاني الجزيرة جاور ما وثالث

ومصر الشام أهل وأولهم فالقرب القرب السلم أهل من
ثببم بلوشسببتان مببن السببنة وأهببل والفغببان والباكسببتان

وابببن القرطبي الجماع العلماء نقل هكذا فالقرب، القرب
نقببل ممببا أسببلفنا كما الصائل نزل بلد في وغيرهم عابدين
وأئمببة العلمبباء أقببوال إجماعببات مببن عزام الله عبد الشيخ

لببو البلببدة تلببك أهببل أن والسنة، التفسير وعلماء المذاهب
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ار كبل الفرض لعم تخاذلوا أو تكاسلوا أو عجزوا السبلم دي
فالقرب.  القرب وأهله

الشببرحا يسببتوعب لببم لمببن لببزم لببو اليضبباحا ولزيببادة
ً نضرب ً أن لو العلى، المثل ولله مثال نازلببة بببه نزلت رجل

علببى النصببرة واجببب يقببع فهل لينصروه، أولده فاستصرخ
ًا عشرون وله له ابن ًا ولد ًا مسلح يقبع أم بالحصبون متحصن

أعببزل، والثبباني مقعببد أحببدهم ثلثببة أو ولببدين لببه ابن على
علببى يقببع الببواجب أن شببك ل للقتببال، مؤهببل غير والثالث

أن الخرين من تأهل من وعلى والعدة، العدد أصحاب أبنائه
جببدهم وينصببروا عمببه أبنبباء مببن الشببوكة بأصببحاب يلحببق

وعلببى والدفع القتال واجب حيث من مثال هذا المستغيث،
يقع.  من

ً أن فلو الثروة، تقسيم حيث من أما وخلببف مببات رجل
لكببل يحببق فهببل عديببدة غببرف من المكون منزله في ثروة
يببده؟! فواحببد تحببت تقببع التي الغرفة على يستحوذ أن ولد

وثببالث المببال خزينببة غرفببة يأخببذ وثببان المكتبة غرفة يأخذ
أو الحمببام إل لببه يبقببى ل وأخير المطبخ ورابع الدهليز يأخذ

ا ملكيبة واحبد كبل يبدعي الخلء!! ثم عليبه، يبده وقعبت م
يجببب الحمببام! أم لببه والخيببر والمببوال الخزنببة لببه فواحد
مببال بيببت أن شببك ل الولد، علببى بالتساوي التركة تقسيم
المنطببق ثببم الشببرع وفببق بالتسبباوي للجميع حق هو الوالد
فببي الفجببرة العرابيببد مببن آلف بضعة يضع أن نقبل فكيف

أولد ليتضببور الخزنببة علببى يببدهم والبحريببن والكببويت نجد
ًا الباقين ًا جوع ول عقببل يقبله ول شرع يقره ل هذا إن وعري
نصابه.  إلى الحق رد عن والقعود والجبن العجز إل يسوغه

ورجببال العلببم بأهببل هنببا نهيببب إننببا الحق، يتبين وبهذا
هممهببم ويشببحذوا اليمببن فببي للنبباس هذا يبينوا أن الدعوة

ورد مقدسبباتهم عببن والببدفاع حقهببم، لتحصببيل ويؤهلببوهم
لهلهببا وتطهيرها المقدسات وصيانة المسلمين لهله الحق

ًا المؤمنين واليببوم بالله منهم آمن (من تعالى قال كما تمام
ًا " ل وسببلم عليه الله صلى الله رسول أمر كما الخر) تمام

نببدين مببا هببذا فاشهد اللهم دينان، العرب جزيرة في يجتمع
ومجاهديهم وعلمائهم عامة اليمن أهل إليه ندعو ما وهذا به

السببلم أهببل وعلى علينا لهم وإن لتحقيقه، يهبوا أن خاصة
العام والنفير والنصرة العون حق ذلك بعد فالقرب القرب

ذلك.  وأوان لزوم حسب معهم
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الرابع الباب
والجهاد العداد كيفية في عامة نصائح 

اليمن بلد في

علببى المفببروض المنصببب الواجب تبين أن وبعد والن
الببثروات واسببترجاع المقدسببات لتطهيببر خاصة اليمن أهل

مببن سببؤال سيطرحا والمسلمين الجزيرة أهل من المنهوبة
نجاهببد؟ كيببف أدائه، على والعازمين الواجب بهذا المؤمنين

إلببى بالعببداد، نباشببره وهببل الجهاد لهذا نعد وكيف ومتى؟
وتجببارب المسببلمين تجارب خلل من نسوقا وهنا ذلك آخر

معرفببة خلل ومببن المضببمار هببذا فببي عامببة والبشر المم
والهببادي الموفببق واللببه النصببائح مببن جملببة اليمببن واقببع

ًا الحق يرينا أن ونسأله للصواب يرينا وأن اتباعه ويرزقنا حق
ً الباطل اجتنابه.  ويرزقنا باطل

علببى والعببازم المجاهببد الشببباب يبببذل أن  يجبأولً:
القبائببل ورؤسبباء العلمبباء وإقنبباع دعببوة في وسعهم الجهاد

أو والنزاهببة الشببرعي بببالعلم المعروفيببن المخلصببين مببن
لتكببوين والمببروءة والنخببوة بالشببهامة المعروفين الزعماء

والعببوان الشبوكة وأصبحاب الشرعي العلم أهل من قيادة
البببدء قبيببل ذلببك أمكببن ما الخبرة وأصحاب الجهاد وشباب

آمن بمن البدء المجاهدين فعلى ذلك تعذر فإن الجهاد، بهذا
خلل مببن باسببتمرار الخريببن دعببوة ومتابعببة الببواجب بهذا

والمثبطيببن القاعببدين قناعببة انتظببار وعببدم الجهبباد مسببار
والمتخوفين. 

ًا: في عنه تكلمنا الذي العيني والفرض الواجب  إنثاني
ًا السببلم بلد ًا الجزيببرة وفببي عمومبب أهببل وعلببى خصوصبب

ًا هببو الخببص وجببه علببى اليمببن اليهببود صببائل دفببع شببرع
هببذا الصببائل ودفع العرب، جزيرة في والمرتدين والنصارى

بببل شببرط لببه يشببترط ول بالمتيسببر يدفع العلماء قال كما
فيجببب أحببد فيببه يسببتأذن ول شببيء لببه ينتظر ول بالممكن
ًا إليه المبادرة القتال خلل من والدعوة العداد ومتابعة فور
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ًا لن والدفع، واتببباعه ولوازمه هذا العمل مقومات من كثير
اللببوازم تببوفرت لمببا الناس قعد ولو بدايته وبعد مساره مع
أعلم.  والله ،التباع لحق ول

ًا: ًا المهبم  المرثالث هبذا أن وإعلنبه وتبنيبه فهمبه جبد
اليمببن أهل على والمرتكز اليمن أرض من المنطلق الجهاد

ثم الجزيرة أهل من المجاهدين إخوانهم من بهم لحق ومن
لتحريببر عام إسلمي جهاد هو عامة المسلمين إخوانهم من

مرتكببز فهببو الصببائل، ودفببع الببثروات واسترداد المقدسات
مكببان، أي فببي وللعببداد الجزيببرة لكببل ومببوجه اليمن إلى

حببدود فببي المرتدين الحكام مواجهة في حصره من فحذار
المجاهببدين وعلببى العببداء، صببف آخببر هببم فهببؤلء اليمن،
أصببحاب حببتى معهببم المسببلمين مببن اليمن أهل كل حشد

مفتباحا يسمى هذا إن هذا، الدفع جهاد فريضة لداء النقائص
فالهداف للناس المجاهدون سيقدمه الذي وشعاره الجهاد

اليمببن داخل منهم أكثر الجزيرة بقاع باقي في هم والعداء
أمر هذا الجزيرة في هناك هي للجهاد اللزمة الغنائم وحتى
المحيطببة والبحببار الجزيببرة فببي اليمببن حببول هببي مهببم،

اليمببن، داخببل بكببثير منهببا أكببثر والنفببط التجببارة وممببرات
الساسببية العمليببات سبباحة كلهببا والجزيببرة قاعدة فاليمن

هببذه لصالح مكان كل في لخر حين من تمتد أن يجب التي
المطلببوب فببإن وعليببه العامببة، السلمية المقدسة الحرب

ومجاهببديه وشبببابه اليمببن أهل من إسلمية قوة تشكيل هو
تتمركببز السببلم، وشببباب الجزيببرة أهل من بهم لحق ومن
وتببوفر أهلببه وشكيمة وجباله حصونه إلى وتستند اليمن في

العببداء لضببرب والتوجه انطلقا، كقاعدة والذخيرة السلحا
فببي لمببواجهتهم المجاهببدين جبباء فمببن عامة، الجزيرة في

