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 صحفي بيان

 الذي دخل فيه اإلسالم إلى بلدكم   رجب شهر  هذا  :اليمن  أهل يا

 حياتكم  واقع في عادتهإل لعمل إلى ا  فهبوا

 اإلسالم،  سلفهم  دخول  في  تتمثل  عندهم،  مةهم  مناسبة  عام  كل  من  رجب  شهر  من  جمعة  أول  في  اليمن  أهل  يحيي

  زبيد   ومنطقة   تعز، بمحافظة  الجند  ومنطقة  صنعاء  العاصمة  وتُعد  م، اإلسال  نعمة على  هلل  وشكرهم  حمدهم  عن  فيها  يُعب ِّرون

  لتلك   والتاريخية   الدينية  للمكانة  المناسبة  بهذه  احتفاء    اليمنية  المناطق  أكثر  بحضرموت،  تريم  وكذلك  الحديدة،  بمحافظة

ملسو هيلع هللا ىلص    األكرم  الرسول  مبعوث  عنه  هللا  رضي  طالب  أبي بن  علي  اإلمام  وصل  فقد   اليمن، اإلسالم  بدخول والمرتبطة  المناطق،

 عنه  هللا  رضي  هأن  روي  فقد  بصنعاء،  الكبير  الجامع  تأسيس  على  عمل  حيث  هللا،  دين  إلى  اليمن  أهل  لدعوة  صنعاء،  إلى

 الكبير  الجامع  شمال  الحلقة  سوق  اليوم  يسمى  مكان  في  اجتمعوا  وقد  همدان  قبائل  في  خطيبا    قام  صنعاء،  وصل  عندما

  معاذ   الجليل  الصحابي  وصل  كما.  واحد  يوم  في   أبيها   بكرة  عن  همدان  وأسلمت   وأسلموا   بخطبته  فتأثروا  القديمة،  بصنعاء

  إلى  عنه  هللا  رضي  األشعري  ىموس  أبو  ووصل  الجند،  جامع  فيه   أسسو  الجند،  منطقة  إلى  عنه،  هللا  رضي  جبل  بن

 عرة بزبيد. األشا مسجد  وبنى تهامة مخالف

 في   فارسي  ُحْكم    وبين  وَهْمدان،  وكندة،  وحضرموت،  حمير،:  هي  قَبَلية  قوى  بين  منقسمة  األثناء  تلك  في  اليمن  كانت

  ولم   نجران،  نصارى فيه  كان  الذي  الَجْيب  وهو  الحبشي،  الروماني  للنفوذ  نجران  في   َجْيب    وبين  حولها،  وما  وعدن  صنعاء

 السادس  العام  بين  دفعات  وعلى  سلمي  بطابع   عام  بشكل  فيه  اليمن  أهل  لدخ  الذي   اإلسالم   إال   والتفرقة  االنقسامات  تلك  ينه

 هللا  رسول  موت  بعد   اإلسالم   عن  اليمن  أهل  من  ارتد   فقد   ذلك   من  وبالرغم  للهجرة،  العاشرة   السنة   في   الوفود  وعام  للهجرة

  مجددا  هاأهل  دخل أن النتيجة كانتو اليمن  إلى جيوش ثالثة عنه هللا رضي الصديق بكر يأب  الخليفة إرسال  إلى  أدى ما ،ملسو هيلع هللا ىلص

ن  الخير،  له  هللا  كتب  من  اإلسالم  إلى  وعاد  قُت ل،  من  قُت ل  أن  بعد  اإلسالم،  في عون   اليمن  أهل  أصبح  بعدها  وم   حول  يتجمَّ

ة  مفهوم   الفتح   مع  خرجوا  فقد  ، نشر اإلسالم  في  بَْعُد  فيما  انطالقاتهم  لهم  كانت  وقد  العشيرة،  أو  القبيلة  مفهوم  وليس  األُمَّ

  ، ةاإلسالمي  بالدال  فومختل  الشام   بالد   في   منهم   كثير  واستقرَّ   الجيوش،  من  وغيره  اص الع  بن  عمرو  جيش  في  اإلسالمي

