
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (1)يا أهل الجنوب 
 للشيخ

 فارس آل شويل الزهراني 
 تقبله اهلل

 الخطبة األولى:
 

احلمد هلل مالك امللك يؤيت ملكه من يشاء وينزع ملكه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده اخلري 
إنه على كل شيء قدير، يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل، وخيرج احلي من امليت وخيرج امليت من 

رمحة للعاملني، الذي طورد وأوذي  احلي، ويرزق من يشاء بغري حساب، والصالة والسالم على املبعوث
واختفى يف الغار وقال اهلل عنه: )ِإاّل تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصرَُه اللَُّه( مث كانت العاقبة له صلوات اهلل وسالمه عليه، 
رضي اهلل عن صحابته الذين آمنوا مبا جاء به، وحتملوا أعباء إقامت دولة اإلسالم، فؤذوا وعذبوا وطوردوا 

كل ذلك من أجل أهنم يقولون ربنا اهلل، وأقامو دين اهلل يف أنفسهم، وامتدحهم اهلل بقوله: )لِْلُفَقرَاِء   وهاجروا،
ِئَك ُهُم وَن اللََّه َوَرُسوَلُه أُولَ اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَْمَواِلِِْم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه َورِْضَواناً َويَ ْنُصرُ 

 الصَّاِدُقوَن(.
 

 أما بعد:
 

إىل أهل جنوب جزيرة العرب خاصة، وإىل أهلنا يف جزيرة العرب وإىل املسلمني املظلومني يف البلدان عامة 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد:

 
إله إال هو، املمسك اهلل أكرب... اهلل أعز من خلقه مجيعاً، اهلل أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ باهلل الذي ال 

السموات السبع أن يقعن على األرض إال بإذنه، من شر الطواغيت وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم من اجلن 
 واإلنس، اللهم كن يل جاراً من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك امسك وال إله غريك... 

 
 وظنوين  ألهلي  قد نسيت سكُت فغر أعدائي السكوت

 
 

                                      
 ( أصل هذه املادة خطبة صوتية نشرها موقع صوت اجلهاد.1



ألهل اجلنوب، كل جنوب جزيرة العرب، من الركن اليماين إىل حبر العرب، متجنبًا التقسيمات  أقول
االستعمارية لبالدنا، إىل كل القبائل األبية، إىل من رفعهم اهلل باإلسالم فكانوا أئمة الفاحتني، أقول ِلم فخوراً 

 بكوين منهم ومن بالدهم...
 

 وقد ساد فيهم وهو كهٌل ويافعُ  الذين  اسُُتِضع اجلوُد فيهمُ   أنا  ابن

 غيوٌث هواميٌع سيوٌل دوافعُ  جنوٌم طواليٌع  جباٌل فوارعٌ 

 ما أوصوا هبن شرائعُ  مضوا وأّن املكرماِت لديهُم لكثرةِ 

 يكن  ِلا  راحٌت  من جودهم وأصابعُ  فأي يٍد يف احملِل مدت فلم

 فضاع وما ضاعت لدينا الودائعُ  حمفوُظ مالنا هم استودعوا املعروفَ 

 أليقنت أن الرزَق يف األرِض واسعُ  هبا ليل لو عاينَت  فيَض  أُكِفِهم

 حداها الندى واستنشقتها املدامعُ  إذا خفقت بالبذِل أرواح جوِدٍهم

 ولكنها يوَم اللقاِء زعازعُ  رياٌح كريِح العنرِب الغض يف الندى

 تسيُل بِه أرماحهُم وهو ناقعُ  يف كُل بلدةٍ هي السُم ما تنفَك 

رهفاِت قطائعُ  أصارت ِلم أرَض العدِو قطائعاً 
ُ

 نفوٌس حلِد امل

 ولكنُه قد شنب ِمنُه الوقائعُ  لكل فىًت ما  شاب من روِع وقعةٍ 

 
 

العريقة، من قبائل جنوب جزيرة العرب، إىل كل جنوب جزيرة العرب، إليكم يا أهل اخلصال  إىل قبائل األزد
احلميدة، إليكم يا من حفظتم وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعملتم هبا، عن عامٍر ابن أيب عامر 

ن ال يفرون يف القتال األشعري عن أبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )نعم احلي األزد واألشعرو 
وال يغلون هم مين وأنا منهم(، قال الُتمذي حديث حسن. ويف األثر املوقوف عند الُتمذي، عن أنس رضي 
اهلل عنه قال: )األزد أسد اهلل يف األرض، يريد الناس أن يضعوهم ويأىب اهلل إال أن يرفعهم، وليأتنيَّ على الناس 