لنببه كببان مببن كائنببا أنفسهم عن مدافعين قاتلوه قواعدهم
هببذا أن وخببارجه اليمببن داخببل مسلم لكل عندها سيستبين

ًا جاء المهاجم الصائل والمريكببان اليهببود مصببالح عن دفاع
داخببل المسببلمين سببيؤلف وهببذا والمرتببدين، والصببليبيين

ويؤلبببف الخبببارج نحبببو الموحبببدة بقبببوتهم ويبببدفع اليمبببن
والنفبباقا القعببود علمبباء شبببهات ويزيببل حببولهم المسلمين
المسلمين بين فتنة اليمن في القتال بأن الباطلة والرجاف

يتببوزع الببتي القبائل بين وفتنة والشعب الحكومة رجال من
مفتبباحا المفتبباحا هببذا إن والمجاهببدين، الحكومببة بين أبناؤها

وعلببى النبباس علببى المجاهدون به سيدخل الذي المواجهة
النطلقا أسبباس الجهبباد) هببو (مفتبباحا ولنسببميه المسلمين

فأسببلوب أعلببم، واللببه السببلم أهببل وحشببد النجبباحا نحببو
أعلببم، واللببه اليمببن فببي الجهبباد دعوة أساس هذا الخطاب

اليمببن، فببي المرتببدة الحكومببة قتببال طرحا من أصوب وهو
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ًا الكلم هذا كان وإن ًا أيضبب مرتببدة اليمببن فحكومببة صببحيح
فببي اللببه أنزل ما بغير الحاكمة الحكومات عموم مثل مثلها
ًا والمواليببة السببلم، وبلد العببرب بلد ًا جهببار لليهببود نهببار

حببال كببل علببى والمحصببلة لمصالحهم، والراعية والنصارى
والمرتببدين والصليبيين اليهود على الجهاد إعلن فإن واحدة

الببثروات واسببترداد المقدسببات لتحريببر الجزيببرة كافة في
وجيشببها بشببرطتها تببدفع العمليببة اليمببن حكومببة سببيجعل
ًا المجاهبدون سبيقاتلهم وعنبدها المجاهبدين، لحبرب دفاعب
ًا حقهببم ويكببون اليمببن داخببل المسببلمين كببل أمببام مبببرر

الحكومببة مببع اليمن جند من يقاتلهم من وسيكون وخارجها
ًا الحببرم بلد فببي ووجببودهم والنصببارى اليهببود عببن مببدافع
الثغبرة وستسبد أحبد قتبالهم يسبتنكر فلن لثرواتها، ونهبهم

الخطاب وبحسن هذا إن بل والسلطين، النفاقا علماء على
المسببلمين أبناء من بهم المغرر من أكثر أمام الباب سيفتح

يلتحببق أن الحكومببة فببي وسببواه والمببن الجيببش فببي
ًا والنصارى اليهود صف في القتال ويأنف بالمجاهدين دفاعبب

الحكمببة ببباب مببن كلببه وهببذا وأشببباههم، سببعود آل عببن
بببأرفق الحببق وتبيببان عقببولهم قببدر علببى النبباس وخطبباب

كببثير دأب مببا وهو المدخل هذا عكس وإن وأيسرها، السبل
بببأن اليمببن وغيببر اليمببن فببي قببوله علببى المجاهببدين مببن

مرتببدين عنهببا يقبباتلون الببذين وأعوانهببا مرتببدة الحكومببة
ًا كبان وإن وهببذا الكفببر عن لدفاعهم بعمومهم فهببو صبحيح

كامببل تجببر الدولببة سببيجعل ورد وأخببذ وشبهات جدل محل
المجاهببدين، لمواجة والشعب القبائل ثم والشرطة الجيش
مببن ذكرنبباه الببذي السببابق والحببال الحببال هذا بين وشتان
عببالمهم وفاسببقهم تقيهم المسلمين من كلهم الناس حشد

لداء المتجانسببة المجاهببدة المؤمنببة النببواة حول وجاهلهم
الساسببي المفببرقا هو المدخل هذا إن الصائل، دفع فريضة

أعلم. والله السباب عالم في والفشل للنجاحا النطلقا بين

ًا: الجهبباد، لهببذا العسببكري العببداد حيببث  مببنرابعيي
جبببال ذخائر سلحا اليمن، في متوفر شيء كل الله فبفضل
مببدربون إخببوة للمعسببكرات، طالحببة مناطق مياه، وديان،
ًا والقتببال الجهبباد فببي شببارك ممن أكفاء أمكنببة فببي سببابق

ًا أن العجاب شتى! فالعجب يسببعى اليمببن شببباب من كثير
ًا يكلفببه مببا مع والتدريب العداد بقصد الدنيا آخر إلى خارج

ولببو الببوقت، وضببياع المنيببة والمجازفببات المببال مببن هببذا
أو سببرية طببرقا إعببداد علببى هببذه السببفر تكبباليف صرفت

وأنفبع، أجبدى لكبان اليمبن داخبل المكباني للتبدريب علنية
كمببا هببو والقتال الجهاد في الصل أن الناس لكل ثبت ولقد
والقتببال الخببروج فببإرادة الخببروج)، أردوا تعالى: (ولببو قال
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اليمببن حببول من الجهاد تجارب في ومراجعة الساس، هي
المجاهبدين أن تجبد وغيرهبا، والجزائبر ومصبر سبوريا فبي

وعلمببوا ظروفهم يسرته وما بيوتهم في تدربوا عملوا الذين
الببدنيا ذرعوا ممن كثير يقدم لم حين في عليهم الله فتح ثم

ًا ًا ذهاببب ًا وإياببب ًا وسببفر النببادر، إل والقتببال العمببل مببن شببيئ
ًا مببا يعببد أن اليمببن فببي الجهبباد يريببد من على نقول فإيجاز

اليهبود صبائل الصائل، دفع ويباشر بلده في وتيسر استطاع
العببرب جزيرة كل العرب جزيرة في والمرتدين والصليبيين

ًا ًا اليمن الحصينة قاعدته من منطلق كافببة في العدو مهاجم
ًا الجزيرة عقببر اليمببن جبال في وقاعدته عرينه عن ومدافع

يحتبباجه ومببا حولهببا ومببا الجزيببرة فببي الجهبباد أهببل دار
اليمن داخل تحصيله يستطيعون ل مما ذلك بعد المجاهدون

بقيببة عبء تتحمل طليعة ويكون قليل عدد أجله من يسافر
المجاهدين. 

ًا: مببن فببإن المعركببة، هببذه تمويببل حيببث  مببنخامس
تسببول وهببي الجهبباد أهببل فببي العامببة المصببيبة أن العجب

عببن القاعببدين مببن وأكثرها الجهات مختلف من احتياجاتهم
رسببول أن حيببن فببي المسببيطر الحل هو يزال ما الفريضة

والجهبباد اليمببان أهببل رزقا حببدد وسلم عليه الله صلى الله
" رمحي ظل تحت رزقي " وجعل بقوله

الجزيببرة، كامببل الجهبباد ميدان هو كما الغنيمة فميدان
والسبببلطين والملبببوك المبببراء مبببن المرتبببدين أمبببوال

وصببوب، حدب كل في متناثر رزقا وهو العميلة والحكومات
السببتعمارية الشببركات مببن والنصببارى الصببليبيين وأموال

منتوجببات بيع على وإما الثروات نهب على إما تشرف التي
مضببائق أهببم مببن واحد على تشرف اليمن وهذه المحتلين،

بالمئببات يببوم كببل تعبببر الكفببار نفط وناقلت وسفن العالم
حمببل مجاهببد يبقببى الخيببر هببذا كببل فبعببد والمببال بببالرزقا
إنببه واللببه القاعببدين؟ يتكفببف أن بحاجة كتفه على رشاشه
شببباب مببن المجاهببدين بعببض سببألت أني والغريب العجب
التببدريب فقببال به جاء عما أفغانستان إلى حضر وقد اليمن

للجهاد.  به نتزود مال عن والبحث

ظهورها فوقا  والماءالظما يقتلها البيداء في كالعير
محمول

البركببة منهببا وسببتجدون اللببه يرحمكم والفيء الغنيمة
وهببا التفاصببيل، إطالببة عن كفاية اللبيب فهم وفي والكفاية

المحتليببن مببن الكفببار أمببوال أمببامكم الجزيببرة كنببوز هببي
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لليهببود المببوالين اللببه شببرع بغيببر الحاكمين من والمرتدين
غنمتم لو السلم أهل رقاب على للذل الضاربين والنصارى

أهببل بببل الجهبباد أهببل وأغنببت لغنتكببم الموال هذه فضول
 المستعان، والله ورائهم، من اليمن

ًا: أن يجبب البتي العسبكرية الهداف حيث  منسادس
،التببالي الشببكل على الهمية حسب فهي ضربها إلى يباشر
أعلم:  والله

والمشببركين والنصببارى اليهببود تواجد أشكال كافة) 1
أهميتهببا حسببب وهببي العرب جزيرة كل العرب، جزيرة في

المحاربببة الجنسببيات هببذا ويشببمل التببالي، التسلسل على
التالي:  الترتيب على أهمها

ًا: النجليز، أولً: المريكان، ًا: الفرنسيين، ثاني ًا: ثالث رابع
ًا: ببباقي النبباتو، حلببف دول ببباقي تواجببد أشببكال خامسبب

ًا: الهنببود، النصببارى، ًا: الهنببدوس سادسبب والبببوذييين. سببابع
الروس. 

