
فــي الــبــدايــة تــحــدث الــشــيــخ  جــبــري ابراهيم  
قائًال: االرهاب ظاهرة جديدة طرأت على أمتنا 
فالذين بدأوا هذه الممارسات بإيعاز من الغرب 
والمتربصين بهذه األمة ألننا لم نعرف في تاريخنا 
االسالمي مسلمًا ينسف االمة المسلمة وتاريخنا 
مــعــروف، والــمــؤســف أن مــا يــحــدث يعتبرونه 
عمليات استشهادية وهي عمليات انتحارية 
وانتقامية، واعتبرها فوق مستوى االجرامية، ألن 
نتائجها اقوى وأفظع، وهي تقتل مجاميع ويقتل 
منفذها نفسه، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- والقرآن الكريم ال يقر ذلك.. والله يقول: 

«ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم».
واضاف : وأخبر الله أن قتل أي نفس حتى وإن لم 
يكن صاحبها مؤمنًا- ما لم يكن معتدي، فذلك أمر 
محرم، والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول 
في حديث صحيح: «اليزال المؤمن في فسحة من 
دينه ما لم يصب دمًا حرامًا» والدم الحرام يعني 
كل نفس ما عدا أن يكون مقاتًال معتديًا، والرسول 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول في حديث 
آخر: «من قتل مستأمنًا أو معاهدًا فقد برئت منه 
ذمة الله ورسوله»، وفي رواية «... فأنا خصيمه 
يوم القيامة»، وفي حجة الوداع خطب الرسول 
-صلى الله عليه وآله وسلم - في الناس ومن ضمن 
ما قال: «ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقــاب بعض»، ولو تأملنا في الحديث لتبين أن 
الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: 
«ال ترجعوا بعدي كفارًا» ولم يقل كونوا مؤمنين 
واستشهاديين.. وقتل المؤمن ألخيه ليس فيه 
شهادة وإنما كفر، وقد حذر النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم من هذا المنحدر الذي وصل اليه 

بعض شباب األمة.
ودعا الشيخ جبري شباب المسلمين ان يكونوا 
واعين والينبغي ان يغرر بهم من يأتي ليفهمهم 
ان دينهم دين قتل وسفك للدماء. وقال : عليهم 
ان يعرفوا ان دينهم ديــن االســالم مشتق من 
السالم وتحية الله هي السالم والجنة الموعود 
بها هي دار السالم والمعبود هو الله السالم، إذًا 
فديننا كله سالم، وعليهم ان يعرفوا هذا حتى ال 
يصدقوا من يغرر بهم ليقتلوا أنفسهم ويقتلوا 

اخوانهم ومجتمعهم..
وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
ان فرقة في آخر الزمان : «يقتلون أهل االسالم 
ويتركون أهل االوثــان» وهذا ما يحصل اآلن بل 
إن هناك من يقول على المسلم انه أخطر على 
االسالم من اليهود وهذا اليجوز وسوف يحاسب 

الله من يقول ذلك.
وختم الشيخ جبري حديثه بقوله : خالصة 
الــقــول إن العمليات االنتحارية ومــا حــدث في 
الــمــركــز الــثــقــافــي بمحافظة إب وغــيــرهــا من 
العمليات االنتحارية التي استهدفت المسلمين، 

فاالسالم منها بــراء وال عالقة 
ــديــن وهـــي عمليات  ــال لــهــا ب
انتحارية واالحــاديــث النبوية 
ت هــذا األمــر كما جاء  قــد بينَّ
في الصحيحين: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله 
وعـــرضـــه»، وقـــال -صــلــى الله 
كم  عليه وآله وسلم -:«إن دماء

وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا»، فمن أي منطلق انطلق هؤالء الناس لينسف 
أحدهم نفسه ويقتل غيره والله تعالى يقول: 
«وال تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا».. 
ويقول في موضع آخر: «وال تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة»، والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم - بّين 
هذا االمر بقوله:«إن من قتل نفسه بحديدة عذب 
بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا، ومن تردى من جبل 
ون جبله في نار جهنم يتردى منه خالدًا مخلدًا 

