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 3 واحلصار       احلرب 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أهل السنة واإلتباع احلمد هلل الذي هزم أهل الرفض واألهواء، ونرصه

 أما بعد:

غري واحد من  ،فقد مجع فيام وقع من حصار الرافضة وبغيهم عىل دّماج وأهلها

الدعاة إىل اهلل عزوجل، ومن ذلك ما مجعه هنا أخونا عبدالغني  (1)إخواننا

تيّّس يل قراءته كاماًل، إال أين اطلعت عىل بعضه، فرأيته مجع فيه تالقعشمي، ومل 

 اهلل خريًا.  ما مجعها وعلمها غريه، فززاهرينظ ،حقائق

 كتبه حييى بن عيل احلزوري

 هـ 4141/رجب/62

 

 

 

                                                           

عبر حصار دماج بركات وكرامات و» كتب في هذا الموضوع فيما أعلم، أخونا محمد السوري، بعنوان:  (1)

 «.االستبصار فيما حصل على دّماج من البغي والحصار»، وأخونا حسين الكحالني بعنوان: «وعظات
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 4 واحلصار       احلرب 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقّدمة

احلمد هلل نحمده، و نسـتعينه، ونسـتغفره، ونعـوذ بـاهلل مـن نور أنفسـنا، ومـن 

سيئات أعاملنا، وأشهد أن ال إله إاّل اهلل، وحـده ال نيـك لـه، وأشـهد أن امـًدا 

 كثرًيا.تسلياًم  عبده ورسوله

وتونَّ  ـو َُ  َوال 
هي َقاتـي ـوا اهللََّ َحـقَّ تو يَن مَمنوـوا اتَّقو

َا الَّـذي ونَ  َيا َأُّيه مو
ْسـلي مل ] إيالَّ َوَأْنـتوْم مو

 [. 406عمران:

نَْها َزْوَجَها َوَبثَّ 
َدٍة َوَخَلَق مي ْن َنْفٍس َواحي ْم مي ي َخَلَقكو مو الَّذي وا َربَّكو َا النَّاسو اتَّقو َيا َأُّيه

مْ مي   َواأْلَْرَحاَم إينَّ اهللََّ َكاَن َعَلـْيكو
ي َتَساَءلووَن بيهي وا اهللََّ الَّذي َساًء َواتَّقو

َجاالً َكثيريًا َوني اَم ري  نْهو

 [.4النساء:] َرقييباً 

يداً  ولووا َقْوالً َسدي وا اهللََّ َوقو يَن مَمنووا اتَّقو
َا الَّذي ْم *َيا َأُّيه ْم َأْعاَمَلكو ْصليْح َلكو ْم يو ْر َلكو َوَيْغفي

وَلهو َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظييامً  عي اهللََّ َوَرسو
طي ْم َوَمْن يو نووَبكو  [.04ـ00األحزاب:] ذو

 أما بعد:

، وّن فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعاىل، وخـري ادـدي هـدس رسـول اهلل 

 األمور ادثاهتا، وكل ادثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.

ْم ليَبْعٍض فيقول رب العزة واجلالل جل يف عاله يف كتابه الكريم:  َوَجَعْلنَا َبْعَضكو

رًيا وَن َوَكاَن َربهَك َبصي و
ْتنًَة َأَتْصِبي

َذليَك [، وقال سبحانه وبحمده: 60]الفرقان:  في
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ْم بيَبعْ  َو َبْعَضكو ْم َوَلكيْن ليَيْبلو نْهو
[، وقال ذو 1]امد:  ضٍ َوَلْو َيَشاءو اهللَّو اَلْنَترَصَ مي

ْم بيَبْعضٍ اجلال ل واإلكرام:   َك َفَتنَّا َبْعَضهو
 [.34]األنعام:  َوَكَذلي

فهذه سنة اهلل تعاىل يف خلقه، ال راد لقضائه وال معقب حلكمه، وال مبدل لسنته، 

ْن َقْبلو َوَلْن ََتيَد لي قال اهلل عزوجل:  نََّة اهللَّي الَّتيي َقْد َخَلْت مي ياًل سو نَّةي اهللَّي َتْبدي  سو

نَّتي اهللَّي [، وقال سبحانه: 64]الفتح:  سو
ياًل َوَلْن ََتيَد لي نَّتي اهللَّي َتْبدي سو

َفَلْن ََتيَد لي

ياًل  وي  [.14]فاطر:  ََتْ

يًراوقال ربنا يف كتابه الكريم:  َرهو َتْقدي ٍء َفَقدَّ لَّ ََشْ [، وقال 6]الفرقان:  َوَخَلَق كو

ٍء َخَلْقنَاهو بيَقَدرٍ إي تعاىل:  لَّ ََشْ ا كو [، وذلك أن اهلل تبارك وتعاىل 14]القمر:  نَّ

خلق وقّدر اخلري والرّش واحلق والباطل، ولكلٍّ أهله وذووه، والرصاع مستمر إىل 

 يوم الوقت املعلوم.

ومن ذلك ما هو حاصل اليوم ويف زماننا هذا، من البالء والفتنة، والرصاع، بني 

ن وجنود الشيطان، بني أهل اإليامن والقرمن، وبني أهل الزندقة جنود الرمح

 وإإلجرام، بني أهل السنة املوحدين، وبني أهل الرفض امللحدين.

ة عىل يد مؤسسها هذه الفرقة اخلبيث ترصاع من قديم الزمان، منذ أن نبغوهذا ال

سنى له اليهودي لعنه اهلل، الذي تظاهر بحب أهل البيت، ليت عبداهلل بن سباء

الطعن باإلسالم من الداخل، وقد حصل ذلك، وإىل زماننا هذا ، وهذه الفرقة 

 اليهودية املزوسية تنخر يف اإلسالم وتطعن فيه.
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ويف زماننا هذا اشتّد البالء والفتنة والرصاع بام يدمي القلب وحيزن أهل اإليامن، 

بكل قواها،  جنودها، وتدعم وتعني صولة ودولة تبّث  كيف ال وقد صار دؤالء

اليهود والنصارس، ]إمريكا  ، والتي ورائهااملزوسيةوتلك هي دولة إيران 

 .(1)[وإرسائيل

عظم ما يكون من أعدة، باألنار يف اافظة ص الفّزار وقد قام الرافضة احلوثة

صوره وأشّد أحواله، وبام تعنيه الكلمة من إجرام، وذلك بالبغي بشع أإجرام، وب

ىل أهل السنة وطلبة العلم األخيار يف دار احلديث السلفّية والظلم واإلعتداء ع

واحلوثة ة من احلرب السادسة التي كانت بني الدول بدّماج حرسها اهلل، بدايةً 

 هـ4140 سنة يف  ،الفّزار األنار

هـ ، عام الثورات واإلنقالبات، وجد احلوثة الفّزار األنار 4146ويف هناية عام 

وعادوا ملا هنوا عنه أول مّرة، من  وا اإلجرام من جديد،بغيتهم وفرصتهم، فزّدد

 البغي واإلعتداء عىل مركز دماج حرسه اهلل.

فبدأوا التعّرض واملضايقة واألذّية ألهل السنة وطلبة العلم يف الطرقات، ثم 

ب اج، ثم احلرب وادزوم والرضاحلصار الكامل واإلحاطة من كل جانب عىل دمّ 

 قبحهم اهلل، سلحة املدّمرة والفّتاكة،نواع األأكونه من والقصف، بزميع ما يمتل

 كام سيأيت بيان ذلك.

                                                           

كذا يسمون أنفسهم، وإال فهم اليهود، كما سماهم اهلل عزوجل فيي كتابيا الكيريم، فتنبيا أيهيا المسيلم لهيذا، وال مجريدع لم يرد           (1)

 ر:  )الشراب الروحي( ، ويجسّمي الربا: )األرباح(،  وهكذا يفعلون.مغيير  األسماء، فإنك مرى اليوم، من يجطلق على الرم
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ودذا قمتو بعون اهلل بكتابة وتدوين ما يّسه اهلل تعاىل من املشاهد واألحداث التي 

من األنار، أحفاد املزوس،  الفّزار ووقعت، وما قام ويقوم به احلوثةكانت 

اج دار احلديث السلفية بدمّ ني، وباألخص الظلم والبغي واإلعتداء عىل املسلم

 .من بعده حرسها اهلل، ورحم بانيها، وحفظ خليفته

، تو فكتبتو شيئاً يسريًا، وكنت قد بدأتو ذلك يف هناية احلرب واحلصار، وّقفتو

 هـ ،4144يف منتصف شهر ذي القعدة، لعام  ثم عزمت عىل إُام ما بدأتو به،

واملسلمون خاصة،  ،لريس العامل م ما بدأت به،إلُا بعد أن حّفزين بعض األخوة

زنادقة وأحفاد إيران، حتى حقيقة هؤالء الفّزار، ومدس اإلجرام الذي يقوم به 

األنزاس، عىل  احلقد والغيظ عند هؤالء األرجاس يعلم من ال يعلم بداية وهناية

، وأهنم أشّد رضرًا وخطورة من اليهود والنصارس وسائر اإلسالم واملسلمني

 ين.الكافر

ّل هذه األحداث، منذ بدأ الزنادقة عبيد إيران وإمريكا  ،وألين رأيتو وعايشتو جو

 وإىل يومنا هذا، خاصة ما كان من أمر احلصار ،فتنتهم وحرهبم مع الدولة اليمنية

قد جيمع يف هذا الشأن، من واحلرب يف دّماج، فقلتو يف نفيس وإن كان هناك من 

 قد يفوهتم أشياء أذكرها، كام قد يفوتني ما يذكرونه. إخواننا األفاضل، إال إنه

وال شك أين لست ذاكرًا كّل ما وقع وحدث، ولكن حسبي أين حاولت ذكر ما 

هو أهم يف ذلك، وربام نسيتو أو تعّمدتو إمهال وَتاهل بعض األحداث 
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ال حاجة لذكرها، أو تقتيض املصلحة ذلك، وهكذا بعض  التي والوقائع،

 بام هو أهم. واكتفيتو  ائع ربام اخترصتو األحداث والوق

والوقعة  أما معركة الِّباقة وما أدراك ما معركة الِّباقة، فهي احلدث األكِب

ملم بكل محن وجنود الشطان، ووّددتو أين أالشهرية، واليوم الفصل، بني جنود الر

ّله ّله ال يورتك كو  .َحَدٍث ومشهٍد وقع فيها، ولكن ما ال يودرك جو

 وهكذا عندعني إىل هذا ما سمعتو ورأيتو بيأوم عيني يف ذلك اليوم، دف والذي

لتو بعد العشاء، أثنا ادزوم عىل الِّباقة، بعد صالة العرص، حتى نز ودناصع

 .بحمد اهلل وعونه

  مرتابطاً  ، ليكونوقد قمتو برتتيب هذا املوضوع عىل حسب الوقائع واألحداث 

 :وجعلته فصوالً كام ييل بأول، أّوالً 

 الفصل األول:

نبذة خمترصة عن دار احلديث السلفية بدّماج حرسها اهلل، ومؤسسها عليه رمحة 

 اهلل، وخليفته من بعده حفظه اهلل.

 الفصل الثاين:

 نبذة خمترصة عن الرافضة احلوثة الفّزار األنار، ومؤسسهم لعنهم اهلل.

 الفصل الثالث:

ْن قيَبل احلوثة الفّزار األنار، ونشوب بداية التمّرد واخلروج عىل الدولة اليمنية  مي

 احلرب بينهام.
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 الفصل الرابع: 

ْن  احلرب السادسة، بداية الظلم والبغي واالعتداء عىل مركز دماج حرسه اهلل، مي

 قيَبل احلوثة األنار الفّزار.

 الفصل اخلامس:

ة بداية الثورات واإلنقالبات يف الوطن العريب، بام ذلك اليمن، وسقوط مدين

 صعدة يف أيدي احلوثة الفّزار األنار.

 الفصل السادس:

ْن قيَبل ضبداية التعّرض وامل ايقة واألذّية، ألهل السنة وطلبة العلم يف الطرقات، مي

 احلوثة الفّزار األنار.

 الفصل السابع:

بداية احلصار ألهل السنة وطلبة العلم، يف دار احلديث السلفّية بدّماج حرسها اهلل، 

ْن قي   َبل الزنادقة احلوثة الفّزار األنار.مي

 الفصل الثامن:

 بداية احلرب واشتعادا أثناء احلصار وما صار إليه الوضع واحلال.

 الفصل التاسع:

بداية  تشكيل القافلة السلمّية، وسريها باألغذية نحو دّماج، عن طريق اجلوف، 

 وما حصل أثناء ذلك.
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 الفصل العان:

 التي كانت تأيت إىل دّماج أثناء احلرب واحلصار.ات والوساطات ضاملفاو

 الفصل احلادي عرش:

 معركة الِّباقة الكِبس، وما حصل يف ذلك اليوم من الوقائع واألحداث، 

 والنرص والكرامات.

 الفصل الثاين عرش:

 نداء اجلهاد، وتلبية أهل السنّة واملحبني، نداء شيخنا حييى رعاه اهلل.

 الفصل الثالث عرش:

 ة تكوين جبهة كتاف، وما حصل من الفتح والنرص والكرامات.بداي

 الفصل الرابع عرش:

 بداية تكوين جبهة حزور، وما حصل من الفتح والنرص والكرامات.

 الفصل اخلامس عرش:

 ما حصل من الغزوات يف دار احلديث السلفّية بدّماج حرسها اهلل.

 الفصل السادس عرش:

 األمحر ومن معه من نيس، وعىل رأسها، الشيخ حإىل دّماج جميء الوساطة األخرية

 تلك القبائل.

 الفصل السابع عرش:

 األنار. إبرام الصلح يف دّماج وما تعّلق به من الرشوط بيننا وبني احلوثة الفّزار
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 الفصل الثامن عرش:

وا بي  يَن َكَفرو
ْم هناية احلرب واحلصار عىل دّماج، وقول اهلل تعاىل: ﴿َوَردَّ اهللَّو الَّذي َغْيظيهي

ا﴾ ]األحزاب:   [.63مَلْ َينَالووا َخرْيً

 الفصل التاسع عرش:

القتىل واجلرحى من أهل السنة وطلبة العلم يف يف دار احلديث السلفّية بدّماج 

 الفّزار. حرسها اهلل أثنا احلرب واحلصار عىل أيدي املزرمني من احلوثة األنار

 الفصل العرشون:

ا وقع من الصلح والرشوط، يف كلٍّ من جبهتي كتاٍف هناية احلرب وإطفائها، وم

 وحزور.

 الفصل احلادي والعرشون:

القتىل واجلرحى، يف جبهة كتاف، أثناء احلرب، عىل أيدي املزرمني، من احلوثة 

 الفزار األنار.

 الفصل الثاين والعرشون:

وثة القتىل واجلرحى، يف جبهة حزور، أثناء احلرب، عىل أيدي املزرمني، من احل

 الفّزار األنار.

 الفصل الثالث والعرشون:

ْن قيَبل احلوثة األنزاس األرجاس.   اخلروقات واإلعتداءات، مي
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 الفصل الرابع والعرشون:

املامطلة واملكر واخلداع، يف عدم إلتزام احلوثة الفزار األنار، فيام أبرم من 

من  ة واللزنةالصلح، وتطبيق الرشوط، وما تم عليه اإلتفاق، وموقف الوساط

 ذلك.

 الفصل اخلامس والعرشون:

 موقف اإلعالم من هذا احلرب واحلصار. 

 الفصل السادس والعرشون:      

 موقف الغرب والعامل من هذا احلرب واحلصار.

 الفصل السابع والعرشون:

 موقف املسلمني من هذا احلرب واحلصار.

 الفصل الثامن والعرشون:

 ية من هذا احلرب واحلصار.موقف اليمنيني والدولة اليمن

 الفصل التاسع والعرشون:

 موقف أهل السنة واملحبني من هذا احلرب واحلصار.

 الفصل الثالثون:

 موقف املنافقني واملخّذلني من هذا احلرب واحلصار.
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 كلمة شكر:

 ازبر العالمة الناصح األمني أبوال أنسى أن أشكر شيخنا الكريم املزاهد اد

ن عيل احلزوري رفع اهلل ذكره وسّدد خطاه، عىل جهوده عبدالرمحن حييى ب

يف سبيل ذلك، ولوال اهلل عزوجل  والصِب والتحّمل املبذولة يف نرش هذا اخلري

نا اهلل وإياه ملا سار هذا اخلري إال أن يشاء اهلل، فشكر اهلل له، وثبت ،ثم ما يقوم به

 .عىل ذلك حتى نلقاه

وأشكر  ،املوضوع بقليل أو كثريذا وساهم يف ه كل من تعاون معيأشكر و

–، وأشكر أخي وصديقي العزيز يّل وحّفزين إلُام ما بدأتو بهأشار ع كل من

 .أبا أيمن البيتي، الذي أعطاين جهازه الكمبيوتر، وقمت بالرص عليه

العمودي الشيخ أبو محزة امد  صاحب اخللق اجلميل، كام أشكر األخ الكريم

 ، وقد كتب إيّل قائالً: راجعته دذا الكتابحفظه اهلل، عىل قراءته وم

لقد شفيت شار عىل هذا اجلهد املبارك الطيّب النافع، بجزاك اهلل خرياً أبا 

، وجعلكم وأشفيت، كتب اهلل لكم األجر ونفع بام كتبتم، وفتح عليكم

ه الدعوة الكريمة وأثابكم، وهذا يدل عىل غريتكم، ختم اهلل لنا أنصارًا دذ

  .ع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطنوسنّة، ودف ولكم بخري

  هـ.4141/ صفر/ 42أخوكم امد العمودي، ظهر يوم األحد/ املوافق/ 
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العيل القدير، ذو العرش املزيد، أن جيعل هذا العمل خالصًا  اهلل هذا وأسأل

لوجهه الكريم، وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني، كام أسأله سبحانه أن يغفر يل 

 ي وملشائخي، إنه غفور رحيم، ومخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.ولوالد

 أبو بشار

 عبدالغني القعشمي الرييمي.

 دار احلديث السلفية بدّماج حرسها اهلل.

 هـ 4144/ذي احلزة/60
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 الفصل األول: -*

  ،نبذة خمترصة عن دار احلديث السلفية بدّماج حرسها اهلل

 فته من بعده حفظه اهلل.ومؤسسها عليه رمحة اهلل، وخلي

 :دار احلديث السلفّية بدّماج حرسها اهلل 

دّماج، من بالد وادعة، مديرية الصفراء، أسفل وادي  تقع هذه الدار املباركة يف

بعد مدينة كيلو مرت تقريبًا، كام ت( 4) وتبعد دّماج عن مدينة صعدة اافظة صعدة،

 .تقريباً  كليو مرت( 630) صعدة عن العاصمة صنعاء

ودّماج َتيط هبا اجلبال من كل اجلهات، وفيها زراعة طيبة ومجيلة، يغلب عليها 

حيث تنبت فيها  مزارع العنب، وبعض مزارع الرمان، ويشتّد مجادا أيام الصيف،

  األشزار واملزارع.

إن من فضل اهلل سبحانه وتعاىل، عىل املسلمني عموماً وعىل أهل اليمن و

هذا  بوجود ،الذات، ما أنعم به وتفّضل عليهمخصوصاً، وعىل بالد صعدة ب

ملركز املبارك، والقلعة الشاخمة، واملنارة املضيئة، دار احلديث السلفيّة بدّماج ا

من كيد الكائدين ومكر املاكرين، والتي أوّسست عىل  ،حرسها اهلل وحفظها

هلل فيام نحسبه وا ة والتوحيد واددس من أول يوم، عىل يد مؤسسهاالعلم والسنّ 

حسيبه، سامحة اإلمام العالمة املحّدث أيب عبدالرمحن مقبل بن هادي الوادعي 

 عليه رمحة اهلل ورضوانه.
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وقد صارت هذه الدار املباركة مأوس طلبة العلم والراحلني إليها من أنحاء هذه 

، ليعلمهم أهنا اجلامعة والقلعة والقارات البقاع عمورة، يرحلون إليها من شّتىامل

دًا عن التحزبات عية الوحيدة، التي فيها الصفاء والنقاء للمنهج السلفي، بالسلفيّ 

 .واملخالفات الرشعية، والتحكامت العرصّية واملنهزّية

نهل منه ويدّرس من العلوم الرشعّية،  فيها يودّرس علم الكتاب فوفيها خري ما يو

هم، ومن والسنّة، عىل منهج السلف الصالح، من الصحابة الكرام ريض اهلل عن

 تبعهم بإحسان، وغري ذلك من العلوم املهّمة التي تعني املسلم عىل فهم دينه.

فظ كتاب اهلل تعاىل، وقد حفظه اآلالف من طلبة العلم،  ففي هذه الدار املباركة، حيو

يودّرس فيها كتب وبحمد اهلل،  ديث واآلثار واملتون املختلفة،احفظوا من األح كام

ترصات، كتفسري السعدي املخوهكذا  ابن كثري، وغريه املهّمة، كتفسري التفسري

ويودّرس فيها كتب  ويودّرس فيها كتب العقيدة والتوحيد بأنواعها، وغريه،

ويودّرس فيها كتب السنّة،  احلديث، كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وغريها،

ويودّرس فيها كتب اللغة واألدب  فها أئمتنا من أهل العلم والسنّة،التي ألّ 

 املفيدة. أنواعها، وغري ذلك من العلومب

ودذا مل نر يف هذا الزمن وقبله من األزمنة، إىل زمن اإلمام عبدالرزاق الصنعاين رمحه 

إىل دار احلديث السلفيّة بدّماج حرسها اهلل،  فيها حلكهذه الرحلة، التي رو اهلل، رحلة 

 هذا. اىل يومننظري، من ذلك الوقت إ، فليس دا الرشعي العلم تلقي من أجل
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ففيها اآلن العديد من مالف طلبة العلم، من شتى دول العامل، رحلوا إليها وتكّبدوا 

عىل الرغم من شّدة التضييق ملن  املصاعب الطوال، لينهلوا من خريها وعلمها،

تح املزال، ملا اتسعت هذه الدار املباركة ، لكثرة الزحام يريد هذا املكان، ولو فو

 .والوافدين إليها

وهذا َشء عزيب، مل يكن يف احلسبان، ومل خيطر عىل بال ذلك اإلمام الوادعي 

: هذا ليس بحولنا وال وهويقول وتكرارًا، مراراً  وكم سمعناهعليه رمحة اهلل، 

َشء أراده اهلل، وصدق عليه رمحة شزاعتنا وال بكثرة علمنا، ولكنه بقوتنا وال ب

 الطم بكثرة الفتن وامللهيات.اهلل، وبالذات يف هذا الزمن العزيب، املت

مالف، من طالب  (4000) قرابة، هذا املركزوقد مات الشيخ عليه رمحة اهلل، ويف 

العلم، ما بني عوائل وعّزاب، وأما يف العطل الصيفّية، فكان العدد يتزاوز إىل 

 .أكثر من ذلك، وربام ضعف ما يكون يف غري أيام العطلة الصيفّية

محة اهلل، كان كثري من الناس يظنون، أن هذ املركز سينتهي، وملا مات الشيخ عليه ر

نّمى ويزيد خريها يومًا بعد يوم، حتى ويتالشى ، وشاء اهلل أن تبقى هذه الثمرة، تو

.صارت وهلل احلمد،   أقوس وأكثر مما كانت عليه َقبلو

 ففي زمن شيخنا حييى رعاه اهلل، كثور هذا اخلري واتسع جدًا، وتوافد طالب العلم

إىل هذه الدار بصورة عزيبة، وازدمحت السكنات والبيوت واألرايض، وارتفعت 

أسعارها، حتى صار يف اآلونة األخرية، ال جيد أحد بيتًا يسكن فيه، ولو حتى 

 وهذا من فضل اهلل سبحانه وتعاىل عىل شيخنا مقبل عليه رمحة اهلل. باإلجيار،
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 اإلمام الوادعي عليه رمحة اهلل: ةسامح 

مقبل بن  واملحّدث الكبري، أبو عبدالرمحن ،عاّلمة النحرير، واإلمام املزّددال هو

هادي بن مقبل بن قائدة اخلاليل الوادعي ادمداين، من قبيلة مل راشد، من قرية 

 هـ تقريبًا.4436مواليد دّماج، وقد ذكر الشيخ عليه رمحة اهلل، مّرة، أنه من 

 دراسته بزامع اداديبمراحل،  ومّر يف رعاية أمه، وقد نشأ الشيخ عليه رمحة اهلل، يتياًم 

يف أوساط الشيعة، ثم ذهابه إىل أرض احلرمني، ثم رجوعه إىل بلده، ثم عودته للدراسة 

، ثم دخوله نزران، ومن َثّم ذهابه للدراسة، وانكبابه عىل طلب (1)يف جامع ادادي

  .(2)هـ  تقريباً 4100ام يف ع وذلك ،إىل اليمن عودتهثوّم  العلم يف أرض احلرمني،

خرج الشيخ عليه رمحة اهلل من أرض احلرمني، واَته إىل بلدته وقريته دّماج، فقد 

وحيدًا فريدًا، وقام بالدعوة إىل اهلل يف بالد صعدة وما حودا، ويف وكر الرفض 

، علاًم ودعوًة مّل وال يَ  كّل ال يَ  شّيع، صابرًا اتسبًا عىل ما يصيبه من األذس،توال

 بتوا بفضل اهلل وعونه.تعلياًم، يقارع اخلصوم وحياجزهم ويفحمهم، حتى كو و

وملا علم اهلل صدقه وإخالصه فيام نحسبه واهلل حسيبه، أقبل بقلوب كثري من 

من مجيع أصقاع  الناس إليه، يطلبون العلم والسنة، وال يزال الناس يرحلون إليه

لَّ  ،هذا العاملدا يف الدار ال مثيل وال قرين  الدنيا، حتى صارت هذه َلَها كو توْؤيتي أوكو

ا َ  َرهبه
نٍي بيإيْذني ا َما َينَْفعو النَّاَس [، 63]إبراهيم:  حي َفاًء َوَأمَّ َبدو َفَيْذَهبو جو ا الزَّ َفَأمَّ

ثو يفي اأْلَْرضي   [.40]الرعد:  َفَيْمكو

                                                           

 وذلك بإرغام وضغط، من أهلا وعشيرما. (1)

 انظر: مرجمة الشيخ عليا رحمة اهلل، بقلما.  (2)
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يف اليمن وخارج  ودذا انترشت الدعوة يف زمنه انتشارًا عظياًم وعزيبًا ال مثيل له،

اليمن، فاخرتقت القارات واملحيطات، حتى ال يكاد خيلوا بلٌد من تلك البلدان إال 

 ، بفضل اهلل سبحانه.والدعوة قد وصلت إليه

 كان األمر كذلك، أقّض مضاجع األعداء، ومل يعد يقّر دم قرار، وحاولوا اّم لـو

ئووا  ومنته، إطفاء هذا النور كّرات ومّرات، فلم يستطيعوا بفضل اهلل
يوْطفي

وَن لي يدو ري يو

وَن ) رو
َه اْلَكافي هي َوَلْو َكري مه نووري

تي ْم َواهللَّو مو هي
وَلهو 8نووَر اهللَّي بيَأْفَواهي ي َأْرَسَل َرسو

َو الَّذي ( هو

له  يني كو َرهو َعىَل الده يوْظهي
قه لي يني احْلَ

َدس َودي كوونَ بياْدو َه امْلورْشي  .[4، 8]الصف:  هي َوَلْو َكري

عليه رمحة اهلل، بعد أن  واستمر احلال عىل ذلك، حتى قىض الشيخ نحبه والقى ربه

ذلك كل بلموس، وقد شهد وأقر نرش اهلل عىل يديه هذا اخلري املحسوس امل

 فذاك َشء أراده اهلل. منصف، بام يف ذلك األعداء،

رج للعالج، خ وكان يعاين من مرض الكبد، ،واشتّد به أملّ بالشيخ املرض ـاّم ول

ثم سافر أخرس إىل  فذهب إىل السعودّية، ثم إىل إمريكا، ثم رجع إىل السعودّية،

ة املكّرمة، بزانب صاحبيه امت بزّده، ودفن يف مكف ، ثم رجع إىل السعودّية،أملانيا

وكانت وفاته عليه رمحة اهلل باز والعثيمني، عليهم رمحة اهلل،  ابن اإلمامني،

عمر ناهز السبيعن هـ ، عن 4166/ربيع الثاين/ 40ت، ورضوانه، يف يوم السب

 واهلل أعلم. عامًا، تقريبًا،



 

 21 

 21 واحلصار       احلرب 

  عبدالرمحن حييى بن عيل  وأبالناصح األمني العالمة املزاهد

 احلزوري رعاه اهلل:

عبدالرمحن حييى بن عيل  وشيخنا املزاهد الناصح األمني أب ثم قام من بعده ادزبر،

بوصّية من الشيخ عليه رمحة اهلل، ليكون خليفته  ره،احلزوري أثابه اهلل وأعّز قد

 وعىل كرسّيه من بعده.

فقام شيخنا حييى رعاه اهلل خري قيام، وسار هبذه الدعوة عىل منوال شيخه إىل 

 األمام، حتى عزب الناس وقالوا: فعاًل، هذا الشبل من ذاك األسد.

وة كثريًا عام كانت الدع ولقد رأينا ورأس غرينا ما يلفت األنظار، حيث توسعت

تركها  وصارت دّماج ال يكاد يعرفها من يف زمن شيخنا مقبل، عليه رمحة اهلل، هعلي

 .ثم أتى اآلن، فإنه يرس فارقًا كبرياً  ،اهلل ةعليه رمح يف زمن الشيخ

ّ  ودذا ثر، ص الشيخ نرصه اهلل، وابتيل بأعداءاو وكان  من الداخل واخلارج، كو

نتنا ويدعون بدعوتنا من بني جلدتنا، فإهنم أصيبوا بداٍء أشّدهم من يتكلمون بألس

أّدس إىل الطعن فأثمر فزورًا مهلكًا، عظيم، وهو داء احلسد، ثم حلقه احلقد، 

ومن دار احلديث  من شيخنا حييى سّلمه اهلل، الشديد والكالم القبيح والتحذير

 السلفية بدّماج حرسها اهلل.

ه اهلل للصِب واالحتساب، كشيخه اإلمام الوادعي وقد وّفق اهلل شيخنا الكريم أعزّ 

وعلم أنه مقصوٌد والدعوة مقصودة،  فصِب واحتسب ووّطن نفسه  عليه رمحة اهلل،

ي لذلك، فكان اهلل يف عونه والنرص حليفه، كام قال سبحانه: ابيري  نَ َواهللَّو َمَع الصَّ
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نَّ اهللَّو مَ [، وقال عزوجل: 614]البقرة:  َ هو َوَلَينرْصو و يزٌ ْن َينرْصو يٌّ َعزي  إينَّ اهللََّ َلَقوي

 [.10]احلج: 

ّساد واملرىض، وال يزالون واحدًا بعد اآلخر، والشيخ ماٍض، والدعوة  فتساقط احلو

تشّق طريقها، ونحن نسري بعدها، كام كان يقول شيخنا مقبل عليه رمحة اهلل، 

ْم إينَّ وصدق ربنا إذ يقول:  ْنَك َقْودوو َة هلليَّي مَجي  َواَل حَيْزو زَّ
يمو اْلعي

يعو اْلَعلي
مي َو السَّ  يًعا هو

نَي اَل [، وقال عزوجل: 23]يونس:  نَّ املْونَافيقي
نينَي َوَلكي ْؤمي ْلمو

وليهي َولي َرسو
ةو َولي زَّ

َوهلليَّي اْلعي

ونَ   [.8]املنافقون:  {َيْعَلمو

أيّس  كأولئ أن ويطول عزبي، من صنع هؤالء، فال يعتِبون بمن سبقهم، عىل

الذي كانو عليه،  وتنّكروا للحق يوم أن خالفوا وانحرفوا، وأخف من هؤالء،

كيف ذابوا وماعوا كام ينامع امللح يف املاء، بعد أن طلبوا العلم ومشوا يف طريق 

 ، فإنا هلل وإنا إليه راجعون، ونسأله سبحانه العافية والسالمة والثباتاحلق دهراً 

 .حتى املامت

اهلل، وكيف سار هبذه  رعاه، فضل هذا الشيخ وفاهم كل عاقلوقد ظهر اآلن ل

 حيث نفًا وثباتًا،و عّزاً  رب العاملني سبحانه، وزاده اهلل الدعوة سريًا موّفقًا، من

التي قام هبا ، واملؤامرة الكبرية الدمهاء، العظيمة هذه الفتنة وقف وصمد أمام

السنة وطلبة العلم األخيار،  ، ألهلار االنار، من احلرب واحلصاراحلوثة الفّز 

 .، كام سيأيت بيان ذلكيف دار احلديث السلفّية بدّماج حرسها
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 الفصل الثاين: -*

 ومؤسسهم ،األنار الفّزار نبذة خمترصة عن الرافضة احلوثة. 

 به اإلسالم واملسلمني، دو ظهور ووجود هذه الفرق والطوائف اهلل وإن مما ابتىل

تعمل يف هدم اإلسالم وتشوُّيه، إال أن بعضها أشّد من  وكلها ،املنحرفة الضالة

كانت الرافضة أشّد خطورة عىل اإلسالم واملسلمني، وألهنا فرقة  ودذا بعض،

ُّيودية، أوّسست عىل الزندقة من أول يوم، عىل يد مؤسسها عبداهلل بن سباء 

بن أيب طالب يل بع أمري املؤمنني أيب احلسن عاليهودي لعنه اهلل، يف عهد اخلليفة الرا

 ريض اهلل عنه وأرضاه، كام هو معلوم لكل مسلم عرف دينه.

من الطعن يف  ، ليتمكنواوحب أهل بيت النبي  وهي فرقة تّدعي مواالة

 اإلسالم من الداخل، وقد فعلوا ذلك لعنهم اهلل.

من املسلمني، يف تلك  ميط ُّيودي وجمويس، انتقامًا ملا حصل دطخت اوهذ

منذ نبغ نور اإلسالم، وقد دعاهم رسول  سيام فتح فارس، المية،الفتوحات اإلس

ونقض  فأبوا إال الكفر واملؤامرة واخليانة ،اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل اإلسالم

 وغريهم.ة، وبني قينقاع، من بني النضري، وبني قريظ العهود، كام حصل

وقتل بعضهم،  من ديارهم،فلهذا أجالهم النبي صىل اهلل عليه وسلم، وأخرجهم 

ة، وسبى نسائهم وذرارُّيم، جزاء دم عىل تلك اخليانة، يف غزوة كبني قريظ

 نقضوا العهد، وحالفوا األحزاب عىل رسول اهلل صىل عليه وسلم اّم ـاألحزاب، ل

 .قرابة شهر وأصحابه، وقد جاء أولئك األحزاب إىل املدينة وحارصوها
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حّل الفتوحات اإلسالمية، وما ، من تلك وهكذا أيضًا، مليا حصل بعد موت 

أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه  باليهود، حيث أجالهم الفاروق

 من جزيرة العرب. وأخرجهم وأرضاه،

، من دخول اإلسالم واملسلمني إىل قعر والنصارس وهكذا ما حصل للمزوس

ب ذهوهي دولة فارس والروم، ف العمالقة، الدول ديارهم، والقضاء عىل تلك

ر بن ، يف عهد الفاروق، أمري املؤمنني عملك قيرص الرومفارس، ومو  لك كّسسمو 

 .اخلطاب ريض اهلل عنه وأرضاه

فلهذا محلوا احلقد والكراهية لإلسالم واملسلمني، ومن ذلك احلني، وهم يسعون 

أفضل وأسهل لدُّيم، من رضب اإلسالم بكل قواهم، لإلنتقام، ومل جيدوا شيئًا 

ن الداخل، عن طريق، هذه الفرقة الرافضّية املزوسّية اخلبيثة، بانتحال واملسلمني م

ما تقدم ذكره، من حب أهل البيت، ويف املقابل، الطعن الرصيح، يف اجلناب 

، بل ويف ويف الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم وأرضاهم ّنفه اهلل، النبوي،

بقوا لدين اهلل أصاًل واليالصمجلة وتف اإلسالم  فرعًا. ، فلم يو

وهذا يف احلقيقة سهل، عىل أولئك اخلنازير، حيث أهنم جينّدوا ويغدقوا باألموال، 

ا، إلنزاح مرشوعهم التخطيطي، للقضاء عىل اإلسالم وأهله، وهم من يملكه

بأبسط وأقل تكلفة، مقارنة بتلك املعارك واحلروب، التي خيوضوهنا، ويف األخري 

واجهة عند م وال يثبتون دمار؛ ألهنم ال يقوونال جينوا إال اخلسائر، وادالك وال

  ، وقد جّربوا ذلك مرارًا.نياملسلم
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الزمن بالذات اشتّد مكرهم وخبثهم وعداوهتم لإلسالم وأهله، فليس بلٌد هذا ويف 

امللعونة، تبّث سمومها وَتّرع  ةمن بلدان املسلمني، إال وفيه حثالة من هذه الفرق

التي بلد العراق وسوريا واليمن وغريها عنّا ببعيد،  املصائب واملحن، وما املسلمني

 منهم. تئن وترصخ من أفعادم اإلجرامّية، ومعتقداهتم الكفرّية، عياذًا باهلل

إمريكا وإرسائيل وإبليس اللعني، بل هم أتباع وجنود فهم أحفاد املزوس وجنود 

 الدّجال يف مخر الزمان.

منهم، من قديم الزمن وإىل يومنا هذا، ها وحّظها طست البالد اليمنية قذولقد أخ

ه حسني الذي عظمت فيه فتنتهم وعداوهتم، منذ أن قام بدر الدين احلوثي وابن

لنرش الفكر الرافيض االثنى  ،يف بالد صعدة وغريها يااخلبيثان الزنديقان، فسع

 عرشي، بعد أن رجعا من دولة إيران الرافضية.

، والقى هذا التأسيس يف بداية (1)ؤمنفقد قاما بتأسيس ما يسمى بالشباب امل

األمر دعاًم وُوياًل، حتى من الدولة اليمنية نفسها، وإلن القصد كان لرضب الفكر 

، كام يزعمون، ثم انقلب السحر عىل الساحر، ووقع يف احلفرة حافرها، (2)بالفكر

 وعّم البالء، وإىل اهلل املشتكى.

أيام الثورة  ،ًا، حتى أخذوا مدينة صعدةوُّكن هؤالء الفّزار األنار شيئًا فشيئ

واالنقالب عىل احلكومة اليمنية السابقة، وبعد أن خاضوا معها سّتة حروب، ظهر 

فيها من اخليانة والعاملة ما اهلل به عليم، كام سيأيت، وإال فهذه الرشذمة أحقر 

                                                           

 م، ومّم إنشاء العديد من المراكز الصيفّية.0991كان بداية مأسيس هذه الحركة، في عام  (0)

السّنة، بعد أن ظهرالشيخ عليا رحمة اهلل، وظهرت دعوما الزكّيية  المباركية، حتيى ال    أي ضرب الشيعة بأهل  (2)

 يقوى أحٌد ويتمّكن من الساحة، وهذه سياسة حمقى، أّدت بهم آخر المطاف إلى الحيرة، ووقع الفأس على الرأس.
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مع أهل السنّة، ونّكست  ومواجهتم وأضعف ما يكون، وقد فوضحوا يف حرهبم

ْيَطاني َكاَن َضعييًفاسهم، رؤو  [.02]النساء:  إينَّ َكْيَد الشَّ

ين اذهب إىل إيران وتلّقى الفكر اإليرقد  حسني بدر الدين احلوثيادالك وكان 

اإلثناعرشي، وقبله والده بدرالدين احلوثي، وكان حسني احلوثي قد ذهب أيضاً 

 اهلل هنالك، ورجع وقد حسن نرص بذلك املزرم، املدعو ة إىل لبنان، والتقىيارز

اقتنع بام أخذه من ذلك الفكر اخلبيث، وحّفزه إىل أن يكون هو املذكور يف ذلك 

الكتاب الذي رجع بعدة نسخ منه، ووّزعها عىل مريديه وأتباعه، وهو كتاب 

الكوراين العاميل، ويف هذا الكتاب نقوالت وروايات  ملؤلفه عرص الظهور

ة يف اليمن، وأن الذي سيقوم هبا رجل يامين من أهل شيعّية عن الثورة اإلسالمي

 وذلك قرب خروج املهدي املنتظر لدُّيم. البيت، وأن اسمه حسن أو حسني،

: إنه ورد يف شأن اليمن عرص الظهورقال عيل الكوراين العاميل يف كتابه 

ديث صحيحة اأحاديث متعّددة، عن أهل البيت عليهم السالم، منها بضعة أح

هي تؤكد عىل حتمّية حدوث هذه الثورة، وتصفها بأهنا راية هدس، ُّهد السند، و

لظهور املهدي عليه السالم وتنرصه، بل تصف عّدة روايات بأهنا أهدس الرايات 

، مثل تأكيدها عىل يف عرص الظهور عىل اإلطالق، وتؤكد عىل وجوب نرصهتا

 ة راية املرشق اإليرانّية وأكثر.........نرص

وَتّدد األحاديث وقتها بأنه مقارب خلروج السفياين، يف شهر رجب،  إىل أن قال:

املعروف  ،، وأن عاصمتها صنعاء، أما قائدهاأي قبل ظهور املهدي ببضعة شهور
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يف الروايات باسم اليامين، فتذكر رواية أن اسمه )حسن( أو )حسني( وأنه من ذرّية 

 .........(1)يف متنها وسندها لة للمناقشةزيد بن عيل عليهام السالم، ولكنها قاب

إىل أن قال: فام هو السبب يف أن ثورة اليامين ورايته أهدس من ثورة اإليرانيني 

ورايتهم؟ حيتمل أن يكون السبب يف ذلك، أن األسلوب اإلداري الذي يستعمله 

داري اليامين يف قيادته السياسّية، وأدارة اليمن أصح وأقرب إىل النمط اإل

أهدس بسبب  وحيتمل أن تكون ثورة اليامين، ساطته وحسمهاإلسالمي، يف ب

 ........ ....سياسته احلاسمة مع جهازه التنفيذي

إىل أن قال: ولكن املرّجح أن السبب األسايس يف ثورة اليامين أهدس، أهنا َتظى 

برشف التوجيه املبان من املهدي عليه السالم، وأهنا جزء من مبان من خّطة 

 . اهـ(2)ذ توجيهه منهيترشف بلقائه، ويأخالم، وأن اليامين حركته عليه الس

ويبدوا أن تواصل حسني بدر الدين احلوثي مع إيران، وزيارته إىل لبنان، حّفزت 

معه  فيه الرغبة، يف أن يكون هو املذكور يف هذه الروايات الشيعّية، فقد استصحب

رشه بني أتباعه العديد من النسخ، لكتاب الكوراين هذا، وقام بتوزيعه ون

تداول بني األهايل والناس عمومًا،........إىل قودم: ويبدوا  ومنارصيه، وأصبح يو

                                                           

 حة.هذا يدّل على أنهم ال يثقون بأنفسهم، فضاًل عن هذه الروايات المكذوبة والمفضو (1)

( لم موعيية ميين 88 – 87)ص« الحوثّييية فييي اليييمن األلميياع المذهبّييية فييي ظييل التحييوالت الدولّييية   »نقيياًل ميين كتيياب   (2)

« الحيرب فيي ديعدة   »لعيادل األحميدي، و   « الزهر والح ر»الباحثين، وهناك عّدة رسائل ومؤلفات في هذا المعنى، منها: 

« التحيييوالت الزيدّيييية وعواميييل ظهيييور الحوثّيييية»رحمن الم اهيييد، و لعبيييدال« التشيييّيع فيييي ديييعدة»لعبيييداهلل الصييينعاني، و  

لعصييام عبييدالفتاح، و   « الحوثيييون وم،يينا ورائهييم إيييران    »لعلييي الصيياد ، و   « ميياذا معييرف عيين الحييوثيين    »للَح يير،ي، و 

لعليي الصياد ، وخيرج أخييرًا كتياب      « مياذا معيرف عين حيزب اهلل    »لفيؤاد أحميد، و   « دواعق ومصائب قادمة من إيران»

فيي جيزئين،   « كشي  أسيرار الحيوثيين ونهيوي حمّيية المسيلمين      »خينا الشيخ سعيد بن دّعاس اليافعي رحميا اهلل، بعنيوان   أ

وهو من أجمل ما كتب في هذا البياب، حييو والشييخ سيعيد رحميا اهلل مؤلي  سيلفي، أميى بنقيوالت ليبية، فيرّد ومكّليم عليى              

الحوثّيية فيي   »ى ضوء السياسة والصحافة، وقد مع بت من كتياب  ضوء المعتقد الصحيح، برالف من مقّدم، فإن كالمهم عل

 فإن أدحابا يربطون خبط عشواء، خادة في الثلو األخير من الكتاب.  « اليمن
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أن احلديث عن ادعاء احلوثي للمهدّية، بادئ احلرب معه، كان بسبب انتشار هذا 

 . اهـ(1)، وتناقل العامة ما فيه، يف اافظة صعدةالكتاب

لك، بني أهل صعدة، عىل مرأس وفعاًل بدأ احلوثي الرّشير، بدعوته تقلت: 

اخلنادق  ومسمع من الدولة اليمنّية، وبدعم داخيل وخارجي، وصار حيفر

إىل مستوس َتميع وناء  ويتمرتس، وجيمع ويكّدس األسلحة، بصورة كبرية،

، بل وتلقى الدعم اخلارجي، األثامنتلك اإلسلحة من ااّلت بيع السالح، وبأغىل 

 سيأيت.] اإليراين اإلمريكي[ كام 

 بني ،والتعاون املشرتك ،العالقة احلميمةو ،الدفاع املستميت

 وبني وإمريكا وسائر الفّزار  ،ثة األنارحلواو الرافضة

 :التعاون املشرتك -4

 حّسّيًا  سواء كان ذلك ،الفّزار ليس خيفى مدس التعاون املشرتك بني هؤالء

وقد نورش ذلك ران، إمريكا وإرسائيل وإيبني  عسكرّيًا،واقتصاديًا  وياً نمعو

السلحة وقطع الغيار التي ن اأ ومنها بيع األسلحة، حيث وذيع، مع َتفظهم،

 ،رسائيلينيإن خِباء أ، كام َتاوزت مائة مليون دوالرا ،رسائيل اليرانإباعتها 

، عىل استعامل تلك االسلحة ،ي اإليراينرس الثوراحللتدريب  ،يرانإوصلوا 

                                                           

 (.88المصدر السابق )ص (1)
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نْ وهكذا بيعت كميات كبرية من األ قيَبل إمريكا،  سلحة والذخائر، إليران، مي

 .(1)عن طريق إرسائيل

 م/إىل مصادر مل يسّمها، 6/1/6001موقع )الوحدوي نت( يف / نسب قدو

قودا: إن السفري اإلمريكي ُّكن من ناء مستودع كبري لألسلحة، من 

مليون( دوالر، يف إطار ما يسّمى بمحاربة  400)القبائل اليمنّية، بمبلغ

إلرهاب!، كام قام بزيارة إىل مديرية رازح، اصطحبه خالدا، مدير املديرية، ا

لزيارة منطقة جبل حرم، حيث قام برشاء مدفع تركي قديم، مقابل وعود 

( فردًا من قبيلته، بالعمل 430لشيخ املنطقة، الذي يملك املدفع، باعتامد )

ّدمت عِب وسطاء إىل احلوثي وأتباعه،  بدليل وجود أسلحة العسكري، وأهنا قو

متطّورة، وكّميات من الذخرية، بل اكتشف خمازن يف صعدة، حيث ينترش 

 اهـ.(2)أتباع احلوثي

وهذا كّله قبل أن تبدأ احلرب واملعارك بني الدولة اليمنّية واحلوثة الفّزار، بأشهر 

وأن  يسرية، مما يدل عىل خمّطط ُّيودي إمريكي إيراين، ال شّك فيه وال ريب،

 ة محيمة، والتعاون متبادل، والدعم جاٍر، واأليام حباىل، وستضع قريبًا.العالق

                                                           

هذا وقد ذكر هذا الربر م لة " لوبوان " الفرنسية و م لة " استرامي يا " الشهرية اللبنانية، ويرى هذا المركز أن  (1)

الدعم العسكري باألسلحة من إسرائيل إليران، هو في مقابل ما محظى با الحكومة اإلسرائيلية من سيطرة اقتصادية 

 [.040/ 52ظاهرة  في إيران، م موع مؤلفات ماريخ الرافضة ]

 «.الحوثّية في اليمن»و « الزهر والح ر»من كتاب:  (2)
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 واأللفة واملحّبة: وأما عن العالقة احلميمة

  ما نرشته بعض القنوات والصحف، من تلك اللقاءات الّّسّية، بني اليهود

والرافضة جموس إيران، وما حيصل عند اللقاء من املعانقة الشديدة، 

ت احلارة، إىل مستوس وضع الفم عىل الفم للتقبيل، كام وتبادل تلك القبال

 هو ظاهر يف تلك الصور التي نرشت.  

  يف ترصحيات بعض اليهود واألمريكان، فمن ذلك  جاء ماويؤّكد ذلك

: مل أر يومًا يف الشيعة أعداًء 38قول شارون اليهودي يف مذكراته، ص

 اهـ. !!!!!!!.إلرسائيل، وال حتى يف الدروز

 يامك، رئيس مجعية ُّيود طهران، لوكالة أنباء قدسنا: إن اليهود وقال س

خالل وجودهم يف إيران، والذي استمر أكثر من ثالثني قرنًا، مل يواجهوا 

أية حركات عدوانية مضادة، وهذا يعتِب من مفاخر الثقافة اإليرانية، وأن 

يف  اإلمام احلميني أّكد عىل مبدأ رعاية كامل حقوق الطائفة اليهودّية

 اهـ .!!!!!!!إيران

 حييى بن بدر الدين  ،الناطق الرسمي عن احلركة احلوثّية يف اخلارج وباددم

إن إمريكا مل تكن يف يوم من ، نفس الشعور، حيث قال: قاتله اهلل احلوثي،

  .اهـ!!!!!!! األيام عدوًا للحوثي، كام مل يكن احلوثي وأتباعه أعداءًا دا.

م، وقال نحوه 62/1/6003ربّية، بتاريخ كام يف حوار مع قناة الع
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، وقال نحوه يف م66/3/6003ناة العربّية بتاريخ لِبنامج نقطة نظام يف ق

 إرسائيل.

 ،الدخول يف  من احلوثة الفّزار األنار، ملا طلبت الدولة اليمنية اجلديدة

أن عرضوا عىل الدولة مخسة نوط، ومن هذه  رّدهم،احلوار، كان 

 (1)ن يكون ذلك أي ]احلور[ َتت رقابة األم املتحدةالرشوط اخلمسة: أ

!!!!!!! 

  ليس للحوثة الفّزار خصوصًا، وال للرافضة عمومًا، أي موقف جهادي

 ضّد إمريكا وإرسائيل، فليس إال الرصاخ، واملوت والقتل للمسلمني.

  ،وصارت إيران يف وهكذا توليت إمريكا دّمرها اهلل، للرافضة بالد العراق

هي التي َتكم العراق، وأصبحت املزازر واملقابر اجلامعية احلقيقة، 

 للمسلمني، تتزايد يومًا بعد يوم، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

  أن بعض الدول الرافضية، ومن يتبنى هذا الفكر، هم أقرب ما يكون إىل

ْن قيَبل اليهود، كاملزرم حسن نرص اهلل، رئيس حزب  ،فلسطني املحتّلة مي

، الذي حياد فلسطني، وَتّده سورّيا وحيّد سورّيا العراق، وحيّد اهلل اللبناين

بوجود النووي  مع تبّزحهم العراق إيران، ومع هذا مل حيّركوا ساكنا،

 والصواريخ الدقيقة.

                                                           

الشعارات البّراقة، والتالعب في عقول الناس، فمن هي األمم المتحدة؟ فانظروا أيها المسلمون، وال مردعوا بتلك  (1)

 أليست إمريكا وإسرايئل، ومن معهما من دول الكفر، التي ممثل هذا الم لس. 
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 :وأما الدفاع املستميت -6

  فيظهر من ترصحيات السفارة اإلمريكية، وهي تعِّب عن موقفها ضّد هذه

  !!!!!!!.احلرب يف صعدة باهظة الثمناحلروب، قائلة: إن تكلفة 

  وهكذا اخلارجّية األمريكية، تصف أن ما جيري يف صعدة، بأنه إفراط يف

 !!!!!!!.استخدام القّوة، وانتهاك سافر للقانون الدويل

  أن السفري اليمني لدس إمريكا، رجع إىل اليمن اماًل بتلك الرسالة، التي

ًا ومهلة، لوقف احلرب يف مضموهنا، إعطاء الدولة اليمنية َتذير

 !!!!!!!صعدة

  مريكا مل تصنّفهم يف قائمة اإلرهاب، مع أن احلوثة األنار، يرصخون إأن

 لكاذب، املعادي إلمريكا وإرسائيل!!!!!!!لياًل وهنارًا بذلك الشعار ا

 ،د اخلناق عىل احلوثة األنار الفّزار عند حصارهم وحرهبم  أنه لـاّم شو

 املباركة، السلفية وقيام تلك اجلبهات بدّماج، لدار احلديث السلفية

الشديدة، حتى صاروا يف الرمق األخري، و القوّية وتلقينهم الرضبات

حصل التّدخل اخلارجي، والضغط عىل الدولة اليمنية، إليقاف تلك 

بصورة وبأخرس، وتّم ذلك، وإن كان يف الظاهر، أن الدولة  اجلبهات،

 نيأفال يكفي هذا معرش املسلمحلوار، تدخلت إلقاف احلروب، من أجل ا

 وأطّم. أعظموما خفي والعقالء، 
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احلوثة وعمومًا،  ،وفضائح الرافضة كفرّيات وزندقةبعض 

 .، خصوصاً األنار الفّزار

  حيث قال اعتداء املحطوري الرجس النزس، عىل رسولنا الكريم ،

 معاوية؟ واحده أتتني، قالت: اشتي أعرف رأيك يف املحطوري أخزاه اهلل:

قلنا: مالك شغلة، قالت: وال، قال: فتحت دا البخاري ومستدرك 

احلاكم، بعدين ابرص، وان هي، مه، مكرّشة، فقلت: ما يف؟ هذا النبي مش 

مقطع  ، من(1)ّق والديه.اهـ كالمه قبحه اهللاأنا، مش أنا، هو النبي ع

 :هذا الرابط عىل منشور عِب اإلنرتنت،

http//www.youtube.com/watch?v=mHuJgkxca&F

eature=related 

عنهم  ، كام هو معلوم وثابتوغري ذلك كثري، من طعوناهتم يف رسول اهلل   

، إذ أن ، وال فرق بينهم وبني سائر الرافضة يف العاملبأصواهتم وأقالمهم اخلبيثة

 .املرشب واحد

  ويكفي من ذلك قول أحد أنزاسهم، وهو خياطب رسولنا الكريم ،

خطًأ كبريًا، حني خرجت من الدنيا، ومل  أخطأتيا رسول اهلل، : قائالً 

تويص إىل أحد، أنت تتحمل تبعات هذه األمة، وأنت تتحمل مسئولّية 

 ت هذه األمة، وضياع هذه األمة، وفتنة هذه األمة !!!!!!!هذه األمة، وبليّ 

                                                           

 يقول هذا الكالم، وهو في بلد إسالمي، وفي يمن اإليمان والحكمة، فكي  لو خرج منا. (1)
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 (1)، سوف يدخل فرجه النارن رسول اهلل وقول أحد كالهبم: إ 

ئشة وحفصة، ريض اهلل عنهام، عا وهي املرشكات، وطئنه أل !!!!!!!

 اهلل، زنادقة الرافضة واحلوثة األنار الفّزار. سوأخز

 ،رئيس اكمة الشيعة العليا يف لبنان: إن  أخزاه اهلل، وقول االشتياين

الرسول إذا أخِب عن األحكام الرشعّية، مثل )احليض والنفاس( جيب 

 عن األمور الغيبّية، مثل )احلور والقصور( تصديقه والعمل به، وإذا أخِب

 .(2)فال جيب التدّين به

 وهو إمامهم وقدوهتم يف  ،وسخطه ، عليه غضب اهللادالك وقال اخلميني

هذا العرص، والذي بلغ تكلفة قبته التي عىل قِبه، )سبعة مليار دوالر(، 

لعدالة يف : لقد جاء األنبياء مجيعًا، من أجل إرساء قواعد اقال قبحه اهلل

العامل، لكنهم مل ينزحوا، حتى النبي امد، خاتم األنبياء، الذي جاء 

مل ينزح يف ذلك، وأن  إلصالح البرشّية، وتنفيذ العدالة وتربية البرش،

الشخص الذي سينزح يف ذلك، ويريس قواعد العدالة يف مجيع أنحاء 

هو املهدي  يف مجيع مراتب إنسانية اإلنسان، وتقويم االنحرفات، العامل،

 !!!!!!! (3)املنتظر

                                                           

 أحد كبار شيوخ الحوزة. ، وهو علي غروي،«كش  األستار»كما في  (1)

 «.بحر الفوائد»كما في  (2)

هـ ، ونقل في إذاعة لهران، كما 0411/ شعبان /5كما في خطاب لا، ألقاه بمناسبة ذكرى مولد اإلمام المهدي، في / (3)

 نشرما الصح  وبعض وسائل اإلعالم.
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 إن لإلمام مقامًا امودًا ودرجة سامية وخالفة : ال رمحه اهللاخلميني  وقال

تكوينية ختضع لواليتها وسيطرهتا مجيع ذرات هذا الكون، وإن من 

رضورات مذهبنا أن ألئمتنا مقامًا ال يبلغه ملٌك مقرب وال نبي 

  !!!!!!!(1)مرسل

  :رضوريات مذهبنا أن ال ينال أحد املقامات املعنوية  إن منوقال قبحه اهلل

وال نبي مرسل، كام روي عندنا بأن  ،ال ملك مقرب ،الروحية لألئمة

 :قبل تكوين هذا العامل، وأهنم قالوا ،األئمة كانوا أنوارًا َتت ظل العرش

وال نبي مرسل، وهذه  ،أن لنا مع اهلل أحواالً ال يعيها ملك مقرب

 !!!!!!!(2)سس واألصول التي قام عليها مذهبنااملعتقدات من األ

  :إننا ال نعبد إدًا يقيم بناًء شاخمًا للعبادة والعدالة والتدين، ثم وقال امللعون

وجيلس معاوية وعثامن وسواهم من العتاة يف مواقع  ،يقوم هبدمه بنفسه

 !!!!!!!(3)بتقرير مصري األمة بعد وفاة نبيهاإلمارة عىل الناس، وال يقوم 

  غلّوهم املفرط يف أئمتهم، ويف أهل البيت، وتفضيلهم لعيل وابنه احلسني

ريض اهلل عنه،  اً ن علي، وقودم: إ(4)ريض اهلل عنهام، عىل رسول اهلل 

                                                           

 للرميني.« الحكومة اإلسالمية» (1)

 للرميني.« والية الفقيا» (2)

 للرميني.«   األسراركش» (3)

، وبين نسب الحسين، فيقول: الحسين، أبوه علي ابن أبي لالب،  صعمل أحدهم مقارنة، قبحا اهلل، بين نسب النبي  (4)

وأما فالمة الزهراء، وجده رسول اهلل، وأما رسول اهلل، فأبوه عبداهلل، وأما آمنا، وجده عبدالمطلب، إذن الحسن أفضل. 

 ن موسوعة األديان والمذاهب، لممدوح الحربي.كما هو مس ل بصوما، م
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ريض اهلل  وأن زيارة قِب احلسني وأنه املترصف بالكون، وجه رب الكون،

 .  (1)، وأن احلج عندهم إىل كربالءأفضل من سبعني حزة وعمرة عنه،

 ريض  عائشة أم املؤمننيويف الرشيف،  اهلل طعنهم يف عرض رسول

 ،اهلل عنها وأرضاها، الطاهرة املطّهرة، املِّبأة من فوق سبع سموات

يف  أخرجوا لعبة أطفال، باهتامها مما بّرأها اهلل منه، ومن خبثهم لعنهم اهلل،

ّدد ذلك رعىل الزناد،  ضغطتبشكل مسدس أو ميل، إذا  ،هذه األيام

من أجل أن ينشأ األطفال عىل  وت: إلعن السيدة عائشة !!!!!!! ؛الص

ذلك، فلعن اهلل من صنعه، ومن باعه، ومن محله، ومن رّوجه وصّدره إىل 

 .، عاملًا بذلكبالد املسلمني

  وكام كان يفعل ادالك حسني احلوثي، لعنه اهلل، يف يوم الغدير، يأمر

قم عليها موهنا، ويقول: هذه عائشة، التي مل يو أصحابه أن يأتوا بكلبة، ثم ير

 احلد!!!!!!!

 بام ذلك اخللفاء يف أصحاب رسول اهلل  ،الشديدة نهمتكفريهم وطع ،

 الثالثة، ريض اهلل عنهم أمجعني.