اليهببود بببإدراة تتببولى الببتي هببي الجنسببيات وهببذه
ائهم وسبفك السبلم أهبل حبرب ومشباركتهم وانتهباك دم

كببل فببي معببروف مشببهود وهذا أموالهم، وسلب أعراضهم
أشببكال أهببم وأمببا بصببر، أو سببمع ذي لكببل العببالم أنحبباء

التالي:  الشكل فعلى تواجدهم

مببن الثقببافي والتببأثير والتنصببير التبشببير مراكببز) 1
الغربي.  الحضاري والتأثير الثقافية والمراكز الجامعات

الثروات، نهب وخيراء القتصادي: شركات التواجد) 2
الجانب. الغرب منتوجات بيع شركات وموظفي مندوبي ثم

وبعثات وقنصليات الديبلوماسي: سفارات التواجد) 3
مختلفة.  ديبلوماسية أجنبية

صببليبية اسببتخبارات وفببروع المنيين المستشارين) 4
المرتدة.  للحكومات معاونة

لحلببف التابعة سيما ول الجنبية العسكرية القواعد) 5
الجزيرة.  في معهم المقيمين وعوائلهم وأفرادها الناتو

لشببؤون بلدنا من والعابرون والمسافرون السياحا) 6
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شتى. 

هببؤلء بببأن للزعببم جهببال أو منببافقون تفلسببف وربمببا
نببذكرها شببرعية وجببوه ثلثببة مببن مببردود وهببذا مستأمنون

ًا أشببرطة في أوردته وقد التفصيل محل هذا فليس اختصار
النشر قيد وكيف) وهو لماذا الحل هو المسلح (الجهاد بحث

ذلك:  وخلصة الله، شاء إن والطباعة

ًا الحربببي الكافر يعتبر ل) 1 إل السببلم دار فبي مؤمنبب
.أمان أو العلماء: إيمان قال كما بأمرين

يحبرم وببذلك السلم دين في بدخوله وهو اليمان) 2
الله.  على وحسابه بحقه إل وماله دمه

نوعان: أمان: وهو) 3

.المقيمين الذمة لهل  دائم)أ
شرطين:  مقابل وذلك والعابرين للتجار  مؤقت)ب
المطهببر اللببه بشببرع يحكببم شببرعي مسببلم حاكم) 1
مسببألة فببي للتفصيل (وليرجع محترم، وأمانه واجبة طاعته

الفقه).  كتب في المرتد أو الكافر أمان
مبال لببيت والعشبور كالجزيببة الكببافر يبدفعه  مبال)2

المان.  هذا مقابل المسلمين

وديببدان السببلطين علمبباء يببا حالنببا مببن هببذا فببأين
حببتى اللبه لشببرع المطبببق المسبلم الحباكم القراء؟!! أين

الكفببر قببوانين فببي عنببه ابحثببوا وأمببانه، معاهببداته نحببترم
ستجدون فهناك الدعارة، ومواخير القمار وصالت الحاكمة
الدنيا.  الحياة في عنهم تجادلون الذين الحكام

السببلم وأهببل تببرون أل يببدفعها؟ ومببن الجزيببة وأيببن
ًا صاروا ًا أمببوالهم وصبارت عبيببد ًا سبلب يجبيهببا وجزيبة ونهبب
فهذا مساء، صباحا المرتدين الحكام بفضل والنصارى اليهود
صاحبه.  على مردود وهو باطل الكلم

جزيببرة حببرم وسلم عليه الله صلى الله رسول إن) 3
منهبا المرتببدون أحلببه مبا يصبح ول المشبركين على العرب

اليهبببود تواجبببد أشبببكال فكافبببة والمشبببركين، للنصبببارى
ً للمشركين مشروع حربي هدف هي والنصارى وغنيمة قتل

الببدفاعي الجهبباد وأمببا هجببومي، جهاد هذا المستعان، والله
أو الشببرطة أو المببن الحكومببة قوات من جاء من دفع فهو
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دعبوتهم اسببتمرار مبع اللببزوم صبائل دفبع جهبباد ذلببك غيبر
َذر رشده إلى الخير فيه من ليعود قصدهم عدم وإعلن ُيعبب و

إل أبببي مببن قتببال فببي المسببلمين عمببوم أمام المجاهدون
المرتببدة والحكومببات والنصببارى اليهببود مصالح عن الدفاع

الجزيرة.  في

الخامس الباب
توجه لتعطيل تثار قد وشبهات أعذار 

اليمن في للجهاد الشباب

قبببل مببن تثببار تببزال مببا وأباطيل وشبهات أعذار هناك
حقيقببة عببن الغببافلين أو بالباطببل المجببادلين أو الجهببال
وممببا مكببان، كببل فببي الجهاد عن الشباب لصرف الحقائق
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الببرد وموجز بأهمها نأتي شبهات اليمن في الجهاد حول يثار
عليها: 

الببوقت نفببس فببي وأوهاهببا الشبببهات هببذه  أهمأولً:
ل زعببم وهببذا بالشببريعة تحكببم شرعية الحكومة بأن الزعم
أهلهببا مببن سببيما ول أحوالهببا عببرف ومن اليمن في يزعمه
يجببادل منببافق أو جاهببل إل اللببه وبشببرع فيهببا العلببم وأهل

منببافق هببو بببل جاهببل، يزعمببه مببن أن أشببك بببل بالباطل،
ًا نفسه نصب المرتدين عن يجادل فشببرع للخببائنين، خصيم

أسبباس ل بكلمببة الدسببتور صببدر في كذبوا وإن معطل الله
الببذين وحببرب قائمبة والنصارى اليهود وولية الواقع من لها

العلمبباء وخيرة الدعاة وملحقة الناس من بالقسط يأمرون
وأقببل صبباحبه من هي أو الزعم وهذا معلومة، والمجاهدين

بلد كافببة حببال كمببا اليمببن فحببال هنببا عليه الرد إطالة من
محاربببة كببافرة ومرتببدة حكومة السلم بلد وعموم العرب
يهمنا ول والنصارى، لليهود موالية لقوانينه مبدلة الله لشرع

مببن الشببيطان اسببتزلهم مببن بعببض بأسببماء التهببويش هنا
هببذا خلف يزعمببون ممببن والببدعوة للعلببم المنسببوبين

باليمببان المرتببدين علببى الموبقببة الببزور شهادة ويشهدون
اللببه عنببد حسببابهم فأولئببك اللببه شببرع بببأنه الكفببر وعلببى
معروف.  مكشوف الجهاد وأهل للمة وحالهم

ًا: المببارات حببدود واحببترام الجببوار حسببن  شبببهةثاني
أقامهببا قببد الحببدود هببذه لن سبباقطة المجبباورة والممالببك
وحرسببوها واليهببود المريكببان وكفلهببا النصببارى النجليببز

كببذلك نصبببها الظالمببة المرتببدة العببروش وتلببك بحرابهببم،
نببص كما الواحد البلد بمنزلة السلم وديار والنصارى اليهود

ًا تيمية ابن ونقله العلماء واحببد مصببر العرب وجزيرة إجماع
بأهلهبا منوطبة عنهببا البدفاع ومهمببة السببلم دار عقر وهي
أسببلفنا كمببا اليمببن فببي العظببم وسببوادهم الجزيببرة أهببل

عمببت وإل الكفايببة تحصببل حببتى عونهم السلم أهل وعلى
عليهم.  وتعينت الرض في السلم أهل كافة الفريضة

ًا: ويعتببذرون الفريضببة بهببذه يقببرون آخببرون  قومثالث
بهببا القيببام عببن اليمببن وأهببل السببلم أهببل عجببز بببالعجز

ولببن السببنين عشرات منذ ينته لم الذي بالعداد ويتذرعون
مببردود وهذا أعلم، والله وتصوراتهم أحوالهم بحسب ينتهي
كمببا الصببائل دفببع وفريضة الصائل، دفع فريضة تعين بحكم

بعببد أوجببب وليببس بالمتيسببر تببدفع الثبباني الببباب فببي بينببا
تيميببة ابببن نقل كما شرط لها يشترط ول منها بالله اليمان
مببا لهببم (وأعببدوا قال تعالى والله ذلك على الجماع وغيره

