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  الرافضة احلوثبنبتوجيه املسلمني إىل الطرق الشرعية يف التعامل مع

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة الطبعة الثانية
 
 

وال عدوان إال عىل  ،احلمد هللا رب العاملني" 
والصالة والسالم عىل نبيه الكريم، وأشهد أن ال  ،الظاملني

ا عبده وأشهد أن حممدً  ،إله إال اهللا امللك احلق املبني
 .ورسوله 

 :بعدأما 
 ،قد عاثوا يف األرض فساًدافإن الرافضة من احلوثيني 

وأوقعوا أصناف  ،قتلوا النفس املحرمة ؛وظلًام  ،وبغًيا
 .ومل ينتهوا عن باطل ورد املظلمة ،البالء باألمة املسلمة

 ،وهذا الشباب املجرم منذ أسس لعب بعقائد املسلمني
 ،ثم مازالت هبم رشورهم حتى أشعلوا الفتن واحلروب

 ،ورشدوا الناس من منازهلم ،وقطعوا السبل والدروب



V

{
¨ 

  
  ٦ 

 
  الرافضة احلوثبنبالشرعية يف التعامل معتوجيه املسلمني إىل الطرق 

وأهانوا الرشفاء من املشايخ  ،روهم من أوطاهنموهجّ 
إَِذا َدَخُلوا َقْرَيًة ﴿:  وحاهلم كام قال اهللا تعاىل ،وغريهم

َة َأْهلَِها َأِذلًَّة َوَكَذلَِك َيْفَعُلونَ  سورة [﴾ َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزَّ
 .]٣٤: آية النمل

الشيخ  ؛األبطالمن مشايخ صعدة من  وافممن رشد
 ،والشيخ حيي مقيت ،والشيخ صغري بن عزيز ،عثامن جميل

 .وغريهم من املشايخ ،والشيخ ابن روكان
وبالد  ،وبالد مجاعة ،وتسلطوا عىل بالد املهاذر 

 .وبالد منبه ،وبالد سفيان ،وبالد رازح ،خوالن بن عامر
 وأغلب بالد صعدة ،وأخرجوا أهل باقم من بيوهتم 

وأصبحت تسكن العراء  ،دت األرسوُرشِّ  ،بفتنتهم تأثرت
إىل غري ذلك مما يقوم به احلوثي من  ،وتنتظر الصدقات

كم من  ،اجلبايات فال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم
 ،نَّ وكم من عاقل ُج  ،متّ وكم من طفل يُ  ،لتمّ رُ  امراءة

 .وكم من عزيز ذل
أن رضبوا أبشع احلصار  ؛يف هذه األيامومما قاموا به 



V

{
¨ 

  
  ٧ 

 
  الرافضة احلوثبنبتوجيه املسلمني إىل الطرق الشرعية يف التعامل مع

 .عىل طالب دار احلديث بدماج ومن إليهم من أهل البالد
زد عىل ذلك ما قاموا به يف هذه الفرتة من احلرب التي 

ومل يتناهوا عن منكر فعلوه  ،قتلوا فيها النساء واألطفال
 .لبئس ما كانوا يفعلون

كان مبدؤه  ؛اواستمر حصارهم أكثر من سبعني يومً 
 .قتيًال ) ٧١(، وقتل يف هذه احلرب )٢٢/١١/١٤٣٢(

وقطعوا السبيل عىل القافلة السلمية التي جاءت لفك 
ومأرب  ،ل اجلوفئمن قبا ؛احلصار ومن معها من الرشفاء

وما قاموا  ،وطالب العلم النجباء ،ووايلة اإلباء والنخوة
مما  ؛- ناحية كرش  –به من االعتداء يف بالد حجور الشامء 

 .وأمواهلم ،وأنفسهم ،اضطر الناس للدفاع عن أعراضهم
إن أخلصوا هللا  - فصار صنيع القبايل ومن إليهم 
فعىل مجيع ، وأجلها عند اهللا تعاىلمن أنفس القرب  -تعاىل

وال يرضوا  ،املسلمني أن يتعاونوا يف صد عدوان احلوثيني
 ،فام هم إال ُقطاع طرق، بتسلط هؤالء األراذل عليهم

وهم رذالة  ،أموال الناس بالباطلوا وأكل ،صالة واوتارك
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 .املجتمع
والتخاذل بني  ،تهم فيه إال اخليانا وما جرأهم عىل ما 

والطمع من بعض  ،ومقاضاة األغراض ،لئالقباأبناء 
 .املشايخ يف الدنيا وحطامها

احلوثي يستمتع بكم فإن  :ساكنياملونقول هلؤالء  
وا عىل جتمعإن مل يأكلكم فمن ا هذا ،استغنى رمى بكم
وبغيهم وعدواهنم وهم أجبن وأحقر  صد ظلم احلوثيني

 .سمما يتصور النا
وكنت قد كتبت بعض التوجيهات يف كيفية التعامل   

فرأيت إعادة طبعها مع بعض  ،مع هؤالء املجرمني
مع األمل العظيم يف اهللا تعاىل أن ينفع  ،التعديالت عليها

 .  واحلمد هللا رب العاملني ،والطابع ،رئوالقا ،هبا الكاتب
 أبو حممد : كتبه -

الزعكري عبد احلميد بن حييى احلجوري 
)١/٤/١٤٣٣( 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ونستغفره، ونعوذ  ،ونستعينه ،نحمده ،إن احلمد هللا
 من هيده ا ،ومن سيئات أعاملنا ،من رشور أنفسنا با

 .فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
وحده ريب ال رشيك له،  وأشهد أن ال إله إال ا

وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه 
 .عليه وعىل آله وسلم تسليًام كثًريا صىل ا ،وخليله
ُقوا ا﴿ ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ إِال َوَأْنُتْم  َحقَّ ُتَقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ  َيا َأهيُّ

  .]١٠٢: آل عمران[ ﴾ُمْسلُِمونَ 
ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ﴿  ُقوا َربَّ ا النَّاُس اتَّ َ َيا َأهيُّ

ُقوا ا  َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَام ِرَجاال َكثًِريا َونَِساًء َواتَّ
َكاَن َعَليُْكْم  الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه َواْألَْرَحاَم إِنَّ ا

 .]١:النساء[﴾َرقِيبًا
ُقوا ا﴿ ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ ُيْصِلْح * َوُقولُوا َقْوال َسِديًدا  َيا َأهيُّ

ُسولَُه َفَقْد َورَ  لَُكْم َأْعَاملَُكْم َوَيْغِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع ا
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 .]٧١، ٧٠: األحزاب[ ﴾َفاَز َفْوًزا َعظِيًام 
 : أما بعد

ا أبني فيها واجب املسلمني مجيعً  ؛أقالم سفهذه رؤو
الرافضة مع و حمكومني يف كيفية تعاملهم  ،احكامً 

احلوثيني، حيث وقد خرج احلوثيون الروافض يف هذه 
يف بالد اليمن امليمون ، ثم تال  األيام عىل ويل أمر املسلمني

حرسها اهللا  –عىل البالد السعودية  خروجهم هذا اعتداءٌ 
 ، -وبالدنا ومجيع بالد املسلمني

ليس مرادهم البالد احلوثيني وليعلم من هذا أن الرافضة 
اليمنية فحسب، إنام مرادهم بذلك السيطرة عىل اجلزيرة 

 .- مكنهم اهللا ال–العربية وعىل غريها من بالد اإلسالم 
احلوثيون بغاة وزيادة، حيث مجعوا مع هذه البدعة  و

املنكرة بدعة الرفض، والروافض كام هو معلوم رش أهل 
 ،خالفوا يف معتقداهتم املعقول ؛بل هي فرقة كافرةالبدع، 
، فغالهتم جعلوا علًيا والثوابت من األصول ،واملنقول
يف منزلة اإلله،  -من الرضا هبذا القولوحاشاه - ا
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ومنهم من زعم أن األمني خان وجعل الرسالة ملحمد 
قاتلهم  -وهي لعيل، ويزعمون أن القرآن ناقص ص

وأنه خملوق، ويسبون الصحابة بل ويكفرون  - ا
 بام برأها ا لغالبيتهم، ويتهمون أم املؤمنني عائشة 

رؤية وينكرون عز وجل منه، وينكرون عذاب القرب، 
يف كل  عز وجل يوم القيامة، ويزعمون أن ا املؤمنني 

مكان، ويعطلونه من األسامء والصفات العليا، ويكفرون 
غريهم من املسلمني، إىل غري ذلك مما ليس هذا موطن 

وإنام أردت ذكر بعض الواجبات التي جيب عىل  .بسطه
املسلم أن يتعلمها يف كيفية معاملة هؤالء البغاة الظلمة، 

