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  السوداناليمن إىل علامء  علامءمن  رسالة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه الطيبني الطاهرين  وريض اهللا عن الصحابة وبه نستعني ونصيل ونسلم عىل سيدنا حممد وعىل آ

  .الراشدين

  سادتنا األفاضل علامء السودان الشقيق 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ــام تعتــرص ًتقطــر دمــا و نكتــب إلــيكم رســالتنا هــذه وقلوبنــا واألســى واحلــزن خيــيم عــىل رؤوســنا ًأ
ــىل األمـــــة العربيـــــة واإلســـــالمية عمومـــــا، وعـــــىل مـــــا حيـــــدث عـــــىل إخـــــوانكم  ء مـــــا حيـــــدث عـــ ًمجيعـــــا جـــــرا ً

ٍوأشقائكم يف اليمن خصوصا، واألمر ليس بخاف عنكم،  ن غاب الرشد عن زعـامء ولسنا ندري ً أ

ن ذهب ال ضمري اإلنساين، وأعظم من ذلك ذهـاب الـوعي واإلدراك األمة العربية واإلسالمية؟ وأ
ــرص النــاس  عــن علــامء األمــة العربيــة واإلســالمية، الــذين يفــرتض مــنهم أن يكونــوا أعقــل النــاس وأ

يف متمثلـني التـي حييكهـا أعـداء اإلسـالم واملـسلمني املؤامرات وأفهمهم بكل ما يدور حوهلم وبكل 

ئيــل، وســائر دول االســتكبا ر العــاملي، حتــى صــار الكــل خيــدم مــشاريع الكفــر يف الــبالد أمريكــا وإرسا
  .العربية واإلسالمية ويسهلون هلم الطريق إىل الوصول إىل مآرهبم اجلهنمية واخلبيثة

نــاء اإلســالم َّنــد يف هــذه املــؤامرة ُلقــد ج  ًتــارة أخــرى، واملنــاطقي تــارة ُواستحــرض فيهــا الــنفس الطــائفي أ

ادية والبـرشية والعـسكرية لقتـل   فيهاَنفذُستواوكل عناوين الفرقة والشتات  املسلمون كل طاقاهتم ا
  .ستكبار العاملي نيابة عن دول الكفر واإلًبعضهم بعضا

ِولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقا من املؤمنني﴿: وصدق اهللا حيث قال ِ ْ َُ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ َْ ِّ ًْ َ َ َ َ َِ َّ ِ َِّ َّ َّْ ِ ْ ِ َ َ﴾   
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َنــاعي يــا ِاإلســالم ِ ْ ُفانعــه ْمُقــ ِ َ ــد    ْ ْق ــات َ ــرف َم ٌع ْ ــى ُ ــر َوآت ٌمنك َُ ْ  

ًإننا مجيعا أمام مسئولية كبرية ال يمكن لنا أن نتنصل عنهـا : علامءنا األجالء العقالء يف السودان الشقيق

أســــاوي واحلــــال املخــــزي واملــــذل، وإننــــا يف بلــــدكم الثــــاين الــــيمن اجلــــريح  أو نفــــر منهــــا أمــــام هــــذا املــــشهد ا

 إليكم ونود التواصل معكم رغم األمل واألسى الذي يعترص قلوبنا ورغم بـشاعة العـدوان واملظلوم نكتب

إخوتنـا الكـرام تعلمـون أن الـشعب اليمنـي  ، ركم ووعي عقولكم وحياة ضـامئركموٌوكلنا أمل يف رحابة صد

عنـا حتـت رايـة ّيكن للشعب السوداين الشقيق كل احلب واملودة وعرب التـأريخ كانـت أوارص املحبـة واإلخـاء جتم

  .العقيدة اإلسالمية السمحة ووشائج اجلوار والقربى

نــــاؤهم  ًصــــدورهم بغــــضا وحقــــدا ومتــــأل فهــــل تــــرون مــــن احلكمــــة أن تعبــــأ صــــدور املــــسلمني وجيــــيش أ ً

 كــام شــهد هلــم الرســول صــىل اهللا ؟ضــد إخــواهنم املــسلمني مــن أهــل الــيمن أهــل اإليــامن واحلكمــةًوكراهيــة 

ـــه وســـلم بـــذلك  ظمـــة فاســـدة مـــن عليـــه وآ ّاختـــذهم ســـالطني اجلـــور مطيـــة للوصـــول إىل وعلـــامء ســـوء ِقبـــل أ
  . حوائجهمءمآرهبم وقضا