)37(والجهاد التوحيد منبر



مسؤولية أهل اليمن تجاه 
مقدسات المسلمين وثرواتهم

دفببع فريضببة فببي وهببو اسببتطعتم، قببوة) مببا من استطعتم
الوسع.  من تيسر ما العينية الصائل

ًأ: ًارابع يقولببون الجهاد أهل من أخيار أخوة هناك  أخير
قاعببدة تشببكل لنهببا هادئببة اليمببن علببى البقبباء بضببرورة
ً مستقرة فببي وأسرهم بلدهم في المطاردين لبعض وموئل

تعتبببر أنهببا كمببا رحبببت، بمببا الرض عليهم فيه ضاقت وقت
ًا ًا أو ملذ مببن الجزيببرة شببباب مببن الجهبباد يريببد لمن معبر

هببذه بأصحاب الحال بلغ حتى الخرى، والمارات السعودية
ًا همببوا الببذين الخببوة يطببالبوا أن النظريببة بالجهبباد أخيببر

والبقبباء الجببواء، يببوتروا ول ينزلببوا أن بالجبببال واعتصببموا
فعلببوا يتوهمونهببا التي الشرعية للمصالح هادئة اليمن على
ً هببذا خروجهببم ويصببوبوا للصببواب يرشببدونهم أن مببن بببدل

ً هبببذا فعلبببوا عنهبببم، ويخبببذلوا ويبببؤازروهم ببببالواقع جهل
اللببه صببلى اللببه رسببول قال فكما الله وسبحان والعواقب،

فجببور مببن أعظببم بجهله ليصيب الجاهل وسلم: " إن عليه
ً وذلك الفاجر)، ًا ل جهل أعلم.  والله شك ول عمد

والسياسببية الشببرعية بالدلببة منقوضببة الشبببهة هببذه
المتببوهمين أن مببن تأتي وخطورتها سنبين، كما والعسكرية

عرفببوا الببذين أو الببدعوة أو الجهبباد أهل من أخيار إخوة لها
كمببا سببنبينه فيمببا الصببواب جببانبوا أنهم نرى ولكن بالصلحا

يلي: 

محل فل الصائل بدفع الشرعي الحكم تعين إذا أنه) 1
لصبباحب يجببوز ل القببل وعلببى والهببواء، بالراء للتمحكات

ًا يجعله أن ارتأه رأي بببدليل تحببرك مببن علببى للتشنيع مبرر
كمببا المر وحقيقة الصائل، لدفع الشمس عين مثل شرعي

وجببوب هببو أعلببم واللببه نفهمببه كما الشرعي الحكم أن بينا
ومبا وأهليتهببم اليمببن أهببل علببى الجزيببرة فببي الصائل دفع

لذلك.  المكانات من أيديهم تحت

أهببل حربببة رأس هببم بينببا كمببا وأهلهببا اليمببن  أن)2
الببتي الوحيببدة القلعة هي اليمن وبلد الجزيرة، في السلم

آمببن ملذ لمجببرد فتحويلهببا الجهاد بهذا منها النطلقا يمكن
القبباطع سيفة من يتخذ كمن بأهميتها جهل هو فرعية لمور
ًا المعمعة حلت وقد العصببي فببي ويبحببث عليببه، يتوكببأ عص
قسببم مببن وسبحان والدفع السلحا مظنة عن تقطع ل التي

عباده.  بين الفهام

ٌذ اليمبببن ببببأن الزعبببم أن) 3 للمشبببردين آمبببٌن مل
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التي المنية بالحملت سقط الخرى البلد من والمضطرين
مشبهور وهببذا المتعببددة الجنسببيات مبن الخوة على شنت

بلد فبي نسباؤهم اعتقل بل واعتقلوا، طوردوا وقد معروف
يفببرج ولببم ذلببك تنكر التي القبلية والعراف والدين النخوة
ولببم الخيببر أهببل ووساطة بأسرهم الرحيل بشرط إل عنهم
خببائفين القبائل في مشردين مستخفين أنفار بضعة إل يبق

الببدولي والنظببام المرتببدون أراد مببتى تاليببة حملببة قيببد
ذلك.  الصليبي

ًا اعتبارها أن) 4 السببعودية مببن الجهاد يريد لمن معبر
ٍه الخرى الجزيرة وإمارات لسببين:  وا

اليمببن أمببن لجهببزة معببروف مرصببود هببذا أنأولً: 
لنه به مسموحا خيار وهو وسواهم، المصريين ومستشاريها

لببم بببأنه وللسببف ولعلمهببم قبلهم من والبصر السمع تحت
للجهبباد السببعودية مببن لتخببرج المنتظرة الجيوش هذه تبلغ

يببد علببى إليببه والدعوة الجهاد إعلن من سنين بعد والعداد
الحيبباء تببثير هزيلببة أعببداد - إل اللببه - وفقهببم الفاضببل
حببتى يجببرؤن ل - وهببم وحفظهم الله - وفقهم ًا والشفقة،

فببي منبببوذون لنهببم إليببه والببدعوة حقهببم إعلن على الن
والفضببيلة السببماحة أصببحاب مببن عليهببم محكببوم بلدهببم
مفسببدون خببوارج بأنهم السعودية في العلم وطلب علماء

الرض.  في

عببن أسببوده ويكببف العريببن هببذا يعطببل أن يعقل فهل
المصببالح هببذه أجببل مببن والملذ القلعة هذه وتعطل الجهاد

الخلف وليكببن نظنببه ل فنحن ذلك ظان ظن إن الموهومة،
ًا ًا شرعي كببانوا فيمببا عببباده بيببن يحكم الذي وسبحان ومؤدب

اللببه إلببى والعببذار النببذار هببذا إلببى ونضيف يختلفون، فيه
بقولنا: 

المرتببدين وأذنابهم والصليبيين اليهود من الله أعداء إن
أهميببة من ندرك ما يدركون المباركة اليمن في والمنافقين

هببذه تببدمير فببي جادون وهم فيها النهوض ومقومات اليمن
وبعببد قصببيرة فببترة منببذ باشببروا وقد والعوامل المكانيات

أهدافها وصلت إن لجراءات المجاهدين الخوة بعض خروج
ًا للجهاد القيام فستجعل الله سمح ل القلعبة هذه في متعذر

وممببا خططهم ويفشل كيدهم يرد أن الله ونسأل الحصينة،
معلوم:  وهو الن يفعلونه

والسببلطة الشعب من السلحا سحب قانون إعلن) 1
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حيببازته منببع قببوانين وسببن النبباس مببن شببرائه فببي ماضية
عببن تغفلببون لببو كفببروا الببذين " ود تعببالى قببال وحملببه،

" إنهببم واحببدة ميلببة عليكببم فيميلببون وأمتعتكببم أسلحتكم
فهببم بحيببازته، اللببه أمببر الببذي السببلحا وجببود أثببر يعلمببون
أهببل عمبوم فببي فعبل مبا اليمببن أهبل في ليفعلوا يهرعون
سلحهم.  نزع من السلم

بببالفلوس المجاهببد الشببباب بعببض ذمببم  شببراء)2
أو السلحا حمل الذي الشباب إلى يعمدون فهم والمناصب،

سببحبوا وقد والمنصب بالمال فيفسدونه بخروجه المظنون
ًا المجاهدين أوساط من الببذين مببن الن إلى به بأس ل عدد

المرتدة.  حكومتهم ودنيا بدنياهم مبادئهم بيع قبلوا

فببي فيببه والتحذير الجهاد ترك لدعاة العنان إطلقا) 3
المهمة.  لتتمة والمال بالمكانات وتزويدهم اليمن

لنببزال الغاشببمة والمحبباكم الظالمة القوانين سن) 4
وإننببا بالجهبباد يفكببر مببن أو تحببرك بالببذي القاسببية الحكام

بببأنهم ببباليمن المجاهببد والشباب والدعاة العلماء نستصرخ
العجببز بببدعوة اليببوم الفريضببة لداء بببالخروج قصببروا إن

أعجز سيكونون المخططات هذه تطبيق مع فإنهم الموهوم
أعلم.  والله حين بعد

فاشهد.  اللهم أنذرنا، هل أل بلغنا، هل إل: أل نقول ول
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السادس الباب
الخير الجهادي التحرك حول ملحظات
اليمن في المجاهد الشباب لبعض

في جهادية مبادرات عدة حصلت الخيرة، الفترة خلل
الشببهيد البطل المجاهد أخينا محاولة آخرها من كان اليمن،

عنهببم اللببه فرج المحضار) وإخوانه الحسن (أبو نحسبه كما
المحبباولت هببذه لمعظببم تتبعنببا وبحسببب منهببم، وتقبببل

الروايببات وبحسببب وآخرهببا، أبرزهببا سيما ول بها واهتمامنا
شببهدوا الببذين الخببوة مببن جملببة مببن إلينببا وصببلت الببتي

فببي آرائهببم اختلف عببن النظببر بصببرف هنبباك المرحلببة
ًا نصيحة نورد فإننا الموضوع، المضي على للعازمين وتذكير

الملحظببات مببن يلببي مببا المبببارك اليمببن فببي بالجهبباد
والنصائح. 

