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ح
الصالحِ
اْلَ حمدُ َّللهِ ا هل ِذي َل َط َ
اح َأ حه ِل ه
َبا َيا إِ حذ َب َر ُاه حم َو َب هرَ ،و َر هو َح َأ حر َو َ
ف بِا حل َ َ
ِ
َسَ ،و َقده َر
َس َم حن َأ هَ
َسَ ،وا هط َل َع َع ََل َضم ِري َم حن ن ََوى َو هَ
بِ َراحِ ا حل َفالحِ َو َ ه
األَ حش َيا َء َف َق ََض ح
ض.
الَّشَ ،و َأ َم َ
ات َو َأ حح َيا َو َأ حف َق َر َو َأ حغنَى َو َن َف َع َو َ ه
اْلَ ح َري َو َق ََض ه ه
َأ حْحَدُ ه َع ََل إِ حنعا ٍم ُك هلَم ِ
ب َد هر،وأشهد أن ال إله إال اَّلل وحده ال رشيك
احتُل ه
َ ح
َ
ُ
له ،و ُأ ِقر بِوحدَ انِيتِ ِه َعن دل ِ ٍ ِ
استَ َق هرَ ،و ُأ َص يِّل َع ََل َر ُسول ِ ِه ُُم َ هم ٍد ا هل ِذي
ح َ
َ ُّ َ ح ه
يل َقد ح
َب ،وعَل آله وصحبه وسلم تسليَم كثريا إىل
َع هم حت ِر َسا َلتُ ُه ا حلبَ حح َر َوا حل َ ه
يوم الدين .أما بعد ُ
فأوصيكم أهيا الناس ونفيس بتقوى اَّلل عز وجل،
فاتقوا اَّلل حق التقوى ،واخشوا يوما ال جيزيء والد عن ولده والمولود
هو جاز عن والده شيئا .قال اَّلل تعاىل (يا َأ ُّ َهيا ا هل ِذي َن آ َمنُوا ا هت ُقوا اَّللهَ َح هق
تُقاتِ ِه َوال ََتُو ُت هن إِاله َو َأ حنت حُم ُم حسلِ ُم َ
ون) (.)1
ُ َ
ُ
َ ُ
أيها املسِلِمون :إ هن اَّلل سبحانه وتعاىل جعل املسلمني أمة ًواحد ًة
متحاب ًة متعاون ًة مرتابط ًة ،وجعل الرابط والرابطة بينهم الدي َن ،و ُأخو َة
الد ِ
َ
ليكتمل املسلمون ويتعاونوا ،ويقف بعضهم مع بعض ،فقال عز
ين؛
وجل( :إِن َهَم املحُ حؤ ِمن َ
ني َأ َخ َو حيك حُم َوا هت ُقوا اَّللهَ َل َع هلك حُم
ُون إِ حخ َوة َف َأ حصلِ ُحوا َب ح َ

( ) سورة آل عمران ،آية.102 :
1
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ون) ( . )2قال ابن كثري رْحه اَّللَ :أ ِي :ح ِ
يع إِ حخ َوة ِِف الدي ِ
ْح َ
ين ( .)3وقال
ت حُر َ ُ
اْلَم ُ
عز وجل واصف ًا رسو َل ُه وصحابتهُُ ( :م َ همد َر ُس ُ
ول اَّللهِ َوا هل ِذي َن َم َع ُه َأ ِشده ا ُء
َع ََل ا حل ُك هف ِ
ْحا ُء َب حين َُه حم ت ََر ُاه حم ُر هك ًعا ُس هجدً ا .)4( )......
ار ُر َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
املرتابط
املتعاون
املرصوص
البنيان
أيها املؤمنون :إن املؤمنني أمة
ِ
ِ
وقر الكبري ،ويرحم
واملتواصل املُتألف ،والذي حيس بمشاعر الصغري ،و ُي ُ
الصغري ،ويعطف عَل الكبري ،فيسهر املجتمع أللِ ِ
بعضه ،و ُيفارقه النو ُم
ُ
وسى َ ،ع ِن النهبِ يي
ويدعه؛ ألن بعض املجتمع مصاب متأل  ،ف َع حن َأ ِِب ُم َ
َ ق َال« :إِ هن املُ حؤ ِمن ل ِ حلم حؤ ِم ِن كَا حلبنحي ِ
ان َي ُشدُّ َب حع ُض ُه َب حع ًضا» َو َش هب َك َأ َصابِ َع ُه(.)5
ُ َ
َ ُ
قال الطربى :فاألخ ىف اَّلل كالذى وصف به رسول اَّلل املؤمن للمؤمن
َس
ماَس أحدَ مها َ ه
وأن كل واحد منهَم لصاحبه بمنزلة اْلسد الواحد؛ ألن َ ه
ٍ
اآلخر ،وأن َ
واحد منهَم عون لصاحبِه ىف
كل
اآلخر وماسا َء أحدَ مها سا َء
َ
بعضه بعضا،وكاملرآة له ىف توقيفه إياه
أمر الدنيا واآلخرة ،كالبنيان يشدُ ُ
( ( سورة اْلجرات ،آية.10:
2