 وأن ما بأيدُّيم من واّرف َتريفهم للقرمن الكريم، وزعمهم أنه ناقص ،

 .الكامل مصحف فاطمة املزعوم، هو القرمن

                                                           

 موسوعة األديان والمذاهب، للحربي.. (1)
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 بزعمهم  م للمصاحف التي يف أيدي املسلمني وُزيقها وامتهاهنا،وطئه

 عند ذكر اخلروقات.وسيأيت بيان ذلك يف الفصل التاسع عرش،  أهنا اّرفة،

  ،وحذف ، تغيري املنهج الدرايس يف اليمنبمطالبة احلوثة الفّزار األنار

ة مثل سورة النور، التي فيها ذكر حادث ،بعض سور القرمن الكريم منه

، والتي بّرأ اهلل فيها أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها، مما رميت بهاإلفك، 

 !!!!!!!يثري النعرات الطائفّية ذلك مما بحزة أن

 كام هو ثابت ومشهور  ،، وكذلك اللواطالزنى املحضو املتعة دعوهتم إىل

 عنهم، يف كتبهم وأقوادم وأفعادم، وكام كان يفعل اخلميني لعنه اهلل، بل

، وهو السيد حسني املوسوي، بعد أن ًا لهنقل عنه من صحبه، وكان صديق

وملا حان  ....... قال املوسوي: تاب وأقلع عن ذلك املذهب الكفري،

وقت النوم وكان احلارضون قد انرصفوا إال أهل الدار، أبرص اإلمام 

ولكنها مجيلة جدًا، فطلب  ،اخلميني صبية بعمر أربع سنوات أو مخس

فوافق أبوها بفرح  ،إحضارها للتمتع هبا ،من أبيها سيد صاحب اإلمام

ونحن نسمع بكاءها  ،بالغ، فبات اإلمام اخلميني والصبية يف حضنه

 !!!!!!(1)ورصخيها

وكذا يفعل احلوثة الفّزار األنار، عندنا يف اليمن، الدعوة إىل اإلباحّية والعهر، 

ء ذلك يف فتوس ادالك بدر كام جا زعموا، للمزاهدين، خاصة ،بدعوس املتعة

                                                           

 31ص« هلل ثم للتاريخ، كش  األسرار ومبرئة األئمة األلهار» (1)
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وهذه نص الفتوس مع  رّدًا عىل سؤال إحدس الزينبيات،الدين احلوثي لعنه اهلل، 

 :وعليها ختمه كام نرش يف تلك الورقة،، السؤال املقّدم

 بسم اهلل الرمن الرحيم

أدام موالنا وحبيبنا السيد العالمة اإلمام بدر الدين احلوثي،، سامحة مية اهلل العظمى

نحن مجاعة من املؤمنات الزينبيات، املنارصات للمزاهدين،   جمده ونرصه،اهلل

العظمى، وموالنا اإلمام بدر الدين احلوثي  نوّد أن نسأل مية اهلل َتت قيادتكم،

بأن مجاعة من املزاهدين املنصورين، قد وّجهوا إلينا الدعوة، حلضور  حفظه اهلل،

وقالوا بأن املتعة اجلامعية أكثر سبعني مجاعي، يف إحدس احلسينيات للتمتع،  لقاء

أحد العلامء يف املنطقة؟ فنفى علمه بأي َشء  مّرة من التمتع منفردًا، وقد سألنا

وقال إهنا من البدع، وقد شّكك يف هذه الفتوس أحد  يتعلق هبذا النوع من املتعة،

ي من الشباب املؤمن، بقوله: إن هذا العامل سلفي وناصب املزاهدين، قيادات

: هل جيوز لنا التمتع اجلامعي؟ ألن إقامته اصور بعّدة ومرتد، فنسأل سامحتكم

هو سّد رغبات  فقط، أي أقل من ليلة، وإن الغاية من هذا اللقاء التمتعي، ساعات

من، من الذين ال يستطيعون النكاح، النشغادم جيش املزاهدين، من الشباب املؤ

ربعه لتزهيز املزاهدين بالسالح، يعود  باملعركة مع النواصب، وأن أجر التمتع

 !!!!!!!أجيوبنا جزاكم اهلل خري جزاء املحسنني؟

 أمة الغفور امد احليداين/ الزينبّية

     .للمزاهدين يف حيدان ومرانبة عن كوكبة الزينبيات املنارصات، نيا
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 هـ4160/شوال/40

 بسمه تعاىل

، وقد حاول النواصب تشكيكنا املعلوم أن زواج املتعة حالل مبارك يف مذهبنامن 

، ومنعنا منها، خمافة أن يتكاثر أبناء مذهبنا، ويكثر عددنا، وتصبح قّوة كبرية فيها،

لذلك ننصح أبناء املذهب من عدم التحّوط من أي َشء، يتعلق بزواج املتعة، وإن 

إقامة اللقاءات للمتعة اجلامعية، هي من األمور التي أجازها مراجعنا العظام، مع 

أخذ احلذر من عدم دخول أحد من غري أبناء املذهب وأتباعه، ومن أبناء العامة، 

هذا هو السبب يف  تلك اللقاءات؛ لكي ال يّطلعوا عىل عورات املؤمنات، ولعل

كراهية الناصبة من السلفيني للمتعة، ومن املعلوم أن التمتع مع أحد املزاهدين 

لذلك  ل احلفاظ عىل املذهب ونرشه،أكثر أجرًا من غريه؛ ألنه يبذل دمه من أج

نرجو من الزينبيات عدم التبخل عليهم بيشء، مع ما منحهم اهلل من نعمة 

 بأجسادهن وأموادن.

، ألخذ اإلذن منه، عت أحد وكالئنا املعتمدينلذا ندعو األخت الزينبية إىل مراجو

ْن قيَبل يف إقامة تلك اللقاءات، حتى تكون َتت مراقبة تامة وسيطرة مطلقة، مي 

 ين، وفقكم اهلل إىل ما فيه اخلري!!!!!!!قيادة املزاهد

 .هـ4160/شوال/48/ .بدر الدين احلوثي وفقه اهلل

هذه مقتطفات، وقطرة من مطرة، مما عند القوم، من الكفر الرصاح، والزندقة 

واإلجرام، ولوال خشية اإلطالة واخلروج عن املوضوع، لذكرت ما يّّسه اهلل، من 
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، (1)اهتم وزندقتهم، التي تقشعّر منها اجللود، وتقطر منها القلوب دماً بحر كفريّ 

ويا هول مصيبة من اغرت هبم أو دافع عنهم، والتمس دم العذر، وأهنم مسلمون، 

، إىل مخر تلك الشقشقة والفلسفة الريمّية املعِبّية ستحل دمائهم وال أموادمال تو 

 .، عامل اهلل صاحبها بام يستحقاملقيتة

ليت شعري، ما أوصله إىل هذا، إال احلقد واحلسد، واملضادة للحق، واملهم و

يسقط حييى، ولو عىل حساب الدين، نعوذ باهلل من الشامتة، واحلور بعد الكور، 

والضالل بعد اددس، فاللهم إنا نسألك الثبات، وإذا أردت بعبادك فتنة، أن 

 تقبضنا إليك، غري مفتونيني.

                                                           

ولمن أراد معرفة المزيد عن الرافضة، وما ينطوون عليا من الكفر المحض؛ فهناك كتابات كثيرة حولهم، ونقوالت (1)

هم ومراجعهم، بل ومن أدوامهم، فقد قام ممدوح الحربي شكر اهلل لا، بعمل جليل، وجمع سلسلة ليبة، أبان مثبتة من كتب

فيها حال هؤالء الف رة الزنادقة الم وس، وهكذا عبداهلل السلفي شكر اهلل لا، وغيرهما، وقد نجشر ذلك في الكتب وفي 

 األشرلة وفي شبكات اإلنترنت.

شك في كجفر القوم، بل في كجفر من لم يجكفرهم، وقد علم حالهم ومبين لا ذلك، وقد حكم عليهم فمن يقرأ ويسمع ذلك ال ي 

 علماؤنا المتقدمون والمتأخرون بما أسلفنا.
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  الفصل الثالث: -*

  ْن قيَبل احلوثة بداية التمّرد واخلروج عىل الدولة اليمنية مي

 ، ونشوب احلرب بينهام.األنار الفّزار

احلوثي دعوته وانتشاره يف بعض املناطق من اافظة صعدة، وغريها من لقد بدأ 

عىل مرأس م، 6004وبعد أن توىّل قيادة حركة الشباب املزرم، عام  املناطق،

، وقد كان شيخنا مقبل عليه رمحة اهلل، حيّذر منهم، ومسمع ودعم من الدولة

ويرصخ بذلك رصاخًا، بل وينادي الدولة أن تتنبه ويسّميهم بـ ]الشباب املزرم[ 

 وَتذر منهم، ولكن ال حياة ملن تنادي.

وكثرت  تظهر قرونه، شيئًا فشيئًا، فام هي إال فرتة من الزمن، وإذا باحلوثي الرشير

وصارت الدولة تنظر أن  يعّية بصورة كبرية، وملفتة للنظر،املراكز الصيفّية الش

ال  ئة ألف ريال يمني،وهو نحو مخسام ذلك املبلغ الذي تدعم به هذه احلركة،

 يكفي لتغطية كل هذه املراكز، وأن هناك دعاًم خارجّيًا وراء هذه احلركة.

ت املوت إلمريكا املو]وقد أظهر احلوثي الرّشير، ذلك الشعار الكاذب، 

والذي ظاهره  م،6006عام  ،لإلسالم[ إلرسائيل، اللعنة عىل اليهود النرص

 ، دؤالء الكفرة.والعاملة نه الود والوالءا وإرسائيل، وباطمريكالعداء إل
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ويدعون وراية، للحوثة الفّزار األنار، يرصخون به  اً وصار هذا الشعار رمز

م، وبعد الصلوات، خاصة بعد اهراهتم، ويف اجتامعاهتإليه يف كل أحوادم، يف مظ

 صالة اجلمعة.

وملا مّر الرئيس عيل عبد اهلل صالح، عىل صعدة، وهو يريد احلج، دخل وصىّل  

اجلمعة يف مسزد ادادي، فلام انتهت الصالة، قاموا مبانة ورصخوا بذلك 

، وأن هؤالء عازمون عىل ّن  الشعار، داخل املسزد، فتّيقن حينها أن األمر جدٌّ

كن يوـخّيل له أهنم ما يقومون به، منذ بداية تأسيسهم، ومل يوهو يعلم  ،وفتنة

 سينقلبون ضده.

 الدولة بدأتتذّمر منهم، و وأهنم حيومون حول الكريس، ،منهم أحس باخلطر فلام

تالحقهم وتلقي القبض عىل بعضهم، وطولب حسني احلوثي الرّشير إىل صنعاء، 

بعد أن رأس من نفسه  وبدأ التمّرد، دولةفض اخلضوع للالستزوابه وااكمته، فر

مقّرًا له،  عامر يف منطقة خوالن (1)واختذ من مديرّية مّرانوالقّوة،  التمكن

 .(2)اليمنية مما أدس إىل اندالع احلرب واملواجهة بينه وبني الدولةوُرتس فيها، 

حت يف وقد كانت احلكومة اليمنية منذاك جادة يف مالحقته والفتك به، وفعاًل نز 

تى سقط حذلك، فقد ُّكنت من رضب احلوثي والسيطرة عليه وحرصه يف مكانه، 

 رصيعًا، ال رمحه اهلل.

                                                           

 وهي مسقط رأسا، يوم خرج إلى الدنيا، ويوم خرج منها. (1)

 م.2114كانت بداية الحرب األولى في سنة:  (2)
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وقفت احلرب، وكانت هي األوىل، بعد خسائر  حسني احلوثي، املزرم فلام قوتل

عظيمة يف األموال واألنفس، وهدأت األمور فرتة من الزمن، فإذا باحلوثي الرشير 

جديد، وهو بدر الدين والد حسني ادالك، واندلعت احلرب األكِب قد ظهر من 

 بالقرب من مدينة صعدة. وما جاورمها، يف نشور والرزامات، الثانية،

ْن قيَبل الدولة، حتى جلئوحصل الضغط عىل احلوثة األ وا للمطالبة نار، مي

صلح، ووقفت احلرب الثانية بعد تضحيات وخسائر من الوقع ف بالصلح،

 .جداً  ةكبري الطرفني

ّل ذلك ، والتي تليها الرابعة،وهكذا ثم جاءت احلرب الثالثة،  الصلح  يقعويف كو

احلرب السادسة، والتي فيها  جاءتوهكذا، حتى  لذلك النقض حيصلفرتة، ثم 

 حصل اإلعتداء والبغي عىل دار احلديث السلفّية بدّماج، حرسها اهلل.

ها إال اهلل تعاىل، ووقعت وقعت خسائر عظيمة ال يعلمويف كل تلك احلروب 

اخليانة والعاملة يف أوساط اجليش، من القادة العسكريني وبعض اجلنود، وكانت يف 

القادة أكثر، وكل يريد أن يمأل بطنه، وصارت تلك احلروب عبارة عن تأّكل ومجع 

 لألموال، عىل حساب األبرياء، من املواطنني واجلنود.

تل كم قو في َتزن وتقلق كل ناصح وغيور، وكم واهلل سمعنا من تلك األمور الت

ّطلت من مصالح وخو من اجلنود   خذت من أموالّربت، وكم أو واألبرياء، وكم عو

 ّ ّطعت من سبل، وحصلت مفاسٌد د أهلها، وكم انتهكت من أعراض وقو ونو

 اجلبني. اونور عظيمة، يندس د
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يقايض غرضه  لٌّ ، وحلبة للرصاع، وميدان للقتال، كو وصارت صعدة لعبة سياسية

القادة العسكريني، أو من مشائخ و املسئولني يف اآلخر، سواء كان ذلك من

كام يقال: يف يف حرية كبرية، و ، وصار الناسالقبائل، بل حتى دول وقوس خارجية

 حيص بيص.

وال تسأل عن كثرة تلك التحاليل واآلرس، فصار كولٌّ حيلل ويطرح رأيه، إىل 

ون، هر املفّكرون والسياسيون املحّللرّبام املزانني، وظمستوس األطفال والنساء، و

 .من الداخل واخلارج، وخاضوا يف ذلك كثرياً 

، وأهنا فتنة دمهاء، أصلها فيعلمون حقيقة هذا الفتنة، وهلل احلمد ،وأما أهل السنة

]اخلطة ترجع إىل تلك اخلّطة املرسومة، واملساّمه بـ ، وبذرهتا من أعداء اإلسالم

، واملنّفذ دا جموس ورافضة التي يسعى لتحقيقها اليهود والنصارس ة[اخلمسينيّ 

، إمريكي، إيراين :فاددف واحد، واملخّطط، عِب مندوبيهم يف البلدان إيران،

 ضّد اإلسالم واملسلمني.ُّيودي، 

إضافة إىل ما عند يف بلدان املسلمني، الواقعة هذا هو ملخص وحاصل هذه الفتن 

وقليٌل ما هم،  والبعد عن دينهم، إال من رحم اهلل، والذنوب عايصاملسلمني من امل

وليس لنا  وليفهم هذا كّل عاقل وغيور عىل دين اهلل،فليتنبه املسلمون لذلك، 

مجيعًا إال اللزوء إىل ربنا سبحانه، والعودة إىل دين اهلل، بالتمسك بكتاب اهلل 

 .عليهم ، عىل فهم سلفنا الصالح رضوان اهللوسنة نبيه  عزوجل
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  الرابع: الفصل -*

  ،بداية الظلم والبغي واالعتداء عىل مركز احلرب السادسة

ْن قيَبل احلوثة األنار  .الفّزار دماج حرسه اهلل، مي

وبني الدولة  احلوثة الفّزار األنار،قد قامت احلرب السادسة بني 

أهنم ، وعىل ذلك املنوال كام تقّدم، وأهل السنة مقبلون عىل ش(1)اليمنية

لم والدعوة والتعليم ة أمرهم، ال حيبون أن يشغلهم َشء عن العوخاّص 

وعبادة رهبم عزوجل، وهذا دأهبم وحادم يف كل وقت وحني، وقد كان 

منذ بداية حرهبم مع الدولة ال يتعرضون ألهل  األنار،هؤالء احلوثة 

، السنة، ال أهنم ال يريدوهنم، وإنام يرون أن ذلك ليس الوقت املناسب

اافظة م األمر بأخذ وحتى ال تتوسع الدائرة عليهم، وحتى يتسنّى د

ّلّياً  صعدة  .كو

فكان ذلك هو خمّططهم وهدفهم وغايتهم  وإال فاددف هو مركز دماج حرسه اهلل،

وهذه املؤامرة ليست بزديدة، بل هي قديمة، منذ أن بدأ شيخنا اإلمام  لعنهم اهلل،

ه دعوته، وقد ذكرت شيئًا من ذلك يف اجلزء األول الوادعي عليه رمحة اهلل ورضوان

 .املؤامرة الكِبسمن 

                                                           

سادسة، اعتدى الحوثة الفّ ار األشرار، على األراضي السعودية، ودخلوا فيها، وفي هذه ال ولة، من الحرب ال (1)

وقتلوا بعض ال نود، فقامت الدولة السعودية، ولقنتهم درسًا لن ينسوه، ودارت الحرب عليهم مشتركة، من ثالث 

قتهم، حتى كانوا في جهات، الدولة اليمنية من جهة، والدولة السعودية من جهة، وأهل السنة من جهة، وهذه من حما

الرمق األخير، فعدلوا إلى المصالحة، وهذا دأبهم وديدنهم، أخزاهم اهلل، وقد أرادوا بذلك أن يظهروا القّوة والهينمة، 

وحتى يقال: هؤالء قاملوا وحاربوا دول، وليس إال الريانة والعمالة ال غير، وإال فمن عساه يكون هؤالء، فقد وق  أمامهم 

 هلل وعونا، عصابة من أهل السنة والتوحيد، في غاية القّلة والضع ، مقارنة بما في أيديهم. ودّدهم، بفضل ا
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ما حدث من املؤامرة الرافضية ضدَّ الدعوة السلفية يف عقـر دارهـا،  هنا وإنام أذكر

يف قلعة العلـم ومنـارة اإلسـالم وشـامة  والوقائع، وما وقع وحصل من األحداث

 ماج حرسها اهلل.دار احلديث السلفية بد ،الزمان ألهل اإلسالم

وذلك ما حصل من البغي والعدوان عـىل هـذه الـدار وأهلهـا، مـن قيَبـل زنادقـة 

أخـزاهم اهلل، الـذين مجعـوا وحشـدوا قـواهم اخلفيفـة  احلوثـة األنار، الرافضة

 ذه الدار وأهلها حرسهم اهلل.والثقيلة، للوثوب والسيطرة عىل ه

تي وقعت يف احلرب السادسة وهذه نبذة خمترصة عن بعض الوقائع واألحداث ال

يف دار احلديث  وطلبة العلم األخيار، أهل السنةبني و احلوثة الفّزار األنار،بني 

 السلفية بدّماج حرسها اهلل.

يّاً ومعنويـاً، وكـان بدايـة ف ذلـك  قد كانت تلـك املـؤامرة حربـاً رضوسـاً، حّسـ

دمـاج؛ إلن الـبالد السيطرة عىل إخواننـا أهـل  احلوثة األنار الفّزار، بمحاولة

ويف زعمهم وظنّهم، أهنم إذا ُكنـوا مـن  بالدهم وهم الدرع دذه الدار املباركة،

 .أهلها، فام عىل النزالء إال الرحيل

بداية الرشر والبغي واالعتداء عىل أهل السنة وطلبـة العلـم، يف  كانويف احلقيقة 

ـــةاحلـــرب  ـــيس/ ،الرابع ـــة اخلم ـــع أول/2)ليل ــــ(4168/ربي ـــق ه  املواف

حيث كان ادزـوم والزحـف عـىل إخواننـا مـن أهـل  م(،6000/مارس/62)

 البالد وطلبة العلم، يف جبل اجلميمة، بالقرب من مساكن الطالب وأهل الـبالد،

ار،ومساكنهم إذ كانوا حيرسون بيوهتم فلـم  ، ملا هو معلوم من غدر هؤالء الفّزـ
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ر، فتصـّدس دـم أولئـك من أولئك الفّزا يشعر إخواننا إال بادزوم عليهم ليالً،

 األنار عـىل أعقـاهبم، وىّل وأثخنوهم بالقتـل واجلـراح، فـ األبطال ودحروهم،

 يسحبون قتالهم وجرحاهم كالكالب.

دهم مـن الطـالب، وهـو قـيّم وقد قتل يف تلك الوقعة، اثنان مـن إخواننـا، أحـ

يب وأصـرمحه اهلل، واآلخر محد بن عبـداهلل دبـوان الـوادعي رمحـه اهلل، الفرنيس 

 عبدالرمحن الفرنيس، برصاصة يف بطنه.

لعـام  ،ويف الليلة الثالثة من شهر رمضـان املبـاركفلـاّم جاءت احلرب السادسة، 

الواقـع نق  –جبـل املـدّور  كوـلٍّ مـن: هزم احلوثة األنار عىل هـ(،4140)

 املغوار عيل بن ناجي اللوم رمحه اهلل، من والذي كان بقيادة الشيخ البطل –املركز 

، وسـيطر وكانوا قّلة، يف ذلـك اجلبـل، حتـى اضـطّروا لإلنسـحابأهل دّماج، 

 .احلوثة األنار عىل اجلبل

، ة وجبل املـدّورقِبامل بني وكذلك هزم احلوثة الفّزار عىل قسم الرشطة، الواقع

 أفرادومل يكن فيه إال  وانسحب من كان فيه، وا عىل ذلك املبنى احلكومي،واستول

 جنود الدولة.من 

اج، وهـم غدروا ويف نفس الليلة : وقتلوا ثالثة نفر، وأصابوا رابعاً، من أهـل دّمـ

وحسـني بـن داحـش، بـن محيـد، عبدالغني بن معـّوض شـايع، وأمحـد الشابان 

  إصابة إبنه بزروح خطريه، وسّلمه اهلل.و
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، والدخول إىل شوارع املركز والغطرسة بالطقومات بدأوا بالتزوال وادنزمة ثمّ 

وابـن رمهـه  ،: ابن هندي العاّمري، وهماألنار مع بعض قياداهتم ،منهوالقرب 

حتى تصّدس دـم أحـد الشـيبان األبطـال،  ،وحسني بن ضاعن الساملي ،الساملي

حفظه اهلل، ونصحهم باإلبتعاد عن هذا املكـان،  الوادعي وهو الشيخ صالح مناع

: متحـّدياً  قال سـفيهمالتامدي واإلرصار، حتى  الكِب ، فأبوا إالوالذهاب لشأهنم

 .(1)سنأيت ونخيّم يف احلدب

 ،ممـن حيملـه ،السـالحبأخـذ وسـحب  محاولة السيطرة،بدأوا ب وعىل إثر ذلك،

جدوا جمموعة من فو، الواقعة نق املركز، بالقرب منه، بزانب املقِبة مّرواحتى 

 منهم السالح بـالقّوة، ورفـض أولئـك األبطـاليأخذوا أهل البالد،  فأرادوا أن 

احلوثـة  من عديدال وقتل سقوط سفرت املعركة عنوأ، ووقع اإلشتباكتسليمها، 

ال رمحهـم اهلل،  حسني بن ضاعن الساملي، قادهتم،أحد  ، بام فيهمالفّزار األنار

أثنان من إخواننا أهل البالد، وهم: يوسف بـن عـيل مقـود، وعبـداهلل بـن  َل تي وقو 

  مرشد مسّدر، رمحهام اهلل.

فاع عن أنفسهم من القيام والد ، جيد إخواننا أهل دماج خيارًا وبّداً فعند ذلك مل   

املركـز  عـن تبعـدوأموادم وأعراضهم، وتسارعوا إىل املدرسة احلكوميّة، التـي 

ومحـي  ،وبدأت املعارك، وَتّصنوا فيها ويف بعض البيوت املزاورةيسرية،  بأمتار

                                                           

 والحدب، مكان واسع بالقرب من المركز. (1)
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 ؛كّرات ومّرات درسة احلكوميةستيالء عىل املاال احلوثة الفّزار،وحاول ، الوطيس

 ألهنا كانت اّصنة.

وكانت احلرب شديدة جدًا إىل الغاية، وادزـوم متواصـل يف سـائر الليـايل، وقـد 

ودامت احلرب عىل ذلك احلال، والنرص حليـف  استخدم الرافضة أنواع األسلحة،

 .باملئات األنار احلوثة الفّزار، والقتىل واجلرحى من أهل السنّة

كز سائر عىل ما هو عليه، وطلبة العلم مقبلون عىل دروسهم وعبادة رهبم، بل واملر

بالرافضـة األنزـاس  ةيف محئة القتال، وصالة الرتاويح قائمة بحمد اهلل، دون مباال

 بحانه.األرجاس أخزاهم اهلل، وقد فعل س

من كان عنـده حراسـة فهـو يف موقعـه، ومـن لـيس عنـده  ،األخياروطلبة العلم  

اهلل تعاىل، بكل طمأنينة وسـكينة، ال يبـالون باحلوثـة  ة فهو يف املسزد يعبداحلراس

 األنار الفّزار.

ويرتكـوا طلبـة العلـم وشـأهنم، يطلبـون العلـم  ،بذلك احلوثة األنارومل يكتف 

ويعبدون اهلل، فأشعلوا احلرب، وكان البغي منهم واالعتداء عىل طلبة العلم يف دار 

حرسها اهلل، فوّجهوا أسلحتهم نحو طلبة العلـم، وقـاموا احلديث السلفية بدماج 

رأة ملـرجـل واالقـون بـني بالرضب املبان عىل مساكنهم وبيوهتم وطرقهم، ال يفرّ 

 كبري، قاتلهم اهلل من قردة وخنازير.الصغري والوبني 
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لقد صِب أهل السنة كثريًا، وحاولوا اإلعراض عن الرافضة حفاظًا عـىل دعـوهتم، 

يف الفتنة، وليس ذلك جبنًا وخوفًا من الرافضة، وإنام كام تقـدم هـو  وعدم الدخول

 احلفاظ عىل الدعوة.

فأبى الزنادقة املزرمون إال البغي والعدوان، فكان لزامًا عىل أهل السنة أن يقومـوا 

بالدفاع عن أنفسهم وأعراضهم ودارهم، بعد صِب طال أيامـًا، فكانـت املواجهـة 

لذي حاول الوثوب والسـيطرة، فقـام طلبـة العلـم والتصدي للزحف الرافيض، ا

أبلـوا بـالًء وبالدفاع عن أنفسهم، وجاهدوا الرافضة جهادًا عظياًم، ليس له نظـري، 

حسنًا، عىل قلة ما بأيدُّيم من السالح اخلفيـف والعتـاد، وعـدم اخلـِبة املسـبقة يف 

 .(1)القتال، وغري ذلك، حتى أن بعضهم ألول مرة حيمل السالح

ّن هزيمـة، عـىل مـا  احلوثـة األنار، أولياءه، وله احلمد واملنـة، وهـزم فنرص اهلل

بأدُّيم من قوة السالح وكثرة العتاد، حتى أهنم استخدموا مع أهل السـنة السـالح 

، ومل وصواريخ كتف والرّشاشات لك الدبابات واملدافع واداوناتالثقيل، بام يف ذ

 قبحهم اهلل. ،فعلوايبق إال الرضب بالطريان، ولو كان عندهم ل

طّوقوا دماج من مجيع اجلهات، وأخذوا جبادـا، ومل يبـق إال ممـّراً واحـداً يـؤدي إىل وقد 

مدينة صعدة من جهة العبدين، وأخذوا ما جاور دماج من القرس، ورحل عنهـا أهلهـا، 

بـق حتى أخذوا أعىل دماج وساروا يف أسفله، وأخـذوا الـوطن مـن أسـفل دمـاج، ومل ي

                                                           

وقد حصل في هذه الحرب، الرير الكثير، من التعّلم والصبر والمصابرة، واالستزادة من الربرة القتالية، وعرفنا  (1)

 لصديق وبرز العدو.مالنا وما علينا، وظهر ا
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أخذوا واسـتولوا عـىل  احلوثة الفّزارأمتار، وال خيفى أيضاً، من أن   املركز إالبينهم وبني

ّل مناطق صعدة،   .بل دخلوا مدينة صعدة القديمة، وُرتسوا فيهاجو

صـامدون ال يتزحزحـون بعـون اهلل وفضـله سـبحانه،  ،طلبة العلمأهل السنة وو

عامة وخاصة، وكأننـا  الصلوات قائمة يف مجاعة، ويف أوقاهتا، والدروس مستمرة،

لسنا يف حرب، وذلك َشء واهلل عزيب، الطمأنينة والسـكينة، واحلـب واإلخـاء، 

 والبطولة واإلقدام، بام تعنيه الكلمة.

وشيخ الدار البطل املغوار شيخنا حييـى حفظـه اهلل؛ كالليـث وكاجلبـل األشـم ال 

يف دروسـه  يتزحزح، مستمر يف دروسه، من ليل وهنار، يصـّفع الرافضـة وُّييـنهم

جدًا من املركز، ويسمعون كـل مـا يقولـه عـِب  وهم يسمعون؛ ألهنم كانوا قريبني

 يف املعارك، ون الدروس من أيدي األبطالفكانوا يتلقّ  -مكِب الصوت - نامليكرفو

 .نومن امليكرفو

ويا سبحان اهلل كـم أعطـوا مـن دروس، ورضبـت وقّطعـت مـن رؤوس، حتـى 

اع املزوس، كلام حشدوا سقطوا، وكلـام واجهـوا صارت دماج مقِبة الرافضة أتب

َرٌة َيَرْوهَنوْم فّروا، 
َقاتيلو يفي َسبييلي اهللَّي َوأوْخَرس َكافي َئٌة تو

ْم مَيٌة يفي فيَئَتنْيي اْلَتَقَتا في َقْد َكاَن َلكو

 َمْن َيَشاءو إينَّ يفي ذَ 
هي دو بينرَْصي َؤيه  َواهللَّو يو

ْم َرْأَي اْلَعنْيي ْثَلْيهي وويلي اأْلَْبَصاري مي ًة ألي ِْبَ
]مل  ليَك َلعي

 .[44عمران : 

 األخيار، وضّلت احلرب شهورًا عديدة، عىل ذلك احلال، وأهل السنة وطلبة العلم

يف صِب ومصابرة ورباط عظيم، كلام تقدم الرافضة دحروهم وأهانوهم بحمد اهلل، 
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 حصـل يف جبـل كـام يف رؤوس اجلبـال، بل ربام تبعوهم وطاردوهم إىل مواقعهم،

 املدور وجبل األحرش.

، هـ( قـام جمموعـة مـن أهـل الـبالد4144لعام )ففي الليلة الثانية من شهر صفر 

، الذي تقـّدم وأن أخـذه طالب العلم، بادهزوم عىل جبل املدّورثامنية من  ومعهم

حتى بلغوا اجلهة الرشقّية منه، وانقسموا جمموعـات، ، ، وساروا ليالً احلوثة الفّزار

صعدت املزموعة األوىل إىل قّمة اجلبل، بقيادة البطـل املغـوار فـوزي البيضـاين و

ومحـي الـوطيس،  املعـارك احلوثة الفّزار يف أمـاكنهم، ودارتوصّبحوا رمحه اهلل، 

، الفّزـار العدد الكبري من احلوثـة األنار ، وقتلواوثبت األبطال وأظهروا البسالة

 ال رمحهم اهلل. [النوعمي] ،الرّشير بام فيهم كبريهم

حلوثـة تكالـب علـيهم اوملا كانت هذه الغزوة عىل غري ترتيب واستعداد ومشورة، 

ّل جهة من وبعد املواجهة واإلستبسال ، كالكالب املسعورة، الفّزار األنار من كو

وانسـحب مـن  ،مـن أورسوأورس   ،وجرح من جرح ،قتل من قتل ،إخواننا األبطال

ْثلوـهو ﴿ :وكام قال اهلل عزوجل انسحب،
ْم َقْرٌح َفَقْد َمـسَّ اْلَقـْوَم َقـْرٌح مي إيْن َيْمَسْسكو

َهَداَء َواهللَّو ْم شو نْكو
َذ مي يَن مَمنووا َوَيتَّخي

ا َبنْيَ النَّاسي َوليَيْعَلَم اهللَّو الَّذي دوَ َداوي امو نو  اَل َوتيْلَك اأْلَيَّ

به الظَّامليينيَ 
ي  .[410]مل عمران:  ﴾حيو
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تل  فـيام نحسـبهم واهلل حسـيبهم، سـتة نفـر  يف جبل املـدّور واستشهدوكان ممن قو

 رمحهم اهلل تعاىل، وهم:

 يارس بن قايد بن عيل الوادعي  6 البيضاين  الباروقي فوزي 4

 أبو سفيان الوادعي 1 عبداهلل الشهويل الصنعاين  4

 مبارك بن حربان البدوي الوادعي  2 عّز الدين اللحزي 3

 

، ومـنهم مـن ُّكـن مـن اإلنسـحاب، بعـد إصـابته نهم من أورسفم اآلخرونوأما 

فإنـه اسـتطاع بحمـد  مانع حفظهام اهلل، بن كأخينا البطل إبراهيم ابن الشيخ امد

وال يقـع يف  يف بطنـه، اخلطـرية صابةاهلل أن ينسحب ويرجع، عىل ما به من تلك اإل

 بالد، بعد انتهـاءستة نفر من أهل الوأوفرج عن   أيدي هؤالء األنزاس األرجاس،

 .األنار رسس بني الدولة وبني احلوثة الفّزارعند تبادل األ احلرب السادسة،

ليلـة  صـبيحة ،يف ذلـك اليـوم بحمد اهلل ممن صعد وأما جبل األحرش، فقد كنتو 

فإنه لـاّم جاء اخلِب، أن إخواننا هزموا عىل املـدّور، هـّب  ادزوم عىل جبل املدّور،

وانقسموا جمموعات، وكـّل لعلم، رساعًا إىل جبل األحرش، أهل البالد وطالب ا

  يكن هناك كبري َشء من املقاومة.وملجمموعة أخذت ناحية من اجلبل، 

ذلـك ادزـوم علـيهم يف ضـوء فإن أولئك القردة مـن احلوثـة األنار، لــاّم رأوا 

حتـى  وشيئًا من أسـلحتهم ومتـاعهم،، وتركوا مواقعهم، النهار، مل يلبثوا أن فّروا
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اهلل بـبعض  ويّّسـدوشكا( ونزـوا باملعـّدل نفسـه،   -46/0ل )تركوا قاعدة املعّد 

 .(1)واملتاع دة، وبعض األلغام والسالحعمنها هذه القا الغنائم، وهلل احلمد،

ر ح بعض إخواننا من أهل البالد وطالب العلم، عند انفزار تلك األلغـام، وقد جو

 لعنهم اهلل. الزحف وادزوم عليهم،ر، خوفًا من أولئك الفّزاالتي زرعها 

حييى حفظه  حتى أتى األمر من شيخناالبقاء يف ذلك اجلبل إىل وقت العشاء، وكان 

ـّدًا مـن والرجوع إىل أماكننا، ملا يرس من املصلحة يف ذلك،  بالنزول اهلل، فلم نزد بو

 الغضب واحلزن، واهلل املستعان. ونحن يف أشّد اإلستزابة لذلك، ونزلنا 

لٍّ فقد عىلو بغري إذن شيخنا حييى رعاه اهلل، وقـد كـان الشـيخ  ادزوم كان ذلك كو

يامسك الطالب مماسكة، وال يأذن بمتـابعتهم ومطـاردهتم، وإال فلـوا أذن الشـيخ 

حفظه اهلل، ألوصلوهم خلف البحار بإذن اهلل، لشدة محـاس إخواننـا حفظهـم اهلل 

شـّدة غـريهتم عـىل دارهـم، ، واألرجـاس وبغضهم وَتقريهم للرافضة األنزاس

وكان يأمر ويقول: نحـن نبقـى  ، حرسها اهلل،داراحلديث والتوحيد السلفية بدّماج

شـيخنا  نطلب العلم، وندفع عن أنفسنا من أتانا يريد البغي والوثوب علينا، وكان

 رهم جدًا.حفظه اهلل حيقّ  حييى

كوميـة التـي وقد كان جبل املزرعة الذي فوق بيوت الطالب وكذلك املدرسة احل

 كـان مـن ختطـيطهم احلوثـة األنار،بقرب املركز، فيهام محئة القتال وشّدته؛ ألن 

                                                           

وكنتج بحمد اهلل، ممن غنم قنادا شيكي وبعض الرداص المتناثر، ودرتج أضرب عليهم بها، وكان معي في ذلك  (1)

 المترس، البطل المغوار أحمد العسكري رحما اهلل.
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سـقط البيـت  ، أنـه إذا سـقطت املدرسـة وسـقط جبـل املزرعـة،وظنّهم اخلـارس

 سقطت دماج، بل وسقطت مدينة صعدة.و (1)األبيض

يف  وقد وقعت عّدة معارك ومواجهات، ابتداء مـن املدرسـة احلكوميـة، وكـذلك

جبل املزرعة، ويف الزيلة، خلف جبل املزرعة من اجلهـة الغربيـة، كـله ذلـك عنـد 

 هزوم احلوثة األنار الفّزار عىل هذه املواقع.

هم املمقـوت، ودوحـروا وظـنّ ، لفّزاراحلوثة اوبفضل ريب سبحانه، خيب اهلل سعي 

ىل القـنص كراٍت ومراٍت، حتى مل يستطيعوا بعد ذلك التقدم واملواجهة، فلزئـوا إ

والرضب من بوعد، وهكذا فعل أهل السنة وطلبة العلم، اسـتخدموا معهـم نفـس 

، حتـى جلـئ يف أمـاكنهم، فـال يظهـرون احلوثة األناراألسلوب، حتى حرصوا 

 الصلح، وُنوا إيقاف احلرب. ب املطالبةالرافضة إىل 

فعند ذلك وقفـت ، الفّزارواحلوثة ومل تنته احلرب إال بعد أن وقع الصلح بني الدولة 

، وأهل السنة يف نرص مؤّزر من رب العـاملني سـبحانه، بعـد أن أظهـروا (2)احلرب

 البطوالت واإلقدام والبسالة، التي يعزز الشخص عن وصفها وبياهنا.

ْم فيق من اهلل وتأييد ونرص ودفاع، وما ذاك إال بتو نَّ اهللََّ َقـَتَلهو
ْم َوَلكـي َفَلْم َتْقتولوـوهو

يٌع َوَما َرَميْ  نْـهو َبـاَلًء َحَسـنًا إينَّ اهللََّ َسـمي
نينَي مي َ املْوْؤمي

يوْبيلي
نَّ اهللََّ َرَمى َولي

َت إيْذ َرَمْيَت َوَلكي

ينَ 40َعلييٌم ) نو َكْيـدي اْلَكـافيري
وهي ْم َوَأنَّ اهللََّ مو كو

َوَمـا ، [48،  40]األنفـال :   ( َذلي

ْم َوليتَ  س َلكو يـزي َجَعَلهو اهللَّو إيالَّ بورْشَ نْـدي اهللَّي اْلَعزي
ـْن عي ـ إيالَّ مي  َوَمـا النَّرْصو

ْم بيهي لووبوكو نَّ قو
ْطَمئي

                                                           

 للون األبيض.  كذا كان يقول بعض الحوثة األشرار، والمقصود بالبيت األبيض، هو المركز، وإلن المس د مسبوغ با (1)

هـ  0430/ دفر/ 28حيو أعلنت الدولة اليمنية وق  إلال  النار، في منتص  الليل، من ليلة ال معة،  (2)

 م، وكان ذلك لشّدة مطالبة الحوثة الفّ ار األشرار بالصلح، واإللتزام بتنفيذ شروط الصلح. 2119الموافق/
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كييمي ) بوـوا َخـائيبينيَ 462احْلَ
ْم َفَينَْقلي َتهو وا َأْو َيْكبـي يَن َكَفـرو

َن الَّذي ]مل  ( ليَيْقَطَع َطَرًفا مي

يَن مَمنوو، [460،  462عمران : 
عو َعني الَّذي

َدافي اٍن إينَّ اهللََّ يو ـلَّ َخـوَّ به كو
ي ا إينَّ اهللََّ اَل حيو

ورٍ   .[48]احلج :  َكفو

 مـن هـؤالء الزنادقـة ،وألهنم بوغي عليهم، وحصل االعتداء عليهم ظلاًم وعـدواناً 

َفَمـني اْعَتـَدس ال يعقلـون، وقـد قـال اهلل عزوجـل: الصم البكم الذين  األنار،

ْثلي َما وا َعَلْيهي بيمي ْم َفاْعَتدو وا َأنَّ اهللََّ َمَع املْوتَّقينيَ  َعَلْيكو وا اهللََّ َواْعَلمو ْم َواتَّقو   اْعَتَدس َعَلْيكو

 .[441]البقرة : 

ـْن َسـبييٍل )وقال سبحانه:  ْم مي هي َفأووَلئيـَك َمـا َعَلـْيهي ْلمي ( إينَّـاَم 14َوملََني اْنَترَصَ َبْعَد ظو

وَن النَّاَس وَ  مو
يَن َيْظلي بييلو َعىَل الَّذي ْم َعـَذاٌب السَّ قه أووَلئيَك َدو َيْبغووَن يفي اأْلَْرضي بيَغرْيي احْلَ

 .[16،  14]الشورس :  َألييمٌ 

َو َشهيٌد مَ »:وقال النبي   َفهو
وَن ماليهي َل دو

تي  .(1)«ْن قو

ـهي مَ »ية خارج الصحيحني: اويف رو وَن َدمي َل دو
تـي َو َشهيٌد ، َوَمْن قو  َفهو

وَن َماليهي َل دو
تي ْن قو

وَ  يٌد  َفهو َو َشهي  َفهو
وَن أْهليهي َل دو

تي يٌد ، َوَمْن قو َو َشهي  َفهو
وَن ديينهي َل دو

يٌد ، َوَمْن قتي  «.َشهي

الـذين  احلوثة الفّزار األنار، فكيف وهؤالء البغاة املعتدون هم زنادقة الرافضة،

، وزوجاته وصحابته الكرام، ريض يطعنون يف الدين ويف رسول رب العاملني 

قـد أتـوا بـالكفر املبـني، فهـم أكفـر مـن اليهـود والنصـارس وسـائر اهلل عنهم، و

 .(2)الكافرين، جعلهم اهلل غنيمة لإلسالم واملسلمني

                                                           

  عنهما.متفق عليا عن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل (1)

أراد معرفة المزيد عن الرافضة، وما ينطوون عليا من الكفر المحض؛ فهناك كتابات كثيرة حيولهم،   ولمن (2)

ونقوالت مثبتة من كتبهم ومراجعهم، بل ومن أدوامهم، فقد قام ممدوح الحربي شكر اهلل لا، بعمل جليل، وجمع 
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أن طلبـة العلـم يف دار احلـديث السـلفية بـدماج احلوثـة األنار،وقد كـان يظـن 

احلوثـة حرسها اهلل، عبارة عن لقمة سـائغة يتغـدون هبـم أو يتعشـون، ومـا علـم 

أهل السنة وطلبة العلم، هم الليوث واألبطـال يف كـل امليـادين، ففـي أن  الفّزار،

ّباد، ويف باب العلم هـم  باب اجلهاد هم الفرسان واألسود، ويف باب العبادة هم العو

أهله ومحلته، ويف باب الدعوة هم الدعاة املصلحون، ويف باب السياسـة هـم أهـل 

 السياسة الرشعية، وهلم جّرا.

طفى من شاء، مـن الشـهداء مـن إخواننـا فـيام نحسـبهم واهلل وقد اختار اهلل واص

حسيبهم، فقد قتل منهم جمموعة وجرح مخرون، واحلمد هلل عىل كل حال، وال بوـد 

َواَل هَتينوـوا يفي من التضحية وال بد من التأمل، كام قال اهلل عزوجل يف كتابه الكريم: 

ونووا َتْأملَووَن  ـوَن اْبتيَغاءي اْلَقْومي إيْن َتكو َن اهللَّي َما اَل َيْرجو
وَن مي وْم َيْأملَووَن َكاَم َتْأملَووَن َوَتْرجو َفإيهنَّ

 .[401]النساء :   َوَكاَن اهللَّو َعليياًم َحكيياًم 

وقد حصل إلخواننا رمحهم اهلل مبرشات عند موهتم، فمنهم من قتل وهـو صـائم، 

ملسزد، وهكذا خواتيم ومنهم من قتل وهو يصيل، ومنهم من قتل وهو ذاهب إىل ا

مـن رضب الدبابـة وهـو ميـت تّقطعـت بعـض أجزائـه طيبة، بل إن بعضهم ربام 

                                                                                                                                                    

م وس، وهكذا  عبداهلل السلفي شكر اهلل لا، وغيرهما، وقد سلسلة ليبة، أبان فيها حال هؤالء الف رة الزنادقة ال

 نجشر ذلك في الكتب وفي األشرلة وفي شبكات اإلنترنت.

فمن يقرأ ويسمع ذلك ال يشك في كجفر القوم، بل في كجفر من ليم يجكفيرهم، وقيد عليم حيالهم ومبيين ليا ذليك، وقيد حكيم علييهم             

 علماؤنا المتقدمون والمتأخرون بما أسلفنا.

أم فأين من يزعم بعدم مكفيرهم من كل ما ذجكر وثبت عنهم، من كتيبهم وأديوامهم، ومين أقيوالهم وأفعيالهم،       

حتى الرافضة ال بد أن يدافع ويحامى عنهم، ويلتمس لهيم المعياذير، المهيم مرالفية يحييى، وليو عليى حسياب اليدين، ونعيوذ           

 باهلل من الرذالن والزيغ.
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، وقد رأيت هذا بأم عيني، ونحن ننزله من اجلبـل، فلـم أر (1)مبتسم يعلوه النور

 واحدًا منهم إال يف وجهه النور.

ات أخزاهم اهلل، فكـان قـتالهم وجرحـاهم بالعرشـ احلوثة األنار الفّزار،وأما 

م نظر وجوهـًا مسـودة قبيحـة، باملئات، عىل أيدي أهل السنة، ومن نظر يف قتالهو

ي الكثري منهم قبحهم اهلل، وال يطيق أحد النظر إليهم لقبح منظرهم، فـامذا كام رؤ

ّطـاع الصـالة، سـبابة  توقع أن يورس من هؤالء الفزرة، املحّششني والسـكارس، قو يو

 ل ّن.، واملرتكبون لكأصحاب رسول اهلل 

لقد رضب أهل السنة وطلبة العلم، أروع األمثلة يف الزهد والعفـة، حيـث أهنـم مل 

م ألحد من اخللق، بل ومل يتطلعوا ليشء مـن ذلـك، وهلل احلمـد، ولـو هبيدأيمدوا 

كان غريهم من أولئك احلزبيني مللئـوا الـدنيا رصاخـًا، والسـتغلوا ذلـك يف مجـع 

جاءت احلروب، وهم بعيدون منهـا، فكيـف األموال والتسول، هكذا يفعلون إذا 

 إذا كان ذلك فيهم.

أما أهل السنة فسّلمهم اهلل وعافاهم من ذلك، بل كانوا إذا سـئلوا عـن أحـوادم؟ 

ـرض علـيهم املزـيء قالوا: نحن يف خري وعافيـة، وهـم كـذلك حقـًا، بـل إذ ا عو

 ه اهلل.يطلب العلم حياللقتال؟ قال شيخنا حييى رعاه اهلل: من أحب أن يأيت 

                                                           

 ما اهلل رحمة واسعة.وهو الشيخ جابر الرازحي، رح (1)
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ممـن ينتسـب إىل السـنة  وهنا أقول ملن ختبطه الشيطان وقاده ادوس ودفعه احلسـد،

ربع عىل نفسـك وارمحهـا وال ختنهـا، وانظـر أيـن أنـت اآلن، وراجـع والسلفية، ا

 حسابك، وتفقد أحوالك.

فإن من هؤالء مـن كـان يتمنـى زوال دار احلـديث السـلفية بـدماج حرسـها اهلل، 

عىل أهل السنة، حسدًا وحقدًا منه عىل هـذه الـدار  وثة األنار،احلويتمنى انتصار 

املباركة وأهلها، كل ذلك من أجل حييـى زعمـوا، وغالـب هـؤالء مـن املتحزبـة 

 اجلدد، الذين تربوا يف هذه الدار.

ئل عن احلرب يف دماج وما حيصل هنالك؟ فأجاب بأهنـا  وبعض هؤالء احلمقى سو

قـول إال كـذبًا ي، إن  ، كِبت كلمـة ختـرج مـن فيـهسبيل اهللفتنة وليس جهادًا يف 

 .اتلهوزورًا، إنه احلقد واحلسد أصاب مق

ئل عن ذلك فقال: السبب حييى وأنه زّج بطلبـة العلـم يف هـذه احلـرب،  ،ومخر سو

حتـى تنتهـي احلـرب ثـم  ،اجوربام أفتى ونصح طالب العلم بأن خيرجوا مـن دّمـ

 يعودون، وهذا كسابقه، أفٍّ له.

؟!!! وسـئل يزيب بأهنم ليسـوا كـذلكسأل عن الرافضة هل هم كفار؟ فومخر يو 

 أيضًا يف القنوت عىل الرافضة؟ فأجاب بأنه ال يرس ذلك.

اج ضّد الرافضة؟ فيزيب بأن اجلهاد يكون َتت رايـة ومخر يوسأل عن اجلهاد يف دمّ 

 الدولة، وهذه محاقة ما بعدها محاقـة؛ فـإن أهـل السـنة وطلبـة العلـم كـان قتـادم

 َتت راية الدولة، والدولة هي التي كانت تدعم بالسالح.للحوثة الفّزار
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 وأعراضـهم بغـي احلوثـةعـن أنفسـهم  ومع هذا فلوا مل يكن، فلهم احلـق بـأن يـدفعوا

َل دووَن مَ »: ، وقد قال النبي األنار الفّزار
تـي ـَو َشـهيٌد ، َوَمـْن قو  َفهو

َل دووَن َماليهي
تي ْن قو

يٌد  َو َشهي  َفهو
هي يٌد َدمي َو َشهي  َفهو

َل دووَن أْهليهي
تي يٌد، َوَمْن قو َو َشهي  َفهو

َل دووَن ديينهي
 .(1)«، َوَمْن قتي

وذووه، املقدمون واملقرظـون، ففـي الوقـت  اإلبانةوإن تعزب فمن صاحب 

اج يف أشّد الظروف وأحرج املواقف، يف قتال الذي كان إخواهنم أهل السنة يف دمّ 

، ومـا اإلبانة، وهم يف تأصيل وتقعيد وثة األناراحلشديد ومواجهة دامية مع 

 .(2)اإلبانةأدراك ما 

أن َتصل هذه األمور من هؤالء، وال خيطر عىل البال، مـن أنـاس  ،اهلل ما كنا نظن

وتربـوا يف هـذه الـدار  هم معنا يف اخلط، ويـدعون بـدعوتنا ويعتقـدون عقيـدتنا،

 اهتا.وهم حسنة من حسن ،وختّرجوا منها ،املباركة

بانت مـواقفهم أكثـر وزادت الفضيحة أعظم وأطم، يف هذه األحداث األخرية، و 

أهـل السـنة  ضّد  الذي قام احلوثة الفّزار األنار، ،احلرب واحلصاروأوضح، يف 

  وطلبة العلم األخيار، يف دار احلديث السلفّية بدّماج حرسها اهلل.

                                                           

 مقدم مرري ا. (1)

هذا الكتاب لمؤلفا محمد بن عبداهلل الريمي، الملّقب باإلمام، وهو عبيارة عين مأدييالت ومقعييدات جدييدة ومحدثية، ال        (2)

ممييت إلييى الميينهف السييلفي بصييلة، خييال  ديياحبها الحييّق وحيياد عيين الصييواب، خييدم أهييل البييدع والتحييزب واألهييواء خدميية   

ه ورّده كل سلفي غيور وبرأ منا، وقد زاد الطيين بّلية، أن قيام أديحاب الفضييلة بالتقيديم والتقيريه ليا، وهيذه          عظيمة، أنكر

إحدى لوامهم، وقد رّد عليا شيرنا يحيى رعاه اهلل، ونصيحا بيالتراجع عين هيذا الكتياب جملية ومفصييال، واسيتلما إخواننيا          

الهذرمية، نصيحًا ودفاعيًا عين المينهف السيلفي، ومين أن مناليا األييدي          ففندوه وغربلوه، وأبانوا ما فيا من الغبش والترلييط و 

منزيا السلفية مميا ذكيره   »العابثة، ومن هؤالء أخونا الفاضل الشيخ سعيد بن دعاس اليافعي رحما اهلل، في كتاب لا بعنوان 

ظيا اهلل فيي كتياب ليا بعنيوان      ، وكيذلك األخ يوسي  ال زائيري حف   «الشيخ محمد اإلمام في كتابا اإلبانة مين القواعيد الرلفيية   

السيراج  »كالهميا بتقيديم شييرنا رعياه اهلل، وميا أشيبا الليلية بالبارحية، فبياألمس          « مصباح الظالم الواقيع فيي كتياب اإلبانية    »

، وليت شعري ما الحامل لهؤالء، أما يكفيهم منهف الكتياب والسينة وفهيم السيل  يسييرون علييا،       «اإلبانة»، واليوم «الوهاج

  ونعم الوكيل.فحسبنا اهلل
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 يـديقـن صـعرفت هبا عدوي م***  جزس اهلل الشدائد كل خري

 يكون أخًا يف اخلفض ال يف الشدائد ***الرمحن كل مماذق  قاتل أال

 بل يف الشدائد تعرف اإلخوان*** دعوس اإلخاء عىل الرخاء كثرية 

ٍب  خاءي بيصاحي نَْد الرَّ
بيي عي دائي  ***وما صاحي ْن عنَد األوموري الشَّ  دي ــإذا مل َيكو

ي فَأْهاًل َوَمْرَح  دي  *** باً ـإذا ما َرأس َوْجهي هامي الَقواصي ي بالسه
ي َورائي  َوَيْرمي

 دي ـثقٍة عنَد ابتالءي الشدائ أخا ***وملا أتيتو الناَس أطلبو عنَدهْم 

 دي ـومل أَر فيام رسين غرَي حاس ***ٍت ــفلم أَر فيام ساءين غرَي شام

ْم نَكدي ***ي ـإين رأوين بخرٍي ساَءهم َفَرح هو  وإين َرَأوين برَشٍّ رَسَّ

خذت أناس الغرية يف هذه األحداث، من حزبيني قدامى، فكان مـن بعضـهم لقد أ

االتصال عىل شيخنا حييى حفظه اهلل، وعرضوا عليه املساعدة والعون، فأبى وقال: 

جزاكم اهلل خريًا مـا نحتـاج، ومل نسـمع بواحـد تكلـم، أو حصـل منـه التخـذيل 

 والفتاوس الظاملة والغاشمة، بل ملس منهم غري ذلك.

هؤالء الذين يزعمون أهنم معنا يف اخلط، فكانت تلك مـواقفهم وتلـك هـي  وأما

 املساعدة منهم والنرصة إلخواهنم، عاملهم اهلل بام يستحقون، واهلل املوعد.

ة، فّس هذا، وكيف تطيـب نفـس مسـلم يـّدعي السـنة والسـلفيّ وال أدري كيف يو 

عىل هذه الدار املباركة،  وتربى يف دار احلديث السلفية بدماج حرسها اهلل، وال يغار

، بل كيف يتمنـى زوادـا وانتصـار سلفيالتي دا الفضل بعد اهلل عزوجل عىل كل 
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لووَبنَـا َبْعـَد إيْذ رالرافضة وتدمريهم دا، وحسبنا اهلل ونعـم الوكيـل،  ْ  قو نَـا اَل توـزي بَّ

ًة إينََّك َأْنَت اْلَوهَّ  ْنَك َرمْحَ ْن َلدو
 .[8]مل عمران :  ابو َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَا مي

وتاهلل لو ُكن الرافضة أخزاهم اهلل، لعاثوا يف األرض الفساد، وألهلكـوا احلـرث 

والنسل ولفعلوا األفاعيل، وقد فعلوا شيئًا من ذلـك، فلـم يسـلم مـنهم األطفـال 

 والنساء والشيوخ، فكيف لو ُكنوا.

دسـة، وقـد كتـب عن تلك األحداث والوقائع، يف احلرب الساهذه نبذة خمترصة، 

، ملـن أراد إىل هنايتهـا احلـربمـن بدايـة  عن تلـك األحـداث،  (1)بعض إخواننا

  .املزيد

                                                           

حرب أهل السّنة ضّد الرافضة في »منهم أخونا الفاضل الشيخ أبو محمد عبدالوهاب الشميري حفظا اهلل، بعنوان  (1)

دار الحديو بدّماج وحرب »، واشترك الشيخ سعيد بن دّعاس رحما اهلل، وزياد الردفاني حفظا اهلل، بعنوان «أري دّماج

 «.الرافضة في ثورمهم السادسة
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القتىل من طالب العلم، الذين استشهدوا، فيام نحسبهم واهلل حسيبهم، يف احلرب 

 احلوثة الفّزار األنار: املزرمني، من عىل أيدي رمحهم اهلل تعاىل، السادسة،

  

 ريخ اإلصابة و/ أو الوفاةتأ البلد االسم م

سمري بن محيد محادي  4

 السياغي

 هـ4140رمضان61اإلثنني صنعاء

 م41/4/6004 /املوافق

ماجد بن عبده عيل فارع  6

 زاهر

 إب

 زم احل 

هـ 4140شوال  0السبت 

 م62/4/6004املوافق 

رمزي بن امد بن أمحد  4

 املنصور  العدين

هـ 4140شوال 0السبت  عدن

 م62/4/6004املوافق 

صالح بن صالح  1

 الزعكري

 كرش 

 حزة

هـ 4144ارم 2األربعاء 

 م64/46/6004املوافق 
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 صعدة لرازحياجابر بن مرشد  3

 رازح 

هـ 4144ارم  40األحد 

 م60/46/6004املوافق 

خالد بن امد بن امد  2

 أمحد احليمي

 صنعاء

 احليمة

هـ 4144ارم  40األحد 

 م60/46/6004املوافق 

ام بن صالح بن صد 0

 حسن شمس الدين

 ذمار

 عتمة

هـ 4144ارم  40األحد 

 م4/4/6040املوافق 

امد بن عيل بن عيل  8

 الزعكري

 حزة 

 كرش

هـ 4144ارم  44االثنني 

 م3/4/6040املوافق 

كامل بن اسن بن مقبل  4

 سعد الضالعي

هـ 4144ارم  60الثالثاء  الضالع

 م2/4/6040املوافق 

مد بن منترص بن ا 40

 منرص بن امد الردفاين

هـ 4144ارم  60الثالثاء  ردفان

 م2/4/6040املوافق 

فوزي بن عبد اهلل  44

 البيضاين يالباروق

هـ 4144صفر  4السبت  البيضاء

 م42/4/6040املوافق 

عز الدين بن امد  46

 اللحزي حسن جرادة

 حلج

 

هـ 4144صفر  4السبت 

 م42/4/6040املوافق 

بن عبد اهلل عبد اهلل  44

 الشهويل

هـ 4144صفر  4السبت  صنعاء

 م42/4/6040املوافق 
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رياض بن امد بن عيل  41

 الردفاين

هـ 4144صفر  44اخلميس  ردفان

 م68/4/6040املوافق 

عبد العزيز بن عيل صِب  43

 )طفل( الرداعي

 البيضاء

 رداع 

 هـ 4144صفر  60اخلميس 

 م1/6/6040املوافق 

لسالم بن أمني بن عبد ا 42

 دي التعزي ناد امد

 هـ4144صفر  44 أصيب يف تعز

 متأثرًا بزراحه ثم تويف

 هـ4144 /ربيع ثاين /43يف /

حسام بن عبد الرمحن  40

 بن عبد اهلل األكحيل

 هـ4144 ارم48 أصيب  يف تعز

 متأثرًا  بزراحهتويف ثم 

 هـ4144/ صفر/44/ يف 

عبداللطيف عيل أمحد  48

 الرازحي

 صيب يفأ رازح

 هـ4140/ القعدة /ذي44

 ثم تويف بعد مخسة عرش يوماً 
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، الذين استشهدوا، فيام نحسبهم واهلل حسيبهم، يف احلرب أهل البالدالقتىل من  

 احلوثة الفّزار األنار: املزرمني، من عىل أيدي رمحهم اهلل تعاىل، السادسة،

 

 مقود يوسف بن عيل بن عيل 64 أمحد بن صالح بن أمحد منّاع 4

 صادق بن عيل بن عيل مقود 61 عيل بن ناجي بن عيل اللوم 6

 مهدان بن ايي ايي بختان 63 بختان بن أمحد حسني الوادعي 4

 عبداهلل بن ظافر بن عيل الوادعي 62 يارس بن قائد بن عيل الوادعي 1

 سنوات 4)طفل( 

 قائد بن مهدي مهدي الوادعي 60 محد بن عبداهلل مطلق دبوان 3

 عبداهلل بن قائد بن اسن 68 أمحد بن عيل بن عيل محامة 2

 عيل بن عبداهلل بن عيل اللوم 64 مبارك بن حربان الواعي 0

 عامر بن عيل بن نارص مزروع 40 امد بن مهدي زبن الوادعي 8

 عبدالغني بن معّوض معيض 44 صالح بن معّوذ صومع 4

 سنة 41شايع )صبي( 

 اسن بن عايض مسّدر الوادعي 46 البوينسنان بن نان معيض  40

 عبداهلل بن حامس مطلق الشاعث 44 عبد بن مرشد بن عبداهلل مسّدر 44

  مبخوتنيعبداهلل بن أمحد حس 41 عبدالكريم بن حيدر الوادعي 46

 غالب بن عبداهلل حربان الوادعي 43 عبدالرمحن بن مهدي أبو شوقه 44
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 سليم بن امد بن هادي عنان 42 بسام بن أمحد بن عزيز محيد 41

 حسني بن أمحد بن حسني داحش 40 عبداهلل بن محيد بن امد عزيز 43

 زنامي بن عبداهلل الزنامي 48 وليد بن عيل مرجح الوادعي 42

 خالد بن مهدي بن أمحد العريب 44 نان بن عيل بن حسني جلهم 40

 عريبإلياس بن أمحد بن مهدي ال 10 غابش بن صالح صومع 48

 سنة  46)طفل( 

 فارعة بنت شايع عطيف املهذري 14 عبداللطيف بن عيل الرازحي 44

 هيلة بنت مهدي بن أمحد العريب 16 عبداهلل بن امد هادي األسود 60

 رجاء بنت أحسن عومي ربيع 14 إبراهيم بن امد بن عيل مقود 64

 البوين ليىل بنت رسور بن أمحد 11 قائد بن مخيس بن أمحد فارع 66

 سنة 44 )طفلة(

 

، (600فبلغ عددهم ) من طالب العلم وأهل البالد، وأما اجلرحى واملصابني

تقريبًا، ما بني إصابات شديدة ومتوسطة وخفيفة، وقد أعرضت عن ذكر أسامئهم 

 عمدًا؛ ألن املقصود هو العدد، وليس هناك كبري مصلحة يف ذكرهم.
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 الفصل اخلامس: -*

 نقالبات يف الوطن العريب، بام ذلك بداية الثورات واإل

 الفّزار اليمن، وسقوط مدينة صعدة يف أيدي احلوثة

 األنار.