للجهبباد النبباس لببدعوة واضببح مدخل وجود  عدمأولً:
مببن القبببول متعببذرة عامببة جهاديببة مفاهيم على والقتصار

لببم معزولببة فئببة جعلهببم ممببا وشرائحهم، المسلمين عامة
وعامببة الببدعاة أوسبباط مببن الكببافي التأييببد لهببا يحصببل

اليمن.  في المسلمين

ًا: لهببذا واضببحة وخطببة برنامج وجود دون  الخروجثاني
والعاطفية.  بالعفوية اتسم الذي الخروج

ًا: وعببدم البدايببة منذ أنفسهم على الخوة  انقسامثالث
علببى العببازم المجاهببد للفريببق حببتى صببف وحببدة تحقببق

النطلقا. 

ًا: زولرابع علبى عزمهبم ونقبض المجاهبدين بعبض  ن
بعض عن كالفراج جزئية مطالب تحقيق أجل من المواجهة
السجناء. 

ًا: ًا المجاهببدين بعببض  نببزولخامسيي لمصببالح تحقيقبب
عببدم علببى يدل مما وللسف والمنصب المال من شخصية

والعزيمة.  التربية رسوخ

ًا: المجاهببدين إلببى السببلطان علمبباء  سببعيسادسيي
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وتببرك الجبببال مببن بببالنزول لقنبباعهم والوجاهببة بببالموال
علمبباء مببن المسببعى هببذا أن والغريببب والسببلحا، الجهبباد

والصببلحا بببالخير عرفببوا أنبباس من مسعى رافقه السلطان
المهمة.  نفس بجهلهم أدوا للجهاد والدعوة بل

ًا: الببدعاة مببن كببثير رفببع الخببوة اعتقببال  بعببدسييابع
أن وزعمببوا عقيرتهببم السببلطان ومنافقي الحكومة وعلماء
الخبببوة وأن مسبببتأمنين الصبببليبيين وأن شبببرعية الدولبببة

حببد أحكببام يسببتأهلون الرض فببي مفسببدون المجاهببدين
والنفي.  والقطع القتل من الحرابة

ًا: عببن اليمببن فببي المسببلمين عامببة  أعببراضثامنيي
ًا منه موقف اتخاذ أو بالحدث الكتراث لذلك.  تبع

ًا: بجببدوى اليمببن في الجهاديين من كثير  تشككتاسع
ًا واعتباره الخروج الفشل.  في درس

يلي:  بما التذكير من لبد الملحظات هذه وإزاء

الحكومببة لببدى الن السرى المجاهدين الخوة أن) 1
فببور أسببعفوها الببذين والنصببارى لليهببود المواليببة المرتببدة
وسببواهم والمريكببان النجليز والمحققين بالخبراء الحادث

والمشببايخ والدعاة المجاهدين إخوانهم أعناقا في أمانة هم
خارج وفي بل اليمن في المسلمين وعموم القبائل ورؤساء

فريضببة أعببدائهم يد من وتخليصهم سراحهم وإطلقا اليمن
عنهببم والذب غيبتهم وحفظ السلمية، الفرائض أسمى من

السببوء ألسببنة وصببد لهببم والنصببح لهببم العببذر والتمبباس
وكببل مسببلم كببل عنببق في لهم حق والشامتين والمخذلين

العبببرة ببباب مببن هو تم ما على وتعليقنا مجاهد، وكل موحد
اللببه فرحببم الجهبباد ولهببل لهببم والنصببيحة الفائببدة وتمببام

وأدرك عنهببم وفببرج السرى خلصا الله وأحسن شهاداءهم
السلم.  وأهل اليمن أهل وثأر ثأرهم عدوهم من بهم

على والثبات منه بالعبرة اقترن إن مفيد الخطأ إن) 2
ًا للمضي الحق هبذه فبي العببر أهبم ومن بصيرة، على قدم

الجهبباد شببباب تحشببد عامببة بببدعوة الخذ ضرورة الحادثة،
وراءهببم السببلم أمببة وعامببة اليمببن في المسلمين وعامة
قاعببدة اليمببن إعلن وهببو الجهاد لهذا مناسب مفتاحا واتخاذ
ًا الجزيببرة عموم في والمرتدين الكفار لجهاد وقتببال هجومبب

ًا.  والدعوة التبيان مع قصدكم من دفاع
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كببل وبببذل والببدعوة العلببم رؤوس دعببوة ضببرورة) 3
عظيمة.  ثغرة غيابهم لن بالجهاد بإقناعهم الجهد

لي العببام والمخطببط البرنامببج مببن شببيء وضببع) 4
مقبل.  تحرك

علببى الثبببات مبببادئ سببيما ول بالتربيببة الهتمببام) 5
النبباس مببن كببثير لببدى ة الموجببود الثغببرة وإصلحا المبادئ

قليل.  الدنيا من بعرض أهدافه لبيع باستعداده

وخارجهببا اليمببن داخببل والببدعوة بالعلم الهتمام) 6
والمنهج.  والمبادئ الهداف ليضاحا

جنببس كل من المجاهدين بدعوة الجهاد هذا تدويل) 7
معه.  والعمل وتأييده به للحاقا السلم بلد من

اليمببن فببي الميدانيببة الذاتيببة القببدرات اعتمبباد) 8
ًا قيببادة للنطلقا ً وتخطيطبب ًا وتمبويل ًا وتببدريب فأهببل وتنفيببذ

مثببل جلببدك حببك ومببا صببحيحة قاعببدة بشببعابها أدرى مكة
أمرك.  جميع أنت فتول ظفرك

ًا ونعيببد العلببم وطلبببة والعلمبباء للببدعاة نببداءنا أخيببر
الشبباغرة الثغببرة يسببدوا أن اليمببن فببي النبباس ورؤوس
ول الجبببال ول الشببباب تعببدم ل فبباليمن بببواجبهم ويقومببوا
ولكنهببا بالخببارج إخببوانهم تأييببد ول المجاهببدين ول السببلحا

الحببق، وعلببى بببالحق الجهبباد زعماء القادة في ندرة تشكو
منهببم، ويجعلنببا ينصره من الدين لهذا يقيض أن الله ونسأل

ينتظركبم، الحببرم اليمبن في الجهاد وشباب اليمن دعاة فيا
المسبببلمين وببببترول تنتظركبببم، المسبببلمين ومقدسبببات

تنتظركم.  وثرواتهم

مع ترعى أن بنفسك فاربأله فطنت لو لمر هيؤوك قد
الهمل
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ًا الختام  ومسك...وأخير
فيكم:     الله     بارك     اليمن     في     إخوتنا

مبن ببالله أعبوذ بعبد المائبدة، سبورة فبي تعالى يقول
اليهببود تتخببذوا ل آمنببوا الببذين أيهببا (يببا الرجيببم، الشببيطان
منكببم يتببولهم ومببن بعببض، أولياء بعضهم أولياء، والنصارى

في الذين فترى الظالمين، القوم يهدى ل الله إن منهم فإنه
تصببيبنا أن نخشببى يقولببون فيهببم يسببارعون مرض قلوبهم

فيصبببحوا عنده من أمر أو بالفتح يأتي أن الله فعسى دائرة
آمنبوا البذين ويقببول نبادمين، أنفسببهم فببي اسببروا ما على

حبطببت لمعكم إنهم أيمانهم جهد بالله أقسموا الذين أهؤلء
منكم يرتد من آمنوا الذين أيها يا خاسرين، فأصبحوا أعالهم

علببى أذلببة ويحبببونه يحبهببم بقوم الله يأت فسوف دينه عن
ول اللببه سبببيل في يجاهدون الكافرين على أعزة المؤمنين
واللببه يشبباء مببن يببؤتيه اللببه فضببل ذلك لئم، لومة يخافون

الببذين آمنببوا والببذين ورسببوله اللببه وليكم إنما عليم، واسع
الله يتول ومن راكعون، وهم الزكاة ويؤتون الصلة يقيمون
الغببالبون) صببدقا هببم اللببه حزب فإن آمنوا والذين ورسوله

.العظيم الله

المجاهدون:      الخوة     أيها

أمببتي مببن طائفة تزال وسلم: " ل عليه الله صلى قال
حببتى خببالفهم مببن ول خذلهم من يضرهم ل الله بأمر قائمة
البخبباري " رواه النبباس علببى ظبباهرون وهببم الله أمر يأتي