وتذكًريا للعامل، وبياًنا للطريق  ،تعليًام للجاهلكتبتها 
أصحاب  ؛الالحب الذي يسري عليه أهل السنة واجلامعة

املالزمني للمعامالت  ،والطريقة السوية ،العقيدة املرضية
والرعية، ومع مجيع الربية، وإليكها  ،الرشعية مع الراعي

عز وجل وبه التوفيق  باختصار غري خمل إن شاء ا
 .يدوالتسد
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r  ملسلمني قتاهلم جيب عىل أولياء أمور ا: أوًال
 بغيهم حال يف والتنكيل هبم

عند  اوالدليل عىل ذلك حديث أيب سعيد 
، وفيه بعد ذكر )١٠٦٤(ومسلم ) ٣٣٤٤(البخاري 
ْن َأْدَرْكُتُهْم َألَْقُتَلنَُّهْم َقْتَل َثُمودَ «: أوصافهم  .»َلئِ

عند البخاري  اويف حديث عىل بن أيب طالب 
ْثُتُكْم َعْن «: أنه قال) ١٠٦٦(ومسلم ) ٣٦١١( إَِذا َحدَّ

َامِء َأَحبُّ إَِيلَّ ِمْن َأْن  ص ا َرُسولِ  ْن َأِخرَّ ِمْن السَّ َفَألَ
ُكْم َفإِنَّ  ْثُتُكْم فِيَام َبْينِي َوَبْينَ َأُقوَل َعَلْيِه َما َملْ َيُقْل َوإَِذا َحدَّ

ْرَب َخْدَعةٌ  َفإَِذا َلِقيُتُموُهْم «: وذكر احلديث وفيه » اْحلَ
ْن َقَتَلُهْم ِعنْدَ  َيْوَم  ا َفاْقُتُلوُهْم َفإِنَّ ِيف َقْتلِِهْم َأْجًرا ملَِ

 .احلديث »...اْلِقَياَمةِ 
َثنِي َزْيُد ْبُن َوْهٍب اْجلَُهنِيُّ وعن  ُه  َسَلَمُة ْبُن ُكَهْيٍل َحدَّ َأنَّ

ِذيَن َكاُنوا َمَع َعِيلٍّ  ْيِش الَّ ِذيَن َساُروا إَِىل  اَكاَن ِيف اْجلَ الَّ
اُس إِينِّ َسِمْعُت َرُسوَل : ااْخلََواِرِج َفَقاَل َعِيلٌّ س ا النَّ َ َأهيُّ
تِي َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َلْيَس « :َيُقوُل  ص ا ُرُج َقْوٌم ِمْن ُأمَّ َخيْ
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ٍء ِقَراَءُتُكْم إِ  ْم بَِيشْ ٍء َوَال َصَالُتُكْم إَِىل َصَالِهتِ ْم بَِيشْ َىل ِقَراَءِهتِ
ِسُبوَن  ٍء َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َحيْ َوَال ِصَياُمُكْم إَِىل ِصَياِمِهْم بَِيشْ
ْم َتَراِقَيُهْم َيْمُرُقوَن ِمْن  اِوُز َصَالُهتُ ُه َهلُْم َوُهَو َعَلْيِهْم َال ُجتَ َأنَّ

ْسَالِم كَ  ِذيَن اْإلِ ْيُش الَّ ِة َلْو َيْعَلُم اْجلَ ِميَّ ْهُم ِمْن الرَّ َام َيْمُرُق السَّ
ِهْم  َكُلوا َعْن  صُيِصيُبوَهنُْم َما ُقِيضَ َهلُْم َعَىل لَِساِن َنبِيِّ َالتَّ

يِهْم َرُجًال َلُه َعُضٌد َوَلْيَس َلُه ِذَراٌع  اْلَعَمِل َوآَيُة َذلَِك َأنَّ فِ
ْدِي َعَلْيِه َشَعَراٌت بِيٌض َعَىل َرْأِس  ، َعُضِدِه ِمْثُل َحَلَمِة الثَّ

ُكوَن َهُؤَالِء  اِم َوَتْرتُ َفَتْذَهُبوَن إَِىل ُمَعاِوَيَة َوَأْهِل الشَّ
ُكْم َوَأْمَوالُِكْم َوا ُلُفوَنُكْم ِيف َذَراِريِّ إِينِّ َألَْرُجو َأْن  َخيْ

 ُ َراَم َوَأَغاُروا َيُكوُنوا َهُؤَالِء اْلَقْوَم َفإِهنَّ َم اْحلَ ْم َقْد َسَفُكوا الدَّ
اِس َفِسُريوا َعَىل اْسِم ا ِح النَّ َقاَل َسَلَمُة ْبُن ُكَهْيٍل  ِيف َرسْ

َطَرٍة َفَلامَّ  ى َقاَل َمَرْرَنا َعَىل َقنْ ِزًال َحتَّ َلنِي َزْيُد ْبُن َوْهٍب َمنْ زَّ َفنَ
ا َوَعَىل اْخلََواِرِج َيوْ  اِسبِيُّ  َمئٍِذ َعْبُد ااْلَتَقْينَ ْبُن َوْهٍب الرَّ

وا ُسُيوَفُكْم ِمْن ُجُفوِهنَا َفإِينِّ  َماَح َوُسلُّ َفَقاَل َهلُْم َأْلُقوا الرِّ
اِشُدوُكْم َكَام َناَشُدوُكْم َيْوَم َحُروَراَء َفَرَجُعوا  َأَخاُف َأْن ُينَ

ُيوَف وَ  وا السُّ ُشوا بِِرَماِحِهْم َوَسلُّ اُس َفَوحَّ َشَجَرُهْم النَّ
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بِِرَماِحِهْم َقاَل َوُقتَِل َبْعُضُهْم َعَىل َبْعٍض َوَما ُأِصيَب ِمْن 
اِس َيْوَمئٍِذ إِالَّ َرُجَالِن َفَقاَل َعِيلٌّ  يِهْم  االنَّ اْلَتِمُسوا فِ

بِنَْفِسِه  اُمْخَدَج َفاْلَتَمُسوُه َفَلْم َجيُِدوُه َفَقاَم َعِيلٌّ ـالْ 
ى َأَتى نَ  ُروُهْم َحتَّ اًسا َقْد ُقتَِل َبْعُضُهْم َعَىل َبْعٍض َقاَل َأخِّ

َ ُثمَّ َقاَل َصَدَق  َّا َيِيل اْألَْرَض َفَكربَّ َغ  اَفَوَجُدوُه ِمم َوَبلَّ
ْلَامِينُّ َفَقاَل َيا َأِمَري الْ  يَدُة السَّ ُمْؤِمنَِني ـَرُسوُلُه َقاَل َفَقاَم إَِلْيِه َعبِ

ِذي َال   َأ  إَِلَه إِالَّ ُهَو َلَسِمْعَت َهَذا اْحلَِديَث ِمْن َرُسوِل الَّ
ى اْسَتْحَلَفُه  اَفَقاَل إِي وَ  ص ا ِذي َال إَِلَه إِالَّ ُهَو َحتَّ الَّ

لُِف َلهُ   .»َثَالًثا َوُهَو َحيْ
 وفعل عيل ريض اهللا عنه بياٌن أن قتاهلم وقتلهم إنام يكون

وقد نقل  ،حيث مل يقاتلهم قبل ذلك ،يف زمن البغي منهم
من  ؛شيخ اإلسالم إمجاع املسلمني عىل وجوب قتال اخلوارج

 .)٢٨/٥٣٠(كام يف املجموع ا لرشهم دفعً الروافض ونحوهم 
ا ومن ُقتل من املسلمني يف حال قتاله هلم إن كان خملًص 

 .هللا تعاىل ُترجى له الشهادة
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r  ًإقامة حد احلرابة عليهم: اثاني 
 أن يقوم هبذا األمر أولياء أمور املسلمني قال اجيب 

َام َجَزاُء الَِّذيَن ُحيَاِرُبوَن ا﴿: تعاىل َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِيف  إِنَّ
بُوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم  اْألَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَّ

ْم ِيف  ِمْن ِخَالٍف َأْو ُينَْفْوا ْنيَا َوَهلُ ْم ِخْزٌي ِيف الدُّ ِمَن اْألَْرِض َذلَِك َهلُ
إِالَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َقبِْل َأْن َتْقِدُروا * اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ 
 .]٣٤، ٣٣:املائدة[﴾َغُفوٌر َرِحيمٌ  َعَليِْهْم َفاْعَلُموا َأنَّ ا

َيًة َقِدُموا َأنَّ َنَفًرا ِمْن : قال افعن أنس  ُعْكٍل َثَامنِ
وا  ص َعَىل َرُسوِل ا ْسَالِم َفاْسَتْوَمخُ َفَباَيُعوُه َعَىل اْإلِ

