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اَيا ََبَ ُد َّللهِ الهِذي َلَطَف بِالح َمح الِح  اْلح ِل الصه َواَح َأهح َح َأرح ، َوَروه إِذح َبَراُهمح َوَبره

َر  ، َوَقده ، َواطهَلَع َعََل َضِمرِي َمنح َنَوى َوََسه َمنح َأََسه بَِراِح الحَفالِح َوََسه

يَا َوَأفح  ، َوَأَماَت َوَأحح ه َ َوَقََض الَّشه رَيح يَاَء َفَقََض اْلح نَى َوَنَفَع وَ األَشح  .َضه َقَر َوَأغح

،وأشهد أن ال إله إال اَّلل وحده ال رشيك  تُلِبه َدره َُدُه َعََل إِنحَعاٍم ُكلهََم احح َأْحح

ٍد الهِذي  ، َوُأَصِّلي َعََل َرُسولِِه ُُمَمه تََقره َدانِيهتِِه َعنح َدلِيٍل َقِد اسح له، َوُأِقرُّ بَِوحح

، ََبه َر َوالح بَحح تح ِرَساَلتُُه الح وصحبه وسلم تسليَم كثريا إىل آله وعَل   َعمه

فُأوصيكم أهيا الناس  ونفيس بتقوى اَّلل عز وجل،  أما بعد. يوم الدين

 عن ولده والمولود   فاتقوا اَّلل حق التقوى، واخشوا يوما ال جيزيء والد  

ِذيَن آَمنُوا اتهُقوا اَّللهَ َحقه  َا اله هو جاز عن والده شيئا. قال اَّلل تعاىل )يا َأهيُّ

لُِموَن( ) ُتقاتِِه َوال ََتُوُتنه إاِله َوَأنحتُمح ُمسح
1.) 

:
َ
ون

ُ
سِلِم

ُ
ها امل

ُ
إنه اَّلل سبحانه وتعاىل  جعل املسلمني أمة ًواحدًة  َأي

 وُأخوةَ  ،الدينَ بينهم الرابط والرابطة  متحابًة متعاونًة مرتابطًة، وجعل

، فقال عز ، ويقف بعضهم مع بعضيِن؛ ليكتمَل املسلمون ويتعاونواالد

ُكمح َواتهُقوا اَّللهَ َلَعلهُكمح وجل: ) َ َأَخَويح لُِحوا َبنيح َوة  َفَأصح ِمنُوَن إِخح إِنهََم املحُؤح

                                                           

 .102( سورة آل عمران، آية: 1)
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َْحُونَ  َوة   . قال ابن كثري رْحه اَّلل:   (2)( ُترح َِميُع إِخح ينِ َأِي: اْلح . وقال (3) ِِف الدي

اُء رسوَلُه وصحابته: ) عز وجل واصفاً  ِذيَن َمَعُه َأِشده د  َرُسوُل اَّللهِ َواله ُُمَمه

ًدا  ًعا ُسجه اِر ُرَْحَاُء َبيحنَُهمح َتَراُهمح ُركه ُكفه   .(4)......( َعََل الح

 املرتابطِ  املتعاونِ  املرصوصِ  إن املؤمنني أمة  البنيانِ  أيها املؤمنون:   

ويرحم  ،وُيوقُر الكبري ،، والذي حيس بمشاعر الصغرياملُتألِف  واملتواصلِ 

وُيفارقه النوُم  ،هبعِض  أللِ  ويعطف عَل الكبري، فيسهر املجتمعُ  ،الصغري

، َعِن النهبِيي  َعنح َأِِب ُموَسى، فألن بعض املجتمع مصاب  متأل   ويدعه؛

  :ُضهُ »َقاَل بُنحيَاِن َيُشدُّ َبعح ِمِن َكالح ِمَن لِلحُمؤح ًضا إِنه املُؤح  .(5)َوَشبهَك َأَصابَِعهُ « َبعح