ُ
ك

ومــن احتسى سمًا ُجعل سمه في نــار جهنم»، 
ومن يقومون بالعمليات االنتحارية سيضعون 
أنفسهم في نار جهنم، أما الجهاد في سبيل الله 
فال يكون إالَّ ضد العدو الصائل المعتدي الذي جاء 
يحتل االرض وينتهك العرض، واألصل أن هؤالء 
الناس يجب أن يتحاوروا ويفتح لهم مجال الحوار 
ويناقشوا ما الــذي معهم؟ فإن كان لهم رؤية 
فليعلنوها للناس وينظر موقف الشريعة منها، 
أما أن ينسفوا المسلمين، فهذا أمر ال يجوز وال 

يصح وليس من شرع الله في شيء.
موقف التحريم

من جانبه قال الشيخ موسى المعافى : إن موقف 
الشرع من القتل والعبث بدماء الخلق المعصومة.. 
إنه ذلك الموقف الذي سيدركه كل ذي قلب سليم 
ونهج قويم حين يقرأ قول ربنا العظيم الرحيم 
عز من قائل حكيم «من أجل ذلك كتبنا على بني 

اسرائيل أنه من قتل نفسًا 
بغير نفس أو فــســاٍد في 
األرض فكأنما قتل الناس 
جميعًا، ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعًا»، وقوله 
سبحانه وتعالى: «والذين 
ال يدعون مع الله إلهًا آخر، 
لــنــفــس التي  وال يقتلون ا
حرم الله إالَّ بالحق»، وقوله عز ذكره:«وال تقتلوا 
النفس التي حرم الله إالَّ بالحق ومن قتل مظلومًا 
فقد جعلنا لوليه سلطانًا فال يسرف في القتل إنه 

كان منصورًا»
وعن دور العلماء والدعاة حيال مواجهة هذه 
الظاهرة قال المعافى : إن هناك واجبًا مقدسًا 
يقع على عاتق العلماء والدعاة خاصة والمسلمين 
عامة.. فواجبهم أن يستشعروا خطورة هذه 
الظاهرة وأن يتذكروا أنهم حراس الدين وحماة 
العقيدة على مّر األزمان، فإن هم ناموا وتقاعسوا 
وتخاذلوا عن أداء رسالة نبيهم صلى الله عليه 
وسلم وهم ورثته، احتل أماكنهم الشاغرة أنصاف 
الفقهاء والعلماء والدعاة فأخذوا من الدين ما 
هم وانطلقوا يغتالون فكر شبابنا  وافــق أهواء
ويغسلون أدمغتهم ويصورون لهم الباطل حقًا 
والحق باطًال والكذب صدقًا والصدق كذبًا واألمانة 

خيانة والخيانة أمانة والوفاء غدرًا والغدر وفاًء.
ــقــرآن الكريم  وأضـــاف : وكــم مــن آيـــات فــي ال
ونصوص صحيحة عن سيد الخلق وحبيب الحق 
صلوات الله وسالمه عليه، أعلنت أن موقف الشرع 
من مثل هكذا فظائع وحرمات وكبائر وموبقات 

هو موقف التحريم..
عقاب أليم وعذاب عظيم

من جهته دان الشيخ الحبيب نجيب بن سالم 
جريمة المركز الثقافي بمحافظة إب.

وقــال: إن من يقومون بهذه األعمال 
اإلجرامية والدموية ليسوا بمسلمين 
والدين الحنيف منهم براء ألن اإلسالم 

دين سالم وأمان وخير.
وبين الشيخ بن سالم ما أعــده الله 
من عقاب أليم وعذاب عظيم لمن 
يتجرأ على الــلــه فــي ارتــكــاب مثل 
هذه األعمال اإلجرامية واإلرهابية 
ومن يعبث بــأرواح األبرياء ويجوز 
لنفسه سفك الدماء وإزهاق األنفس 
المطمئنة بدون حق.. قال تعالى: 
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ودعـــــا  بن 
سالم الجميع 
في الوطن إلى 
محاربة الفكر 
والــــســــلــــوك 
اإلرهـــــــابـــــــي 
الــــــــــضــــــــــال 

وااللــتــزام بنهج الوسطية 
واالعتدال والعمل على درء 
الفتن الطائفية والتصدي 
لدعوات الكراهية والبغضاء 
والعصبية المقيتة بين أبناء 