 ياً يا ليت أمي كانت أزدية(. زماٌن يقول الرجل يا ليت أيب كان أزد
 

قال ابن القيم رمحه اهلل: يف قدوم وفد األزد على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، عن سويد ابن احلارث 
قال: )وفدت سابع سبعة من قومي على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وكلمناه، أعجبه 

نتم؟ قلنا: مؤمنون، فتبسم رسول اهلل عليه وسلم وقال: إن لكل قوٍل حقيقة ما رأى من مستنا وزِّيِّنا فقال: ما أ
فما حقيقة قولكم وإميانكم؟ قلنا: مخس عشرة خصلة: مخس منها أمرتنا هبا رسلك أن نؤمن هبا، ومخس 

ل اهلل أمْرتنا أن نعمل هبا، ومخس ختلقنا هبا يف اجلاهلية فنحن عليها اآلن إال أن تكره منها شيئاً، فقال رسو 
صلى اهلل عليه وسلم: وما اخلمس اليت أمرتكم هبا رسلي أن تؤمنوا هبا؟. قلنا: أمرتنا أن نؤمن باهلل ومالئكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد املوت. قال: وما اخلمس اليت أمرتكم أن تعملوا هبا؟. قلنا: أمرتنا أن نقول ال إله إال 

ن وحنج البيت احلرام من استطاع إليه سبيال، فقال: وما اخلمس اهلل ونقيم الصالة ونؤيت الزكاة ونصوم رمضا
اليت ختلقتم هبا يف اجلاهلية؟ قالوا: الشكر عند الرخاء، والصرب عند البالء، والرضى مبر القضاء، والصدق يف 



مواطن اللقاء، وترك الشماتة باألعداء، فقال رسول اهلل صلى عليه وسلم: حكماء علماء كادوا من فقههم 
يكونوا أنبياء، مث قال: وأنا أزيدكم مخسًا فتتم لكم عشرون خصلة، إن كنتم كما تقولون فال جتمعوا ماال  أن

تأكلون، وال تبنوا ماال تسكنون، وال تنافسوا يف شيء أنتم عنه غدًا تزولون، واتقوا اهلل الذي إليه ترجعون 
ف القوم من عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه ختلدون. فانصر 

 وسلم وحفظوا وصيته وعملوا هبا(. 
 

وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده، عن حممد ابن جبري ابن مطعم عن أبيه قال: بينا حنن مع رسول اهلل صلى اهلل 
قال عليه وسلم بطريق مكة إذ قال: )يطلع عليكم أهل اليمن كأهنم السحاب هم خيار من يف األرض(، ف

رجل من األنصار: وال حنن يا رسول اهلل؟ فسكت، قال: وال حنن يا رسول اهلل؟ فسكت، قال: وال حنن 
 يارسول اهلل؟ فقال يف الثالثة كلمة ضعيفة: )إال أنتم(. 

 
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: )جاء أهل 

أفئدة وأضعف قلوباً، واإلميان مياٍن واحلكمة ميانية، والسكينة يف أهل الغنم، الفخر واخليالء اليمن، هم أرق 
 يف الفدادين من أهل الوبر ِقبل مطلع الشمس(. 

 
ويف صحيح البخاري ومسلم عن أيب مسعود رضي اهلل عنه قال: )أشار النيب صلى اهلل عليه وسلم بيده حنو 

 ها هنا(. اليمن فقال: )أال إن اإلميان 
 

 وعن ابن عباس قال بينما رسول اهلل صلى اهلل علية وسلم يف املدينة إذ قال: )اهلل أكرب.. اهلل أكرب.. جاء
نصر اهلل والفتح، جاء أهل اليمن، قيل يا رسول اهلل وما أهل اليمن؟. قال: )قوم رقيقة قلوهبم، لينة طباعهم، 
اإلميان مياٍن والفقه مياٍن واحلكمة ميانية( ويف لفٍظ: )جاء أهل اليمن رقيقة أفئدهتم، لينة طباعهم، سخية 

ل أبو عبد اهلل البخاري رمحه اهلل: )مسيت اليمن ألهنا قلوهبم، عظيمة خشيتهم فدخلوا يف دين اهلل أفواجاً(، قا
 عن ميني الكعبة، والشام ألهنا عن يسار الكعبة، فكل ما تيامن من الكعبة فهو مين(. 

 
ُهْم  ب ُّ يقول القرطيب رمحه اهلل تعاىل عن قبائل اليمن يف جنوب جزيرة العرب: ))َفَسْوَف يَْأيت اللَُّه بَِقْوٍم ُيُِ

بُّونَ  ُه( كان ِلم بالء يف اإلسالم يف زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكانت عامة فتوح العراق يف زمن َوُيُِ
 عمر رضي اهلل عنه على يدي قبائل اليمن هذا أصح ما قيل يف نزوِلا(. 