" ل أحمببد لفببظ وفببي معاويببة حببديث مببن وأحمببد ومسببلم
وابببن حبببان ابببن رواية " وفي خذلهم أو خالفهم من يبالون
" ل وسبلم عليبه اللببه صبلى قبوله إياس ابن قرة عن ماجة
مببن خببذلن يضببرهم ل منصببورين أمببتي مببن طائفببة تببزال

مسببلم عنببد أخببرى رواية " وفي الساعة تقوم حتى خذلهم
ن عصبابة تبزال " ل عنبه، اللبه رضبي عامر بن عقبة عن م

تببأتيهم حتى خالفهم من يضرهم ل الحق على يقاتلون أمتي
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ذلك".  على وهم الساعة

الحبيية     أيهييا     اليميين،     يادعيياة     اليميين،     شباب     فيا
والفئييدة     واليمييان     الحكميية     أهييل     يييا     اللييه،     فييي

:  الرقيقة

الله عبد حيدرة عن أحمد أخرجه الذي الحديث في جاء
" وسببلم عليببه اللببه صببلى النبببي عببن الزدي حببواله بببن

ًا ستجدون ًا أجناد ًا بالشام جند ًا باليمن وجند بببالعراقا، وجند
بالشببام عليببك لببي: قببال اخببتر الله رسول الحوالي: يا قال

فمببن عباده من حزبه إليها يجتبي أرضه من الله خيرة فإنها
الحببرم هببذه جيببران وإيبباكم " فنحببن بيمنببه فليلحببق أبببي

فيهبا المرتبدون ورفبع وللسببف، خبذلت الببتي والمقدسات
ًا اليمببن أهل إن والنصارى، اليهود حراب تحت راياتهم جنوببب

ً الشام وأهل جيرانه.  وأول الحرم أهل هم شمال

وثرواتهببم المسببلمين مقدسببات والفريضببة، فببدونكم
خاصببة وأعناقنببا وأعناقكم عامة المسلمين أعناقا في أمانة
تيممببوا أن المباركببة اليمببن أهببل وعليكببم المستعان، فالله

أهبل علينببا أن كمبا فالقبدس، فالمدينة مكة شطر وجوههم
فالمدينببة القببدس شببطر وجوهنببا نيمببم أن المباركة الشام

الجهبباد أهببل رايببات الميببدان سبباحة فببي ولتلتببق فمكببة،
ل الناس أكثر ولكن أمره على غالب والله الثابتين العازمين
يعلمون. 

كافببة فببي الجهبباد شببباب مببن والجهبباد الخيببر أهببل ويا
فيا والجبل، القلعة فإنها باليمن عليكم العرب، جزيرة أرجاء

اليهبببود وأوليببباؤهم والمرتبببدين ودونكبببم الجببببل سبببارية
مببن بببه أحبباط ومببن والمقدسببات الحرم دونكم والنصارى،

الببذين لقيتببم تعببالى: " فببإذا وقببوله دونكم الرجاس، هؤلء
انسببلخ (فببإذا تعببالى وقببوله " دونكم الرقاب فضرب كفروا

وخذوهم وجدتموهم حيث المشركين فاقتلوا الحرم الشهر
مرصد).  كل لهم واقعدوا واحصروهم

ومببا دينه نصرة على وإياكم وجمعنا وأعانكم الله ثبتكم
ويرضى.  يحب

 .وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
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كابل/  أفغانستان في البحث هذا تم
لشهر  الموافق/ به 1420 رجب أول

م1999 أكتوبر

الله رحمة إلى الفقير كتبه 
مصعب (أبو الحكيم عبد عمر

السوري) 

الحسن أبا يا الله رحاب في
الخوة:      أيها

المفرحا المفجع الخبر بلغنا الطبع، قيد البحث هذا بينما 
أبببو - الشببيخ نحسبببه - كمببا البطببل الشببهيد أخينببا بإعببدام
اللببه.. رحمه اليمن في الجهاد أعلم أحد المحضار، الحسن

يلي:  لما ننبه أن علينا حقه من أن نرى وإنا

وإخببوانه اللببه، رحمببه الحسببن أبببا الشببيخ  أنأولً:
والنخببوة والببدعوة الجهاد أهل عنق في أمانة كانوا السجناء

بحقهببم يقببم ولببم الن، حتى خذلوا وقد وخارجها اليمن في
أحد. 

ًا: صبباحب رجببل اللببه رحمببه الحسن أبا الشيخ  أنثاني
مبن الجهباد وأهبل المسبلمين مبن كثير على وفضل سابقة

فببي ومبباله نفسببه الله رحمه بذل وقد وخارجها، اليمن أهل
المهبباجرين ونصرة المستضعفين، وغوث المساجين إخراج

مبن ونسبائهم رجبالهم إخبراج فبي فسبعى المسلمين، من
أهببل وباستصببراخ تببارة بتهديببدها اليمنيببة، الحكومة سجون
بببه أعببان مببا واقببترض مبباله بببذل وقببد أخببرى، تارة النخوة

فبي للعبداد المجاهبدين وجهبز الحاجبة، وأهبل الملهوفين،
ًا قتل وقد الله، سبيل ًا صابر عنقببه وفي نحسبه كما محتسب
خببذل اللببه.. ولقببد سبببيل فببي الببديون من الريالت مليين
ًا، الرجل أخ نحو يجب ما بحقه يقم ولم ذمته، وخفرت أسير
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المسلمين.  أسود من وأسد بطل

ًا ربه إلى مضى وقد فببي دمببه وبقي الله شاء إن شهيد
ًأ، أعناقنا فضببل عليهم له كان ومن إخوانه أعناقا وفي جميع
تخليصهم وأمانه السجن في أسرى إخوانه بقي وقد خاصة،
ومجاهد.  مسلم كل عنق في كذلك

:  والجهاد     السلم     أخوة     فيا

اليهببود مببن مباشببر بببأمر الحسببن، أبببو أخونببا قتل لقد
الببذين والفرنسببيين والنجليز المريكان سيما ول والنصارى

ًا.  التحقيقات على اشرفوا علن

المرتببدين اليمببن حكببام بيببد الحسن أبو أخونا قتل لقد
ًا الكفرة، وقضاته أنهببا رغم اللزامية، أسيادهم لوامر تنفيذ
مصلحتهم.  من ول عادتهم، من ليست سابقة

رحمه أخيكم - ودم الله - أعانكم السلم إخوة فدونكم
إنهببم دمببه، تضببيعوا ول والببدين، الحق ثأر ثأره، اطلبوا الله،

وقضبباتها اليمببن حكببام مببن والمرتببدون والصببليبيون اليهود
ونفذوه.  عليه وصدقوا الحكم هذا أصدروا الذين الظلمة

حد تطبيق بوجوب وأفتوا قتله، سوغوا الذين أولئك أما
ًا، عليه الحرابة والببدعوة الشببرعي العلببم يزعمون ممن علن
ً عليهم يجعل أن الله فنسأل للسلم والعمل دمببه، من كفل

أجمعيببن، والنبباس والملئكببة اللببه لعنببة عليهببم يجعببل وأن
علبى أعببان وسببلم: " مبن عليببه الله صلى بقوله ونبشرهم

ًا اللببه لقببي كلمة بشطر ولو مسلم امرئ قتل علببى مكتوببب
مببن ييئسببهم أن اللببه فنسببأل "، اللببه رحمة من آيس جبينه

قببال كمببا أعببانوهم، الببذين الظلمبة عليهببم ويسلط رحمته،
ًا أعبان وسبلم: " مبن عليبه اللببه صبلى ظلمبه علبى ظالمب
".  عليه الله سلطه

فببي عنببدك منزلتببه وارفببع الحسببن أبببا ارحببم اللهببم
فببي فكببر أو نصببره مببن انصببر الصببالحين.. اللهببم الشهداء
الظبالمين.. اللهبم فعبل ورضبي خبذله مبن واخذل نصرته،
إذا وارحمنا بعده تفتنا ول أجره تحرمنا ل ثأره.. اللهم أدركنا
مثله.  إليك صرنا

اليمببن، فببي الجهبباد قيببام بشببرى بدايببة اجعلهببا اللهببم
واجعببل اليمن، جهة من الرحمن ونفس الفرج رياحا وهبوب
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للسائرين..  الدرب يضيء نور مشعل دمه

وجببوه بهببا نصببفع الجهبباد. كلمببات إخببوة معنببا فببرددوا
ًا للسائرين، بشرى ونتركها الظالمين الكفببار يغيببظ وموطئبب

صالح: عمل به لنا يكتب أن ونرجو

أعدت ربي فروضات   أحبابنا نلق نمت إن أخي
نال

ديار في لنا فطوبى   حولنا رفرفرت وأطيارها
الخلود

يقين في سنتي على وأمضي ودين لرب لكن سأثأر
في الله إلى وإما    النام فوقا النصر إلى فإما

