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  لاجِ ان العَ يَ البَـ 

  
  ةروق الجزائريَّ في جريدة الشُّ  رَ شِ على ما نُ 

  اطلمن البَ 
  
  

  
  

  :كتبه
  أبو الهيثم البومرداسي 

  -غفر اهللا له ولوالديه-
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  حيمرَّ ــــــحمن الرَّ ـــــه الــــــَّ م اللـــــــــــبس

الم علـى الة والسَّـاملني ،و الصَّـعلـى الظـَّ دوان إالَّ ال ُعـ قـني،والعاملني ،و العاقبة للمتّ  احلمد هللا ربّ 
ين            نبيِّنــــــا حممــــــٍد األمــــــني وعلــــــى آلــــــه و صــــــحبه أمجــــــيعن ،و مــــــن ســــــار علــــــى jجــــــه إىل يــــــوم الــــــدّ 

  :ا بعدأمَّ 
ـــاريخ  علـــىأوقفـــين بعـــض إخـــواين األفاضـــل  فقـــد مقـــاٍل نشـــرته جريـــدة الشـــروق اليوميـــة اجلزائريـــة بت

أحـد د أعضاء اجلريدة املـذكورة آنفـاً مـع أحأجراه صاًال ن اتّ و هذا املقال كا/) م٠٢/٠٥/٢٠١٤(
   )مد عبد السالمحم(املدعو  افضيرؤوس فرقة احلوثي الرّ 

الكثري الذي يدعو إىل  يءَ الشَّ لحقائق ل بهتان و تقليبٍ صال من الكذب والن هذا االتّ و قد تضمّ 
يس على أناس يف غاية الرباء عمـا بيانه دفعا للبهت و التلبيس و سدا بإذن اهللا ملدخل وسوسة إبل

الصــاحلني  ديــن اهللا ومحلتــه ه معلــوم مــن ديننــا احلنيــف أن الــذب عــنإذ أنَّــرمــوا بــه يف هــذا الكــالم 
  .و بيان سبيل ا＋رمني املفسدين من املقاصد الشرعية اليت دعا إليه هذا الدين القومي  الناصحني

 M  Q  P  U  T  S  RL : قــال اهللا عــزَّ وجــلَّ يف كتابــه الكــرمي
M  kj  i  h  g    f  e    d  c  b :،و قــــــــال اهللا تعــــــــاىل]٥٥: األنعــــــــام[

   o  n   m  lL ]١٨: األنبیاء[  .  

ــــَذِلكَ {  " :(تفســــريه"قــــال العالمــــة الســــعدي رمحــــه اهللا يف  ــــلُ  وََك َــــاتِ  نـَُفصِّ  نوضــــحها: أي}  اآلي
 احلق ويتبني املهتدون، بذلك ليهتدي : والرشا والغي الضالل، من اهلدى طريق بني ومنيز ونبينها،

 سـبيل فـإن وعذابـه، اهللا سـخط إىل املوصـلة}  اْلُمْجـرِِمنيَ  َسـِبيلُ  َولَِتْسـَتِبنيَ { . سـلوكه ينبغـي الذي
 مشـتبهة كانـت لـو بخالفمـا منها، والبعد اجتنابها، أمكن واتضحت، استبانت إذا المجرمين
  .اهـ)). الجليل المقصود هذا يحصل ال فإنه ملتبسة،

إقامــة شـعرية األمــر بـاملعروف و النهــي عـن املنكــر إذ أن  -أيضـاً -وممـا دعـت إليــه الشـريعة احملمديَّــة 
 تحصــــيل منهــــا المقصــــودهــــذه العبــــادة العظيمــــة كمــــا قــــال شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة رمحــــه اهللا 
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-)١/٣٣٠"(اإلستقامة" .اهـ.)اإلمكان بحسب وتقليلها المفاسد وتعطيل وتكميلها المصالح
  . -بتصرف

ثـََنا): ١٨٦رقـم"(صحيحه"قال اإلمام مسلم رمحه اهللا يف   ثـََنا َشـْيَبةَ  َأِىب  بْـنُ  َبْكـرِ  أَبُـو َحـدَّ  وَِكيـعٌ  َحـدَّ
ثـََنا ح ُسْفَيانَ  َعنْ  ثـََنا اْلُمثـَىنَّ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َوَحدَّ ثـََنا َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ  بْـنِ  قـَـْيسِ  َعـنْ  ِكَالُمهَـا ُشـْعَبةُ  َحدَّ

 قـَْبـلَ  اْلِعيـدِ  يـَـْومَ  بِاْخلُْطبَـةِ  َبَدأَ  َمنْ  َأوَّلُ  قَالَ  - َبْكرٍ  َأِىب  َحِديثُ  َوَهَذا - ِشَهابٍ  ْبنِ  طَارِقِ  َعنْ  ُمْسِلمٍ 
 َسـِعيدٍ  أَبُـو َقالَ فَـ . ُهَناِلكَ  َما تُرِكَ  َقدْ  فـََقالَ . اْخلُْطَبةِ  قـَْبلَ  الصََّالةُ  فـََقالَ  َرُجلٌ  ِإلَْيهِ  فـََقامَ  َمْرَوانُ  الصََّالةِ 