 
ويف مسند اإلمام أمحد روي عنه صلى اهلل عليه وسلم: )إين أجد نَ َفس الرمحن من جهة اليمن( وقد أوله 

عض العلماء بالفرج ينفس اهلل به وبأهل اليمن كربات أهل اإلسالم )إين ألجد نَ َفس ربكم من ِقَبل اليمن( ب
س  قال القرطيب رمحه اهلل فيه تأويالن أحدمها أنه الفرج لتتابعٍ إسالمهم أفواجاً، والثاين معناه أن اهلل تعاىل نفَّ

 األنصار أي الذين نصروه. الكرب عن نبيه صلى اهلل عليه وسلم بأهل اليمن وهم 
 



ثنا أبو الربيع الزهراين أنبأنا محاد حدثنا أيُّوب حدثنا حممد عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  ويف صحيح مسلم حدَّ
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، اإلميان مياٍن والفقه مياٍن واحلكمة 

 ميانية(. 
 

خاري ومسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )أتاكم ويف صحيح الب
 أهل اليمن هم ألني قلوباً وأرق أفئدة، اإلميان مياٍن واحلكمة ميانية، رأس الكفر ِقبل املشرق(. 

 
اكم أهل اليمن ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )أت

 أضعف قلوباً، وأرق أفئدة، الفقه مياٍن واحلكمة ميانية(.
 

أقول لتلك القبائل اليت جاء منها الطفيل بن عمر الدوسي، ناصرًا لدين اهلل ولرسول اهلل صلى اهلل عليه 
يا وسلم، كما يف صحيح مسلم عن جابر أن الطفيل بن عمر الدوسي أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: 

رسول اهلل هل لك يف حصٍن حصني ومنعة، قال: حصن كان لدوس يف اجلاهلية، فأىب ذلك النيب صلى اهلل 
عليه وسلم للذي ذخر اهلل لألنصار، فلما هاجر النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة هاجر إليه الطفيل بن 

دم مكة ورسول اهلل صلى اهلل عمر. وقد كان الطفيل بن عمر الدوسي كما قال ابن اسحاق ُيدث أنه ق
عليه وسلم هبا، فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجاًل شريفًا شاعرًا لبيباً، قالوا له: إنك قدمت 
بالدنا وإن هذا الرجل وهو الذي بني أظهرنا، فرَّق مجاعتنا، وشتت أمرنا، وإمنا قوله كالسحر يفرق بني املرء 

املرء وزوجه، وإمنا خنشى عليك وعلى قومك ما قد حلَّ علينا، فال تكلمه وال وابنه، وبني املرء وأخيه، وبني 
تسمع منه، قال: )فواهلل ما زالوا يب حىت أمجعت أن ال أمسع منه شيئًا وال اكلمه حىت حشوت يف أذين حني 

هلل صلى غدوت إىل املسجد كرسفاً فرقاً من أن يبلغين شيء من قوله، قال: فغدوت إىل املسجد فإذا رسول ا
اهلل عليه وسلم قائٌم يصلي عند الكعبة، فقمت قريباً منه فأىب اهلل إال أن يسمعين بعض قوله، فسمعت كالماً 
حسناً، فقلت يف نفسي: واَثكل أمياه، واهلل إين لرجل لبيب شاعر ما خيفى علي احلسن من القبيح، فما 

سنا قبلت وإن كان قبيحاً تركت، قال: فمكثت مينعين أن أمسع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان ما يقول ح
حىت انصرف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل بيته فتبعته حىت إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا حممد 
إن قومك قد قالوا يل كذا وكذا فواهلل ما برحوا خيوفوين أمرك حىت سددت أذين بكرسف لئال أمسع قولك مث 

ه فسمعت قواًل حسناً فأعرض علي أمرك، فعرض علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أىب اهلل إال أن يسمعني
اإلسالم، وتال علي القرآن، فال واهلل ما مسعت قواًل قط أحسن منه، وال أمرًا أعدل منه، فأسلمت وشهدت 

م، فادعو اهلل شهادة احلق، وقلت: يا نيب اهلل إين امرؤ مطاع يف قومي، وإين راجع إليهم فداعيهم إىل اإلسال
يل أن جيعل يل آية تكون عوناً يل عليهم فيما أدعوهم إليه، فقال: )اللهم اجعل له آية(. قال: فخرجت إىل 
قومي حىت إذا كنت بثنية تطلعين على احلادر وقع نور بني عيين مثل املصباح، قلت: اللهم يف غري وجهي، 