 الخالدين

محمد أعيننا وقرة وقائدنا وحبيبنا سيدنا على الله وصلى
 أجمعين وصحبه آله وعلى

نالعالمي رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

سلم يبلغ ول الصالحين، الله عباد وعلى علينا والسلم
الظالمين.  الله

هام ملحق
الله.  بسم

الله.  رسول على والسلم والصلة لله والحمد

وبعد:

عببدة البحث. وصلني هذا من الولى النسخة نشر فبعد
ثلثببة والسببتدراك بالتوضببيح أهمهببا مببن ملحظببات. كببان

. هي:..منها

وشباب اليمن على التركيز  أن:الخوة بعض  قالأول:
ببلد النببازل المشببكل حببل فببي المببأمول ودورهببم اليمببن

قببدر من انتقاصا منه يفهم البحث. قد في جاء كما الجزيرة
وإماراتهبببا الجزيبببرة بلد بببباقي مبببن المجاهبببدين الخبببوة
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وقببدرتهم بببدورهم الخليج). وتشكيكا وإمارات (كالسعودية
ن الضبغائن ويبثير عزيمتهبم يهببط قبد الجهاد. ممبا على بي

الخرين.  وإخوانهم اليمن مجاهدي

تسببتغل أن يخشببى قببد  أنببه:الخببوة بعببض  قالثانيا:
ّعببم البحببث هببذا فببي الببدعوة اليمنيببة الحكومببة َتَز فكببرة ِل
جاهليببة وتحويلهببا وسواه البترول في اليمن حقوقا استرداد

عليببه تحببرصا هدف والسعودية. وهو اليمن أهل بين قومية
اليمن.  حكومة

ببباب مببن الجهبباد على التحريض أن البعض  زعمثالثا:
وسببواها. البببترول فببي المسلمين وحقوقا الموال استرداد

فببي العلمببانيين أساليب من شرعية. وهذا غير الراية يجعل
ل رايببة رفببع أجل من إل ليكون الجهاد الناس. وإن تحريض

والمصببالح والمببال الرض أجببل من وليس فقط الله إل إله
الدنيوية.. 

هبببذا لهميتهبببا اقتضبببت الثلثبببة الملحظبببات وهبببذه
علبى متوكل واليجاز التوضيح سبيل على فأقول الستدراك

الله. 

الولى:     الشبهة     على     الرد  ) 1

والببباء والفخببر القببوم دعببوى أن القببول عببن غنببي
النسببب أو الرض مببن كان شعار أي تحت لجنس والعصبية

التي المقيتة الجاهلية من هو العقيدة شعار غير شعار أي أو
ونبببذها بتركهببا وسببلم عليببه اللببه صببلى اللببه رسببول أمببر

عنببه روي منتنببة). وكمببا فإنهببا (دعوهببا منتنببة بأنها ووصفها
الببباء بببدعوى يدعوا سمعتموه وسلم: (من عليه الله صلى

والسببلم الصببلة عليببه نبه تكنوا). كما ول أبيه هن فأعضوه
زرع فببي الشببيطان وسببائل أكبببر إحببدى مببن هببذه أن إلببى

أن يئس الشيطان (إن عنه روي بما المسلمين بين الحالقة
بببالتحريش ولكببن العببرب جزيببرة فببي المصببلون يعبببده

قببوله هببو عقيببدتنا فببي التفاضببل ميببزان أن بينهم)ومعلببوم
مببن جببزء كلببه أتقبباكم).. وهببذا الله عند أكرمكم (إن تعالى

لله.  والحمد وفكرنا ومنهجنا عقيدتنا

فأقول: هذا وضح فإذا

الجزيرة بقاع مختلف من المجاهد الشباب عن أما) 1
والحمد وصفوتهم والبحرين والكويت والمارات كالسعودية
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فببي بأنفسببنا شببهدناهم عنهببا.. فقببد يدافع أن من أغنى لله
خلقببا وأفضببلهم الشببباب أشببجع من الحمد ولله أفغانستان

والفلبين والشيشان البوسنة في الماضية وقصصهم ونسكا
إخوانهم كل عليها. كما يدلل أن من أشهر وسواها وكشمير

فببي بببدمائهم المسببلمين أراضببي تزينببت الذين المجاهدين
أو الشببام أو مصببر مبن كببانوا سببواء الجهبباد سبباحات كافببة

التنببويه مبن كببان العجم. فما أو العرب بلد باقي أو الجزائر
أو فيهببا الصحوة مستوى انخفاض أو الشعوب بعض بتقصير

منببه مبباثبت حببق فببي المعوقات. فهببو من اعتراها ما بعض
مببن موجببودون، كببثر وهببم النخبببة هببؤلء وليببس لتلفيببه

بين.  هذا أن التنويه. والمفروض بذلك المقصودين

آثببار نتيجببة بذلك وقناعتي اليمن على تركيزي كان) 2
العببدد ارتفبباع مببن ملموسببة واقعيببة ثابتببة. ودلئببل شرعية
أمببر الناس.. وهببي وخشونة الرض وحصانة السلحا ووفرة
سبببيل فببي توظيفهببا ويجببب بقبباع على بقاعا بها الله فضل

شببباب كببل تحريببض سبببيل علببى كببان لهببذا الله. والتنببويه
أن إلببى النتببباه إلى الخليج وإمارات السعودية من الجزيرة
مببن المنطقة تلك في هو المتين وظهرهم وحصنهم قلعتهم

للحببدود عنببدي لاعتبببار واحببدا بلببدا أعتبرهببا الببتي الجزيرة
بجبببال عليك اليمن لبن أقول كما تماما النكليز وتقسيمات

البلببد نفببس داخببل الخببالي الربببع صببحاري وتجنب الشمال
النفببط وآبببار بالشببرقية عليببك السببعودية لبببن أقببول وكما

أكثر.  ل والمكيدة والحرب الرأي باب من الحجاز وتجنب

اليمن. لتذكيرهم لشباب والتحريض الشارة كانت) 3
هببذه كببل اللببه وضببع وقببد الن إلببى وتقصببيرهم بببواجبهم

وشببيوخ ومشببايخهم ولقيببادتهم أيببديهم تحببت الوسببائل
الحافز سبيل على اليمن شباب بحق بالحقيقة قبائلهم. فهو

أمببام سيسببألون فيه. وواجب واقعون هم كبير تقصير لجبر
عببن نيابببة حربة كرأس بواجبهم بالقيام لتقصيرهم عنه الله
حيببث مببن لهببم عببذر ل السببلم. لنببه وأهببل الجزيببرة أهل

فل عببذر البقبباع باقي لهل كان متوفرة. فإن فهي الوسائل
أعلم.  والله ،عندي السباب عالم في لهم عذر

فهمهببا يسبباء قد ثلثة أو ينتعبار إلى النص في نظرت
الببتي النسببخة فببي فحببذفتها إليببه أشببير الببذي الببوجه على

مببن كببان ما حال كل الفهم. وعلى لسوء متفاديا سأنشرها
ومببن الشببيطان فمن ذلك سوى من كان وما الله فمن حق

الله.  وأستغفر القاصرة نفسي
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الثانية:      الشبهة     على     الرد  ) 2

أحببد. ببببال الشبببهة هببذه مثببل تخطببر أن أستغرب وأنا
الشببرعية ولقيببادتهم المجاهببد للشببباب مببوجه فالنببداء
بعببد المفببروض مببن وهببؤلء فيهم والدعاة الناس ولرؤوس

اليمبن حكومبة ردة أمر يكون أن الصحوة من العهد هذا كل
نظامهببا وكفببر المسببلمات، مببن عنببدهم صببار قببد ورئيسها

الواضببحات. ووجببوب المعلومببات مببن الوضببعية وقوانينهببا
الجديببد الببدولي والنظببام والنصارى لليهود كواجهة جهادهم

الشبببهة هببذه أثيببرت طالمببا الصببحوة.. ولكببن بديهيات من
صببالح اللببه عبد علي بكفر لله أدين أنني على التأكيد فأعيد

يجببب بشببوكة ممتنعة ردة طائفة حكومته نظام وردته. وأن
والبببائعين والمكرهيببن الجبباهلين مببن فيهم من على قتالهم
باليمببان عليهببم شهد من غيرهم. وأن ودنيا بدنياهم لدينهم

عببن النظببر بصببرف المنببافقين مببن فهببو حببالهم يعلببم وهو
النبباس، فببوقا وشببرعه اللببه النبباس.. فببدين فببي أقببدارهم

إلى ببعضهم يصل قد عمل نفاقا القل على منافقين وأقول
الببباب هببذا فببي الدعوة أن فأوضح بحاله، كل العتقاد نفاقا
مهمببة يسببيرة بوابببة مببن اليمببن أهببل تببوجيه ببباب مبن هي

وحكومببات الببدولي النظببام ضببد والببداني للقاصي مفهومة
ببباب مببن هببو اليمببن حكومببة مببع الصببدام الخليج.. وتأجيل

إلببى سيفضببي بببدأ إن النهج والمكيدة. وهذا والحرب الرأي
أسيادها..  عن ستدافع التي اليمن حكومة جهاد

فببي مرتببد يقببوده أن موحببد عاقببل مسببلم يقبل فكيف
أن يجببب الجهبباد الخرين.. هذا المرتدين الكفار ضد جهاده
الجببديرين المخلصببين والببدعاة العلمبباء مببن قيادة له تكون
تحببت بالجهاد أحد يفكر المجاهد. فكيف الشباب هذا بقيادة
العتببب غيرهببم.. ولكببن قبببل جهببادهم الله أوجب من قيادة
للشباب... هذا يبينوا أل ومشايخه اليمن دعاة من كثير على
شبباعر قببول وأتببذكر واقعهببم فببي أنظببر عندما أتحسر وكم

أبببي بائيببة يعببارض قببال هببذه. عنببدما في صدقا وقد اليمن
تمام. 