 ِمـْنُكمْ  رََأى َمـنْ «  :يـَُقـولُ  -وسـلم عليـه اهللا صـلى- اللَّـهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  َعَلْيهِ  َما َقَضى فـََقدْ  َهَذا أَمَّا
ْليُـَغيـِّْرهُ  ُمْنَكًرا   .» اِإليَمانِ  ْضَعفُ أَ  َوَذِلكَ  فَِبَقْلِبهِ  َيْسَتِطعْ  َلمْ  فَِإنْ  فَِبِلَسانِهِ  َيْسَتِطعْ  َلمْ  فَِإنْ  بَِيِدهِ  فـَ

صـفة التغيـري فحـق املغـري  يفهذا احلـديث أصـل  : ((رمحه اهللا املالكي ال القاضي عياضق
أن يغريه بكل وجه أمكنه زواله به قـوال كـان أو فعـال فيكسـر آالت الباطـل ويريـق املسـكر 

كنــه ذا أمإبنفسـه أو يـأمر مـن يفعلــه وينـزع الغصـوب ويردهـا إىل أصــحا0ا بنفسـه أو بـأمره 
ذ ذلـك أدعـى إىل قبـول إويرفق يف التغيري جهده باجلاهل وبذى العزة الظامل املخوف شـره 

  .للنووي" مسلمشرح "انظر.)).قوله
  أو من الرعية ، عاملا كان أو جاهالراع كان  نيمسلمالنصح لليف ين احلنِ الدِّ  ن مباين هذامو  &

ثـََنا :(قـــال ) ٨٢رقـــم"(صـــحيحه" يفملـــا رواه اإلمـــام مســـلم رمحـــه اهللا فـــاجلميع يشـــملهم النصـــح  َحـــدَّ
ثـََنا اْلَمكِّيُّ  َعبَّادٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  ثـََنا َعْمًرا ِإنَّ  ِلُسَهْيلٍ  قـُْلتُ  قَالَ  ُسْفَيانُ  َحدَّ  قَالَ  أَبِيكَ  َعنْ  اْلَقْعَقاعِ  َعنْ  َحدَّ

ْعتُـهُ  فـََقـالَ  قَالَ  َرُجًال  َعينِّ  ُيْسِقطَ  َأنْ  َوَرَجْوتُ  َعـهُ  يالـَّذِ  ِمـنْ  مسَِ  ُمثَّ  بِالشَّـامِ  لَـهُ  َصـِديًقا َكـانَ  َأِيب  ِمْنـهُ  مسَِ
ثـََنا  اللَّـهُ  َصـلَّى النَّـِيبَّ َأّن  -َرِضـَي اهللا َعنـهُ -الـدَّارِيِّ  َمتِيمٍ  َعنْ  يَزِيدَ  ْبنِ  َعطَاءِ  َعنْ  ُسَهْيلٍ  َعنْ  ُسْفَيانُ  َحدَّ
ـةِ  َوِلَرُسـوِلهِ  َوِلِكَتابِـهِ  ِللَّـهِ  :قَـالَ  :؟َمـنْ لِ  قـُْلنَـا. النَِّصـيَحةُ  الدِّينُ (: قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   اْلُمْسـِلِمينَ  َوِألَِئمَّ

  .).َوَعامَِّتِهمْ 
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 َعـنْ  ُأَسـاَمَة، أَبُـو وَ  ُمنَـْريٍ  بْـنُ  اللّـهِ  َعْبـدِ  َحـّدثـََنا َشـْيَبَة، َأِيب  بْـنُ  َبْكـرِ  أَبُـو حـّدثنا: (وقال رمحه اهللا أيضاً 
 َعَلى وسلم عليه اهللا صلى الّلهِ  َرُسولَ  بَايـَْعتُ : قَـالَ  َجرِيرٍ  َعنْ  قـَْيٍس، َعنْ   َخاِلدٍ  َأِيب  ْبنِ  ِإْمسَاِعيلَ 

  .)ُمْسِلمٍ  ِلُكلّ  الّنْصحِ  َوَعَلىَ  الزَّكاةِ  َوِإيَتاءِ  الّصَالةِ  ِإقَامِ 
 مـــن أحـــًدا النصـــيحة تكـــتم أن يحـــل وال ":(شـــرح الســـنَّة"قـــال اإلمـــام الرب0ـــاري رمحـــه اهللا كمـــا يف

 غـــشَّ  ومـــن المســـلمين، غـــشَّ  فقـــد كـــتم ،فمـــن الـــدين أمـــر فـــي وفـــاجرهم بـــرهم المســـلمين،
  .اهـ)والمؤمنين ورسوله اهللا خان فقد الدِّين غشَّ  ومن الدين غشَّ  فقد المسلمين

  
دة الشــروق اجلزائريــة وغريهــا مبــا الصــحفي والقــائمني علــى جريــفالــذي أنصــح بــه نفســي وهــذا  &

M  v  u    t  s  r  q  p  تعــــاىل قــــالفاألولــــني واألخــــرين  أوصــــى اهللا بــــه
z  y  x  w L]١٣١:النساء[.  