دينهم، قال: فتحول فوقع يف رأس سوطي كالقنديل  إين أخشى أن يظنوا أهنا مثلة، وقعت يف وجهي لفراقي
املعلق وأنا أهنبط إليهم من الثنية حىت جئتهم وأصبحت فيهم، فلما نزلت أتاين أيب وكان شيخاً كبرياً، فقلت: 
إليك عين يا أبيت فلست مين ولست منك، قال: مل يا بين، قلت: قد أسلمت وتابعت دين حممد، قال: يا 



ر ثيابك مث تعال حىت اعلمك ما علمت، قال: فذهب بين فديين دينك، قا ل فقلت: إذهب فاغتسل وطهِّ
ر ثيابه مث جاء فعرضت عليه اإلسالم فأسلم، مث أتتين صاحبيت )أي زوجيت(، فقلت ِلا: إليك  فاغتسل وطهَّ
عين فلست منك ولست مين، قالت: مل بأيب أنت وأمي، قلت: فرق اإلسالم بيين وبينك... أسلمت 

دين حممد، قالت: فديين دينك، قال: قلت: فاذهيب فاغتسلي ففعلت مث جاءت فعرضت عليها  وتابعت
 اإلسالم فأسلمت، مث دعوت دوساً إىل اإلسالم فأبطأوا علي. 

 
جاء يف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: )جاء الطفيل ابن عمر إىل النيب صلى اهلل عليه 

لكت، عصت وأبت فادعو اهلل عليهم، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )اللهم وسلم فقال: إن دوساً قد ه
اهدي دوسًا وايت هبم(، مث قال: )ارجع إىل قومك فادعهم إىل اهلل وارفق هبم( فرجعت إليهم فلم أزل بأرض 

م خبيرب دوس أدعوهم إىل اهلل مث قدمت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
فنزلت املدينة بسبعني أو مثانني بيتًا من دوس، مث حلقنا برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبيرب فأسهم لنا مع 

 املسلمني. 
قال ابن إسحاق: )فلما قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وارتدت العرب خرج الطفيل مع املسلمني حىت 

يمامة ومعه ابنه عمر بن الطفيل فقال ألصحابه: إين قد رأيت فرغوا من طليحة مث سار مع املسلمني إىل ال
رؤيا فاعربوها يل، رأيت أن رأسي قد حلق، وأنه قد خرج من فمي طائر، وأن امرأًة لقيتين فأدخلتين يف 
ا واهلل إين قد  فرجها، ورأيت أن إبين يطلبين طلبًا حثيثاً، مث رأيته ُحبس عين، قالوا: خريًا رأيت، قال: أمَّ

لتها، قال: أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما املرأة أوَّ  لتها، قالوا: وما أوَّ
اليت أدخلتين يف فرجها فاألرض حتفر فأغيب فيها، وأما طلب إبين إياي وحبسه عين فأين أراه سيجاهد ألن 

ح ابنه عمر جرحًا شديدًا مث قتل عام يصيبه من الشهادة ما أصابين، فقتل الطفيل شهيدًا باليمامة وجر 
 الريموك شهيداً يف زمن عمر رضي اهلل عنهم أمجعني.

 
إليكم يامن حرص أجدادكم على الدعوة إىل اهلل واإلسالم، إليكم يا أصحاب القلوب الرحيمة، إليكم يا 

هي مشركة، أهل الُيمن واإلميان، يف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال: )كنت أدعو أمي إىل اإلسالم و 
فدعوهتا يومًا فأمسعتين يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما أكره(، فأتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وأنا أبكي، قلت: يا رسول اهلل إين كنت أدعو أمي إىل اإلسالم فتأىب علي، فدعوهتا اليوم فأمسعتين فيك ما 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اللهم اهدي أم أيب هريرة، أكره، فادعو اهلل أن يهدي أم أيب هريرة، فقال رسو 
فخرجت مستبشرًا بدعوت نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما جئت فصرت إىل الباب فإذا هو جماف، 
فسمعت أمي صوت خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، ومسعت خضخضت املاء، قال: 

الباب مث قالت يا أبا هريرة أشهد أن ال إله إال اهلل  فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن مخارها، ففتحت
وأشهد أن حممداً عبده وسوله، قال فرجعت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، 
قال قلت: يا رسول اهلل أبشر قد استجاب اهلل دعوتك وهدى أم أيب هريرة فحمد اهلل وأثىن عليه وقال خريا، 

يا رسول اهلل أدعو اهلل أن ُيببين أنا وأمي إىل عباده املؤمنني وُيببهم إلينا، قال فقال رسول اهلل  قال قلت:



عليه وسلم: اللهم حبِّب عبيدك هذا )يعين أبا هريرة( وأمه إىل عبادك املؤمنني وحبب إليهم املؤمنني. فما 
 خلق مؤمن يسمع يب وال يراين إال أحبين...