كثرة الفتن وانتشارها، وأهنا كقطع الليـل املظلـم، كـام ،مما أخِب عنه النبيإن 

قـال: : يف صحيح مسـلم، أن النبـي ريض اهلل عنه،جاء يف حديث أيب هريرة 

وا بياأْلَْعاَملي بَ » رو
ـ َكـافيًرا، َأْو  ادي نًـا َويوْميسي

ْؤمي لو مو جو ْصبيحو الرَّ ، يو مي
ْيلي املْوْظلي َطعي اللَّ َتنًا َكقي

في

ينَهو بيَعَرٍض 
ًرا، َيبييعو دي

ْصبيحو َكافي نًا َويو
ْؤمي  مو

ْنيَ يوْميسي َن الده
 «.امي

َتٌن، َسـ» قال:عن النبي  ريض اهلل عنه  ني عن أيب هريرةحويف الصحي ونو فـي َتكو

ـَن القَ  يَهـا َخـرْيٌ مي
، َواملَـاَشي في َن املَـاَشي يَها َخرْيٌ مي

مو في
، َوالَقائي َن الَقائيمي يَها َخرْيٌ مي

دو في
اعي

ْذ بيهي  نَْها َمْلَزًأ، َأْو َمَعاًذا، َفْلَيعو
، َفَمْن َوَجَد مي ْفهو ا َتْسَترْشي َف َدَ ي، َمْن َترَشَّ اعي  .«السَّ

َبرْيي بْ  ، َقاَل: َأَتْينَا َأَنَس ْبَن َماليٍك، َفَشَكْوَنا إيَلْيهي ويف صحيح البخاري َعني الزه يٍّ
ني َعدي

، َفَقاَل:  اجي َن احَلزَّ
ي َبْعَدهو َنٌّ ا»َما َنْلَقى مي

ْم َزَماٌن إيالَّ الَّذي هو الَ َيْأيتي َعَلْيكو وا، َفإينَّ و
ْصِبي

نْ 
مْ مي ، َحتَّى َتْلَقْوا َربَّكو مْ  «.هو ْن َنبييهكو

ْعتوهو مي
 .َصىلَّ اهللو َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َسمي

هـ  بدأت الثورات واالنقالبات يف الوطن العريب، خاصة 4146ففي سنة 

غريه من األوطان؛ ألن سائر هذه الدول العربية عىل اإلسالم، واألصل  دون

فيها اإلسالم، ودذا قام أعداء اهلل من اليهود والنصارس، ويف املقّدمة دولة 
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كافرة، بزرع وتفزري هذه الثورات واالنقالبات، بداية من إيران الزنديقة ال

 ،ْت مَ لي ّل هذه الدول العربية، إال أن بعضها َس تونس، ثم انفزرت وعّمت جو 

 وفشلت فيها تلك الثورات.

وال تسأل عن تلك الفتن، وما حصل من القتل والترشيد والفساد، وال تزال بعض 

 هذه سوريا تئن وترصخ مما حّل هبا ونزل،هذه الدول تعاين من ذلك إىل يومنا هذا، ف

عليها ذلك النصريي اخلبيث، املدعو بشار األسد أخزاه اهلل، ومعه إيران  تسّلط وقد

هذا، نسأل اهلل أن يلطف  اإىل يومن اً ع مستمراتدعم بالرجال والسالح، وال يزال الرص

 ضة.النصريية والراف ،باملسلمني هناك، وأن يعّزل بزوال أوالءك الفزار

وهكذا يف مرص والبحرين وغريها، حصل قريب من ذلك، ففي مرص أطاح الثّوار 

دخل هذا بالرئيس امد حسني مبارك، بعد فتن عظيمة من القتل والقتال، وأو 

 .امللك والرئاسةالرئيس السزن، وصار إىل املحاكمة واإلهانة، بعد 

ن تدّخلت الدولة وأما يف البحرين ففشلت تلك الثورة بعد قتل وقتال، وبعد أ

الرافضة يف البحرين  أولئكالتعاون اخلليزي، وال يزال السعودية؛ ألهنا من دول 

 وهم قّلة بمساندة إيران، حياولون التمّكن والسيطرة.

وأما يف تونس فقد فّر الرئيس التونيس زين العابدين، وخرج هاربًا يف بداية الثورة 

 ن هم يف رصاع عىل امللك.إىل اململكة العربية السعودية، وإىل اآل
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 حيث املقصود والشاهد فيام يتعّلق بالثورة واالنقالب يف البالد اليمنية،وإىل 

اصف هذه الفتن أصاهبا ما أصاب بعض الدول العربية واإلسالمية، من ريح وعو

 .املهلكة واملدّمرة

من البالء ار االنقالبيون عىل هذه الدولة املسلمة، عىل ما فيها فقد خرج هؤالء الثوّ 

والرّش، إال إهنا أحسن حاالً من غريها يف اجلملة، وحصل ما حصل من الفتن 

 والفساد والقتل والقتال.

ومن لطف اهلل عزوجل هبذه البالد، أن رصف عنها كثريًا من الرّش، وإال كادت أن 

وال زلنا ندعوا اهلل أن تدخل يف دّوامة حرب رضوس، ال يعلمها إال اهلل تعاىل، 

 ويسّلم هذه البالد من مغبة ذلك.يلطف 

وقد حصل أن تّم اإلتفاق بني هذه األطراف املتنازعة عىل احلكم، من الثّوار 

واحلزب احلاكم، بعد شّدة وجهٍد جهيد، وبتدّخل خليزي وخارجي، وذلك عىل 

الرئيس عيل عبداهلل صالح، وتسليم السلطة إىل نائبه عبدربه منصور، ليتوىل  تنحي

يكون بعد هذه املدة انتخابات وتنافس عىل السلطة، دة سنتني، ثم مل زمام احلكم

عىل حسب ما قّرروه ووضوعه يف تلك اإلتفاقية اخلليزّية، ونسأل اهلل العافية 

 والسالمة للمسلمني مجيعا.

وإىل بيت القصيد من هذه األحداث والوقائع، ونتائج تلك الثورة واخلروج عىل 

غل احلوثة األنار هذه األحداث، وأنشغال الدولة هذه الدولة املسلمة، فقد است

 بام حّل هبا ودمهها من تلك الثورة، وهم أحد ثّوارها.
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 التي ساعدة عىل دخول احلوثة  واألسباب، العوامل بعض

 األنار الفّزار، مدينة صعدة:

وما يتبعهم من قادة األلوية  أوالً: تصفية احلسبات بني مسئويل الدولة،

حصل من اإلنشقاق والتصادم والفزوة، بني ألوية احلرس  وماواملعسكرت، 

 ، وألوية الفرقة األوىل مدّرع.ياجلمهور

أنفسهم، واملؤامرة عىل الشيخ  ثانيًا: تصفية احلسابات أيضًا، بني مشائخ القبائل

من بقّية املشائخ يف املحافظة، وعىل رأسهم،  جميل، والتعاون ضّده، (1)عثامن

 ن بينهام من اخلالف الشديد، والذي وصل إىل حّد إطالق النارا كافارس منّاع، ملي 

مما أدس  من قيَبل أتباع الشيخ عثامن جميل، عىل موكب فارس منّاع، َتت السنّارة،

إىل تعطيل إحدس السّيارت، وكذلك وقع نحو هذا يف منطقة غراز، عىل أخيه 

هم عثامن جميل من حيث وقد منع والذي كان اافظًا للمحافظة حينها، ،حسن منّاع

 الدخول إىل بالده.

ثالثًا: موقف الدولة موقف املتفّرج، َتاه ما حصل يف صعدة، فقد كان ذلك 

 يّتضح ذلك بام ييل: املوقف سلبيًا وعزيبًا للغاية،

                                                           

وهو الشيخ عثمان بن حسين م ّلي، أحد مشائخ سحار في محافظة دعدة، فإنا لما دخل الحوثة األشرار مدينة (1)

دعدة، بداء بالمواجهة، فلما رأى أن األمر مبّيت، وأن المدينة قد سجّلمت للحوثة الفّ ار، مع وجود المعسكرات واأللوية 

وأرسل إلى أدحابا وأمباعا، أن ينصرفوا عن مواقعهم وين وا الكبيرة داخل المدينة وخارجها، خرج فاّرًا منها، 

بأنفسهم، وقد حصل بعد ذلك أن أخذ الحوثة األشرار جميع أمالكا وسيطروا عليها، وأخربوا بعضها، ومن إفسادهم 

كامًا، وكان يعتبر قاملهم اهلل، أن دّمروا وفّ روا فندقًا كبيرًا، يتكّون من سبعة لوابق، بعد أن أخذوا كل ما فيا، وجعلوه ر

 أكبر فند  وعمارة في مدينة دعدة؛ وإلن هذا الرجل كان مواليًا للدولة، وضّد الحوثة األشرار. 
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ومل ُّكنوا من دخودا، ومدينة صعدة،  عىلاحلوثة األنار هزم  عندما -4

  وأتباعه.حيدث أي مقاومة، سوس ما كان من عثامن جميل

صعدة، عِب املنافذ الرسمّية،  مدينة ، بالدخول إىلامح للحوثة الفّزارالس -6

، كام حصل يف جبل تلمص، ومدرسة سحب الوحدات األمنية ليالً بل تم 

مكتب املالية، والبنك املركزي، وجوار األمن السيايس، وغريها وغراز، 

بل  ن ومن إليه،من األماكن التي كانت تشكل مأمنًا، ومحاية للشيخ عثام

 وأتباعه. لشيخ عثامن جميلعن اوصل األمر إىل إيقاف الدعم العسكري 

جر[ امدينة صعدة، كان املحافظ ]طه ه األنارعندما دخل احلوثة  -4

ن ون واألمنيو،  والقادة العسكريشويل[عبدامللك ]ووكيل املحافظة 

، مدير األمن السيايس، ومدير األمن العام، ومدير اإلستخبارات]

، اجلمهورية، واللواء الضاهري الشّدادي ]معسكر التاسع والذفيف قائد

اء جلنة الوساطة ]عيل بن عيل ، وأعض[املكّلف بقيادة العمليات احلربية

[، وغريهم من مسئويل الدولة، كانوا خمّزنني يف صالة يس، والرويشانالقي

 !!!!!!!القرص اجلمهوري، وكأن األمر ال يعنيهم

، أنه أخِب املحافظ طه هاجر حرض ذلك اللقاء واإلجتامع،بل أخِبين من  -1

وأنه قد تم تفزري بيوهتم، مغادرة مل جميل للمحافظة، ب يف ظهر ذلك اليوم،

فقال املحافظ طه هاجر: قد نصحنا الشيخ عثامن جميل، بأن يصطلح مع 



 

 72 

 72 واحلصار       احلرب 

احلوثيني!!!!!!!، وأخِب أيضًا مدير أمن املحافظة، ونائب مدير 

 كان اجلواب: بأهنام ال يعلامن بام حصل!!!!!!!اإلستخبارات، ف

 حصليف اليوم الثاين من دخول احلوثة الفّزار األنار مدينة صعدة،  -3

 لكل من ]الظاهري الشّدادي، ومدير األمن، وأحد القادة اجتامع

عيل الفاسق )احلاكم([ بزوار مبنى  العسكريني[ مع ]فارس منّاع، وأيب

 نكة النفط.

 وضع نقاط للحوثة الفّزار األنار، داخل املدينة.تم اإلتفاق عىل  -2

قيام اافظ املحافظة طه هاجر، بإخراج املبالغ املالية املوجودة، يف البنك  -0

، وأمام املركزي، والسفر مع مجيع املسئولني إىل صنعاء، عِب مطار صعدة

 .مسمع ومرأس احلوثيني

واإلجتامع  ر،املحافظ طه هاج فارس منّاع يف اليوم الثاين، سكندخول  -8

العموم يف املحافظة، ومن َثّم تسليم ختم املحافظة له، من قيبَل  بمدراء

، والسامح لصالون طه مندويب املحافظ طه هاجر، مع أحد األطقم يف املنزل

هاجر، املضاد للرصاص، بالسفر عِب نقاط احلوثة الفّزار، بدون 

 .اعرتاض، عن طريق مّران املالحيط

ألمني، برئاسة فارس منّاع، وبعض قادة األلوية، تّم تشكيل املزلس ا -4

، احلوثة األنار والرشطة العسكرية، ومدير األمن، يف الظاهر، وقيام

بالعمل األمني يف املحافظة، بل وصل األمر، إىل وضع أطقم أمنية خاصة، 
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بشعارات احلوثة األنار، وسيارات نزدة، ومباحث عامة، ومن َثّم 

 ابعة للحوثة الفّزار.تشكيل، ااكم وسزون، ت

لشئون النازحني، برئاسة أبو عيل الفاسق  التنفيذي، تم تشكيل املزلس -40

)احلاكم(، والذي يرشف عىل عمل املنظامت اخلارجية، وتنفيذ املشاريع يف 

  يف املحافظة. املحافظة، ويعتِب هو املسئول األول

ّكن دوغريها األمور هفلهذ م من دخول مدينة صعدة، ، ُّكن هؤالء الزنادقة، ومو

وسيطروا عليها سيطرًة تامة، ومل يعد للدولة أي قيمة واعتبار، وإنام عبارة ديكور 

ودمية حيركها احلوثي كيف شاء، مع وجود تلك األلوية واملعسكرات الكبرية 

 والرشطة العسكرية، والوحدات األمنّية الداخلّية، كاألمن املركزي والنزدة

 وخارجها، وصار احلال وكأن ليس دم وجود. وغريها داخل املدينة
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لكلٍّ من أخينا الفاضل رسور بن أمحد البوين  ،وقفت عليه ،وقد قرأت كالمًا مجيالً 

أليب  [، وكذلكدولة صعدة واملصري املزهولالوادعي حفظه اهلل، بعنوان: ]

 ،[]عكازات احلوثينيبعنوان:  وإن كنت ال أعرفه، عبدالرمحن ادمدين حفظه اهلل،

، والقصد هو الكالم ادّداف املفيد، الذي يستفيد منه القارءأحببت أن أنقله برمته، 

 فإىل كالم األول منهام:

 

 [دولة صعدة واملصري املزهول]

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسوله األمني، وعىل مله وصحبه 

 دين، أما بعد:ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ال

بقلة الكتابة عن حركة  ،فزواًبا عىل عتاب بعض إخواننا الذين يعتبون علينا

وعىل  ،ومدس خطورهتا عىل املزتمع اليمني بشكل خاص ،احلوثي اإلجرامية

مستمدة أفكارها ودعمها من  ،كوهنا حركة إجرامية ،اجلزيرة العربية بشكل عام

يف  ،َتركها متى ما أرادت ،العربية  بالكامللزعزعة اجلزيرة  ،اجلمهورية اإليرانية

 وجه من أرادت .

والوضع قد أصبح معلوًما وازًنا، فلقد َتالف بعض كبار  ،فامذا أقول وملن أقول

بدعم ومباركة  ،مع حركة احلوثي اإلرهابية ،الدولة من مدنيني وعسكريني

 عض األهداف:ولكٍل أهدافه التي يطمع بتحقيقها، وإليك ب ،احلكومة اإليرانية
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فشل  ،األول: ما ُّيدف إليه املسئولون: فهم يريدون أن يثبتوا للمزتمع الدويل

وأن األمور لن تستقر يف البالد  ،دولة رئيس اجلمهورية عبد ربه منصور حفظه اهلل

بالتعاون مع حركة  ،ولألسف أهنم حياولون َتقيق هذا اددف ،إال بوجودهم

يرص عىل إدخال مجاعة احلوثي يف  ،سئولني الكبارفهذا أحد امل ،احلوثي اإلرهابية

فهل نيس هذا  ،مع املواطن اليمني الرشيف ،جنًبا إىل جنب ،مؤُر احلوار الوطني

من  ،أيادُّيا ملطخة بدماء األبرياء ،أن هذه احلركة اإلجرامية ،املسئول أم تناسى

وات وهل نيس قتىل أبطال الق ،اافظة صعدة وحزة وعمران واجلوف وغريها

وضحوا  ،وا دذه احلركة الضالة املارقة عدد سننيالذين تصّد  ،املسلحة واألمن

أن مجاعة  ،نووهل نيس هؤالء املسئول ،ثم الوطن ،بأنفسهم ودمائهم يف سبيل اهلل

من اافظة صعدة فحسب، نزحوا  ،رت أكثر من ثالثامئة ألف نسمةاحلوثي قد هّز 

وتركوا َتاراهتم وأرضهم وأموادم  ،لبالدإىل اافظات اجلمهورية، بل إىل خارج ا

 بسبب ظلم احلوثي دم. ،وأقارهبم

وداسوا  ،أن عنارص احلوثي قد أهانوا القرمن الكريم ،وهل علم هؤالء املسئولون

الذين قتلوهم ظلام وعدواًنا، و مل يراعوا حرمة  ،عليه عىل صدر أحد طالب العلم

 ورفع قدره وحرم ظلمه. ،هللالذي نفه ا ،وال حرمة دم املسلم ،القرمن

عامل قتىل احلوثيني أن يو  ،أن يقرتح بعض املسئولني الكبار ،والغريب يف األمر

عاملوا معاملة شهداء يو  ،الذين أهلكوا احلرث والنسل يف اافظة صعدة ،املزرمني

 .الذي صدر للقتىل يف هذه الثورة ،وأن يشملهم القرار اجلمهوري ،حرب
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إنشاء جامعة للحوثيني يف اافظة  ،أن يقرتح هذا الوزير ،بل واألعزب من هذا

 وال أدري إىل أين يريد أن يصل هبذا الكالم!! ،صعدة

فقد عزل أغلب مدراء  ،بأن احلوثي قد أسس له دولة يف صعدة تابعة له ،مع العلم

باإلضافة إىل اافظ  ،عنهم مدراء من قبله  بدالً وعنّي  ،يف مجيع الوزارات ،العموم

 كلهم حوثيون. ،من الوكالء لهوعدد 

أن يذهب بعض القادة العسكريني  ،ومن املضحكات املبكيات يف دولة صعدة

الذي أقيم يف منطقة  ،لزيارة معرض صور قتىل احلوثيني ،الكبار يف اافظة صعدة

 مع كبار قادة مجاعة احلوثي اإلجرامية!!!!!! ،الطلح بصعدة

التي تصدر عن بعض القادة  ،ل هذه األعاملعىل مث ،وأترك التعليق للقارئ الكريم

 العسكريني يف صعدة.

يرضاها القائد األعىل للقوات ، وأقول كذلك: هل هذه الترصفات الغريبة

ورئيس هيئة األركان، وأبناء شهداء القوات  ،وكذلك وزير الدفاع ،املسلحة

 الذين سقطوا برصاص مجاعة احلوثي املتمردة. ،املسلحة

إليه احلوثيون: فإن حركة احلوثي اإلجرامية استفادت من هذا  الثاين: ما ُّيدف

ببسط نفوذها عىل أكِب قدر مما  ،التحالف بينها وبني بعض كبارات الدولة

 ،وتسعى يف املزيد ، وما ااولتهم السيطرة عىل اافظة حزة ،تستطيعه من املناطق

متمثال  ،يزي املهمملوقعها اإلسرتات ،وخاصة منطقة ميدي ،إال أكِب دليل عىل ذلك
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مهام كلفها  ،السيطرة عىل امليناء ،فهذه احلركة َتاول منذ سنيني ،يف مينائه املهم

 حتى تتواصل مع إيران وغريها عن طريق البحر. ،الثمن

للسيطرة عىل  ،يف اافظة عمران واجلوف يف هذه األيام ،كام أهنا َتاول التمدد

  اجلزيرة العربية.لزعزعة الوضع يف ،الرشيط احلدودي الشاميل

فإن لطهران يف املنطقة أطامًعا، وذلك لعدة أمور  ،الثالث: ما هتدف إليه طهران

 منها:

 املستمد أفكاره من احلوزات اإليرانية. ،عرشي ىنرش املذهب االثن-4

 ،وذلك للضغط عىل احلكومة اليمنية ،تكوين حركة إرهابية مسلحة يف املنطقة-6

عىل منوال حزب اهلل يف جنوب  ،صادرة دا من طهرانعند خمالفتها لألوامر ال

 لبنان.

أننا  ،وإرسال رسالة واضحة لدول اجلوار ،قلقلة الوضع يف اجلزيرة العربية-4

 وسنعمل ما نريد. ،املسيطرون عىل املنطقة

سعيها يف إقامة َتالف مع احلكومة اليمنية، وإبعادها عن أشقائها من دول -1

وذلك  ،ل العربية، كام هو احلال مع احلكومة السوريةاجلوار، وغريها من الدو

 بوضع بعض املسئولني املوالني لطهران يف مناصب مهمة يف الدولة.

أو ينارصهم ويقف  ،فإن الذي يتحالف مع هؤالء املزرمني ،ومما سبق ذكره وبيانه

لتي ا ،ثم لدينه وبالده ودماء املساكني ،يعتِب خائنًا هلل عز وجل ،معهم أو يدعمهم

 أريقت للدفاع عن هذه البالد الطيبة
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وكل  ،واألخ رئيس جملس الوزراء ،وإننا نناشد األخ رئيس اجلمهورية حفظه اهلل

الذي أثنى عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم، من  ،الرشفاء واملخلصني دذا البلد

وأن  ،أن ينتبهوا دذا البذرة اخلبيثة ،مدنيني وعسكريني ووجهاء ومشايخ

مع هذه احلركة  ،لوها قبل التفريخ والتكاثر، والتعامل بردع وحزميستأص

التي  ،ومع كل من تعاون معها، كوهنا مثل بقية احلركات اإلرهابية ،اإلرهابية

اء جرّ  ،وتقديم قادهتا للمحاكمة ،بل هي أخطرها عىل اإلطالق ،حيارهبا املزتمع

من قتل  ،ن وغريهاما ارتكبوه بحق املواطنني يف صعدة وحزة واجلوف وعمرا

 وحصار وترشيد.

إلزالة هذه احلركة  ،بالضغط عىل احلكومة اليمنية ،وكام أننا نناشد دول اجلوار

بل عىل أمن واستقرار اجلزيرة  ،لكوهنا ُثل خطًرا ليس عىل اليمن فقط ،اإلرهابية

 .العربية بالكامل

 إليك.وسبحانك اللهم وبحمدك، ال إله إال أنت، أستغفرك اللهم وأتوب 

 كتبه/ رسور الوادعي

 ه4144/ مجادس اآلخر/ 40األربعاء/
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 ]عكازات احلوثيني[

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أما بعد:،  عىل امد وعىل مله وصحبه وسلماحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل

لعل البعض يتساءل ماهي العكازات التي ترتكز عليها احلركة احلوثية اإلجرامية 

ددها يف اليمن واستمرارها يف األعامل اإلجرامية وإليك بعض هذه يف نشأهتا وُ

 العكازات:

 :العكاز األول

وباركها حسن  ،فهذه احلركة هي بذرة غرسها ميات إيران ،املد اإليراين الفاريس

لتكون صورة طبق األصل حلزبه يف لبنان؛ هذا َشء ال ينكر، فإن ما تسري  ،نرص اهلل

واًل كبرًيا وَتوًرا عظياًم ملا كان عليه الزيدية يف اليمن، فلم عليه هذه احلركة يعتِب َت

يكن معظم الزيدية يعرفون احلسينيات وإقامتها يف مساجدهم، وادعاء أن القرمن 

املوجود بني املسلمني ناقص وارف، وأن املصحف األصل هو مصحف 

ر املهدي فاطمة!!. وأن تربة كربالء هي الرتبة الوحيدة الطاهرة، وكذلك انتظا

املختبئ يف الّسداب، وغري ذلك من األشياء التي صاروا يعتقدوهنا اآلن ويدافعون 

ال يمكن أن يقتنع هبا  ،عىل الرغم من قناعة بعضهم أن هذه أشياء خرافية ،عنها

 من أعطاه اهلل قليل من التفكري والعقل.

يران جعلتهم يصدرون كل ما جاءت به إ ،لكن حاجة احلركة من ناحية مادية

املادي الذي هو قوام  من أجل ضامن الدعم ،ويملونه عىل عوامهم ،بدون نقاش
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وال ننسى أن ننبه أن قياداهتم مثل بدر الدين وولده حسني وبقية ، هذه احلركة

األفكار وينرشوهنا ويدافعون عنها وإنام الكالم  هم يعتقدون هذه ،أوالده وغريهم

 عىل عوامهم ومقلدُّيم.

 :العكاز الثاين

اجلهل : فإن هذه احلركة أكثر ما بدأ انتشارها يف املناطق التي خييم عليها اجلهل، 

وما سار عليه  ،والتي مل ينترش فيها علم كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم

 ،الصحابة والتابعون وعلامء املسلمني، فرتس الواحد منهم كل ما ينبغي أن يعلمه

وأنه مقدس ومعصوم!!، وال جيوز لك أن  ، يف األرضأن هذا السيد هو خليفة اهلل

ختالفه يف َشء أبًدا، وأنه جيب عليك أثناء السالم عليه أن تركع له وتقبله يف 

يرفع ركبته قلياًل حتى ال تسقط عىل أم  ،ركبته!! وإن كان به قليل من االحرتام لك

 ،بدأ اآلن يف التناقصرأسك أثناء التقبيل، وهذا ال ينكر وجوده إال مكابر، ولو أنه 

 ادات من أناٍس كثري.ـقـتـم االنـهـب لسبّ  ،ر مزريـظـنـذا مـام رأوا أن هـل
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 :العكاز الثالث

التلبيس والتضليل عىل اإلعالم والرأي العام: بأن هذا احلركة قامت ضد أمريكا 

وإرسائيل!! ألنه ما من مسلم إال وهو يكين العيداء ألمريكا وإرسائيل ، وأصبحت 

كلها تدندن عىل هذا املوضوع:  ،خطاباهتم ومظاهراهتم ومقابالهتم ورصختهم

أمريكا وإرسائيل!! بل تعدي األمر إىل أنه: لو خالفهم أي شخص أو هيئة أو 

وقالوا :أمريكي!!. ولكن هذا العكاز رسعان ما  ،رموا هبذه التهمة عليه ،مجاعة

الف الناس محلركتهم يرس  فاملتابع ،تعرض للوهن والضعف عند القايص والداين

أو من  ،سواء من اجليش أثناء احلروب السابقة ،من املسلمني يقتلهم احلوثيون

ومل يصب جندي  ،الف النازحني واملرشدين من صعدةمالقبائل واملواطنني، و

أمريكي أو إرسائييل بشوكة!! بل صار أكثر الناس عىل يقني أن هذه الكلمة هي 

ٍب م( كام قال تعاىل: ﴿سف عليه السالكـ)قميص يو هي بيَدٍم َكذي يصي وا َعىَل َقمي َوَجاءو

ونَ  فو يٌل َواهللَّو املْوْسَتَعانو َعىَل َما َتصي
ْم َأْمًرا َفَصِْبٌ مَجي كو سو ْم َأْنفو َلْت َلكو  ﴾َقاَل َبْل َسوَّ

 .[48]يوسف: 

مل، ركة ومثيالهتا يف العاوتأكد أكثر الناس أن أمريكا وإرسائيل راضية عن هذه احل

نيق صدام يف يوم العيدأوما ش مت أمريكا لَ وَس  ،ن العراق عنكم ببعيد : فقد شو

فام أدخل أمريكا  :وقول مثلها يف أفغانستان ،حلكومة للشيعة يف العراق بعد ذلكا

إىل أفغانستان إال احلركات الشيعية هناك، ولعلنا نزمع األدلة والِباهني الكثرية 

 اهلل. عىل ذلك يف مقال ال حق إن شاء



 

 82 

 82 واحلصار       احلرب 

 :العكاز الرابع

 خصوًصا يف الفرتة األخرية وهو: ،وهو يف نظري من أمهها إن مل يكن أمهها

والذين قد شابت رؤوسهم يف  ،وجود بعض املتنفذين يف احلكومة اليمنية

ظهرون احلرص عىل سيادة البلد وهم يظهرون خالف ما يبطنون، فهم يو  ،السياسة

وُهد دا ُهيًدا عظياًم،  ،ختدم احلركة احلوثية ولكّن أفعادم ،واستقراره ووحدته

والتسرت عىل  ،عند املسئولني وقادة الدولة ،فرتاهم حياولون َتسني صورة احلوثيني

وإلقاء اللوم عىل غريهم من الناس؛ وأهنم هم  ،أفعادم وجرائمهم العظيمة

ية السبب، وحياولون إدخال احلوثيني يف مؤسسات الدولة العسكرية والتنمو

كحركات الثعابني والثعالب، وَتدهم يظهرون  ،والقضائية بأساليب ومراوغات

بمظهر الزهاد والنساك بني قادة الدولة، فإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا: 

 لبعضهم استمروا واصِبوا حتى نحقق ما نحلم به.

، بمحافظة صعدة ،الذي قامت وتقوم به السلطة املحلية ،وال ننسى الدور الكبري

رت ـسـالتي يت ،ِب العباءةـي تعتـفه ،ذه املسألةـيف ه ،ةـظ املحافظـة يف اافـثلمم

 احلوثيون خلفها.

والسلطة املحلية تتوىل عملية الدفاع عن هذه األعامل،  ،فهم يعملون ما يشاؤون

وَتسني صورة احلوثيني، وإظهار نفسها أهنا تقوم  ،والتواصل مع الوزراء والقادة

معاملة أبناء املحافظة عىل شكل سواء، وإخراج مستحقات و ،عىل احليادية

 من املشتقات النفطية واألغذية ومرتبات املوظفني. ،املحافظة
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فمدراء  ،عندما ترس الواقع احلقيقي ملكاتب املحافظة ،ولكن و يا هلل العزب

وتم تبديلهم بمدراء  ،ما بني نازح مرشد عن صعدة ،العموم يف مجيع اإلدارات

مٍ حوثيني،  فعنده من احلوثيني مندوب يف كل  ،والباقي يف وظيفته عىل هوان وَتكو

ما يكاد املدير خيط بقلمه التوقيع عىل املعاملة حتى يسحبها احلوثي ويطلع  ،مكتب

ويوجه له املسائالت ملن هذه املعاملة وملاذا؟؟ فإن شاء احلوثي أن يمرها  ،عليها

 أمرها وإن شاء أن يلغيها ألغادا.

وهو من بيت  ،ب األكِب: ما يقوم به مدير املعهد الصحي بمحافظة صعدةوالعز

من ااولة جعل املعهد الصحي فرصة انتهازية لتدريب جمموعات من  ،املتوكل

يتخرج بعدها مبانة إىل الوسط  ،يف دورات ال تزيد عىل شهرين ،شباب احلوثيني

وتكون  ،فى السالمبام فيها مستش ،ويتدرب يف املستشفيات باملحافظة ،الصحي

 .دؤالء األولوية يف احلصول عىل الدرجات الوظيفية

ال بد أن خيضع ألوامر احلوثي، والتي  ،أو ما دونه ،سواء كان مديًرا ،فكل موظف

ال تقبل املراجعة، وإال فإن مصريه إىل الفصل والتهديد والطرد، كام حصل ملدير 

شئنا أن نكتب يف ذلك ومدير مكتب الصحة وغريهم، ولو  ،مكتب الرتبية

 الستغرق وقًتا طوياًل ولكن هذه أمثلة ملا حيدث.

 ،ويعلن أحياًنا استنكاره دذا اليشء ،لع عىل هذه األشياءوكل ذلك واملحافظ مطّ 

 من باب ذر الرماد يف عيون الغافلني.
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 ،هو ذلك احلصار الظامل ،ولعل أعظم جريمة شهدها تاريخ صعدة يف هذه السنني

 ،الف عائلةموَتويع ما يقارب من عرشة  ،ه احلوثيون عىل منطقة دماجالذي قام ب

 ،يف مدة تزيد عىل السبعني يوًما، ثم شن احلرب الشعواء عليهم ،بأطفادا ونسائها

ما  ،مما أدس إىل قتل ما يزيد عىل سبعني شخًصا ،باستخدام كافة أنواع األسلحة

 وجرح املئات. ،بني رجل وامرأة وطفل

 هذا : والشاهد من

وأنه  ،كان يستخدم أسلوب التعمية عىل اإلعالم ،أن املحافظ يف وقت احلصار

وأن أهل دماج هم الذين  ،وأن هذا خالف الواقع ،ليس هناك حصار فيعيّل 

مل يعهد التاريخ مثلها، وجاء الصحفيون  ةيف سابق حيارصون احلوثيني!!

 ،روا املوضوع للرأي العاموأثا ،وكشفوا احلقائق املوثقة ،واإلعالميون إىل دماج

دم مواقف  ،مع أن أهل دماج ،واحلمد هلل ،حتى أذن اهلل يف فك احلصار الظامل

 نسيها أو تناسها ملصلحته الشخصية. ،مرشفة مع املحافظ يف سنيني متقدمة

 العكاز اخلامس:

 ،واخليانات من بعض قواد املعسكرات ،نفالت األمنيالوضع يف اليمن بام فيه اإل

عن طريق  ،وكل حياول أن يدمر اآلخر ،امحكات بني بعض رموز الدولةوامل

فهم  ،رـد اآلخـالح ضـال والسـمـم بالـهـودعم ،ونـحوثيـؤالء الـدام هـاستخ

 يعتِبون مله لغريهم.
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ولكن يف هذا القدر الكفاية إن شاء  ،لذكرنا عكازاٍت أخرس ،ولوال خشية اإلطالة

فإن العكاز خيتلف  ،ن يعرف مغزس كلمة عكازاهلل، وجيب عىل القارئ الكريم أ

التي هي ثابتة، فهذه احلركة ال تقوم عىل دعائم قوية راسية  ،عن الدعائم واألعمدة

رسعان ما تسقط بصاحبها واملتكي عليها،  ،ثابتة، بل هي قائمة عىل عكازات

 ه.فإن اهلل سبحانه يميل للظامل حتى إذا أخذه مل يفلت ،وهذه سنة اهلل يف خلقه

ويذل  ،أن اهلل هو الذي يعز من يشاء ،وليعلم من يتكأ عليه احلوثيون ويدعمهم

أن من أعان ظاملًا سلطه اهلل عليه، فإن اهلل سبحانه  ،من يشاء، وأن سنة اهلل يف خلقه

ويتداركوا ما بقي من  ،وأن عليهم أن يتوبوا إىل اهلل ،ليس بغافل عام يعمله هؤالء

 ،بسبب احلوثيني ،مظلوم ومقتول ومرشد وأرملة ويتيم وليعلموا أن كل ،أعامرهم

 .حيملونه إىل يوم القيامة ،عىل هؤالء وزر وذنب

 .واهلل املعني وادادي إىل سبيل الرشاد

 أبو عبد الرمحن ادمداين
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 الفصل السادس: -*

 ألهل السنة وطلبة العلم ،واألذّية واملضايقة التعّرض بداية 

ْن قيَبل ا  األنار. الفّزار حلوثةيف الطرقات، مي

لقد وصل احلوثي الرّشير إىل مقصوده، من أخذ مدينة صعدة ودخودا، وكان 

ما حصل، وأنه سيتمّكن هبذه السهولة، وقد ضّل  قال يكاد يوصده  ،ذلك يعتِب حلامً 

عند  حروب، ومل يستطع َتقيق مراده، إاليف رصاع مع الدولة وخاض معها سّتة 

  تقّدم.جميء هذه الثورات، كام

عاثوا يف األرض ووفرضوا سيطرهتم عىل املدينة،  ،ودذا ملا ُّكن احلوثة األنار

فسادًا، وأذاقوا أهل صعدة الويل، وأخذوا كثريًا من أموادم ظلاًم وعدوانًا، بحزة 

أهنا زكاة، وصاروا يأخذون عىل كّل َشء، كثور أو قّل، وكِب أو صغر، وضغطوا 

ونزح من نفذ صِبه ورأس ادلكة، إىل بعض املدن  وأهانوهم، حتى فرّ الناس 

 اليمنية، كالعاصمة صنعاء وغريها.

فلهذا أغرت احلوثة الفّزار األنار، وظنّوا أهنم قد أحكموا السيطرة، ومل يبق 

أمامهم إال السلفيني يف منطقة دّماج، وسّولت دم أنفسهم الرّشيرة اآلثمة، وبدأوا 

 ة واألذية، ألهل السنة وطلبة العلم يف الطرقات.التعّرض واملضايقالتمهيد، و
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وبدأوا  ارات والباصات اّملة بأهل السنة وطلبة العلم أوقفوها،يفإذا مّرت الس

 بتلك املقدمات واخلطوات، كام ييل:

 السؤال من أين وإىل أين؟ فعلوا ذلك أيامًا. -4

 السؤال عن األسامء والبطائق؟ فعلوا ذلك أيامًا. -6

 األسامء والبطائق، فعلوا ذلك أيامًا. التفتيش مع أخذ -4

 التفتيش الدقيق، مع ما تقّدم، فعلوا ذلك أيامًا. -1

 التفتيش الدقيق، حتى عىل حقائب النساء وما خيصهّن، مع إنزال الركاب. -3

تقّدم، وإنزال الرّكاب، والتوقيف واملسائلة  ما التفتيش الدقيق، مع -2

 لعدة ساعات.

 أخذ بعض اإلخوة للتحقيق لعدة أيام،التفتيش الدقيق، مع ما تقّدم، و -0

وإسامعهم ما يكرهون، من السّب والشتم واإلهانة، وأخذ بعض 

 السيارات والباصات واألمتعة، من كتب وجواالت وغريها. 

ومع ذلك فأهل السنّة صابرون عىل كّل هذا األذس، وينتظرون الفرج من رب 

ناصح األمني أيب العاملني سبحانه، وذلك عن توجيهات ونصائح شيخنا ال

 عبدالرمحن حييى بن عيل احلزوري مّتع اهلل به.
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بعد أن دخلوا  ببعض اخلطوات والتحّرشات،لقد قام احلوثة الفّزار األنار، و

زّورة م، فكان أول ما قاموا به، أن أخرجوا ورقة بمدة يسرية مدينة صعدة

ّل ذلك من أجل أن ، عىل لسان شيخنا حييى رعاه اهلل، وهو منها براء، وكومكذوبة

ري يتواصل باملسئولني واملشايخ، يف اليمن أن احلزو يظهروا ألتباعهم

وغري  ،بالرافضة احلوثيني الشيعة بالزيدية لرضب والسعودية، وأن هناك خمطط

صها، مع رّد شيخنا حييى ـذا نـة، وهـذوبـة املكـذلك مما افرتوه يف تلك الورق

 حفظه اهلل ورعاه:

 [لزور يف الورقة املنشور نصها يف هذه السطوربيان الكذب وا] 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل مله وصحبه ومن اتبع هداه أّما 

 بعد:

/من ذي 48فهذه ورقة جاءتني بعد درس العرص من يومنا هذا األحد بتأريخ )

، ال4146القعدة  والظّن أهنا من الرافضة  ، أدري ممنهـ( َتمل كذبًا وتزويرًا عيلَّ

؛ ألهنم هم موزعوها، وقد ثبت عن اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل أنه قال: )مل أر 

من أهل األهواء أشهد بالزور من الرافضة(. وعدٌد من السلف رضوان اهلل عليهم 

 يقولون: )ليس َتت أديم السامء أكذب من الرافضة(.

ْل واهلل سبحانه وتعاىل قد ذ مَّ َنْبَتهي ّم الكذب ! ولعن الكاذبني ! فقال عّز وجّل:﴿ثو

 [.24َفنَْزَعْل َلْعنََت اهللي َعىَل اْلَكاذيبينَي﴾]مل.عمران:
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يقول كام ثبت عن احلسن بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام عند  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبّي 

 وال يزال الرجل»ويقول: «. الصدق طمأنينة والكذب ريبة»الرتمذي وغريه: 

والكذب كبرية من كبائر « يكذب ويتحّرس الكذب حّتى يكتب عند اهلل كذابا

املوضوعة  األحاديثفكثرٌي من  ملسو هيلع هللا ىلصالذنوب، والرافضة قد كذبوا عىل رسول اهلل 

 املكذوبة عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  عن طريقهم.

 إىل هذا القول العوزاب  يف هذا املنشور، قالوا فيه: فانظروا

هلل الرمحن الرحيم؛ احلمد هلل رّب العاملني، محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه. ]بسم ا

 وصىل اهلل عىل امد ومله وسلم تسلياًم كثريًا.

والوالد حييى امد  ،والولد طارق امد عبد اهلل صالح ،الشيخ عيل مقصع الوالد

 ه.حفظكم اهلل تعاىل والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركات ،عبد اهلل صالح

وجزاكم اهلل خريًا وحفظكم وأعانكم عىل  ،بعد: فقد وصلت الرسائل أما

ويعلم اهلل أنني كنت  ،خاصة يف دماج ،وقوفكم مع إخوانكم أهل السنة واجلامعة

أريد اإلتصال، ولكن تذكرت كالم الولد طارق، أن اإلتصاالت غري مأمونة يف 

وسأنح لكم يف رسالة  ،فحررت هذه الرسالة عىل عزالة من األمر ،هذه األيام

 أخرس إن شاء اهلل تعاىل.

فنحن ال  ،وأمرهتم بنرشها ،أرسلت ما يكفي بشأهنا ،األول: املظاهرات األمر

نخاف من أحد إال اهلل تعاىل، وتم نرشها عِب اإلذاعات، وهذه عقيدتنا يف 

 املظاهرات.
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، وتكرارًا يف اخلطب رنا منهم مراراً حّذ  ،الثاين: ما يتعّلق باحلزبية واحلزبيون األمر

 ،نبني ما هم عليه من الضاللة ،حتى عندما يكون هناك درس ،واألنطة والكتب

ين ،وأنـهم بعيدون عن احلّق  وعىل رأسهم الزنداين  ،وبعيدون حتى عن الده

واحلزبيون مستعدون أن  ،همون رؤسوصعرت وعبد الرمحن العدين، والكثري يدّس 

 لدنيا والكرايس واجلمعيات.مّههم ا ،يتحالفوا مع الشيطان

فهم  ،ويشغلون الناس ،ويفتشون يف الطرقات ،يّسحون ويـمرحون الرافضة

 واحلزبييون يسكتون وجياملون ويطأطؤن رؤسهم. ،عندنا قطاع طرق

وهو األهم نحن بحمد اهلل عىل تواصل مستمر باملشايخ يف أرض  :الثالث األمر

 ،د اعتمر هذا العام إخوان لناوق ،وحتى ببعض والة األمر هناك ،احلرمني

وعندما رجعوا  ،ومحلناهم بالرسائل ،بخصوص الرافضة وخطرهم املنترش

ومن  ،هللأخِبونا أن هناك خمطط حكياًم من املشايخ حفظهم ا ،حفظهم اهلل تعاىل

وهم مجيعًا أعداء أهل  ،لرضب الشيعة الزيدية بالروافض احلوثيني ،املسؤلني هناك

وما لنا إال أن نتعاون مجيعًا لبث الفرقة  ،ستبرشنا خريًا هبذا األمرواحلقيقة ا ،السنة

مستعدون أن  ،ومشائخ احلرمني ووالة األمر ،وإشعال الفتنة التي كادت تبدأ

املهم ُّيلك ويزول خطر  ،من تكاليف وغريها كام تعرفون ،يتحملوا كل األمور

 الشيعة بعون اهلل تعاىل.

ولكن طمعًا يف املال  ،اتلوا وقتل منهم من قتلنعم ق ،األخر: أهل دماج األمر

ويف  ،وهم عىل خالف ما يتزعم ،فهم جهلة وعامة ليسوا بطالب علم ،والسالح
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ثم  ،ووقعوا ووافقوهم عىل ما يريدون ،هذه األيام عقدوا صلحًا مع الرافضة

 ،بكم الحتى أنني هددت باالتص ،مجعتهم وتكلمت فيهم وبكتهم وحذرهتم

نقضًا لذلك الصلح املشئوم، واهلل الذي ال  ،ذلك وقعوا ورقة أخرسوعندما رأوا 

 ،أن الكثري منهم من قبيلة الشيخ مقبل رمحه اهلل تعاىل نعاين منهم الكثري ،إله إال هو

 ،فال يعرفهم أحد ،وال هتتموا هبم ،فال تلقوا ألحٍد منهم باالً  ،من شدة طمعهم

 .ودمواتركوهم نتعامل معهم حسب عق

وأن حيفظ اليمن وأهله من كل  ،هلل تعاىل أن يوفق اجلمع ملا حيب ويرىضا أسأل

 حييى بن عيل احلزوري[. .واحلمد هلل رّب العاملني ،ن

ويف األخري أضافوا إىل ذلك الزور زوارًا  ،كالمهم املكذوب املزور علينا انتهى

 ،فنزلوا من بعض اجلواالت أو بعض رسائيل من اإلنرتنت أو غري ذلك ،مخر

 فوضعوها عىل أهنا باسمي. ،صورة من ختمي

من هذا املقام أقول: لعنة اهلل عىل من كتب تلك  الورقة، ولعنة اهلل عىل من  وأنا

أمالها، ولعنة اهلل عىل من نرشها، ولعنة اهلل عىل من زّورها، هذا كذٌب وتزويٌر 

، أسأل اهلل أن ُّيتك سرت مفرتُّيا ؛ وقد أخرج اإلمام البخاري يف  صحيحه من عيلَّ

من مل يدع قول الزور والعمل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أنحديث أيب هريرة ريض اهلل عنه 

، أي وإن كان صائاًم، فهذا يرّض حتّى «به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه ونابه

بووا َقْوَل 
َن األَْوَثاني َواْجَتني ْجَس مي بووا الره

بصومه، واهلل سبحانه وتعاىل يقول: ﴿َفاْجَتني

وري ا  .واحلمد هلل رب العاملني، [، فهو عار عليهم واهلل40﴾]احلج:لزه
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: ومما أضافه الشيخ حفظه اهلل، مما مل يفطنوا له يف رسائله التي يكتبها، ما ييل:  قلتو

قول: من فالن ابن فالن، إىل فالن ابن فالن، أنني إذا كتبت إىل مسئول، أ -4

 هذا شأين.

ملذكور عيل مقصع، ومل أعرف اسمه إال أهنا مل تصلني أي رسالة، من هذا ا -6

 اآلن.

حصل  (1)وال كذلك من حييى وال من أخيه طارق، وإنام يف أيام احلرب -4

 تواصل، نحو ثالثة مئة بندق أرسلوا هبا، تواصلت معهم.

أين أَتداهم أن يثبتوا، ما هي الرسائل التي انتحلوها، وقالوا: إهنا  -1

 وا صادقني.وصلتني، يقولوا رسالة كذا وكذا، إن كان

ال أين لست عىل تواصل مستمر، بمشايخ احلرمني، أو بعض أمرائهم،  -3

 مستمر وال غري مستمر.

أنني مل أرسل مع املعتمرين أي رسالة، إىل أي أمري، وال إىل أي شيخ هناك،  -2

 وكام تقّدم، أن لو كان هناك من أراسله، لرسالته دون مباالة.

 وهذا ما ذكروا فيها التاريخ.، أذكر التاريخ، أنني إذا أرسلت رسالة -0

أنني قبل أيام، أوضحت كذب الرافضة، يف قودم: أن أهل دّماج، ما هم  -8

 طالب علم.

                                                           

 المقصود بها، الحرب السادسة. (1)
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أنني أكتب إىل املسئول، بخّط واضح، وهذا يكتبون بخّط من أجل أن  -4

 يدّققوه، بخّط دقيق، من أجل التعمّية.

أن ختمي منشور عىل اجلوالت، ويف مقّدمات كتب، ويف  -40

رسائل كثرية، منشور عىل اجلواالت، وعىل اإلنرتنت، وهذا شفاعات و

 ممكن ينّزل ويكتب ويوضع.

بالوفاء، وهذا التزوير إذا ظهر للناس  ، وهم يتظاهروناً هذا َشء، يعتِب تزوير

يفضحهم، سواء أرادوا أن يظهروا عند أهل إيران، مثاًل: يرسلوا ورقة إىل هناك، 

ّرش بينهم وبني الزيدّية، أو أرادوا أن يتخذوه أو أرادوا أن يوظهروا عىل أننا نح

ّلاًم، أن هؤالء يفعلون ويفعلون، فيحتاجون أن نبدأهم، ابدأوا إذا أردتم أن  سو

تبدأوا، بغري كذب، وإذا أردتم أن تبدأوا بفتنة، أو َشء يف رؤوسكم، ابدأوا بغري 

 كذب، وبغري ُهيد بالكذب، الكذب من أسباب ادزيمة.

مسّزل بصوته، بتاريخ )ليلة  يخنا حفظه اهلل، من نيطانتهى كالم ش

 .( هـ4146/ / ذي القعدة44اإلثنني/

 ملن أراد اإلطالع عىل يف موقعه، عىل شبكة اإلنرتنت، وهذا رابط الشيخ حفظه اهلل،

 ، والرّد عليها.الكذوبة الورقة املزّورة هذه

 www.sh-yahia.net/nwe_sounds/rudud/3.rm  
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 السابع:الفصل  -*

 يف دار احلديث  ،بداية احلصار ألهل السنة وطلبة العلم

ْن قيَبل الزنادقة احلوثة الفّزار  السلفّية بدّماج حرسها اهلل، مي

 .األنار

لقد مّر بنا يف الفصل السادس، ما قام به احلوثة األنار، من التعّرض واملضايقة 

ذلك سحابة صيف، وإذا هي  واألذية ألهل السنة وطلبة العلم األخيار، وكنّا نظن

مقدمات احلصار الغاشم الظامل، وما كنّا نتوّقع هذا يف بلد اإليامن واحلكمة، وأن 

سيكون هذا احلصار املرضوب علينا، واخلارج عن حدود اإلنسانية وحقوقها، كام 

 سانية.يزعمه الغربيون ودعاة اإلن

أطوار، وذلك بعد أن ولقد قام الزنادقة الفّزار وبدأوا احلصار، وله خطوات و

ُركزوا وُرتسوا يف مدرسة اخلانق، القريبة من دّماج، وقد فعلوا أيضًا يف هذه 

 تلك النقاط، كام أسلفنا.ما فعلوه يف سائر  (1)النقطة

وزادوا عىل ذلك، بأن يتم إنزال مجيع ما عىل السيارات من بضائع، كالِّب والدقيق  

ادا مجيعًا إىل األرض، ثم البضائع، يتم إنز واألسمنت وسائر ما َيمّر هبم من تلك

، بحزة التفتيش، وهكذا تسزيل الداخل واخلارج، بام يف ذلك البضائع ة ذلكإعاد

                                                           

كيلوا(، وهي على مدخل  2أي نقطة الرانق، وهي عبارة عن مدرسة حكومّية محّصنة، مبعد عن دّماج قرابة )  (1)

  هة الشمالية الغربية.مدينة دعدة، من ال
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بأنواعها، حتى ضّيقوا اخلناق شيئًا ما، فال يسمحون إال بإدخال كّمّية يسرية من 

 بالكّلّية.البضائع، ثم أوقفوا دخودا 

م إال بإدخال اليشء اليسري، كالكيس الدقيق أو حتى صار أهل البالد ال يسمح د

الِّب، ونحو ذلك من احلاجات املنزلّية اخلفيفة وبيشء معلوم فقط، ال يتزاوز 

حاجة البيت واألرسة الواحدة، إضافة إىل املتابعة ملن يعطيها غريه، فقد أرصدوا 

 .، وحتى التصل إىل طالب العلماجلواسيس دذا األمر

 ،هـ(4146)لعام  ذي القعدة//66، ذي القعدة فلام كان مخر شهر

أغلقوا النقطة بالكّلّية؛ ألهنم يعلمون أن هذا  م/6044/اكتوبر/60املوافق/

ب  وقت ُويل الدعوة، وأخذ ما َتتاجه من الِّب والدقيق وغريه، فمن حينها رضو

 الدخول واخلروج بالكّلّية.احلصار الكيّل عىل دّماج، ومنع 

، يريد وصار كّل من مرّ  فمنع احلّزاج من بيت اهلل احلرام،ثم جاء وقت احلج، 

احلج رّدوه، إال من كتب تعّهدًا أال يرجع إىل دّماج، وأال يتعّرض للمزاهدين 

ّد كثري من إخواننا ومنع وإىل اهلل املشتكى، وال حول وال قوة  احلج، وا)زعموا(، فرو

 إال باهلل، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

اء اهلل، اليرقبون يف مؤمن إالًّ وال ذّمة، وال يبالون بحرمات اهلل هكذا يفعل أعد

تعاىل، وال يعّظمون شعائر، بل ينتهكون حرمات اهلل يف أعظم الشهور عند اهلل، 

حيرتموهنا ويعّظموهنا، فال وهي األشهر احلرم، والتي كان املرشكون يف اجلاهلية، 

فيها نفسًا، بل تصري الطريق ممنة ال  يقطعون فيها طريقًا، وال يقاتلون وال يقتلون
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، كام جاء يف أعدائهم، بل يضعون فيها أسلحتهم يعرتضون أحدًا، ولو كان من

 حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام اآليت.

ا النَّبييَّ َصىلَّ اهللو َعَليْهي  ريض اهلل عنهامعن ابن عباس   الَقيْسي َأَتوو
قال: إينَّ َوْفَد َعبْدي

َم َفقَ  َمْرَحبًا بيالَقْومي َأْو »َقالووا: َربييَعةو َفَقاَل: « َمني الَوْفدو َأْو َمني الَقْومو »اَل: َوَسلَّ

، َغرْيَ َخَزاَيا َوالَ َنَداَمى
نَنَا َوَبيْنََك « بيالَوْفدي ، َوَبيْ

يَدةٍ ٍة َبعي قَّ ْن شو ا َنأْتييَك مي َقالووا: إينَّ

، َوالَ نَ  رَضَ اري مو فَّ ْن كو
ْرَنا بيأَْمٍر َهَذا احَليه مي  َشْهٍر َحَراٍم، َفمو

يََك إيالَّ يفي
يعو َأْن َنأْتي

ْستَطي

ْم  ْم َعْن َأْرَبٍع: َأَمَرهو ْم بيأَْرَبٍع َوهَنَاهو  اجَلنََّة. َفأََمَرهو
لو بيهي  َمْن َوَراَءَنا، َنْدخو

و بيهي
ْخِبي نو

، َقاَل:  ي َعزَّ َوَجلَّ َوْحَدهو ياَمني بياهللَّ ؟َهْل َتْدرو »بياإلي ي َوْحَدهو ياَمنو بياهللَّ َقالووا: « وَن َما اإلي

، َقاَل:  ولوهو َأْعَلمو ولو اهللَّي، َوإيَقامو »اهللَّو َوَرسو ًدا َرسو َمَّ َه إيالَّ اهللَّو، َوَأنَّ او َشَهاَدةو َأْن الَ إيلَ

َن  َس مي مو ْعطووا اخلو َكاةي، َوَصْومو َرَمَضاَن، َوتو ، َوإييتَاءو الزَّ
الَةي ْم « املَْغنَمي الصَّ َوهَنَاهو

 َواحَلنْتَمي َواملوَزفَّتي 
اءي بَّ اَم َقاَل:  َعني الده بَّ : رو ْعبَةو ريي »َقاَل شو اَم َقاَل: « النَّقي بَّ ي »َورو « املوَقريَّ

مْ »َقاَل:  وهو َمْن َوَراَءكو و
 .(1)«اْحَفظووهو َوَأْخِبي

                                                           

 رواه الشيران، واللفه للبراري. (1)
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 وهذه قصيدة من قصائد ذلك املفضال الشاعر األديب
 اء السلفّيةفارس شعر

 عبدالكريم اجلعمي حفظه اهلل ورعاه أبي عمر

 اذا وراء حصار الرافضة  لدماج !م

 قالوا احلصار عىل دماج قد رضبت

 

 أطنابه قلت باب اهلل مفتوحو   [4]

 لن يمنعوا دعوات اخلري صاعدة  

 

 

 هلل يف سحر ٍ والقلب جمروحو   [6]

 هو ابتالٌء لكم من خلفه عِبٌ  

 

 ريح و للمتقني وتعديل وَت  [4]

 أَتسبون بأال تبتلوا ولكم  

 

 يف املصطفى أسوٌة كِبس وترويح و   [1]

 وقبلكم زلزلوا زاغت عيوهنمو  

 

 وقد أصاهبم و غٌم وتطويحو   [3]

 وكان خري الورس يف بطنه حزرٌ  

 

 من الطوس وأصاب القلب تِبيح و   [2]

 صِبًا فأنتم هبذا قد أعدكم  

 

 ريب ألمر ٍ به للحق ترصيحو   [0]

 يوم َمن فيها بأنكمو وليشهد ال 

 

يحو   [8]  نقاوة الناس والقيصوم والشه

 ال  أشمت اهلل فيكم عني ذي حسدٍ  

 

 من الورس قلبه باحلقد مذبوحو   [4]

 بأي ديٍن جييز الرافضون به  

 

 هذا احلصار ودين الرفض مفضوحو   [40]

 لعل فيكم عصافري الصباح تورس  

 

 غدًا وتغريدها  ذكٌر وتسبيحو   [44]

 الدنيا إذا غربت وأنتمو  أنزم  

 

 فيها النزوم ومل تغني املصابيحو   [46]
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 يأهل صعدَة هذا ال يليقو بكم 

 

 إن كان عندكم عقٌل وترجيحو   [44]

 أين الشهامةو منكم أين نزدتكم  

 

 هذا سؤال ٌ عىل منّاع مطروحو   [41]

 يأهل دماج السيئت وجوهكمو  

 

 وال أصابكم و ذٌل وتكليحو   [43]

 م فلستمو وحدكم تونكى قلوبك 

 

 فكلنا قلبه باحلزن مقروحو   [42]

 فأين دولتنا مما حيل بكم   

 

 وأين إعالمنا أعياه توضيحو   [40]

 وأين حقو بني  اإلنسان ما هتفت  

 

 به اجلرائد و هل ماتت هبا الروحو   [48]

 أم أن حق بني اإلنسان جعزعة ٌ 

 

 

 إبليس ينفخو فيها الروح والريحو   [44]

 وما دموعهم ال كان دمعهم   

 

كام     تذرف        الدمع      إال    [60]

 التامسيحو 

 

 املزرمون  بساحات الفساد دم 

 

 حٌق يوراعى وتأييٌد وتسليحو   [64]

 وأنتم يا نزوم العلم حظكمو  

 

 من الرعايةي إمهال وتقبيحو   [66]

 لكّن من نرص األخيار ينرصكم  

 

مه اجلحاجيحو   [64]  بزنده أُّيا الشه

 تم الفرا  من  كتابتها يف  

 هـ4146حلزة//ذي ا3

 أبو عمر عبد الكريم اجَلْعمي
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 الفصل الثامن: -*

 وما صار إليه الوضع  بداية احلرب واشتعادا أثناء احلصار

 واحلال.

بينام نحن نعاين من شّدة احلصار الغاشم والظامل أهله، إذ بنار احلرب قد نشبت 

 بة العلم، وذلك عندما سقط أّول قتيل من طلالفّزار وأشعلها احلوثة األنار

وهو الشاب البطل معاذ بن عبدالغني  ، ظلاًم وبغياً،صقنصاً بالرصا األبرياء،

رمحه اهلل، فنشبت احلرب عىل إثر ذلك البغي والعدوان، ورصنا  األبينياليزيدي 

 بني النار واحلصار.

لَّ من رأوه من ليل أو هنار، ال يفرقون  وأخذ احلوثة الفّزار يرضبون ويقنصون كو

وال بني املرأة وغريها، بل حتى احليوانات من بقر وغنم، بل  وال كبري، بني صغريٍ 

ّل ذلك ترويٌع وإرهاب، عّلنا نستسلم  حتى الكالب والقطط، ال يرّدهم َشء، وكو

 دم باملرصاد. اهلل دم وننقاد، وكل ذلك مل يكن بفضل اهلل، بل كان

طّروا للدفاع عن واستمر احلال عىل ذلك، وقام أهل السنة وطلبة العلم واض

أنفسهم وأعراضهم، وعن دارهم وأموادم، ووقفوا أمام هذا الطغيان وجوبًا، 

وهو جهاد دفٍع، أوجبه اهلل سبحانه وتعاىل، لدفع الرشه وأهله، وإال حصل ادالك 

 هكت احلرمات، وال معنى للحياة والعيش بعد ذلك.وانتو 
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لعظيم، ولعاث احلوثة الفّزار وتا اهلل لو مل نفعل ذلك، حلصل الفساد والرّش ا

األنار، فسادًا يف األرض، وألهلكوا احلرث والنسل، وألذاقونا سوء العذاب، 

 بل لذبحونا كام تذبح النعاج، ولكن اهلل سّلم، وأراد العزة لعباده املؤمنني.