   وعدم األخذ ممن هبَّ ودبَّ  ثبت من األخبارتال -أصلحكم اهللا-نصحكم به و الذي أ &

/  M     :  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0 :قـــــــــــــــال اهللا تعـــــــــــــــاىل
  ?  >  =  <  ;L]٦:احلجرات.[    
 0ــا التــأدب األلبــاب، أويل علــى الــيت اآلداب مــن " :(تفســريه" يف قــال العالمــة الســعدي رمحــه اهللا

 ذلــك يف فــإن جمــرًدا، يأخــذوه وال خــربه، يف يتثبتــوا أن خبــرب فاســق أخــربهم إذا أنــه وهــو واســتعماهلا،
 ذلـك مبوجـب حكـم العـدل، الصـادق خـرب مبنزلة جعل إذا خربه فإن اإلمث، يف ووقوًعا كبريًا، خطًرا

 ســـبًبا يكـــون مـــا اخلـــرب ذلـــك بســـبب حـــق، بغـــري واألمـــوال، النفـــوس تلـــف مـــن فحصـــل ومقتضـــاه،
 علـــى والقـــرائن الـــدالئل دلـــت فـــإن Íوالتبـــين التثبـــت الفاســـق، خبـــر عنـــد الواجـــب بـــل للندامـــة،
 خبـر أن علـى دليل، ففيه بـه، يعمل ومل كذب، كذبه، على دلت وإن وصدق، به عمل صدقه،

  .اهـ.)ذكرنا كما فيه متوقف الفاسق وخبر مردود، الكاذب، وخبر مقبول، الصادق
ـــًة بتحـــرِّي صـــدق احلـــديث ســـوا -أيضـــاً -نصـــحكمكمـــا أ & ـــة أو كتاب ألن ء كـــان قـــوًال أو خطاب

  .الصِّدق مستلزم جلميع أبواب الرب
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ــــــة[ M  H  G  F  E  D  C  BIL : قــــــال اهللا عــــــزَّ وجــــــلَّ  : التوب

١١٩[.  
ثـََنا ُمنَـْريٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  ثـََناَحدَّ ): ٦٧٠٥رقم"(صحيحه"قال اإلمام مسلم رمحه اهللا يفو   َحـدَّ
ثـََنا قَـاالَ  َووَِكيعٌ  ُمَعاِويَةَ  أَبُو ثـََنا ح اَألْعَمـشُ  َحـدَّ ثـََنا ُكَريْـبٍ  أَبُـو َوَحـدَّ ثـََنا ُمَعاِويَـةَ  أَبُـو َحـدَّ  اَألْعَمـشُ  َحـدَّ
 فَـِإنَّ  بِالصِّـْدقِ  َعلَـْيُكمْ « : -وسـلم عليـه اهللا صـلى- لَّـهِ ال َرُسـولُ  قَـالَ  قَـالَ  اللَّـهِ  َعْبدِ  َعنْ  َشِقيقٍ  َعنْ 

 الصِّـْدقَ  َويـََتَحـرَّى َيْصُدقُ  الرَُّجلُ  يـََزالُ  َوَما اْلَجنَّةِ  ِإَلى يـَْهِدى اْلِبرَّ  َوِإنَّ  اْلِبرِّ  ِإَلى يـَْهِدى الصِّْدقَ 
يًقا اللَّهِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  َحتَّى  اْلُفُجـورَ  َوِإنَّ  اْلُفُجـورِ  ِإلَـى يـَْهـِدى اْلَكـِذبَ  فَـِإنَّ  َواْلَكـِذبَ  َوِإيـَّاُكمْ  ِصدِّ

ابًا اللَّهِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  َحتَّى اْلَكِذبَ  َويـََتَحرَّى َيْكِذبُ  الرَُّجلُ  يـََزالُ  َوَما النَّارِ  ِإَلى يـَْهِدى   .» َكذَّ
ــاء قَــالَ :(قــال اإلمــام النــووي رمحــه اهللا يف شــرحه علــى مســلم   َحتَــرِّي َعلَــى َحــثٌّ  ِفيــهِ  َذاَهــ:  اْلُعَلَم

ـــْدق ـــوَ    الصِّ ـــاء   َقْصـــده َوُه ـــى   بِـــهِ  َواِالْعِتَن ـــهِ  َوالتََّســـاُهل اْلَكـــِذب ِمـــنْ  التَّْحـــِذير َوَعَل  ِإَذا فَِإنـَّــهُ  ؛ ِفي
يًقا ِلُمَباَلَغتِـهِ  اللَّـه وََكَتبَـهُ    بِـهِ  فـَُعـِرفَ    ِمْنـهُ  َكثـُـرَ  ِفيهِ  َتَساَهلَ  ابًا َأوْ    َدهُ ِاْعتَـا ِإنْ  ِصـدِّ .  ِاْعتَـاَدهُ  ِإنْ  َكـذَّ
َــــةِ  اْلَوْصــــف َوَيْســــَتِحقّ    بِــــَذِلكَ  لَــــهُ  ُحيَْكــــم ُهَنــــا ُيْكَتــــب َوَمْعــــَىن  يِقنيَ  ِمبَْنزِل ــــدِّ  ِصــــَفة َأوْ    َوثـَــــَوا0مْ  الصِّ