 اْألَْرَض َوَسِقَمْت َأْجَساُمُهْم َفَشَكْوا َذلَِك إَِىل َرُسوِل ا
ا ِيف إِبِلِِه َفُتِصيُبوَن ِمْن  ص ُرُجوَن َمَع َراِعينَ َفَقاَل َأَال َختْ
ُبوا ِمْن َأْبَواِهلَا َأْبَواِهلَ  ا َوَأْلَباِهنَا َفَقاُلوا َبَىل َفَخَرُجوا َفَرشِ

بَِل َفَبَلَغ َذلَِك  اِعَي َوَطَرُدوا اْإلِ وا َفَقَتُلوا الرَّ َوَأْلَباِهنَا َفَصحُّ
ْم َفَأَمَر  ص َرُسوَل ا َفَبَعَث ِيف آَثاِرِهْم َفُأْدِرُكوا َفِجيَء ِهبِ

ْم َفُقطَِعْت  َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم َوُسِمَر َأْعُينُُهْم ُثمَّ ُنبُِذوا ِيف  ِهبِ
ى َماُتوا ْمِس َحتَّ  .أخرجه البخاري. الشَّ



V

{
¨ 

  
  ١٦ 

 
  الرافضة احلوثبنبالشرعية يف التعامل معتوجيه املسلمني إىل الطرق 

وخرجوا  ،وقتلوا األنفس ،وهؤالء البغاة قطعوا السبل
إىل غري ذلك من  وُيرشدوهنم ،يستبيحوهنم عىل املسلمني

 لَعْن َعائَِشَة ) ١٢/٦(وقد أخرج أبو داود  .حراهبم
ٍم «: ص َقاَل َرُسوُل ا: َقاَلْت  َال َحيِلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلِ

ًدا َرُسوُل ا َيْشَهُد َأْن َال إَِلَه إِالَّ ا إِالَّ بِإِْحَدى  َوَأنَّ ُحمَمَّ
ُه ُيْرَجُم َوَرُجٌل َخَرَج  َثَالٍث َرُجٌل َزَنى َبْعَد إِْحَصاٍن َفإِنَّ

ُه ُيْقَتُل َأْو ُيْصَلُب َأْو ُينَْفى ِمْن  ِرًبا ُحمَا َوَرُسولِِه َفإِنَّ
ا  .»اْألَْرِض َأْو َيْقُتُل َنْفًسا َفُيْقَتُل ِهبَ

هذا حكمه،  - وإن كان مسلًام  -فاخلارج عىل املسلمني
 .وزندقة كاحلوثيني افام بالك إذا مجع مع خروجه كفرً 

r  ًوجيب بغضهمعدم مواالهتم وحبهم : اثالث 
وحمكومني أن  ،احكامً  ؛اجيب عىل املسلمني مجيعً 

 .ألن توليهم رش وجرم عظيم ؛يتولوهميبغضوهم وال 
ومن  ،عز وجل فال تكون املحبة والوالء إال يف ا 

َوالْيَْوِم  َال َجتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِا﴿: تعاىل أجل دينه قال ا
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وَن َمْن  َوَرُسولَُه َولَْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو  َحادَّ ااْآلِخِر ُيَوادُّ
يَامَن  ئَِك َكتََب ِيف ُقُلوِهبُِم اْإلِ َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواَهنُْم َأْو َعِشَريَهتُْم ُأولَ
تَِها اْألَْهنَاُر  ِري ِمْن َحتْ َدُهْم بُِروٍح ِمنُْه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتْ َوَأيَّ

ئَِك ِحْزُب ا َعنُْهمْ  َرِيضَ  يَهاَخالِِديَن فِ   َوَرُضوا َعنُْه ُأولَ
ُحونَ ـُهُم الْ  َأَال إِنَّ ِحْزَب ا  .]٢٢:املجادلة[﴾ُمْفلِ
ُمنَافَِقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض ـُمنَافُِقوَن َوالْ ـالْ ﴿: وقال تعاىل

 .]٦٧:التوبة[﴾َمْعُروِف ـُمنَْكِر َوَينَْهْوَن َعِن الْ ـَيأُْمُروَن بِالْ 
ل الذين ركنوا إىل احلوثيني مما هم ئفنحذر مشايخ القبا

 .فإن هذا الصنيع من كبائر الذنوب واألثام ،فيه

r  ًعدم معاونتهم أو إعانتهم: ارابع 
أو غريهم من  ،التعاون مع احلوثيني اال جيوز رشعً 

أو  ،شاربأو امل ،أو املطاعم ،باملال ؛والبغاة ،اخلوارج
ومن أعاهنم  ،عىل رشهم وباطلهممما يعني  ؛بيعهم السالح

وإنام قال  ،عىل ظلمهم فهو رشيك هلم يف اإلثم والوزر
ْثِم ﴿: ا ِربِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اْإلِ َوَتَعاَوُنوا َعَىل الْ
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ُقوا ا ، وليس ]٢:املائدة[﴾َشِديُد الِْعَقاِب  إِنَّ ا َوالُْعْدَواِن َواتَّ
دماء الوسفك  ،من التقوى اخلروج عىل  املسلمني

أو قطع طرقهم وغري ذلك  ،، أو إتالف أمواهلماملعصومة
 .هذا الصنيعمن املفاسد التي حتدث بسبب 
َأنَّ ) ٣/٣٢١(عن أمحد  ويف حديث جابر بن عبد ا

بِيَّ  ِمْن إَِماَرِة  َأَعاَذَك ا«: َقاَل لَِكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ  صالنَّ
َفَهاءِ  َفَهاءِ : ، َقاَل »السُّ ُأَمَراُء َيُكوُنوَن «: َقاَل  ؟َوَما إَِماَرُة السُّ

تِي، َفَمْن  وَن بُِسنَّ ْديِي، َوَال َيْسَتنُّ َبْعِدي، َال َيْقَتُدوَن ِهبَ
ْم، َوَأَعاَهنُْم َعَىل ُظْلِمِهْم، َفُأوَلئَِك َلْيُسوا  َقُهْم بَِكِذِهبِ َصدَّ

نِّي، َوَلْسُت ِمنُْهْم، َوَال َيِرُدوا َعَيلَّ َحْوِيض، َوَمْن َملْ مِ 
وَلئَِك ِمنِّي  ْ ُيِعنُْهْم َعَىل ُظْلِمِهْم، َفأُ ْم، َوَمل َكِذِهبِ ْقُهْم بِ ُيَصدِّ

ُدوا َعَيلَّ َحْوِيض  َيا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، . َوَأَنا ِمنُْهْم، َوَسَريِ
َدقَ  ْوُم ُجنٌَّة، َوالصَّ َالُة ُقْرَباٌن الصَّ يَئَة، َوالصَّ طِ  - ُة ُتْطِفُئ اْخلَ

َة  - ُبْرَهاٌن : َأْو َقاَل  نَّ ُه َال َيْدُخُل اْجلَ َيا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، إِنَّ
اُر، َأْوَىل بِهِ  ٌم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت النَّ َيا َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، . َحلْ

اُس َغاِدَيانِ  تُِقَها، َوَبائٌِع َنْفَسُه َفُمْبَتاٌع َنْفَسُه َفُمعْ  :النَّ
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 .»َفُموبُِقَها
 َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َقاَل ) ٦/٣٧٥(وعند الرتمذي 
ا َرُسوُل ا َسٌة َوَأْرَبَعٌة َأَحُد  ص َخَرَج إَِلْينَ َوَنْحُن تِْسَعٌة َمخْ

اْسَمُعوا « :اْلَعَدَدْيِن ِمْن اْلَعَرِب َواْآلَخُر ِمْن اْلَعَجِم َفَقاَل 
ُه َسَيُكوُن َبْعِدي ُأَمَراُء َفَمْن َدَخَل َعَلْيِهْم هَ  ْل َسِمْعُتْم َأنَّ

ْم َوَأَعاَهنُْم َعَىل ُظْلِمِهْم َفَلْيَس ِمنِّي َوَلْسُت  َقُهْم بَِكِذِهبِ َفَصدَّ
ِمنُْه َوَلْيَس بَِواِرٍد َعَيلَّ اْحلَْوَض َوَمْن َملْ َيْدُخْل َعَلْيِهْم َوَملْ 

ُه ُيِعنُْهْم َعَىل  ْم َفُهَو ِمنِّي َوَأَنا ِمنْ ْقُهْم بَِكِذِهبِ  ُظْلِمِهْم َوَملْ ُيَصدِّ
 .»َوُهَو َواِرٌد َعَيلَّ اْحلَْوَض 