الوطن الواحد.
مؤكدًا على أهمية معالجة 
ــتــنــاحــر  ــافــر وال ــن ــت داء ال
والتعصب األعمى من خالل 
إصــالح ذات البين وإفشاء 
ــزع حــظ الحقد  الــســالم ون
والخصام من القلوب، وقد 
وصــف لنا النبي الكريم 
ـــذي ُنــطــّبــب به  ــــدواء ال ال
أنفسنا في نفس الحديث 
ــــداء..  الـــذي ذكـــر فــيــه ال
ــــــذي نفسي  فـــقـــال: "وال
ة حتى  بيده ال تدخلوا الجنَّ
تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى 
ئكم بما  نبِّ

ُ
ــوا، أفــال أ تــحــابُّ

ت ذلــك لكم؟ أفشوا  يثبِّ
الم بينكم". السَّ

االثنين:  5 / 1 / 2015م  العدد:  (١٧٤٢)متابعات
1411 / ربيع أول / 1436هـ

على عتبات سفك الـــــــــــــــــــــــــدماء وتمزق األجساد

اإلرهـــاب  يـفـتــــــــــــــــــــك  باليمـــــــــن
على الشباب أن يدركوا أن اإلسالم دين سالم وليس سفك دماء

علماء دين:

اســتنكر عــدد من أصحــاب الفضيلة العلمــاء االعتــداء االرهابي الجبان الذي اســتهدف المركــز الثقافي  
بمحافظة إب وراح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.

مؤكدين أن ما حدث في المركز الثقافي بمحافظة إب عملية ارهابية  ال عالقة لها بالدين وال بالجهاد واالسالم 
نت هذا األمر . منها براء وهي عمليات انتحارية واألحاديث النبوية قد بيِّ

«الميثاق» أن من يقومون بارتكاب هذه األعمال اإلجرامية والدموية  وقال اصحاب الفضيلة العلماء في أحاديث لـ
ليسوا بمسلمين والدين الحنيف منهم براء، ألن اإلسالم دين سالم وأمان وخير.

مشددين على أهمية دور العلماء والدعاة لمواجهة هذه الظاهرة..
صحيفــة «الميثاق» اســتطلعت آراء عدد مــن اصحاب الفضيلة العلماء والدعاة  حول موقف الشــرع من العملية 
االنتحاريــة التــي حدثــت مؤخرًا في المركــز الثقافي بمحافظة اب .. وعــن دور العلماء والدعاة فــي مواجهة هذه 

الظاهرة الغريبة على ديننا.. والى التفاصيل:

الشيخ جبري إبراهيم:    قتل المؤمن ألخيه كفر.. وال عالقة لإلسالم بمرتكبي جريمة إب
الشيخ موسى المعافى:   العلماء حراس الدين وحماة العقيدة وعليهم التصدي لمن يعبثون بالدماء المعصومة

الشيخ الحبيب بن سالم:   على الجميع محاربة الفكر اإلرهابي الضال والعمل على درء الفتن الطائفية

استطالع/ فيصل الحزمي

تواصل التحقيق 
لمعرفة هوية 

اإلرهابي

بدأ فريق تحقيق مشترك  
ــة  ــي ــن مــــن األجــــهــــزة األم
ــة الــتــحــقــيــقــات  ــي ــارات ــب ــخ واالســت
المكثفة لمعرفة هوية االنتحاري 
الـــذي اســتــهــدف احــتــفــاًال للمولد 

النبوي في مدينة إب.
مدير أمــن محافظة إب العميد 
محمد عبدالجليل الشامي اوضح 
فــي تصريحات صحفية الجمعة 
ان فــريــق التحقيق يــقــوم بجمع 
ــة المتوفرة في  المعلومات واألدل
مسرح الجريمة , بما في ذلك الصور 
ومقاطع الفيديو وكافة المعلومات 
التي قد تساعد للكشف عن هوية 

الجاني.
فــي وقــت اكـــدت مــصــادر طبية 
ارتفاع القتلى الى سبعة وعشرين 

شهيدًا.. 
وكــانــت مــروحــيــة قــامــت بنقل 
خمسة جرحى حالتهم حرجة الى 

صنعاء لتلقي العالج.