اِبنيَ  ــوِقنيَ  َذِلــكَ  ِإْظَهــار َواْلُمــَراد   َوِعَقــا0مْ  اْلَكــذَّ ــَأنْ  ِإمَّــا لِْلَمْخُل ــهُ َيكْ  ِب  ِمــنْ  ِحبَظِّــهِ  لَِيْشــَتِهر َذلِــكَ  ِيف  تُب
 لَــهُ  يُوَضــع وََكَمــا   َوأَْلِســَنتهمْ  النَّــاس قـُلُــوب ِيف  َذلِــكَ  يـُْلِقــي بِــَأنْ  َوِإمَّــا   اْألَْعلَــى اْلَمــَأل  ِيف  الصِّــَفتَـْنيِ 

    .اهـ). َأْعَلم َواَللَّه.  َذِلكَ  ِبُكلِّ  السَّاِبق وَِكَتابه تـََعاَىل  اللَّه فـََقَدر َوِإالَّ  َواْلبَـْغَضاء اْلَقُبول
  
اهللا سـبحانه  فـإنَّ  عـدم الرُّكـون إىل أهـل الفسـاد ،أهـل البغـي والظلـم والعناد بـه نصـحالـذي أو  &

M  p  o  n  m  l    k  j       i  h  g : حذَّر من ذلك قـائالً  وتعاىل
  w  v    u  t  s  r  qL]١١٣ : ھود[ .  

كــون إىل كــل التحــذير مــن الرُّ : ففــي هــذه اآليــة ":(تفســريه"اهللا يف قــال العالمــة الســعدي رمحــه  
كون، امليــل واالنضــمام إليــه بظلمــه وموافقتــه علــى ذلــك، والرضــا مبــا هــو ، واملــراد بــالرُّ ظــاملٍ 

  .عليه من الظلم
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نسـأل اهللا !! وإذا كان هذا الوعيد يف الركون إىل الظلمـة، فكيـف حـال الظلمـة بأنفسـهم؟
  .اهـ.)العافية من الظلم

والزندقـة ومـن أهـل البـدع والضـالل  حلـادباطل واالحنراف من أهـل الشـرك واإلأهل ال سؤال فالجيوز
بـــاهللا تعـــاىل بالشـــخص يف دينـــه وعقيدتـــه وأخالقـــه وتتغـــري فطرتـــه وينـــتكس والعيـــاذ  ضـــرُّ ألن هـــذا يَ 

+    * M :قــال تعــاىل حماميــا مــدافعا عــنهم وقــد jــى اهللا جــل وعــال عــن اجلــدال عــنهم  ويصــري
  8  7                6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,L]١٠٧: النساء[.  

ىل أهــــل العلــــم الربــــانيني الناصــــحني ذوي العقيــــدة الصــــحيحة إوالواجــــب علينــــا وعلــــيكم الرجــــوع 

*  +   ,   -  .               /  قال اهللا تعاىل.  مالصادقني يف أقواهلم العاملني بعلمه
  .]٤٣: النحل[ 0  

الــذين  األخيــار اجلزائــريني  خواننــا طــالب العلــماحلــوثي اخلبيــث عــن إأل هــذا الرافضــي ْســأن يُ  فبــدالً 
م شـــــيخنا العالمـــــة الناصـــــح األمـــــني ســـــأل عـــــنهُ داراحلـــــديث الســـــلفية بـــــدماج يُ كـــــانوا يدرســـــون يف 

 فهــو أعلــم 0ـم مــن غـريه هـو شــيخهم و وفهـ --اهللا هحفظــ-أبوعبـدالرمحن حيــي بـن علــي احلجـوري
وحـــىت Çا رشـــادً ا و إا وتوجيًهـــا وخطابـــة ونصـــحً العلميـــة تدريًســـ ارا علـــى هـــذه الـــدَّ ي كـــان قائًمـــالـــذ
  . احلوارشيٍء من لكم طيل أنقل الأُ 

الجزائــريين المتواجــدين بــاليمن  انقطعــت أخبــار: (قــال الســائل الجزائــري هــداه اهللا للصــواب
فأجـاب ذلـك الجزائـريين؟ هل لدى أنصاراهللا أسرى مـن  وكانوا ضمن المقاتلين المتشددين 

تاحـــــة هـــــذه القـــــائمين عليهـــــاعلى إ الجزائريـــــة أشـــــكر يوميـــــة الشـــــروق: أوالً (الحـــــوثي قـــــائال
  أما بخصـوص اليمني والعربي  الشأن لطرح وجهة نظرنافي مختلف القضايا التي تهمُّ الفرصة

وفـق  م في دماجتوقيفه ة الجزائريين الذين تمَّ مت كافَّ أنصاراهللا سلَّ  نَّ سؤالكم أخي الكريم فإ
مــع القاعــدة فــي بعــض المحافظــات  ضــمن المقــاتلين نبعضــهم اآل اتفــاق للحكومــة اليمنيــة 