الشاهد من احلديث أن التعاون مع الظلمة ظلٌم ورش، 
 من رش الربية كام قال رسول ااحلوثيون واخلوارج 
 .كام يف صحيح مسلم» هم رش اخللق واخلليقة«: ص

r  عدم إيوائهم: اخامًس 
َلَعَن «: صقال : قال افعن عيل بن أيب طالب 

 ).١٩٧٨(رواه مسلم » َمْن آَوى ُحمِْدًثا ا
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واجلامعات اإليواء  ،واألفراد ،فيحرم عىل القبائل 
، فمن فعل ذلك ومن عىل شاكلتهم ناحلوثيينوالدفاع عن 

 .صكان من امللعونني عىل لسان حممد 

r  الفرح بنرصهم أو تسلطهمعدم : اسادًس 
 .الفرح بتسلط املبطلني عىل املسلمني أمر خطري

ا إن كان هذا الفرح بنرص الكافرين كالرافضة خصوًص  
 . والباطنية أو اليهود والنصارى

الترصيح "يف كتابه  قال العالمة احلجوري حفظه ا
 :)٤صـ( ً"بأن قتال بغاة الروافض جهاد صحيح

أي الفرح بنرصة -  اإلسالمهذا الفرح من نواقض  
وعىل هذا فخطري عىل من يفرح  .وأدلته معلومة-الكافرين

أو  ،أو االحتادية ،أو الرافضة ،بنرصة اليهود والنصارى
أو سائر املرضين  ،غري هؤالء من الكفرة واملنافقني

الذي يفرح بنرصهتم خيشى عليه من  .باإلسالم واملسلمني
َوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم َأْولِيَاُء َبْعٍض إِالَّ ﴿ :تعاىل الردة قال ا
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 .اهـ ]٧٣:األنفال[﴾َتْفَعُلوُه َتُكْن فِتْنٌَة ِيف اْألَْرِض َوَفَساٌد َكبِريٌ 
واملتأمل ألفعال اخلوارج من الرافضة احلوثيني 
املارقني، وأصحاب القاعدة الضالني وغريهم من 

سالم وأهله ودوله، املنحرفني، جيد أهنا أفعال ترض اإل
 .والفرح برضر اإلسالم وأهله خطٌر ورضر

r  ًمنارصة أولياء األمور يف التصدي : اسابع
 لحوثينيل

إن استنفر ويل األمر  إما بقتاهلم ؛وتكون هذه املنارصة
وال بأس  أو بكشف أماكنهم وثغورهم وثكناهتم ،املسلم

يع األحوال جيب عىل اجلميع بتتبع عوراهتم، ويف مج
وعدم التخاذل،  ،رصوالتنا ،وحمكومني التضافر حكاًما

واحدة ضد املفسدين واملسيئني إىل  وأن يكونوا يًدا
اإلسالم وأهله، وأمن مواطنيه ومعاهديه من السفارات 

ْعَامِن ْبِن َبِشٍري َقاَل وغريها، ففي حديث   َقاَل َرُسوُل ا: النُّ
ِهْم َوَتَراُمحِِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل « :ص َمَثُل املُْْؤِمنَِني ِيف َتَوادِّ
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َهِر  ُر اْجلََسِد بِالسَّ اْجلََسِد إَِذا اْشَتَكى ِمنُْه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائِ
ى مَّ  .احلديث أخرجاه يف الصحيحني »َواْحلُ

 :ص َقاَل َرُسوُل ا: َأِيب ُموَسى َقاَل ويف حديث 
َياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضاـالْ « احلديث » ُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبنْ

 .أخرجاه يف الصحيحني
ابن صياد لفضحه وبيان  ص وقد تتبع رسول ا

أخرجه البخاري الذي يف حديث ابن عمر كام  ،خبثه
 ).٢٩٣٠(ومسلم ) ٣٠٥٥(

 r ًعدم تكثري سوادهم : اثامن 
وخذيلة  ،للباطل وإشادة بهففي تكثري سوادهم إعانة 

وهذا منكر عظيم وخطر جسيم قل من يتنبه  ،ألهل احلق
وال ُتعلق  ،للجهل املسترشي، فال يتظاهر معهم ؛له

ماكن تواجدهم؛ ألن شعاراهتم، وال ُحترض اجتامعاهتم وأ
 ،الذين يغرتون بالكثرة ،بكثري من الناس يف ذلك تغريرٍ ًا

 .باملخابروال هيتمون  ،واملناظر ،واملظاهر



V

{
¨ 

  
  ٢٣ 

 
  الرافضة احلوثبنبتوجيه املسلمني إىل الطرق الشرعية يف التعامل مع

قال : عند أمحد وغريه قال اويف حديث ابن عمر 
، ويف حديث »من تشبه بقوم فهو منهم«: ص رسول ا
: ص قال رسول ا: يف الصحيحني قال لعائشة 

يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من األرض خيسف «
كيف خيسف بأوهلم  يا رسول ا: بأوهلم وآخرهم، قالت

  وآخرهم، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ 
  » خيسف بأوهلم وآخرهم، ثم يبعثون عىل نياهتم: قال

 .متفق عليه
ر سواد كثِّ أن اخلسف شمل مُ  ؛والشاهد من احلديث
 .املبطلني، وإن مل يكن منهم

من كثر سواد قوم : ابن مسعود  وكام قال عبد ا
 .فهو منهم

r  ًالتشكك يف ضالل احلوثينيعدم : اتاسع 
كثري من الناس يتشككون يف الباطل الذي عليه 

وهذا بسبب  ،بسبب الشعارات التي حيملوهنااحلوثيون 
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اطلهم مهام تعددت طرقهم بوب مغرت هباجلهل وإال فال يُ 
 .وارتفعت شعاراهتم

احلكم الواضح  اويف حديث عيل بن أيب طالب 
اأَ  اَفَقاَل َعِيلٌّ : اجليل َ اُس إِينِّ َسِمْعُت َرُسوَل ا هيُّ  النَّ
تِي َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َلْيَس  ص ُرُج َقْوٌم ِمْن ُأمَّ َيُقوُل َخيْ

ٍء  ْم بَِيشْ ٍء َوَال َصَالُتُكْم إَِىل َصَالِهتِ ْم بَِيشْ ِقَراَءُتُكْم إَِىل ِقَراَءِهتِ
ٍء َيْقَرُءونَ  ِسُبوَن  َوَال ِصَياُمُكْم إَِىل ِصَياِمِهْم بَِيشْ اْلُقْرآَن َحيْ

ْم َتَراِقَيُهْم َيْمُرُقوَن ِمْن  اِوُز َصَالُهتُ ُه َهلُْم َوُهَو َعَلْيِهْم َال ُجتَ َأنَّ
ِذيَن  ْيُش الَّ ِة َلْو َيْعَلُم اْجلَ ِميَّ ْهُم ِمْن الرَّ ْسَالِم َكَام َيْمُرُق السَّ اْإلِ

َكُلوا َعْن  صِهْم ُيِصيُبوَهنُْم َما ُقِيضَ َهلُْم َعَىل لَِساِن َنبِيِّ  َالتَّ
يِهْم َرُجًال َلُه َعُضٌد َوَلْيَس َلُه ِذَراٌع  اْلَعَمِل َوآَيُة َذلَِك َأنَّ فِ
ْدِي َعَلْيِه َشَعَراٌت بِيٌض   َعَىل َرْأِس َعُضِدِه ِمْثُل َحَلَمِة الثَّ

ُكوَن َهُؤَالِء  اِم َوَتْرتُ َفَتْذَهُبوَن إَِىل ُمَعاِوَيَة َوَأْهِل الشَّ
ُكْم َوَأْمَوالُِكْم وَ َخيْ  إِينِّ َألَْرُجو َأْن  اُلُفوَنُكْم ِيف َذَراِريِّ

َم الْ  ُْم َقْد َسَفُكوا الدَّ َحَراَم ـَيُكوُنوا َهُؤَالِء اْلَقْوَم َفإِهنَّ
اِس َفِسُريوا َعَىل اْسِم ا ِح النَّ  .َوَأَغاُروا ِيف َرسْ



V

{
¨ 

  
  ٢٥ 

 
  الرافضة احلوثبنبتوجيه املسلمني إىل الطرق الشرعية يف التعامل مع

العبادة والصالة إىل ما هم فيه من  -وفقك ا-فانظر 
وقراءة القرآن، ومع ذلك مل يشفع هلم هذا الصنيع من فتنة 