 واضطررنا لوضع احلواجز وحفر اخلنادق يف الطرقات، عماًل باألسباب الرشعّية،

ْن قيبَل  نبي صىل اهلل عليه وسلم، حني حفر اخلندق،وتأسّيًا بال ورص مي يوم حو

ال يأيت الصباح إال و كان إخواننا يعملون ذلك لياًل ويف ظلمة الليل، املرشكني، ف

فر خندقًا عظياًم، وجعل اهلل يف ذلك خريًا كثريًا، وأبىل إخواننا بالئًا حسنًا، وقد حو 

أو يف املمرات أو يف اخلنادق، وبذل إخواننا سواًء ذلك يف اجلبل يف تلك األعامل، 

هدًا عظياًم،، العّزاب وكانت دم اليد الطوىل يف ذلك، شكر اهلل  ،خاصًة الغرباء جو

     دم، وزادهم فضاًل وإحسانا. 

ّل اجلهات، وأحكموا ذلك،  هذا وقد طّوق احلوثة األنار وأحاطوا بدّماج من كو

وقد نفد الغذاء، وفرغت البقاالت والدكاكني  وصار احلال يشتده يومًا بعد يوم،

واالت البيع والرشاء يف بداية احلصار، من اإلسبوع األول، وذلك لكثرة الناس 

 وازدحامهم يف هذا املكان.

عىل بعض األقوات اليسرية، وحتى أوكل علف الدجاج ثم  وصار الناس يعيشون

قيد، واشرتي اللحم بأغىل األسعار لقّلته، وذو  البقر والغنم املسنّة ثم فوقيدت، بحت فو

خذت األخشاب إىل احلطب لعدم وجود الغاز، فقّل احلطب وأو وهكذا جلأ الناس 
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وحصلت شّدة،  ت حطبًا،لَ عي بعض الدواليب وجو  ّّسْت من بعض السقوف، وكو 

 لوال لطف اهلل سبحانه وتعاىل.

 يام احلرب واحلصارحال األطفال والنساء أ 

يدمي  أيام احلرب واحلصار فيشء مؤملٌ جّدًا، ل الرّضعاألطفاو النساء أما حال

ال َتد  ه،لصارخًا طيلة يومه ولي القلوب، يوم أن تر الطفل يبكي من شّدة اجلوع،

ما تعطيه ويسّد رمقه، فقد انعدم احلليب بالكّلّية، وبعض األطفال صار غذائه من 

قّل لبنها جّدًا لقّلت  املرضعات إلن بعض النساء املصنّع منذ والدته؛ هذا احلليب

، وإن وجد َشء منه فال يكفي ذلك الطفل، فكيف إذا كان هناك توئامن، الغذاء

 بعض النساء يفسد لبنها منذ والدهتا لبعض األمراض، كام هو معلوم. وهكذا

األمراض، وحصل اجلفاف لبعض األوالد، لقّلة الغذاء  بعض ذا حصلتهلف

 وساء احلال عند بعض األوالد، لوال لطف اهللالغذاء والدواء،  قدوالدواء، بل فو 

 .واملرض، واهلل املستعان من اجلفاف تانتعاىل، ودذا حصل أن ماتت طفل

ما حصل إلحدس بنايت، واسمها مريم حفظها اهلل، كان عمرها منذاك  وأنا أحكي

الفراش، ونحف جسمها جّدا،  ، أصيبت بسوء التغذّية حتى لزمتالسنتنيقرابة 

ففّوضت أمري إىل اهلل،  ، وليس باليد حيلة،أفعل دا شيئاً  أن تطعسأ حتى مل

وتراجعت شيئًا ما، وأيقنت بموهتا، فام هي إال أيام وفّرج اهلل تعاىل وفّك احلصار، 

 إال أهنا بقيت متأثرة من جّراء ذلك، واحلمد هلل عىل كل حال.
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ا إىل يف حضـن أبيهـا، وقـد أتـى هبـولقد رأيت بعد احلصـار، طفلـة صـغرية 

،  توصف دّماج،مس ليس عىل عظمها إال اجللـد، وقـد وهي يف حالة سيئة جّداً

 فقال: هذا من احلصار. حلادا، استنكاراً و شفقةً  عىل أبيها، عتبتو 

وأما النساء فقد حصل دّن من اإلجهاد والتعب واخلوف مـا ال يعلمـه إال اهلل 

ساء حصل دّن وبعض النعزوجل، خاصة من كانت منهّن حوامل أو مرضع، 

الوالدة والوضـع الغـري طبيعـي  أثناء احلمل، وإجهاض سقطٌ  وهكـذا تعّّسـ

 .واهلل املستعان ،لبعض النساء

واملرأة ضعيفة، ال تقوس عىل التحّمل كام هو شأن الرجـل، ودـذا قـال النبـي

ةي : » َْرأَ تييمي َواملْ يَ ، الْ
يَفنْيي عي جو َحقَّ الضَّ َحره مَّ إيينه أو هو  .(1)«اللَّ

 وذلك كّله نعتِبه بالئاً وُحيصاً من رب العاملني سبحانه، كام قال جل ذكره:

ْفَتنووَن )4مل )ا﴿ ْم اَل يو ولووا مَمنَّا َوهو وا َأْن َيقو كو رْتَ َب النَّاسو َأْن يو
( َوَلَقْد َفَتنَّا 6( َأَحسي

وا وَ  يَن َصَدقو ْم َفَلَيْعَلَمنَّ اهللَّو الَّذي هي
ْن َقْبلي يَن مي  - 4َلَيْعَلَمنَّ اْلَكاذيبينَي﴾ ]العنكبوت: الَّذي

ْن ، وقال جل وعال: [4 يَن َخَلْوا مي ْم َمَثلو الَّذي نََّة َومَلَّا َيْأتيكو وا اجْلَ لو ْبتوْم َأْن َتْدخو
﴿َأْم َحسي

ينَ  ولو َوالَّذي سو وَل الرَّ لووا َحتَّى َيقو ْلزي اءو َوزو َّ مو اْلَبْأَساءو َوالرضَّ ْتهو ْم َمسَّ كو
مَمنووا َمَعهو َمَتى  َقْبلي

يٌب﴾ ]البقرة:  ْبتوْم ، وقال تبارك وتعاىل: [641َنرْصو اهللَّي َأاَل إينَّ َنرْصَ اهللَّي َقري
﴿َأْم َحسي

وا مي  يَن َجاَهدو
نََّة َوملََّا َيْعَلمي اهللَّو الَّذي لووا اجْلَ ينَ َأْن َتْدخو ابيري ْم َوَيْعَلَم الصَّ ﴾ ]مل عمران: نْكو

416 ،414]. 

                                                           

 رواه ابن ماجا، عن أبي هريرة رضي اهلل عنا. (1)
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َن اأْلَْمَوالي وقال عزوجل:  وعي َوَنْقٍص مي ْوفي َواجْلو َن اخْلَ ٍء مي يَشْ
ْم بي كو َونَّ ﴿َوَلنَْبلو

يَن ) ابيري ي الصَّ سي َوالثََّمَراتي َوَبرشه ا هلليَّي 433َواأْلَْنفو يَبٌة َقالووا إينَّ صي ْم مو يَن إيَذا َأَصاَبْتهو ( الَّذي

عووَن )  َراجي
ا إيَلْيهي مو ( أوولَ 432َوإينَّ َك هو

ٌة َوأووَلئي يْم َوَرمْحَ ْن َرهبه
ْم َصَلَواٌت مي ئيَك َعَلْيهي

وَن﴾]البقرة:   .[430 - 433املْوْهَتدو

يَن َوَنْبلوَو ﴿وقال تبارك وتعاىل:  ابيري ْم َوالصَّ نْكو
يَن مي دي ْم َحتَّى َنْعَلَم امْلوَزاهي َونَّكو َوَلنَْبلو

مْ   .[44]امد:  ﴾َأْخَباَركو

َقاَل:   -ريض اهلل عنه  -عن أيب عبد اهلل َخبَّاب بني األَرته ي، يف صحيح البخارو

،  -صىل اهلل عليه وسلم  -َشَكْوَنا إيىَل رسولي اهلل  ْرَدًة َلهو يف ظله الَكْعَبةي ٌد بو َو مَتَوسه َوهو

و َلنا ؟ َفَقال:  و َلنَا أالَ َتْدعو
ْلنَا : َأالَ َتْسَتنرْصي لو َقْد َكاَن َمْن َقْبَلكو »فقو جو ْؤَخذو الرَّ ْم يو

 َفيوْزَعلو 
هي نَْشاري َفيووَضعو َعىَل َرأسي

ْؤَتى بياملي يَها، ثومَّ يو
َفيوْحَفرو َلهو يف األرضي َفيوْزَعلو في

ْمَشطو بأْمَشاطي احَلديدي  ، َويو
هو ذليَك َعْن ديينيهي، ، نصَفنيي ده ، َما َيصو هي ه َوَعْظمي مي وَن حَلْ َما دو

نَّ ا مَّ
موَت  ،هلل َهَذا األَْمرَواهللي َليوتي ْن َصْنَعاَء إيىَل َحرْضَ اكبو مي الَ خَيَافو  ،َحتَّى َيسرَي الرَّ

لوونَ  ،إالَّ اهللَ ، ولكنكم َتْسَتعزي هي ْئب َعىَل َغنَمي  .«والذه

ْرَدةً »ويف رواية:  ٌد بو َتَوسه َو مو ةً  ،َوهو نَي شدَّ
كي َن املورْشي ينا مي  .«َوَقْد َلقي
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 والرتاحم واإليثار ،(0)والِبكات حصل من الكرامات ما، 

 .أيام احلرب واحلصار

نوونَ يقول اهلل عزوجل: 
ْسي ْم او يَن هو

َقْوا َوالَّذي يَن اتَّ
[، 468]النحل:  إينَّ اهللََّ َمَع الَّذي

اٍن وقال سبحانه:  لَّ َخوَّ به كو
ي يَن مَمنووا إينَّ اهللََّ اَل حيو

عو َعني الَّذي
َدافي وٍر إينَّ اهللََّ يو  َكفو

ينَ [، وقال تعاىل: 48]احلج:  ابيري  [.434]البقرة:  إينَّ اهللََّ َمَع الصَّ

م ورو  
لي رأي العني،  ئيإن من كرم اهلل سبحانه وتعاىل ولطفه بعباده املؤمنني، ما قد عو

نعم واهلل، لقد لوحظ ذلك، فمع شّدة وقسّوة ذلك احلصار الغاشم، إال أن اهلل 

ملؤمنني، وسّلمهم من خماطر وكوارث عظيمة، ومع وجود تعاىل لطف بعباده ا

 تلك الكثرة والزحام، يف هذا املركز املبارك.

مع شّدة  فكم سّلم اهلل من إخوة ولطف هبم لكثرهتم، :أما أثنا احلرب والقنصف

فهذا ُيش الرصاص من فوق رأسه وربام خرقت  القنص والرضب واإلحاطة،

 .لية، وهذا من بني رجليه، وهلم جّراعاممته، وهذا خترق ثيابه الداخ

إذ رصف عنهم كثريًا من الرّش،  ،املؤمنني، لعباده وحفظهاهلل تعاىل  لطفوهذا من 

مع اإلقدام والبسالة، وعدم املباالة باحلوثة الفّزار األنار، وقد كان الكثري من 

    الشخص عن ضالته وحاجته. يبحثون عن الشهادة، كام يبحثو يطلبون إخواننا

                                                           

حصار »وألخينا الفاضل أبي حمزة محمد السوري، حفظا اهلل، كتابة في هذا الموضوع، وقد لبع، وهو بعنوان  (1)

 «.دماج بركات وكرامات وعبر وعظات
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باليشء بام كانت اإلصابة بالغة، فيعالج من أصيب يلطف اهلل به، وركان ومع هذا 

 اليسري، ويشفى بإذن اهلل تعاىل، إال من اختاره اهلل، وأراحه من هذه الدنيا.

، مقارنًة الظامل قليلة ويسرية، عىل شّدة ذلك احلصار فكانت :األمراض وأما عن

ولقد كنّا نرس يف غري أيام احلصار  والدواء، وقد انعدم الغذاء بام قبل احلصار،

توصف الذي عندنا بدّماج والعيادات، سوحتى بعده، كثرة األمراض، وازدحام امل

 .صعدة وغريهاإىل غري الذين يذهبون 

وأعرف شخصًا من أصدقائي وأحبائي، ال حيب ذكر اسمه، كان يف غري أيام  

توصف، لكثرة مرض أوالده، سىل املاحلرب واحلصار، ال أره إال ذاهبًا وراجعًا إ

حتى كان من مداعبته لنا يقول:  شفاهم اهلل، بل البيت كّله يعاين من األمراض،

فلام وقع احلرب واحلصار، َذهبْت  سبوعيًا،البيت كّله حيتاج إىل صيانة وسمكرة أو 

 رجع إىل عادته قبل احلصار. وتوّقفْت تلك األمراض، فلام فوّك احلصار،

 سبحانه ولطفه، أن قّل ذلك جّدًا، وإن كان قد حصل شدٌة، إال فمن كرم اهلل

أن ذلك ليس بيشء بزانب ما أكرمنا اهلل تعاىل ولطف، عىل قسّوة ذلك 

 احلصار وشّدتة.
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اليسرية، من بّر ودقيق وغاز  األشياءبارك اهلل يف تلك  فقد :أما عن األقوات وغريهاو

بعض  قد سمعنا ذلك واشتهر كثريًا، عنار، ووغري ذلك، بام مل يكن يف غري أيام احلص

يف الشهر كيساً  أحدهم ، وأنه ربام كان يكفيمن تلك الِبكات ، وما حصل دمإخواننا

من الدقيق أو أكثر، ويف أيام احلصار كفاه أقّل من ذلك بكثري، وهكذا الغاز، ذكر بعض 

 خ فيها باستمرار.إخواننا أن دّبة الغاز كفته من أول احلصار إىل هنايته وهو يطب

عطي ثلث كيس من الذرة، فكان يأكل وأخِبين أحد إخواننا األفاضل حفظه اهلل، أنه أو 

منه، ويعطي اجلريان، ومل يزل معه حتى أخر أيام احلصار، وهذه بركة عظيمة، وحصل 

 نحو هذا، لعّدة من إخواننا حفظهم اهلل.

فضل اهلل تعاىل وكرمه  فذلك أيضًا من :وأما عن الصِب واالحتساب والطمأنينة

أنزل عليهم السكينة والطمأنينة والصِب واالحتساب،  حيث عىل عباده املؤمنني،

 فصاروا ال يبالون بكبري َشء، حتى عىل مستوس النساء واألطفال.

 ،رعاهو حفظه اهلل ومع هذا كّله، فالدروس قائمة بحمد اهلل، ومل يتخّلف شيخنا

حلصار إىل هنايته، وكأنه ليس هناك َشء، عن درس واحد، من بداية احلرب وا

وكلٌّ يف شأنه، من كان عليه احلراسة ففي حراسته ورباطه، ومن ليس عنده 

 الفّزار. ، يطلب العلم، وال مباالة باحلوثة األناراحلراسة

يميش من املزرعة وغريها من السكنات إىل إخواننا حفظهم اهلل، كان بعض إن  بل

، لقنص، من أجل أن حيرض دروس شيخنا حييى حفظه اهلليف شّدة ا ، وذلكاملركز

 .وال مباالة باحلوثة الفّزار األنار
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 الرتاحم واإليثار 

ريٍ  َم: ريض اهلل عنهام َعني النهْعاَمني ْبني َبشي ولو اهللي َصىلَّ اهللو َعَلْيهي َوَسلَّ ، َقاَل: َقاَل َرسو

ْم، َوَترَ » هي نَي يفي َتَواده
ني ْضٌو َمَثلو املْوْؤمي نْهو عو

َسدي إيَذا اْشَتَكى مي ْم َمَثلو اجْلَ هي في ْم، َوَتَعاطو يهي امحو

ى مَّ َهري َواحْلو  بيالسَّ
َسدي رو اجْلَ

 أخرجه الشيخان، واللفظ ملسلم.«. َتَداَعى َلهو َسائي

لقد جعل اهلل عزوجل يف هذا احلصار منافع عظيمة وفوائد كثرية، لو مل يكن من 

، لكان ذلك كافيا، فكيف وقد منَّ اهلل تعاىل بلطفه ذلك إال الرتاحم واإليثار

العظيم، وجاد بكرمه اجلزيل، عىل عباده املؤمنني، وحصل من اللطف والكرامات 

تيهي واآليات اليشء الكثري، مما جيعلنا يف غاية الفرح والّسور،  ْل بيَفْضلي اهللَّي َوبيَرمْحَ قو

 َّ
َو َخرْيٌ ممي وا هو َك َفْلَيْفَرحو

وله [، فنضّل هلل حامدين 38]يونس:  ا جَيَْمعوونَ َفبيَذلي

 شاكرين، فله احلمد والشكر كثريًا.

فقد حصل الرتاحم واإليثار بني أهل السنة، من طلبة العلم وأهل البالد، بام يّّسه 

لٌّ بام عنده، فهذا يعطي هذا، وهذا يتفّقد  ، وإذا َتّصل أخاهاهلل تعاىل، وجاد كو

بني جريانه ومن يليهم، وحصل خري كثري، وجعل اهلل أحدهم عىل َشء قّسمه 

األلفة واملحبة والرتاحم، بام مل يكن يف غري أيام احلرب واحلصار، وهذا هو الوقت 

الذي يوعلم فيه حقيقة الوالء والِباء، ويعلم فيه صدق الصادقني وكذب الكاذبني، 

 .م فيه جود الكرماء وشّح البخالءويعل
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 قتل النساء واألطفال 

لقد حّرم دين اإلسالم التعّرض للنساء واألطفال يف احلـروب بيشـء مـن األذيـة، 

ذلك، وهنى عن قتل النسـاء والصـبيان،  فضاًل عن قتلهم، وأنكر رسول اهلل

ي   اْمَرَأٌة َمْقتووَلًة يفي َبْعضي َمَغـازي
َدتي جي اَم، َقاَل: وو َ اهللَّو َعنْهو

َمَر َريضي كام ثبت َعني اْبني عو

ولي  َم َعـْن َقْتـلي »اهللَّي َصىلَّ اهللو َعَلْيهي َوَسلََّم،  َرسو ولو اهللَّي َصىلَّ اهللو َعَلْيـهي َوَسـلَّ َفنََهى َرسو

ْبَياني   رواه البخاري ومسلم.« النهَساءي َوالصه

بيعي  ولي اهللَّي َصىلَّ اهللَّو َعَلْيهي  ريض اهلل عنه َوَعن َرَباح بن الرَّ نَّا َمَع َرسو َم يفي  َقاَل: كو َوَسلَّ

ءٍ  ،غزوةٍ  اًل َفَقاَل:  ،َفَرأس الناَس جمتمعنَي َعىَل ََشْ وا َعىَل من اْجتمع »َفَبَعَث َرجو اْنظورو

اَلءي؟ توَقاتيَل »َفَقاَل:  ،َفَقاَل: َعىَل اْمَرَأٍة َقتييلٍ « َهؤو
هي لي دو  ،«َما َكاَنْت َهذي

َمةي َخالي َوَعىَل املْوَقده

اًل َفَقاَل:  َفَبَعَث  ،ْبنو اْلَولييدي  ٍد: اَل َتْقتولي اْمَرَأة َواَل عسيفاقو »َرجو
الي َرَواهو َأبوو  «.ْل خليَ

د  .رمحه اهلل وصححه األلباين ،َداوو

َل ذلك  ،وإلن احلوثة الفّزار األنار ال يتقيدون بديٍن وال عرٍف وال إنسانية، َسهو

أثناء  ،فالقتل النساء واألط ،عندهم وال غرابة، فكان من إجرامهم وخبثهم

وَن﴾ ، احلرب واحلصار مو املْوْعتَدو َك هو
ًة َوأوولَئي مَّ

ٍن إيالًّ َواَل ذي ْؤمي  مو
بووَن يفي ﴿اَل َيْرقو

 .[40]التوبة: 
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 وإصابتهن، أيام احلرب واحلصار، عىل أيدي  قتل النساء

 احلوثة الفّزار األنار.

ّن من بيوهتّن، أما النساء فقد حرص أهل السنّة وطلبة العلم، عىل أن ال خيرج

لعلمهم أن هؤالء الفّزار ال يفرقون بني امرأة وغريها، وقد عرفنا هذا منهم يف 

 احلروب املاضية، كام يف احلرب السادسة. 

ويف هذه احلرب ربام خرجت بعض النساء حلاجة ماّسة، أو خترج وهي غافلة، 

اص، وخاصة وتظّن أهنا ُيش يف مكان ممن، فال تدري إال وهي بني القنص والرص

 عند أن قربوا يف اآلونة األخرية، وصاروا يف املرشحة. 

فقد قتلوا امرأة وهي حامل يف األشهر األخرية، وهي خارجة إىل مصىل النساء، 

عدة نساء قنصًا،  تقتلوها قنصًا، قتلهم اهلل، وأما اإلصابة للنساء فقد أصيب

 وسلمهّن اهلل من املوت.

 

احلوثة  مزرمني، منـال حلرب واحلصار، عىل أيديالقتىل من النساء، يف أيام ا

 .الفّزار األنار

 اإلصابة تاريخ العمر البلد اإلسم

 والوفاة

 نوع اإلصابة

 سلوس بنت أمحد

 القرص صالح بن

 أهل من

 دّماج

64 

 سنة

 /ذواحلزة/ 61

 هـ4146

 يف طلقة

 القلب
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خواهنا ومن الكرامات التي حصلت دذه املرأة الصاحلة، كام حصل لسائر إ

الشهداء، فيام نحسبهم واهلل حسيبهم، أهنا أوخرجت من قِبها بعد ميض سنة وستة 

أشهر عىل دفنها، أوخرجت والدم يقطر من مكان إصابتها يف القلب، ومل يتغرّي منها 

َشء وكأهنا دفنت يف يومها وأوخرجت، حتى كفنها مل يتغرّي وكأهنا وضعت فيه 

 نا وبّلغهم الفردوس األعىل.للحضة، فرمحها اهلل ومجيع إخوان

وقد أضفتو هذا بعد إثر هذا احلدث العزيب ووقوعه، وألن الكتاب كان قد 

تأخر يف الرص، وهكذا عند شيخنا حييى رعاه اهلل، لكثرة شواغله وازدحام وقته، 

 وكثرة الكتب والبحوث التي عند الشيخ لطلبة العلم ملراجعتها.

تي أكرم اهلل هبا إخواننا الشهداء فيام وسأذكر ذلك احلدث وتلك الكرامة ال

 نحسبهم واهلل حسيبهم، يف مخر الكتاب بإذن اهلل تعاىل.

   



 

 000 
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احلوثة  املزرمني، من اجلرحى من النساء، يف أيام احلرب واحلصار، عيل أيدي

 .الفّزار األنار

تاريخ  العمر البلد اإلسم م

 اإلصابة

نوع 

 اإلصابة

عيل  بن زوجة ظافر 4

 دعيمحود الوا

 دماج

 صعدة

44 

 سنة

40 

 ارم

 شظايا يف

 وجهها

نبيلة بنت حسن بن  6

 ضيف اهلل الغمري

 غمر

 صعدة

68 

 سنة

64 

 ارم

شظايا يف 

الكتف 

 واجلنب

مجالة بنت مصلح بن  4

 عامر الدريب

 الدرب

 صعدة

10 

 سنة

64 

 ارم

طلقة يف 

ركبتها 

 اليّسس

رمحة بنت عيل بن  1

 سعد العبايس

 66 حزة

 سنة

61 

 ارم

شظايا يف 

رجلها 

 وساقها
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 والصبيان، وإصابتهم أيام احلرب واحلصار،  قتل األطفال

 عيل أيدي احلوثة الفّزار األنار.  

فكذلك أيضًا حاول كّل واحد من أهل السنّة وطلبة العلم، أن  وأما األطفال

يمسك ولده، وحيبسه يف البيت، ملا تقّدم، وأن هؤالء األنار ال يفرقون بني صغري 

 وال كبري، أهم َشء يرون روحًا ُيش، قاتلهم اهلل.

فقد قتلوا طفلة صغرية ال يتزاوز عمرها ثامنية أشهر قنصًا، وهي يف حضن أبيها، 

 خرقت تلك الرصاصة رأسها وجنبها األيّس، ونرش ذلك يف اإلعالم.

تل طفل مخر وهو يف بيته وبزوار أّمه،  بلغ من العمر احلادية عرشة، حيث يوقو

ل الزبري، وسّلم اهلل األم ـتـقو ـة هاون، فَ ـرار قذيفـة األشـم احلوثـط عليهـأسق

 وبقّية أوالدها.

تلوا عىل أيدي املزرمني، من  وهكذا غري واحد من األطفال والصبيان، الذين قو

جلدول املعد، لقائمة احلوثة الفّزار األنار، لعنهم اهلل، كام سيأيت بيان ذلك يف ا

ك اجلرحى الذين أصيبوا، بالرصاص أو بشظايا القذائف، من القتىل منهم، وكذل

  اداونات وغريها، جعلنا دم جدوالً وقائمة بذلك.

ويف احلقيقة، مل يستطع أحد السيطرة عىل األوالد، فإهنم كانوا خيرجون من 

البيوت، وخاصة من كان ممّيزًا، جمرد أن يسمع الرضب والرصاص، إذا به ينطلق 

 والد، ربام ذهب إىل املتارس بالقوة، ويريد أن يقاتل.خارجًا، وبعض األ
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من األطفال والصبيان، أيام احلرب واحلصار، عىل أيدي املزرمني، من احلوثة  القتىل

 .الفّزار األنار

تاريخ  العمر البلد اإلسم م

 اإلصابة

نوع 

 اإلصابة

معاذ بـن عبـد الغنـي  4

 األبيني اليزيدي

 اافظة

 أبني

41 

 سنة

 زةذواحل/8

 هـ4146

 يف طلقة

 رقبته

 اافظة هاشم بن سامل األبيني 6

 أبني

40 

 سنة

 ارم/64

 هـ4144

شظايامدفع 

 رأسه يف

يونس بن عيل بن أمحد  4

 عيل طواف

اافظة 

 حزة

48 

 سنة

 ارم/40

 هـ4144

 طلقة

 فخذه يف

الزبري بـن حسـن بـن  1

 حييى الغمري

اافظة 

 صعدة

44 

 سنة

 ارم/64

 هـ4144

 هاونشظايا

 صدره يف

إكــرام بنــت عــيل بــن  3

ـــد ـــيد  أمح ـــن رش ب

 األهنومي

اافظة 

 عمران

8 

 أشهر

 ارم/66

 هـ4144

طلقة يف 

 رأسها

 ويف يدها
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اجلرحى من األطفال والصبيان، أيام احلرب واحلصار، عىل أيدي املزرمني، من 

 احلوثة الفّزار األنار.

 نوع اإلصابة إلصابةا تاريخ العمر البلد اإلسم م

م بنت عبد احلكيم مري 4

 بن صالح الرداعي

 اافظة

 البيضاء

4 

 سنوات

 /ارم44

 هـ4144

 يف شظية

 اجلنب

 األيّس

أحسن بن امد بن  6

 أحسن عزالن

اافظة 

 صعدة

1 

 سنوات

 /ارم40

 هـ4144

شظية مدفع 

 يف الرأس

أسامء بنت مِبوك  4

 دحان احلاشدي

اافظة 

 عمران

2 

 سنوات

 /ارم4

 هـ4144

شظية يف 

 رجلها

أميمة بنت عبد اهلل  1

 راجح

اافظة 

 أبني

40 

 سنوات

 /ارم42

 هـ4144

رصاصة يف 

 رجلها

إبراهيم بن مهدي بن  3

 عبداهلل حربان الوادعي

 دّماج

 صعدة

46 

 سنة

 /ارم40

 هـ4144

شظايا يف 

 فخذه األيّس

عبد الكريم بن عبد اهلل  2

 بن معيض البوين

 دّماج

 صعدة

46 

 سنة

 /ارم60

 هـ4144

هاون  شظايا

 يف ظهره
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أنف بن صالح بن  0

 شوعي احلمزي

اافظة 

 حزة

44 

 سنة

طلقة يف  

فخذه 

 األيمن

عبدالباسط بن  8

 عبدالقادر العدين

اافظة 

 عدن

41 

 سنة

 ة/ذواحلز61

 هـ4146

رصاصة يف 

 اليد اليّسس

امد بن عبده بن  4

 مّسع الوادعي

دّماج 

 صعدة

41 

 سنة

 /ذي احلزة66

 هـ4146

 يف كتفه

ت من رجخ

 الظهر

عبدالقوي بن صالح   40

 القايض  

دّماج 

 صعدة

41 

 سنة

 /ذي احلزة66

 هـ4146

شظّية يف 

 رأسه

عبدالرمحن بن  44

 عبدالفتاح اليافعي

 43 يافع

 سنة

 /ارم4

 هـ4144

طلقة يف 

رجله اليمنى 

وشظايا يف 

 وجهه
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مالك  بـن أمحد   46

 احليمي

 احليمة

 صنعاء

43 

 سنة

 /ارم4

 هـ4144

يف  اايشظ

 جسده

إبراهيم بن عبداهلل بن  44

 عيل ناجي اللوم

 دّماج

 صعدة

42 

 سنة

 /ذي احلزة41

 هـ4146

 شظية 

 يف يده

فايز بن صالح بن  41

 ريف

 دّماج

 صعدة

40 

 سنة

 /ذي احلزة40

 هـ4146

طلقة يف 

 ساعده

امد بن صالح بن  43

 درهم الوادعي

 دّماج

 صعدة

40 

 سنة

 /ارم4

 هـ4144

شظايا يف 

 دهبعض جس

عبدالعزيز بن أمحد بن  42

 صالح الريمي

اافظة 

 ريمة

40 

 سنة

 /ارم4

 هـ4144

شظايا يف 

 فخذيه 

مراد  بن مسعود  بن  40

 امد معزب

 يريم

 إب

40 

 سنة

 /ارم4

 هـ4144

شظايا يف 

 بعض جسده

أسامة بن عبد ربه   48

 اإليب

 يريم

 إب

40 

 سنة

 /ارم4

 هـ4144

 شظّية يف 

 يده اليّسس
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ان بن امد بن قحط 44

 صالح واصل

 اافظة 

 ذمار

40 

 سنة

 /ارم60

 هـ4144

طلقة يف 

الظهر من 

  جهة الكلية

أمحد بن عيل بن أمحد  60

 بن عبد اهلل بادبيان

 اافظة

 حرضموت

48 

 سنة

 /ارم41

 هـ4144

شظايا يف 

ظهره 

 وجنبه

معيض بن نان بن  64

 معيض البوين

 دّماج

 صعدة

48 

 سنة

 /ارم60

 هـ4144

يا هاون شظا

 فخذه يف

 جسدهو

رياض بن هالل بن  66

 مطهر الريمي

اافظة 

 ريمة

48 

 سنة

 /ارم4

 هـ4144

شظية  يف يده 

 اليمنى

نارص بن عيل غثان  64

 الوادعي

 دّماج

 صعدة

48 

 سنة

 /ذي احلزة66

 هـ4146

يف كتفه 

خرجت من 

 الظهر
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 إىل دّماجالصحفيني  بعض جميء 

مع تبّزح  ،ومل يلتفت إليها اإلعالم ،قي اهتامماً يف احلقيقة أن قضيتنا هذه مل تال

بشمول التغطية لألحداث، والّّس يف ذلك هو: أن اإلعالم اإلعالم والصحفيني 

من اليهود والنصارس واملزوس  كام هو معلوم السيطرة فيه ألعداء اإلسالم

والشيوعيني وغريهم، ومع اطالعهم ومعرفتهم ملا حيصل يف هذا املكان من احلرب 

 واحلصار، املرضوب عىل مالف الناس من الرجال والنساء واألطفال.

وقد حاولوا تكتيم القضّية، وذلك أن اددف هو رضب هذا املكان وهذه الدعوة 

السلفية املباركة، والتي أقّضت مضاجعهم، ولو كان غري هذا املكان وغري أهل 

حيصل منهم  السنة، لرأيت األرض تضّج من رصاخهم وعويلهم منّددين، وهذا

لقتل رجول أو امرأة أو طفل، وإذا باإلعالم بزميع صوره يضّج ويتحدث عن 

 ذلك لياًل وهنارًا، وال غرابة أن حيصل هذا من أعداء اهلل وأعداء دينه أهلكهم اهلل.

إىل دّماج، أقول ومع هذا فقد جاء بعض الصحفيني اليمنيني، وغامروا يف الدخول 

أم أعينهم ذلك احلصار املرضوب، إضافة إىل القنص وملا وصلوا شهادوا ورأوا ب

بتصوير غري ذوات األرواح، وتدوين ما رأوه وسمعوه من  دم والقصف، وسمح

تلك األحداث املؤملة، ورأينا منهم تأمل ملا حيدث، وعابوا عىل اإلعالم تركه ملثل هذا 

 احلدث العظيم.
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نادق، وكل ذلك جريًا وقد كنا نميش مع أحدهم وهو يتبعنا يف املمرات واخل

وبينام نحن كذلك إذ وجدنا بعض إخواننا وقد أصابه  خوفًا من القنص، رسيعًا،

احلوثة الفزار يف فخذه قنصًا، وكانت اإلصابة شديدة، فوقف بنفسه عىل ذلك، 

يلتقط صورة دذا األخ، فلم نسمح له بذلك، فطلب تصوير مكان  أن وأراد

 .اإلصابة، فمّكن من ذلك

د هو أن هؤالء الصحفيني وبعضهم مبتدء  بالصحافة، القى من الصعوبة والشاه

ما القى من احلوثة األنار، عند دخوله إىل دّماج، وملا عادوا قبض عليهم احلوثة 

الفزار، وأخذوا ما معهم، وصادروا تلك الكيمرات والذواكر وما يتعلق يف قضية 

 دماج، واهلل املستعان.

يف هذا الشأن، وما يتعلق حول اإلعالم، وموقفه من  وقد افردت فصاًل مستقالً 

    هذا احلرب واحلصار، وذلك يف الفصل اخلامس والعرشين.
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  وصول مبعوث األمم املتحدة يف اليمن مجال بن عمر إىل

 .مدينة صعدة، أيام احلرب واحلصار

ىل ة مهمة: وهي أن مجال بن عمر مبعوث األمم املتحدة إىل بالدنا، وصل إوهنا وقف

مدينة صعدة أيام احلرب واحلصار، وذلك للنظر وتقّّص احلقائق يف ما حيصل يف 

وبالذات ما يتعلق باحلرب واحلصار، يف منطقة دماج، وملا علم  هذه املحافظة،

احلوثة األنار بمزيئه، قاموا بمسح الشعارات واالفتات من اجلدران والطرقات 

ومدينة صعدة من املسلحني،  وغريها من األماكن، وأخلوا الطرق والنقاط

 وجعلوا مكاهنم من قوات األمن املركزي والنزدة.

وهذا يف غاية املكر، بل غاية اجلبن والنذالة، ملزرد وصول املبعوث، يقلبون الدنيا 

رأسًا عىل عقب، جبنًا وخوفًا، فأين: )املوت ألمريكا املوت إلرسائيل اللعنة عىل 

 اليهود .......(.

ول إىل دماج، لتقّّص احلقائق، حاولوا بكل وسيلة أال يصل إىل وملا أراد الوص

دماج، وبمشاركة اافظ صعدة، فارس مناع قتله اهلل وأخزاه، وربام صوروا له 

األمور عىل غري حقيقتها، وأهنم خيشون عليه من القتل، وربام أرص عىل الدخول، 

 صنعاء.   فحّذروه وأهنم غري مسؤولني إن حدث له َشء، فعندها رجع إىل
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 وهذه قصيدة من قصائد ذلك املفضال الشاعر األديب
 فارس شعراء السلفّية

 أبي عمر عبدالكريم اجلعمي حفظه اهلل ورعاه 
 

 نداُء اإلستغاثة بالدموِع والدَِّم
 إلنقاذ دّماَج من حصار الّرافضة اأَلصم األْبكم

 نناشدو اهلَل أهَل الفضلي يف اليمني 

 

 حياء واملدني من القبائل واأل  [4]

 نناشد اهلَل َمْن يف نْزَد دولَتها 

 

نقذوا داَر دماٍج من املحني   [6]  أن يو

همو  
 إين َأخطه ندائي من دموعي

 

هراقاً   [4]  بال ثمني  ومن دم القوم مي

 كم طفلٍة من حصار القوم قد هَلكْت  

 

 جوعًا وكم صالٍح قد لوفَّ يف الكفن  [1]

بانًا كي توغاَث بهي  
 يا ليت دمعي لي

 

 أطفالوكم ورغيفو اخلبز من بدين  [3]

 لو أستطيعو بنفيس أن أواسَيكم 

 

 واسيتوكم غري أيّن نازحو الوطني   [2]

 ما ذنبو دماَج يوقىَض باحلصار عىل 

 

 طالهبا وهي تدعو الناَس للسنني   [0]

 ما ذنبوها غريو ديني اهلل تنرشهو  

 

 يف الرشق والغرب واإلرسار والعلني   [8]

 رناكم صائٍم قائٍم فيها يذكّ  

 

 بابني املبارك والثوريه واحلسني  [4]

 كم فتنٍة يف سبيل اهلل قد وقفْت  

 

خني   [40] و ما فيها من الدَّ  دا تبنيه

 وليس تدعو إىل حزٍب وبلبلةٍ  

 

 وليس تدعو إىل فوىض وال فتني   [44]
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ٍق  لو  وما اخلروج عىل احلكامي من خو

 

 دا كذا منهج األسالف من زمني   [46]

ْح   هو وليس هذا بدين نحن نو  دثو

 

 لكنّه يف كتاب اهلل والسنني   [44]

 فهل يعاقبها قوٌم ملوقيفها 

 

عاَقْب عابدو الوثني   [41] لاًم بام مل يو  ظو

 هذا نداٌء إىل اإلخواني نبعثوهو  

 

ٌج بدموعي ادمه واحلزني   [43]  مرضَّ

 نخشى إذا أنتمو مل تنهضوا َعَزالً  

 

سني   [42]  أن يصبَح اجليدو ملتّفًا عىل الرَّ

 ن النرصو من َعَزلٍ فواجٌب أْن يكو 

 

 لداري دماَج يا قومي بال وهني   [40]

 مْع ظنّنا أن ريب سوف ينرصها 

 

 نناشد األوْسَد أوْسَد الغابي يف اليمن  [48]

 إنَّ الروافَض إْن مل يوزجروا َأخذوا 

 

دثون اخلرَق يف السفني   [44]  كدأهبم حيو

تنا   هم يعملون عىل تقويض أومَّ

 

 من األساسي وبعضو القوم يف وسني   [60]

  

 مت الفراغ من  كتابتها يف

 هـ2340/ذي احلجة/02

 أبو عمر عبد الكريم اجلَعْمي
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 :تاسعالفصل ال -*

 باألغذية نحو دّماج،  بداية تشكيل القافلة السلمّية، وسريها

 عن طريق اجلوف، وما حصل أثناء ذلك.

نَ يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم: 
نووَن َواملْوْؤمي

َياءو  اتو َواملْوْؤمي
ْم َأْولي هو َبْعضو

َياءو َبْعٍض إيالَّ [، وقال عزوجل: 04]التوبة:  َبْعضٍ 
ْم َأْولي هو وا َبْعضو يَن َكَفرو

َوالَّذي

ْتنٌَة يفي 
ْن في  [.04]األنفال:   اأْلَْرضي َوَفَساٌد َكبيرٌي َتْفَعلووهو َتكو

ده َبعْ : »وقال ني َكاْلبونَْياني َيشو
ْؤمي ْلمو

نو لي
هو َبْعًضااملوْؤمي هي « ضو ، (1)َوَشبََّك َبنْيَ َأَصـابيعي

ْم، َكَمَثلي »وقال عليه الصالة والسالم:  هي في ْم َوَتَعاطو هي ْم َوَتَواده هي
ي
نَي يفي َتَرامحو

ني َتَرس املوْؤمي

ى مَّ َهري َواحلو  بيالسَّ
هي رو َجَسدي

ْضًوا َتَداَعى َلهو َسائي ، إيَذا اْشَتَكى عو
 .(2)«اجَلَسدي

هل السنة يف أنحاء اليمن وخارجها، ما حّل بإخواهنم يف دار احلديث بلغ أملّا 

روا فيام بينهم، السلفية بدّماج حرسها اهلل، من ذلك احلصار الغاشم، قاموا وتشاو

عن بغيهم  وبعد أن صِبوا أيامًا، لعل احلصار ينتهي ويكّف احلوثة األنار

 .وظلمهم، ولكن دون جدوس

قدر مستطاعهم من تلك األغذية، وَّتمعوا من أنحاء  فام كان منهم إال أن مجعوا

كثرية من اليمن، وساروا بتلك القافلة السلمّية املباركة، ومل يكن معهم حتى 

 .األسلحة الشخصّية املتعارف عليها عندنا يف اليمن، وساروا عىل بركة اهلل

                                                           

 بي موسى األشعري رضي اهلل عنا.رواه الشيران، عن أ (1)

 أخرجاه، واللفه للبراري، عن النعمان بن بشير رضي اهلل عنهما. (2)
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م من وقد َتّمعوا إىل العاصمة صنعاء، ثم ساروا هبا نحو اجلوف، وانظم إليه

بني مأرب  ومأرب، ثم ساروا هبا وقد سلكوا طريقاً  كان من أهل اجلوف

خوفاً عليها من كالب الرافضة احلوثة األنار، وقد  ،واجلوف يف الصحراء

حصلت دم متاعب كثرية، أثناء سريهم يف تلك الصحراء، حتى بلغوا هبا 

 مديرية البقع من أرض وائلة.

وا إىل احلوثيني، أن هذه القافلة َتمل الغذاء، ثم انظم إليهم أهل وائلة، وأرسل

ونريد إيصادا إىل إخواننا املحارصين يف دّماج، وكان احلوثة الفّزار قد ُّكنوا من 

 طريق كتاف صعدة، كام فعلوا يف طريق صعدة صنعاء.

أبوا ذلك، ومل يسمحوا  ،ولكن احلوثة األنار خلبثهم وجرمهم وشّدة حقدهم

لة سريها إىل دّماج، وأخذوا يامطلون، وأصحاب القافلة من دذه القافلة مواص

مشايخ قبائل وأعيان وطلبة علم، يرسلون إليهم وحياوروهنم املرة بعد األخرس، 

 .أنو فهمركب الشيطان رؤوسهم وشمخت  ولكن الزنادقة األنار قد

ة شهر، حياوروهنم وحياولون مع جنود وظّل األمر عىل ذلك احلال، ومكثوا قراب

من املرات عند  الشيطان، ولكن دون فائدة مع هؤالء األنذال، وحتى أن مّرة

مع هؤالء األنزاس، كانوا قد أعّدوا كمينًا إلخواننا، ولـاّم وصلوا  اجتامع اإلخوة

إليهم قالوا: أين كباركم خيرجوا إلينا، فخرج املشايخ واألعيان، وإذا هبم قد 

ن شعر اإلخوة بذلك وّجهوا أسلحتهم أحاطوا هبم ويريدون الفتك هبم، فعند أ

نحو هؤالء الفّزار، وقالوا: واهلل ننتهي نحن وأنتم اآلن، وال خيرج واحد منّا، فلام 



 

 025 

 025 واحلصار       احلرب 

رأوا اجلّد، أخذوا يعتذرون ويقولون: إنام فعل هذا سفهاؤنا، فعلم اإلخوة حينها 

 أن املسألة فيها مكر وخداع، وليس عند هؤالء عهٌد وال ذّمة.

وخيّططون للهزوم عىل  ض األنزاس يف تلك املّدة يعّدون وُّييئونوكان األرفا

 ،جبل الِّباقة يف دّماج، وقد فعلوا ذلك قبحهم اهلل وأخزاهم، كام سيأيت بيان ذلك

 احلادي عرش. يف الفصل

هذا واإلخوة أصحاب القافلة منتظرون، قد حّطوا رحادم وأنزلوا تلك األغذية 

لفّزار حتى حصل ادزوم من احلوثة ا لك احلال،وظّلوا عىل ذ يف خمازن البقع،

 .األنار عىل جبل الِّباقة

من تلبية  ّد نادس شيخنا حييى رعاه اهلل باجلهاد، مل جيد إخواننا أصحاب القافلة بو  فلام

ما رأوا، من صّدهم ومنعهم من إيصال  ذلك، وبعد أن رأوا من الزنادقة األنار

ارعوا إىل ميدان القتال، وانقلبت تلك القافلة فهرعوا وس ،تلك القافلة إىل دّماج

السلمّية إىل جبهة سلفّية عظيمة، سّميت بعد ذلك بزبهة كتاف، وصارت هذه 

اجلبهة بحمد اهلل نرص من اهلل وعون لدار احلديث السلفية بدّماج حرسها اهلل، كام 

 سيأيت بيان ذلك يف الفصل الثالث عرش.
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 ل الشاعر األديبوهذه قصيدة من قصائد ذلك املفضا
 فارس شعراء السلفّية

 أبي عمر عبدالكريم اجلعمي حفظه اهلل ورعاه

 زئري األسود الباسلة لقافلة وائلة
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 الفصل العان -*

  املفاوضات والوساطات التي كانت تأيت إىل دّماج أثناء

 .احلرب واحلصار

عارف عليه، وسار الناس عىل ذلك، هو أن الوسـاطة إن من املعلوم واملسّلم به واملت

التي تدخل بني طرفني متنازعني حلـّل اإلشـكال والنـزاع، والبحـث عـن حلـول 

لٌّ من الطرفني، بدون اايدة أو ميل إىل طرٍف معـنّي، فهـذا مـا  مرضّية يرىض هبا كو

عزوجل،  يسري عليه الناس، وإن كانوا يف كثرٍي من أمورهم ال يرجعون إىل دين اهلل

، يف كـّل القضـايا، فإنـه  وإال فاألصل هو الرجوع إىل كتاب اهلل وسنّة رسوله

 ال ودا حلٌّ يف دين اهلل عزوجل.ليس قضّية من القضايا، إ

هذا أمٌر، وأمر مخر، هو أن اهلل تعاىل قد أمر وأوجب عىل عباده املؤمنني أن يسعوا 

ْم إيالَّ َمْن َأَمَر اَل َخ يف الصلح كام أمر اهلل سبحانه بقوله:  ْن َنْزَواهو
رْيَ يفي َكثيرٍي مي

وٍف َأْو إيْصاَلٍح َبنْيَ النَّاسي َوَمْن َيْفَعْل َذليَك اْبتيَغاَء َمْرَضاتي اهللَّي  بيَصَدَقٍة َأْو َمْعرو

ْؤتييهي َأْجًرا َعظيياًم َفَس  ْلحو َخرْيٌ [ وقال عزوجل: 441]النساء:  ْوَف نو  َوالصه

وا َفإينَّ ، وقال تعاىل: [468]النساء:  وا َوَتتَّقو حو
ياًم َوإيْن توْصلي وًرا َرحي  اهللََّ َكاَن َغفو

يعووا اهللََّ ، وقال عزوجل: [464]النساء: 
ْم َوَأطي وا َذاَت َبْينيكو حو

وا اهللََّ َوَأْصلي َفاتَّقو

نينيَ َوَرسو  ْؤمي نْتوْم مو  .[4]األنفال:  وَلهو إيْن كو
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ليصلح بني بني عمرو بن عوف، وتأخر عن صالة العرص،  ودذا ذهب النبي 

، َقاَل:  َ اهللَّو َعنْهو
َخَرَج النَّبييه »كام جاء يف الصحيحني من حديث َسْهلي ْبني َسْعٍد َريضي

ثي  و ْبـني َعـْوفي ْبـني احَلـاري ي َعْمـري حو َبـنْيَ َبنـي
ْصلي َم يو  َوَسلَّ

، َوَحاَنـتي « َصىلَّ اهللو َعَلْيهي

اَلةو  يه َصـىلَّ اهللو َعَلْيـهي الصَّ ـبيَس النَّبـي اَم، َفَقـاَل: حو َ اهللَّو َعـنْهو
، َفَزاَء بياَلٌل َأَبا َبْكٍر َريضي

مه النَّاَس؟ َقاَل: َنَعمْ َوَسلََّم، فَ  َ  َتؤو
َم َأبوـو َبْكـٍر َريضي اَلَة، َفَتَقدَّ ْئتوْم، َفَأَقاَم بياَلٌل الصَّ

إيْن شي

، َفَصىلَّ  ا، فَ »اهللَّو َعنْهو َها َشـقًّ ـقه وفي َيشو ـفو َم َيْميشي يفي الصه َزاَء النَّبييه َصىلَّ اهللو َعَلْيهي َوَسلَّ

لي  فه األَوَّ يحي « َحتَّى َقاَم يفي الصَّ وَن َمـا  -، َفَأَخَذ النَّاسو بيالتَّْصفي َقاَل َسْهٌل: َهـْل َتـْدرو

يقو 
َو التَّْصفي ؟ هو يحو

، َفَلـامَّ َوَكاَن َأبوو َبْكٍر رَ  -التَّْصفي
تو يفي َصـاَلتيهي

، الَ َيْلَتفي َ اهللَّو َعنْهو
يضي

، َفَأَشاَر إيَلْيهي َمَكاَنَك، َفَرَفَع  فه وا الَتَفَت، َفإيَذا النَّبييه َصىلَّ اهللو َعَلْيهي َوَسلََّم يفي الصَّ َأْكَثرو

َد اهللََّ، ثومَّ َرَجَع الَقْهَقـَرس َوَراءَ 
، َأبوو َبْكٍر َيَدْيهي َفَحمي يه َصـىلَّ اهللو َعَلْيـهي »هو َم النَّبـي َوَتَقـدَّ

َم َفَصىلَّ   «.َوَسلَّ

وا  نَي اْقتَتَلو
ني َن املْوْؤمي َفتَاني مي

وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم: ﴿َوإيْن َطائي

وا الَّتي  ا َعىَل اأْلوْخَرس َفَقاتيلو َ اَم َفإيْن َبَغْت إيْحَدامهو وا َبيْنَهو حو
يَء َفأَْصلي ي َحتَّى َتفي

ي َتبْغي

طينَي  به املْوْقسي
ي طووا إينَّ اهللََّ حيو

اَم بيالَْعْدلي َوَأْقسي نَهو وا َبيْ حو
ي َفإيْن َفاَءْت َفأَْصلي إيىَل َأْمري اهللَّ

ْرمَحو 4) ْم تو كو َ لََعلَّ وا اهللَّ قو ْم َواتَّ وا َبنْيَ َأَخَوْيكو حو
نووَن إيْخَوٌة َفأَْصلي

اَم املْوْؤمي وَن﴾ ( إينَّ

 [.40، 4]احلزرات: 

وهذا يف حّق الطائفتني املؤمنتني، فكيف إذا كانت هذه الطائفة الباغية واملعتدّية 

ملحدٌة زنديقٌة كافرة، موالية إلعداء اإلسالم ضّد املؤمنني، فهذا مما ال شّك فيه أن 
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هنا حرب عىل ذه الطائفة اخلبيثة الرّشرية، وألاألمر يكون أوجب وألزم، لصّد ه

 اإلسالم واملسلمني.

أما هذه الوساطات التي كانت تأيت إىل دّماج أثناء احلرب واحلصار، فكانت عىل 

وتنّفذ للحوثي الرّشير مطالبه  لك ُامًا، وإنام كانت تأيت ختدمالعكس من ذ

ورغباته، وبعضها إنام كانت وساطات حوثّية، تأيت لتفرض علينا ما يمليه احلوثي 

وانزلوا من كذا، وبعضها َتّسسّية، مثل وساطة الومجان الفاجر، افعلوا كذا 

 والعوجري، قاتلهام اهلل.

وكان اددف من إرسال هذه الوساطات إىل دّماج، هو إشغالنا هبا، وكذلك أيضًا 

يدينا، وعندها نخضع للحوثي املزرم، أاحلصار، حتى ينفد ما ب إطالتو ديدلتم

 ذن اهلل، حتى نفنى عن مخرنا.كذا يريدون ويتصّورون، وهو ما ال يكون بإ

وأمر مخر، وهو أن من سياسة احلوثي اخلبيث، أنه يظهر للناس ويصّور األمر 

ع وترجإىل دّماج عىل غري حقيقته، فيصّور للناس أن هذه الوساطات لكثرهتا تأيت 

بدون نتيزة، وأن أهل السنّة ال يريدون الصلح، وغري ذلك من أهدافه الرّشيرة، 

 أخزاه اهلل.

أن هذه الوساطات كانت تأيت بطلٍب منه وَتريض دذه  ،ومن املعلوم أيضاً 

 تقّدم. الوساطات، ليتسنّى له اللعب عىل احلبلني، وإلطالة احلصار كام
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وقد ُّثلت هذه الوساطات بشخصيات معروفة ومشهورة من قبائل صعدة، وكان 

ذكر هذه وال بأس بجميئها عىل فرتات، تذهب هذه وتأيت األخرس وهكذا، 

 الوساطات ليسزلها التاريخ، ويتذاكرها الناس جياًل بعد جيل:

 امد مشبب الواييل، وعدد من مشايخ القبائل. :وساطة -4

 مقبل العوجري. :وساطة -6

 صالح الومجان.: وساطة -4

إضافة إىل اافظ صعدة، فارس منّاع، احلوثي ظاهرًا، واملزهول باطنه،  -1

 نزهله بحمد اهلل.وإىل أي جهة هو، هذا معلوم عندنا ال 

 وبشّدة، ممن ينكرو من أول الوساطات، وقد كان هذا الرجل أعني فارس منّاع،

وجود احلصار عىل دّماج، ويرّصح بذلك عِب وسائل اإلعالم، وهو كذوب، 

 عامله اهلل بام يستحق.

حتى أنه جاء مّرة إىل دماج، مع أيب عىل احلاكم، ذلك النذل الفويسق 

ااورتنا زعموا، وذلك عىل النزول من النزس، من أجل احلوثي  ،(1)الّسبوت

أنه يف كل مّرة  ]أعني فارس منّاع[ جبل الِّباقة، وكان من خمازي هذا الرجل،

ومل  ويطبع وجهه لشيخنا حييى رعاه اهلل، بفك احلصار عن دّماج، العهود، يعطي

، بل فسّود اهلل وجهه، وهو رجل تاجر من َّتار اإلسلحة َشء،ذلك حيصل من 

 كان مدير مشرتيات األسلحة للحكومة اليمنة سابقًا، وسيزازيه اهلل عىل أفعاله.

                                                           

كذا أللق عليا شيرنا يحيى رعاه اهلل، محقيرًا لشأنا، وهي كلمة عندنا في اليمن، مقال لمن ال شأن لا، ومن هو  (1)

 يصل إلى ما ودل إليا، أخزاه اهلل.أدحاب الشوارع  والفرغ، وهكذا كان أبو علي الحاكم، قبل أن 
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لٍّ فقد كانت هذه الوساطات تأيت إىل دّماج بعد أن يميل عليهم احلوثي  وعىل كو

، يرس الرشير ما يريد من الرشوط، فإذا جاءوا إىل شيخنا حييى رعاه اهلل، ونظر فيها

 ات والظغوط علينا.أشياء ال توطاق، من اإللزام

فام يكون من الشيخ حفظه اهلل ورعاه، إال اإلستزابة والتنازل الكثري، عدس بعض 

الفتن وحقن  ، ااولًة لتزنّباهلل التقييدات لبعض الرشوط، وكّل ذلك منه حفظه

 الدماء، وإال فليس ضعفًا وخوفًا من هذا احلوثي املزرم.

ديد، ورّبام اعرتضنا عىل الشيخ يف ذلك، نشعر باحلرقة والضيق الش وقد كنّا واهلل

ونتعزب من تلك التنازالت التي تأيت من الشيخ حفظه اهلل، ولكن العامل يرس ما 

 ال يرس غريه، وملا وهبه اهلل من التوفيق والسداد، والنظر لعواقب األمور.

وكان هؤالء الواسطة إذا تّم االتفاق عىل ما جاءوا به وحصل التنازل من شيخنا 

اه اهلل، رجعوا إىل احلوثي الرّشير، وجاءوا من الغد وقد أبرموا أمرًا مخر، رع

 ونقضوا ما تّم االتفاق عليه، وهكذا دواليك.

احلوثي اخلبيث، صعد يومًا إىل الِباقة، وكان ذلك من أجل  (1)حتى أن الومجان

، وكيف هي، والنظر إىل متارسها وسعتها، ثم رسم دم أن يرس حال الِّباقة

سم بأخذ الِّباقة، وينتهي طة، وأن الِّباقة أمرها سهل، وأن القضّية، َتو اخلّ 

 اإلشكال.

                                                           

 هو دالح الوجمان، أحد الوسالات الذين جاءوا إلى دّماج، وهو رافضي محتر ، قطع اهلل دابره. (1)
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بمعنى أنه يتم ادزوم عىل الِّباقة، بعد إمطارها باإلسلحة الثقيلة واملدّمرة، من 

اداونات واملدفعّية واملعّدالت، فيقىض عىل من فيها، ويصعد احلوثي عليها، ثم 

ما يريد، ويكفي أن يقول ارحلوا أُّيا الوهابية، وإال  بعد ذلك يفرض رأيه، ويعمل

باحلزارة، ما هو بالسالح، وذلك لقرب الِّباقة من املركز والسكنات،  رميناكم

 وانتهت القضّية.

ومن عزائب القوم، أهنم يعلمون يقيناً، أننا مظلومون مبغى علينا، من هذا 

ا وأموالنا، وأنه يريد الصعود احلوثي املزرم، وأنه يريد هالكنا وإخراجنا من دارن

 فوق رؤوسنا، وأنه ليس له يف هذا املكان ناقة وال مجل، إال جمّرد اديمنة والوثوب،

 إىل غري ذلك مما يعلمونه جّيدًا.وأننا اارصون جائعون، 

ومع هذا يأيت بعضهم ويقّص حليته من أجل أن نخضع لرشوط احلوثي النزس، 

  ما ال يقبله عقٌل وال شيم وال دين وال إنسانية.وننزل من الِّباقة، وهذا واهلل

وه يقول دم: يا مجاعة اتقوا اهلل، أنتم شيخنا حييى رعاه اهلل، كّلام جاء وقد كان

ترون ما نحن فيه من احلصار، افتحوا لنا الطريق تدخل األغذية، وبعدها نتحاور 

مٌّ بوكْ كام تريدون، ولكن كأنك ختاطب أحزارًا ال أوادم،  ْم اَل ﴿صو ْمٌي َفهو ٌم عو

عووَن﴾ ]البقرة:   [.48َيْرجي

ه الشيخ حفظه اهلل، وبنّي له األمور، وهم يعلمون ذلك، فال وبعضهم رّبام حاّج 

قودم: هذا صحيح، ولكن هؤالء طاّمرون ووّثابون، ونخشى عليكم  عىل ونيزيد

 منهم، ومن هذه املخازي والرّتاهات.
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ه الوساطات، أهنم كانوا إذا دخلوا دّماج وهكذا أيضًا كان من بوائق ومكر هذ

وقف إطالق النار، استغّل ذلك احلوثة األنار، للتمرتس والزحف والتقّدم، وأو 

حتى اقرتبوا يف مخر املطاف من كام فعلوا يف املرشحة ومتارس عنان وغريها، 

فال يأت الصباح إال وقد  يبنون املتارس،و يزحفون من الليل، وكانوا الِّباقة،

 فالوهكذا، وإلننا كنّا نلتزم بأوامر الشيخ حفظه اهلل، بوقف إطالق النار،  بواقر

 االلتزام بذلك.نزد بّدًا من 

قّدمون، وإال بدون ذلك ال يستطيعون تون ويفحك اخلبثاء يزئوهذا الذي جعل أول

مام أسود السنّة بإذن اهلل، ولكن قّدر اهلل وما شاء فعل، وهم أالتقدم شِبًا واحدًا، 

 أهل غدر وخيانة ومكر، وأما نحن فليس من خلقنا وديننا، واهلل املستعان.

وأيضًا من خيانة وغدر احلوثة األنار قّبحهم اهلل، إذا تم إيقاف إطالق النار عند 

جميء الوساطة إىل دّماج، يأمن بعض إخواننا ورّبام خرج من مرتسه أو ظهر، عىل 

يغنمون الفرصة، ويرضبون عىل من  أن ذلك وقت هدنة، فإذا باحلوثة الفّزار

 رأوه، وقد قونص بعض إخواننا من جّراء ذلك.