نـائكم وإخـوانكم مـن شـباب الـسودان لقتـال إخـواهنم يف الـيمن حتـت و ّهل ترون من احلكمة أن يزج بأ
رمني ً وهــــي مــــا يــــسمى بإعــــادة الــــرشعية تــــارة، أو الــــدفاع عــــن بــــالد احلــــ؟ٍذرائــــع كاذبــــة وحجــــج مفــــضوحة

مــن هــذه العنـــاوين جــرا ّإعــادة الــيمن إىل حــضن الــوطن العـــريب تــارة ثالثــة وهلــم  وأالــرشيفني تــارة أخــرى، 

قها حتــالف الــرش والعــدوان خدمــة ألعــداء اإلســالم مــن صــهاينة وأمريكــان ِّ التــي يــسوالكاذبــة واملفــضوحة

  .وعمالئهم ومرتزقتهم من احلكام بغرض السيطرة عىل بالد وثروات املسلمني

ـــتم أعـــرف النـــاس بكتـــاب اهللا وســـنة رســـوله  ـــه وســـلموأ ، فهـــل جتـــدون يف كتـــاب اهللا صـــىل اهللا عليـــه وآ

َوسنة رسوله رشعية جلاهل ع ٍ ٍي وظامل ومفسد ودميةً ٍ ً يف يد األعداء يتخذونه مطية وذريعة لرضب الشعب ٍّ ً

نـاء الـشعب الي وة، وهل تعتقدون حقا أن أ ًمنـي يـشكلون خطـرا عـىل ًاليمني وقتل أهله بكل وحشية ورضا

قاهلا  »ٌالدين منهم بأسهذا أولئك ليس عىل أهل «: مقدسات املسلمني وهم الذين قال النبي يف حقهم

كيـــف لـــو اجتمـــع أهـــل الـــيمن مـــع هـــوازن (ريض اهللا عنهـــا النبـــي عـــنهم حـــني قالـــت لـــه أم املـــؤمنني عائـــشة 

ناء اليمن يف ) وغطفان يف غزوة اخلندق اإلسالم فام بالكم بعد دخوهلم اإلسـالم وهـم قاهلا قبل أن يدخل أ
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ًمدد رسول اهللا وحصن هذا الدين املنيع منذ فجـر اإلسـالم األول إىل اليـوم، وهـل تظنـون حقـا أن الـشعب 

إنــا هللا وإنــا : ّاليمنــي قــد خــرج مــن حــضنه العــريب واإلســالمي؟ إن كنــتم تظنــون ذلــك فلــيس لنــا إال أن نقــول

  .إليه راجعون

مـــن يعيـــد مـــن إىل حـــضن اإلســـالم والعروبـــة؟ ومـــن يطلـــب مـــن للعـــودة إىل حاضـــنة أل نـــسولنـــا احلـــق أن 

  العروبة واإلسالم؟

ئيليــة يف   الــيمن؟ أم هــل تــرون الــيمن قــد عقــدهــل تــرون القواعــد احلربيــة األمريكيــة والربيطانيــة واإلرسا

ــــه قــــد ئيــــل أو ســــعى لحتالفــــات اســــرتاتيجية كــــام يقــــال مــــع دول الكفــــر؟ أم أ ؟ وتبــــادل لتطبيــــعّ طبــــع مــــع إرسا

   مقابل التخيل عن أرض فلسطني كام هي حال دول العدوان اليوم؟السفراء معها

ــه ضــخ أمــوال املــسلمني ومقــدراهتم بمئــات املليــارات إىل خــزائن دول الكفــر  ُكــربت كلمــة ختــرج ﴿أم أ ُ َْ َ ً ِ َ َْ َ ُ
ًمن أفواههم إن يقولون إال كذبا ِ َِ َّ ِ َِ ُ ُْ َ َ ْْ ِ ِ َ﴾.  

ننـا وأشـقاءنا يف الـسودان أهيا العلامء يف بالدن ننا يف الدين والعقيـدة، يـا جريا ا احلبيبة يف السودان، يا إخوا

ء ّاحلبيــب إننــا نحملكــم املــسؤولية أمــام اهللا وأمــام رســوله وأمــام املــؤمنني  ئم جــرا التــي  الــسكوت عــن اجلــرا

ًبحـق إخـوانكم يف الــيمن لـيال وهنـارا، رسا وجهـارا، عــىل مـدى أكثـر مـن عــامني وترتكـب  ِنـصف مـن قبـل مــا ً

يــسمى بقــوات التحــالف التــي مل جتــد مــن تتحــالف عليــه ســوى الــشعب اليمنــي املــؤمن والــصادق الــذي أراد 