جزائـري  أسـير لـدى أنصـاراهللا أيّ  واليوجـد  منهم من التحق بسوريا بتسهيل مـن الحكومـةو  
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نحن أبرياء من موجة العنـف ومايحـدث :ثم قال .والغيره من األجانب الموجودين في اليمن
المخــابرات األجنبيــة  نَّ أمــا الجانــب األمنــي فــإَّ Íصــراع سياســي كطــرف نحــن فيــه ن  فــي الــيم

ل مـــن هـــذا تعبـــث بـــأمن الـــيمن باعتبارهـــا المســـتفيد األو  وبالخصـــوص األمريكيـــة هـــي التـــي 
لتسهيل عمليات قليمية ومة لها دور في ذلك بمساعدة دول إالحك لى أنَّ ضافة إإ الجانب 

لــــى ريب وألغــــت نظــــام الفيــــزا إفتحــــت معســــكرات تــــد قــــدلــــى ســــوريا و التنقــــل للمقــــاتلين إ
    .ـاه.))تركيا
  :عليه ا باهللا متوكالً مستعينً  ائل وأخرى مع ا＋يب فأبدأُ وقفات مع سؤال السَّ بعض اليل  :أقول

  
&  &  &  

  
انقطعـت أخبـار الجزائـريين المتواجـدين (قال السـائل هـداه اهللا وألهمـه رشـده :الوقفة األولى 

    ) في اليمن 
ـــ طـــالب العلـــم أخبـــار :أقـــول  ون يف دار احلـــديث الســـلفية ُســـدرُ اجلزائـــريني الـــذين كـــانوا يَ  رعيالشَّ

-م بـــاجلزائرخواjمل تنقطـــع وهللا احلمـــد فلـــديهم اتصـــاالت بأهـــاليهم وبـــأ-بـــاليمن-بـــدماج بصـــعدة
يمنيـة ال فارة اجلزائريـة املتواجـدة بالعاصـمةوكـذلك هلـم تواصـل بالسَّـبني احلـني واآلخـر  -حرسها اهللا

كــل خــري علــى ل قهــا اهللاواحلكومــة اليمنيــة وفَّ  يعلــم ذلــك  -حفظــه اهللا-صــنعاء والقنصــل اجلزائــري
                      ٠هللا  حلمدوالطلب العلم الشرعي بأماكن تواجدهم  بأد0م وسكينتهم و علمٍ 

             :                                                           الوقفة الثانية 
  )وكانوا ضمن المقاتلين (: قولك
ـ الكتـابَ  مُ علّـتُ  دار احلديث بـدماج دارٌ  نَّ أَ  -أصلحك اهللا-اعلم  :أقول سـلفنا ة علـى فهـم نَّ و السُّ
 على أحدٍ  و ال ضررٍ  اءٍ تداع على مّر تارخيها أيّ  اومل حيصل منه أمجعنياحل رضوان اهللا عليهم الصّ 

وافض علــيهم الــرَّ فاعتــدى ¾  لــيس هلــم غــرض ســوى ذلــك وجــلّ عزّ فهــم طــالب علــم ودعــاة إىل اهللا 
ألمــور  مسايســة ا -اهللا مـاحفظه-العالمـة حيــي بــن علـي احلجــوريشــيخنا فحـاول ن يعة احلوثيــو الّشـ
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و  أهـــل الســـنةإخواننـــا  رَّ حهـــم وســـفك دمـــائهم فاضـــطإزهـــاق أروا ن إالَّ فـــأىب أولئـــك البغـــاة املعتـــدو 
قــــدر و أعراضــــهم أنفســــهم ي هلــــذا العــــدوان و الــــدفاع عــــن دّ للتصــــ املباركــــة اجلماعــــة بتلــــك الــــدار

  ].٣٩: الشورى[ M  z  y  x    w       v  uL :امتثاال لقول اهللا تعاىلاملستطاع 

¯  °      ±  M       ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  و قولــــــــــــه تعــــــــــــاىل
  É  È   Ç  Æ  ÅÄ      Ã  Â  Á  À  ¿  ¾L ]٤٢ – ٤١: الشورى .[  

^  _ ̀   M  k  j  i  h  gf  e  d  c  b    a :ل تعـــــاىل وقـــــا
n   m  l  L ]١٩٤: البقرة[.  

مـن قتـل دون دينـه فهـو شـهيد ومـن قتـل دون دمـه فهـو شـهيد  (: ا سعيد بـن زيـد مرفوًعـ وعن
ــه فهــو شــهيد ومــن قتــل دون أهلــه فهــو شــهيد رواه أبــو داود والرتمــذي  .) ومــن قتــل دون مال

  ).٣/١٦٧"(اإلرواء"يف رمحه اهللا األلبايناإلمام  وصححه
وحصـل مـن بعـض  -خـري قهـا اهللا لكـلّ وفَّ -وا باحلكومـة اليمنيـة فاع بعـد أن اسـتنجدُ وكان هـذا الـدّ 

 ون حياصـرون دارواحلوثيـدفع عـنهم ومل يُـسـتجب هلـم نذاك فلم يُ ة اجلزائرية آارَ فَ ل بالسَّ خواننا تواصإ
دخـول رقـات ومنـع ، وقـاموا بقطـع الطّ ثالثـة أشـهردام أكثـر مـن ع اجلهـات ياج من مجث بدمَّ احلدي