ْم َعـىَل كتاب الكريم: وقد قال اهلل تعاىل يف  ْذ إيَلـْيهي َياَنًة َفاْنبـي ْن َقْوٍم خي اَفنَّ مي ا خَتَ ﴿َوإيمَّ

ائينينَي﴾ ]األنفال:  به اخْلَ
ي ي [، وقال سبحانه: ﴿وَ 38َسَواٍء إينَّ اهللََّ اَل حيو َأنَّ اهللََّ اَل َُّيْـدي

ائينينَي﴾ ]يوسف:  يَن َيـْوَم : »وقال  [،36َكْيَد اخْلَ ـري نَي َواآْلخي لـي إيَذا مَجََع اهللو اأْلَوَّ

هي َغْدَرةو فواَلني ْبني فواَلنٍ  يَل: َهذي له َغاديٍر ليَواٌء، َفقي ْرَفعو ليكو ، يو
َياَمةي  .(1)«اْلقي

                                                           

 أخرجا االشيران، واللفه لمسلم، عن ابن عمر ، وجاء عن أنس وابن مسعود، رضي اهلل عنهم.  (1)
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 :الفصل احلادي عرش -*

  ّاقة الكِبس، وما حصل يف ذلك اليوم من الوقائع معركة الِب

 .والكرامات ، والنرصواألحداث

عظيم، فيه أعّز اهلل أهل السنّة والقرمن،  إن يوم الِّباقة وما أدراك ما يوم الِّباقة ليومٍ 

وخذل فيه أهل الزندقة والعصيان، فيه ارتفعت راية احلق وجنود الرمحن، 

شيطان، فيه ظهر األسود وثبت الشزعان، وسقطت فيه راية الباطل وجنود ال

 بت فيه القرود وفّر الفئران.وكو 

ّل ذلك بحول اهلل وقوته وفضله وكرمه ونرصه لعباده املؤمنني، ال بحولنا وال  وكو

﴿َفَلْم  بقوتنا وال بشزاعتنا وال بكثرة عددنا وعتادنا، ولكنه َشء أراده اهلل تعاىل،

نَّ اهللََّ قَ 
ْم َوَلكي ْنهو َتْقتولووهو

نينَي مي َ املْوْؤمي
يوْبيلي
نَّ اهللََّ َرَمى َولي

ْم َوَما َرَمْيَت إيْذ َرَمْيَت َوَلكي َتَلهو

يٌع َعلييٌم ) يَن ﴾ 40َباَلًء َحَسنًا إينَّ اهللََّ َسمي نو َكْيدي اْلَكافيري
وهي ْم َوَأنَّ اهللََّ مو كو

( َذلي

 [.48، 40]األنفال: 

رّدهم وكبتهم، وإال فهؤالء و دحرهم الذيهو  ،نعم واهلل، فاملوىل جّل وعال

ّهد دم، من الداخل واخلارج، للقضاء عىل ّدة عظيمة، وقد مو  الفّزار، قد أعّدوا عو

، ورفع والتمكن اخلري وأهله، ومل يكن عندهم شكٌّ يف الوثوب والسيطرة هذا

 اللعنة عىل اليهود النرصاملوت إلمريكا املوت إلرسائيل شعار الكذب والزور، ]

 ، فخّيبهم اهلل، ورجعوا عىل أعقاهبم منقلبني.الِّباقةسامء فوق  لإلسالم[،
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 (1)بداية الرضب والقصف عىل جبل الِّباقة 

هـ ، شّن احلوثة 4144لعام  ، يوم السبت،ففي اليوم األول من شهر اهلل املحّرم

ة، عىل الفّزار األنار، وبدأوا الرضب والقصف باألسلحة الثقيلة الفّتاكة واملدّمر

 مركزهم وسكناهتم. وطلبة العلم، جبل الِّباقة، الذي حيرس فيه أهل السنة

قد وصباحاً قبل الظهر،  احلادية عرشةبدأ الرضب والقصف يف حدود الساعة ف

 حني رأينا ذلك القصف والرضب الشديد، عىل جبل الِّباقة، ،تفاجئنا فعالً 

لثقيلة واملعدالت والرشاشات فكنّا نرس مطرًا من اداونات واملدافع ا وغريه،

 ديدبأنواعها، من مجيع اجلهات، تتساقط عىل إخواننا، وكان احلال وادول ش

جّدًا للغاية، ال ندري ما نفعل يف ذلك الوقت، وال نملك حيلًة إال الدعاء، 

 سوس مزيدًا من الضحايا وعرضةوإلن صعودنا يف ذلك الوقت ال ينفع، 

دي الصعود من ويف احلقيقة كنّا نظن ونتوقع أن اإلخوة ، ذاكللهلكة، فال جيو

 .عليهم واصلا كنّا نرس من شّدة القصف املتسيفنون مجيعًا، ملي 

 

                                                           

مطلٌّ على المركز وسكنات الطالب وأهل البالد، لو رجم أحد بح ر هو جبل يحيط بدّماج من ال هة الغربّية، وهو  (1)

 من فوقا وقع على ملك السكنات، لقربها منا.
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 قةاادزوم، ومشاهدايت يف الِبّ و اإلشتباك املّد والصعود أثناء 

 اقة، احرتنا يف أمرنا، ومل ندربدأ القصف والرضب عىل إخواننا يف الِبّ  ملاأما نحن 

وكنّا يف جاء وقت الظهر ك الوقت، ومل نملك دم إال الدعاء،وملا ما نفعل يف ذل

، وكدنا نصعد يف ذلك الوقت، إال أن املزرعة، وقد َتّمع بعض اإلخوة هناك

، بعض اإلخوة أشار بعدم ذلك، وأن الصعود يف هذا الوقت فيه خماطرة شديدة

 .ومزيد من التضحيات

قد  الرضب والقصف بأنليل، تفاجئنا بعد صالة العرص بق يف املزرعة بينام نحنو 

، وإذا بنا نسمع صوت اإلشتباك والرصاص بشدة، فعرفنا حينها أن احلوثة خّف قليالً 

األنار قد هزموا عىل الِّباقة، وكان اشتباكًا قوّيًا جدًا، فلم نتاملك أنفسنا، وكان 

نطلقنا قة، واأخذ الِبااألخ مسعود معزب حفظه اهلل، فقلت له اآلن يا مسعود ستو  يمع

إىل أيب مالك حفظه اهلل، وطلبنا منه أن حيّرك اإلخوة للصعود إىل الِّباقة، وطلبنا منه 

رصاصًا فأعطانا خزنة، فحملناها وانطلقنا نحو الِّباقة، وكّنا من وجدناه من إخواننا 

فيتحّرك معنا، وإذا باإلخوة كالسيل نحو الِّباقة، ومنهم من  حثيناه عىل الصعود

فلام انتصفنا الطريق، فتحتو تلك اخلزنة ووزعتها عىل اإلخوة، إلين مل  ،(1)سبقنا

واإلخوة واهلل يتسابقون كالِبق، وكان من فضل أستطع التحرك واإلرساع بسببها، 

 عىل ضعفه. اهلل عزوجل، وجود ذلك اجلدار املمتد إىل الِّباقة، فقد نفع اهلل به كثرياً 

                                                           

بل رأيتج أحد اإلخوة الحضارم دعد قبيل الظهير فيي شيّدة الضيرب والقصي ، ميّر ب يانبي وهيو يسيأل عين الطرييق،              (1)

 ديب في ذلك اليوم ب راح.ونصحتا بعدم الصعود في ذلك الوقت، فأبا إال الصعود، وقد أج
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ي صعدنا منه، من جهة الوطن وما حوله، ومن عىل الطريق الذوقد كان الرضب   

 جبل اجلميمة، ومن جهة الدرب والطلول، ومن جهة معوالن.

وقبل أن نصل إىل مدخل الِّباقة، فوق جحر الضبع، مررت باألخ عبدالرمحن 

األمريكي، واألخ أمحد األمريكي، رمحهام تعاىل، وكانا جالسني يف ذلك املكان، 

 منهام رصاصًا فأعطياين، ودخلتو إىل الِّباقة.ومعهام خزنة رصاص، فطلبت 

ودخلتو من جهة القصبة التي بزوار الرّشاس، رأيتو هوالً  وملا وصلتو الِّباقة

فقد كانت  شديدًا، وما يشيب منه الرأس، وفعاًل ظهر يّف الشيب من ذلك اليوم،

قّبحهم  هذه اداونات تتساقط مثل املطر، هنا وهناك، فرتس املوت عيانًا، وكانوا

اهلل، مركزين عىل ذلك املكان؛ إلنه مدخل الِّباقة، وموقع الرشاش، فهذا املكان مل 

ينقطع عنه الرضب والقصف حتى وقت ادزوم، بخالف املتارس األمامية التي 

حصل عليها ادزوم، جهة املرشحة وجهة متارس عنان، فقد وقف الرضب 

 ب الرافضة.زوم، حتى ال تصيب كالوالقصف عليها أثناء اد

القصبة ومكان الرّشاش، حتى اجتمعنا عددًا وكان من صعد من إخواننا اَته نحو 

كبريًا، ومل نستطع التقّدم يف ذلك الوقت، نحو املتارس التي وقع عليها ادزوم، 

لشّدة الرضب واإلشتباك، فقد كان عنيفًا وشديدًا للغاية، والرصاص بأنواعه 

لشمس مل تكن غربت بعد، وال يستطيع أحٌد منّا كاملطر من كّل اجلهات، وإلن ا

 يرفع رأسه.
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وكنت يف مقدمة اإلخوة عىل اجلدار، وهم ورائي واحدًا بعد اآلخر، وبزانبي 

فتحة كبرية بني جدارين منفصلني، تطّل عىل متارس عنان التي فيها احلوثة 

وهم كذلك يرضبون نحو الِّباقة  األنار، فكنت أرضب عىل تلك املتارس،

وكانت تأيت كاملطر، وكذلك من املرشحة، إلنه وقت اإلشتباك، وللقرب احلاصل 

 بيننا وبينهم.

بالئًا عظياًم،  من الغرباء حفظه اهلل، رأيته أبىلاصني وكان بزانبي أحد اإلخوة القنّ 

 .(1)كاألسد وغريها فإنه كان يقوم ويرضب نحو املرشحة

 خلفي، فرأيتو أحد اإلخوة دخل من ومن تلك املشاهد التي رأيت، إلتفت مّرًة إىل

باب الِّباقة جيري نحونا، فإذا به سقط عىل وجهه، ورأيته يشري بإصبعه إىل السامء، 

، وال أدري أقتل ذلك الوقت، أم هو يف ورفع رأسه ثم داّله، فعرفتو أنه أصيب

 .، ونحن يف ذلك الوقت، ال يلوي أحٌد عىل أحدعداد اجلرحى

سقط،  ولون: أبو يونس، فالتفت إىل ورائي فرأيته قدوهكذا سمعت اإلخوة يق

وكنت أراه قبل إصابته عىل اجلدار، فزحفت إليه ألنظر، فرأيته قد  ،وكان معنا

 فارق احلياة، وكانت إصابته بليغة، يف رأسه رمحه اهلل. 

كثرٌي من اإلخوة، وفّرق  وقع علينا قذيفة هاون كبري، أصاب وبينام نحن كذلك

واملسافة بني األسوار بعيدة،  شعر بنفيس إال وأنا يف وسط الِّباقة أجري،بيننا، ومل أ

، فنظرة يمنة ويّسة فرأيتو غرفة صغرية عىل نف الِّباقة، قد والرصاص كاملطر

                                                           

 وقد أديب وفقد إحدى عينيا، نسأل اهلل أن يعّوضا بها في ال ّنة. (1)
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بت ، فرميت بنفيس إىل داخلها، وكان ملزئًا يل وسرتًا تّدمحتى هو  باملدفعّية رضو

 .الرصاص، وكان ذلك قبل املغرب بقليل من ذلك

وكان يف هذه الغرفة فتحات إىل جهة املرشحة وجهة متارس عنان، وكنت أرس 

عنان، وكنتو أرس كالب  سبوضوح، فتارة أرمي نحو املرشحة وتارة نحو متار

الرافضة يف جهة املرشحة وهم منبطحون صفاً واحدًا، ال أدري أهم أحياء 

تلوا أثناء ادزوم عىل أيدي أول من  واألبطال األسود ئكيقنصون، أم أهنم قد قو

 .البواسل إخواننا

جالسًا، ثم بعد صالة ن املغرب، فتيممت وصليت اومكثت يف ذلك املكان حتى أذ

أظن املتارس  فلام وصلت وكنتو  نحو إخواننا يف جهة املرشحة، تاملغرب توجه

اإلثنان والثالثة يف املرتس الواحد، ثم أخذت أرضب  مليئة باإلخوة، وإذا هم قّلة،

املرشحة، فتوقف بندقي، وغرّيت قرنًا مخر فلم يرضب، فرميته وأعطاين نحو 

التي يف ، وأخذت أتنّقل بني املتارس (1)بعض اإلخوة بندقًا مخر من نفس النوع

 جهة املرشحة.

، وبزانبهم قتيل مل أعرفه رمحه اهلل، والتفتو اً من اإلخوة جلوس نيفوجدتو اثن

تل، فذهبت أنظره، فإذا به يكّلمني،فرأيت واحدًا مخر ممدودًا، وظننته ق  د قو

أبو الزبري الليبي حفظه  هو ، وإذاويسألني من أنت؟ فقلت له: أنا فالن، فعرفني

                                                           

 هذا اآللي نوع يسّمى )يوغزالفي( وهو رديء ال يصلح للحروب. (1)
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وهو ممن أبىل بالئاً حسناً يف ذلك اليوم، مع إخوانه، شكر  قد أصيب، وكان اهلل،

                                                                                            اهلل دم وأثاهبم.

من متارس اإلخوة التي يف جهة متارس عنان، وحيث  توكنت أميش حتى أقرتب

تل فيها األسود واألبطال، أمحد  ، ومل العسكري وبدر العودي وسيف العوديقو

تلوا، وقد حزنت كثريًا أين مل أر  فنوا، رمحهم اهلل.هم حتى دو اأكن أدري أهنم قد قو

وما رأيته  ،ونزويل بعد العشاء من الِبّاقة ،ادزوم اإلشتباك فتوقّ 

 :أثناء ذلك

ملا رأيت أن ادزوم قد توّقف وانكّس احلوثة األنار، ووّلوا عىل أعقاهبم 

ْم مَلْ مدبرين، وصار احلال كام قال ربنا سبحانه:  وا بيَغْيظيهي يَن َكَفرو
َوَردَّ اهللَّو الَّذي

ا وَ  َتاَل وَ َينَالووا َخرْيً نينَي اْلقي يًزاَكَفى اهللَّو املْوْؤمي ا َعزي يًّ  .[63]األحزاب:  َكاَن اهللَّو َقوي

جهدتو وشعرتو بآالم تلك اجلراح التي أصابتني من ذلك اداون، كام وكنتو قد أو  

تقّدم، ورأيت أيضًا أن اإلخوة الذين يف تلك املتارس أشّد جهدًا وإرهاقًا، 

ليل جّدًا، رأيتو أن أنطلق إىل جهة بوابة الِباقة، إلخِب وبعضهم جرحى، والعدد ق

 وتغطية املتارس. اإلخوة بذلك، وأن يتقّدموا ملساعدة إخواهنم،

وصلتو إىل ذلك املكان الذي َتّمعنا فيه عند صعودنا، رأيت بعض اإلخوة فلام 

ومل أعرف كثريًا  هناك قتىل وجرحى، وغالبهم من الذين صعدوا أثناء ادزوم،

خِب زين ومالمي، ثم رأيتو أن أنزل، ألنهم لشّدة الظالم، فرأيتو ما زاد يف حم

 وأحث من لقيت عىل الصعود، إلنزال اجلرحى والقتىل.
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وأثناء نزويل التقيت ببعض اإلخوة صاعدين عند مدخل الِّباقة، منهم أبو الفالح 

خواننا هناك، اإليب، حفظهم اهلل، فطلبت منهم الذهاب إىل جهة املرشحة ملساعدة إ

 فتوجهوا نحوها.

ايل عليهام، فإذا هبام وملا وصلتو إىل قورب جحر الضبع مررتو بقتيلني فأضأتو بزوّ 

تال يف ذلك املكان  (1)عبدالرمحن األمريكي وأمحد األمريكي، رمحهام اهلل، قد قو

وقع عليهام هاون  كام تقّدم، الذي وجدهتام عند صعودي الِّباقة أثناء ادزوم،

 ال.تي قو فَ 

ثم رأيتو اإلخوة يتوافدون بكثرة، كلام نزلتو التقيتو بمزموعة، وعند وصويل 

عدٌد كبرٌي من اإلخوة صاعدين، حفظهم التقيت بفيصل اجلزائري ومعه  ،الشعب

اهلل، ثم توّجهت إىل املزرعة وأوصلتو إليب مالك اخلِب، وأن يورسل بمزيٍد من 

تي والتقيتو ببعض إخواين يف احلارة فأخذوين اإلخوة إىل الِّباقة، ثم توّجهت إىل بي

 وقاموا بمزارحتي، جزاهم اهلل خريًا.

 هذا خمترص ملا رأيت وشاهدت يف ذلك اليوم العظيم، وقد تركت أشياء كثرية،ف

  خشية اإلطالة، واهلل املستهعان.

                                                           

 لما مررت با وبصاحبا عبدالرحمن ورأيتهما، لم أشّك في مومهما، وميقنت ذلك، ثم أجخبرت أنا كان في غيبوبة، ولم (1)

 يمت إال في اليوم الثاني، رحما اهلل. 
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لك هذا أبو الزيِب الليبي البطل املقدام، حفظه اهلل ورعاه، حيدثنا وحيكي لنا من تو

 األحداث والوقائع، منذ بداية القصف، إىل هناية اإلشتباك واملعركة، حيث قال:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

بديع  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده النيك له احلي القيوم ،احلمدهلل رب العاملني

القاهر القادر عىل كل َشء، وأشهد أن امدًا رسول اهلل صىل  ،السموات واألرض

 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم القيامة أمجعني. ،عليه وعىل مله وأصحابهاهلل 

 أما بعد:

ملا حصل  ،عىل كتابة ملخص ،وأستعينه وأطلب منه العون ،فأمحد اهلل عىل كل حال

وما ترتب  ،هزرية4144 /ارم/ 4/التي وقعت يوم السبت ،يف هذه اجلريمة

 عليها واهلل املستعان.

 ،وكنت عازمًا عىل عدم الصعود يف ذلك اليوم ،ل الفزرفاحلمدهلل صعدت اجلبل قب

برشاش  ،من قنص ورضب من موقع الصمعات ،ولكن عىل ما رأيت اليوم األول

وخاصة بيوت مل مناع وما  ،والرش والرضب كله عىل املراكز والبيوت ،(46/0)

 .فتوكلت عىل اهلل وصعدت الِباقة ،حودا من املتارس

يونس  وومنهم أب ،وجدت بعض اإلخوة ،أذان الفزر فلام وصلت إىل اجلبل بعد

 ،فتكلمت مع أيب يونس رمحه اهلل ،وكذا األخ هشام املاليزي رمحه اهلل ،رمحه اهلل

ورضب بالثقيل عىل  ،وقال: اليوم النرضب بالرشاشات إال عىل من مذس املركز
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ملركز فقلت: إن شاء اهلل ما سنرضب إال عىل كل من رضب عىل ا ،املركز والبيوت

 .سواًء أكان بندقًا أو قناصة أو رشاشًا أو حتى دبابة ،والبيوت

 عىل نحرص نحن : فيقول الرصاص، عىل حريصاً  اهلل، كان رمحه وأبو يونس

وكتبه يف  ،محة واسعةر ورمحه خرياً  اهلل جزاه كذلك وهو املستطاع، قدر الرصاص

 .الشهداء يف الدرجات العىل

وصلينا  ،حتى وصلنا إىل الرشاش الثاين ،رمحه اهلل زياملالي ثم انطلقت أنا وهشام

نعمل أكياسًا محاية من جهة  :الفزر وقرأنا األذكار بفضل اهلل، ثم قلت لألخوة

قبل  ،أصعدهتا أنا وبعض اإلخوة ،وكانت هناك براميل ديزل فارغة ،جبل احلناجر

ثالثة براميل أمام  فقلنا نضع ،وقد ملئت تراباً  ،ادزمة بمدة تقارب األسبوع أو أكثر

من جهة  ،وبقي واحد عند باب مرتس الرشاش ،من جهة احلناجر ، باب الدشمة

حتى انتهينا من العمل  ،وقمنا بعد ذلك بتعبئة األكياس واحدًا بعد اآلخر ،احلناجر

 بحمد اهلل. ،املراد

تصال اإل ،وكانت العادة بيني وبينه رمحه اهلل ،ثم جاء اتصال من أيب يونس رمحه اهلل

ومن شأن احلرب من فضل اهلل، فقال رمحه اهلل: إن  ،عىل كل كبرية وصغرية يف املوقع

وضع خِبًا يف   ،قاتله اهلل وأسكنه الدرك األسفل من النار إن مل يتب ،أبا عيل الفاسق

 ،يعني هذا اليوم ،فسيرضب علينا بالثقيل غداً  ،أنه إذا مل نخضع إىل مايريده ،الشبكة

 ة.ة صباحا وقبل الساعة احلادية عرشالساعة التاسع
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َتركات هؤالء البغاة الفزرة الزنادقة املعتدين، وأخِبت  ،فكنا ننظر بالنواظري 

ونضغط عليه يف  ،فبذلك نعرف َتركات العدو ،بدقة املراقبة ،األخ هشامًا رمحه اهلل

 ممراته وطرقه.

انه وكنت قد ثم أخذ كل واحد منا مك ،وحصل بعد ذلك أن أكلنا طعام الصبوح

أورهقت من العمل، فقلت لألخوة الذين معي يف مرتس الرشاش: كٌل ينظف 

واألخ منصور الريمي رمحه  ،وهم اإلخوة امد اخلوالين رمحه اهلل ،سالحه وجيهزه

واألخ  ،واألخ هشام املاليزي رمحه اهلل ،واألخ عبدالقادر الوصايب رمحه اهلل ،اهلل

من أهل  ،وغريهم من اإلخوة من أصحاب النوبة ،أبوحيدر اإلندونييس رمحه اهلل

 .إب وريمة

أن  ،فحصلت اتصاالت يب ،وأخذت راحة أردت القيلولة ،ثم ذهبت إىل الدشمة

ففتحت املكان الذي  ،فخرجت مّسعًا إىل الرشاش ،هناك سيارة تتحرك يف احلدب

فضحكت وقد كنت سأرضب  ،فقال يل أحد اإلخوة: إهنا سيارة مواطن ،حدد يل

سمعنا أن هناك سيارة َتر مدفعًا من جهة  :عليه، وبعد ذلك جاء اتصال يب وقال

ثم تذكرت أهنا قرية  ،وذهب ذهني إىل أهنا معوالن ،معوالن ، فنظرت جهة األعوج

 .فلم أر شيئا ،واَتهت إىل معوالن ،األعوج

ك ومل أر أي َتر ،يعني يف الصباح ،(1)وكان يف هذا اليوم هدوء تام من الرافضة

إال يف جهة قهرة الذيب من اجلهة الرشقية، وبعد ذلك كل اإلخوة أخذ  ،منهم

                                                           

قال أبو بشار: على غير عادمهم، حيو لم يكن هناك ضرب وال قنص، من الصباح، إلى وقت القص  والضرب،  (1)

 في حدود الحادية عشرة دباحًا.
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وليس بمزرد خِب وإشاعات، فدقائق  ،مكانه، وكأننا عرفنا أن األمر أصبح جد

 ،وجاء َتت الِباقة بقليل من جهة الرشقية ،ونسمع صوت اداون بدأ بالرضب

وذلك بأنه  ،ما يستحقون عليهم من اهلل ،وأصبح التهديف من قبل العدو الغاشم

جهة البيوت  ،نب الرشقياوكان يأيت يف جهة الِباقة من اجل ،أصبح يرضب باداون

وكانت  ،حتى كان الرضب يف سطح الِباقة قلياًل، ثم أصبح ُّيدف قليالً  ،واملركز

وأصبحت الرضبات  ،نب اجلدار الغريب من جهة اخلارجاج ،أول قذيفة جاءت

 س . بعد األخر ةتتواىل واحد

باحلذر من اداون  ،أن أرسعت ببعض التعلميات لألخوة ،واحلمدهلل الذي أدمني

 ،من أهل إب وريمة ،وبينت دم ذلك ، ثم مررت عىل كل املتارس التي عليها النوبة

 ،ومل يصب أحد ،وكان داخل السور من اجلهة الغربية ،وحصل هاون ونحن نتكلم

 من ذلك اداون بفضل اهلل.
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وكذا التنبيه عىل كثرة ذكر اهلل ، اإلنبطاح عىل األرض :لتعليامتومن تلك ا

بإذن اهلل لن يرضنا َشء من هذا اداون، ثم رجعت مّسعًا إىل  :وقلت دم ،عزوجل

وكذا التزمعات يف  ،وأنا أحذر أخواين من التزمعات يف مكان واحد ،الرشاش

التي كانت داخل  ،وكذلك اخليم، وأخرجتهم من الدشم ،املتارس الواضحة للعدو

 واهلل املستعان وإليه املشتكى.  ،وأصبح اخلوف من الرضب ،السور إىل السور

بمدفع ميداين  ،غرب الزيلة الواقع وكان العدو الغاشم يرضب من موقع معوالن

وكان اداون اليدع  ،( وغري ذلك من الرشاشات460( وكذا هباون )466يسمى )

وكذا كان الرضب من موقع  ،التي فيها إخواننا من املواقع ،مكانًا إال ووقع فيه

وكذا من الصمعات شامل  ،التي هي جنوب موقع الطالب ) القصبة ( ،اجلميمة

 ، منومن جهة الرشق ،وكذا موقع عنان ،ومن املواقع القريبة مثل املرشحة ،الِباقة

 وكذا من الوطن. ،دماج ىلأع ،املدرسة العليا للسادة

وجاءت اتصاالت  ،من قبل العدو والقصف، بعد اداوناتوعرفنا أن هناك زحفًا 

عىل  ،( الذي يسمى بــ ) القوقو ( يرضب من خلف الوطن40أن هناك مدفع )

فتوجهت إىل الرشاش  ،إىل اجلبل يوصعد منهاوعىل الطريق التي  ،بيوت املزرعة

 .ورضبت عليه حتى سكت من فضل اهلل ،وتوكلت عىل اهلل ،وفتحت فتحة
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وجاءت رضبات علينا  ،ثم رضبت عليه مرة أخرس ،هاونات قريبة مناثم جاءت 

 ،وأصيب األخ هشام املاليزي رمحه اهلل ،وجاءت رضبات كثرية عندنا ،مرة أخرس

يراقب  ،وهو ينظر إىل جهة املرشحة ،هباون سقط عىل املرتس من جهة العدو

وته قبل مما أدس إىل م ،وأصيب بزروح ثخينة ) شديدة( يف جسمه ،التحركات

 فرمحه اهلل رمحة واسعة. ،املغرب بقليل

يف يده بشظية من نفس اداون، وأخذنا  ،وكذلك أصيب األخ أبو حيدر رمحه اهلل

وقام األخ مصعب املرصي حفظه اهلل  ،قبل موته إىل خارج املرتس اً األخ هشام

ع ( من موق466رضب املدفع )  ،ثم بعد دقائق قليلة ،بعالجه ،وجزاه اهلل خرياً 

وكان فيها بعض  ،مخر السور ،عىل املتارس األوىل من اجلهة اجلنوبية ،معوالن

 ،يف ذلك الوقت وصل إليهم ،واألخ أمحد العسكري رمحه اهلل، اإلخوة من أهل إب

فأصيب األخ أمحد  ،فلام وصل رضب املدفع عليه ،يريد أن خيرجهم من اخليمة

وقام األخ مصعب  ،جاء إليناو ،وكانت اإلصابة يف رأسه ،العسكري رمحه اهلل

ثم شعر بصحة جيدة  ،وجلس عندنا من بعد الظهر بقليل إىل حدود ساعة ،بعالجه

 .فقام وعاد إىل مرتس اإلخوة أهل إب ،رمحه اهلل

بسبب شظية من هذه القذيفة،  ،قبل الظهر ،وقتل األخ بدر العودي رمحه اهلل

وزادت اداونات  ،اهللوكانت اإلصابات خفيفة من فضل  ،وأصيب بعض اإلخوة

ليتم دم  ،ولقتل إخواننا ،إلهناء املتارس املتقدمة ؛والقصف علينا بشكل مركز

 واهلل املستعان. ،وليكون سهالً  ،الزحف
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إال يف  ،ألنه ليس هناك أي مقاومة منا تظهر له ؛وبدأ التحرك من العدو بحرية تامة

 ،وكذا من الرضب بالثقيل ،رحىألننا كنا قد أرهقنا من العناية باجل ؛النادر جداً 

وهو  ،وهذا كان إىل وقت الزحف، إال القليل جداً  ،وكنا نراقب فقط وال نرضب

بحوايل ثلث ساعة تقريبًا، وكنا قد وضعنا أحد اإلخوة ينظر إىل املدفع  ،بعد العرص

لكي يتمكن اإلخوة من  ؛فيرصخ بصوت عال أنه رضب ،( حني يرضب466) 

(  40بشظية مدفع )  ،ثم أصيب األخ عدنان يف أنفه ،خروكذلك أخ م ،اإلنبطاح

فزاء إىل املكان الذي يعالج فيه األخ  ،وسقطت عليه بعض احلزارة عىل رأسه

 اهلل. امأمحد العسكري وهشام املاليزي رمحه ،مصعب اإلخوة

مما  ،وعىل املداخل حق الِباقة ،ويف نفس الوقت تسقط اداونات عىل مجيع املتارس 

 الشعب وحصل أن قتل يف املتارس عندنا من جهة ،قتل بعض اإلخوة أدس إىل

األخ  ،وقتل يف املرتس الذي بعدنا بقليل ،سيف العودي رمحه اهلل ،(اجلرف)

 ،وكذا صدام الريمي رمحه اهلل ،وكان من املرابطني ،عبدالقادر الوصايب رمحه اهلل

صعب جزاه اهلل إال واألخ م ،حاوكل ما حيصل من قتل أو جر ،وأصيب مخرون

 جزاه اهلل خريًا. ،ويقوم بواجبه وزيادة ،يذهب إىل مكان اجلرحى ،خرياً 
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، كل واحد يف مكان ،يف مرتس الرشاش يحصل أن وضعنا اإلخوة الذين عند ثم

 ،ولكن قدر اهلل وما شاء فعل ،أن يسلمه فيه من اداونات عزوجل نأمل من اهلل

 وكان قدر اهلل مفعوالً.

لعالج بعض اإلخوة الذين يف املرتس  ،ذي ذهب فيه األخ مصعبويف الوقت ال

واألخ منصور  ،صالح اإلندونييس ،جاء هاون وسقط بني األخوين ،الذي بعدنا

 ،فقتال مبانة، وأصيب األخ امد اخلوالين رمحه اهلل يف قلبه ،الريمي رمحهام اهلل

جه بإبر َتلط الدم وذلك بعد عال ،ثم مات رمحه اهلل ،وبقي إىل بعد العرص بقليل

 واهلل املستعان وحسبنا اهلل ونعم الوكيل. ،ومسكنات

كثرية يف  شظاياب ،األخ أبو حيدر اإلندونييس ،وكذلك أصيب من نفس اداون

ثم سكت ورأيته وكأنه قد مات، ولكن أخِبين  ،وبقي إىل قبل الزحف بقليل ،ظهره

ا أخذناه إىل قريب القصبة يف األخ فؤاد الليبي عندما جاءنا بعد املغرب وقال: مل

عمل صوتاً ثم مات رمحه اهلل، وكذلك أصيب منه األخ  ،الِباقة بعد العشاء إلسعافه

 .بشظايا كثرية يف ظهره ورجليه ،عبدادادي شفاه اهلل

يف  ،وكانت اجلروح كلها ثخينة ،يف رجله ويده ،وكذلك أصيب األخ عدنان التعزي

ويتقبلهم شهداء  ،أن يرحم من مات من إخواننا :تعاىل هذه املزموعة، فنسأل اهلل

الذين أصيبوا  ،لعالج اإلخوة ،ثم قمت بنداء األخ مصعب، ويشفي مرضانا ،عنده

 بزروح.
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واإلكثار  ،وكثرة ذكرهم هلل تعاىل ،مع احتساب اإلخوة ،وهذا كله وهلل احلمد واملنة

سمع عند انطالقه وقبل ألنه يو  ؛اوخاصة عند اقرتاب اداون علين ،من ذكر الشهادتني

فنأيت  ،حتى نعرف أنه سيسقط اآلن ،عزوجل فكنا نذكر اهلل ،سقوطه بثوان

 بالشهادتني واهلل املستعان.

وأنه مايصيبنا إال ما كتب اهلل لنا، ثم قمنا بسحب  ،وكذلك التوايص بيننا بالصِب

خلوالين رمحه وأخذهم إىل مكان أقل رضبًا باداون فيه، فبدأنا باألخ امد ا ،اجلرحى

مع رضب  ،ثم قمنا بسحب األخ أيب حيدر ،وقام بعالجه األخ مصعب ،اهلل

( وكذلك الرشاشات واملعدالت 466ورضب املدفع ) ،اداونات عىل مجيع املواقع

 ( وغريها من األسلحة. 46/0و ) ( 64( و ) 40)

إال  ،ئاونحن النستطيع أن نعمل دم شي ،وكنا نتأمل عىل تأمل اإلخوة من اجلروح

فإهنا تطمئن القلوب به، فنسأل اهلل أن  ،ونحثهم عىل ذكر اهلل ، الدعاء والتصبري

 واهلل حسبنا ونعم الوكيل . ،وأن جيعل الدائرة عليهم ،يدمر أعداءنا

وكثرة حاالت املوتى واجلرحى، وجاء  ،ثم استلقينا قلياًل من التعب واإلرهاق

ن أخ يراقب من اجلهة الشاملية فقمت وصليت العرص، وكا ،وقت أذان العرص

وبقية اإلخوة من جهة  ،وكذا أخ مخر من اجلهة الوسطى ،أي جهة املرشحة ،للِباقة

 ،فكاد النعاس أن يغلبني ،فصليت العرص ورجعت مستلقيًا عىل األرض ،اجلرف

 ،ألن هذا الوقت خفت فيه اداونات نوعًا ما، وكان كل الرتكيز عىل مدخل الِباقة

والقصبة حق جبل  ،ومرتس عبدالنور ،مثل مرتس زكريا اليافعي ،لبعيدةواملتارس ا
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ألهنم قد اتفقوا عىل الزحف  ؛املزرعة، وأما عندنا فأصبحت اداونات شبه منعدمة

 .باَتاه متارس عبدالنور ،وكذا متارس عنان ،من جهة املرشحة واجلرف

صاح األخ  ،أكثربام يقرب من عرشين دقيقة أو  ،وبعد العرص ،وبينام نحن كذلك

 ،البغاة اخلونة ،فعرفنا أن الزنادقة املعتدين ، الزحف الزحف :الذي يف جهة الوسط

وثبت  ،الذي ربط عىل قلوبنا ،فلله احلمد واملنة ،جاءوا إلينا زاحفني ،ومن معهم

اهلل  ،دـل واحـرة رجـفقمنا وكِبنا تكبي ،ةـة علينا والطمأنينـوأنزل السكين ،أقدامنا

 هلل أكِب.ا ،رـأكب

وبدأت اإلشتباكات بيننا  ،كل من جانبه ،وكنا بزانبها ،واَتهنا إىل السور واملتارس

وبعضهم واقفًا من خلفهم يف متارس  ،ونراهم زاحفني علينا صفوفاً  ،وبينهم

فقد  ،أما أصحاب الزحف ،( مرت تقريباً 400ويرضبون علينا من مسافة ) ،املرشحة

 .(1)، تقريباً ( مرت80( إىل )00) ما يقرب من ،كان بيننا وبينهم

 –عىل الرغم أن املؤنة  ،برضب مكثف من فضل اهلل ،وبدأنا يف الرضب عليهم

وهلل احلمد  ،وسدد رمي اإلخوة فيها، بارك اهلل ولكن عندنا، قليلة كانت – الذخرية

ولكن احلمدهلل  ،وعىل ما عندنا من قلة اخلِبة باحلروب وادزوم والدفاع، واملنة

 ،منا حتى أهنم وقت بدء اإلشتباكات والتكبري ،اهلل خائبني مدحورين ردهم

من الساعة  ،لشدة رضهبم باداونات علينا ،ماصدقوا أهنم سيزدون أحدًا أمامهم

                                                           

ن إخواننا إال قال أبو بشار: وأما من جهت الشعب فقد ودل الحوثة األشرار  إلى قرب السور، ولم يبقى بينهم وبي (1)

أمتار، وقد قتل بعضهم بالقرب من السور، وجلس أياماًج، لم يستطع الحوثة الفّ ار أخذه إال بعد أن أذن شيرنا يحيى رعاه 

 اهلل، أن يأخذوا جثثهم التي  آذت إخواننا، لشّدة نتنها.
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أصبح ينظر  ،فلام صار الرضب عليهم ،العرص تقريباً إىل ، صباحاً  ةاحلادية عرش

 عليهم من اهلل ما يستحقون. ،بعضهم بعضاً 

واإلخوة بعضهم  ،واحتساب ،وذكر اهلل ،عرنا براحة وهلل احلمد واملنةومع هذا ش

وله الفضل  ،وشعرنا بنرص من اهلل سبحانه وتعاىل ،يرضب ويضحك عىل املوقف

 واملنة، وألقى اهلل يف قلوبنا قوة وشزاعة.

حق  ،ذهبت وأخذت ما تيّس من القرون والبنادق ،وبعد قليل من اإلشتباكات

 ،وأخذت أبحث عن علبة الرصاص حق البنادق فام وجدهتا ،القتىل واجلرحى

 فأعطيت األخ الذي كان معه الشيكي. ،ووجدت حق املعدل

وأخذت ال )مر يب  ،وكذلك َتصلت عىل بعض القنابل ووضعتها أمامي يف املرتس

طلت ْن قيَبل  ،جي( فوجدت القذائف قد عو جاء األخ  ،الشظايا، وبعد ذلك بقليلمي

 ،ه اهلل وقال يل: أين املؤنة؟ فقلت له: قد بحثت عنها فلم أجدهاأمحد العسكري رمح

ثم رجع إىل مرتسه، وقتل ما بني العرص واملغرب بدقائق  ،وبحث عنها فلم جيدها

 رمحه اهلل تعاىل.

وكان  ،حتى نحافظ عىل الرصاص ،وقبل ذلك كنا نكلم اإلخوة عىل القنص

املرصي جزاه اهلل خريًا من  وكذا مصعب ،بزانبي أخ من إب من اجلهة اليّسس

قال: إن السلف رضوان اهلل عليهم  ، أنومما نبهنا عليه يف تلك احلالة ،اجلهة اليمنى

 ،يكرهون ارتفاع األصوات يف اجلهاد ، فقلنا لألخوة: عليكم بالسكينة وكثرة الذكر

 ومن مل يصل فليصل. ،وذكرناهم بأذكار املساء
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( وقام األخ مصعب  40رضب من مدفع ) ب ،صبت حني اإلشبتاكاتوبعد ذلك أو 

وكنا  ،وكانت خفيفة وهلل احلمد ،بعالجي جزاه اهلل خريًا، ثم أصيب األخ واصل

 ،واحلمدهلل استمرينا يف القتال مع العدو إىل بعد العشاء ،نحن ثالثة بقرب بعض

ونرس بعضهم  ،ونرصنا عليهم ،ورأينا أهنم قد دحرهم اهلل ، واستمرت املواجهة

 وهلل احلمد واملنة. ،وبعضهم مويل دبره هارباً  ،قتىل

وكذا  ،مدفع يب عرشة من متارس عنانب ،ومع هذا كانوا يرضبون بام لدُّيم من قوة

 ،ويف املرشحة يرضبون ب )مر يب جي( وصواريخ ) لو ( كتف ،رشاشات

وهاون  ،( 466قيل أنه )  ،يرضبون بمدفع كبري ،ومن موقع معوالن ،ورشاشات

خوفًا  ،عىل مدخل الِباقة ،وكان الرضب باداون وقت اإلشبتاكات هذا ،(460)

 واهلل املستعان.  ،من الدعم

وعبدالرمحن  ،منهم أبو يونس رمحه اهلل ،وهناك أصيب وقتل كثري من اإلخوة

وكذا أبو  ،والغصيني رمحه اهلل ،وكذا عبداهلل األمريكي رمحه اهلل ،األمريكي رمحه اهلل

 واهلل املستعان. ،وأصيب عدد كثري ،وغريهم ،امد الرويس

فقمنا  ،إىل ما يقارب العشاء ،بعد دخول الظالم ،وكنا نسمع أصواتًا تقرب منا

ونرضب  ،ونرس بعضهم عىل أضواء مدينة صعدة يتحركون ،برضب القنابل عليهم

 ،ومع هذا كله ،حتى الحيصل منهم زحف ذلك الوقت ،عليهم ونمشط قليال

 حتى اليأيت الدعم واحلمدهلل. ،عىل منفذ الِباقةومازال رضب اداونات 
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 ،هو األخ فؤاد الليبي حفظه اهلل ،من بعد ما أقبل الظالم ،وأول من وصل إلينا

وفرحنا فرحًا شديدًا، واستمر الرضب إىل  ،وجاء باملؤنة معه ،وجزاه اهلل خرياً 

وأخذ  ،من اإلسعاف للزرحى ،وكل قام بواجبه ،فتكاثر اإلخوة وجاءوا ،العشاء

وكان النرص  ،وهلل احلمد واملنة ،رضب عىل العدوالو ،ومسك بعض املتارس ،القتىل

ْم﴾  ،حليفنا وهلل احلمد َثبهْت َأْقَداَمكو ْم َويو كو ْ وا اهللََّ َينرْصو و يَن مَمنووا إيْن َتنرْصو
ا الَّذي َ ﴿َيا َأُّيه

 .[0]امد: 

واحلمدهلل  ،العشاء بكثري حتى بعد صالة ،واستمر رضب العدو عىل املنفذ باداون

 ،من أن اهلل أختار منهم شهداء وجرحى ،ألهل السنة يف دماج ،حصل خري كثري

ويمحوا به  ،لعل اهلل أن يرفع به درجاهتم ،من قبل أعدائهم ،وأصاهبم أذس

 اهـ واهلل املستعان. ،خطاياهم

 رب العاملني. واحلمدهلل

 الفقري إىل عفو ربه كتبه

 فرج اخلميس الليبي أبو الزبري امد بن

.هزرية 4144/صفر / 64 /اخلميس يوم



 

 058 

 058 واحلصار       احلرب 

 ، يومفيام نحسبهم واهلل حسيبهم، الذين استشهدوا [الشهداء]

، عىل أيدي الرضب والقصف وادزوم الِبّاقة، أثناء امللحمة يف 

 املزرمني، من احلوثة األنار الفّزار.

 

 إب  بدر بن صالح الزبريي العودي 4

 النادرة

هـ 4144رم//ا4 سنة 40

 م62/44/6044

 أول قتيل يف الِّباقة

 من رضب املدفعّية

أمحد بن امد بن عبد اهلل  6

 العسكري

هـ 4144/ارم/4 سنة 46 إب

 م62/44/6044

شظايا هاون 

 ورصاصة يف العني

4 

 

 

سيف بن مسعد بن مصلح 

 احلضوري العودي

 إب 

 النادرة

هـ 4144/ارم/4 سنة 12

 م62/44/6044

يف رأسه شظايا هاون 

 ومجيع جسده

امد بن نعامن بن أمحد عبيد  1

 الغصيني

هـ 4144/ارم/4 سنة 68 إب

 م62/44/6044

 رصاصة يف القلب

امد بن امد بن أبو يونس  3

 عيل احلكيم البعداين

 إب 

 بعدان

هـ 4144/ارم/4 سنة 13

 م62/44/6044

رصاصة يف رأسه 

 وشظايا هاون

امد بن عيل بن عيل بن صالح  2

 لشامي اخلوالينا

 صعدة 

 حيدان

هـ 4144/ارم/4 سنة 60

 م62/44/6044

 شظايا هاون يف القلب

صدام بن نارص بن عيل  0

 املسوري

هـ 4144/ارم/4 سنة 44 ريمة

 م62/44/6044

 شظايا يف رأسه وبطنه

عبد القادر بن امد بن فارع  8

 العلوي  الوصايب

هـ 4144/ارم/4 سنة 68 ذمار

 م62/44/6044

 يا يف البطنشظا

منصور بن امد بن صالح  4

 األمحدي 

هـ 4144/ارم/4 سنة 63 ريمة

 م62/44/6044

شظايا يف بطنه ورجليه 

 ورأسه

عبد اهلل بن امد بن عبد اهلل  40

 املرشدي

هـ 4144/ارم/4 سنة 44 املكال

 م62/44/6044

 شظايا يف بطنه
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 059 واحلصار       احلرب 

مصطفى بن امد بن علوي  44

 الدريب 

 البيضاء

 ادزرية

هـ 4144/ارم/4 سنة 62

 م62/44/6044

 شظايا هاون يف رأسه

ز بن امد بن نعامن يفا 46

 احلميدي

 إب

 حبيش

هـ 4144/ارم/4 سنة 40

 م62/44/6044

 شظايا هاون يف رأسه

عبد امللك بن عبد العزيز  44

 العزاين

 إب

 اجلبوب

هـ 4144/ارم/4 سنة 43

 م62/44/6044

 شظايا هاون يف صدره

امد بن أمحد عبد اهلل يونس بن  41

 الصباحي

 إب

 الرضمة

هـ 4144/ارم/4 سنة 60

 م62/44/6044

شظايا هاون يف صدره 

 وبطنه

 األمريكي عبدالرمحن 43

  (جيسون أولوف ويت) 

هـ 4144/ارم/4 سنة 44 امريكا

 م62/44/6044

 شظايا هاون يف بطنه

 املاليزي   هشام 42

 (امد حفيف الدين يوسف )

هـ 4144/ارم/4 ةسن64 ماليزيا

 م62/44/6044

شظايا هاون يف الرأس 

 والصدر

هـ 4144/ارم/4 سنة 40 اندونيسيا امد صالح األندنويس 40

 م62/44/6044

شظايا هاون قطعته 

نصفني ومل نزد إال 

 منه النصف األعىل

هـ 4144/ارم/4 سنة 61 اندونيسيا مجريي عبد اهلل االندونييس 48

 م62/44/6044

الرأس شظايا يف 

 والظهر

 الرويسأبو امد  44

  (رستام رزيف)

هـ 4144/ارم/4 سنة 46 روسيا 

 م62/44/6044

 شظايا يف رأسه 

هـ 4144/ارم/4 سنة 40 فرنسا  هشام جدي الفرنيس 60

 م62/44/6044

شظايا هاون يف الرأس 

 والبطن

 الرشعبي عبد الرمحن 64

  (موفق بن مهيوب الرفاعي)

هـ 4144/ارم/4 سنة 61 تعز

 م62/44/6044

قتل يف املتارس التي 

مقابل النقوع، بزانب 

 اطة البرتول

أمحد إسامعيل دامس سالم  64

 اإلمريكي

هـ 4144/ارم/6 سنة 46 امريكا 

 م60/44/6044

 الِّباقة، يوم أصيبب 

 يف اليوم الثاينمات و

فاضل بن امد بن أمحد ادرس  66

 الوادعي

  صعدة

 دّماج

هـ 4144/ارم/4 سنة60

 م68/44/6044

 الِّباقة، يوم أصيب 

 يف اليوم الثالث ماتو
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 061 واحلصار       احلرب 

فقد بلغ عددهم نحوًا من سبعني جرحيًا،  من إخواننا البواسل، ا اجلرحىوأم

وإصابتهم خمتلفة، فمنهم من إصابته شديدة وحرجة، ومنهم متوسطة ومنهم 

 خفيفة، وقد أعرضت عن ذكر أسامئهم عمدًا، وال حاجة لذكرها.

ّدر بينام ( قتيل 600القتىل من احلوثة األنار الفزار، يف ملحمة الِباقة، بنحو ) قو

، فمنهم من ذكر أكثر من هذا العدد متضاربة ذلك ال رمحهم اهلل، واألخبار يف

 وبلغ اجلرحى منهم العرشات، واهلل أعلم. بكثري،

أعقاهبم  وأّيًا كان فقد أكرم اهلل أوليائه بالنرص والشهادة، ورّد الفّزار عىل

 هم اهلل.حمدحورين مولني األدبار، جيرون ورائهم ذيل ادزيمة والعار والشنار قب

﴿ورّد اهلل الذين كفروا بغيضهم مل ينالوا  :وتعاىل وإننا لنستحرض قول ربنا سبحانه

: جل وعال﴿وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى﴾، وقوله  خريًا﴾ وقوله عزوجل:

  النرص إال من عند اهلل﴾.، ﴿وما ﴿إذ َتسوهنم بإذنه﴾
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 وهذه قصيدة من قصائد ذلك املفضال الشاعر األديب
 فارس شعراء السلفّية

 أبي عمر عبدالكريم اجلعمي حفظه اهلل ورعاه

 دون دماج خرُط القتاد أّيها الرافضُة األوغاد

 من دون دماج يا  ابن الرفض أهوال 

 

 

 

 ودون منِبها أسٌد وأشبالو   [4]

 

 

 ا ابن الرفض ألويٌة  من دون دماج ي

 

 من املنايا دا خيٌل وتصهالو   [6]

 هل تطمعون بأّنا سوف نرتكها  

 

 لكم وفينا دٌم جيري وأوصالو   [4]

 لن تدخلوها وفينا من يقيمو هبا  

  

 درسًا وفيها كريمو النَّزر مفضالو   [1]

 قد قادا الشيخو حييى يف اارضٍة  

 

 نحن اجلبال إذا مل تبق أجبالو    [3]

 نثبت يف بّراقٍة لكمو إّنا س 

 

 مثل الصخور هبا والليل أهوالو   [2]

 

 

 

 اليوم تقرس مخاصو الوحش مأدبًة 

 

 من حلمكم وسباع الطري نّزالو   [0]

 قلنا لكم ال نريد احلرب من زمنٍ  

 

 ونحن قوٌم لنا يف العلم أشغالو   [8]

كم    فام  اسرتاح َ دذا القول سّيدو

 

ه للحربي حيتالو   [4]  وقام من فوري

َلكم فال    مناص لنا من أن ننازي

 

طهمت قوٌس وأنبالو   [40] نه إن حو  بالسه

 لن ختلوصوا وبأهلي الداري من رمٍق  

 

 دا ويف فوهة الرشاش مجالو   [44]

 وليس يف الدار من نبٍت وال حزٍر  

 

 إال وفيه لكم أفعى ورئبالو   [46]
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 تكاد من بغضكم إن مر جحفلوكم 

 

 فيها يميدو هبا رجٌف وزلزالو   [44]

د النار يومًا من بنادقنا لو    تنْفو

 

 ففي السكاكني للشزعان  أبدالو   [41]

نا    ويف اجلنادل إن كلَّْت خناجرو

 

 قذائٌف يف رؤوس الّرفض تنهالو   [43]

مدو يف البلوس أخو كرٍم    لو كان حيو

 

ملو احلالو   [42] نا الكرام َ ومنا جيو  كو

 ما زادنا الدهرو بالبلوس سوس نٍف  

 

 الناري خيتالو كذا النضارو بحره   [40]

 وسوف نلبس من دين اددس حلقاً  

 

 يكون و منهو لنا درٌع ورسبالو   [48]

 ونسألو اهللَ تثبيتًا عىل قدٍم  

 

 حتى نصوَل به إن صال صّوالو   [44]

 

 

 فالنرصو من عندهي ال من قوس برٍش 

 

 يأيت وال هو إكثاٌر وإقاللو   [60]

 نوعّلمو الناس دين اهلل من برٍص  

 

 األعداءو أبطالو ونحن إن هزَم   [64]

   ٌ ِبو رونا فإنا معرٌش صو  ال َتقي

 

 عند اللقاء ي لنا يف اهلل ممالو   [66]

نَكم  
 أَتسبون بأّنا سوف نوْمكي

 

 عرينَنا وبهي أٌم وأطفالو   [64]

 أو أننا سوف نرىض بالدنيَّة يف  

 

 ديٍن ونحن دعاة احلق أقيالو   [61]

  

 

 وأنتمو تستحّلون الدماَء لنا 

 

 لسبيو أنفالو وأخذو أموالنا وا  [63]

 كتبها أبو عمر عبد الكريم اجلعمي 

 هـ4144/ارم/2



 

 063 

 063 واحلصار       احلرب 

 الفصل الثاين عرش: -*

  نداء اجلهاد، وتلبية أهل السنّة واملحبني نداء شيخنا حييى

 رعاه اهلل.

لقد حصل ما حصل من احلصار الغاشم الظامل اإلجرامي، الذي قام به 

واإلحاطة والقنص الشديد من ، إضافة إىل بدء القتال األنار احلوثة الفّزار

، رجالً مجيع اجلهات، لكل من رأوه كائناً من كان، صغرياً أو  أو امرأة،  كبرياً

 م معنا.كام تقّد 

ومع هذا كّله فشيخنا حييى حفظه اهلل صابٌر ويصِّب إخوانه، ولسان احلال 

يقول: لعل اهلل يفّرج عنا، وكذلك أصحاب القافلة يف مكاهنم مل يتحركوا 

مستعدون ومتلهفون، ومجيع أهل السنة واملحبني من القبائل الرشفاء  ،بعدو 

ويف احلقيقة أن ما قام به  ويلحون عىل الشيخ حفظه اهلل أن ينادي باجلهاد،

احلوثة الفّزار من احلرب واحلصار، كاٍف للنفري واجلهاد، ومع هذا فالشيخ 

 يأبى وال يأذن بذلك. اهلل، رعاه

عاقل، ال حاقٍد وحاسد، أن شيخنا حييى سّدده اهلل، وهبذا يتبنّي لكل منصف و

وَتنّب الفتن، والنظر إىل يف معاجلة األمور،  يف غاية من التأين والصِب،

رفاً، كام تقّدم  العواقب، وإن أّدس ذلك إىل التنازالت، عن ما هو لنا نعاً وعو



 

 064 

 064 واحلصار       احلرب 

  ه،معنا، عند جميء تلك الوساطات، وكيف بذل الشيخ دم كثرياً مما أرادو

  وكّل ذلك منه رعاه اهلل، َتنّباً للفتن وحقناً للدماء.

زاد الظلم والبغي واإلجرام، وشّن احلوثة الفزار األنار، ادزوم ملا  ولكن

وأهنم ال يريدون لنا  والرضب والقصف علينا، بإنواع اإلسلحة الفتاكة واملدّمرة،

 لينا.إال السحق واإلبادة، بعد ذلك احلصار الغاشم، املرضوب ع

 بعد صٍِب ومصابرة، سّدده اهلل، وأفتى ونادس باجلهاد، حييى حينها أعلن شيخنا

 إال السيف. األنار، وكام يقال: مخر العالج الكي، وال يردع هؤالء الفّزار

وأفتى ونادس باجلهاد، يف تلك الليلة بعد املغرب،  شيخنا حييى حفظه اهلل، ولـاّم قام

ر العدو، وأثناء ونحن يف نح ،تى سمعناه إىل الِّباقةكان كالمه وصوته مدوّيًا، ح

 .......إلخ.يقول: وهذا نداء اجلهاد،وهو  القصف وادزوم،

فإذا بالسلفيني من أهل السنة الرشفاء واملحبني من القبائل األوفياء، يلبون 

ّل مكان، قائلني :لبيك يا دّماج، وهرعوا مّسعني، ويتسابقون إىل  وينفرون من كو

م وشارك بنفسه القتال،ميدان  لٌّ  بحسبه، فمنهم من َقدي ، ومنهم من وماله وكو

أوالده أو بعضهم، ومنهم من شارك بامله ولسانه وقلبه، ومنهم من مجع أرسل 

ّله، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.  ذلك كو

كان اهلل دم، وأعّزهم ورحم قتالنا وقتالهم، وقتل عدونا وعدّوهم، وعامل اهلل    

 افقني واملخّذلني بام يستحقون، وأفٍّ دم ما أجبنهم وأنذدم.املن
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 وهذه قصيدة من قصائد ذلك املفضال الشاعر األديب
 شعراء السلفّيةفارس 

 عبدالكريم اجلعمي حفظه اهلل ورعاه أبي عمر
 

 [أتاِك الغوث دماٌج أتاِك]

 أتاكي الغوث دماٌج أتاكي 

 

 من األفواجي حيدوها هواكي   [33]

ثّبطهم نساءٌ رجاٌل مل    تو

 

 بقوضباٍن كقضباني األراكي   [32]

 ضعيف عزيمتهم دموعٌ ومل ت 

 

 من اإلشفاقي تذرفها البواكي  [30]

غلوا ببيٍع أو بلهوٍ    وال شو

 

غلت ُّيوٌد بالشباكي   [38]  كام شو

 أتوكي يبتغوَن لوجه ريّب  

 

امكَ   [34]  وجناٍت علـــــت فوق الــــــسه

 والكرومو مدلياٍت   
 نزوركي

 

 المي عىل َسمـــــــاكي وعصفور الس  [20]

 ونأيت واملنايا كاحلاٍت  

 

راكي   [24]  دا وجٌه يطل عىل ذو

 ولسنا عابئنَي بام سنلقى 

 

فع احلصار عىل ثراكي   [26]  إذا رو

ْبليٌغ يمنًا ونزداً    أال من مو

 

 وشامًا أنَّ أنفسنا فداكي   [24]

 وأّنا درعو أمتنا إذا ما 

 

 أراد الرفضو أن يغزو محاكي   [21]
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 هـ 4144/ارم /  46بتاريخ /

 
 عمر عبد الكريم اجَلْعمي وأب

 
 

 عن حصاٍر   فإما أن يكّفوا

 

داكي   [23]  وإال يصبح الرصعى عي

ألو أرضو صعدَة من رجالٍ   ُو  و

 

 يرون املوت حقًا يف هواكي   [22]

 يرون املكرماتي دا مهورٌ  

 

 من املهجي الكريمةي يا رعاكي   [20]

 فحّي عىل اجلهاد رجاَل قومي 

 

 ألهل الّرفضي قد أفتى َفتاكي   [28]

 نوخّلصو وجَه دّماٍج ونولقي 

 

 بحًا من ضياكي عىل الظلامءي صو   [24]

م ولكن  دهو
 فام دماجو َمقصي

 

 يرونكي بلدًة ريب هداكي   [00]

 وقفتي أمامهم سدًا منيعاً  

 

 فراموا أن يغضوا من بناكي   [04]

 لكي يصلوا إىل أطرافي نزدٍ  

 

الك  [06]  وَبّكَة بعد أن هدموا عو

 وهيهات الّروافض أن ينالوا 

 

 مآرهبم وأعيننا تراكي   [04]
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 الفصل الثالث عرش: -*

 كتاف، وما حصل من الفتح والنرص ةبداية تكوين جبه 

 والكرامات.

لـاّم نادس مناد اجلهاد، وأفتى شيخنا حييى ادزبر رعاه اهلل، وبعد ذلك التأين 

أرض وائلة، قفز األسود واألبطال الذين ساروا بتلك القافلة املباركة إىل  والصِب،

اجتمع قبائل حلف  ، بعد أن(1)كام تقّدم، وركبوا الصعاب عىل قّلتهم وضعفهم

حييى األثلة، رمحه اهلل،  (2)مع مشايخ وائلة وأعياهنم، وعىل رأسهم الشيخالنرصة، 

 وهو أول من اندفع ووّقع عىل حلف النرصة.

زاع البطل بقيادة ذلك الرجل الش مسلحًا، [480]وهم مل يتزاوزوا  وانطلقوا

 أيب  مسعود عبادة الوائيل حفظه اهلل، حتى وصلوا وادي ملاملغوار، الشيخ نارص بن 

وتم  ودخلوا تلك الشعاب، ومشوا عىل أقدامهم أكثر من مخس ساعات، جبارة،

 .جبال الفحلوين أن ُركزوا يف

 

 ودار بينهم الرضب والقتال، وأقبل وتواجه اجلمعان، فتلّقاهم احلوثة األنار،

، بل اليمن ومدهنا، يعاضدون ويساندون أهل السنة واملحبني من شّتى قبائل

                                                           

 أي ضع  ما بأيديهم، وإال فهم أقوياء بإيمانهم وعزمهم، وثقتهم ربهم.  (1)

هـ ، وقد كان يتنقل ويتفقد المواقع في ال بهة، 0433/محرم/09تل الشيخ يحيى األثلة رحما اهلل في يوم األربعاء/قج (2)

 ف اءت قذيفة هاون ووقعت بالقرب منا، فتوفي متأثرًا بتلك الشظايا، فرحما اهلل رحمة واسعة وأسكنا الفردوس األعلى. 
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ّق دم ذلكو ، وقد رأوا إخواهنم يشاركون إخواهنم اآلالم واألحزان، وحو

 بل صاروا بني رضب احلديد والنار.، اارصين

فتكّونت تلك اجلبهة املباركة املنصورة، والتي مل يكن ليخطر للحوثة الفّزار عىل 

ملغرب بعد أن بدأ ومل يكن ذلك عندهم باحلسبان، وتّم النرص من املرشق وا بال،

 والفضل واإلنعام.حرسها اهلل، وله احلمد واملنّة  من براقة دّماج،

وبام أننا مل نشهد تلك املواقف البطولّية الباسلة، فقد سمعنا كام سمع غرينا، 

ية، التي سّطرها اروتواترت األخبار بذلك، عن تلك البطوالت واملعارك الض

 األنار، قبحهم اهلل. الفّزار مع احلوثةكتاف،  إخواننا يف جبهة

نّا نتواصل مع بعض إخواننا، ونسأدم عن األخبار واألحوال، فنسمع منهم  وقد كو

وهكذا عند انتهاء احلرب يف  ما يشفي الصدور، ويشحذ ادمم، ويبعث يف اآلمال،

ا إىل دّماج، ألتقينا ببعضهم، وحّدثونا عن تلك تلك اجلبهة، وعودة كثري من إخوانن

 األحداث واملواقف البطولّية، وأخذنا منهم مشافهة.