 
جاءت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لكي تتعلم اإلسالم والسنة، ففي صحيح  إىل تلك القبائل اليت

مسلم عن أنس رضي اهلل عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا 
 رجل يعلِّمنا السنة واإلسالم، قال فأخذ بيِد أىب عبيدة فقال: هذا أمني هذه األمة. 

ح مسلم عن حذيفة رضي اهلل عنه قال: جاء أهل جنران إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالوا: ويف صحي
يا رسول اهلل ابعث إلينا رجاًل أميناً، فقال: ألبعثنَّ إليكم رجاًل أميناً حُق أمني حُق أمني، قال: فاستشرف ِلا 

 بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إىل الناس، قال: فبعث أبو عبيدة ابن اجلراح. ويف صحيح مسلم عن أسري
عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس القرين، فقال عمر: هل هاهنا أحد من القرنيني، فجاء ذلك الرجل 
فقال عمر: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد قال: إن رجاًل يأتيكم من اليمن يقال له أويس ال يدع 

دعى اهلل فأذهبه عنه إال موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم باليمن غري أٍم له قد كان به بياض، ف
 فليستغفر لكم. 

 
ويف صحيح مسلم عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال: إين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 يقول: إن خري التابعني رجٌل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فامروه فليستغفر لكم. 
 

ويف صحيح مسلم عن أسري بن جابر قال: كان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إذا أتى عليه أمداد أهل 
اليمن سأِلم: أفيكم أوس بن عامر حىت أتى على أويس فقال: أأنت أويس ابن عامر؟، قال: نعم، قال: من 

عم، قال: لك والدٌة، مراد مث من قرن، قال: نعم، قال: فكان بك برص فربأت منه إال موضع درهم، قال: ن
قال: نعم، قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل 
اليمن من مراد مث من قرن كان به برص فربأ منه إال موضع درهم، له والدة هو هبا بر لو أقسم على اهلل ألبرَّه، 

فاستغفر له، فقال له عمر: أين تريد؟ قال الكوفة، قال:  فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر يل
 أال أكتب لك إىل عاملها، قال: أكون يف غرباء الناس أحب إيل.

 
ركم النيب صلى اهلل عليه وسلم، إليكم يا من أتيتم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  إليكم يا من بشَّ

ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصني قال: إين عند لتتفقهوا يف الدين وتسألوا عن اإلميان والتوحيد، 
رتنا فأعطنا،  النيب صلى اهلل عليه وسلم إذ جاءه قوم من بين متيم فقال: اقبلوا البشرى يا بين متيم، قالوا: بشَّ
فدخل ناس من أهل اليمن، قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ مل يقبلها بنو متيم، قالوا: قبلنا، جئناك 

ل هذا األمر ما كان، قال: كان اهلل ومل يكن شيئاً قبله وكان عرشه على املاء لنتفق ه يف الدين ولنسألك عن أوَّ
مث خلق السموات واألرض وكتب يف الذكر كل شيء، مث آتاين رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد 

 ذهبت ومل أقم. ذهبت، فانطلقُت أطلبها فإذا السراب ينقطع دوهنا، وأمي اهلل لوددت أهنا قد
 



 
ر أجدادكم األصنام وحرَّقوها واليت كانت تعبد من دون  إليكم يا من خرج منكم اِلداة املهتدون، يا من كسَّ
اهلل، يف صحيح البخاري عن جرير البجلي رضي اهلل عنه قال: قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )أال 

(، فقلت: بلى، فانطلقت يف مخسني ومائة فارٍس من أمُحس وكانوا أصحاب خيل ترحين من ذي اخلَُلَصة
وكنت ال أثبت على اخليل، فذكرت ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فضرب يده على صدري حىت رأيت أثر 

 يده يف صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً، قال: فما وقعت عن فرٍس بعد، قال: وكان ذو اخللصة
رها. قال: وملا قدم  رقها بالنار وكسَّ بيتاً يف اليمن خلثعم وجِبيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة، قال: فأتاه فحَّ
جرير اليمن وكان هبا رجل يستقسم باألزالم، فقيل له إن رسوَل رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم هاهنا فإن 

ف عليه جرير، فقال: لتكسرهنا ولتشهدنَّ أن ال قدر عليك ضرب عنقك، قال: فبينما هو يضرب هبا إذ وق
إله إال اهلل أو ألضربن عنقك، قال: فكسرها وشهد، مث بعث جرير رجاًل من أمحس يكىن أبا أرطأه إىل النيب 
صلى اهلل عليه وسلم يبشره بذلك، فلما أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: يا رسول اهلل والذي بعثك 

تها كأهنا مجل أجرب، قال فربَّك النيب صلى اهلل عليه وسلم على خيل أمحس ورجاِلا باحلق ما جئت حىت ترك
 مخس مرات.