 .خروجهم عىل املسلمني

r  الدعاء عليهم: اعاًرش 
 من أهل الرش والفساد والرضر ؛ن وغريهماحلوثيو

 .نواصيهم بيد اهللا تعاىل
 ،وتيسري األمور ،عز وجل بيده ترصيف العباد وا 

وأعوذ بك «: كان يقول صوالرسول  ،وكف الرشور
 .»من رش كل ذي رش أنت آخذ بناصيته

 وهنا وصية ملن يقاتل هذه الطائفة الرشيرة املارقة
عز وجل يف دفع  بالعودة إىل ا ؛وللناس عامة ،خاصة
ُهمَّ َمالَِك الْ ﴿وجلب املنافع واخلري  ،الرشور ُمْلِك ـُقِل اللَّ

ُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء ـَوَتنِْزُع الْ ُمْلَك َمْن َتَشاُء ـُتْؤِيت الْ 
ٍء َقِديرٌ ـَوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بِيَِدَك الْ   .﴾َخْريُ إِنََّك َعَىل ُكلِّ َيشْ

َهاَن َقاَل  عن ْبَن َأِيب َأْوَىف  َلِقيُت َعْبَد ا« :َسِعيُد ْبُن ُمجْ
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ْمُت  َعَلْيِه َقاَل ِيل َمْن َأْنَت َفُقْلُت َوُهَو َحمُْجوُب اْلَبَرصِ َفَسلَّ
َهاَن َقاَل َفَام َفَعَل َوالُِدَك َقاَل ُقْلُت َقَتَلْتُه  َأَنا َسِعيُد ْبُن ُمجْ

ا  اْألََزاِرَقَة َلَعَن ا اْألََزاِرَقُة َقاَل َلَعَن ا َثنَ اْألََزاِرَقَة َحدَّ
ا ص َرُسوُل ا ُْم كَِالُب النَّ  .أخرجه أمحد. »رِ َأهنَّ

ملا التقى مع قريش يف غزوة بدر جعل  صوالرسول 
اللهم عليك «: ، وقال»اللهم أنجز يل ما وعدتني«: يقول
اللهم أنت عضدي وأنت نصريي «: ، وكان يقول»بقريش

عز  ، وقد قال ا»بك أحول وبك أصول وبك أقاتل
َنا َعَىل ﴿: عن دعاء املؤمنني وجل خمربٍ ًا الَْقْوِم وانُرصْ

 .]١٤٧:آل عمران[﴾الَْكافِِرين

r ورشهم  احلوثينيالتحذير من : احلادي عرش
 وبيان ما هم عليه من الضالل

والبدع  ،جيب التحذير والبيان ملا هم عليه من الضالل
واخلرافات، فال جيوز أن يتوانى عن كلمة احلق يرىض من 
ريض ويغضب من غضب، ودين اهللا عز وجل واحلق 
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ول إفساده هؤالء الفجرة البغاة أحق أن ينرص، الذي حيا
والتحذير من أهل البدع، ومنهم اخلوارج يعترب من دين 

َفاْصَدْع بَِام ُتْؤَمُر ﴿ :اهللا عز وجل واهللا جل وعال يقول
كِنيَ ـَوَأْعِرْض َعِن الْ  وتأخري البيان عن ، ]٩٤:اِحلجر[﴾ُمْرشِ

الفرد وقت احلاجة ال جيوز ملا يف ذلك من الرضر عىل 
واخليانة والسكوت عىل املنكر، ويف قول مالك . واملجتمع
ال تقل الباطل فتهلك، وال تسكت عن الباطل : رمحه اهللا

 .فتزيغ عن احلق

r عدم الركون إليهم وإىل عهودهم :الثاين عرش 
ُكُم  َوال﴿: قال اهللا عز وجل َتْرَكنُوا إَِىل الَِّذيَن َظَلُموا َفتََمسَّ

ِمْن َأْولِيَاَء ُثمَّ َال  ُكْم ِمْن ُدوِن االنَّاُر َوَما لَ 
ونَ  والبعد عن والية اهللا  ،، فسبب اهلزيمة]١١٣:هود[﴾ُتنَْرصُ

 ومنهم ،وسبب عذاب النار الركون إىل الظاملني ،عز وجل
 .الروافض احلوثيون

أو  االزعم أهنم إنام يريدون فالنً  ؛فإن من طرقهم 
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مل يرقبوا يف مؤمن إال  وال يريدون الدولة حتى إذا متكنوا 
 .ذمة

ويضاف إىل هذا أن فعل العهود واملواثيق معهم تقوية 
واعرتاف بوجودهم، وسبب اغرتار الناس هبم،  ،لرشهم

 .وهذا رضر عظيم، وإنام يتفطن له العقالء
مع  صوال يشكل عىل هذا معاهدة رسول اهللا  

 .فهذا باب وذلك باب آخر ،املرشكني والكافرين
ومعلوم أن أهل البدع من سيامهم الكذب والغدر فال 

 .ركون إليهم

r عدم االغرتار بدعايتهم و : الثالث عرش
 التنبه لشعاراهتم

حكم كتاب اهللا،  :ملا قالوا يدل عىل ذلك حديث عيل 
 .كلمة حق أريد هبا باطل: قال
املوت ألمريكا ": وهكذا جتدهم هذه األيام يقولون 

وهم يفعلون يف املسلمني ما مل تفعله ، "املوت إلرسائيل
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، وليس بخاف عىل املسلمني جمازر أمريكا وال إرسائيل
وعبثهم  ،واليمن ،وأفغانستان ،ولبنان ،الرافضة يف العراق

 .باملقدسات اإلسالمية
 
من زعزعت  !! هـ١٤٣٠كام فعلوا باحلرم املدين عام  

، وكذلك هتديدات الرافضة !!واعتداء عىل رجاله !!األمن
بعمل مظاهرات يف احلج، لوال أن اهللا رصفهم، وغري ذلك 

 .مما يصنعه هؤالء املبطلون البطالون
والقتل والقتال عىل أبناء  ،وهكذا املوت ألمريكا

 .فتنبهوا يا أويل األبصار !!؟ل اليمنيةئالقبا
 
r  رفع شبههم ودفعها، وهذا : عرشالرابع

 يكون للعلامء والدعاة
عن يدل عىل ذلك ما أخرجه النسائي يف اخلصائص 

ملا خرجت احلرورية اجتمعوا يف (  :قال اابن عباس 
وهم ستة آالف وأمجعوا أن خيرجوا  -عىل حدهتم-دار 
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 :قال ،معه  صعىل عيل بن أيب طالب وأصحاب النبي 
يا أمري املؤمنني إن القوم  :جعل يأتيه الرجل فيقول

دعهم حتى خيرجوا فإين ال أقاتلهم  :قال ،خارجون عليك
 .حتى يقاتلوين وسوف يفعلون
أبرد عن  :يا أمري املؤمنني :فلام كان ذات يوم قلت لعيل

إين  :قال ،الصالة فال تفتني حتى آيت القوم فأكلمهم
 .أختوفهم عليك

خللق ال كال إن شاء اهللا تعاىل وكنت حسن ا :قلت
 .أوذي أحًدا
قال  ،فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليامنية :قال

 .جهًريا كان ابن عباس مجيًال  :أبو زميل
 .ثم دخلت عليهم وهم قائلون يف نحر الظهرية :قال
 ،فدخلت عىل قوم مل أر قط أشد اجتهاًدا منهم :قال

وجوههم معلمة من آثار  ،أيدهيم كأهنا ثفن اإلبل
وجوههم مسهمة من  ،عليهم قمص مرحضة ،السجود
 .السهر
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 .فدخلت :قال
وما هذه  ؟ما جاء بك !مرحًبا بك يا ابن عباس :فقالوا

لقد رأيت عىل رسول  ؟قلت ما تعيبون عيل :قال ،احللة
َم ﴿ونزلت  ،اهللا أحسن ما يكون من هذه احللل ُقْل َمْن َحرَّ

ْزقالَتِي َأْخَرَج لِِعبَاِدِه َوا ِزينََة ا بَاِت ِمَن الرِّ  ]٣٢:األعراف[ ﴾لطَّيِّ
جئت أحدثكم عن أصحاب  :قال ؟فام جاء بك :قالوا

عليهم  صومن عند صهر رسول اهللا  صرسول اهللا 
 ،وليس فيكم منهم أحد ،وهم أعلم بتأويله ،نزل الوحي

 :فإن اهللا تعاىل يقول اال ختاصموا قريًش  :فقال بعضهم
، وقال رجالن أو ]٥٨:الزخرف[﴾َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُمونَ ﴿

 .ثالثة لو كلمتهم
قلت أخربوين ما تنقمون عىل ابن عم رسول اهللا  :قال
وأصحاب رسول اهللا  ،وأول من آمن به ،وختنِه ص
 .اننقم عليه ثالثً  :قالوا ؟معه