ويكفي أن أذكر ما حصل ووقع إمجاالً واختصارًا، وذلك إنشاء اهلل يكون كافيًا ، 

ؤّدي الغرض املقصود، من معرفة تلك اجلبهات، وما قامت به من التنكيل يو

  سبحانه ونرصه.للعدو، بفضل اهللوالدحر 

األنار، فإهنم كانوا حلصار  الفّزار ولو مل يكن من ذلك إال إفشال خمّطط احلوثة

دم  االستسالم يف نظرهم، وأّنىدّماج مواصلني ومستمرين، حتى يتم اخلضوع و

 ذلك، وهو ما ال يكون وأبعد من عني الشمس، بإذن اهلل تعاىل.
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، لدار احلديث السلفية اً من اهلل ونرص اً فقد كانت هذه اجلبهات املباركة، فتح

يف ذلٍّ وصغار، بعد أن  األنارّنًا عظياًم، وصار احلوثة  ودفع اهلل هبا ،بدّماج

، وأذاقوهم البأس والويل، كّلام أعّدوا وهزموا، وّلوا كّبدهم األسود األبطال

 األدبار، وحلقهم العار والشنار.

الناس  سفلةدون األعداد ادائلة، من هكذا كان حال ومآل احلوثة األنار، حيش

َشٌء  كون هبم إىل اداوية والنار، وأما األسلحة فذافقذوالعبيد واألغامر، ثم ي

 .(1)اخلفيفة والثقيلة تفّوقوا به، فهم يمتلكون خمتلف أنواع األسلحة

والقصف الثقيل والكثيف، ومع هذا فكانوا إذا هزموا عىل إخواننا، بعد الرضب 

األسود واألبطال من إخواننا، بأسلحتهم تلك  هزوم، تصّدس دم أولئكُهيدًا لل

يقتلوهنم قتاًل ذريعًا، ويفّرقوهنم شذر مذر، ويتبعون من ودحروهم، ثم اخلفيفة، 

ّل وقعة وهزوم يشنّهبقي  احلوثة  منهم يقتلون ويأرسون ويغنمون، وهذا يف كو

 الفزار األنار.

احلشد والتهيئة الشديدة، عّدًة وعتادًا، ويف كل أهنم ال ُّيزمون إال بعد وكام سبق 

وتنقلب  ذلك جيزمون أهنا احلاسمة والرضبة القاضية، ولكن عىل رؤوسهم،

 ونرصه وفضله سبحانه. بحمد اهلل ومنته يف كول وقعة، الدائرة عليهم،

                                                           

عسكرات التابعة للدولة، بسبب أرباب العمالة والريانة، أثناء الحرب مع والتي محّصلوا عليها من بعض المواقع والم (1)

 الدولة اليمنية، وبدعٍم خارجّي كبير.
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األنار، لّقنوهم دروسًا ال  الفّزار وأما إخواننا فكانوا إذا هزموا عىل احلوثة

عون وقد غنموا وسلموا، إال من من القتل والذبح والتنكيل، ثم يرج، نسىتو 

 اختاره اهلل عزوجل شهيدًا.

وهكذا دأهبم يف كّل وقعة وهزوم، يشنونه عىل هؤالء احلوثة األرفاض، عىل قّلة 

يرٌ ﴿ما بأيدُّيم، لكن جعل اهلل يف ذلك اخلري والِبكة،  ٍء َقدي له ََشْ  ﴾َواهللَّو َعىَل كو

 .[2]احلرش: 

وليس معنى هذا أن إخواننا يف تلك اجلبهات مل حيصل دم َشء من القتل واجلراح 

واآلالم، فقد حصل هذا، وقتل من إخواننا عدٌد وجرح مخرون، وكام قال ربنا: 

وْم َيْأملَووَن َكاَم َتْأملَوونَ  ونووا َتْأملَووَن َفإيهنَّ  اْلَقْومي إيْن َتكو
َن اهللَّي  ﴿َواَل هَتينووا يفي اْبتيَغاءي وَن مي َوَتْرجو

وَن َوَكاَن اهللَّو َعليياًم َحكيياًم ﴾ ]النساء:   .[401َما اَل َيْرجو

لقتل والذبح اولكن ذلك ليس بيشء، بزانب ما حصل للحوثة الفّزار، من 

، م هذا وشهد به القايص والداينلي والتنكيل والدمار، واخلزي والعار والشنار، عَ 

 .ضل يف هذا هلل وحدهوالفه األنار، وإن جحد

لقد اظهر إخواننا األسود واألبطال يف تلك اجلبهات، ورضبوا أروع األمثال يف 

 اهلل، ويطلبون سبيل الشزاعة والبسالة واإلقدام، ذلك بإن قتادم وجهادهم يف

 اجلنة بتلّهف وحرص وسؤال.
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وعىل العكس من ذلك، فقد أظهر احلوثة األنار، ورضبوا أسوء وأشنع 

ال، يف اجلبن واخلوف والفرار، ذلك بإن قتادم وجهادهم يف سبيل إمريكا األمث

 وإرسائيل وإيران.

عىل الرغم من فك احلصار وانتهاء احلرب يف دّماج، وقد طالت احلرب هناك، 

وأقوس تلك املعارك  من أشهركان فكام تقّدم بيانه، وهناك معارك اشتهرت، 

 أخِبنا بذلك إخواننا حفظهم اهلل. ما سيأيت ذكره وبيانه، كام  والغزوات،
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 هـ[4146/ارم/44] يوم اخلميس يف املعركة األوىل 

 ويقال دا هزمة اخلميس:

والتي  جبهة كتاف،يف  خوانناإل وأول معركة،مواجهة أول  هذه كانت

وهو الشيخ البطل املقدام ]نارص بن  معهم أمري تلك اجلبهة املباركة، خاضها

بَل احلوثة  فظه اهلل ورعاه،مسعود عباده الوائيل[ ح
ْن قي وكانت هذه ادزمة مي

 األنار. الفّزار

فتصّدس دم أولئك  ،حيث أهنم أرادوا اإللتفاف عىل إخواننا من اخللف

األبطال البواسل، حتى تركوا مواقعهم وتبعوهم يف تلك الشعاب، وهم 

 وصار إخواننا يقتلون ويغنمون، بحمد اهلل،، كالنعاج أمامهميفّرون 

واقتحموا متارسهم، حتى أن ذلك البطل املغوار وصل إىل مخر مرتس دم، 

 تل رمحه اهلل، وهو األخ سليم الصنعاين.وفيه قو 

من أولئك األبطال البواسل، فيام نحسبهم  ثالثة من إخواننا فيها قد استشهدو

 وهم: وأسكنهم الفردوس األعىل رمحهم اهلل،ف واهلل حسيبهم،

  .األخ سليم الصنعاين -4

  .األخ امد الضبيان املأريب -6

  .األخ محيد احلاشدي -4
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 [هـ4144/ارم/42] يوم األحد يف املعركة الثانية 

وا ّققوح ، قام إخواننا بادزوم الكاسح عىل أولئك الفّزار،ويف هذه الغزوة

وقتلوا من ، كيلو[ 0]بعد أن تقّدموا ما يقارب ، تعاىل بفضل اهللتقّدماً عظياًم، 

 واإلخوة، أولئك القرود من متارسهم فرّ حتى  ار العرشات،احلوثة الفّز 

إخواننا إىل  بعضوصل  حتىو، حيصدوهنم حصداً  وهم يكِّبون، يتبعوهنم

، وقد كانت تلك كتاف، ودخلوا إىل سوقها، ثم جاءهتم األوامر باإلنسحاب

 كيلو[ تقريباً. 43املعركة عىل عرض ما يقارب ]

لبواسل عىل عّدة مواقع مهمة، كان وحصل أن سيطر إخواننا األبطال ا

يتمركز فيها احلوثة األنار، وحتى قربوا جدًا من موقع القطعة الذي يتمركز 

 فيه احلوثة الفزار.

 [،46/0بام يف ذلك ]سيارة وعليها  وقد غنم إخواننا بحمد اهلل، مغانم كبرية،

وثة ، وصاروا يرضبون احلوكثري من اإلسلحة، وتسّلح من مل يكن عنده سالح

  األنار، بسالحهم، والفضل يف ذلك كّله هلل وحده.

وقد استشهد يف هذه الغزوة من إخواننا األبطال، فيام نحسبهم واهلل حسيبهم، 

وأبو صابر األبيني،  ،اإلماريتسامل الِبيكي منهم  ،أو الستة نحو اخلمسة

ه، ، بمنه وكرموأسكنهم الفردوس األعىل ،تعاىل وبعض إخواننا رمحهم اهلل

 .رح من إخواننا دون العرشةوجو 
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 هـ[4144/ارم/62] يوم األربعاء يف  املعركة الثالثة 

 ويقال دا هزمة األربعاء:

ويف هذه الغزوة شّن إخواننا األبطال البواسل هزوماً كاسحاً عىل احلوثة 

حتى وصلوا إىل أبواب ومشارف سوق كتاف، وهذه للمرة الثانية  الفّزار،

ها إىل هذا املكان ويدخلون إىل السوق، كام فعلوا يف يف هزمة التي يصلون في

 ثامنني، أكثر من عظيمة وفعلوا فيهم مقتلة هـ4144/ ارم/42األحد يف/

 قتيالً، وعرشات اجلرحى، يف صفوف احلوثة األنار.

تل فيها من إخواننا قرابة  واحدًا، من أولئك األبطال البواسل،  [46]وقد قو

، وأسكنهم الفردوس األعىل، وكان من هؤالء األبطال رمحهم اهلل تعاىل

البواسل، البطل املغوار أبو حسني أمحد بن عيل احلزوري، رمحه اهلل وأسكنه 

 الفردوس األعىل، وهو أخو شيخنا حييى حفظه اهلل، وشقيقه.

وقد أخِبين أبو مدم احلدائي حفظه اهلل، أنه كان يامسكه مماسكة، وإال فكان يف 

اع والتقّدم إىل احلوثة األنار، ويريد أن يغوص بينهم، وفعالً هو غاية اإلرس

رجٌل شزاع، وقد رأيته أنا بنفيس يف دّماج، يف احلرب السادسة، عندما 

صعدنا إىل جبل األحرش ملالحقة احلوثة الفّزار، فقد كان معنا، ومل ينزل من 

لنزول، وأنا بزانبه اجلبل إال بعد أن اتصل عليه شيخنا حييى رعاه اهلل، وأمره با

 أسمع ذلك اإلتصال، من شيخنا حييى حفظه اهلل.
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وأخِبين أبو مدم رعاه اهلل: أن أبا احلسني مل يغتسل باملاء منذ جاء إىل اجلبهة 

تل رمحه اهلل.   حتى قو

تل  تل، مل يرس فيه أثر الدم، وقد قو وأخِبين أبو مدم حفظه اهلل، أنه عندما قو

م، وأنه كان يف غاية النور، واإلبتسامة تعلو وجه، بشظايا هاون، وقع بزانبه

وكان منظره عزيباً، وهكذا بقيّة إخواننا القتىل، كانوا كذلك، عىل وجوههم 

 النور واإلبتسامة، رمحهم اهلل مجيعاً، وأسكنهم الفردوس األعىل. 
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 هـ[4144/رجب/46ية الكِبس يف ]عمعركة الشاف 

األول يف كتاف، وبعد أن نزلت  وهذه املعركة كانت بعد أن فشل الصلح

فقام احلوثة  ، ملحاورة احلوثة الفّزار، وإدخادم يف احلوار،(1)اللزنة احلكومية

الفّزار بشن ادزوم عىل إخواننا يف موقع الشافعية، ألمهيّتها وسيطرهتا عىل 

سمة والرضبة القاضية، اتلك املنطقة، بعد أن أعّدوا العّدة لذلك، لتكون احل

 .، وكان ادزوم مباغة إلخواننا كعادهتم، قبّحهم اهللوزعمهم يف نظرهم

وفعالً كانت ملحمة عظيمة للغاية، تكاد أن تقارب ملحمة الِّباقة الكِبس، 

لقوهتا وشّدهتا، حتى أن بداية األمر سيطر احلوثة االنار عىل بعض تلك 

رح، وانسحب  رح من جو تل من إخواننا وجو تل من قو البقيّة إىل املواقع، بعد أن قو

 .، حيث انتهت عليهم الذخائرإخواهنم الذين جاءوا تعزيزًا دم

َتّمع إخواننا وشنّوا هزوماً كاسحاً، واستعادوا تلك املواقع بفضل اهلل،  ثم

ودحروا احلوثة الفّزار، وكانت فيهم مقتلة كبرية، حتى كانت جثثهم ملقاة 

 ثرهتا.يراها إخواننا عياناً لك يف تلك اجلبال والشعاب،

                                                           

وقد أجخبرنا، أن أحد أولئك المسئولين الذين نزل مع ملك الل نة، وهو الدكتور عبدالكريم اإلرياني، الرافضي، أخزاه  (1)

كاسح والنهائي، وأنا كانت لا اليد الطولى في ذلك، وكان الدعم م،نا ق،َبلا، وال اهلل، أشار على الحوثة األشرار، باله وم ال

 يستبعد ذلك، واهلل أعلم. 
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ّل   وواصل احلوثة الفّزار شّن هزومهم عىل إخواننا، يف تلك املواقع، ويف كو

 ذلك يستخدمون كّل ما بأيدُّيم من تلك األسلحة الفتّاكة واملدّمرة بأنواعها،

ّل  بام يف ذلك احلميضات، ذلك ملحاولة إخراج جثثهم امللقاة، عىل مدار كو

 .ن يزعمون أهنم سادةن بعض القتىل مم، وألأربعة أيام متوالية

بَل إخواننا األبطال 
ْن قي وبحمد اهلل، يف كّل ذلك يتم دحرهم والفتك هبم، مي

وصارت اجلثث ملقاة يف تلك األماكن، حتى تأذس منها إخواننا،  البواسل،

 لشّدة نتنها وجيفها.

وبفضل اهلل ومنته، كانت كّسة قوية وعظيمة، للحوثة الفّزار األنار، بعد 

نَّ  اهللوَ يتوقعون أن هذه ادزمة هي احلاسمة، أن كانوا 
هي َولَكي ْمري َغاليٌب َعىَل أَ

ونَ  ْكثََر النَّاسي اَل َيْعَلمو  .[64]يوسف:  أَ

تل فيها من احلوثة الفّزار،  [ من كالب الرافضة األنزاس، 600قرابة ]وقد قو

 ما ال يعلمه إال اهلل جّل وعال. ومن اجلرحى

من أولئك األبطال  اً [ شهيد64د منهم قرابة ]وأما إخواننا فقد استشه

 البواسل، فيام نحسبهم واهلل حسيبهم.

اليشء الكثري، من تلك األسلحة بحمد اهلل،  وأما الغنائم فقد غنم إخواننا

 التي خّلفها احلوثة الفّزار وراء ظهورهم.  واألمتعة،
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وا يف أهنم وجدوقد جاءنا خِب من إخواننا يف كتاف، بعد أن تم الصلح 

الشافعيّة عّدة مقابر مجاعية، للحوثة األنار، مما يدّل عىل كثرة القتل الذي 

 وقع فيهم، حتى عززوا عن أخذهم، فقاموا بدفنهم يف تلك األمكنة.

الذين باعوا أنفسهم لسيدهم  من أولئك احلمقى، وهؤالء هم أبناء القبائل

فضالً عن دفنهم يف  وللشيطان، وأما السادة كام يزعمون، فال يمكن تركهم،

تلك األماكن، وكم قد ضّحوا وقربوا من أبناء أولئك القبائل قرباناً 

قتل يف تلك املعارك، ألسيادهم، ربام العرشات واملئات من أجل سيد واحد ، يو

  . حتى خيرجوه، فأفٍّ دا من عقول

املعارك واملواجهات الضارية، وهناك معارك  هذا ما تيّّس ذكره من أهم تلك

مواجهات، كثرية، مل أستطع رسدها وذكرها، لعدم اإلملام هبا، وخلشية و

اإلطالة، والقصد هو اإلشارة إىل بعض جهود تلك اجلبهة املباركة، وما قام به 

إخواننا الكرام األبطال واألسود، رفع اهلل ذكرهم وأعزهم يف الدنيا واآلخرة، 

لشكر والتقدير والعرفان، ونحن واهلل مدينون دم بكل ما تعنيه الكلمة، من ا

            ، ورحم قتالنا وقتالهم، وشفى جرحانا وجرحاهم.شكر اهلل دم وأثاهبم

وقد حصل إلخواننا من النرص والكرامات يف تلك اجلبهة، اليشء الكثري، ولو 

مل يكن من ذلك إال كرامات النرص، وهي أعظم تلك الكرامات، حيث 

 الفّزار، وكانوا من نرص إىل نرص. نرصهم اهلل، عىل أولئك اخلبثاء
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طلبتو من بعض إخواننا حفظهم اهلل، ممن شارك يف تلك اجلبهة، وحرض  وقد

وشاهد تلك الوقائع واألحداث، أن يكتب يل ما تيّّس من ذلك، فلبى بعضهم 

 .من كالمهم كتبت ما تيّّس ذلك وكتب إيّل، والبعض حّدثني مشافهة، ف

 :اإليب حفظه اهللقال أبو أمحد 

وقد بدأ الرضب عىل اجلهة  بل الفزر،قبدأ احلوثة بادزوم عىل الشافعية 

والذي كان يقودها بعض اإلخوة  ة طالب،باليمنى من املوقع الذي يسمى ت

املعركة إىل اجلهة اليّسس من املوقع، وذلك  تلمن اافظة إب، وبعد ذلك انتق

التعزيز من  وقد أتانا، للخدعة، واستمرت املعركة هنالك وقت طويل

وقد استمرت املعركة هذا ، العوالق والتدخل الّسيع، ومن مجيع اجلبهات

 أربعة أيام عىل التوايل.

بكرامات عديدة، ومنها: أول يوم من ادزمة وقد أكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل 

من جهة الرشق من وراء ظهورنا، إىل جهة  جاءت رياح مصحوبة بأتربة

ا من الرافضة، وبعد ذلك أجهزنا عليهم، وكان ، حيث يتواجد أعداءنالغرب

وقد مجعوا لنا من كل حوب وصوب، عىل الشافعية،  ستيالءاالهدفهم 

فلم يمكنهم اهلل عزوجل من ذلك، وقد حصل فيهم القتل للقضاء علينا، 

وهم يقولون: اهلل أكِب املوت ألصحاب إب، كام والذبح، وولوا األدبار، 

 سمعهم بعض إخواننا.
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يا أبناء الزانية،  وينادون اإلخوة بصوت مرتفع: قبل ذلك يقولون وكانوا

عائشة ريض اهلل عنها، وقبّح اهلل الرافضة احلوثة  ]يعنون بذلك أم املؤمنني

 .[الفزار األنار

تلعض إخواننا الشهداء فيام نحسبهم، بومن الكرامات التي وقعت ل   أنه ملا قو

حه، وكان عليه الدم، والريح أخذت سالاألخ مصطفى الشبوي رمحه اهلل، 

تل من إخواننا، ريح مسك  للقرمن. ني صائم أو قائم أو قارئ، هم ما بو من قو

فرضب أنه ذات ليلة حصل هزوم عىل إخواننا،  التي وقعت،  ومن الكرامات

حصل انفزار عزيب ، ودقائق إال ونص( ومل ُر41أحد إخواننا بعيار )

م انفزر بام باإلتصال من العمليات: أن طقوإذا من اَتاه الرافضة،  أمامنا،

ْم َوَما َرَميَْت إيْذ َرَميَْت فيه، من رجال وعتاد،  َ َقتََلهو نَّ اهللَّ
ْم َولَكي وهو ْقتولو َفَلْم َت

يٌع َعلييمٌ  َ َسمي نْهو َباَلًء َحَسنًا إينَّ اهللَّ
ينَي مي ن وْؤمي َ املْ

يوبْيلي
َ َرَمى َولي نَّ اهللَّ

 َولَكي

 .[40]األنفال/

 رش، عىل بركة اهلل،برضب غري ما وذات يوم مخر، رضبنا باملدفع )يب عرشة(

مع األوبل قد خرجت وفيها من كبار القادة احلوثيني، فإذا باخلِب جاءنا، أن 

 .عزوجل املرافقني، وهذا بفضل اهلل

، أحداها التي كانت تنقل لغامن يف سيارتني إلخوانناومن ذلك أنه انفزر 

س َتمل عىل متنها السالح الثقيل، وملا انفزر اللغامن، مل رواألخاجلرحى، 

  الذين عىل متنها أي سوء، بحمد اهلل تعاىل. حيصل إلخواننا
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، بعد أن قال أبو عبدالرمحن الشبوي الكويتي، البطل املقدام حفظه اهلل

 :من أوراقه رصتو وانتقيتو تاخ

، أرسل إليك بعض عبدالغني القعشمي حفظه اهلل (1)إىل األخ الكاتب املؤّرخ

املواقف واحلوادث والكرامات، التي حصلت ألصحاب جبهة كتاف، يوم 

كنّا عندهم، أيام احلصار الغاشم الذي فورض عىل دار احلديث السلفية 

هـ ، وأسال اهلل أن يوفقك لكل نقوالتك 4146بدّماج، يف شهر/ذي القعدة/

 وكتاباتك، أقول وباهلل التوفيق:

عىل إخواننا يف جبل الِّباقة، ونادس شيخنا  اخلبثاء حلوثيونا الرافضة ملا هزم

حييى باجلهاد، َتهزت وانطلقت إىل مأرب، فألقيت كلمة يف احلارضين، فتأثر 

هبا أحد احلارضين، وطلب مني أن أكون رفيقه يف سيارته إىل جبهة كتاف، 

بتاريخ  فلام وصلنا كان من أول الشهداء يف أول هزمة،

 وهو األخ امد الضبياين، رمحه اهلل. ـ[ه4144/ارمم44]

هـ[ تقدمنا فيها أكثر من 4144/ارم/42ويف ادزمة الثانية، التي كانت يف ]

كيلو[ ويف وسط النهار، واملعنويات مرتفعة، والعزيمة والتوكل عىل اهلل،  0]

حتى أن أصحاب املعسكر، تعزبوا واستغربوا من هذه البسالة املذهلة 

يف وسط النهار، ومن إخوة يقومون هبذه املواجهات وادزوم الكاسح 

تل يف هذه ادزمة، من إخواننا األبطال، أبو صابر العسكرية ألول مرة،  وقد قو

                                                           

 أنا لست بمؤّرخ، وأعرف قدر نفسي، ولكن هذا من حسن ظن إخواننا بنا، حفظهم اهلل. (1)
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تل فيها أخونا يني رمحه اهلل، والذي قيل: أنه قاألب تل سبعة من احلوثيني، وقو

األمري  اءرث فيها سامل الِبيكي اإلماريت رمحه اهلل، والذي ذكرته يف قصيدة يل،

 محزة العولقي: 

 بيوم واحٍد القى املصريا  بربكي اخلليج بدا كبدر

واألخ محزة العولقي رمحه اهلل، كان قائد املعركة وأمريها، بالنسبة جلبهة 

تل خطأً بقنبلة، انفزرت يف سيارته   .العوالق، والذي قو

ونحن  حصلت طمأنينة وسكينة، من اهلل عزوجل، إذ ويف هذه ادزمة،

واداونات كاملطر،  يمر، من فوق رؤوسنا القنصالعدو، و أمامرشون يف من

 ، جاءين النعاس، وغفلت عيني، فظن األخ عبدالفتاح الردفاين، أين قد مته

ا زلت حيّاً، فقلت: إهنا فرماين بحزر صغري، فاستيقظت، فقال: احلمد هلل م

قوي العدين رمحه ويف هذه ادزمة، كان األخ املعِّب، عيل بن عبدال ،السكينة

اهلل، يرمي عىل الرافضة ببسالة وشزاعة عزيبة، وهو يقرأ سورة األعراف 

واله: أن احلصار لن ولكنه قتل يف ادزمة الثانية، وكان من أقبّسعة شديدة، 

  رمحه اهلل وأسكنه الفردوس األعىل. يفك إال بحرب،

خملفني ورائهم  ،اجوهم يفرون مثل النع باملنظارويف هذه ادزمة رأينا احلوثة 

ام أريد نأ أن ، أنني كنت قبلأمتعتهم وأسلحتهم، ومما حصل يل يف ادزمة

ادزمة يل النوم هناك، فلام حصلت  وتى حيلحأن تكون معي ، وأُنى وسادة
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 أُناها كنتواقتحمنا متارس الرافضة، مل أفرح بيشء فرحي بالوسادة التي 

 .ويس وهو رافع اصبعه السبابةإسامعيل الرادزمة قتل أخونا  هذه ويف

قف كان قد باع سيارته يف مأر ب، وأو رمحه اهلل، سامل الِبيكي األخهكذا و

للزبهة، وسّلح ستة من املزاهدين، وقتل صائاًم، وكان يقول سأفطر  ثمنها

األبيض انتظر،  وكان اإلخوة يقولون له: ال هتزم بثوبك شاء اهلل،إن يف اجلنة

 بال ثياب. يل سأهزمفقال : إن مل تسمحوا 

حتى أنني وجدت ، ادزومب هافيوكنا قبل ادزوم منتظرين الساعة التي نأمر 

ميع هبذا عد ادزمة مبانة، والفرح يمأل اجلاألخ سامل العمودي رمحه اهلل، ب

، ولكنه أختاره اهلل بعد هذا االنتصار العظيم، فقال يل اليوم بردت كبدي

 هـ ، وفيه أقول:4144/من ارم /عرش عالتاسادزوم بثالثة أيام، وهو يوم 

 ويمناك يف املدفع األشزع  لقد فزت يا صاحب املدفع

مقتلة رمحه  ثلة رمحه اهلل، والذي ترجح يل أنوقتل معه أيضاً الشيخ حييى األ

قذف بقذيفتني عني يمينه ثم عن أنه  كان بتزسس أحد املدسوسني، حيثاهلل 

 .هناك من يتصل وُّيّدف دم ، فكانالثالثة أصابتهيساره ثم 

ونبني فيها ذهبت إىل املواقع اجلديدة  عد هزمة السادس عرش من ارمبو

محد اهلل املتارس اجلديدة، فهزم احلوثيون هزوماً كاسحاً علينا ولكن اإلخوة 

حتى  صمدوا صمود األبطال، وأطلقوا بنادقهم وقنابلهم وثبتوا يف أماكنهم

، وقد قتل من إخواننا يف تلك اجلبهة جاءوادحرناهم بفضل اهلل، من حيث 
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حسني العولقي تسع قنابل عىل الرافضة، عفيف اللحزي، وقد رمى أخونا 

 ، ويشزعهم عىل لقاء العدو.وكان يمر عىل اإلخوة يوصيهم بالثبات

عىل مواقع احلوثة، ويف  ملتارس رأيت بعيني نزاًم ساقطاً من السامءتلك اويف 

ناة اجلزيرة والعربية خِب سقوط ذلك النزم الذي صباح ذلك اليوم نقلت ق

 معدات الرافضة، كام أخِبين بذلك بعض اإلخوة.دّمر بعض 

تقدمنا يف تلك املواقع حصلت ادزمة الثانية، والتي  وبعد أيام من التمرتس

فيها، حيث وصلنا فيها إىل اجلبل املطل عىل قرية كتاف، وكان االستعداد 

، وانقسمنا إىل فصلينا الفزر واستعنا باهلل للهزوم قبل صالة الفزر،

جمموعات وكتائب، وكان قائد كتيبتي هو أخونا علوي األبيني الذي كان 

 كثرياً ما يرَتز قوله:

 حيـث ريب يكـرم عبـاده  قدموين يف الصف األول

 ويكرم من قتل بالشهادة  يكـرم الناجـي بنصـره

ص يمطر علينا بشدة، ولكن وحصلت املواجهة يف بادء األمر، وكان الرصا

، واختارين أن أكون وهلل احلمد تقدمنا وتفرقنا فيام بيننا، فكّونا جمموعة جديدة

وصعد اإلخوة من أمريًا عليهم، فتقدمنا من أسفل اجلبل حتى صعدناه، 

ال نراه  عيدةبجهات أخرس متفرقة، وكان القناص يقنص علينا من منطقة 

أنتم أغىل من احذروا القناص أُّيا اإلخوة يصيح كل صوته ، وكان األخ فيها
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، حتى قنص، وكنت دائاًم أسأل عن هذا األخ الدنيا، فتقدم نحو رشاشه

 .عتقدت أنه استشهد، حتى التقيت بهفا

وأصيب يف أسفل اجلبل أيضاً أخونا حسني العسل األبيني بطلقة يف كتفه، 

نوي الذي جاء من ، والسالدياين رمحه اهللوقتل يف قّمة اجلبل أخونا حسني 

 .رمحه اهلل ، ومل يمر حتى  عىل أهلهالسعودية رأساً إىل اجلبهة

وقد أصيب، وكان يف شايف العنِبي الشبوي رمحه اهلل، وقتل فيها أخونا 

، ما هي توا يف أماكنكمبمنطقة مكشوفة من القناص، وكان يقول: ال تبالوا، اث

أخونا الدكتور سامل به إال كقرصة نملة، فلم نستطع إخراجه، وأصيب بزان

، وقد كنا نعتقد أنه قتل، فرفع يده وأشار إىل شنطة إسعافه، املرخي السنوي

، حيث أعطاه شنطته، ومل يبايل بالقناصالبطل، فذهب أخونا نايف السيد 

 .فاستخرج منها حقنة لوقف النزيف

بنقل جثة األخ واألخ أبو إسحاق احلرضمي وقمت أنا واألخ امد حيدر 

 الدياين رمحه اهلل، وكنا نرَتز بقولنا:حسني 

 واليوم يوم كتاف  األكتافمحله عىل 

وصلنا إىل أسفل الوادي،  وحتى وكان القنص يأيت علينا، فنزلس حتى ُّيدأ

بن عبد القوي العدين رمحه اهلل، املعِّب عيل  وهناك وصل إلينا خِب مقتل أخينا

حسن العولقي: ال هتزم وقد قال له األخ إذ أنه داهم الرافضة بزرمله، 
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، فإذا تعّذر الرصاص، رضبتهم باجلرمل، باجلرمل، فقال: ساهزحم وعىل اهلل

 وقد رأيته بعد مقتله والبسمة ُأل وجهه رمحه اهلل.

باداون ، رضب رمحه اهلل وقتل يف هذا ادزوم أيضاً، أخونا وليد احلرضمي

رمحه اهلل، شقيق  أمحد احلزوري وهو يصيل الضهر، وقتل فيها أيضاً أخونا

 .الشيخ حييى حفظه اهلل

 كتابته، واهلل أعىل وأعلم هذا ما تيّّس 

 أخوك يف اهلل

 أمحد الشبويأبو عبدالرمحن 

 دار احلديث السلفية بدّماج حرسها اهلل
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 قال أبو مدم العييس احلدائي حفظه اهلل:

ما  نابعد أن مجع إخوان ،سالحاً  يوطلب من ،أحد أخواننا من منس أتى إيلّ 

له: ما بقي َشء قد أخذ اإلخوة كّل ما َتصلنا  لتوجدوه من تلك املغانم، فق

عليه، ولكن انزل وانظر إن يّّس اهلل لك، فلام نزل وأخذ يبحث، وجد أحد 

تاً، فلاّم أخذ ذلك السالح، إذ به ما  احلوثة ملقى، وهو ماسك بسالحه، فظنّه ميّ

يف  فأبى أن يقودا، فقتله، ومل يمت إالزال حيّاً، فقال له: قل ال إله إال اهلل، 

 .الرضبة السابعة

 وقال أيضاً:

[، فزاء أحد 46/0صعد احلوثة عىل أحد اجلبال، وأخذوا يرضبون علينا بـ ]

إخواننا باداون، ورضب األوىل فزاءت بزانب احلوثة، ثم رضب الثانية، 

 فزاءت عىل ذلك املعّدل فدمرته ومن بزانبه، ونحن ننظر.
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 حفظه اهلل: أبو مدموقال 

كان احلوثيون، يفّرون أمامنا كالنعاج، وإذا رضبوا علينا بتلك اداونات 

واملدافع الثقيلة، ال ترّضنا، إال أذا، وقليل من يقتل منها، وإذا رضبنا عليهم 

تل منهم من جّراء ذلك،  كانت الرضبات فيهم مسّددة بفضل اهلل، وكم قو

نَّ 
ْم َولَكي وهو ْقتولو َ  َفَلْم َت

يوبْيلي
َ َرَمى َولي نَّ اهللَّ

ْم َوَما َرَميَْت إيْذ َرَميَْت َولَكي َ َقتََلهو اهللَّ

يٌع َعلييٌم ) َ َسمي نْهو َباَلًء َحَسنًا إينَّ اهللَّ
نينَي مي ْم َوَأنَّ اهلل40ََّاملْوْؤمي كو

نو َكيْدي ( َذلي
وهي  مو

ينَ   .[48 ،40 ]األنفال: الَْكافيري

 :وقال أبو مدم حفظه اهلل

يف بداية اجلبهة، جلسنا أكثر من شهر، ونحن نتيمم بالرتاب، لعدم وجود 

ت، التمر والبسكويت املاء، فضالً عن اإلغتسال، وكان أكلنا يف ذلك الوق

شقيق  أمحد بن عيل احلزوري، واهلل املستعان، حتى أن أبا احلسني والعصري،

ه اهلل، وأسكنه شيخنا حييى حفظه اهلل، مل يغتسل باملاء حتى استشهد رمح

 الفردوس األعىل.

: وقد أخِبين غري واحد من إخواننا األفاضل حفظهم اهلل، أهنم بعد ذلك  قلتو

 كانوا ربام توضأ أحدهم بقوارير الصّحة لكثرهتا، وهكذا األكل أنعم اهلل

 بعد ذلك، وصار األكل متوّفرًا، بحمد اهلل، إىل مستوس اللحوم. عليهم
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 حفظه اهلل: ادباري قال أبو باسلو

يف مرتسه،  لنا منهم جمموعة، بقي حوثي خمتبئوقد قتملا كنا نطارد احلوثيني، 

فقلنا له: سّلم نفسك، وأنت يف وجهنا، فأبى وقال: العزة لنا وال عّزة لكم، 

ويف أثناء ذلك قتل األخ اإلماريت، رمحه اهلل، فقلنا: اهلل موالنا وال موال لكم، 

نخلناه نخالً،  تلناه ذهبنا ننظر، فلم نر أثر الدم، وقدفعندها قتلناه، وبعد ما ق

 ، وإبر توقيف الدم.احلشيش واملخدرات ووجدنا يف تلك املتارس

 وقال أبو باسل حفظه اهلل:

يف جيب أحدهم، بعد أن قتلناه ورقة، وهي عبارة عن وصيّة من وجدنا 

الوهابية اليهود احلمد هلل الذي برّصك هبذا اجلهاد، لقتال زوجته، وفيها تقول: 

قتل الكفار،  مقبالً غري مدبر، ....... وهي وصية طويلة. وأوصيك أن تو

ويف هذه ادزمة ذكر يل أبو باسل حفظه اهلل، عن أيب الفداء: أهنم عندما 

هزموا عىل احلوثة األنار، ودخلوا إىل متارسهم، وجدوا نساء قتىل، ليس 

 عليهنا إال األرواب ]املالبس الداخليّة[.

وذكر يل أبو باسل حفظه اهلل: أنه ملا أورس يارس احلوثي، كان يطلب منهم تركه 

وإطالقه، وكان يرتّجاهم كثريًا، إىل مستوس تقبيل نعادم، ويقول: ليس مع 

أمه إال هو، فقال له أبو باسل: إذا أردت أن نفك عنك، أخِبنا عن أصوات 

نّا نرضب ع نّا نسمعها عندما كو ليكم باداونات تلك النساء التي كو

ّن الزينبيات حّقنا.     والرشاشات؟ فقال يارس احلوثي: هو
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وذكر يل أبو باسل حفظه اهلل: أنه وجد جّواالً ألحد قتىل احلوثة الفّزار، فكان 

م احلوثة اأرق عىليف هذا اجلّول ]عرشة مالف وحدة، سبأ فون[ فكان إذا اتصل 

 غريهم، تنقص. عىلاألنار، فال تنقص منه وحدة، وإذا اتصل 

وأنه اتصل عىل بعض قادة احلوثة األنار، منهم أبو عيل احلاكم ]الفاسق[ 

وأبو علياء وأبو فاطمة، ولـاّم سأل أبو فاطمة عن ادزوم؟ وكان يظّنه من 

أصحاهبم، فقال: ال هتزموا، هؤالء ما ينفع معهم ادزوم، ]أي السلفيني[ 

السبب، من عدم تكرار ادزوم؟ واصطلحوا معهم بأي وسيلة، وملا سأله عن 

قال: نحن نكِّب، وهؤالء يكِّبوا، واجلدد من املزاهدين ]احلوثة[ ال 

 عند سامع التكبري. وا، ويفّروايستوعب

 أبو باسل حفظه اهلل:  وقال

للقرب  ،عىل مدار الليايل ،احلوثينياألغاين واملزامري، من متارس  سمعن نّاك

 اهـاحلاصل بيننا وبينهم.

 يف تلك اجلبهة كانوا عض ما ذكره إخواننا لنا، وال شك أن اإلخوةهذا ب 

، ولو أشياء وحوادثوقف عىل وقد رأس  وكلٌّ ألوف، ومن أماكن خمتلفة، 

، ولسمعنا النوادر ذكر كل واحد ما رأس  وشاهد، لكان ذلك يف عّدة جملدات

 واألعاجيب، واهلل املستعان.
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 األرسس من احلوثة الفزار

قبضة إخواننا املزاهدين البواسل أرسس من احلوثة الفزار، أثناء  لقد وقع يف

املعارك واملواجهات، وأثناء تسللهم، وكانت معاملتهم معاملة نعية، كام 

حث عىل ذلك ديننا احلنيف، فكان اإلحسان إليهم باملعاملة واألكل والرشب، 

 وغري ذلك مما حيتاجون إليه.

معهم، أن اعرتفوا بدون ضغط أو رضب أو  وكان يف أثناء التحقيق واملسائلة

هتديد بإمور كثرية، مما يعتقده أولئك الفزار يف القرمن والسنة والصحابة 

 وتكفري أهل السنة واستباحة دمائهم وأموادم.

وهكذا ما هو حاصل بينهم من َتليل املتعة، حتى أوجدوا الزينبيات 

ذا وغريه جذبوا كثرياً من وهبوأحرضوهّن إىل أرض املعارك، لإلستمتاع هبّن، 

الشباب والضائعني، إىل مستوس اللواط عياذاً باهلل، وقد سمعنا ذلك وسمع 

ّزل ذلك ونورش عِب  غرينا كام َتّدث واعرتف به بعض أولئك األرسس، وسو

 اجلواالت واإلنرتنت بأصواهتم.

 ومما سمعناه أيضاً من أولئك األرسس، أهنم أظهروا الندم عىل ما حصل منهم،

وقد تأثروا بمعاملة أهل السنة دم، وأظهروا التوبة، وأهنم لن يعودا إىل ما 

 كانوا عليه قبل، واهلل حسيبهم.
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هذا وقد وقع أيضاً أرسس من إخواننا األبطال، يف قبضة احلوثة األنار، وهم 

ثالثة نفر، اثنان منهم أٌب وولده، وكان هذا الولد حديث السن، يف حدود 

وقد التقيت به يف دّماج بعد خروجه وفكاكه من األرس، وبعد اخلامسة عرشة، 

تبادل األرسس، وحّدثني بأمره، وكيف وقع مع أبيه يف أيدي احلوثة الفزار، 

وأن ذلك كان بسبب أهنام دخال يف تلك الشعاب أثناء املواجهات، وحسبا 

، وقد يف قبضة احلوثة األنار اإال ومه شعرالم ي، فأهنام يمشيان نحو إخواننا

 .، وليس معهام إال قطعة واحدة من السالحمن كل جانب أحدقوا هبام

وحّدثني أيضاً عن سوء معاملة احلوثة الفزار دم، حتى إىل مستوس األكل 

والرشب، وأن األكل كان ال يسّد رمقهم لقلته، وربام ال يستطيعون أكله، إال 

 للرضورة.

عدة ومن الطرقات وهم وأخذ احلوثة األنار بعض إخواننا من مدينة ص

عابري سبيل، واحتززوهم عىل أهنم أرسس، هكذا يفعلون قبحهم اهلل، وهذا 

   يّدل عىل جبنهم وحقارهتم.
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 راية أهل السنة يف جبهة كتاف

، أن الراية يف هذه اجلبهة راية سلفية قحهة، وهلل احلمد مما ال شك يف وال ريب

ل املزاهدين إن مل يكونو  ا كلهم طلبة علم وأهل سنة أفاضل،واملنّة، إذ أن جو

، فالراية راية  من شتّى القبائل اليمنيّة، ومنهم عوام حيبون أهل السنة كثرياً

سلفية، وإن حرض وشارك من ليس من أهل السنة، فهو منضوي َتت هذه 

وقد جاءوا طوعاً من أنفسهم جلهاد  وهم قّلة، الراية، ليس له من األمر َشء،

ليوؤيد هذا الدين  تعاىل  مسلمون عىل أي حال، وإن اهلل احلوثة األنار، وهم

 بالرجل الفاجر.

وهكذا كانت هذه اجلبهة ال تصدر إال عن توجيهات شيخنا حييى رعاه اهلل، 

 وهم يف تواصل معه، األمري ومن دونه، وذلك إىل مخر حلظة.

َتمد  وأنا أقول لو مل تكن هذه الراية سلفية ويف قبضة أهل السنة، حلصل ما ال

عقباه، وألوشك األعداء أن خيلخلوا هذه اجلبهة ويظرموا فيها الرّش والفتنة، 

 وهلل احلمد. ولكن اهلل سّلم، إذ الراية سلفية صافية
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 الفصل الرابع عرش: -*

 وما حصل من الفتح والنرصحزور ةبداية تكوين جبه ، 

 .والكرامات

كتاف املباركة، ونفع اهلل هبا  ه اجلبهة املباركة، يّس اهلل هبا كام يّس بزبهةذوه

كثريًا، وكانت شوكة وحزرة عثرًة أمام احلوثة الفزار، حيث أهنم أصيبوا 

ت قواهم وجنودهم األنار، وصاروا يف مأزق عظيم، باإلحباط، وتشتّ 

 بفضل اهلل تعاىل.

ولقد أرسل إيل األخ الفاضل البطل املقدام، أبو أسامة جِبان بن عيل بن  

حفظه اهلل ورعاه، رسالة قيمة، بعد أن طلبت منه ذلك امد السودي، 

الطلب، فلبى ذلك جزاه اهلل خريا، وكنت أظنه سيكتب وريقات، يلخص 

فيها ما يّس اهلل له من بعض تلك األحداث والواقائع، فلام أعطاين تلك 

األوراق، وجدته قد نح فيها تلك اجلبهة املباركة، وقبل ذلك ذكر كيف 

نار، يف الدخول إىل بالد حزور، وما قاموا به من اإلجرام تّدرج احلوثة األ

والفساد، وقال يل هذا خمترص ملا طلبت، وحقيقة أهنا رسالة طيبة وقيمة، وقد 

 نصحته أن يزيد عليها، وخيرجها يف رسالة مستقلة ألمهيتها، فوعد بذلك.
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 [إلقاء النور على أحداث جبهة حجوروقد أسماها ]

 لرحيما بسم اهلل الرمحن

احلمد هلل رب العاملني وال عدوان إال عىل الظاملني، والصالة والسالم عىل من 

بعثه اهلل رمحة للعاملني، ونوراً للمؤمنني، وحرباً ألعداء الدين، من الكفار 

 واملرشكني الوثنيني، والزنادقة املنافقني، وعىل مله وصحبه، وبعد:

هذه احلياة بيشء هو أشد عليهم من فإن اهلل عزوجل مل يبتل عباده املؤمنني يف 

أهل األهواء والبدع، وكان أشد أهل األهواء بالء عىل أهل اإليامن، عىل مر 

 وفية الضالل.الزمان، مها طائفة الرافضة والص

ويف هذه األيام خاصة أشتد بالء الرافضة اخلوان عىل أهل احلق واإليامن، 

نترش بالؤهم يف كثري من ابيشء مل خيطر عىل البال، ومل يتصوره خيال، ف

البلدان، ولكنه عم وطم يف بلد احلكمة واإليامن، فحاربوا أولياء الرمحن ، 

ووالوا أتباع الشيطان، وكان نهم وبغيهم منصبا باخلصوص عىل أهل السنة 

 .ومحلة القرمن

اج، ما علمه القايص والداين، فحصل منهم البغي والعدوان عىل أهل دم

وائلة، وهكذا يف عاهم وبالد حزور األحرار،، وبالد  ا يف كتاف وبالدوهكذ

مستبأ املحتلة، حتى اآلن، فقتلوا من قتلوا، وندوا بمن ندوا، فاسرتقوا 

ستوطنوا للفزار، والبغاة األحرار، وندوا األبرار، وأخلوا الديار، وا

 األغامر.
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فأذلوا الناس بعد عزهم، وأهانوهم بعد نفهم، وقهروهم بعد راحتهم، 

وأخافوهم بعد استقرارهم، ونزوحهم بعد استيطاهنم، فسكنوا األشزار 

 واتكأوا عىل األحزار، بعد فسيح الديار.

وكان عدواهنم مركزا عىل اافظة صعدة يف املقدمة، ثم تّسب نهم وبغيهم 

عىل الرشيط احلدودي، بني اململكة واليمن، متزها إىل الغرب، حتى وصلوا 

 ذوا العباد، وأفسدوا يف البالد.وكرش، فآ بأإىل مديرية وشحة ومست

فزابوا البالد بالرشاشات والطقوم والقنابل واأللغام، مما سبب الرعب 

زل عن األسلحة، فمن الناس من نزح  والقلق للمواطنني، الذين أكثرهم عو

وترك املال والعقار والدار، ومنهم من بقي َتت أمرهم وقهرهم، فهو بني 

 املداراة.

كنت مقيام يف بالد مستبأ، يف القيام بمهمة الدعوة إىل اهلل، وإقامة وحيث أنني 

املركز العلمي، الذي بني ألهل السنة واجلامعة، يف بالد حزور، َتت إناف 

ونظر الشيخ العالمة حييى احلزوري حفظه اهلل، فقد رأيت وسمعت العزب 

تي أهلها العزاب، أثناء وبعد قدوم احلوثي الرافيض، غىل تلك البالد، ال

شوافع يف األصل، ال يعرفون الرفض وال التشيع وال اإلعتزال، وقد طولب 

 مني أن أذكر بعض ما رأيت، فلبيت اجلواب، وسألت اهلل الصواب.
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فأقول مستعينا باهلل، عىل أموري كلها، وكالمي هذا عىل سبيل االختصار ال 

ريي، ممن البسط، ونقل األهم فاألهم، مما سمعت ورأيت، وسمع ورأس غ

عايش تلك األحداث، وتلك األيام والليايل، يف تلك البالد، والتي صال فيها 

الباطل عىل احلق، واملبطلون املفسدون عىل املؤمنني املصلحني، ابتالء وفتنة، 

ونَ } ْرَجعو نَا تو يْ ًة َوإيلَ نَ تْ
رْيي في ه َواخْلَ ْم بيالرشَّ وكو بْلو  .[43]األنبياء:  {َوَن

أنه بعد انتهاء احلرب السادسة التي تّسبت حتى وصلت إىل  أوال: من املعلوم

احلدود السعودية، استوىل احلوثي عىل بعض البقاع، من اافظة صعدة، من 

س املزاورة، تلك البقاع احلدودية، املالحيط وجبال املشنق، وبعض القر

 كاملنزالة وما حودا.

 خط مران املالحيط، ، دم نقاطهم عىلافظلوا عىل هذه احلال فرتة ال بأس هب

ودم َتركاهتم ووسائلهم الدعوية املنحطة، التي كانوا يستعملوهنا، كالتظاهر 

بعدوان أمريكا وإرسائيل، وإكرام بعض املقطوعني الذين يسافرون إىل 

السعودية، وإطعامهم الطعام، وإكرامهم بالقات، وإعطائهم النقود املالية، إن 

منشوراهتم دم، ومالزمهم عليهم، مما غرر  مل يكن معهم حق الطريق، وتوزيع

 بكثري من الناس.

ومن أعظم ذلك أن موردي وباعة شزرة القات، كانوا يمرون بالنقاط 

احلوثية، فال يسألوهنم قاتاً وال ماالً وال رضائب، وإذا مروا من عند النقاط 

احلكومية، ربام أخذوا منهم بعض اليشء، فكانوا حيسنون الظن باحلوثي، 
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قولون: عندهم أمانة، وال يأخذون حقوق الناس، بخالف حكومتنا، وغري وي

ذلك من التظاهرات بالعدل واإلنصاف واألمانة، من ذلك، إيقاظ الناس 

للصالة قبل صالة الفزر، والتشديد يف ذلك، وبعث املساحني إىل املطاعم 

واألسواق، وقراءة منشوراهتم يف جممعات الناس، وهذا رأيناه وسمعناه 

 وشاهدناه عندنا يف بالد مستبأ وحزور، عندما وصلوا إليها، وسيأيت بيانه.

وبعد هذه الفرتة التي سادها َشء من اددوء العسكري االستفزازي الثوري، 

بدأت التحركات احلوثية إىل جهة اجلنوب، إىل مديرية قارة ووشحة، وهي من 

اعي كثرية، حزور الشام، وكان دذه التحركات والتزوالت أسباٌب ودو

 منها:

أن دم مركزاً رافضياً مشهوراً يف بالد وشحة، يف شعلل باألخص،  -4

 فكان بينهم صالت وزيارات وتبادالت ومودات.

 من العوامل أيضاً أهنا منطقة جبلية وعرة. -6

قبلية، كانت قائمة وثارات من ذاك،  اً ومنها أيضاً أن فيها حروب -4

خ ابن حزام املسعودي، ومشتعلة بني قبائل الشيخ العبيدي، والشي

 وكان هذا من أقوس العوامل املساعدة دم إىل التوغل يف تلك البالد.

البالد وما بعدها  هذهومن العوامل املساعدة للحوثي عىل التوغل يف  -1

يف هذه الفرتة، هو انشغال احلكومة اليمنية بالثورة اجلديدة، وتغيري 
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، التي فتحت النظام واحلزب احلاكم واالعتصامات واملظاهرات

 للحوثي الباب، وسهّلت له األسباب.

فدخلوا إىل مديرية وشحة، واحلرب قائمة باملدفع والرشاش، وغري ذلك، بني 

القبيلتني، وكانت الغلبة والصولة فيام يبدوا، مما بلغني من األخبار، لقبيلة 

العبيدي عىل األخرس، مما جعل ابن حزام يستدعي احلوثة إىل بيته، ويعاقدهم 

ويواليهم ويكرمهم يف بيته، ويؤدي الصيحة، صيحة الِباءة من إمريكا، فيام 

يزعمون، ويستنرص هبم، فزاءوا إىل منطقة املعركة، وعسكروا يف الوسط، بني 

القبيلتني، وأمروا القبيلتني بإيقاف إطالق النار، من أجل حل النزاع والصلح 

 بينهام.

سيدهم يف  إىليلتني للذهاب هبم فتم إيقاف النار، وطلبوا مفوضني من القب

نقعة، من أجل الصلح، فظفروا بالتمركز يف تلك املنطقة، ثم استولوا عىل 

مدرسة يف تلك البقعة، فكانت مستقرًا دم، وال اجتامعهم، وهكذا يرتددون 

عىل بيت الشيخ ابن حزام لألكل والتخزين والصيحات، وتالحق هبم الكثري 

يط بالطقوم والسيارات واألسلحة املتنوعة، مما من احلوثة، من جهة املالح

جعل القبائل تنزوي وترتاجع وتشتغل بشئوهنا اخلاصة، دون إبداء أي موقف 

 يظهرون فيه التصدي دذا الغزو الغاشم.
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وظّلت طالئعهم تتابع، واعدادهم تكثر، ومواقعهم تتعدد، ونفوذهم يّسع 

 إىلوصل، وجّس عبور  كالّسطان يف اجلسد، فكانت بالد وشحة هذه مهزة

 بالد مستبأ وحزور، ذات املوقع االسرتاتيزي احلّساس.

فلام استقروا يف مديرية وشحة، وُركزوا فيها، وصار دم قوة مؤثرة يف 

القبائل، حتى التحق هبم من ابناء قبائل وشحة، من يتحركون معهم، 

األتباع قد ويستقطبون هبم من وراءهم، ويغررون هبم مخرين، إذا رأوا أولئك 

تسلحوا انواع األسلحة، وركبوا السيارات الفاخرة، ومحلوا مشمعات مملوءة 

بأوراق القات الرفيعة الثمن، وهذه أمنية كثري من الشباب اليمني، إال من 

 رحم اهلل.

ويف أثناء هذه األيام كانت دم َتركات واستعراضات وجلسات دعوية، مع 

منطقتي عاهم ومستبأ، وكانت هذه أبناء القبائل، وتوزيع منشورات يف 

الطالئع كمقدمات وُهيد قبل وصودم إىل هذه البالد، واستعملوا توزيع 

الذواكر، ونقل املقاطع والزوامل واملحارضات الرافضية احلوثية، واحلامسات 

 الداعية إىل َتريك مشاعر الشباب.

بقتهم، فاصتدموا بدعوة أهل السنة واجلامعة، ودعوة اإلخوان، حيث قد س

فلم يكن لدعوهتم رواج عندنا، أبناء تلك املنطقة، فرأوا أنه ال بد من استعامل 

، والفكر اإلخواين، وفعالً طبقوا هذا الدعوة السلفيةالقوة العسكرية، ضد 

 األمر ونفذوه بكل ما أووتوا من قوة عسكرية وعتادية ومالية.
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يف سوق عاهم،  هـ ، وبينام نحن4146ويف مخر شهر مجادس اآلخرة لعام 

بإطالق نريان الرصاص غري العادي، فنظرنا فإذا بموكب كبري من  فوجئنا

السيارات والطقوم، اّمل باملسلحني الذين قد رفعوا أفواه البنادق إىل السامء، 

وهم مستمرون يف إطالق النار، بأنواع من األسلحة، قادمون من جهة العبيسة 

قد َتولوا شامل نق عاهم، ومتزهون إىل غرب جهة حرض، فلام رأيناهم 

عن اخلط العام واخذوا ذات اليمني، واستقروا يف أطراف مديرية مستبأ يف 

ة، وفيها مسزدهم منطقة تسّمى بـ أبو دّوار، التي هي مرتكز دعوة أهل السن

 ومركزهم املعروف.

وكان يف هذه القرية بيت قديم لرجل يسّمى حسن بن إسامعيل املداين، وكان 

البالد، وقرية عامرة بالسكان يسمون أنفسهم  ذههقد مات، وبقي له أوالد يف 

سادة، ومن أوالد هذا الرجل من شارك يف احلروب الستة مع احلوثيني ضّد 

الدولة، فقتل اثنان يف تلك احلروب، وبقي واحد منهم يقال له: يوسف بن 

 حسن بن إسامعيل املداين أبو حسني.

أيضاً يقال له: هة، وله أخ مخر فهذه البذرة اخلبيثة بقيت، وهو القائد دذه اجلب

رسة املزاورة س الفتنة يف تلك البالد، استوطنوا بيت أبيهم واملدأمحد، ومها رأ

، مكونة من طابقني وإدارة وساحة فسيحة، ومحامات له، وهي مدرسة ضخمة

وفصول متعددة، فصارة هي والبيت املذكور وكراً للحوثيني، فمنه ينطلقون 

 وإليه يعودون.
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تساؤل الكثري عن ذاك املوكب، وما شأنه، فال َتد من جييبك بزواب وبعد ال

كاف، وإذا أجابك إنسان يقول: هو عرس، وبعدها علمنا ممن جالس 

حسني، وأنه تزوج امرأة من بيت  وثيني، أنه عرس ليوسف املداين أيباحل

اجلحاف، وجاء يبني هبا يف بيت أبيه، وأنه أراد أن يسرتيح من ظنك احلروب، 

نه قد مّل من احلروب، وال حاجة  له إليها البتة، وأنه أراد أن يتفقد تركة وأ

 أبيه، ومزارعه وأرحامه.

وبمثل هذا لبّسوا عىل دمهاء الناس، وكان هذا النزول إىل تلك البالد ليس 

 بعفوي، وإنام له ترتيبات وخمطّطات ومقدمات، منها:

مشايخ قبائلها الذين مهدوا  أوالً: ما جاءوا إىل هذه البالد حتى ظفروا ببعض

دم الطريق، وذلّلوا دم السبل، فكام واالهم من وشحة، ابن حزام املسعودي، 

فقد واالهم من مستبأ ثالثة مشايخ، أكِبهم عبدالرمحن اجلامعي، وذلك 

 ألجل مقاضات أغراض له يف مشايخ قبائل مخرين.

ّبر بليل نه بمزرد أن وصل احلوثي : هو أاألمر الثاين: مما يدل عىل أن األمر دو

منطقة أيب دّوار يف مديرية مستبأ، إال وتوافد الناس عليه من كثري من  إىل

املديرات والعزل، ممن عىل فكره، حتى امتألت هبم الساحات والشعاب 

لل، وكان دذا اجلمع والتزمعات أثٌر بليغ يف نفوس عوام الناس  والقو

ث يف ذلك املكان، واستغل انفالت وجّهادم، فقطن هذا الرجل اخلبيث املخب

وتفكيك الدولة، وضعف احلكومة، يف أيام ثورة التغيري، وانشغادا بذلك، 
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لينفث سمومه، وينرش فكره، ويقرر عقيدته اخلبيثة، ويستأثر بمن استطاع من 

 الشخصيات واألتباع والقبائل.

ستبأ وبعد استقرار  احلوثي هناك بأيام، اجتمع بعض الشباب وبعض رجال م

ومشاخيها ممن عندهم غرية ومعرفة بفكر احلوثي، وكان ذلك خوفاً عىل 

بالدهم من احلروب والفتن، من جانب مخر اجتمعوا وتشاوروا كيف 

 خيّلصون البالد من هذا البالء، فاجتمع أمرهم عىل التفاوض معه.

سلحة وسيارات وذهبوا إليه، وتناقشوا معه، وقالوا: أنتم أفزمعوا رجاالً و

تيتم إىل بالدنا وهي ممنة، وأنتم معروفون باحلروب والفتن، وبالدنا ال تتسع أ

دذا، وال نسمح ألحد جيّر علينا احلروب واملشاكل، واآلن كم تريدون مهلة، 

 حتى تغادر البالد وترجع إىل بلدك؟

فقال دم: أنا لست يف بيت أحد منكم، أنا يف بيت أيب، فقالوا: وما هذه 

دة واألعداد املسلحة؟ فقال: أنا ال ممن األعداء، فأعدائي كثري، احلراسة املشّد 

وأنتم مل تؤمنونا يف بالدكم، فال بد من حراسة، فاشتّد احلوار بينهم، مما أّدس 

 إىل التحديات من اجلانبني.

وفتحت أمانات البنادق وُرتس رجال احلوثي يف اخلراب وخلف احلزار 

يه، فرفعوا الشاالت وقالوا: اكفونا ّن وعىل الطرقات، فتدّخل من ال خري ف

هذه الليلة، فرجع أصحاب مستبأ إىل منازدم وأسواقهم ودكاكينهم للتخزين 

والسمر عىل الدشوش، وبات أتباع احلوثي حيفرن اخلنادق يف رؤوس اجلبال 
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املطّلة عىل بيت السيد يوسف املداين، وأمسكوا قّمة اجلبل الطويل، الذي فيه 

، وجعلوا نقاط وخيام وتفتيش، ايطة بزميع املنافذ املوصلة شبكة التلفون

إىل بيت السيد، وأحكموا أمرهم واشتّدوا يف حراستهم وَتركاهتم، وجّد 

 سيدهم يف استدعاء الشخصيات واملشايخ والقبائل يف البلدان املزاورة.

 فأتاه الناس من كل فّج زرافات ووحدانا، وال إله إال اهلل، ما أرسع انزفال

 الناس يف هذا الزمان إىل الباطل، وما أبطأهم عن احلق وأبعدهم عن أهله.

فزهّزوا دم إذاعة ومكِب يف تلك املدرسة، وجاءوا بالقضاة والوّعاظ 

واملزملني، فتسمع األناشيد والزوامل من بعد العرص إىل غروب الشمس، مع 

، ومنهم من ال التخزين والشّمة والدخان، وقد مألوا ساحة املدرسة ومرافقها

جيد جملساً إال َتت األشزار وعىل الصخور واألحزار، والناظر إىل توافد 

 الناس إليه كل يوم، يشبّه فتنته بفتنة الدّجال، واحلمد هلل عىل كل حال.

ويف خالل هذه الفرتة، اشتّد أتباع احلوثي يف الدعوة إىل فكرهم، ونرش مالزم 

اارضات أخيه، املفتن الثاين عبدامللك، املفتن األول حسني بدر الدين، ونقل 

عِب الذواكر للشباب، ورفعوا مكِبات الصوت واإلذاعات، وَتركوا يف 

األسواق وأماكن التزمعات، لنرش الرشور والبدع املضالت، وصار حادم 

 كام قال األول:

 ونّقري ما شئت أن تنّقري  إذا خال لك اجلو فبييض واصفري



 

 215 

 215 واحلصار       احلرب 

م شأن، وللناس شأن، متميزين عن الناس، يف مجعهم وظلوا عىل هذه احلال، د

ومجاعات، ومآكلهم ومشارهبم وختزينهم، إال من جاءهم راغباً فيام عندهم، 

أحلقوه يف معسكرهم، وأدخلوه يف جمالسهم، فكانوا يصلون يف أماكنهم 

 ومدرستهم، دون أن يشغلونا يف مساجدنا ومصلياتنا.

واحلمد هلل، التحذير منهم، وبيان ّنهم وكان دورنا نحن معان أهل السنة، 

وضالدم، يف دروسنا وجمالسنا اخلاصة والعامة، واجتمعنا بزملة من مشايخ 

بالد مستبأ، وحّذرناهم وأنذرناهم ّن هؤالء، وما جينون عىل العباد والبالد 

 من الرشور والفساد، ونزد وهلل احلمد، التزاوب مع كثري ممن جلسنا معهم.