 
إليكم يا من اعتصمتم حببل اهلل مجيعًا إليكم يا من كان أجدادكم ال يبدأون أحدًا بظلم فهاهم بنو احلارث 

ن قاتلكم يف اجلاهلية، قالوا: مل حني قدموا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ِلم: مبا كنتم تغلبون م
 نكن نغلب أحداً، قال: بلى، قالوا: كنا جنتمع وال نتفرق، وال نبدأ أحداً بظلم، قال: صدقتم.

 
إليكم يا من قال عنكم نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما يف صحيح مسلم عن ثوبان رضي اهلل عنه )إين 

 لبعقر حوضي أذود الناس ألهل اليمن(.
 

ا من بشرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبروج اجليوش واجلنود الناصرة هلل ولرسوله من بالدكم، إليكم ي
فقد جاء يف مسند اإلمام أمحد مرفوعاً عن ابن العباس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )خيرج من 

وعن ابن حوالة رضي اهلل عنه قال: عدن أبني اثنا عشر ألفًا ينصرون اهلل ورسوله هم خري من بيين وبينهم( 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )سيصري األمر أن تكونوا جنوداً جمندة جند بالشام وجند باليمن وجند 

 بالعراق(.
 

إليكم يا أصحاب القلوب الطيبة يا من خترج من بالدكم الريح الطيبة اليت تقبض أرواح املؤمنني، ففي 
رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )إن اهلل يبعث رُياً من  صحيح مسلم عن أيب هريرة

 اليمن ألني من احلرير فال تدع أحداً يف قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إميان إال قبضته(.
 

 أقول قويل هذا واستغفر اهلل يل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
 



 الخطبة الثانية:
 

  رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هلل
 

 وبعد:
 

ُسولِِه َوجُتَاِهُدوَن يف )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى جِتَارٍَة تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم * تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َورَ 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن * يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت جتَْ َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَوالِ  رِي ُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم َذِلُكْم َخي ْ

بُّونَ َها  َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوفَ ْتٌح ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبًة يف َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم * َوُأْخَرى حتُِ
ِر اْلُمْؤِمِننَي * يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا أَْنَصاَر اللَِّه َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرميََ   (. َقرِيٌب َوَبشِّ

 
يا أهل جنوب جزيرة العرب كونوا أنصار اهلل، فإن كان أولئك هم آباؤكم وأجدادكم فها هم اليوم إخوانكم 

 أبناؤكم اجملاهدون الفاحتون اجلدد يسطرون أروع األمثلة يف التضحية ِلذا الدين.و 
 

 فرُس األكاسِر وانقادت ِلا األممُ  إن كربوا ارجتف الرومان وارتعدت

 من ذا ينازُل من بالنصِر قد ومسوا من ذا يقابلها من ذا يقاتلها

 فما حتملها َرَق وال قلمُ  كم مرٍة حِفظ التاريُخ عزهتم

 ومؤتٌة وتبوك اخلرِي تقتدموا فالقادسيُة والريموُك تسبقهم

 صلِب الشكيمِة قد هاجت بِه احِلممُ  كم خبأت جليوِش الكفِر من بطلٍ 

 فهل تنازُل ليث الغابِة الرخمُ  هذ أسامُة زأَّر بساحتهم

 فأيقنت أهنا حقاً ستنعدمُ  زئريه هز أمريكا برمتها

 
 

ر املدمرة  خرج منكم أسامة بن الدن، وخرج منكم أبطال غزويت نيويورك وواشنطن، وخرج منكم من دمَّ
ن الصليبني الدروس يف مشارق  األمريكية، وخرج منكم أبو الوليد، وأبو علي احلارثي، وخرج منكم من لقَّ

 األرض ومغارهبا. 
 

ديق يوم الردة فنرجوا أن تكونوا مثلهم، )يَا أَي َُّها ولئن كان آباؤكم ممن حفظ اهلل هبم الدين مع أيب بكر الص
نْ َيا ِمَن اآْلِخرَِة َفَما الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإىَل اأْلَْرِض أََرِضيُتْم بِاحلَْ  َياِة الدُّ

نْ َيا يف اآْل   ِخرَِة ِإالَّ قَِليٌل(. َمَتاُع احْلََياِة الدُّ
 



ولئن كان أجدادكم كسروا األصنام اليت كانت تعبد من دون اهلل فأنتم أهٌل لتقتدوا هبم وتدمروا الطواغيت 
الذين ُيكمونكم بغري ما أنزل اهلل ويعّبدون العباد لغري رب العباد من امللوك والطواغيت الذين يربضون على 

 صدوركم.
 