على بيو￨م  بُّ صَ  أنواع األسلحة الثقيلة واملتوسطة واخلفيفة تُ يضربون عليهم بشّىت و ƒواء الغذاء والدّ 
والعلمـاء  والكبـري والنسـاء ه يضـربون علـى الصـغريتَـرمَ حُ  ون ألحدٍ اليرعَ _ وعلى مساجدهم ليل jار

?  M :قال اهللا تعـاىل نا اهللا أن قالوا ربُّ  الَّ إأjم  الَّ إماجرمهم و اذنبهم مôمن عباد اهللا  والصاحلني 
  G  F  E  D  C       B  A   @L ]العـــني  نَّ حــزن وإيَ لَ  القلــبَ  فــواهللا إنَّ  ]] ٨: الــربوج

  :  قيل  وكما]  ال ما يرضي ربنا مع وال نقول إلتد
  وأحزان اتٌ رَّ سَ مان مَ وللزَّ         َعةمنوَّ  الدهر أنواعٌ  فجائعُ 

  
  ليه راجعونا إنَّ ا هللا وإنَّ فإ
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      :الوقفة الثالثة 
  )دينالمشدّ ( :قولك

  قال عنهمشيء يُ  فعلى أيّ    لمٌ وظُ  0تانٌ د هذا بالتشدّ  أصلحك اهللا ك هلمرميُ : أقول 
احلمد  وهللاة بدماج نَّ فأهل السُّ  ؟ م يقولون قال اهللا قال رسوله قال الصحابة دون ؟أألjَّ أjم متشدّ 

يــدعون إىل  رك ون مــن الّشــرُ ذّ إىل التوحيــد وُحيــ ونَ دعُ يَــ�ة مرضــية ون علــى عقيــدة ســوية وجــادَّ ســريُ يَ 
اس إىل ون النَّـيـدعُ �رون مـن منكرا￨ـا ون إىل مكارم األخالق وحيـذّ يدعُ �رون من البدعة ة وحيذّ نَّ السُّ 

 مـــــن مظـــــاهراتٍ  هُ ونَـــــادُ بالســـــالح ومَ روjم مـــــن اخلـــــروج علـــــيهم طاعـــــة والة أمـــــور املســـــلمني وحيـــــذّ 
 شـيءٍ  رون مـن كـلّ ذّ ون إىل أمن البالد والعبـاد وحيـافظون عليـه وُحيـيدعُ aوفوضى وفنت  واعتصاماتٍ 

ـــيـــدعُ �وقلقلـــة األوضـــاع ب خلخلتـــه يســـبّ  ق رُّ َفـــرون مـــن التـَّ ذّ ة وُحيـــنَّ ون إىل االعتصـــام بالكتـــاب والسُّ
راســي والمطــامع دنيويــة والجــزاًء والشــكوراً اليريــدون ك�ة مَّــب  الــذي شــرذم األُ حــزُّ واالخــتالف والتّ 

ــ تلــك الــدار اآلخــرة ( :قــال تعــاىل اآلخــرة ارَ اهللا والــدَّ  جــهَ حنســبهم واهللا حســيبهم وَ ا يريــدون فيمــا إمنَّ
ـ واحلاصـلُ  )قـني تَّ للمُ  واً يف األرض وال فسـاًدا والعاقبـةُ لُ ذين اليريدون عُ جنعلها للّ  َّjا＋تمـع  ةُ فوَ م َصـأ

 َّjاس إن شاء اهللا تعاىل وليس من ورائهم وال من دعو￨م أّي سـوٍء وال ضـرر بـل اس للنّ لنّ  ام خُري وأ
  .والواقع خري شاهد  هم دعاة إىل اخلري واهلدى واألمن واألمان وعبادة اهللا سبحانه 

  )                                                        أنصار اهللا(:قولك :الوقفة الرابعة 
فمعلـوم مـا هـم عليـه مـن الفسـاد :0ذا االسم كذب وزور وتقليب للحقائق تسمية احلوثيني :أقول 

عليــه وســلم كــأيب بكــر أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا وطعــنهم يف هم يف عقيــد￨م وأخالقهــم وســبّ 
وكــذلك  ان ومعاويــة بــن أيب ســفيان رضــي اهللا عــنهم بــن اخلطــاب وعثمــان بــن عّفــ الصــديق وعمــر

ة ومعلــوم فضــائل الصــحابة مــن كتــاب اهللا وســنّ   نــاؤمنني عائشــة رضــي اهللا عنهــا بالزّ املــ امهم ألمّ اّ￨ــ
مـــن  أيضـــا وكـــذلك  وجـــلَّ  يف ديـــن اهللا عـــزَّ  عـــنٌ فـــيهم طَ  عـــنَ الطَّ  نَّ رســـوله صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وأَ 

 تٍ ومــن اعتــداءا وبٍ رُ ُحــ ةســتَّ ولــة اليمنيــة يف الدَّ  ضــدَّ  تٍ ءامــن اعتــدا جــرائمهم البشــعة مــا قــاموا بــه
وس علـى بعضـها حراق املصاحف والدَّ وتفجري املساجد وإاج بدمَّ  السَّلفية رة على داراحلديثمتكرّ 