( ( تفسري ابن كثري حتقيق سالمة (. )375 / 7
3

( ( سورة الفتح ،آية.29:
4

ني َب حع ِض ِه حم َب حع ًضا حديث رقم 6026صحيح البخاري (/ 8
او ِن املُ حؤ ِمن ِ َ
اب َت َع ُ
( ( أخرجه البخاري َب ُ
5

 ،)12و أخرجه مسلم ِف الَب والصلة واآلداب باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم رقم 2585
(املؤمن للمؤمن) أي حال املؤمن ِف تعاونه مع املؤمن] []7038 ،5681 ،5680 ،2314 ،1365

البنيان املرصوص

د.سعد بن عبداهلل السرب

3

عَل عيوبه ،ونصيحته له ىف املشد واملغيب ،وتعريفه إياه من خطأ ومافيه
صالحه ما خيفى عليه ،وهذا النوع من اإلخوان ىف زماننا ،كالكَبيت
األْحر ،وقد قيل هذه قبل هذا الزمان (.)6
و َع ِن النُّ حع ََم ِن حب ِن َب ِش ٍري َ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ني ِِف
ول اَّللِ َ " : مثَ ُل املحُ حؤ ِمن ِ َ
اْحِ ِه حمَ ،و َت َعا ُط ِف ِه حم َمثَ ُل ح
اْلَ َس ِد إِ َذا حاشتَكَى ِمنح ُه ُع حضو تَدَ ا َعى َل ُه
ت ََوا يد ِه حمَ ،وت ََر ُ
سائِر ح ِ
الس َه ِر َو ح
اْلُ همى ) (. )7
اْلَ َسد بِ ه
َ ُ
و َع ِن النُّ حع ََم ِن حب ِن َب ِش ٍري َ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اَّللِ « : املحُ حؤ ِمن َ
ُون ك ََر ُج ٍل
و ِ
( )8
اْلَ َس ِد بِ ح
اح ٍد إِ ِن حاشتَكَى َر حأ ُس ُه تَدَ ا َعى َل ُه َسائِ ُر ح
الس َه ِر»
َ
اْلُ همى َو ه

( ( رشح صحيح البخارى البن بطال (. )237 / 9
اض ِد ِه حم حديث رقم 2586صحيح مسلم (/ 4
ني َو َت َعا ُط ِف ِه حم َو َت َع ُ
اح ِم املحُ حؤ ِمن ِ َ
اب ت ََر ُ
( ( أخرجه مسلم َب ُ
6

7

.)1999
اض ِد ِه حم حديث رقم 2586صحيح مسلم (/ 4
ني َو َت َعا ُط ِف ِه حم َو َت َع ُ
اح ِم املحُ حؤ ِمن ِ َ
اب ت ََر ُ
( ( أخرجه مسلم َب ُ
8