 واستشهد البيض هل خاب الرجى فينا عاليناسل الرماح العوايل عن م

 لقولنا أو دعوناهم أجابونا وفتيٌة إن نَ ُقل أصغوا مسامعهم

 وإن حّكموا كانوا موازينا قوٌم إذا استخصموا كانوا فراعنًة يوماً 

 نار الوغى ِخلتهم فيها جمانينا تدرعوا العقل جلباباً فإن محيت

قةً   دعوا قالت األيام آمينا وإن إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدِّ

 
أقول لكم يا أهل جنوب جزيرة العرب: هاهي بالدكم تقع يف وسط العامل وفيها قبلة املسلمني وفيها مكة 
واملدينة وحتيط هبا أهم وأغىن حبار العامل وأهم املضايق البحرية وفيها أكرب خمزونٍ  نفطي، فهل ترضون أن 

بون أموالكم وخرياتكم ويقتلون أبناءكم، إىل مىت وأنتم ساكتون يسيطر الصليب ووكالؤهم على أرضكم وينه
على هذا الظلم والقهر، وإىل مىت وأبناءكم ونساءكم يف سجون طواغيت اجلزيرة وغريها، وإىل مىت وأشراف 
أمتكم وخيارهم يطاردون ويهانون، وإىل مىت وطائرات الصليب تقلع من أرضكم لتدك إخوانكم املسلمني يف 

بُّونَُه ن والعراق وغريها، )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت اللَُّه ِبَقْوٍم ُيُِ أفغانستا ُهْم َوُيُِ ب ُّ
َلْوَمَة الئٍِم َذِلَك َفْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمْن  أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اللَِّه َوال خَيَاُفونَ 

 َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم(.
 
 

أما علمتم أن الصليبني قد رمسوا خطتهم وجعلوا العراق هدفهم التكتيكي وجزيرة العرب اِلدف اإلسُتاتيجي، 
ه باجتاه تركيا وبالد القوقاز، وأجنحته أمل تعلموا بأهنم رمسوا صورة لنسر يقف مبخالبه على أرض العراق، وذيل

مفرودة باجتاه بالد فارس وخراسان شرقاً، والشام والبحر املتوسط ومصر غرباً، وأما الرأس فهو باجتاهكم 
أنتم، فهل تريدون أن يصيبكم ما أصاب إخوانكم يف مشارق األرض ومغارهبا بسبب سكوتكم عن هؤالء 

أمل تعلموا أن الصليبيني يريدون لدولة يهود الكربى أن تتم وأن الرافضة  الطواغيت املتحالفني مع الصليبيني،
ُيلمون ويعملون إلقامة دولتهم الكربى، وكفرة األكراد يريدون قيام دولتهم الكربى وأنتم الضحية على كل 

 األحوال إن ملَّ تتداركوا أمركم وتدعموا إخوانكم اجملاهدين يف كل مكان.
 