أوهلن أنه حّكم الرجال يف دين : قالوا ؟وما هنّ  :قال
، فام شأن الرجال ﴾إِِن اُحلْكُم إِالَّ ﴿ :اهللا، وقد قال اهللا
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 .واحلكم بعد قول اهللا عز وجل
لئن  ،وقاتل ومل َيْسِب ومل يغنم :قالوا ؟قلت وماذا :قال

كانوا كفاًرا لقد حلت له أمواهلم ولئن كانوا مؤمنني لقد 
 .حرمت عليه دماؤهم

 .حما نفسه من أمري املؤمنني :قالوا ؟قلت وماذا :قال
 .يكن أمري املؤمنني فهو أمري الكافرين فإن مل
 .حسبنا هذا :قالوا ؟قلت أعندكم سوى هذا :قال
 ،أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب اهللا املحكم :قال

ينقض [ما ال تنكرون  صوحدثتكم من سنة نبيه 
 .نعم :قالوا ؟أترجعون ]قولكم
فإن  ،حّكم الرجال يف دين اهللا :قلت أما قولكم :قال
يَْد َوَأْنُتْم ﴿ :يقول اهللا تعاىل ا الَِّذيَن آَمنُوا الَ َتْقُتُلوا الصَّ َ َيا َأهيُّ

نُكمْ ﴿ :إىل قوله﴾ُحُرمٌ   .]٩٥:املائدة[﴾َحيُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل مِّ
َوإِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق َبيْنِِهَام َفاْبَعثُوا ﴿  :وقال يف املرأة وزوجها

ْن َأْهلِِه َوَحَكًام  َحَكًام  ْن َأْهلَِها مِّ  .]٣٥:النساء[﴾مِّ
 ،أنشدكم اهللا أحكم الرجال يف حقن دمائهم وأنفسهم
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 ،وإصالح ذات بينهم أحق أم يف أرنب ثمنها ربع درهم
 .ويف بضع امرأة

وأن تعلموا أن اهللا لو شاء حلكم ومل يصري ذلك إىل 
 .الرجال
 .وإصالح ذات بينهم ،اللهم يف حقن دمائهم :قالوا
  .اللهم نعم :قالوا ؟أخرجت من هذه :قال
أتسبون  ،وأما قولكم قاتل ومل يسب ومل يغنم :قال

 ،أم تستحلون منها ما تستحلون من غريها ،أمكم عائشة
 ،وإن زعمتم أهنا ليست أم املؤمنني فقد كفرتم ،فقد كفرتم

النَّبِيُّ َأْوَىل ﴿ :إن اهللا يقول ،وخرجتم من اإلسالم
َهاُهتُمْ  ُمْؤِمنَِني ِمنْ ـبِالْ  ، فأنتم ]٦:األحزاب[﴾ َأنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ

أخرجت من  ،فاختاروا أهيام شئتم ،مرتددون بني ضاللتني
 .هذه ؛ فنظر بعضهم إىل بعض

 .اللهم نعم :قالوا
فأنا آتيكم  ،وأما قولكم حما نفسه من أمري املؤمنني :قال

دعا قريًشا يوم احلديبية  صفإن رسول اهللا  ،بام ترضون
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أن يكتب بينه وبينهم كتاًبا فكاتب سهيل بن عمرو وأبا 
 .سفيان
اكتب يا عيل هذا ما قاىض عليه حممد رسول  :فقال

واهللا لو كنا نعلم أنك رسول اهللا ما صددناك  :فقالوا ،اهللا
 .ولكن اكتب حممد بن عبد اهللا ،وال قاتلناك ،عن البيت
اكتب  ،اهللا حًقا وإن كذبتموينواهللا إين لرسول  :فقال
كان أفضل من  صفرسول اهللا  ،حممد بن عبد اهللا :يا عيل

 .وما أخرجه من النبوة حني حما نفسه اعيل 
 .اللهم نعم :أخرجت من هذه ؛ قالوا

وبقي منهم أربعة آالف فقتلوا عىل  ،فرجع منهم ألفان
 .ضاللة

r البعد عن جمالسهم وأماكن : اخلامس عرش
 شبههم

افة، ومن جالس جانس، واملجالس هلم  ألن الشبه خطَّ
أقل رش يصيبه أن يساء به الظن، والقرين إىل املقارن 
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 .ينسب
والدليل عىل ذلك حديث عمران بن حصني عند أيب 

اِل َفْلَينَْأ َعنُْه َفَوا«: داود جَّ يِه  َمْن َسِمَع بِالدَّ ُجَل َلَيْأتِ إِنَّ الرَّ
ِسُب َأنَّ  ُبَهاِت َأْو َوُهَو َحيْ َّا َيْبَعُث بِِه ِمْن الشُّ بُِعُه ِمم ُه ُمْؤِمٌن َفَيتَّ

ُبَهاِت  ا َيْبَعُث بِِه ِمْن الشُّ وهم عندهم دجل وخداع ، »ملَِ
 .وكذب وتلبيس

 
r خداعهم واملكر هبم: السادس عرش 

يقول كام يف  صرسول اهللا ومن باب حماربتهم 
احلديث . »َخْدَعةٌ َحْرَب ـالْ « :بحديث جابر وعيل 

 .متفق عليه
 
r البدء بقتاهلم قبل قتال األعداء : السابع عرش

 البعيدين
ألن هؤالء عىل األمة أعظم من رضر العدو اخلارجي، 
وألن بقاء هؤالء ينخر األمة من الداخل، ومما ينبه عليه أنه 
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وغريهم  قبل  وثينيجيب عىل املسلمني التصدي لرش احل
 .اوقوعه، ووأده يف مهده، وقد تقدم أثر عيل

 
r محاية املواطنني من رشهم : الثامن عرش

 ورضرهم
وترك احلوثيني  ،وهذا من واجبات ويل أمر املسلمني 

وعدم رعاية،  ،املسلمني يعترب خيانة هلمللتسلط عىل 
والوعيد شديد عىل من ضيع رعيته، ففي حديث معقل بن 

ِعيِه ا« :عند الشيخني ايسار  ًة  َما ِمْن َعْبٍد َيْسَرتْ َرِعيَّ
َم ا تِِه إِالَّ َحرَّ َعَلْيِه  َيُموُت َيْوَم َيُموُت َوُهَو َغاشٌّ لَِرِعيَّ

ةَ ـالْ  بِيِّ  َعْن اْبِن ُعَمرَ و، »َجنَّ ُه َقاَل  صَعْن النَّ َأَال « :َأنَّ
ُكْم َمْسُئوٌل  ُكْم َراٍع َوُكلُّ ِذي َعَىل  ُكلُّ تِِه َفاْألَِمُري الَّ َعْن َرِعيَّ

ُجُل َراٍع َعَىل َأْهِل  تِِه َوالرَّ اِس َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ النَّ
َمْرَأُة َراِعَيٌة َعَىل َبْيِت َبْعلَِها ـَبْيتِِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعنُْهْم َوالْ 

ِدِه َوُهَو َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعنُْهْم َواْلَعبْ  ُد َراٍع َعَىل َماِل َسيِّ
تِهِ  ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ُكْم َراٍع َوُكلُّ . »َمْسُئوٌل َعنُْه َأَال َفُكلُّ
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  .أخرجه البخاري يف صحيحه
وألن احلاكم يعترب ُجنة لألمة، جنة أحدكم من القتال، 

 .وألن احلاكم لديه القوة واالستطاعة يف صد الباطل

 rالسعي بالتفريق بينهم: التاسع عرش  
نعيم بن  وذلك من باب مصلحة املسلمني، ويف قصة 

مسعود بن عامر الثقفي الغطفاين يف تفريقه بني قريش 
وعىل من يف غزوة األحزاب داللة عىل ذلك، واليهود 

يفعل ذلك التمويه والتورية، ال الكذب الرصيح، ألن 
 .الكذب حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع

r التحذير من رشهم قبل وقوعه : العرشون
  وبث العقيدة السلفية بني املسلمني

ويف  أن الرش مصدره من العقائد الفاسدة، ؛وبيان ذلك 
ما ابتدع أحد بدعة إال رأى «: القاعدة السلفية األصيلة

ما أحدث يف الدين عىل غري مثال  :، والبدعة هي»السيف
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 .سابق
كومني أن يتعلموا وحم احكامً  افعىل املسلمني مجيعً 

ويعلموها  ،صعقيدة رسول اهللا  ؛العقيدة السلفية
 .واألخروية ،ملا يف ذلك من املنفعة الدنيوية ؛الناس

ففي باب احلكام واملحكومني ال يوجد يف قوانني  
األمم والشعوب ما يضبط األمر كام تضبطه الرشيعة 