ومل يكن اعتداؤهم مقصوراً على دماج وطال0ا بل علـم لـدى اجلميـع اعتـداؤهم علـى شـّىت القبائـل  
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ور وعلـى اجلـيش ُجـة وحَ مَ ْضـد والرَّ فيان وحاِشـم ُسـَهـأدْ  ة ولَـوائِ  الن ووْ ح وَخـه وراِز بِّ نَ عدة ومُ على صَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .                                                  ودي يف احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب السادســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عُ السُّ

حابة الكـرام رضـي الصَّـيف وأتباعـه دهم اهلالـك حسـني بدرالـدين احلـوثي طعن سـيّ  ليك مناذج منوإ
  :اهللا عنهم

 يق و الفـاروق تكبـريٌ ون وتلقيـبهم بالصـدّ عمر خمطئون عاصـون ضـالُّ و أبوبكر :"حسني احلوثي قال
)١())هلم

   

    )٢("حزب اهللا م مل يكونواألjَّ  وjمكر وعمر هو سبب هزائم من يتولَّ  أبابتوّيل  :"وقال
           .)٣("وا علًيا فأقصي القرآن معهقصَ الصحابة أَ :"وقال

ــ عــدَ بَ أَ   َّjد والبهتــانالتشــدّ واإلميــان ب رمــى أهــل احلــقّ ويُ   م أنصــار اهللاهــذا يقــال أ  O  Æ   Å    Ä
  Í  Ì           Ë       Ê  É  È            ÇN ]٦٤: احلـج[  O   ̧ ¶  µ   ́ ³

½  ¼  »  º  ¹  N]٤١: املائدة[  .                                                     
                                                        .يض وغيض من ف)٤(وهذا قليل من كثري   

                      

                                                           
 "٢- ١دروس من هدي القرآن سورة املائدة الدرس الرابع ص"من ملزمة  - ١
  .١٨سورة املائدة الدرس األول ص من ملزمة دروس من هدي القرآن  ٢
  .٦ص" استشهاد اإلمام علي عليه السالمذكرى "من ملزمة  ٣
طعونات حسني بدر الدين احلوثي يف " "شبكة العلوم السلفية"وللمزيد من التفاصيل انظر  ٤

  لألخ الفاضل عمر هامل احلسين" الصحابة
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    :الوقفة الخامسة 

ــــــك للحــــــوثي ال ــــــدي جــــــرممقول ــــــريين :(المعت ــــــدى أنصــــــار اهللا أســــــرى مــــــن الجزائ )                       هــــــل ل
ـ:لأقو  هـل العلـم وأن تـأيت األمـور أ أن مـنكان  عليك هداك اهللا يف هـذا األمـر أن تسـأل أهـل الشَّ

-تـــل مـــنهم وحفـــظ مـــن بقـــي رحــم اهللا مـــن قُ -فإخواننـــا طـــالب دار احلـــديث بـــدماج  مــن أبوا0ـــا 
أعلــم 0ــم مــن  وهــوفهــم طالبــه  -ه اهللاأعــزَّ - حيــي بــن علــي احلجــوريهم هوشــيخنا العالمــة شــيخُ 
  . غريه
ـــالرُّ ناســـبة فالـــذي أنصـــح بـــه نفســـي وأصـــحاب اجلرائـــوبامل اصـــحني جوع إىل العلمـــاء النَّ د وغـــريهم ب

كني بكتاب اهللا وسنة رسـوله صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه يف دينهم العاملني بعلمهم املتمسّ  نياملوثوق
اشــني طـل الغشَّ اوعــدم سـؤال أهـل الب وسـلم علـى فهـم السـلف الصــاحل رضـوان اهللا علـيهم أمجعـني 

*  +  ,  -  .  /  M  3   2  1  0 كمــــــــا قــــــــال اهللا لــــــــذين  ا
  7  6  5  4L ]ـــــ]] ٧٧ :المائ     دة M    k  j       i  h  g : ل تعـــــاىلاق

  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o  n  m  lL ]١١٣: ھ     ود [

ــ  رُّ ُضــإىل أهــل الباطــل يَ  ونُ كُ فــالرُّ ، يــاذ بــاهللا فطرتــه وينــتكس والع خص يف دينــه وعقيدتــه وتتغــّري بالشَّ
    .تعاىل

  :الوقفة السادسة
 اجمَّـتـوقيفهم فـي دَ  ة الجزائـريين الـذين تـمَّ مت كافـَّاهللا سـلَّ  أنصار فإنَّ :(الحوثي الرافضي قال

    )وفق اتفاق للحكومة 
احلوثيون مل -االثىن عشري املذهب الرافضي أنصارُ -يطان الشَّ  نصارَ أَ  فإنَّ  حمضٌ  هذا كذبٌ  :أقول
  .هللا احلمدال غريه و و جزائري  طالبٍ  سر أيّ من أَ ج يف دمَّا نوا يتمكَّ 