أن خيـــرج مـــن حتـــت عبـــاءة الوصـــاية الدوليـــة واالســـتعامر األمريكـــي الـــصهيوين الربيطـــاين الـــذي حـــرص عـــىل 

تــه وثرواتــه ٍالتــدخل يف كــل يشء يف الــيمن وأراد تقــسيمه إىل عــدة دويــالت، وأراد ومــ ا زال يريــد هنــب خريا

  . ومصادرة حقه يف تقرير مصريه وحكم نفسه بنفسه

ُفهال حشدت كل هذه اجلنود وسخرت كل هذه الطاقات وبذلت كـل هـذه األمـوال ووظفـت كـل هـذه  ّ

أجورة يف سبيل اسرتداد األرايض العربية املغتصبة م واق ا   ِن قبل الصهاينة واألمريكان؟األ

ــدي كانــت هــذه هــال  ًالتــضحيات اجلــسيمة التــي تبــذل يوميــا يف ســبيل ختلــيص مقدســات املــسلمني مــن أ

   ؟إخوان القردة واخلنازير
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جلمــــع كلمــــة املــــسلمني وجتميــــع اجلهــــود هــــال وظــــف العلــــامء مــــادهتم العلميــــة يف ســــبيل حــــشد الطاقــــات 
  ؟نيوتوحيد صفوفهم أمام املؤامرات اخلبيثة واملستمرة من قبل أعداء اإلسالم واملسلم

ننــا العلــامء يف الــسودان الــشقيق إننــا نعــول علــيكم كثــريا بعــد اهللا ســبحانه وتعــاىل يف الــسعي إليقــاف  ًإخوا ّ
ّهـــذه احلـــرب الظاملـــة التـــي يـــشنها عبيـــد الـــصهاينة واألمريكـــان ضـــد بلـــدكم الثـــاين وشـــعبه املظلـــوم يف يمـــن 

ننـــا مـــ نائنـــا وإخوا ن شـــباب الـــسودان للحـــرب ضـــد ٍاإليـــامن والوقـــوف بجـــد وعزيمـــة دون حتـــشيد وإرســـال أ
نـاء  إخواهنم يف اليمن بعـد إهيـامهم وتغريـرهم بـأهنم حيـاربون روافـض وجمـوس، ولقـد علـم اهللا وشـهد أن أ

ٍ، وال يمثلــون أو يــشكلون أي خطــر عــىل ًاالــيمن املــستهدفني هبــذه احلــرب الظاملــة ليــسوا روافــض وال جموســ

هــم ودمــائهم وأمــواهلم وكــل مــا يملكــون يف ســبيل هــذا اإلســالم واملــسلمني،  إال مــا بــذلوه مــن أرواح
الـــدين إلعـــزازه وإعـــالء كلمـــة اهللا وحتكـــيم رشعـــه بـــني خلقـــه، ومـــا تـــسمعونه وتـــستنكرونه مـــن رفـــع شـــعار 

ى لتحقيقهـا يف ٍالرباءة من أعداء اهللا ورسوله إنام جاء بعد ظلم مريـر ومـؤامرات سـعى العـدو ومـا زال يـسع
الـــوطن العـــريب عـــىل جهـــة اخلـــصوص وســـائر بـــالد األمـــة اإلســـالمية عـــىل جهـــة العمـــوم الســـيام بعـــد أحـــداث 

م كـــام هـــو معلـــوم لـــديكم، وال يتـــصور أحـــد أن بإمكـــان أحـــد أن يـــسكت ٢٠٠١احلـــادي عـــرش مـــن ســـبتمرب 
ُالــشعب اليمنــي أو خيــضعه بعــد أن وضــح احلــق واســتبان الــسبيل ططــات األعــداء وبعــد ُ، وبعــد أن عرفــت خمُ

ــادهيم القــذرة  أن عــرف اجلميــع التكليــف الــرشعي أمــام هــذه املــؤامرات التــي يــسعى األعــداء لتنفيــذها عــرب أ
ــتم ذلــك أو حلــضوركم إلينــا ملناقــشة الوضــع وتبــادل  يف املنطقــة، وإننــا لعــىل اســتعداد للحــضور إلــيكم إن رأ

لدنيا واآلخرة عىل ضوء كتـاب اهللا وسـنة رسـوله صـىل اهللا أمام اهللا يف ابه الرأي فيه للخروج بام تربأ الذمة 
ه وسلم، فاهللا تعاىل يقـول َوإن طائفتـان مـن املـؤمنني اقتتلـوا فأصـلحوا بيـنهام فـإن بغـت إحـدامها ﴿: عليه وآ ُ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ ََ َ ْ َ ََ َ ِ َ ُ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ

َعىل األخرى فقـاتلوا التـي تبغـي حتـى تفـيء إىل أ َ َِ َ َِ ِ ِ َِ َّ ََ ْ َّ ُ َ َ ْ ُ ِمـر َ َّفـإن فـاءت فأصـلحوا بيـنهام بالعـدل وأقـسطوا إن ِاهللا ْ ُ ْ َ َ َِ ِِ َ َ َ ُ ْ ُ ِْ ْ ْ ِ َ َ َ ِ َ َاهللا ْ
ِحيب املقسطني ِ ْ ُ ُّْ ِ ـه وسـلمورسوله  ﴾ُ ال وال يظلمـه وال خيذلـه املـسلم أخـو املـسلم «:  يقـولصـىل اهللا عليـه وآ

أن حيقــــر  ئ مــــن الــــرشبحــــسب امــــر. ، ويــــشري إىل صــــدره ثــــالث مــــرات  التقــــوى هــــا هنــــا، يكذبــــه وال حيقــــره
ً مــا مــن امــرئ خيــذل امــرءا مــسلام عنــد مــوطن تنتهــك فيــه حرمتــه وينــتقص فيــه مــن  «:  ويقــول»املــسلم أخــاه ً

ُعرضه إال خذله اهللا عزوجل يف موطن حيب فيه نـرصته، ومـا مـن امـرئ ينـرص مـسلام يف مـوطن ينـتقص فيـه  ً
ُمن عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نرصه اهللا يف موطن حي ُب فيه نرصتهَّ ُّ«.  

ن مــوقفكم يــا علــامء ووجهــاء وحكــامء الــشعب الــسوداين  املــؤمن بــاهللا وكتابــه ورســوله مــن هــذا العــدوان فـــأ
نــــــائكم إىل حمــــــارق املــــــوت خدمــــــة ألعــــــداء اإلســــــالم وحتــــــالف البغــــــي الغاشــــــم ؟ وكيــــــف تــــــسمحون أن يــــــزج بأ

نــــائك نائنــــا وأ ــــتم تــــرون دمــــاء أ م تــــسفك عــــىل أرض يمــــن اإليــــامن والعــــدوان؟ وكيــــف تــــصمتون وتــــسكتون وأ
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ــيس هــذا الــصمت والــسكوت والــرىض مــشاركة يف اإلثــم والعــدوان؟ وهــل يعفــيكم  واحلكمــة املعتــدى عليــه؟ أ
حملــــون احلجــــة أمــــام اهللا إن مل تتحركــــوا تتهــــذا الــــصمت مــــن املــــسئولية الكــــربى أمــــام اهللا ســــبحانه وتعــــاىل؟ أال 

نــاء الــشوجتهــروا بكلمــة حــق يف وجــه  ًللقتــال بغيــا وعــدوانا مــع حتــالف أعــداء األمــة عب الــسوداين الــذي يــسوق أ ً
  من الطغاة واملستكربين مقابل ثمن بخس؟

نائكم يف سبيل الباطل؟  يس يف قدرتكم الضغط عىل هذا النظام الذي يتاجر بدماء أ   أ

يس يف قدرتكم الدعوة إىل حترك شعبي ضاغط يمنعه من االستمرار يف الـدجل والتـضليل والتغريـر  وتزويـر أ
الوعي وسوق شعب السودان إىل املوت يف معركة خارسة بعيـدة كـل البعـد عـن معركـة األمـة التـي جيـب أن تكـون 

  ضد أعدائها ويف سبيل حترير مقدساهتا وأرضها وثرواهتا واستعادة حريتها وعزها وكرامتها؟ 

اة الكامة األماجد ا تم األ ملؤمنون الذين عرفتم عرب وهل وصل بكم احلال إىل هذا الضعف واهلوان وأ
  باجلهاد ضد الطغاة واملستكربين؟ املرشق تارخيكم 

ال م يكتو شعب السودان الشقيق وتقسم أرضه وتستهدف وحدته بالغطاء وا  السعودي املسخر لتفكيـك أ
ــم تــستهدفكم أمريكــا التــي يعمــل حتــالف العــدوان  نائــه؟ أ حتــت العــامل العــريب واإلســالمي وإشــعال  احلــروب بــني أ

ًخــدمتها فــرضبت مــصانعكم وانتهكــت ومــا زالــت ســيادة بلــدكم ومارســت وال زالــت حــصارا خانقــا عــىل شــعبكم  ً
  وحالت وحتول دون هنوض الشعب السوداين الشقيق وشعوب األمة العربية واإلسالمية؟ 