ى   التي   القالع   تلك   األندلس  في  لهم   فشهدت  وقلعة  إشبيلية،   في  َخْوالن  وقلعة  غرناطة،   في  َهْمَدان  كقلعة   بأسمائهم،  تَُسمَّ

 بن  عامر  كالقاضي  العلماء  من  جماعة   منهم  األندلس،و  والشام   العراقفي    منهم  كثير   نبوغ   لهم  يَْشهد  كما.  وغيرها  يَْحُصب

يل ،  الهمداني   معرق  بن  وطلحة  الَهْمَداني،   وَمْسُروق  الشَّْعب يِّ ،  َشَراح  يِّ يِّ ،   النخعي   وإبراهيم  اْليَام  ج  يِّ    واألشتر  الَمْذح   النََّخع 

ي    أنس  بن  مالك  أشهرهمكان  و.  وغيرهم ،   عياض   والقاضي  الس نَّة،  إمام   األَْصبَح   من  الغَاف ق ي    الرحمن  وعبد  اْليَْحُصب ي 

يَن، األمراء ي  صاحب األندلس. عا أبي بن ومنصور البارز   مر الَمعَاف ر 

قدمتم  أجدادك  قدمه  ما  هذا  :والحكمة  اإليمان  أهل  يا فماذا  لإلسالم،  لهم   وراء   اإلسالم  وضعتم  قد  أنتم   ها؟!  أنتم 

  جعلتم  ثم ،  للعيش  ا  ونمط  للحياة   ا  نظام  -  علماني   قراطيديم  جمهوري  نظام   -  الكافر  الغرب  أحكام   به   واستبدلتم   ظهوركم،

 يسومونكم  لحكام    أنفسكم  وأسلمتم   ألعدائكم،  خدمة    بالباطل  بينكم  كمؤدما  فتسيل  بينكم  فيما  تتصارعون  ، ا  شديد  بينكم  بأسكم

  فبعد  !جوعا  أنتم  تتضورون بينما بها ينعم رالكاف للغرب بالدكم ثروات ويقدمون هللا، أنزل  ما بغير يحكمونكم العذاب، سوء

يَ  هَُرْيَرةَ  وأَب رواه الذي  الحديث في وألجدادكم  لكمملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول وصف من أبقيتم ماذا هذا كل ُ  َرض   َللاَّ   َرسُول عن  َعْنهُ  َللاَّ

لُ   أَتَاكُم  »ملسو هيلع هللا ىلص قال:   ي  ،ا  قُلُوب  َوأَل يَنُ   أَف ئ َدة    أََرق    هُم    ال يََمن    أَه  َمةُ يََمان يَةٌ«يَمَ   َمانُ اإل   ك    فيه،  أنتم   مما  تخرجوا  أن  عليكم  ؟!اٍن َوال ح 

يَ   عَُمرَ   اْبنُ   رواه  ما  مثل  تكونوا   أن  ال   أمركم،  كما  هللا  لدين حملة    تكونوا  أن  فاألصل ُ   َرض  ْعتُ :  قَالَ   َعْنُهما  َللاَّ  َللاَّ    َرسُولَ   َسم 

،  تَبَايَع تُم    إ ذَا»ملسو هيلع هللا ىلص يَقُوُل:   ينَة  تُم    ب ال ع  ،  أَذ نَابَ   َوأََخذ  يتُم    ال بَقَر  ع ،  َوَرض  ر  تُم    ب الزَّ َهاَد،  َوتََرك  ُ   َسلَّطَ   ال ج  عُهُ   الَ   ذاُّل    َعلَي كُم    ّللاَّ تَّى حَ   يَن ز 

ين كُم « عُوا إ لَى د  ج    النبوة   جمنها  على  الثانية  الراشدة  الخالفة  إلقامة  التحرير  حزب  مع  لعملإلى ا  فهبوا  أهل،  لذلك  فأنتم  ،تَر 

 . ونعيمهما اآلخرةو الدنيا  يخير لتنالوا 
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