ضية كانت أكِب من حزمهم، ال سيّام واملنارصون واملؤيدون من غري أن الق

نفس مشايخ البالد، فكان حال احلوثيني يف أثناء هذه الفرتة، كحال عبداهلل بن 

بّار، وكانوا كالرماد الذي  سلول وأصحابه، أهل مسزد الرضار، واملكر الكو

 َتته نار األنيار.

الضغط والقّوة، وإنام سلكوا  ومل يستعملوا يف خالل هذه الفرتة شيئاً من

مسلك الدعوة، وجذب الناس إليهم باملغريات، ومن النامذج عىل ذلك: أهنم 

وّفروا أضخم أنواع مواطري الكهرباء عىل حساهبم، بدون أي مقابل، وكان 

ذلك يف أيام أزمة البرتول والديزل، وسائر املحروقات، حتى بلغت دّبة 

ن الناس ـمـالم، فـظـن الناس يف الـري مـثـان كـرين ألفاً، وكـرتول عشـالب

 من فرح هبذا.
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وكنّا ربام نودّرس يف بعض األحيان عىل البطاريات الصغرية، ونبيت يف الظالم، 

ناساً يقولون: نحن سنمد  النعدام وغالء املحروقات، فأرسل احلوثي إيلَّ أو

ت ملسزدكم سلكاً من عندنا، فزاءين بعض العوام وهو فرٌح هبذا، فقل

للرسول: ال حاجة لنا يف ذلك، وكّرروا ذلك عيلَّ مرات، فأبيت، فهذا َشء 

 من املغريات.

وكذلك جاءوا باحلراثات والدركتالت، والشيوالت، لشّق الطرق وإصالح 

املساكن واملتارس دم، وكانوا يقولون للناس: من أراد احلّراثة، يتساعد بحق 

اجلبال للسيارات، وتوسعوا يف الديزل فقط، وأصلحوا ألنفسهم خطوطاً يف 

املساكن، ومسك األماكن، وبنوا بيت السيد املداين، بأقوس البلك الصم، 

وحّصنوه باحلوش الواسع، ونقاط احلراسة والتفتيش، ووضعوا اخلشبات عىل 

 كل منفذ يؤدي إىل بيته.

فكنتو أقول للناس: هؤالء سينّزحونكم من هذه البالد، وستخرجون منها 

تم صاغرون، فكنتو أسمع بأذين من يقول: هم طيبون، وال يؤذون أّذلة وأن

أحداً، وهكذا أغروا بعض الشباب بالقات ]الشزرة األثيمة[ واللحوم 

والدسوم والعزائم واملرشوبات، وادنزمة باألسلحة الفاخرة، وإلقاء 

الصيحات بأصوات مجاعية، وأيدي مرفوعة، وغضب مثري للناظر الذي ال 

 عرف حقيقتهم.يعرفهم وال ي
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واستمروا عىل هذه احلال، ما يقارب أربعة أشهر، وقد كان وصودم إىل تلك 

هـ ،فبقوا مالزمني إلسلوب 4146البالد، قريب مستهل شهر رجب، لعام 

الدعوة والرتغيب واإلغراءات، والتظّلم بأن الدولة قد ظلمتهم واعتدت 

إىل تلك البالد ليسرتحيوا  عليهم، يف حروهبم الستة الغابرة، وأهنم إنام جاءوا

 من مشاكل احلروب، وأهنم قد مّلوا وتعبوا من احلروب.

أقول: وهذا من مكرهم وتغطية ّنهم ونفاقهم، فهم منافقون، ويقولون 

ويفعلون ما ال يؤمرون، فحادم كام قال اهلل عن أرضاهبم وأسالفهم األوائل: 

وَن َقالووا َنْشَهدو ) قو
ونَافي ولوهو  إيَذا َجاَءَك املْ َك لََرسو و َيْعَلمو إينَّ ي َواهللَّ ولو اهللَّ َك لََرسو إينَّ

وَن ) بو
نَي لََكاذي ونَافيقي و َيْشَهدو إينَّ املْ وا َعْن َسبييلي 4َواهللَّ نًَّة َفَصده وْم جو وا َأْياَمهَن ذو َ ( اختَّ

وَن ) وا َيْعَملو وْم َساَء َما َكانو ي إيهنَّ وْم مَمنو 6اهللَّ هنَّ
بيَع َعىَل ( َذليَك بيأَ وا َفطو مَّ َكَفرو وا ثو

وَن ) ْم اَل َيْفَقهو يْم َفهو وهبي لو ولووا 4قو ْم َوإيْن َيقو هو بوَك َأْجَسامو ْعزي ْم تو ْيتَهو ( َوإيَذا َرأَ

وه  مو الَْعدو ْم هو لَّ َصيَْحٍة َعَليْهي َسبووَن كو َسنََّدٌة حَيْ ٌب مو شو وْم خو هنَّ
ْم َكأَ ي َتْسَمْع ليَقْودي

مْ  ونَ َقاَتلَ  َفاْحَذْرهو ْؤَفكو نَّى يو و أَ مو اهللَّ  .[1 - 4]املنافقون:  (هو

َيَة املْونافيق َثالٌث إيذا م» صىل اهلل عليه وسلم حيث قال: وصدق رسول اهلل

يَن َخانَ  ُو ْخَلَف، َوإيذا اْؤ َث َكَذب، َوإيذا َوَعد أَ متفق عليه، عن أيب هريرة  «َحدَّ

 ريض اهلل عنه.
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يد والتأسيس، وبعد معرفتهم للبالد وأهلها وخطوطها فلام انقضت فرتة التمه

ومنافذها ومواقعها احلساسة املسيطرة عىل الطريق العام، النافذ إىل ميدي 

وحرض، وعىل األسواق والقرس التي يرقبون نفعها وخريها، وبعد تأكدهم 

أيضاً بأن أهل تلك البالد لن تكون منهم مقاومة، وال مدافعة عن بالدهم، 

تسنّى دم فرض السيطرة والتوسع والضغوط عىل أبناء تلك البالد فحينها 

 هـ.4146وأهاليها، وكان ذلك يف مستهل شهر ذي القعدة، لعام 

بدأوا التحرشات والتزّول واالستفزازي، فأول َشء أثاروا به الناس، القيام 

بإلصاق الشعارات يف كل مكان، يف الدكاكني واملتاجر واألحزار واملساجد، 

 ذلك، ثم جعلوا يتوسعون يف مسك اجلبال املطلة عىل الطريق العام إىل وغري

سفلت، فقام بعض مشايخ البالد وأهل الغرية وصلوا إىل اإل حرض، حتى

ببعض الرد للفعل، ومسح بعض الشعارات التي مألت سوق مخيس مستبأ، 

 وإدارة املديرية.

م، عند وصودم إىل يل، من أول من قام بالتصّدي ديوكان الشيخ أمحد البك

سوق مخيس مستبأ، وقام هو وأتباعه بمسح الشعارات والوقوف دم عىل 

اخلط العام، وعند اإلدارة، وكان معه جمموعة فوق الثالثني مسّلحاً، ووقع 

 بينهم وبني احلوثي تبادل النريان، ثم حاول االستنصار باملحافظة فخذلوه.

حافظة، وال يزال هناك، بعيداً عن بيته فخرج من بيته هو وأوالده نازحاً إىل امل

وسوقه، وكان من أحسن من رأينا من مشايخ مستبأ، فقد كان يتعاهد مركزنا 



 

 219 

 219 واحلصار       احلرب 

بالزيارات املتكررة، ودفع بثالثة من أوالده يدرسون عندنا يف مركز أهل 

السنة، بل أرسل أحدهم إىل دّماج لطلب العلم، وهكذا تصّدس دم الشيخ 

افظ املحافظة، وهو من مشايخ بالد مستبأ، وحصل إسامعيل مهيم، وكيل ا

ذل كاألول، من قبل بعض الضالل، وقد كانت  بينهم تبادل النريان، ولكن خو

 له جهود ال تنكر، يف دفع هذا الرش عن البالد.

فقد نزل إىل بالد مستبأ، واستدعى مشايخ البالد إىل بيته، عّدة مرات، وتشاور 

تمعتو معهم مّرة يف بيته مع املشايخ، فسمعنا معهم يف التصّدي دؤالء، واج

رقة الكائنة بني مشاخيها،  منه كالماً طيبّاً، ولكن غريم تلك البالد، هو الفو

بسبب احلزبية والديمقراطية اخلبيثة، التي فرقتهم ومزقتهم، وجعلت العداوة 

الدين، التي جعلت  بعضهم يضّحي بالبالد  بينهم واألطامع الدنيوّية، وقّلة

 وأهلها، من أجل قضاء غرضه يف اآلخر، فواىل احلوثي لريفعه، فيام زعم.

فلام خرج الشيخ إسامعيل مهيم، والشيخ أمحد البكييل من البالد، مل جيّس أحد 

بعدهم عىل إظهار أي مناوئة، بعد ما رأوا من رحيل هذين الشيخني، فهم من 

فقد كان احلوثيون  أكِب مشايخ تلك البالد، ومها املستهدفان واملقصودان،

يسموهنم بالفراعنة املستكِبين، وكثريًا ما يرّددون: نحن ال نريد أحدًا، نحن 

 نريد الطغاة املستكِبين.



 

 201 

 201 واحلصار       احلرب 

وبعد خلو اجلو دم يف مديرية مستبأ، اشتّد عدواهنم عىل املساجد واألسواق، 

بالتزوال والدوريات والنقاط والصيحات يف املساجد، ومحل أنواع األسلحة، 

باألخص يف يوم اجلمعة، فقد مذوا املصلني واخلطباء واألئمة، ونّفروا و

 وأخافوا املؤمنني واملصلني.

فأي مسزد تذهب إليه، َتدهم قد أعطوه قسطه من املسلحني، فبعضهم 

داخل املسزد يسمع اخلطبة ويسزلها، وبعضهم حراسة عىل املسزد من كل 

ق، فإذا سأدم الناس ملاذا جوانبه، وفوق قمم اجلبال والتالل، ويف الطر

 تفعلون هذا؟ قالوا: نؤمن املساجد والبالد.

ويف احلقيقة يريدون أن يرهبوا الناس، الذين جيتمعون لصالة اجلمعة من كل 

مكان، هبذا العرض العسكري، والتزمع االستعرايض، ناسني قوة رب 

و)العاملني، وبطش القوي املتني  رو اهللَّ وَن َوَيْمكو رو ينَ  َوَيْمكو َاكيري و َخرْيو املْ  (َواهللَّ

يْرَص )، [40]األنفال:  بياملْ َك لَ َك )، [41]الفزر:  (ادي إينَّ َربَّ إينَّ َبطَْش َربه

يٌد   .[46]الِبوج:  (لََشدي

بيهي »وقول النبي صىل اهلل عليه وسلم:  و ليَصاحي َل اهللَّ َعزه ْن َذْنٍب أَْجَدرو َأْن يو َما مي

نْ  وَبَة يفي الده قو مي الْعو حي  الرَّ
بَْغيي َوَقطييَعةي ْن الْ

َرةي مي رو لَهو يفي اآْلخي
خي رواه  «يَا َمَع َما َيدَّ

، ، ريض اهلل عنهأبو داود والرتمذي وابن ماجة، عن أيب بكرة، نفيع بن احلارث

 وهو حديث حسن.
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 ومن أحسن ما نظم من الشعر، قول األول:

 ىل بظاملوال ظامل إال سيب  وما من يد إال يد اهلل فوقها

 وقال اآلخر:

 والبغي مرتع مبتغيه وخيم  ندم البغاة والت ساعة مندم

يَاةي ي)وقد قال احلق سبحانه:  ْم َمتَاَع احْلَ كو
سي ْنفو ْم َعىَل أَ اَم َبْغيوكو ا النَّاسو إينَّ َ ُّيه

أَ

نْتوْم َتْعَملوونَ  ْم بياَم كو ئوكو به ْم َفنونَ كو عو نَا َمْرجي يْ مَّ إيلَ يَا ثو ْن  .[64يونس: ] (الده

وقد استمر هذا الغزو والتوسع الرافيض يف هذه البالد، فكل يوم وأعدادهم 

تزيد، وّنهم وبغيهم ينترش، وعدواهنم يظهر للناس يوماً بعد يوم، فسيطروا 

عىل اجلبال وعّززوا املتارس، وحفروا اخلنادق يف اجلبال، فكان رعاة الغنم 

جلبال، فيقولون دم: ملاذا تفعلون هناك يصلون إليهم وهم حيفرون يف رؤوس ا

هذا؟ فيقولون: عندنا أوامر، فسيطروا عىل اجلبال املطلة عىل اخلط العام، ثم 

بدأوا التقّدم والتوّغل يف اجلبال والشعاب، شيئاً فشيئاً، حتى انقّضوا عىل 

اخلط، فزعلوا فيه ثالث نقاط تفتيش، اّصنة باحلراسة، فوق اجلبال والتالل 

 للطريق.املزاورة 

وكل هذا الذي قام به الرافضة يف تلك البالد، قد أخِبتو وحّذرت الناس من 

قبل أن يقع، منذ وصودم إىل تلك البالد، فكم مرات قلتو دم: سيأخذون 

اجلبال واخلطوط واألسواق، وسينرشون الرفض والضالل، وستعود بالدكم 
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ويفسدون ميدان حرب، وسيذلّونكم ويقهرونكم، ويأخذوا مساجدكم، 

 دينكم وبالدكم وشبابكم، ولكن حال الناس كام قيل:

 ولكن ال حياة ملن تنادي  لقد أسمعت لو ناديت حيّا

 ولكن أنت تنفخ يف رماد  ولو ناراً نفخت هبا أضاءت

فلام استقرت أرجل احلوثي الرافيض، يف مديرية مستبأ، علم أن أشّد وأنس 

مل  بفضل اهلل، زال رافعة الرأس،القبائل حوله، هي قبائل حزور، فهي ال ت

ختضع للحوثي، ولن ختضع، فثبّت استه يف أيب دّوار وما جاورها، وبدأ حيرك 

رأسه إىل حزور، وهو يعلم أنه ال يستطيع الظفر بمحافظة حزة، ما دام فيها 

تلك القبائل املقاتلة، واملزربة للحروب، والتي عندها من الرجال والعتاد 

ما هو معلوم عند أهل تلك البالد، فهم أهل خِبة وَتربة والشزاعة والبسالة 

 يف احلروب؛ ألهنم تعلموها عملياً، فالكبري حيمل السالح والصغري كذلك.

ولعل احلوثي أراد أن يبدأ هبم قبل غريهم، حتى يقهر هبم غريهم، إن تبعوه أو 

، ختّلص منهم؛ ألنه ال يستطيع التقدم إىل املحافظة، وظهره مكشوف حلزور

 وكثرياً ما كان احلوثة يتخّوفون من حزور، من أول ما وصلوا إىل مستبأ.

فكانت احلراسة مشّددة، من جهة حزور، ولو نظرت إىل متارسهم وجدهتا 

متزهة إىل حزور وعاهم، كيف ال خيافون منهم، وهم قد قهروهم وقتلوهم 

أول وّندوا هبم وأخذوا سياراهتم وأسلحتهم وعتادهم يف أول ااولة و

موكب جاءوا به من جهة الرشق، وادي مور العبيسة، فقد جاءوا بمزموعة 
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من الطقوم والسيارات واألسلحة، فانقّض عليهم حزور يف جهة مندلة، 

فلقنوهم درساً ال ينسى، فقام احلوثي بالتوجه إىل حزور مديرية كرش، ولكن 

ألنظار  هذه املرة، ليس كمزيئهم إىل مستبأ دفعة واحدة، وبصورة ملفتة

 الناس، ولكن بطريقة التدّرج البطيئة املتحذلقة.

هو  فبدأوا بعمليات استطالعية، ودوريات بالطقوم داخل سوق عاهم الذي

تابع ملديرية كرش بالد حزور، وهم اّملون باألسلحة، ثم يرجعون عملية 

عرض قّوة وَتّرش، فلم يتعرض دم أحد، ومل ينهرهم برش، لبعد قبائل 

ذه املنطقة، وألن الناس ال يزالون متفرقني، مل يعّدوا حلرب، وهم حزور عن ه

يف شئوهنم اخلاصة وأعامدم، ومل يكن من ذاك أحد ينفرد بذاته ملواجهة  هذا 

الغزو الرافيض، إال باجتامع كلمة املشايخ وتوحيد صّفهم وإمجاع رأُّيم، وهذا 

حروب بينهم، أمر ليس بادني، ومل يكن بعد قد تيّّس، بل كانت هناك 

بيلتي بني عمر، وبني سعيد، وكانت بينهم مقاتيل، ومنهم من ال يتوقع قك

وصول احلوثي إىل بالدهم؛ ألهنا وعرة حّساً ومعنى، ولكن مشيئة اهلل ماضية 

 يف كونه وخلقه، فكان تقّفز احلوثي وبغيه يف البالد وعىل العباد سبباً دزيمته.

د فّوت عليه فرصة العمر الذهبيّة، امه برجال وقبائل حزور قوكان اصتط

وشغله عاّم يقصده ويريده، فباء باخليبة، ومل أمره إىل االهنيار والتقهقر 

واالنزواء إىل وكره يف مستبأ خائباً خمزّياً، جيّر أذيال ادزيمة، وصدق اهلل إذ 

مْ ): الكريم يقول يف كتابه هي َياري ْن دي وا مي يَن َخَرجو
وا َكالَّذي ونو َئاَء  َواَل َتكو َبطًَرا َوري
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يٌط ) ي وَن او و بياَم َيْعَملو ي َواهللَّ وَن َعْن َسبييلي اهللَّ ده مو 10النَّاسي َوَيصو َن َدو ( َوإيْذ َزيَّ

مْ  َن النَّاسي َوإيينه َجاٌر لَكو
يَْوَم مي مو الْ َب لَكو

ْم َوَقاَل اَل َغالي ْعاَمَدو يْطَانو أَ  (الشَّ

 .[18، 10]األنفال: 

حركات والعمليات االستفزازّية، ومل يعرتضهم أحد انتقلوا تهبذه الفلام قاموا 

إىل َشء مخر تضيق منه النفوس املؤمنة، وهو القيام بإلصاق الشعارات يف 

سوق عاهم، يف اجلدران واألحزار والدكاكني، وكذا املساجد مل تسلم من 

عل، هذا العدوان، فقام بعض الناس من أهل الغرية معرتضني  عىل هذا الف

فمسحوا بعض الشعارات من املسزد والسوق، ووصلوا إىل شيخ السوق 

لينرصهم، فام حّرك ساكنا، وكيف يمنعهم وهو كان من املزالسني دم 

واملخزنني معهم، وقد بذل دم من ماله الكباش وغريها، وكانت سيارته تأيت 

ظن أنه إىل احلوثي وهي اّملة بامء الصحة، وأنواع املرشوبات، وغري ذلك، 

 سلم دين وال بقيت دنياه، كام قيل: سيسلم له سوقه ودنياه، فام

 فال ديننا يبقى وال منا نرّقعو   نرّقع دنيانا بتمزيق ديننا

للمدافع  اً فأصبح سوق عاهم خاوياً مظلاًم، بل أصبح ساحة وميدان

وا )والرشاشات واداونات، وصدق اهلل إذ يقول:  وَك إيَذا َدَخلو َقْرَيًة إينَّ املْولو

ونَ  ًة َوَكَذليَك َيْفَعلو لَّ ذي َة َأْهليَها أَ زَّ
وا أَعي وَها َوَجَعلو ْفَسدو  .(1)[41]النمل:  (أَ

                                                           

راَعواَن َعَلا ف،ي الاَأراي، َوَجَعَل َأهاَلَها ش،َيًعا الحوثة األن اس، ليسوا ملوكًا، واألنسب أن يذكر قول اهلل عزوجل: ) إ،نَّ ف، (1)

 [.4َيساَتضاع، ج َلائ،َفًة م،ناهجما يجَذبِّحج َأباَناَءهجما َوَيساَتحاي،ي ن،َساَءهجما إ،نَّاج َكاَن م،َن الامجفاس،د،يَن( ]القصص/
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وبعد هذه احلركات، مل يتوقف ّنهم وعدواهنم وبغيهم، بل زاد وعظم؛ 

ألهنم يف هذه املّرة حاولوا االستيالء عىل املساجد، وتسّلطوا عليها بكل ما 

اموا بمضايقة األئمة واخلطباء؛ ألن التوعية واإلعالم كانت أووتوا من قّوة، فق

مكثّفة ضّدهم من قبل أهل السنة تدّيناً، ومن قبل حزب اإلخوان سياسة، 

و إيالَّ )فأرادوا إطفاء نور اهلل،  ْم َوَيأَْبى اهللَّ هي ْفَواهي ي بيأَ وَر اهللَّ ئووا نو
طْفي وَن َأْن يو يدو ري يو

وَرهو َولَوْ  مَّ نو
تي ْن يو وَن ) أَ رو

َه الَْكافي َدس َودييني 46َكري ولَهو بياْدو ي َأْرَسَل َرسو
َو الَّذي ( هو

هي  له يني كو َرهو َعىَل الده يوظْهي
قه لي وَن  احْلَ كو َه املْورْشي ْو َكري  .[44، 46]التوبة:  (َولَ

فكانوا يقومون بتوجيه محالت من السيارات التي َتمل عىل متنها عرشات 

ا، ومساجد اإلخوان املسلمني، التي يف أيب دّوار ويف املسلحني إىل مساجدن

عاهم، فيحيطون باملسزد أثناء اخلطبة والصالة، من مجيع جوانبه ونواحيه، 

، وإنام فحص  ومنهم من يدخل إىل جوف املسزد لسامع اخلطبة، ليس تعبّداً

لشخصية اخلطيب، وماذا يقول، وإىل أي طائفة ينتمي، وربام سّزلوا يف 

من كالمه ما يريدون، وهذا الذي يقومون به ُهيداً للوصول إىل األجهزة 

الرصخة اجلامعية، التي يفعلوهنا بعد خطبهم واارضاهتم يف املساجد وغريها، 

 ويسموهنا ]رصخة الِباءة من إمريكا واليهود[!!!

وهي عند املحاّقة خدمة دم، ثم هم ُّيدفون إىل االستيالء الكيّل عىل مساجد 

 كل بلد يسيطرون عليها، فهم يقومون هبذه األفعال الظامل أهلها املسلمني يف

لتنفري املصلني من املساجد وإرعاهبم، وإخافة أئمة املساجد واخلطباء 



 

 206 

 206 واحلصار       احلرب 

واملدرسني فيها، كي يتخّلوا عن مساجدهم فيستولون عليها، فهذا بغيهم 

 وكذلك يفعلون، ويف أثناء هذه احلركات من احلوثي، والعدوان الغاشم عىل

مساجد املسلمني، استنرص أهل السنة بإخواهنم من أهل السنة وطالب العلم 

يف تلك البالد، وبالد حزور، فتعاون من يّّسه اهلل بالقيام بحراسة مركز أهل 

 السنة واجلامعة هناك.

وكان عدد احلّراس عندنا ال يزيد عىل عرشة حّراس يف يوم اجلمعة، بعضهم 

الحه من بيته، فليس عندنا أسلحة يف املركز من طالب العلم، وكلهم حيمل س

وال ذخرية، وإنام كانت حراستهم من باب الدفاع عن النفس والعرض 

 والدعوة.

وهكذا اإلخوان املسلمون، استنرصوا بإخواهنم وأتباعهم من حزور، فكانت 

دم حراسة عىل مساجدهم ودارهم ]دار القرمن[ يف خطب اجلمعة وغريها، 

سزد، وكل واحد من الفريقني قد فتح األمان يف امل وربام خطب اخلطيب

لسالحه، ووّجهه إىل اآلخر، حتى تنتهي اخلطبة، فاحلوثيون يبغون الصيحة 

بعد اخلطبة، وأهل حزور قد نزلوا بأسلحتهم يقولون: من صاح قتلناه، وهذا 

يف مسزد اإلخوان املسلمني، املزاور ملركزنا، فمضت عّدة مجع عىل هذا 

حن وهم عىل هذا احلال، وكنا نخطب واملساجد مملوءة وخارج احلال، ون

 املسزد باملسلحني من الرافضة، ومن عوام أهل السنة، أهل الغرية.
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فكنا نتوقع يف كل مجعة أن تنفزر الفتنة، ونسأل اهلل العافية، ولكن اهلل يسّلم، 

هرًا فام بالك بخطيب يصعد املنِب واحلالة هذه، وقد استمر احلال عىل هذا ش

 وزيادة، ونحن حريصون عىل سالمة مسزدنا، وهم كاّرون علينا بالفتنة.

كنوا من الرصخة فيه، هو اجلامع الكبري بسوق عاهم، بعد ن أول مسزد ُوكا

أن أحاطوا باملسزد من كل مكان، وصعدوا فوق سطحه، حتى مذوا أهل 

البيوت املزاورة للمسزد، وحتى صارت أحواش البيوت مكشوفة ملن 

عدوا السطوح، وكان أقرب بيت هو بيت إمام وخطيب هذا اجلامع، الشيخ ص

 ا صغريًا، ومل حيرتموا عرضاً.وعبدادادي، فلم يوّقروا كبريًا، ومل يرمح

فام أن نزل اخلطيب من املنِب، إال وانفزر املسزد بالصارخني من الداخل 

 ]اهلل واخلارج والسطوح، ومجيع نواحي املسزد، بتلك الرصخة املشؤومة

أكِب املوت إلمريكا.......[ داخل مساجد املسلمني، مما أّدس إىل ارتفاع 

األصوات وكثرة اخلصومة، واللغط والفوىض؛ ألن هذا مل يكن معهوداً البتّة 

يف تلك البالد وال غريها، من االستخفاف باملساجد وأئمتها عىل مّر التاريخ، 

من املسزد بغري صالة، وصىّل فأدس هذا الفعل إىل فزع، وخروج كثري منهم 

 مخرون بعد انقضاء الرصخة صالة ال خشوع فيها وال سكينة.

ويف اجلمعة الثانية أو الثالثة، أمر شيخ السوق حسن بن هادي بإغالق هذا 

اجلامع يف اجلمعة، بعد أن مجع العبيد يف عاهم، وأمرهم أن يأخذوا العّص 

رجال عىل األبواب، حيملون وادراوي، فزعلوا النساء داخل اجلامع، وال
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العّص، فزاء احلوثة إىل اجلامع يف يوم اجلمعة، من أجل الرصخة والفتنة، 

فوجدوه مغلقاً والنساء يف داخل املسزد، والرجال باخلارج، فرجعوا وعرفوا 

 أن هذا فعل الشيخ.

فتحولوا إىل مسزد الشيخ حسن بن هادي، الذي يف السوق، وكان مسزد 

فيه، فاقتحموه، وصلوا اجلمعة فيه، وأدوا الرصخة فيه بملئ مجاعة، ال مجعة 

أفواههم، واشتّد بأسهم بعد هذا، فرصخوا يف مسزد اإلخوان املسلمني، يف 

أيب دّوار، وبعدها بإسبوع، بعد أن ظننا أهنم لن يرصخوا يف مسزدنا، حيث 

 وهم يصلون عندنا يف كل اجلمع، وبإمكاهنم أن يرصخوا، فلم يفعلوا.

وا إلينا جمموعة كبرية ممن يقال دم سادة، يف منطقة أيب دّوار، وهم جريان أرسل

لنا، وكنا نرسل دم خطيباً يف اجلمع إىل مسزدهم قبل أن ينعشهم احلوثي، 

فنزلوا إىل مسزدنا يوم اجلمعة، وجلسوا يف مقدمة الصفوف، وليس معهم أي 

ّزل، وجاء املسلحون من احلوثة يف مخر ا خلطبة، فام شعرت سالح، هكذا عو

عند نزويل من فوق املنِب، إال بالرصخة من أولئك  النفر، وساعدهم احلوثة 

من كل مكان، وهذا أمر بيّت لنا بليل، فلام رأينا اخلذيلة من أهل البالد، أمرنا 

ن ابالسكينة واددوء، ثم أقيمت الصالة، وصلينا، وأنا اروق الفؤاد، ولكن ك

ِب عىل األذس أسلم لنا من الطيش، وسّلم اهلل أن اددوء وتسكني الناس والص

رض بناء من كان عندنا من إخواننا السلفيني مل يتّّسع بيشء من الترصف امل

بعض إخواننا تّّسع وغضب يف رّد الفعل، ولكن  وبدعوتنا، وقد كان عند
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منهم من كان غائباً، ومنهم من حذرناهم من التّّسع املرض؛ ألننا بني أيدُّيم 

وزهتم، والرشاشات فوق رؤوسنا من كل مكان، فلم يكن َشء أحسن ويف ح

ل ـور، قبـواقب األمـر إىل عـل ينظـظ، والعاقـم الغيـِب وكظـن الصـم

 الفعل والقول.

ويف اجلمعة الثانية، خطبنا فلام كنت يف مخر اخلطبة األخرية، رأيت وأنا عىل 

الصفوف األول، فعرفت املنِب توافداً من احلوثة املسلحني، وتقّدماً إىل 

مقصدهم، وأهنم يريدون الرصخة داخل املسزد، فقلت يف مخر اخلطبة: نرجو 

َذليَك )من الوافدين للرصخة أال يفعلوا داخل املسزد، فإنه من شعائر اهلل، 

لووبي  ْن َتْقَوس الْقو َا مي ي َفإيهنَّ َر اهللَّ
َعظهْم َشَعائي  .[46]احلج:  (َوَمْن يو

الشارع بعد الصالة، وكنا نرس أهنا خارج املسزد أخف ودم أن يصيحوا ب

محالً علينا؛ ألننا ال نستطيع دفعهم لعدم القدرة، وأهل البالد قد ختّلوا عنا، 

بني عاجز معذور، وبني شامت مأزور، يرقب مرصعنا، عىل أيدي هؤالء 

نا: البغاة، بل نزد من أهل البالد من ينكر علينا محل السالح للحراسة، قائالً ل

 ماذا يفعل لك اآليل هذا الذي َتمله أمام الرشاشات واملدافع؟!

فكنا نبتىل من هؤالء وهؤالء، وكانت هذه اخلذيلة أشّد علينا وأوجع يف 

قلوبنا مما يقوم به الرافضة البغاة، ومع هذا الطلب مني برتك الرصخة، أبى 

م الصالة البغاة إال ذلك، فقام منهم ثالثة مسلحون فرصخوا وسابقهم مقي
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نت له باإلقامة مبانة، ومل يشاركهم أحد يف ذلك، فكانت صيحة أبعد أن 

 خفيفة، مل يرّددوها كام يريدون.

فصلينا صالتنا بحفظ ربنا لنا، فلام خرجت من املسزد وجدهتم يف جدال مع 

األخ نارص مخييس، وهو أحد طالب املركز، ينقدهم يف الرصخة يف املسزد، 

ال يليق باملساجد، وليس هو من ذكر اهلل، بل من البدع، إن وأنه أذس للناس و

كان عىل سبيل التعبد، فقلت لواحد منهم: من العامل الذي أفتاكم هبذه 

الرصخة ومن سلفكم؟ فقال هذه براءة من الكفار ومن اليهود، والزم 

نظهرها للناس، فقلنا: هل كان يف عهد الرسول صىل اهلل عليه وسلم؟ قال: 

ا: وهل قاتلهم أم كان يرصخ يف املسزد هكذا؟ فصاح عليه أصحابه نعم، قلن

أن يلحق هبم فرتكنا وذهب، وما كنت أحب أن أناقشهم؛ ألهنم جّهال 

ومحقى، وال يلتزمون بالدليل وال ينزع معهم اجلدال، وهم أوضع من أن 

يتنازل للحوار معهم، وإنام كان كالمي معهم نرصة لألخ نارص الذي دخل 

النقاش، وربام كان معهم يف تلك األيام أبناء قبائل مل يرسخ فيهم  معهم يف

 الرفض، وإنام هم مع املصالح.

وذات مّرة ناقشت أحدهم يف بعض املسائل، فقلت له: أنتم تّدعون ألئمتكم 

وسادتكم العصمة من اخلطأ، وإنام املعصوم رسول اهلل، فقال يل: ورسول اهلل 

ْر ليَذْنبيَك َولي وَ )غري معصوم؛ ألن اهلل قال:  نَاتي اْستَْغفي
وْؤمي ينَي َواملْ ن ْؤمي  (ْلمو
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، فقلت للحارضين: أسمعتم ما قال؟ فقالوا: هذا خطأ، رسول [44]امد: 

 اهلل معصوم، فقلت له: ال أكلمك بعدها كلمة، وذهب.

سهم وعظم وكثر بغيهم عىل العباد والبالد، ويف خالل هذه الفرتة أشتّد بأ

منهم، أنَّ سيارهتم إذا كانت ُيش يف الطريق ومّرت  ومن عزيب ما رأيتو 

بأصحاب املرتات وتأخر عن التحويل بدراجته عنهم، دكموه بالسيارة حتى 

 يقع هو ودراجته عىل األرض، ثم يمشون بّسعة غري عادية.

وذات مّرة بزوار مسزدنا ، مّروا مّسعني وأمامهم رجل عىل دراجته حياول 

جيد جماالً، فركضوه بالسيارة ومشوا إىل السيد اخلروج من الطريق، فلم 

، مقابل ما اً مالي اً فأخِبوه، فاستدعى شيخ ذلك املصدوم، وأعطوه تعويض

تكّّس من تلك الدراجة، ومحل شيخ القبيلة تلك الدراجة وراكبها عىل سيارته 

إىل الورشة واملستشفى، دون أي مطالبة أخرس مقابل إهانة كرامة الرجل 

 د كانوا قاصدين ومتعمدين دذا الفعل.املصدوم، وق

وهكذا كنا نميش يف أعاملنا عىل املرتات حذرين، وإذا رأينا سيارهتم قادمة 

أخذنا جانب الطريق بّسعة، فتمر السيارة من املكان الذي كنا نسري فيه، 

وذات مّرة كنت و راجعاً من السوق عىل املرت، والتقينا نحن وهم عند نقطة 

ة للحكومة، وأنا يف خطّي األيمن، وهم قادمون من اجلهة التفتيش التابع

األخرس يف خطهم األيّس، فرتكوا خطّهم ومالوا عيلَّ بالسيارة فوق مطب 

احلكومة مّسعني ومل يقفوا، وخرجت باملرت عىل الرصيف، ومشيت إىل بيتي 
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 ساملاً واحلمد هلل، وهكذا كانوا دائاًم يمرون بالنقاط احلكومية يف عاهم، فال

 يوقفون، وال أولئك يسألون، فزادنا هذا غاّمً عىل غم.

وبعد أن أحسوا ببعض املعارضة يف سوق عاهم، كالتضّزر من الشعارات 

والدوريات، وقد مسحت بعض الشعارات امللصقة يف اجلدران، قاموا بتزهيز 

ما يقارب مخسة عرش طقاًم من السيارات، ورّكبوا الرشاشات، ومألوا تلك 

بالرجال، ومّحلوا البوازيك والقنابل والقناصات، وخرجوا السيارات 

متزهني إىل سوق عاهم، هبذا املوكب الكبري، واقتحموا النقطة احلكومية دون 

أن يقفوا، ثم دخلوا سوق عاهم يف غاية الكِب والتغطرس، رافعي رؤوسهم، 

قد وّجهوا أفواه البنادق إىل الناس من جوانب السيارات، ورفعوا رؤوس 

بوازيك إىل أعىل، فاستعرضوا هبا ذلك السوق عرضاً وطوالً ثم رجعوا، ال

والسوق ميلء يضّج بالناس، لكن مل يتفوه عليهم أحد بكلمة، ورجعوا بتلك 

الغطرسة، وادنزمة إىل مستقرهم عندنا يف أيب دّوار عند قائدهم، وزادوا عىل 

 هذا البغي بأن وّجهوا الرشاشة إىل ذلك السوق.

يلة أرادوا أن يرعبوا الناس، فبينام نحن نقتسم النوبة يف احلراسة، يف ويف ذات ل

الساعة العانة بالتوقيت الزوايل، رضب احلوثيون بذلك الرشاش عىل سوق 

عاهم بثالث طلقات، ليعلنوا للناس أهنم قد قلبوا العني احلمراء ، وبعد هذه 

تزال الكهرباء الطلقات أمسكنا أماكننا حول املسزد وبيت العائلة، وال 
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عندنا مّسجة، وكأن مل يكن َشء، فساد املنطقة والسوق اددوء، ومل يردوا 

 عليهم وال برصاصة واحدة.

ويف الصباح، جاء اخلِب أن تلك الرصاص استهدفوا هبا السوق وبيت الشيخ 

حسن هادي، الذي كان خيّزن وجيلس معهم، فوقع الرصاص يف الدكاكني، 

 ومل يصب أحد بيشء.

هـ يوم عيد األضحى املبارك، 4146اليوم العان من ذي احلزة، لعام ويف 

أرادوا أن يقلبوا فرحة العيد عىل أهل تلك البالد مّهاً وغاّمً وكدرًا، وأن جيعلوا 

 مكان قوارح وانفزار طمش األلعاب، انفزار املدافع والرشاشات.

للصالة  ففي صباح العيد شغلنا اإلذاعة بالتكبري، واجتمع الناس عندنا

رؤوس اجلبال والتالل، ينظرون إلينا، ويف ذلك اليوم مل  عىل واخلطبة، واحلوثة

يؤذونا بيشء، وإنام وّجهوا عدواهنم إىل مصىل العيد يف عاهم، الذي يؤمهم 

فيه اإلخوان املسلمون، فذهبوا إىل املصىل يف وادي عاهم بتلك ادنزمة، 

سلمني وغريهم، وكان دم فانتهرهم أهل ذلك املصىل، ومن اإلخوان امل

حّراس من حزور كرش والعبيسة، عىل دار القرمن التابع لإلخوان املسلمني، 

 .ووقعت بينهم مشاُة، وقد كانوا يبيّتون ويتأبطون ّنًا،

فرجعوا إىل القائد الرافيض، ومحلوا الرشاشات وصعدوا عىل اجلبال الكبرية 

تابع لإلخوان، وأشعلوها حرباً يف املطلة عىل سوق عاهم، وعىل دار القرمن، ال

القرمن، فرضبوها بالرشاشات  هلل احلرام، ويف يومه احلرام، بدًء بدارشهر ا
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الثقيلة، وكانت هناك مقاومة من حّراس الدار، من بالد حزور، غري أهنا مل 

د، لعدم اإلعداد الكايف والتحصن الكايف والسالح املقاوم  تستمر كثرياً ومل َتو

عدو، فام اضحت الشمس إال وقد سقطت دار القرمن بأيدُّيم، بعد واملكافئ لل

أن شّوهت بقذائف العدو، وتنحى حراسها إىل جبال حزور، وجاءهم تعزيز 

من جهة حزور والعبيسة وكرش، ولكن بعد سقوط دار القرمن بأيدي 

 الرافضة، وعبثهم هبا وبكتبها، وإحراق املصاحف والعبث هبا.

الظهر، وكانت األسلحة التي يستعملها احلوثي واستمرت املواجهة إىل 

ويرمي هبا، بني رشاش ومحيضة وبوازيك ومليات وقنابل، وبعد الظهر بدأوا 

بالرضب باملدفعية، فكانت املدفعية ُر من فوقنا وفوق مسزدنا، وتنفزر يف 

 جبال حزور املطلة عىل عاهم من جهة الرشق ال املقاومة.

تلك اجلبال، حتى ظفروا بقرية أخرس بأيدُّيم واستمر الزحف الرافيض عىل 

تسّمى احلّود، قبيلة بني فارع، وذلك بعد أيام، وقد قام أهلها باملقاومة، ولكن 

انتهت الذخرية عليهم، ونزح أكثرهم إىل مناطق أخرس، ومنهم من بقي 

هناك، واشتّد احلرب، وتقدم الرافضة إىل قرية مزرعة، ودخلوها بسالم، فقد 

ري من أهلها، وهي تقع جنوب نق عاهم، وهذا كله قبل أن واالهم كث

 َتتمع كلمة مشايخ حزور، عىل قتال هؤالء البغاة املعتدين.
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وهكذا كانت احلرب تقف وهتدأ يف بعض الفرتات، وهم يتقدمون شيئاً 

فشيئاً، ويتّسبون يف الشعاب واجلبال، وينترشون انتشار الّسطان يف اجلسد، 

ي عمر، وبني سعيد، للتمكن من قلب حزور ورأسها، مطلع مطلع، إىل بن

ومضت بعض الليايل واأليام يف املشاورات واإلعدادات والتزهزات، 

والبحث عن جهات لتموين املقاومة دذا الزحف الغاشم، عىل بالد املسلمني، 

لكن العدو مل يمهلهم كثريًا، فام شعرت قبائل حزور األبية، إال والعدو قد 

اجلبال املطلة عىل قرس بني عمر، غرب جبل طاّلن املعروف  ُركز يف بعض

 عند أهل تلك البالد، وهو من اجلبال الشاخمة الطول.

فكان هذا التقدم منهم سبباً الجتامع مشايخ حزور، اجتامعاً عاجالً، ومل يكن 

للرتدد، وكثرت املشاورة، فِبزوا دم وانِبس شباب حزور وبعض  هناك جماالً 

 س كّلهم، فبعضهم رجع إىل بيته يتهيّأ ويتزّهز.املشايخ، ولي

، وقد عرفناه بالغرية والصدق،  وخرج الشيخ عيل بن وهبان، جزاه اهلل خرياً

ومعه جمموعة من شباب ورجال الزعاكرة، وبني الدمي، وبني سعيد وبني 

عمر، وقد أوقفوا احلرب التي كانت قائمة بينهم،  يف تلك الفرتة، واَتهوا 

العدو، ومعهم أربعة عرش شنطة ذخرية، يف ذلك احلني، فتقدموا  مجيعاً صوب

إىل الروافض، من جهتي اجلبل الرشقية والغربية، فصالوا عىل العدو صولة 

واحدة، فكانت الغلبة لصالح حزور، وانكّس العدو، ونزلوا هاربني مولني 

ور، األدبار، ومن أدركوه يف مرتسه أماتوه، وتتابع املتأخرون من قبائل حز
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مثل اجلراد، فهبّوا عىل أولئك البغاة املعتدين، فقتلوا منهم مقتلة كبرية، 

 سلحة ثمينة.أوغنموا 

فأخِبين من كان هناك، أنه وقف عىل سبعة عرش قتيالً من الرافضة، قد 

مجعوهم يف مكان واحد، والبعض ال يزالون يف الشعاب واألودية، واستمر 

الرفض، حتى استعادوا مجيع  أصحاب حزور كارين عىل مواقع وفلول

القرس واملواقع، التي سيطر عليها احلوثيون، وأنزلوهم من رؤوس اجلبال إىل 

 الوديان والتالل املنخفضة املطلة عىل سوق عاهم.

إال أن الذخرية قاربت االنتهاء، وغربت الشمس فبقوا يف مواقعهم، وال يزال 

لطويل، وجبل الشتّري الذي احلوثي بيده سوق عاهم ودار القرمن وجبل وَكل ا

 بزوار دار القرمن، وهو جبل طويل، ومعهم عليهام رشاشات.

واستمرت مقاومات احلوثي يف اليوم الثاين؛ ألنه ال يزال مسيطراً عىل هذين 

اجلبلني، وقامت قبائل حزور باالستعداد من جديد والتموين العسكري، 

دماً، إىل تطهري بالدهم من وتوفري الذخرية الكافية ملواصلة الزحف والسري ق

زوري وقبيلته نزس الروافض، وَترك الشيخ القائد املفضال أبو مسلم احل

الشزاعة، وصاح يف الناس ومجع القبائل، وحّرضهم بشّدة وغرية، عىل قتال 

 هؤالء، فتداعت القبائل وحلقت برايته وركبه، وسارت معه.
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جهود كبرية، ومشاورات وهكذا الشيخ احلكيم امد بن صالح الزعكري، له 

ول األمر للشيخ أحكيمة، وأراء سديدة، فكانت قيادة القبائل واملقاتلني يف 

املحنك أيب مسلم احلزوري الزعكري، فقام بزهود عظيمة، يبتغي األجر من 

اهلل، وأثقلته املسؤولية والقيادة كثريًا، ثم حّولت القيادة العامة للحروب، 

، وأصبح الشيخ أبو مسلم مسؤول التموين للشيخ امد بن صالح الزعكري

عىل اجلبهة، وكان املشايخ مجيعاً بعد اجتامع الكلمة، جيلسون يف جملس واحد، 

للتشاور وإدارة احلرب بدون استقالل أحدهم برأيه؛ ألن العدو واحد، 

وبلدهم واحد، وعقيدهتم واحدة، وعرضهم واحد، فهم أمام عّدو ال 

يد الصف، وقد قاموا هبذا الواجب بتوفيق اهلل يرمحهم، فالواجب عليهم توح

 دم، فشكر اهلل دم.

ومما يدل عىل صدقهم وابتهم للخري، أهنم تناسوا مجيع اجلروح التي خّلفتها 

احلروب القبلية، بني أكثر القبائل هناك، ووجهوا أسلحتهم كلها نحو أعداء 

 اهلل ومالئكته ورسله وكتبه والصاحلني من عباده.

ب ما رأيت وسمعت، أن احلرب كانت قائمة يف حزور، بني ومن أعز

قبيلتي، بني عمر، وبني سعيد، وقد وقعت مقاتيل من الفرقني، ومل تكن هذه 

احلرب أول حرب تشعل بينهم، بل هناك حروب سابقة، وقد صار ضحيتها 

 كثري من القتىل واجلرحى، من الفريقني.
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، لكنهم أطفأوا نارها يف أرسع ومع ما حصل ووقع بينهم من احلروب املتكررة

ما يكون، وتناسوا قتالهم وجرحاهم، وتوجهوا مجيعاً بأسلحتهم نحو 

احلوثي، فقاتلوه وأخرجوه من بالدهم، وأسأل اهلل أن يوفقهم لرتك العودة إىل 

اإلقتتال فيام بينهم مدس احلياة، ويفتحوا صفحة جديدة، لإلخاء واملودة 

رىض وألقوهتم وهيبتهم، وأسلم لدينهم، والتعايش السلمي، وذلك أبقى 

 لرهبم وخالقهم.

واستمرت احلرب يف تلك األيام والليايل، وكانت هناك ااولة من قبائل 

حزور للتقدم والزحف، عىل مقدمة العدو؛ إلخراجه من بقية بالدهم 

وادزوم عليه يف عقر داره، إال أن الرشاشات التي ال تزال عىل جبل الشتّري 

تضايق املتقدمني وُنعهم من التقدم، وهكذا احلميضة، التي  وجبل وكل،

 َتمل عىل متنها رشاشاً ثقيالً، مذت كل من أراد التقدم إليهم.

وكذا استعملوا اداونات وكل ما عندهم من قوة، وشعر احلوثي باخلطر، 

عندما رأس توافد قبائل حزور من مجيع اجلبال والقرس، منصبني إىل هذا 

بالني بأسلحته الثقيلة، وهيلامنه وإعالمه، فاستدعى احلوثي جلنة العدو، غري م

 من حزة وغريها للصلح، ليسرتيح قليالً ويستعيد نشاطه.

فتواصلت اللزنة مع بعض مشايخ حزور، واخلميسني، لإلجتامع من أجل 

توقيف احلرب، ومناقشة بنود الصلح، فوافق بعض مشايخ حزور عىل 

قية مناطق حزور، والرتاجع إىل منطقة أيب الصلح، برشط االنسحاب من ب
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دّوار، التي يسكنها احلوثي من أول يوم، واخلروج من سوق عاهم ودار 

 القرمن، والنزول من تلك اجلبال، وعدم العودة إىل بالد حزور.

فوافق احلوثي عىل اإلنسحاب والرتاجع إىل مقره يف أيب دّوار، بمديرية مستبأ، 

بائل حزور، فأخذت مجيع تلك اجلبال فانسحب احلوثي، وَتركت ق

واملواقع، احلساسة، التي تكشف َتركات احلوثيني، وتضيّق عليهم، 

واستعادوا هبذا الصلح دار القرمن، وسوق عاهم، بام فيه إدارة األمن 

احلكومية، واملبنى العسكري الكبري، واملعهد، وكلها مواقع قاتلة للحوثي، 

 داين، السيام جبل املشتّبة واجلرايب.ومطلة ومرشفة عىل بيت قائدهم امل

عىل العدو، واستعادة  فكان يف هذا الصلح خرٌي وفرٌج كبرٌي، واستعالٌء وظهورٌ 

لتلك املواقع احلساسة املرتفعة، التي كانت تعيق جبهة حزور كثريًا، وصدق 

ْلحو َخرْيٌ )اهلل إذ يقول:  ، وإن كنا نحن نعلم أنه ال [468]النساء:  (َوالصه

ة وال فائدة من املصاحلة مع الروافض؛ لعدم وفائهم، وكثرة كذهبم، ثمر

، وخرياً كبريًا، عظيمٌ  رشوط، إال أن الصلح كان فيه نفعٌ وتنصلهم من تنفيذ ال

يف  رفوها منذ ولدهتم أمهاهتم، وصيٌت وهيبةٌ وعّزة لقبائل حزور، مل يع

نرص دينه، وعظّم القبائل والعشائر، مل ينالوه من قبل، وهذا وعد اهلل، ملن 

وَن )نعه، ومحى محاه،  افو وَن يفي اأْلَْرضي خَتَ ْستَْضَعفو يٌل مو
توْم َقلي ْن وا إيْذ أَ رو َواْذكو

يه  َن الطَّ
ْم مي هي َوَرَزَقكو ْم بينَرْصي َدكو ْم َوَأيَّ مو النَّاسو َفآَواكو ْن َيتََخطََّفكو ْم أَ كو بَاتي لََعلَّ
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ونَ  رو نْ ) ،[62]األنفال:  (َتْشكو يَ يزٌ َولَ يٌّ َعزي َ لََقوي هو إينَّ اهللَّ و و َمْن َينْرصو نَّ اهللَّ َ  (رصو

 .[10]احلج: 

فتمَّ انسحاب احلوثي من مجيع املناطق التابعة ملديرية كرش، وانزوس إىل منطقة 

أيب دّوار، جيّر أذيال اخليبة وادزيمة، ووضعت احلرب أوزارها، ولكن كل 

ًا من اآلخر، وكلٌّ ماسك حذره من اآلخر، كل يتوجس ن اً واحد مخذ

 ملوقعه، ومضت فرتة من الزمن، قريب الشهر، واحلال هذه.

ثم اسرتاح احلوثي واستعاد نشاطه، وهيّئ نفسه حلرب جديدة، وبدأها 

بالتحّرش وتسلل بعض أفراده إىل سوق عاهم، ووجدوا دم من يفتح دم 

ون أمرهم، حتى املزال، ويؤوُّيم يف بعض البيوت التي خيتفون فيها، ويتدارس

وجدوا من َتّسس دم، وأخِبهم بمكان الشخص الذي كان يرمي بالرشاش 

عليهم، من بني سعيد، وقد كان يف ورشة يف عاهم، فغدر به الرافضة، يف أيام 

الصلح، فأطلقوا عليه النار، وهربوا بعد إصابته، وأسعفه أصحابه إىل 

 ، وهو حالة خطرة.املستشفى

أفراد حزور رماية، يف بيت الدكتور الضاعني،  وهكذا حصلت بينهم وبني

أدت إىل إصابة رجل من حزور، برصاصة، وأصيب أحد احلوثيني أيضاً 

بأخرس، أطلقها عليه رجل من حزور، وأصيب الدكتور الضاعني برصاصة  

يف كتفه، وأخذ إىل املستشفى، وبعد هذا تأزمت األمور، وعادت نار الفتنة، 

ان، وإطالق الرصاص من اجلانبني، وكلٌّ يف مكانه، من ورجعوا إىل تبادل النري
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غري تقدم واحد منهام عىل اآلخر، وكان احلال حينها، أن كثرياً من مشايخ 

حزور وقبائلها قد رجعوا إىل منازدم وأعامدم، وتفرقوا يف القرس بعد ذلك 

الصلح األول، ألن نار احلرب قد خبت، فقام الشيخ أبو مسلم، ومن كان معه 

إىل الرجوع إىل اجلبهة، وأن عدوهم مل ينس ، باستدعاء القبائل، يف اجلبهة

 جروحه وقتاله.

وأنه قد نقض الصلح،  وخان العهود، وال بد من التصدي له، فلبّى نداءه 

رجال وشباب كثري، من شتّى قبائل حزور، فاجتمعوا إليه، وتشاوروا يف 

، يف أيب دّوار، أم يبقون أمرهم، هل يباغتون العدو بادزوم يف عقر داره

ينتظرون تقدمه إليهم، فلم جيتمع أمرهم عىل الفور، وطال احلوار، طيلة 

الليل، وكان الشيخ أبو مسلم قد أعطاهم الذخرية، وأعدهم للهزوم عىل 

مواقع العدو، فربام كثرت اآلراء، ولكن الشيخ أبا مسلم صّمم وعزم عىل 

يلته، فوافقوا عىل ذلك، فصلوا قب إعداد جمموعة للهزوم، وكان أكثرهم من

 زر، ثم تقدموا إىل عدوهم، فاقتحموا عليهم.الف

فانفزرت حرب عنيفة، ورضب احلوثيون، بأنواع األسلحة، فسقط قتىل من 

الفريقني، واشتعلت احلرب إىل ظهر ذلك اليوم، وقتل سبعة، كلهم من قبيلة 

هلل عليهم، وبقيت رمحة ا يالشيخ أيب مسلم، منهم أٌخ أليب بشري احلزور

ِبي، مل يستطيعوا التوصل إليها، وقتل من احلوثيني  جثثهم عّدة أيام فوق الكو
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عدٌد، وجرح مخرون، وأخِبين شخص كان ال يزال ساكناً هناك، بأن مسزدنا 

 .(1)قد امتأل بالقتىل واجلرحى من احلوثيني، والعهدة عليه

، بالرعب الشديد، وباملقابل وكانت هذه ادزمة دا أثرها البليغ عىل احلوثيني

أثارت قبائل حزور، عىل قتالهم، فهبوا إىل اجلبهة، وامتأل هبم السهل واجلبل 

أن ثبتت هذه القبائل أمام العدو، يّّس اهلل التعاون  دواملواقع يف اجلبهة، وبع

معهم، من عّدة جهات، بالتموين احلريب، بتوفري الذخرية، والتموين الغذائي 

أهل اخلري والكرامة والنرصة والوفاء، من جهات عّدة، وذلك  للمزاميع، من

 من فضل اهلل عليهم.

فقد تركوا األموال واألوالد واملساكن، وخرجوا َتت أجيج املدافع، وهزيز 

الرشاشات، وقذائف اداونات، فأكرمهم اهلل وأعزهم اهلل وأعطاهم اهلل، هيبة 

من كان من ذوي األطامع  يف الناس، وعّزاً ونفاً، وذكراً حسنا، وأما

واملصالح الدنيوية، فليس له حظ من هذا الثناء، وليس له من األجر عىل 

 جهاده هذا من َشء.

 واستمرت هذه اجلبهة عىل خري، خالل هذه الفرتة، وكانوا حاجزًا منيعاً 

أمام هزوم وزحف احلوثي عىل مسافة ال تقل عن سبعة كيلو مرت،  بفضل اهلل،

وكنا نحن معان أهل السنة، قد يّس اهلل لنا التعاون مع  َتت سيطرة حزور،

ة، بالتوعية واخلطابة واملحارضات، والقيام بتزهيز مؤخرة للزبهة، ههذه اجلب

                                                           

 د أن أخذه الحوثة األشرار واستولوا عليا.نأي ع (1)
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قامت بتموين الذخرية والغذاء للمزاميع، وُت املؤخرة عىل خري، ويّّس اهلل، 

زاهد الشيخ دا كل خري، وكان هذا بفضل اهلل أوالً، ثم بزهود العالمة، امل

عبدالرمحن حييى بن عيل احلزوري، الذي جاهد الرافضة بامله  ضل أيبالفا

ولسانه وقلمه وعلمه، وخرج عّدة مرات ليقاتلهم بيده، وقد محل سالحه، إال 

أن طالبه ال يرضون له اخلروج، حرصاً عىل سالمته وعافيته، ويقولون: نحن 

 نكفيك مؤنتهم.

وجده، وسانده كثري من  هوائلة، بزهد ةهفقد تعاون مع جبهة حزور وجب

املشايخ الفضالء، وطلبة العلم األجالء، يف تأسيس وتقوية اجلبهتني، فيّّس اهلل 

دم ما يريدون ويؤملون، من دفع عدوان املعتدين، وبغي الباغني، ومكر 

 املاكرين، بمعونة من اهلل رب العاملني.

صنعاء، ومشايخ فضالء،  وممن شارك يف تأسيس تلك املؤخرة، طلبة علم من

منهم الشيخ عبدالرزاق النهمي أبو بكر، والشيخ أبو احلسن عيل احلزاجي، 

والشيخ أبو جماهد، واألخ معصار احليمي، ومعهم ثّلة من طلبة العلم، 

فاستقبلناهم يف البالد، ورسنا معهم إىل تلك البالد، ملعرفتنا بالطريق اآلمنة، 

ملطبخ وعّدة السكن، فاستوطنا أحدس ووصلنا عىل خري، ومعنا عّدة ا

 املدارس، يف تلك البالد، ونزلنا فيها، ورتبنا أمورنا.

ويف اليوم الثاين مبانة، بدأنا بالطبخ وتوزيع األطعمة عىل املزاميع، وكنا 

نطبخ بأنفسنا يف أوائل األيام، حتى استأجرنا من يعيننا عىل الطبخ، وما 
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وة متحابون، وشعرنا بالِبكة يف األوقات، أحسنها من أيام، عشناها هناك، إخ

فكنا نطبخ الطعام ونلقي الدروس واملحارضات واخلطب دون أي ملل، 

وكان الشيخ عبدالرزاق والشيخ أبو احلسن احلزاجي، جيلسون يف عرص كل 

 يوم مع مشايخ القبائل، ملناقشة األمور التي هتم اجلبهة.

ونصحهم، وكنت أقيم ألصحاب ويقوم املشايخ بتوجيه احلارضين وتوعيتهم 

املؤخرة درساً يف كتاب اجلهاد وأحكامه، من زاد املعاد، وكنا ننزل إىل مقدمة 

اجلبهة بالطعام ونوزعه بأنفسنا يف أوقات الثالث الوجبات اليومية، ونواجه 

من العوام أو بعضهم أموراً ال يطاق الصِب عليها، ولوال أننا يف ذلك املوطن 

ال نطيق الصِب عىل سامعها، ولكن صِبنا هلل، واحلمد هلل عىل  أمام العدو، ربام

ذلك، وكذلك شاركنا يف املؤخرة، إخوة من أفلح وجياح وبني رسام 

واخلشم، وغريها، شكر اهلل للزميع جهودهم وسعيهم، وكل هؤالء أعانونا 

بحراسة املؤخرة، وتوزيع األطعمة وناء املحتاجات وغري ذلك، وكانت 

 د هناك بأيدي أهل السنة خطابة وتدريساً وتوعية.مجيع املساج

وممن تعب معنا كثريًا، وقام بزهد عظيم يشكر عليه، األخ الفاضل 

عبدالرمحن القديم اجلياحي، واألخ املقدام املوصل للطعام، عيل بن شاور 

األفلحي، فكان يذهب بالطعام إىل املقدمة، ويف أماكن مكشوفة للعدو، 

عليه من هاهنا وهاهنا، ويسلمه اهلل، وكم كان فكانت طلقات الرصاص 

 يصِب عىل أذس اجلاهلني، فززاه اهلل خريًا، ويّس له طلب العلم.
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وأما األخ عبدالرمحن القديم فكان يسعف اجلرحى، ويأيت بالغذاء والذخرية 

عىل سيارة الدعوة، هو وبعض اإلخوة معه، ويستهدفهم العدو أكثر من مّرة، 

 لمهم اهلل.بإطالق النار، ويس

وكنت ذات يوم معه يف السيارة، فلام مررنا بوادي عاهم وكان مكشوفاً 

للعدو، أطلقوا علينا الرصاص فمرت من فوق رؤوسنا، دا صوت مفزع، 

 فأرسعنا السري، وسّلم اهلل.

وبعد هذه الفرتة رجع الشيخ عيل احلزاجي والشيخ عبدالرزاق النهمي، 

معنا األخ معصار احليمي، فأعاننا اهلل عىل ذلك، وأوكلوا املسئولية إلينا، وبقي 

 وصِبنا عىل مشاكل العوام هناك،.

وبعد فرتة نزل الشيخ أبو عمرو احلزوري إلينا، وأقام عندنا يف اجلبهة، 

وكانت له دعوة وَتركات وزيارات وجلسات، مع املشايخ، وحصل فيها 

ادي مور، ثم ذهب خري كثري، ونفع طيب، وقام بزيارات للزبهة الرشقية يف و

األخ معصار إىل صنعاء زيارة، وبقينا هناك، أنا والشيخ أبو عمرو، والقديم، 

 وعيل شاور، وكانت أمورنا مرتبة عىل خري.

ثم سافرت للعالج من مرض شغلني، إىل صنعاء، وتوىل املسؤولية الشيخ أبو 

حلوثي عمرو، حتى توقفت اجلبهة عىل ذلك الصلح األخري، الذي مل ينفذ فيه ا

أي نط من الرشوط، إىل وقتنا هذا، وال يزال الرافضة مسيطرين عىل مديرية 

مستبأ، ومنطقة أيب دّوار، بام فيه مركز أهل السنة واجلامعة ومسزدهم، وال 
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عىل اجلبال، وتقع بينهم رماية يف  اً يزال أناس من أبناء قبائل حزور، حراس

 بعض األوقات يف الليل.