.)1999
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و عَل املسلم يا عباد اَّلل أن ال يؤذي أحدا من املسلمني بفعل وال قول،
ف َع حن َع حب ِد اَّللهِ حب ِن َع حم ٍرو َ ،ع ِن النهبِ يي َ ق َال« :املُ حسلِ ُم َم حن َسلِ َم املُ حسلِ ُم َ
ون
ِم حن لِسانِ ِه َو َي ِد ِهَ ،واملُ َه ِ
اج ُر َم حن َه َج َر َما ََنَى اَّللهُ َعنح ُه» ( )9البخاري ومسلم .
َ
قال النووي رمحه اهلل :هذه األحاديث رصحية ِف تعظيم حقوق
املسلمني بعضهم عَل بعض وحثهم عَل الرتاحم واملالطفة والتعاضد ِف
غري إثم وال مكروه (.)10
ِ
ِ
وإعادة
عاصفة اْلزم
إخوة الدين :إن قيام التحالف اإلسالمي ِف
ِ
األمل ِف اليمن بوقف اْلوثيني عن احتالهلم اليمن ؛ لردعهم ،وردهم
ِ
ُ
لنرصة
فيبذل التحالف جهود ًا عظيم ًة؛
للحق،ونرصة أهلنا ِف اليمن،
ِ
ِ
ِ
للبالد
وفسادهم
اليمن وْحايتِهم من اْلوثيني ورشورهم
أهلنا ِف
ٍ
ٍ
ِ
عظيمة ألهلنا ِف اليمن من
بجهود
والعباد ،ويقوم التحالف اإلسالمي
ِ
ِ
ِ
وبذل األرواحِ ألجل أن
والنفيس،
وبذل الغايل
إغاثة ،ونرصة ،وعالج،
ِ
باألمن واإلستقرار ،فجزى اَّلل
يعود اليم ُن ألهله ،ولين ُع َم أهلنا ِف اليمن

( ( أخرجه البخاري َباب :املُ حسلِ ُم َم حن َسلِ َم املُ حسلِ ُم َ
ون ِم حن ل ِ َسانِ ِه َو َي ِد ِه حديث رقم  10صحيح البخاري
9

( ،)11 / 1و أخرج مسلم بعضه ِف اإليَمن باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل رقم .40
( ( رشح النووي عَل مسلم (. )139 / 16
10
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جيوش التحالف اإلسالمي خري اْلزاء عَل ما ُيقدمون ويبذلون ِف
ِ
ِ
األمل.
وإعادة
عاصفة اْلزة،
قال ابن بطال رمحه اهلل :نرص املظلوم فرض واجب عَل املؤمنني
عَل الكفاية ،فمن قام به سقط عن الباقني ،ويتعني فرض ذلك عَل
السلطان ،ثم عَل كل من له قدرة عَل نرصته إذا ل يكن هناك من ينرصه
غريه من سلطان وشبهه (. )11
وقال ابن بطال رمحه اهلل :تعاون املؤمنني بعضهم بعضا ىف أمور
الدنيا واآلخرة مندوب إليه هبذا اْلديث ،وذلك من مكارم األخالق (.)12
قال ابن بطال رمحه اهلل :من حق املسلم عَل املسلم أن ينرصه وال
خيذله وال يسلمه ،وأن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ،فمن
خرج عليهم بالسيف بتأويل فاسد رآه ،فقد خالف ما سنه النبى  من
نرصة املؤمنني وتعاون بعضهم لبعض (. )13

( ( رشح صحيح البخارى البن بطال (.)573 / 6
11

( ( رشح صحيح البخارى البن بطال (. )227 / 9
12

( ( رشح صحيح البخارى البن بطال (. )16 / 10
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أيها املوحدون :كل ما جيري ِف اليمن بسبب تدخالت الصفويني
اإليرانيني ِف الدول العرببية؛ ل ُيحاربوا التوحيد واملُوحدين ،فتدخلوا ِف
وهيلك اْلرث والنسل،
اليمن وحركوا ذراعهم اْلوثي؛ ل ُيفسد ِف اليمنُ ،
ِ
ِ
والعباد ،ودعم اإليرانيون اْلوثيني؛ ليستمروا
البالد
و ُيعمم الفساد عَل
ِ
واإلفساد ،واإليرانيوين الصفويون حيالون الدخول ِف بعض
ِف الفساد
الدول العربية؛ فسادها وتدمريها ،وإلفساد عقائد أهلها ،فقد أفسدوا
عقائد أهل السنة ِف إيران ،وِف األحواز العرِب ،ودمروه وَنبوه ،وجعله
َ
سلَمن اْلز ِم وإخوانَه ِف
لقمة سائغة هلم ،وهم حياولون ِف اليمن ،ولكن
التحالف اإلسالمي وقفوا هلم باملرصاد ،ول يرتكوا هلم اليم َن وأه َل ُه
ليعبثوا به وبعقائد أهله ،فاللهم نرصك ْليوش التتحالف عَل اْلوثيني
وأعواَنم اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وجرحاهم يا حي يا
قيوم .
وكتبه/
د .سعد بن عبداَّلل السَب
اْلميس  1شعبان 1438