و كيف يأسـرون طـالب العلـم و هـم مل خيرجـوا مـن دمـاج بـل بقـوا يف أمـاكنهم و حـول مركـزهم و 
بتنــزيح ت اللَّجنـة املرسـلة مـن الـرئيس وفَّقـه اللَّـه حـىت جــاء  وأعراضـهم بيـو￨م يـدفعون عـن أنفسـهم
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األمــر  فخرجـوا طاعـة لـويلّ سـواء يف ذلـك الغربــاء وغـريهم اج و مـن فيهـا مــن طـالب العلـم أهـل دمَّـ
صابرين على ذلك احلال ،بعيدين عن الثورات و االنقالبات اليت لو حصل لغريهم مـا حصـل هلـم 

رعية متـنعهم مـن صـوص الشَّـدهم بالنُّ لرأيت الشوارع تؤجُّ باملظاهرين و لكن إلتزام أهل السـنة و تقيُّـ
  .الفنت والويالت واحلمد هللا  الد والعباد إالَّ ى البيش الذي ال جيلب علهذا الطَّ 

   
    :الوقفة السابعة 

ومـنهم مـن  بعضهم اآلن ضمن المقاتلين مع القاعدة في بعض المحافظات  :(افضيالرَّ قال 
   ) التحق بسوريا بتسهيل من الحكومة

لتحــق ا امنَّــواحـًدا  لنــايســتطيعون أن يثبتـوا  ، و ال -اتلهم اللّـهقَــ–هــذا مـن كــذ0م ودجلهـم : أقـول
  " تنظيم القاعدة"وهكذا بسوريا ، و كالم شيخنا يف" القاعدة"جبماعة الفساد املشار إليهم بـ

ـ لفية أو و التحذير منهم ومن فكرهم اخلبيث شائع ومذاع سواء يف موقعـه أو يف شـبكة العلـوم السَّ
   .يف كتب ورسائل مصنَّفة أو غريها

ئل هاب إىل ذلـك املوضـع فقـد ُسـال ينصـح بالـذَّ  -فظـه اهللا تعـاىلح–شـيخنا  ا قضية سـوريا فـإنَّ أمَّ 
اس حتـذيراً مـن هـذه النَّـ ز ذلـك وهكـذا طالبـه علـى هـذا القـول وهـم مـن أشـدّ ة فلـم ُجيـأكثر مـن مـرَّ 

  .الثورات و الفنت 
ـــ املكـــان ليقـــاتلوا مـــع  ذلـــك  رســـلون أتبـــاعهم حســـب مابلغنـــا إىلوافض هـــم الـــذين يُ ا هـــؤالء الـــرَّ وإمنَّ

  .ف عنهم و ال يستطيع أحد أن ينكره وهذا معرو الرافضي !!" حزب اهللا"
  :الوقفة الثامنة

  ).نحن أبرياء من موجة العنف ومايحدث في اليمن: (افضيقال الرَّ 
  أحلقـوا 0ـا خسـائر ولـة الدّ  ضـدَّ  ة حـروبٍ فقـد خاضـوا سـتَّ  الواقع شـاهد علـى كـذب هـؤالء  :أقول

ا مــن مــدارس ومســاجد ومبــاين وقتــٍل وأســٍر و غــري ذلــك فكيــف كبــرية وختريبــاٍت يف شــىتَّ منشــآ￨
م أبرياء من العنف مع ذلك اجلرم كّله؟ َّjوقـد وغـريهم ة اليمـانينيهذا معلوم عنـد كافـَّو   !!يقول أ ،

  .بسبب ما حيصل منهم   بغوضني ممقوتني يف قلو0مأصبحوا م
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ـ وافض بلـدان املسـلمني بـالفنت و جلبـوافو اهللا لقد أرهق الرَّ  و عـاثوا يف األرض  رور و احملـنهلـم الشُّ
و كيــف ســلَّم بــالد  -الرمحــه اهللا–اخلبيــث  يافضــعلــى مــرِّ التــاريخ و فتنــة ابــن العلقمــي الرَّ فســاًدا 

                                  .البن كثري رمحه اهللا"البداية والنهاية"يف كتب التاريخ مثل ار مشهورةٌ تَ بغداد للتَّ 
الفنت  املسلمني يدفع عنَّا وعن سائر أن اىل بأمسائه احلسىن وصفاته العلىفنسأل اهللا سبحانه وتع

  .وما بطنما ظهر منها 
من اخلري و طلب العلم  وحمبَّة اخلري  و قصدت 0ذا دفع االلتباس و بيان احلق فيما حنن عليه

 َما ِألَِخيهِ  حيُِبَّ  َحىتَّ  َأَحدُُكمْ  يـُْؤِمنُ  َال :(-صلَّى اهللا عليه وسلَّم-لسائر النَّاس عمالً بقول النيب
  .و باهللا التوفيق].رضي اهللا عنهمتفق عليه من حديث أنس بن مالك ).[لِنَـْفِسهِ  حيُِبُّ 

  :وكتبه
  أبو الهيثم البومرداسي 

  - غفر اهللا له ولوالديه- 
  هــ١٤٣٥رجب  ١٣ ثنينليلة اإل

  