الحد بين الحد حده في  الكتب من أنباء أصدقا السيف
واللعب

اليمن:  شاعر قال

عرقه تناسى أم أحسابنا كذبت هل تمام أبا يا ترى ماذا
 الذهب
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إلى امتطاها إذا  نخوتها نار العوالي الرؤوس تنسى
 الذنب أسيادها

المببة.. هببذه أمببل طليعة من هم قوم عن الله فرج أل
محجمببون للسببف فيهببم العببوالي الرؤوس من كثير مازال

اللببه عبببد علببي الببذنب لن إليه الله ندبهم الذي دورهم عن
ومرتببدي والنصببارى اليهببود أسببياده إلى امتطاهم قد صالح

اليمببن مببن الخيببار فببي وغيرهببم.. ولنببا الجزيببرة حكببام
أمببل... كل المجاهدين وشبابه ودعاته والمخلصين وشيوخه

علىمايشبباء واللببه اليمببن جهببة مببن الرحمن بنفس يأتنا بأن
.كتاب أجل ولكل قدير

الثالثة:      الشبهة     على     الرد  ) 3

ل الجهببل علببى تببدل الببتي الشبببهة هببذه لشتهار نظرا
المسلمين. فسأفرد واقع في وثانيا الله شرع في أول أكثر،

اللببه. لن شبباء إن بببأدلته مفصببل شببرعيا سياسببيا بحثببا لها
النهايببة فببي هببو واعتمادهببا الشبببهة هببذه اشببتهار مقتضببى

الزمبان. هبذا فبي اللبه سبيل في الجهاد تعطيل إلى يفضي
يجهببر لن توصببل البعببض أن ويكفببي الصائل، دفع وتعطيل

فببي جهببادا ليببس والشيشببان البوسنة في الجهاد بأن بقوله
لببم فيهببا والقتببل الجهبباد مببن المقصود بالمعنى الله، سبيل
للشببهادة.. المخصببوصا بالمعنى الله سبيل في شهادة يكن

فببي اليببوم المسببلمين جهبباد مببن كببثيرا عليببه قاس وكذلك
فببي اليببوم المسببلمين جهبباد ومنببه والحاضببر الماضببي

وصببنائعه الجديبد البدولي النظبام مواجهبة فبي أفغانسبتان
وحلفببائهم وأهلهببا للشببريعة والمحبباربين والبغبباة المرتدين
ن.المجاهدي المؤمنين

:هنا اليجاز سبيل على أقول ولكن

فببي قببال وسببلم عليببه اللببه صببلى اللببه رسول أن) 1
شببهيد)) فمببن فهببو مبباله دون قتل  ((من:الصحيح الحديث

أهببل وحقببوقا الساسببي مالهم بيت بل المسلمين مال قتل
أولى.  باب شهيد. ومن فهو السلم

فاتحة وكانت فرقانا الله أسماها التي بدر غزوة أن) 2
وكببان السببلم أهببل مال من ضاع ما لسترداد كانت الجهاد
قيببرش)) عيببر  ((دونكم:وسلم عليه الله صلى قوله واضحا

غير أن (وتودون ذلك على الصحابة حرصا القرآن سجل بل
غببزوات مببن كبببيرا عببددا إن لكببم) بببل تكببون الشوكة ذات
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حببق لتحصيل كانت وسراياه وسلم عليه الله صلى الرسول
عليببه الله صلى الله رسول إن مالهم.. بل في السلم أهل

.الرمح ظل في بعده من أمته رزقا جعل وسلم

فببإن ومقصببده ورايتببه المجاهببد عقيببدة وضوحا مع) 3
وعببامتهم المسببلمين أمببراء مببع وطلبببا دفعببا الجهاد أحكام
مجببال تببدع ل العقيببدة كتب في والمفصلة وفاجرهم وبرهم
العببرض أو المببال أو الرض عن للدفع الجهاد أن في للشك

جببذر مببن هببو بببل الببدين عن الدفع جنس من هو النفس أو
كمببا التوحيببد لن اللببه إل إله ل ومقتضيات وأرومته التوحيد

أمببر والعبببادة... وقببد بالطاعببة الله إفراد هو علماؤه فصل
وأرضببه وعرضببه ومبباله دينببه عببن بالببدفع المسببلم اللببه

ه لمبر الموحد واستجابة لبم إن التوحيبد توحيبد.. ومباذا رب
منه..؟! هذا يكن

الخمسة الضرورات على بالحفاظ الشريعة جاءت) 4
/ العببرض / النفببس الببدين وهي لجلها والجهاد عنها والدفع

للجهبباد السببتجابة حكببم / العقببل. فمببا (النسببل) / االمببال
اللببه؟ سبيل في ليس أم الله سبيل في جهاد عليها؟ حفاظا

المسببائل هببذه مثببل تطببرحا أن أظببن مبباكنت اللببه سبببحان
المبارك. الجهادي التيار هذا وفي العلم طلب ووسط

إل لإلببه التوحيببد راية تحت الجهاد للتوضيح.. أن وأعيد
مقتضبباها وفهببم فهمهببا اللببه.. يقتضببي رسببول محمببد الله

هببذا وكل ودنياهم ودينهم حملتها ومصالح رايتها عن والدفع
متناقض. متعارض وليس متعاضد متلزم

كلمببة لتكببون جاهببد مببن وسببلم عليه الله صلى قوله و
عقيببدته تكببون أن يقضببي الله سبيل في فهو العليا هي الله
فببإذا العلببون هم وأولياؤه وشرعه ودينه وأهدافه العليا هي

النبباس يتسببولون البشببر أقببدام تحببت وصاروا مالهم سلب
هي الله كلمة ذاك إذ تكون ليعيشوا... ل أعراضهم ويبيعون

اللببه... فكيببف أعببداء إهانببات تحببت استفلوا وقد بهم العليا
ليببس المسببلمين مببال بيببت النفط لسترداد الجهاد ليكون
مببن المسلمين أعراض انتهكت وإذا الله؟! سبيل في جهادا
أن الخبببار ذكببرت كمببا البوسببنة، في كما الله إل إله ل أهل

لتأخببذهم الطفببال آلف ولدة الصببرب اغتصبباب حصببيلة
إل إلببه ل أهببل لحببرب سببيجندون نصارى وترببيهم الكنيسة

الجهبباد وهببل العليببا هببي اللببه كلمببة بذلك تكون الله.. فهل
ل؟ أم العليببا هببي الله كلمة لتكون جهاد هو ذلك يقع ل حتى

والبصائر.  الفهام وزع الذي الله سبحان
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للببدفاع المسلمون السلم.. وندبنا أراضي سلبت إذا و
الببدنيا مببن عببرض أجل من جهادا هذا أراضيهم.. أيكون عن

لنببه التوحيببد أرومببة فببي وهو الله سبيل في هو قليل؟! بل
الجمبباع العلمبباء ينقل بالدفع.. ألم تعالى الله لمر استجابة

السببلم أراضببي مببن شبببر احتببل إذا أنببه علببى وخلفا سلفا
يعبم حبتى يليهبم من ثم البلد أهل على ويتعين الجهاد وجب

السلم..  وأهل الرض

 :فالخلصة

إلببه لل فهمنببا مقتضببى من وهو الله سبيل في هو نعم.
شبباء إن ذلببك في ريب ول ومصالحهم أهلها وحقوقا الله إل

تعالى.  الله

لزالببة كفاية فيه يكون أن وأرجو التنويه اقتضاه ما هذا
.البعض عند لبس من طرأ ما

 القصد وراء من والله

 الحكيم عبد عمر
مصعب (أبو

السوري)
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