  والفسوق والفساد؟ اجلور ٍفكيف حتول نظامكم إىل حليف هلا ولعمالئها من أمراء وحكام 

شاركهم اليــوم يف بغــيهم وعــدواهنم وتنفيــذ خمططــاهتم ومــؤامراهتم عــىل الــشعب اليمنــي املــسلم وكيــف يــ
  املسامل وعىل شعبكم وسائر الشعوب؟ 

نــاء اإلســالم وقــودا لتحريــر  د هلــا أن تــسفك بــني أ نــائكم التــي يــرا نائنــا وأ ــيس األوىل أن تكــون دمــاء أ ًأ
  املسجد األقىص والقدس الرشيف؟ 

ــــيس األوىل أن ِلتجــــدن أشــــد النــــاس ﴿:  توجــــه بوصــــلة العــــداء ألعــــداء اإلســــالم الــــذين قــــال اهللا فــــيهمأ َّ َّ َ ََ َ َّ ِ َ
ْعداوة للذين آمنوا اليهود والذين أرشكوا ُْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َِ َِّ ْ َّ ُِّ َ ً َ َ﴾.  

نجدد خطابنا النابع من أفئدة مكلومة ملؤها احلزن واألسى عىل حال األمة ومـا جيـري : ًختاما
لصيق ومـشاركة األخ الـشقيق وصـمت وسـكوت علـامء ووجهـاء وحكـامء من عدوان اجلار ال

 . ومفكري األمة وأنتم يف مقدمتهم
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وإذ نؤكد حزننا وأسفنا عىل كل قطرة دم من دماء أبنـاء الـسودان الـشقيق الـذين يـواجههم أبنـاء 
ًجيشنا وجلاننا الشعبية اضطرارا ودفاعا عن عرضنا وأرضنا وسواحلنا ضد الغزاة والبغـاة  ، واملعتـدينً

نحملكم املسئولية أمام اهللا يف القيام بواجبكم وكشف حقيقة املؤامرة للشعب السوداين الـذي كنـا 
وال زلنا نكن له كل احلب واالحرتام ونحرص عىل دماء أبنائه كحرصنا عىل دمـاء أبنائنـا، ونأمـل 

 .والعدوانمنكم أن تقفوا وقفة جادة متنع النظام من زج أبنائكم يف صفوف حتالف الرش 

ًنقوهلا نصيحة وبراءة للذمة وحرصا ال خوفا وال هلعا من املواجهة مع كـل الغـزاة واملعتـدين  ً ً  أيـاً
َوكـان حقـا علينـا ﴿: كانوا ومهام كان حشدهم وعددهم وعدهتم فنحن عىل يقـني بوعـد اهللا القائـل ْ َ ََ َ َ َ

ِنرص املؤمنني ِ ْ ُ ْ ُ ْ َّالذين قال هلم الن﴿:  والقائل﴾َ ُ ُ َ َ ََّ َ ْاس إن النـاس قـد َمجَعـوا لكـم فاخـشوهم فـزادهم إيامنـا وقـالوا ِ َ ً َ َ ْ َ َُّ ََ َ ْ ُ َ َُ ِ ِْ ْ ُْ َُ َ ْ ُ ْ َّ
َحــسبنا  ُ ِونعــم الوكيــلُاهللا َْ َِ ْ َْ َفــانقلبوا بنعمــة مــن   *َ ْ ُِّ ٍَ ِ ِ ْ َ َوفــضل مل يمســسهم ســوء واتبعــوا رضــوان ِاهللا ََ ْ ََ ُ َ َ ُ َ َْ ِْ َّ ٌ ُ ْ ْ َ ْ ْ َّ ُذو ُا َوِاهللا ٍ

ِفضل عظيم َ ٍْ ِإنام ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني * َ ِ ِ ِْ ُّ ْ ُُ َُّ َِّ ِِ ُ ُ َ ُ َ ََ َ ُ َ ْ ِّ ُْ َ َ َ ََ ُ ُ ُ َ﴾.  

نائكم وإىل مجع الكلمة وتوحيد الصف  ضد أعداء األمة نائنا وأ   . وفقكم اهللا إىل حقن دماء أ

ء السبيل   .واهللا اهلادي إىل سوا

  تهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا

  إخوانكم

  علامء اليمن

  عنهم مفتي الديار اليمنية 

  رئيس رابطة علامء اليمن

  رشف الدينحممد شمس الدين / السيد

   