 »اسمع واطع وإن أخذ مالك ورضب ظهرك«اإلسالمية، 
عىل املرء املسلم السمع « ،أخرجه مسلم عن حذيفة

والطاعة فيام أحب وكره، إال أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر 
اسمعوا وأطيعوا وإن أمر » «بمعصية فال سمع وال طاعة

كل هذه األحاديث يف  ،»عليكم عبد كأن رأسه زبيبة
 .الصحيح وغريها كثري يف الباب

ة يف العرس السمع والطاع :ومن عقيدة أهل السنة 
والصالة خلف كل بر وفاجر  ،واملنشط واملكره ،واليرس

 .اد قائم مع كل بر وفاجر من األمراءهواجل ،من املسلمني
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r م بإنشاء عدم السامح هل :احلادي والعرشون
 مدارسهم ومعاهدهم، وهدم ما يتعلق بذلك

كوهنم يتخذون من هذه  ؛والسبب يف حتريم ذلك
والثكنات أماكن لتصدير الفساد،  ،واملعاهد ،املدارس

واخلارجية، وقد قال اهللا عز  ،وبث العقائد التكفريية
اًرا َوُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبْنيَ ﴿: وجل ُذوْا َمْسِجًدا ِرضَ َ َوالَِّذيَن اختَّ

ْحلَِفنَّ  ُمْؤِمنَِني َوإِْرَصاًدا ملَِّْن َحاَرَب اـالْ  َوَرُسولَُه ِمن َقبُْل َولَيَ
ى َواـإِْن َأَرْدَنا إِالَّ الْ  ُْم لََكاِذُبون ُحْسنَ الَ َتُقْم فِيِه * َيْشَهُد إِهنَّ

ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأن َتُقوَم فِيِه ـََأَبًدا لّ  َس َعَىل التَّْقَوى ِمْن َأوَّ َمْسِجٌد ُأسِّ
ُروْا َوافِيِه ِرَجاٌل ُحيِبُّوَن َأن َيتَ  ِرينـُحيِبُّ الْ  طَهَّ َأَفَمْن * ُمطَّهِّ

َس ُبنْيَاَنُه َعَىل َتْقَوى ِمَن ا َس  َأسَّ ْن َأسَّ َوِرْضَواٍن َخْريٌ َأم مَّ
الَ َهيِْدي  ُبنْيَاَنُه َعَىلَ َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْهنَاَر بِِه ِيف َناِر َجَهنََّم َوا

 . ]١٠٩-١٠٧:التوبة[﴾الَْقْوَم الظَّاملِِني
بني املؤمنني،  اوحماربًة وتفريقً  ارصادً إوجمالس هؤالء 

 - للعقائد الفاسدة، ولو أن الدولة وفقها اهللا لطاعته اوبثً 
أخذت بنصح العلامء الربانيني، وقامت بإغالق هذه 
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املعاهد واملراكز الفاسدة يف عقائدها واملفسدة لعقائد 
 .ظيماملسلمني ملا حصل هذا الرش الع

r هجرهم: الثاين والعرشون 
 .أن املهجور تنفر منه القلوب واألبدان ؛وبيان ذلك

واهلجر بعٌد عن الرش، وسبب لتأديب املبطلني، وقد  
أمر اهللا هبجر الزوجة الناشز، فام بالك بأصحاب هذا 

َل االفكر اخلبيث، ﴿ اُموَن َعَىل النَِّساء بَِام َفضَّ َجاُل َقوَّ  الرِّ
اُت َقانِتَاٌت  اِحلَ ْم َفالصَّ َبْعَضُهْم َعَىل َبْعٍض َوبَِام َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِهلِ

اُفوَن ُنُشوَزُهنَّ  َحافِظَاٌت لِّْلَغيِْب بَِام َحِفَظ ا ِيت َختَ َوالالَّ
ُبوُهنَّ َفإِْن َأَطْعنَُكْم َفالَ  َضاِجِع َواْرضِ  َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِيف املَْ

ا َكبًِريا إِنَّ ا َتبُْغوْا َعَليِْهنَّ َسبِيًال   .]٣٤:النساء[﴾َكاَن َعلِي 
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 rعدم إعانتهم بإظهار : الثالث والعرشون
 شعائرهم املخالفة لدين اإلسالم احلق

ا صالح ألن يف إظهار شعائرهم تزيني لباطلهم، وملَّ 
 انصارى بيت املقدس وضع عليهم رشوطً  اعمر 

ضيق عليهم فيها  -»بالرشوط العمرية«عرفت بعد ذلك 
 ،والتضييق من انتشاره ،من رشهم احتذيرً 

جيب التضييق عليهم كذلك لكبت  وثيونواحل 
 :للفائدة اهإليك -رشهم

ـ ٢/٦٥٧(حكام أهل الذمة أذكر اإلمام ابن القيم يف 
 : اهللا بن اإلمام أمحد قال عبد):  ٦٦١
إنا حني  :الرمحن بن غنم كتب أهل اجلزيرة إىل عبد«

عىل  ،وأهل ملتنا ،قدمت بالدنا طلبنا إليك األمان ألنفسنا
 ،أال نحدث يف مدينتنا كنيسة :أنا رشطنا لك عىل أنفسنا

 .وال صومعة راهب ،وال قالية ،اوال فيام حوهلا ديرً 
وال ما كان منها يف  ،وال نجدد ما خرب من كنائسنا 

سنا من املسلمني أن وأال نمنع كنائ ،خطط املسلمني
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وأن نوسع أبواهبا للامرة وابن  ،ينزلوها يف الليل والنهار
وأال  ،اوال نؤوي فيها وال يف منازلنا جاسوًس  ،السبيل

وأال نرضب بنواقيسنا إال رضبا  ،ا للمسلمنينكتم غًش 
وال ترفع  ،اوال نظهر عليها صليبً  ،ا يف جوف كنائسناخفيً 

ة يف كنائسنا فيام حيرضه أصواتنا يف الصالة وال القراء
ا يف سوق املسلمني ا وال كتابً وأال نخرج صليبً  ،املسلمون

جيتمعون كام خيرج  :والباعوث :قال ،وأال نخرج باعوثا
وال نرفع  ،وال شعانني ،املسلمون يوم األضحى والفطر

وال نظهر النريان معهم يف أسواق  ،أصواتنا مع موتانا
وال  ،وال ببيع اخلمور نوأال نجاورهم باخلنازير ،ملسلمنيا

وال  ،اوال نرغب يف ديننا وال ندعو إليه أحدً  ،انظهر رشكً 
 ،ا من الرقيق الذي جرت عليه سهام املسلمنينتخذ شيئً 

 ،ا من أقربائنا أرادوا الدخول يف اإلسالموأال نمنع أحدً 
س وأال نتشبه باملسلمني يف لب ،وأن نلزم زينا حيثام كنا

وال يف  ،وال فرق شعر ،وال نعلني نوال عاممة ،قلنسوة
وأن  ،وال نكتني بكناهم ،وال نتكلم بكالمهم ،مراكبهم
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ونشد الزنانري عىل  ،وال نفرق نواصينا ،نجز مقادم رؤوسنا
 ،وال نركب الرسوج ،وال ننقش خوامتنا بالعربية ،أوساطنا

وال نتقلد  ،وال نحمله ،ا من السالحوال نتخذ شيئً 
ونرشدهم  ،وأن نوقر املسلمني يف جمالسهم ،السيوف
وال  ،ونقوم هلم عن املجالس إن أرادوا اجللوس ،الطريق

وال  ،وال نعلم أوالدنا القرآن ،نطلع عليهم يف منازهلم
 يف جتارة إال أن يكون إىل املسلم أمر يشارك أحد منا مسلًام 

 ،ثالثة أيامف كل مسلم عابر سبيل ضيَّ وأن نُ  ،التجارة
ضمنا لك ذلك عىل أنفسنا  ،ونطعمه من أوسط ما نجد

أو  ،وإن نحن غرينا ،ومساكيننا ،وأزواجنا ،وذرارينا
وقبلنا األمان عليه فال ذمة  ،خالفنا عام رشطنا عىل أنفسنا

 .»وقد حل لك منا ما حيل ألهل املعاندة والشقاق ،لنا
الرمحن بن غنم إىل عمر بن اخلطاب  كتب بذلك عبد 
فكتب إليه عمر أن أمض هلم ما سألوا وأحلق فيهم  ،ا

حرفني أشرتطهام عليهم مع ما رشطوا عىل أنفسهم أال 
يشرتوا من سبايانا شيئا ومن رضب مسلام عمدا فقد خلع 
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 .عهده
وأقر من أقام من  ،الرمحن بن غنم ذلك فأنفذ عبد 