فاألخ ىف اَّلل كالذى وصف به رسول اَّلل املؤمن للمؤمن  قال الطربى:

 مها ََسه أحدَ  وأن كل واحد منهَم لصاحبه بمنزلة اْلسد الواحد؛ ألن ماََسه 

ه ىف لصاحبِ  منهَم عون   واحدٍ  ، وأن كَل اآلخرَ  مها ساءَ أحدَ  ءَ ااآلخر وماس

وكاملرآة له ىف توقيفه إياه ،ه بعضابعُض  كالبنيان يشدُ  ،أمر الدنيا واآلخرة

                                                           

 .10سورة اْلجرات، آية:  )2)

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

 .29سورة الفتح، آية: )4)

ًضا حديث رقم  )5) ِضِهمح َبعح ِمننَِي َبعح /  8صحيح البخاري )6026أخرجه البخاري   َباُب َتَعاُوِن املُؤح

 2585(، و أخرجه مسلم ِف الَب والصلة واآلداب باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم رقم 12

 [7038، 5681، 5680، 2314، 1365)املؤمن للمؤمن( أي حال املؤمن ِف تعاونه مع املؤمن[ ]
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ومافيه  أخطوتعريفه إياه من  ،ونصيحته له ىف املشد واملغيب ،عَل عيوبه

كالكَبيت  ،زمانناصالحه ما خيفى عليه، وهذا النوع من اإلخوان ىف 

 .(6)األْحر، وقد قيل هذه قبل هذا الزمان  

ََمِن بحِن َبِشريٍ و ِمننَِي ِِف  ":  ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللِ   َعِن النُّعح َمثَُل املحُؤح

و  َتَداَعى  تََكى ِمنحُه ُعضح ََسِد إَِذا اشح ، َوَتَعاُطِفِهمح َمثَُل اْلح ، َوَتَراُْحِِهمح ِهمح َلُه َتَوادي

ى ُمه َهِر َواْلح ََسِد بِالسه  . (7)(   َسائُِر اْلح

ََمِن بحِن َبِشريٍ و ِمنُوَن َكَرُجٍل : » ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللِ  َعِن النُّعح املحُؤح

َهرِ  ى َوالسه ُمه ََسِد بِاْلح تََكى َرأحُسُه َتَداَعى َلُه َسائُِر اْلح    (8) «َواِحٍد إِِن اشح

                                                           

 ( .237/  9رشح صحيح البخارى البن بطال ) )6)

ِمننَِي َوَتَعاُطِفِهمح َوَتَعاُضِدِهمح حديث رقم  )7) /  4صحيح مسلم )2586أخرجه مسلم  َباُب َتَراُحِم املحُؤح

1999). 

ِمننَِي َوَتَعاُطِفِهمح َوَتَعاُضِدِهمح حديث رقم  )8) /  4صحيح مسلم )2586أخرجه مسلم  َباُب َتَراُحِم املحُؤح

1999). 
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، ي أحدا من املسلمني بفعل وال قولال يؤذ أنيا عباد اَّلل  عَل املسلم  و

ٍرو بحنِ  اَّللهِ  َعبحدِ  َعنح ف لِمُ »: َقاَل  النهبِيي  َعنِ  ، َعمح لُِمونَ  َسلِمَ  َمنح  املُسح  املُسح

 . البخاري ومسلم (9) «َعنحهُ  اَّللهُ  ََنَى َما َهَجرَ  َمنح  َواملَُهاِجرُ  َوَيِدِه، لَِسانِهِ  ِمنح 

هذه األحاديث رصحية ِف تعظيم حقوق : قال النووي رمحه اهلل

املسلمني بعضهم عَل بعض وحثهم عَل الرتاحم واملالطفة والتعاضد ِف 

 .(10)غري إثم وال مكروه 

م وإعادِة اْلز إن قيام التحالف اإلسالمي  ِف عاصفةِ  إخوة الدين:

ردهم و ،؛ لردعهمعن احتالهلم اليمن  اْلوثينيوقف  اليمن باألمِل ِف

فيبذُل التحالف جهودًا عظيمًة؛ لنرصِة ونرصة أهلنا ِف اليمن، للحق،

ورهم وفساِدهم للبالِد أهلنا ِف اليمِن وْحايتِهم من اْلوثيني ورش

والعباِد، ويقوم التحالف اإلسالمي  بجهوٍد عظيمٍة ألهلنا ِف اليمن من 

إغاثة، ونرصة، وعالج، وبذِل الغايل والنفيِس، وبذِل األرواِح ألجل أن 

نُعَم أهلنا ِف اليمن باألمِن واإلستقرار، فجزى اَّلل يعود اليمُن ألهله، ولي

                                                           

لُِموَن ِمنح لَِسانِِه َوَيِدِه حديث رقم  )9) لُِم َمنح َسلَِم املُسح : املُسح صحيح البخاري   10أخرجه البخاري َباب 

 .40(، و أخرج مسلم بعضه ِف اإليَمن باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل رقم 11/  1)

 ( .139/  16رشح النووي عَل مسلم ) )10)
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جيوش التحالف اإلسالمي خري اْلزاء عَل ما ُيقدمون ويبذلون ِف 

 عاصفة اْلزة، وإعادِة األمِل. 
 املؤمنني عَل واجب فرض املظلوم نرص  قال ابن بطال رمحه اهلل:

 عَل ذلك فرض ويتعني الباقني، عن سقط به قام فمن الكفاية، عَل

 ينرصه من هناك يكن ل إذا نرصته عَل قدرة له من كل عَل ثم السلطان،

 . (11)وشبهه  سلطان من غريه

 أمور ىف بعضا بعضهم املؤمنني تعاون :ابن بطال رمحه اهلل وقال

 .(12)األخالق  مكارم من وذلك اْلديث، هبذا إليه مندوب واآلخرة الدنيا

 وال ينرصه أن املسلم عَل املسلم حق من قال ابن بطال رمحه اهلل:

 فمن بعضا، بعضه يشد كالبنيان للمؤمن املؤمن وأن يسلمه، وال خيذله

 من   النبى سنه ما خالف فقد رآه، فاسد بتأويل بالسيف عليهم خرج

 . (13)لبعض   بعضهم وتعاون املؤمنني نرصة

                                                           

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

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

 ( .16/  10رشح صحيح البخارى البن بطال ) )13)
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كل ما جيري ِف اليمن بسبب تدخالت الصفويني  أيها املوحدون:

اإليرانيني ِف الدول العرببية؛ ليُحاربوا التوحيد واملُوحدين، فتدخلوا ِف 

اليمن وحركوا ذراعهم اْلوثي؛ ليُفسد ِف اليمن، وهُيلك اْلرث والنسل، 

وُيعمم الفساد عَل البالِد والعباِد، ودعم اإليرانيون اْلوثيني؛ ليستمروا 

، واإليرانيوين الصفويون حيالون الدخول ِف بعض ساد واإلفسادِ ِف الف

الدول العربية؛ فسادها وتدمريها، وإلفساد عقائد أهلها، فقد أفسدوا 

عقائد أهل السنة ِف إيران، وِف األحواز العرِب، ودمروه وَنبوه، وجعله 

 لقمة سائغة هلم، وهم حياولون ِف اليمن، ولكن سلَمَن اْلزِم وإخواَنه ِف

التحالف اإلسالمي وقفوا هلم باملرصاد، ول يرتكوا هلم اليمَن وأهَلُه 

ليعبثوا به وبعقائد أهله، فاللهم نرصك ْليوش التتحالف عَل اْلوثيني 

يا حي يا  وأعواَنم اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وجرحاهم

 قيوم .

 وكتبه/

 د. سعد بن عبداَّلل السَب

 1438شعبان  1اْلميس 