 باهلل بارِئكم باهلل ربكمُ  ى مناشدةً ناشدتكم يا ذوي التقو 

 وأن نرى الدم  يف األوطان ينسجمُ  أترغبون بأن تؤتى حمارمكم

 ويستبيحكم األعداء وينتقمُ  وأن نرى الكفر يغشى األرض أمجَعها

 وأمجعوا أمرهم بالكيد واجُتموا دقَّ الصليب نواقيس احلروِب لنا

 حقدهم للدين واستهمواواستنزفوا  واستنفروا كل علٍج من صليبتهم



 وأوقدوا نارهم للحرِب والتحموا وأجلبوا َرَجلَهَم واخليل واجتهدوا

 إاًل وال ذمماً لو تنفُع الذممُ  إن يظهروا فيكُم ال يرقبوا بكمُ 

 بكى ِلا عرب اإلسالِم والعجمُ  حلت كوارُث يف اإلسالِم مؤملةٌ 

 حىت القصيدُة تبكي وهي تنتظمُ  أبو البقاِء بكى من شأن أندلسٍ 

 تقاد قهراً وناُر احلزِن تضطرمُ  من شأن طاهرٍة للعهِر مكرهةٍ 

 دمُع الليايل ويف أحشائِها محمُ  وحزِن ثكلى على األحباِب سامرها

 ُيول بينهما الطغياُن واجلُرُمُ  ودمِع طفٍل على األِم احلنوِن بكى

 الكفِر والتنصرِي ينقسمُ  أمسى على ومجع مشٍل على اإلسالِم ملتئمٍ 

 ويف حماريبها الصلبان قد رمسوا وبلدٍة يعتلي الناقوُس مسجدها

 واملاُل منتهٌب واحلِق مهتضمُ  فالديُن ممتهٌن والعرِض منتهكٌ 

 أم حلَّكم وهٌن أم فيكُم صممُ  يا مسلمني هل انساخت محيتكم

 وسامنا الذل ُعرب الكفر والعجمُ  ياوُينا أُغِمدت أسياف ِعزَّتنا

 باهلل منتصٌر هلل ينتقمُ  فهل ِلم من بين اإلسالِم معتصمٌ 

 يبل البالء إذا األسياُف تلتحمُ  وهل ِلم  فارٌس  يف احلرِب مرتعهُ 

 يوم النزاِل إذا ما التفت اللجمُ  أين الرجال األوىل خاضوا صبيحتها

 الطغاُة وللطغياِن قد هدمواحكم  أين األباُة أباُة الظيم من رفضوا

 
يا أهل جنوب جزيرة العرب، يا أهل جزيرة العرب اعلموا أنكم عمق اجملاهدين اإلسُتاتيجي فأنتم سندهم 
بعد اهلل واعلموا أيضاً أن احلكام الطواغيت عمالء أمريكا ُياولوا أن ُيدثوا بيننا وبينكم فجوة وأن يلصقوا بنا 

  تصدقوهم.التهم واألكاذيب فاحذروهم وال
 

لون ممن يطعن يف اجملاهدين ويشكك يف جهادهم ولو كان ممن يلبس لباس  يا أهل اجلنوب ال يغرنَّكم املخذَّ
 العلماء، فاحلق وحده هو ماكان مثلما عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه.

 
موا أن احلكام يا أهلنا يف جنوب جزيرة العرب وكل جزيرة العرب احذروا سحب السالح منكم واعل

الطواغيت عمالء أمريكا ماضون يف شرائه منكم وسن القوانني لكي متنعكم من حيازته ومحله حتت ذريعة 
َلًة مكافحة اإلرهاب، قال تعاىل )َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو تَ ْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فَ َيِميُلوَن َعَليْ  ُكْم َمي ْ

 فاحذروا مث احذروا حىت ال تصبحوا قطيعاً من األغنام ُيرِّكها الصليب كيف يشاء... َواِحَدًة(.
 

 وهؤالء الطواغيت..  
 

 حتكموا أظهروا أحقادهم فينا ذلوا بأسيافنا طول الزمان فمذ

 كأهنم يف أماٍن  من تقاضينا مل يغنهم مالنا عن هنب أنفسنا



 باألذى من ليس يؤذينا أن نبتدي إنّا لقوم أبت أخالقنا شرفاً 

 خضٌر مرابعنا محٌر مواضينا بيٌض صنائعنا سوٌد وقائعنا

 ولو رأينا املىن يف أمانينا ال يظهر العجز منا دون نيِل ُمنناً 

 
 

 وأخرياً..
 

اعلموا أن اجملاهدين ال يقاتلون نيابة عنكم وإمنا هم طليعة لكم وألمتكم وعليكم أن تسريوا على درهبم، 
نقصهم وتسدوا خللهم وتدعموهم بأموالكم وأسلحتكم ورجالكم وتؤوهم وحتموهم وتؤازروهم وتكملوا 

 فنصرهتم عليكم واجبة...
 
 

اللهم ربَّ األرباب جمري السحاب منزل الكتاب سريع احلساب هازم األحزاب، اللهم اهزم أمريكا وحلفائها، 
يهم، اللهم اقذف الرعب يف قلوهبم، اللهم اللهم اهزمهم وزلزِلم وانصرنا عليهم، اللهم اشدد وطأتك عل

ر عروشهم وأذهب سلطاهنم وأخرجهم من بالد  خالف بني كلمتهم، اللهم مزِّق ممالكهم وفكك حتالفهم ودمِّ
املسلمني أذلة صاغرين، اللهم يا رمحن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رزَّاق يا كرمي اللهم افتح للمجاهدين فتحاً 

مؤزراً أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك أمددهم مبدٍد من عندك وجنٍد من جندك، اللهم   عظيما وانصرهم نصراً 
كن معهم وال تكن عليهم ارحم ضعفهم واجرب كسرهم وتوىلَّ أمرهم وقوي عزمهم وامجع على احلق كلمتهم، 

با اللهم اللهم فك أسر املسلمني اللهم فك أسر املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا اللهم فك أسرى كو 
فك أسرى احلاير اللهم فك أسرى الرويس اللهم فك أسر املأسورين يف كل جزيرة العرب. اللهم صلي وسلِّم 
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. سبحان ربك رب العزة عمَّ يصفون وسالم على املرسلني واحلمد 

 هلل رب العاملني وأقم الصالة...

 
 