اسماء المصابين في التفجير اإلرهابي في إب
١- أ/ عبدالحكيم محمد مقبل-  

مدير عام مكتب الثقافة.
٢- أ/ طاهر محمد الشدادي- نائب مدير 

عام مكتب الصحة.
٣- أ/ خالد عبده نصاري.
٤- أ/ نبيل عبدالمغني.

٥- الشيخ فيصل علي العدلة- خطيب 
وإمام جامع.

٦- الــشــيــخ فــاضــل عــيــاش- خطيب 
ومرشد.

٧- أ/ صدام محسن الحارثي.
٨- أ/ مطهر غالب- موظف بمكتب الخدمة.

٩- أ/ توفيق علي الــخــوالنــي- قيادي 
مؤتمري (شباب).

١٠- أ/ مسعد علي السالمي.
١١- كهالن عبدالرؤوف الحشاش- طالب.

١٢- عبدالحكيم قاسم كرش.
١٣- فهد حميد الجحافي.

١٤- احمد الشامي.
١٥- مجاهد ناجي ضاوي.

١٦- عالء عبدالله الشعيبي- طالب.
١٧- زيد محمد الظاهري.
١٨- مجاهد احمد مصلح.

١٩- يحيى عبدالكريم الدرويش.
٢٠- إبراهيم المرتضى.

٢١- محمد أحمد المساوى.
٢٢- عبده قحطان الحالمي.

٢٣- أبو الحسن.

٢٤- هاشم حسين باعلوي.
٢٥- خالد محمد األمير.

٢٦- يوسف دحان الجماعي.
٢٧- عبدالله عبدالسالم العيدروس.

٢٨- محمد صالح العوج- طالب.
٢٩- عالء حسن الشريف- طالب.

٣٠- بشير الصلوي.
٣١- محمد نشوان.

٣٢- يونس حسن المتوكل -طالب.
٣٣- جمال حمود القشمي.
٣٤- عبدالسالم احمد زيد.

٣٥- صالح أحمد الشامي.
٣٦- عبدالغني ناجي.

٣٧- فيصل علي الحبلة.
٣٨- عبدالجبار حسن عليان.

٣٩- دارس علي السوطي- طالب.

٤٠- اشرف المرتضى.
٤١- زكريا ناجي غليس- طالب.

٤٢- محمد الشامي.
٤٣- مجهول الهوية.

٤٤- نبيل محمد العزب.
٤٥- مجهول الهوية.

٤٦- محيي الدين منصور.
٤٧- مجهول الهوية.

١- الــشــهــيــد/ خليل الــمــهــنــأ- قــيــادي 
مؤتمري..

٢- الشهيد/ نجيب مرشد المزحاني- 
قيادي مؤتمري.

٣- الشهيد/ عبدالرزاق صادق عبدالرب 
سنان- عضو المؤتمر.

٤- الشهيد/ حاشد محسن الحارثي- 
قيادي مؤتمري.

٥- الشهيد/ شعيب فيصل العدلة- عضو 
مؤتمري.

٦- الشهيد/ حــمــزة الــغــربــانــي- عضو 
مؤتمري.

٧- الشهيد/ حمزة عادل المتوكل.
٨- الشهيد/ عبده أحمد راجح- قيادي 

مؤتمري.
٩- الشهيد/ محسن المطري- مصور 

قديم- قيادي مؤتمري.
١٠- الشهيد/ محمد أحمد النزيلي- 

طالب
١١- الشهيد/ زياد جهالن- طالب

١٢- الشهيد/ ضيف الله القشم- موظف 
بالثقافة- مؤتمري.

١٣- الشهيد/ صــادق علي الشراعي- 
مؤتمري- موظف بديوان عام المحافظة.

١٤- الشهيد/ نبيل العزي- مؤتمري
١٥- الشهيد/ إبراهيم المفضل.
١٦- الشهيد/ عادل الحسيني.

١٧- الشهيد/ عبدالرحيم األحمدي.
١٨- الشهيد/ وليد عبدالباسط العلوي.

١٩- الشهيد علي عيسى المفتي.
٢٠- الشهيد/ حفظ الله علي فرحان.

٢١- الشهيد/ مجهول الهوية.

٢٢- الشهيد/ مجهول الهوية.

٢٣- الشهيد/ مجهول الهوية.
٢٤- رأس بدون جثة.

أسماء الشهداء