 هـ.ا. ذا الرشطالروم يف مدائن الشام عىل ه

r من املال إن  اال يعطون شيئً : الرابع والعرشون
 كانوا مرصين عىل باطلهم

عىل ما هم فيه من  األن يف إعطائهم إعانة هلم، وتشجيعً 
الباطل، والدليل عىل عدم إعطائهم ما أخرجه البخاري 

أن مسيلمة الكذاب « اومسلم من حديث ابن عباس 
فطلب منه أشياًء ذكرها،  صقدم عىل النبي  -لعنه اهللا–

لو : من جريد النخل، فقال اشيئً  صفأخذ رسول اهللا 
 .»سألتني هذه ما أعطيتكها، ولئن وليت ليعقرنك اهللا
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r مداراة من يرجى : اخلامس والعرشون
 رجوعه باملال وغريه

واهللا عز وجل قد جعل من  ،وهذا من باب التأليف
َام ﴿: تعاىل مصارف الزكاة إعطاء املؤلفة قلوهبم قال إِنَّ

َدَقاُت لِْلُفَقَراء َوالْ  ُمَؤلََّفِة ـَمَساكِِني َوالَْعاِمِلَني َعَليَْها َوالْ ـالصَّ
َقاِب َوالَْغاِرِمَني َوِيف َسبِيلِ  بِيِل  ا ُقُلوُهبُْم َوِيف الرِّ َواْبِن السَّ

نَ   . ]٦٠:التوبة[﴾َعلِيٌم َحكِيم َوا ا َفِريَضًة مِّ
كان يعطي «: ص أن رسول اهللا: حديث جابرويف 

» الرجل الغنم بني اجلبل واجلبلني يتألفه يف اإلسالم
 .أخرجه مسلم

r ضد املقاتلني تعليم  :السادس والعرشون
 اخلوارج ما يقدمون عليه

من املقاتلني ال يعرفون ما يقدمون  افإننا نسمع أن كثريً 
احلوثيني عىل يشء بسبب شعاراهتم، فإذا  عليه، ويظنون
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 . بجٍد وعقيدة قويةعىل بينة الباطل قاتلوا  ُبّني هلم
 صملا مات رسول اهللا : قال افعن أيب هريرة 

كيف : وكفر من كفر من العرب، قال عمر أليب بكر
أمرت أن أقاتل الناس «: صتقاتلهم وقد قال رسول اهللا 

واهللا ألقاتلن  « :ل أبو بكر، فقا»حتى يقولوا ال إله إال اهللا
فام هو : من فرق بني الصالة والزكاة، الزكاة حق املال، قال

إال إن رأيت أن اهللا رشح صدر أيب بكر لقتاهلم، فعلمت 
 .)٢٥(ومسلم ، ) ١٣٩٩(أخرجه البخاري ،  »أنه احلق

وجيوشنا يف هذه األيام إال من رحم اهللا جهال بدين اهللا 
 .إىل تعليم دين اهللا احلق عز وجل، فهم بحاجة ماسة
ونسأله اإلخالص يف القول  ،واحلمد هللا رب العاملني

 .إنه ويل ذلك والقادر عليه ،والعمل
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 خامتة
 

والتقليل من  ،والواجبات كثرية يف مواجهة املبطلني
 :ُجتمُل يف، رشهم 

معتقًدا وسلوًكا وأخالًقا ، العمل بدين اهللا احلق ¹  
 .ومعامالٍت وعباداٍت 

واألخُذ بطريقة السلف الصاحلني من الصحابة ¹  
الذين ، وأهل الفقه والنظر ، والتابعني أهل اخلري واألثر 

 : قال اهللا عز وجل عنهم 
لُوَن ِمَن املَُْهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن  ﴿ ابُِقوَن األَوَّ َوالسَّ

بَُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهْم َورَ  ْم َجنَّاٍت اتَّ ُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ َهلُ
تََها األَْهنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َذلَِك الَْفْوُز  َجتِْري َحتْ

: والذين قال اهللا عز وجل عنهم  .]٦٠:التوبة[﴾الَْعظِيمُ 
َدى َوَيتَّبِْع َغْريَ ﴿ َ َلُه اْهلُ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ َوَمْن ُيَشاقِِق الرَّ
ْؤِمنَِني ُنَولِِّه َما َتَوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َسبِ  يِل املُْ
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فطريق السلف الصاحلني هو الطريق  .]١١٥:النساء[﴾َمِصًريا
اهللا عز وجل وقد  املعصوم عن اخلطل والزلل ألنه من عند

َغْريِ اهللاِ َأَفال َيتََدبَُّروَن الُقْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِْد ﴿ :قال اهللا تعاىل
  .]٨٢:النساء[ ﴾لََوَجُدوا فِيِه اْختِالًفا َكثًِريا

 ،وتطبيق شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر ¹
، ) ٥٠(عند مسلم  ا ويف حديث أيب سعيد اخلدري

فإن ،من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده « : صقال : قال 
وذلك أضعف ، مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه 

  .»اإليامن
حمرم  ٢٨ اخلميسيوم  :هاالفراغ منالبدء ووكان 
دار احلديث السلفية العامرة  يف للهجرة النبوية ١٤٣١

 ،بدماج رحم اهللا مؤسسها، وحفظ اهللا القائم عليها
يوم  :واإلضافة ،وتم التعديل واحلمد هللا رب العاملني،

 :وكانت املراجعة للطبعة الثانية .هـ١٤٣١صفر  ٣االثنني 
 .١٤٣٢ربيع أول / ١



V

{
¨ 

  
  ٤٩ 

 
  الرافضة احلوثبنبتوجيه املسلمني إىل الطرق الشرعية يف التعامل مع

 فهرس املحتويات

 
 حال في بھم والتنكیل قتالھم المسلمین أمور أولیاء على یجب: اأوًل

  ١٢  .................................................................  بغیھم
  ١٥  ......................................  علیھم الحرابة حد إقامة: اثانًی
  ١٦  ........................بغضھم ویجب وحبھم مواالتھم عدم: اثالًث
  ١٧  ...................................  إعانتھم أو معاونتھم عدم: ارابًع
  ١٩  ..................................................  إیوائھ عدم: اخامًس
  ٢٠  ..........................  تسلطھم أو بنصرھم الفرح عدم: اسادًس
  ٢١  ...........  للحوثیین التصدي في األمور أولیاء مناصرة: اسابًع
  ٢٢  ...........................................  سوادھم تكثیر عدم: اثامًن
  ٢٣  ..........................الحوثیین ضالل في التشكك عدم: اتاسًع
  ٢٥  ...............................................  علیھم الدعاء: اعاشًر
 من علیھ ھم ما وبیان وشرھم الحوثیین من التحذیر: عشر الحادي
  ٢٦  ...............................................................الضالل
  ٢٧  ...................عھودھم وإلى إلیھم الركون عدم: عشر الثاني
  ٢٨  .......  لشعاراتھم التنبھ و بدعایتھم االغترار عدم: عشر الثالث
  ٢٩  .  والدعاة للعلماء یكون وھذا ودفعھا، شبھھم رفع: عشر الرابع

  ٣٤  ..............  شبھھم وأماكن مجالسھم عن البعد: عشر الخامس
  ٣٥  ............................  !!بھم والمكر خداعھم: عشر السادس
  ٣٥  ...........  البعیدین األعداء قتال قبل بقتالھم البدء: عشر السابع



V

{
¨ 

  
  ٥٠ 

 
  الرافضة احلوثبنبالشرعية يف التعامل معتوجيه املسلمني إىل الطرق 

  ٣٦  ...........  وضررھم شرھم من المواطنین حمایة: عشر الثامن
  ٣٧  ...............................  نھمبی بالتفریق السعي: عشر التاسع

 بین السلفیة العقیدة وبث وقوعھ قبل شرھم من التحذیر: العشرون
  ٣٧  .............................................................  المسلمین
 ومعاھدھم، مدارسھم بإنشاء لھم السماح عدم:والعشرون الحادي
  ٣٩  .................................................بذلك یتعلق ما وھدم
  ٤٠  .........................................  ھجرھم: والعشرون الثاني
 لدین المخالفة شعائرھم بإظھار إعانتھم عدم: والعشرون الثالث
  ٤١  ........................................................  الحق اإلسالم
 مصرین كانوا إن المال من اشیًئ یعطون ال: والعشرون الرابع
  ٤٤  ..........................................................  باطلھم على

  ٤٥  .  وغیره بالمال رجوعھ یرجى من مداراة: والعشرون الخامس
علیھ یقدمون ما الخوارج ضد المقاتلین تعلیم: والعشرون السادس

  ........................................................................  ٤٥  
  ٤٩  ...................................................  المحتویات فھرس

 