نه وكرمه أن يطهر تلك البالد من الروافض املغتصبني، ونسأل اهلل عزوجل بم

والبغاة املعتدين، وأن يرد ألهل السنة مركزهم، وأن حيرره من هؤالء املحتلني 

الظاملني، وأن يرد النازحني إىل منازدم أمنني مطمأنني، وهبذا نكون قد انتهينا 

لتي وقعت من كتابة هذه األوراق املخترصة، بذكر بعض احلوادث واألمور ا

ودارت يف جبهة هنم وحزور، وكانت كتابتي عىل عزالة وشغل ومرض، 

ولكن تلبية لطلب إخواين طلبة العلم، أن أكتب دم ما رأيت، بكوين قد 

عايشت كثرياً من الوقائع هناك بنفيس، وهذا من التعاون عىل الِب والتقوس، 

بعض ما مل  وأظن أن غريي قد كتب يف هذا الصدد، ولعل يف هذه األوراق

يكن يف غريها، وكم من قضية يكتب فيها أكثر من كاتب، فيكون عند هذا ما 

ليس عند هذا، وكل يكمل اآلخر، واهلل أعلم، واحلمد هلل رب العاملني، 

والصالة والسالم عىل نبيه األمني، سبحانك وبحمدك ال إله إال أنت 

 أستغفرك وأتوب إليك.

 جبهة حزورعنواهنا: إلقاء النور عىل أحداث 

 أو: انرشاح الصدور بسامع أخبار جبهة حزور

 كتبه: أبو أسامة/ جِبان بن عيل بن امد السودي

 هـ 4141/ صفر/44كان الفرا  منها: يوم الثالثاء/
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 عرش: اخلامسالفصل  -*

 ما حصل من الغزوات يف دار احلديث السلفّية بدّماج 

 .حرسها اهلل

 [غزوة املرشحة ومتارس عنان:] 

ّر معنا يف الفصل العان، أن من بوائق ومكر تلك الوسطات التي كانت تأيت م

قاف إطالق النار، فإذا تّم ذلك، ُّكن يإىل دّماج من أجل املفاوضات، أن يتم إ

احلوثة األنار من التقّدم والزحف ليالً، وبناء املتارس شيئاً فشيئاً، حتى 

وحتى قربوا من الِباقة،  واقع،وصلوا املرشحة، ومتارس عنان، وغريها من امل

 يف اآلونة األخرية.

والشاهد من هذا، أن هذه األماكن صارت تشّكل خطرًا علينا لقرهبا، وذلك أن 

هؤالء الفّزار صاروا يتمكنون من القنص الشديد والدقيق عىل ممراتنا وسكناتنا، 

 وقونص كثري من إخواننا بسبب ذلك.

حييى حفظه اهلل بادزوم عىل تلك األماكن، فقام  أمر شيخنا فلام اشتد األمر علينا،

 ،، ورسم خطة للهزومحفظه اهلل بعض إخواننا، وهو األخ فيصل اجلزائري

عىل لسان صاحب  وتفصيلها نحها ونّفذت هذه اخلطة، بحمد اهلل كم سيأيت

وكان هذا  حفظه اهلل، اجلزائري فيصل ،املقدام اخلطة وقائد ادزوم، األخ البطل

 .بأحد عرش يوماً ، ركة الِباقةبعد مع
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 قال األخ فيصل اجلزائري حفظه اهلل:

عىل  ،الذي قام به احلوثيون الزنادقة الظلمة ،بعد أحد عرش يومًا من ادزوم

 ،وكان النرص بعد فضل اهلل تعاىل ،نما يملكوباداونات ومجيع  ،إخواننا يف الِباقة

عىل املركز والطرق ومتارس  ،نصد احلوثيون القإلخواننا األبطال، بعد ذلك شّد 

 ،الشيخ حيي حفظه اهلل تعاىل بادزوم شار عليناأف ،إخواننا يف مل مناع والِباقة

بفضل اهلل  ،طالب العلم وأهل البالد الشزعان من ،فانتدب اإلخوة األبطال

عىل احلوثيني  ،للقيام هبزمة نسة واكمة ومتقنة ومدروسة -سبحانه وتعاىل 

ولسان املرشحة  ،تارس عنان املطلة عىل الِباقة من اجلهة الغربيةاملتواجدين بم

 ،وطرقه ومتارس إخواننا مل مناع من جهة اجلنوب عىل الِباقة ،املطل عىل املركز

 فكان موقع لسان املرشحة الذي استوىل عليه احلوثيون موقعًا اسرتاتيزيًا .

إىل سبع  ،أهل البالدمن طالب العلم و ،فبعد هذا قمت بتقسيم اإلخوة األبطال

وأعطيت لكل قائد املهمة  ،ثم جعلت عىل كل جمموعة قائدًا دا ،جمموعات

فزعلت ملتارس ، التي سوف يقوم هبا عند ادزوم عىل احلوثيني ،والتوجيهات

ثم جعلت مقسم الرويس قائدًا عىل هذه املزموعات  ،عنان ثالث جمموعات

التي سوف هتزم عىل  ،وعة األوىلويف نفس الوقت قائدًا عىل املزم ،الثالث

 .متارس عنان من اجلهة الغربية

 ،وأما املزموعة الثانية التي سوف هتزم عىل متارس عنان من اجلهة الرشقية

أي جمموعة  ،جعلت عليها سعد األشموري قائدًا دا، وأما املزموعة الثانية
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 جعلت جمموعةثم  ،أيمن الليبي حفظه اهلل تعاىل ،جعلت قائدًا عليها ،الكمني

 .قائدًا عليها ،وجعلت العيساوي الليبي ،) جمموعة اإلسناد (  وهي رابعة،

وكنت أنا  ،هزوم عىل لسان املرشحةللجعلتها  ،وأما املزموعات الثالث املتبقية

التي سوف هتزم عىل  ،ويف نفس الوقت قائدًا عىل املزموعة األوىل ،قائدًا عليها

أي َتت  ،القناصون من احلوثيني من الواجهة التي يوجد فيها ،لسان املرشحة

 .العدو مبانة

 ،وأما املزموعة الثانية التي سوف هتزم عىل مقدمة املرشحة من اجلهة الشاملية

جعلت  ،جعلت عليها أحد اإلخوة، وأما املزموعة الثالثة وهي جمموعة احلامية

 عليها األخ أكرم الغيثي حفظه اهلل .

َتركت املزموعات  -وجل عز  اهلل بتوفيق –طنا له بعد هذا التقسيم الذي خط

باَتاه اددف املكلف  ،وعىل لسان املرشحة ،لفت بادزوم عىل متارس عنانالتي كو 

أن جيتمع باإلخوة يف  ،وكنت قد كلمت األخ مقسم الرويس رمحه اهلل ،به ليالً 

 بعض التوجيهات والنصائح األخرية قبل ادزوم . ئهمإلعطا ،جحر الضبع

  :نقل املزموعاتت

 ،بدأ مقسم الرويس رمحه اهلل ،جمموعات عنان: عندما حان وقت ادزوم :أوالً 

عىل حسب التخطيط  ،بالتنقل اَتاه متارس عنان ،واإلخوة األفاضل األبطال

بدءًا من  ،من اجلهة الغربية ،املسبق، فكان تنقل جمموعة مقسم الرويس رمحه اهلل

همتها القضاء عىل من كان متواجدًا من احلوثيني يف وم رمحه اهلل، ،مرتس عبدالنور
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أحد عرش  ،وكان عدد جمموعة مقسم الرويس رمحه اهلل ،من تلك اجلهة ،املتارس

 .طالباً 

 ،نقلها من جهة طريق البوزةفكانت تَ  ،وأما جمموعة سعد األشموري رمحه اهلل

 ،اجلهة الرشقية ومهمتها القضاء عىل من كان متواجدًا من احلوثيني يف املتارس من

 عرشة طالب. ،وكان عدد جمموعة سعد األشموري رمحه اهلل

كانت  ،التي كانت َتت قيادة األخ أيمن الليبي حفظه اهلل ،وأما جمموعة الكمني

وجمموعة  ،جمموعة سعد األشموري رمحه اهلل ،مهمتها محاية ظهر املزموعتني

عند هزوم إخواننا  ،ويف نفس الوقت كمني لكل من هرب من العدو ،املرشحة

 .وكان عدد هذه املزموعة أحد عرش ،املرشحة جهةعىل 

إذا أوخذت  ،كانت مهمتها اإلسناد ،وأما جمموعة العيساوي الليبي حفظه اهلل

وكان عدد املزموعات التي ستهزم عىل متارس عنان ، إخواننا قيَبل نْ املرشحة مي 

احة الشاسعة الكبرية ملنطقة هو املس ،طالبًا، وسبب جعل هذا العدد للهزوم (44)

 .متارس احلوثينيكثرة لو ،عنان

 ،ويف نفس الوقت الذي بدأ فيه تنقل املزموعات :تنقل جمموعات املرشحة :ثانياً 

قامت املزموعات التي ستهزم عىل لسان  ،التي ستهزم عىل متارس عنان

ت املزموعة فكان ،بالتنقل وكان تنقلها من جهة املزارع املحيطة بالوادي ،املرشحة

من الواجهة  ،مهمتها ادزوم عىل لسان املرشحة ،طالب (2)األوىل والتي عددهم 

 .والقضاء عىل من كان متواجدًا من احلوثيني ،)َتت العدو مبانة (
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ومهمتها ادزوم عىل مقدمة  ،طالب (40)وأما املزموعة الثانية فكان عددها  

 املرشحة من اجلهة الشاملية .

 ،ومهمتها محاية ظهر املزموعتني ،طالب(8)الثالثة كان عددها  وأما املزموعة

املرشحة أصبحت جمموعة  وإذا تم االستيالء عىل ،عند ادزوم عىل لسان املرشحة

 ،دوـمزموعات إَتاه العـوبعد هذا التنقل الذي قامت به كل ال، إسناد دم

 :ما ييلدث ـح

  :جمموعات عنان

 ،نقلها يف غاية الدقة والّسية التامةكانت تَ  ،جمموعة مقسم الرويس رمحه اهللوهي 

وقتل من فيها من احلوثيني، وبعد هذا حصل  ،مما أدس إىل أخذ املتارس العلوية

واحلوثيني املتواجدين يف متارس عنان  ،بني إخواننا الطالب األبطال ،اشتباك

 ،حوثينيبالنسبة لل ،كان حساسًا جداً  ،من جهة الزيلة، ألن ذلك املكان ،السفىل

 .لتواجد خمازهنم هناك

 ؛هو استعامل القنابل بشدة ،الذي قام هبا إخواننا ،املباغت االشتباكوكان مقدمة 

 ألن تأثريها عىل العدو أكثر من الرصاص، وأخِبنا أخونا أيمن الليبي حفظه اهلل

 ،بأنه ملا هزم مقسم الرويس رمحه اهلل ،الذي كان قائدًا عىل جمموعة الكمني

 .مل يسمع رصاصًا كثرياً  ،ته عىل احلوثيني من جهة الزيلةوجمموع

مما أدس إىل قتل  ،وهذا مما يوحي بأن اإلخوة دخلوا عىل احلوثيني عىل حني غرة

 ألنه مل يوجد ردة فعل من احلوثيني من جهة الزيلة. ؛كثري من احلوثيني
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ملتارس باَتاه ا ،كان تقدم جمموعة سعد األشموري رمحه اهلل ،ويف هذا الوقت

 ،قناصًا حوثيًا يرمي بشدة عىل املتارس ،حيث كان يوجد يف هذه املتارس ،الرشقية

مما أوقف تقدم مقسم الرويس رمحه اهلل ملدة  ،التي أخذها مقسم الرويس رمحه اهلل

فخرج األخ سعد  ،اص عن الرماية باَتاه إخواننايسرية، وفزأة توقف القنّ 

ألننا مل نسمع  ؛بعد أن ذبح القناص ،اصمن مكان القن ،األشموري رمحه اهلل

ثم قال سعد األشموري رمحه اهلل بصوت مرتفع : يا  ،رضب رصاص من سعد

قال سعد: لقد أكملت، فقال  مقسم الرويس، فقال مقسم الرويس رمحه اهلل: نعم،

 له مقسم الرويس رمحه اهلل: تعال عندي .

تقدم مقسم الرويس  ،بحاً بعد مقتل القناص عىل يد سعد األشموري رمحه اهلل ذ

وقام بتمشيط  ،الذي خيرج عىل الِباقة ،باَتاه سعد من جهة الشعب ،رمحه اهلل

ثم رجع مقسم الرويس رمحه اهلل ، حتى التقى بمزموعة الكمني ،املتارس كلها

 فيها . وُرتسواومن معه إىل املتارس التي أخذوها 

 :تنقل جمموعات املرشحة

 ،من جهة الوادي بني املزارع ،نقل املزموعاتم تَ ت ،عندما حان وقت ادزوم

انقسمنا إىل ثالث فرق: فرقة هتزم كام  ،وعند وصولنا إىل َتت اددف مبانة

 ةويكون تنقلها من َتته، وفرق ،عىل لسان املرشحة من واجهة العدو ،سبق الذكر

ىل وتكون محاية وإسناد يف نفس الوقت، وفرقة هتزم ع ،تم توزيعها يف املزارع

 ؛مهمتها البدء بادزوم ،مقدمه املرشحة من جهة الشامل، وهذه املزموعة األخرية
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للهزوم عىل املرشحة من  ،إلعطاء فرصة للمزوعة األوىلو ؛إلرباك العدو

 .الواجهة التي كان يتواجد فيها قناصو الرافضة

فوجئت املزموعة الشاملية بالرماية العشوائية من  ،فعند صعود املزموعتني

واسن بن عبداهلل  ،مما أدس إىل إصابة األخ امد مهدي حربان يف ركبته ،ثيحو

فانسحبت املزموعة الشاملية، فقام قائد املزموعة الشاملية  ،الشاعث يف رقبته

املتواجدين يف لسان  ،وأدت هذه الرماية إىل انتباه القناصني احلوثيني باالنسحاب،

 .يف حال الصعودونحن  ،فقاموا بالرماية علينا ،املرشحة

فأدس هذا إىل تشتت جمموعتي إىل فرقتني: فرقة ذهبت باَتاه الَعَلم يسار املرشحة، 

كان  ،وأنا بمفردي ذهبت باَتاه لسان املرشحة، وأما الفرقة التي انفصلت عني

قاموا  ،وحيدر الرويس رمحهم اهلل ،وامد أمني اإلندونييس ،فيها مبارك الليبي

الذي كان  ،املتقدم جهة الِباقة ،وا عىل مرتس احلوثينيحتى خرج ،بتسلق اجلبل

 .نا يف الِباقة واملركزيقنص منه احلوثيون عىل إخوان

ثم بدأوا ، فقتل بعض احلوثيني ،برمي ثالث قنابل عليهم الرويس، فقام حيدر

من أين  :وأصبحوا يقولون ،مما أدس إىل ارتباك احلوثيني ،باالشتباك مع احلوثيني

إال مرتسًا متأخرًا  ،! وقتلوا كل من كان يف تلك املتارس من احلوثيني؟يةتأيت الرما

 ،فأصابوا األخ امد أمني ،ففوجئ اإلخوة بالرماية العشوائية، مل يروه اإلخوة

عىل ارتفاع عرشين  ،حتى سقط من أعىل اجلبل إىل أسفله ،بطلقة قاتلة يف الرأس

 .مرت تقريباً 
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، فقام اً كثري اً فكان ينزف وخيرج منه دم ،تفه األيّسيف ك اً وطلقة أصابت األخ مبارك

من النوع  اً ألن مبارك ؛لوقف النزيف ،برضب إبرة ملبارك ،رمحه اهلل الرويس حيدر

 ،ل سالح األخ حيدر الرويسإذا سال منه الدم، وبعدها تعطّ  ،الذي ينزف بّسعة

وواصل ، القتال عال يستطيكان مصابًا  اً ألن مبارك ؛فقام بأخذ سالح األخ مبارك

فأراد األخ مبارك أن يرجع بسبب  ،يف االشتباك مع احلوثيني الرويس األخ حيدر

فانسحب األخ  ،فرمه حيدر فنزل إليه فظن أنه مات ،إصابته فسقط من فوق اجلبل

 كام أخِبنا بذلك األخ حيدر رمحه اهلل. خوانه،إملساعدة  ،حيدر باَتاه الِباقة

حتى وصلت  ،واصلت التنقل باَتاه لسان املرشحة ،خوةأما أنا ملا انفصلت عن اإل

مرت، فالتفت خلفي لكي أنظر إىل 60-43عىل بعد  ،إىل أقرب مرتس للحوثيني

التي أدت إىل تفرق  ،بسبب الرماية العشوائية ،جد نفيس وحيداً أف ،اإلخوة للهزوم

ملرشحة ظنًا مني أن اإلخوة مازالوا متواجدين َتت ا القهقرس،اإلخوة، ثم رجعت 

 .فتيقنت أين وحيد ،فلم جيبني أحد ،فأصبحت أنادي عىل اإلخوة، معي

وال أستطيع  ،ألنه بدأ ضوء النهار يظهر ؛فاختذت مرتسًا صغريًا من احلزارة

ترقبًا لفرصة  ،حتى اليوم الثاين ،فزلست يف ذلك املرتس ،بعدها االنسحاب

حتى  ،يف الليل نسحاباالومل أُكن من  ،ألن الليلة كانت مقمرة االنسحاب؛

فانسحبت بتوفيق  ،قبل الفزر بدقائق لالنسحابفوجدت فرصة  ،غاب القمر

 حتى خرجت عىل إخواين يف متارس مل مناع . ،إىل بر األمان ،من اهلل
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 :سبب مقتل إخواننا يف متارس عنان 

 وهي أنه ،كنا اتفقنا من قبل ادزوم عىل إشارة معينة يف وقت معني السبب األول: 

عىل أنه تم السيطرة  ،نقوم برضب إشارة تنبيه ،املرشحة من يد احلوثيني أخذإذا تم 

 وقتل من كان فيها. ،عىل املرشحة

أن  ،خترج من عند احلوثيني، فظن مقسم رمحه اهلل ،ففوجئنا باإلشارة املتفق عليها

بأنه قد ُت السيطرة عىل  ،فرد بنفس اإلشارة ،اإلشارة خرجت من عند إخواننا

 ظنًا منهم أن األمور كلها َتت سيطرة الطالب. ،متارس عنان، فزلسوا هناك

بعد رؤيتهم لإلشارة  ،بالتكبري والتقدم باَتاه املرشحة ،فقامت جمموعة اإلسناد

وليست من  ،أن اإلشارة فيها شك ،أدم اهلل اإلخوة ،ولكن بحمد اهلل ،املتفق عليها

ومل يصب  ،حلوثي يقنص عليهممّسعني وا ،فانسحب بعض اإلخوة ،إخواننا

 َفتويقن أن اإلشارة ليست من إخواننا. ،منهم أحد

من كل  ،الثقيلة باألسلحة والقصف ففوجئوا بالرضب ،وأما مقسم واإلخوة

وواصلوا القتال  ،فصمد اإلخوة األبطال رمحهم اهلل ، منذ أن طلع النهار،اجلهات

 ؤرس منهم أحد.ومل يو  ،حتى قتلوا مجيعاً 

حلال طالب العلم يف ذلك الوقت،  ،لعدم توفر أجهزة االتصال :لثاينالسبب ا

كام أخِبنا  ،شهيدًا بإذن اهلل، وعدد قتىل احلوثيني( 66)وكان عدد قتىل إخواننا 

 ،بأنه وصل عدد قتىل احلوثيني ،بعض اإلخوة من القرس املزاورة ملتارس عنان

 ني.اكذبوح بالسكوبني م ،بني قتيل بالرصاص ما، قتيالً ( 20)أكثر من 
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 تقسيم املزموعات وعددها، مع َتديد القتىل رمحهم اهلل:

  :رمحه اهلل الرويس جمموعة مقسم

 ونزا اثنان. ،فقتل تسعة منهم ،أن عددهم أحد عرش ،كام تقدم ذكره

  :أسامء القتىل

 موسى الرويس 6 مقسم الرويس 4

 عبداحلكيم الفرنيس 1 محزة السنغايل 4

 معاذ التعزي 2 عدنان األصبحي 3

 أمحد الليبي 8 طه الليبي 0

   يزيد اجلزائري 4

 

 رمحه اهلل: جمموعة سعد األشموري

 ونزا اثنان . ،فقتل منهم ثامنية ،أن عددهم عرشة ،كام تقدم ذكره

 :أسامء القتىل

 عادل الباكستاين 6 سعد األشموري 4

 مراد اجلزائري )عبدالرمحن( 1 هشام احلرضمي ادندي 4

 مدم اإلندونييس 2 حسان اجلزائري 3

 موسى بن امد مطلق الشاعث 8 امد القرماين 0
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 :جمموعة أيمن الليبي )الكمني(

  :وهو ،قتل منهم واحد ،أن عددهم أحد عرش ،كام تقدم ذكره

 كامل الرويس رمحه اهلل.

 

  :جمموعة العيساوي )اإلسناد(

 مل يقتل منها أحد.

 :جمموعة فيصل اجلزائري

 ،قتل منهم اثنان ،كان ستة ،أن عددهم ،كام سبق ذكره ،موعة لسان املرشحةجم

 .(1)ونزا ثالثة ،وأصيب واحد

 :أسامء القتىل

 امد أمني اإلندونييس 6 مبارك الليبي 4

 

 :املزموعة الشاملية من جهة املرشحة 

 ونزا الباقي. ،أصيب اثنان ،أن عددهم تسعة ،كام تقدم ذكره

 :ثي ) احلامية(جمموعة أكرم الغي

 نزوا كلهم. اهــ  ،أن عددهم ثامنية ،كام سبق ذكره

 

 

                                                           

 رحما اهلل، وقد قتل في كتاف، أثناء المواجهة، مع الحوثة األشرار الفّ ار.منهم حيدر الروسي،  (1)
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: وهلل دّر إخواننا األبطال، رمحهم اهلل، وحفظ من كان حّيًا، فقد لّقنوا احلوثة  قلتو

 بحوا يف متارسهم،بدًا، كيف ال، وقد ذو لن ينسوه أ درسًا عظياًم، األنار الفّزار،

يسزلها التاريخ، بعد صل دم مقتلة عظيمة، كام توذبح النعاج، وح بالسكاكني،

معركة الِّباقة الكِبس، وها نحن نسزل، وغرينا هذا التاريخ، فأهل السنّة من 

  نرص إىل نرص، وأهل الزندقة من هزيمة إىل أشّد، وهلل احلمد واملنّة.

بعد  ولشّدة غيضهم، ،األنار احلوثة الفّزار وحقد كان من إجرام وخبثدذا و

بعض  أن صّبوا عىل وجوههم يف تلك املتارس، اننا رمحهم اهلل تعاىل،موت أخو

، وقد ، ليغرّيوا من مالاهم وهيئتهم، وفعاًل مل نكد نعرف أحدًا منهمالسامة املواد

وقد تغرّيت مالاهم وصورهم، لشّدة  بقوا أيامًا يف تلك األماكن، ثم جيء هبم

ّبت التي صو  السامة، ملحرقةذلك الرضب والقصف عليهم، وبفعل تلك املواد ا

 .قاتل اهلل احلوثة الفّزار األنارفعليهم، 

 ،(1)عن املثلة وهكذا يفعل املزرمون، يومّثلون يف األموات، وقد هنى النبي 

 م طيبة،يوالذي محلهم عىل هذا أهنم يعرفون موتى أهل السنة، وأهنم يورزقون خوات

يشري هبا،  رأينا كثريًا منهم رافع السبابةوهكذا كان إخواننا رمحهم اهلل، بحمد اهلل، 

 .(2)عند أن أونزلوا ووضعوا يف جملس الضيافة

                                                           

َنَهى النَّب،يُّ َدلَّى اهللج َعَلياا، َوَسلََّم َعن، »كما جاء في البراري عن عبداهلل بن يزيد األنصاري رضي اهلل عنا قال:  (1)

، عن أنس رضي اهلل عنا، وجاء عن جرير بن «َدَقة، َوَيناَهى َعن، المجثاَلة،َكاَن َيحجوُّ َعَلى الصَّ»، وجاء بلفه: «النُّهاَبى َوالمجثاَلة،

 عبداهلل الب لي وسمرة بن جندب وعمران بن حصين وجابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهم، عند أبي داود وغيره. 

اننا الذين قتلوا في وقد أخبرني أحد اإلخوة من أهل دّماج: أنا كان مع بعض الحوثيين، وهم يتحدثون حول إخو (2)

متارس عنان، وأن دورهم مغّيرت، فقال لا ذلك األخ: ألستم أنتم من غّيرها ودّب عليها ملك المواد المحرقة 

 والمشّوهة، نحو هذا الكالم، فسكت الحوثي ولم يرد جوابًا، إلنا يعلم ذلك.  
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لٍّ فقد كانت تلك الغزوة أشّد ما يكون من عىل املرشحة ومتارس عنان،  ،وعىل كو

تل منهم عدٌد كبرٌي، األنار الرضبات املوجعة واملدّمرة للحوثة الفّزار كام ، فقد قو

وأصيبوا بالذعر الشديد، حتى أبدلوا من اليوم الثاين، ، تقّدم أهنم فوق الستني

فعاًل، أم أولبسوا ذلك  ينقطة اخلانق باألمن املركزي، وال ندري أهم أمن مركز

 .ين هو األقرب، والثااللباس، واهلل أعلم باألمور

األنار،  الفزار تلك الغزوة كان دا وقعها الكبري يف نفوس احلوثة أن ،واحلاصل

كة الِّباقة الكِبس، وأصبحوا بعد ذلك يف غاية اخلوف والقلق، وصاروا بعد معر

يتوّقعون ما هو أشّد من ذلك، من ادزوم عىل مدينة صعدة، ودذا كّثفوا من 

 من األمن املركزي وغريهم، توّقعًا للهزوم. ،وجود عساكر وجنود الدولة

نبقى يف مكاننا حتى وفعاًل لو استمر احلصار لكان ذلك، وليس من املعقول أننا س

، فهي موتة واحدة، ولوال أن الشيخ حفظه اهلل كان يامسكنا وهنلك نموت جوعاً 

ويرّدنا عن ذلك، لغزوناهم إىل ديارهم، وألوصلناهم خلف البحار، بإذن اهلل، 

 ففي سبيل اهلل، وذلك عند اللزوم. تل،يبقى منّا من بقي، ويوقتل من قو 
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حسيبهم، الذين استشهدوا يف فيام نحسبهم واهلل  ]الشهداء[

]غزوة املرشحة ومتارس عنان[، عىل أيدي املزرمني، من احلوثة 

 األنار الفّزار.

 موسى الرويس  4

  (راميل أوتوفاليف)

هـ 4144/ارم/46 سنة68 روسيا

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

هـ 4144/ارم/46 سنة62 روسيا كامل تويميتوف الرويس 6

 م0/46/6044

 ومواد سامة قذائف

هـ 4144/ارم/46 سنة64 روسيا مقسم بارانوف الرويس 4

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

 بن ياسني بن امد محزة 1

 السنغايل

هـ 4144/ارم/46  فرنسا

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

 عبداحلكيم الفرنيس  3

 ( الفرنيس )ستيفان مورمان

 هـ4144/ارم/46 سنة 60 فرنسا

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

معاذ بن عبد اهلل بن أمحد  2

 احلميد امليّسي

هـ 4144/ارم/46 سنة 68 تعز

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

 اجلزائري يزيد 0

  (اليازيد يسيل اجلزائري)

هـ 4144/ارم/46 سنة 46 اجلزائر

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

 هـ4144/ارم/46 سنة62 اندنوسيا االندنويس اهارينتو دجاوي 8

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

بن عبد احلميد بن عبد  أمحد 4

 الليبي الرمحن

هـ 4144/ارم/46 سنة44 ليبيا

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

موسى بن امد بن مطلق  40

 الشاعث

 صعدة

 دماج

هـ 4144/ارم/46 سنة60

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

عيل املصنعي سعد بن امد بن  44

 األشموري

هـ 4144/ارم/46 سنة 41 عمران

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة
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هشام بن حييى بن امد بن  46

 افوظ

هـ 4144/ارم/46 سنة61 ادند

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

عدنان بن امد بن عبد التواب  44

 األصبحي

هـ 4144/ارم/46 سنة 46 تعز

 م0/46/6044

 سامة قذائف ومواد

امد بن أمحد بن حييى بن عيل  41

 القرماين املطري

 صنعاء

 بني مطر 

هـ 4144/ارم/46 سنة62

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

هـ 4144/ارم/46  اجلزائر لرمحن(ا )عبد اجلزائريمراد  43

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

بن محد بن محدون بن عبد طه  42

 الرمحن الزوي 

هـ 4144/ارم/46 ةسن 68 ليبيا

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

هـ 4144/ارم/46 سنة61 بريطانيا عادل مسعود مالك الباكستاين 40

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

هـ 4144/ارم/46 سنة 64 اجلزائر )حسان( فواز لعقايب اجلزائري 48

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

كامل بن رشيد بن رابح  44

 عبد الغني() مدراس

هـ 4144/ارم/46 سنة 63 اجلزائر

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

امد بن صالح بن امد شبان  60

 الوادعي

  صعدة

 دّماج

هـ 4144/ارم/46 سنة 41

 م0/46/6044

يف املرشحة رصاص 

(1) 

 الليبي مبارك 64

 (املِبوك امد سامل أبو خطوة )

هـ 4144/ارم/46 سنة 44 ليبيا

 م0/46/6044

رصاص يف 

 (2)املرشحة

امد أمني نور الدين  66

 األندنويس

هـ 4144/ارم/46 سنة 64 اندنوسيا

 م0/46/6044

 رصاص يف املرشحة

عبد الرزاق بن امود بن عمر  64

 الصومايل

 هـ4141/ارم/46 سنة 66 الصومال

 م0/46/6044

تل قنصًا يف الِّباقة  قو

                                                           

 بعض القتلى من المشرحة. وقد قتل رحما اهلل في اليوم الثاني من اله وم، عندما دعد إلنزال (1)

ولم يوجد إال في اليوم  ،لما أديب رحما اهلل زح  من أعلى ال بل إلى أسفلا حتى ال يأخذه الحوثة األشرار أسيرًا (2)

  الثالو.
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 عرش: السادسالفصل  -*

 إىل دّماج، وعىل رأسها، الشيخ  خريةجميء الوساطة األ

 .من تلك القبائل ومن معه ، األمحرنيسح

، وأن أهل السنة صخرة عظيمة يف وجملا رأس احلوثة األنار أن األمر جي  ههم، ودٌّ

هدهم وقوهتم يصعب إزاحتها وإزالتها، ، املاّدّية والبدنية، بعد أن بذلوا أقصا جو

وعلموا أن ال  ا شتى الطرق واحليل املاكرة،وبعد أن خّططوا لذلك مّدة، واستعملو

 فائدة من ذلك وال حيلة، وقد أوشكوا عىل ادالك.

 (2)حسني (1)كان جميء الشيخوبحثوا عن الواسطة، ف إىل املصاحلة، جلائواحينها

وأوبرم  بمشاخيها إىل دّماج، ،(3)، من تلك القبائلاجلموع الغفرية معهو ،األمحر

ّك احلصار، وت راجع احلوثة األنار عن تلك املواقع واملتارس، التي الصلح وفو

ّربت وأوزيلت، بحمد اهلل، فكان الصلح األخري والنهائي يف: وصلوا إل يها، وخو

 م.6044/ديسمِب/66هـ ، املوافق/4144/ارم/60

ّكلت جلنة من تلك القبائل، بنظر الشيخ حسني األمحر، وجلسوا يف تلك  وشو

ّربت وأوزيامل لت، وهي متارس املرشحة، ومتارس عنان، ومتارس واقع التي خو

 .، وغريها من تلك املتارسلنقوعااجلميمة، ومتارس 

                                                           

هو حسين بن الشيخ عبداهلل بن حسين األحمر الحاشدي، كان أبوه رحما اهلل شيخ مشايخ قبائل اليمن، وابنا حسين  (1)

 ن أحد مشايخ حاشد.يعتبر اآل

وقد أخبرنا شيرنا يحيى حفظا اهلل، أن األمير نايفًا رحما اهلل، أرسل الشيخ حسينًا األحمر لفك الحصار عن دّماج،  (2)

 نقاًل عن الشيخ حسين بنفسا.

 وهي قبائل حاشد. (3)
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 [األنار وثة الفّزاراحل ومتارس مواقع صفة إزالت وختريب] 

صف ما رأيتو وشاهدتو بأم عيني، من إزالت وختريب تلك املواقع أوأنا 

وهي املرشحة ومتارس عنان،  الفّزار، األنار التي كان فيها احلوثة ،واملتارس

 وكان مشهدًا عظياًم.

إىل جبل فقد صعد الشيخ حسني األمحر ومن معه من تلك القبائل بمشاخيها، 

ثم توّجهوا إىل تلك املتارس التي تقّدم إليها احلوثة األنار، أثناء جميء  ،الِّباقة

إىل مرتس وخّربوا تلك املتارس وأزالوها، ثم توّجهوا  فبدأوا هبا، الوساطة،

نور رمحه اهلل، الذي فيه إخواننا، وكان قريبًا من متارس احلوثيني، ثم توّجهوا عبدال

 ، فبدأوا بتخريبها وإزالتها.الفّزارإىل متارس عنان التي فيها احلوثة 

بعد أن وصل أخزاه اهلل،  [أبو عيل احلاكم] ،الفويسقة الّسبوت ظهر وأثناء ذلك

نارته، ع يف سيامع املحافظ فارس منّ  حني رأس أولئك القبائل خيّربون  ،وقد كاد جيو

وصعد  ،واإلزالة وأوقف التخريب ويصفقون ويضحكون، فاشتّد غيضه لذلك،

إىل ذلك الشيول، الذي يساعد أولئك القبائل عىل اإلزالة والتخريب، وأوقفه، ثم 

 ُرتس هو ومن معه، وشحنوا البنادق. 

ت مشاّدة، وأهانه وأنزله من عىل ذلك إليه الشيخ حسني األمحر، وحصلفزاء 

ثم جاء عيل قرشه، ومهدي املشاط،  ب املتارس،يرّ ختو يقوم بإزالةالشّيول الذي 

األمحر، بعرشات البنادق، من أجل ما  اً مدير مكتب احلوثي، وحّكام الشيخ حسين

  فعله ذلك الفويسقة، ]أبو عيل احلاكم[.
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، فوقفنا أمامهم ومنعنا ب ذلك املرتس الصغريهوا أقبلوا إلينا، وأرادوا ختريفلام انت

وكادت َتدث فتنة، إىل مستوس شحن  التقّدم إليه، وحصلت مشاّدة كبرية،

 البنادق، وقلنا: من تقّدم فال يلومّن إال نفسه.

وألن املتفق عليه، هو إنزال أولئك األنار، وإخراجهم من دّماج بالكّلّية، وليس 

هنم هم الذين طلبوا الصلح، وطلبوا الوساطة، بعد إلخراجنا وختريب أماكننا، وأل

 أن رأوا من أسود التوحيد ما رأور.

وأن اخلالف عىل وبعد اتصاالت متكررة عىل الشيخ حفظه اهلل،  ،فلام حصل اجلده 

 مرتس صغري جدًا خارج سور الِّباقة، وأنه مل يبق سوس ذلك وتنتهي الفتنة، فام

ستزابة، درًأ للفتنة، وحرصًا منه عىل السالمة، كان من شيخنا حفظه اهلل إال اإل

ّدًا من ذلك، وانرصفنا عنه ، وكان ذلك واتصل بنا ، وأمر بالتنّحي عنه، فلم نزد بو

 .وقت الظهر

ريب ثّم توجهوا إىل بقّية متارس املرشحة وغريها، وأكملوا عملهم، يف التخ

 واإلزالة لتلك املتارس.

يف ذلك اليوم، الرجال إىل الغاية، عزيبًا وعظياًم كان مشهدًا ومنظرًا  ويف احلقيقة

 من جانب، والناس كاجلراد لكثرهتم.خيّربون من جانب، والشيول 

شى  وأقول: كان من لطف اهلل عزوجل، يف ذلك اليوم، أن سّلم ودفع ما كان خيو

منه، فلو قّدر اهلل يف ذلك الوقت، أن رمى أحد برصاصة واحدة، لكانت كارثة 
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 التاريخ،يف  ، وحدٌث تكون حديث املزالس قد زرة من املزازر، التيعظيمة، وجم

 .إال أن يشاء اهلل

حينها ال يمّيز أحد فولو قرحت، كام يقال،  فليس أحد إال وهو حيمل السالح،

وأعداد  وهم أولوٌف  ،لكثرة الناس واختالط بعضهم ببعض، من عدّوه صاحبه

   واحلمد هلل عىل لطفه.   كبرية،

 األنار كهلل سبحانه، ألهل السنة، عىل أولئيوم عزٍّ ونرص من ا ،واهلل وكان

وا  ورصنا نتذكر قول ربنا جل وعال: الفّزار، أخزاهم اهلل، يَن َكَفرو
﴿َوَردَّ اهللَّو الَّذي

ا﴾ ]األحزاب:  ْم مَلْ َينَالووا َخرْيً
  .[63بيَغْيظيهي

َب َواّكست رؤوسهم وشعروا بالذلة واخلزي وادوان، وقد نو  َعقه مو اَل مو هللَّو حَيْكو

َسابي ) يعو احْلي َو رَسي  َوهو
هي ْكمي يًعا َيْعَلمو 14حليو

 املَْْكرو مَجي
هي ْم َفليلَّ ْن َقْبليهي يَن مي ( َوَقْد َمَكَر الَّذي

اري  ْقَبى الدَّ َْن عو
ارو ملي فَّ له َنْفٍس َوَسَيْعَلمو اْلكو بو كو

  .[16، 14]الرعد:  َما َتْكسي
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 عرش: سابعالالفصل  -*

  إبرام الصلح يف دّماج، وما تعّلق به من الرشوط، بيننا وبني

 .األنارالفّزار احلوثة 

ْل َعىَل اهللَّي  يقول ربنا سبحانه يف كتابه الكريم: ا َوَتَوكَّ ْلمي َفاْجنَْح َدَ لسَّ
وا لي َوإيْن َجنَحو

يمو 
يعو اْلَعلي

مي َو السَّ هو هو ْلحو َخرْيٌ ه: ، وقال سبحان[24]األنفال:  إينَّ ]النساء:  َوالصه

468]. 

قريش، كام يف صلح احلديبية، وصالح غطفان،  كفار وقد صالح النبي 

وسار عمل وبعض مرشكي العرب، وصالح اليهود، وغري ذلك مما هو معلوم، 

 املسلمني عىل ذلك، مع الكفار واملرشكني.

دّماج، عىل رأسها الشيخ يف الفصل السابق جميء الوساطة األخرية إىل  تقدم معناو

األغذّية،  ، وحصل أن فتحوا الطريق وأدخلواحسني األمحر، ومعه تلك القبائل

 وفك احلصار، بحمد اهلل، وكان ذلك منهم سعيًا مشكورًا.

ويف احلقيقة كانت هذه الوساطة جادة يف األمر، كام رأينا، وعىل العكس من تلك 

فّ التي تقدم ذكرها، وبا ،الواسطات السابقة قت هذه الوساطة لكثري جلملة فقد وو

، عىل عزره وبزره، وكان مضمون من األمور، ووضعت الرشوط وأوبرم الصلح

 ا ييل:هذه الرشوط، م
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 .وقف إطالق النار من كال الطرفني 

 .فك احلصار وإدخال األغذّية 

  ،إزالت النقاط التي أحدثت من صعدة إىل دّماج، وعىل رأسها نقطة اخلانق

 كز وُرتس فيها احلوثة األنار.التي ُر

 .إزالة املتارس املستحدثة، من بداية احلصار 

 .خروج احلوثيني األنار من دّماج، الذين من غري أهلها 

 ألهل السنة وطلبة العلم، من  والتفتيش والتوقيف عدم التعّرض واألذّية

 قبل احلوثة األنار.

 حلوثة الفّزار يف الطرقات.إرجاع مجيع املنهوبات ألهل السنة، التي أخذها ا    

وكان اإلتفاق بني اجلميع، عىل أن يتم التنفيذ دذه الرشوط، التي تّم اإلتفاق عليها، 

وأن تقوم اللزنة والوساطة بمتابعت ذلك، ولكن لألسف مل نر تنفيذًا لتلك 

الرشوط، بل عىل العكس من ذلك، كام سيأيت بيان ذلك، يف الفصل التاسع عرش، 

 ذلك، واهلل املوفق.املعّد ل
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بيننا وبني جاء تأكيد اإللتزام بام تّم عليه اإلتفاق، من نوط الصلح املِبم، وقد 

 احلوثة الفّزار األنار، بام ييل:

  رفع احلوثيني من مجيع أرايض دّماج، سهودا وجبادا، إال من كان من

 أهلها.

 ويعطي (1)جيزةيمدد بقاء احلوثيني يف منطقة املدور والصمعات، لفرتة و ،

احلوثيون ضامنات مع توقيع الوساطة، بعدم االعتداء منها، عىل أهل 

 ، ثم تعود بعد ذلك ألهل دّماج.دّماج

 ّرض ألهل يعطي احلوثيون ضامنات بتوقيع وشهادة الوساطة، بعدم التع

تباعه ومن إليهم، ومن نارصهم من القبائل، يف دّماج والشيخ احلزوري وأ

 أي مكان.

 يق ذلك، تتزه الوساطة إىل كتاف، للتفاوض مع مشايخ القبائل بعد تطب

 هنالك، لعودة األمور إىل وضعها السابق، قبل احلرب.

 .جيري التحكيم يف الدماء، وال هتدر 

                                                           

ركات اإلمصاالت، لحماية وكان سبب ممديد وجود الحوثيين في المدور والصمعات، بح ة:  إلتزامهم بعقود مع ش (1)

 أبراج ملك الشركات.
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 ثيقة الصلح النهائي واألخري يف دّماج* و
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 الفصل الثامن عرش: -*

  َّهناية احلرب واحلصار عىل دّماج، وقول اهلل تعاىل: ﴿َوَرد 

ا﴾ ]األحزاب:  ْم مَلْ َينَالووا َخرْيً
وا بيَغْيظيهي يَن َكَفرو

 [.63اهللَّو الَّذي

 ، بام حصل للنبي لقد ذّكرنا هذا احلصار وهذه األحداث واملواقف

، األوىل يف مكة، وأصحابه الكرام ريض اهلل عنهم، حيث أهنم حورصوا مرتني

 يف املدينة. كانت والثانية

كان يف شعب أيب طالب، لـاّم ُالئت قريش عىل و مكة،حصار ف األوىل: فأما

، وأنه يوسّلم دم، فأبى بنوا هاشم وبنوا املّطلب تسليمه، فعندها ُالئت النبي

مسلمهم وكافرهم، حاشا أبو  قريش عىل مقاطعتهم ومفاصلتهم، فنزلوا الشعب،

ورصوا فيه دب وولده، فإهنم كانوا مع قريش، ملقاطعة: وكانت ا ،ثالث سنني وحو

، إىل مخر ما ذكر يف أن ال يناكحوهم وال يبايعوهم وال يكلموهم وال جيالسوهم

ّلقت عىل ظهر الكعبة، ثم فّرج اهلل عىل  الظاملة الغاشمة، التلك الصحيفة التي عو

 ومن معه، كام جاء ذلك يف السري. نبيه

وأصحابه  فكانت يف املدينة، حيث َتّمع األحزاب عىل النبي  وأما الثانية:

فقد خرج أبو سفيان بمن معه من مرشكي قريش، وانظم إليهم ريض اهلل عنهم، 

باقي مرشكي العرب، من غطفان وأسد، وغريهم، وقد كان معهم حيي بن 

، ثم أقبلوا أخطب اليهودي، وحّرض من بقي من اليهود الذين صاحلوا النبي 
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 ر، وكان النبي ، وحارصوها قريباً من شهيزحفون عىل مدينة رسول اهلل

 ،قد حفر اخلندق مع أصحابه ريض اهلل عنهم قبل وصول األحزاب، فلام وصلوا

وأصحابه ريض اهلل  وأمرًا عظياًم، حصل للنبي  طّوقوا املدينة، وكان بالءً 

وا ، كام أخِب اهلل تعاىل عن ذلك بقوله: عظيمةعنهم، شّدة  رو يَن مَمنووا اْذكو
َا الَّذي َيا َأُّيه

ْ َتَرْوَها َوَكاَن اهللَّو  نيْعَمةَ  نووًدا مَل حًيا َوجو ْم ري نووٌد َفَأْرَسْلنَا َعَلْيهي ْم جو ْم إيْذ َجاَءْتكو اهللَّي َعَلْيكو

رًيا ) ْم َوإيْذ َزاَغتي 4بياَم َتْعَملووَن َبصي نْكو
ْن َأْسَفَل مي ْم َومي ْن َفْوقيكو ْم مي وكو ( إيْذ َجاءو

لووبو  َر َوَتظونهوَن بياهللَّي الظهنووَنا ) اأْلَْبَصارو َوَبَلَغتي اْلقو نَاجي نووَن 40احْلَ
َ املْوْؤمي

َك اْبتويلي
نَالي ( هو

يًدا ) ْلَزااًل َشدي لووا زي ْلزي يْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا 44َوزو لووهبي يَن يفي قو ولو املْونَافيقووَن َوالَّذي ( َوإيْذ َيقو

وًرا ) رو ولوهو إيالَّ غو ْم ( َوإيْذ 46اهللَّو َوَرسو َقاَم َلكو َب اَل مو ْم َيا َأْهَل َيْثري نْهو
َقاَلْت َطائيَفٌة مي

َي بيَعْوَرٍة إيْن  يووَتنَا َعْوَرٌة َوَما هي ولووَن إينَّ بو مو النَّبييَّ َيقو نْهو
يٌق مي نو َفري

وا َوَيْسَتْأذي عو َفاْرجي

وَن إيالَّ فيَراًرا ) يدو ري ْن َأْقَطا44يو ْم مي َلْت َعَلْيهي خي ْتنََة آَلَتْوَها َوَما ( َوَلْو دو
ئيلووا اْلفي َها ثومَّ سو ري

رًيا ) ا إيالَّ َيسي َ َولهوَن اأْلَْدَباَر َوَكاَن 41َتَلبَّثووا هبي ْن َقْبلو اَل يو
وا اهللََّ مي ( َوَلَقْد َكانووا َعاَهدو

نَ  (43)َعْهدو اهللَّي َمْسئوواًل  َرارو إيْن َفَرْرتوْم مي
مو اْلفي ْل َلْن َينَْفَعكو املَْْوتي َأوي اْلَقْتلي َوإيًذا اَل  قو

َتَّعووَن إيالَّ َقليياًل ) وًءا َأْو َأَراَد 42ُو ْم سو َن اهللَّي إيْن َأَراَد بيكو
ْم مي كو مو

ي َيْعصي ْل َمْن َذا الَّذي ( قو

رًيا ) يًّا َواَل َنصي
وني اهللَّي َولي ْن دو

ْم مي وَن َدو ًة َواَل جَييدو ْم َرمْحَ قينَي ( َقْد َيعْ 40بيكو َلمو اهللَّو املْوَعوه

يْم َهلومَّ إيَلْينَا َواَل َيْأتووَن اْلَبْأَس إيالَّ َقليياًل )
ْخَواهني ي ْم َواْلَقائيلينَي إلي نْكو

ْم 48مي ًة َعَلْيكو حَّ
( َأشي

ْغَشى َعلَ  ي يو
ْم َكالَّذي ورو َأْعيونوهو وَن إيَلْيَك َتدو ْم َينْظورو ْوفو َرَأْيَتهو َن املَْْوتي َفإيَذا َجاَء اخْلَ ْيهي مي

نووا َفَأْحَبَط 
ْؤمي َك مَلْ يو

رْيي أووَلئي ًة َعىَل اخْلَ حَّ
َداٍد َأشي نٍَة حي

ْم بيَأْلسي وكو ْوفو َسَلقو َفإيَذا َذَهَب اخْلَ



 

 262 

 262 واحلصار       احلرب 

رًيا ) ْم َوَكاَن َذليَك َعىَل اهللَّي َيسي ْ َيْذَهبووا َوإيْن يَ 44اهللَّو َأْعاَمَدو َسبووَن اأْلَْحَزاَب مَل ْأتي ( حَيْ

ْم َما  ْم َوَلْو َكانووا فييكو وَن يفي اأْلَْعَرابي َيْسَألووَن َعْن َأْنَبائيكو وْم َبادو وا َلْو َأهنَّ اأْلَْحَزابو َيَوده

و اهللََّ 60َقاَتلووا إيالَّ َقليياًل ) َْن َكاَن َيْرجو
ولي اهللَّي أوْسَوٌة َحَسنٌَة ملي  َرسو

ْم يفي ( َلَقْد َكاَن َلكو

َر َوَذَكَر اهللََّ َكثيرًيا ) َواْلَيْومَ  نووَن اأْلَْحَزاَب َقالووا َهَذا َما َوَعَدَنا 64اآْلخي
( َوملََّا َرَأس املْوْؤمي

ْم إيالَّ إيياَمًنا َوَتْسليياًم ) ولوهو َوَما َزاَدهو ولوهو َوَصَدَق اهللَّو َوَرسو نينَي 66اهللَّو َوَرسو َن املْوْؤمي ( مي

وا َما عَ  َجاٌل َصَدقو لووا ري رو َوَما َبدَّ
ْم َمْن َينَْتظي نْهو

ْم َمْن َقىَض َنْحَبهو َومي نْهو
وا اهللََّ َعَلْيهي َفمي اَهدو

ياًل ) نَي إيْن َشاَء َأْو َيتووَب 64َتْبدي
َب املْونَافيقي َعذه ْم َويو هي

ْدقي اديقينَي بيصي َي اهللَّو الصَّ ( ليَيْززي

وًرا َرحي  ْم إينَّ اهللََّ َكاَن َغفو ا 61ياًم )َعَلْيهي ْم مَلْ َينَالووا َخرْيً
وا بيَغْيظيهي يَن َكَفرو

( َوَردَّ اهللَّو الَّذي

يًزا ) ا َعزي يًّ َتاَل َوَكاَن اهللَّو َقوي
نينَي اْلقي ْن 63َوَكَفى اهللَّو املْوْؤمي ْم مي وهو يَن َظاَهرو

( َوَأْنَزَل الَّذي

لوو ْم َوَقَذَف يفي قو يهي ْن َصَياصي يًقا َأْهلي اْلكيَتابي مي وَن َفري و
يًقا َتْقتولووَن َوَتْأرسي ْعَب َفري يمو الره هبي

له 62) ْ َتَطئووَها َوَكاَن اهللَّو َعىَل كو ْم َوَأْرًضا مَل ْم َوَأْمَواَدو َياَرهو
ْم َودي ْم َأْرَضهو ( َوَأْوَرَثكو

يًرا ) ٍء َقدي  .(60ََشْ

ريض اهلل عنهم، وصحبه الكرام  هكذا كان البالء، وهكذا فّرج اهلل عن نبّيه 

ورّد اهلل تلك اجلموع، ورجعوا منقلبني عىل أعقاهبم خائبني، مل ينالوا شيئًا، سوس 

 .اخلزي والعار والشنار
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واملخطط له داخلّيًا وخارجّيًا، وأن  ،وهكذا نحن نقول عن هذا احلصار واحلرب

، الذي الكبري قد أبطل وأفشل هذا املخطط اهلل تعاىل جّل جالله وتقّدسة أسامئه،

سعى له األعداء من الداخل واخلارج، والذي تبنّاه وقام به احلوثة الفّزار األنار، 

 دار احلديث السلفية بدّماج حرسها اهلل.لبادة، اإلو إلطاحةلوذلك 

الفّزار، ودفعهم  فاعه عن هذا اخلري، أن رّد أولئكفكان من لطف اهلل تعاىل ود

 وس اخلزي والعار والشنار،ينالوا خريًا، سوأهاهنم، ورجعوا منقلبني خائبني، مل 

َتاَل َوَكاَن اهللَّو نينَي اْلقي ا َوَكَفى اهللَّو املْوْؤمي ْ َينَالووا َخرْيً ْم مَل
وا بيَغْيظيهي يَن َكَفرو

 َوَردَّ اهللَّو الَّذي

يًزا ا َعزي يًّ  .[63]األحزاب:  َقوي

وبعد أن ذاق احلوثة واحلرب، سبعني يومًا، وكان ذلك بعد أن مىض عىل احلصار 

األنار مغّبة ما قاموا به، من احلرب واحلصار عىل دّماج، وعلموا يقينًا أن ال طاقة 

ووّدفوا كام يقال،  رؤوسهم، وظهر فيهم العزز والفشل، ّكستدم بذلك، حيث نو 

وحينها جلائوا إىل املصاحلة، والبحث عن ذلك بشتى الطرق والوسائل، وإجياد 

 م بحسم هذا األمر رسيعًا، كام تقّدم معنا.التي تقوالوساطة 
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 عرش: التاسعالفصل  -*

 ،يف دار  ،من أهل السنة وطلبة العلم القتىل واجلرحى

واحلصار،  دّماج حرسها اهلل، أثنا احلربب احلديث السلفيّة

 .الفّزار عىل أيدي املزرمني، من احلوثة األنار

 

 :م كالتايل، وهالرجالوالقتىل، من األطفال والنساء 

 تأريخ اإلصابة  العمر البلد االسم الثالثي مع اللقب م

 أو الوفاة

ملخص حول نوع 

 اإلصابة

 هـ4146احلزة/ و/ذ8 سنة 41 أبني معاذ بن عبد الغني اليزيدي 4

 م1/44/6044

 طلقة يف رقبته

 هـ4146/ذواحلزة/44 سنة 62 تعز  بن امد بن عيل  سلطانبن عيل  6

 م4/44/6044

يف اجلنب طلقة 

وخرجت من اجلنب 

 اآلخر

 صعدة  سلوس بنت أمحد بن صالح 4

 دّماج

 هـ4146/ذواحلزة/61 سنة 64

 م60/44/6044

 طلقة يف القلب

 إب  بدر بن صالح الزبريي العودي 1

 النادرة

هـ 4144/ارم/4 سنة 40

 م62/44/6044

 أول قتيل يف الِّباقة

 من رضب املدفعّية

 أمحد بن امد بن عبد اهلل 3

 العسكري

 هـ4144/ارم/4 سنة 46 إب

 م62/44/6044

شظايا هاون 

 ورصاصة يف العني

2 

 

 

سيف بن مسعد بن مصلح 

 العودي احلضوري

 إب 

 النادرة

 هـ4144/ارم/4 سنة 12

 م62/44/6044

شظايا هاون يف رأسه 

 ومجيع جسده

امد بن نعامن بن أمحد عبيد  0

 الغصيني

هـ 4144/ارم/4 سنة 68 إب

 م62/44/6044

 رصاصة يف القلب
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موفق بن مهيوب الرفاعي  8

 )عبد الرمحن( الرشعبي

 هـ4144/ارم/4 سنة 61 تعز

 م62/44/6044

 رصاصة يف رأسه

امد بن امد بن أبو يونس  4

 عيل احلكيم البعداين

 إب 

 بعدان

 هـ4144/ارم/4 سنة 13

 م62/44/6044

رصاصة يف رأسه 

 وشظايا هاون

عيل بن صالح  امد بن عيل بن 40

 الشامي اخلوالين

 صعدة 

 حيدان

 هـ4144/ارم/4 سنة 60

 م62/44/6044

 شظايا هاون يف القلب

صدام بن نارص بن عيل  44

 املسوري

 هـ4144/ارم/4 سنة 44 ريمة

 م62/44/6044

 شظايا يف رأسه وبطنه

عبد القادر بن امد بن فارع  46

 العلوي  الوصايب

 هـ4144/ارم/4 سنة 68 ذمار

 م62/44/6044

 شظايا يف البطن

منصور بن امد بن صالح  44

 األمحدي 

 هـ4144/ارم/4 سنة 63 ريمة

 م62/44/6044

شظايا يف بطنه ورجليه 

 ورأسه

عبد اهلل بن امد بن عبد اهلل  41

 املرشدي

 هـ4144/ارم/4 سنة 44 املكال

 م62/44/6044

 شظايا يف بطنه

مصطفى بن امد بن علوي  43

 الدريب 

 البيضاء

 ادزرية

 هـ4144/ارم/4 سنة 62

 م62/44/6044

 شظايا هاون يف رأسه

فائز بن امد بن نعامن  42

 احلميدي

 إب

 بيشح

 هـ4144/ارم/4 سنة 40

 م62/44/6044

 شظايا هاون يف رأسه

عبد امللك بن عبد العزيز  40

 العزاين

 إب

 اجلبوب

 هـ4144/ارم/4 سنة 43

 م62/44/6044

 صدرهشظايا هاون يف 

يونس بن امد بن أمحد عبد اهلل  48

 الصباحي

 إب

 الرضمة

 هـ4144/ارم/4 سنة 60

 م62/44/6044

شظايا هاون يف صدره 

 وبطنه

)عبد جيسون أولوف ويت  44

 الرمحن(

 هـ4144/ارم/4 سنة 44 امريكا

 م62/44/6044

 شظايا هاون يف بطنه

امد حفيف الدين يوسف  60

 )هشام(

 هـ4144رم//ا4 سنة64 ماليزيا

 م62/44/6044

شظايا هاون يف الرأس 

 والصدر
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 هـ4144/ارم/4 سنة 40 اندونيسيا امد صالح األندنويس 64

 م62/44/6044

شظايا هاون قطعته 

نصفني ومل نزد إال 

 النصف األعىل

 هـ4144/ارم/4 سنة 61 اندونيسيا مجريي عبد اهلل االندونييس 66

 م62/44/6044

شظايا يف الرأس 

 الظهرو

)أبو  رستام رزيف الرويس 64

 امد(

 هـ4144/ارم/4 سنة 46 روسيا 

 م62/44/6044

 شظايا يف رأسه 

 هـ4144/ارم/4 سنة 40 فرنسا  هشام جدي الفرنيس 61

 م62/44/6044

شظايا هاون يف الرأس 

 والبطن

أمحد إسامعيل دامس سالم  63

 اإلمريكي

 هـ4144/ارم/6 سنة 46 امريكا 

 م60/44/6044

مات متأثرا بشظية يف  

 جنبه وظهره

فاضل بن امد بن أمحد ادرس  62

 الوادعي

 - صعدة

 دّماج

 هـ4144/ارم/4 سنة60

 م68/44/6044

مات متأثرا بزراح من 

 شظايا يف رأسه

 هـ4144/ارم/1 سنة41 ليبيا أمحد بن امد بن بشري الفزاين 60

 م64/44/6044

 طلقة يف رأسه

 هـ4144/ارم/1 سنة62 فرنسا نيسسفيان كنان الفر 68

 م64/44/6044

 طلقة يف رأسه

 هـ4144/ارم/3 سنة10 أبني صالح بن أمحد بن نارص مكوع 64

 م40/44/6044

رصاصة يف جنبه 

وخرجت من اجلهة 

 األخرس

إسامعيل بن أمحد زقرير  40

 اجلزائري

 هـ4144/ارم/2 سنة 41 اجلزائر

 م4/46/6044

 شظايا هاون يف رأسه

يونس بن عيل بن أمحد عيل  44

 طواف

  حزة

 أفلح الشام

 هـ4144/ارم/40 سنة 48

 م3/46/6044

طلقة يف فخذه األيمن 

سببت له كّس ونزيف 

 أدس إىل الوفاة

 موسى الرويس  46

  (راميل أوتوفاليف)

 هـ4144/ارم/46 سنة68 روسيا

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة
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 هـ4144/ارم/46 سنة62 روسيا كامل تويميتوف الرويس 44

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

 هـ4144/ارم/46 سنة64 روسيا مقسم بارانوف الرويس 41

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

 بن ياسني بن امد محزة 43

 السنغايل

 هـ4144/ارم/46  فرنسا

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

 عبداحلكيم الفرنيس  42

  (يسالفرن ستيفان مورمان)

 هـ4144/ارم/46 سنة 60 فرنسا

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

معاذ بن عبد اهلل بن أمحد  40

 احلميد امليّسي

 هـ4144/ارم/46 سنة 68 تعز

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

 هـ4144/ارم/46 سنة 46 اجلزائر )يزيد( اليازيد يسيل اجلزائري 48

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

 هـ4144/ارم/46 سنة62 اندنوسيا االندنويس ارينتو دجاويها 44

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

بن عبد احلميد بن عبد  أمحد 10

 الليبي الرمحن

 هـ4144/ارم/46 سنة44 ليبيا

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

موسى بن امد بن مطلق  14

 الشاعث

 صعدة

 دماج

 هـ4144/ارم/46 سنة60

 م0/46/6044

 ائف ومواد سامةقذ

سعد بن امد بن عيل املصنعي  16

 األشموري

 هـ4144/ارم/46 سنة 41 عمران

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

هشام بن حييى بن امد بن  14

 افوظ

 هـ4144/ارم/46 سنة61 ادند

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

عدنان بن امد بن عبد التواب  11

 األصبحي

 هـ4144رم//ا46 سنة 46 تعز

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

امد بن أمحد بن حييى بن عيل  13

 املطري

 صنعاء

 بني مطر 

 هـ4144/ارم/46 سنة62

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

 هـ4144/ارم/46  اجلزائر )عبد الرمحن( مراد اجلزائري 12

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة
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بن محد بن محدون بن عبد طه  10

 الرمحن الزوي 

 هـ4144/ارم/46 سنة 68 ليبيا

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

 هـ4144/ارم/46 سنة61 بريطانيا عادل مسعود مالك الباكستاين 18

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

 هـ4144/ارم/46 سنة 64 اجلزائر )حسان( فواز لعقايب اجلزائري 14

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

ل بن رشيد بن رابح كام 30

 )عبد الغني( مدراس

 هـ4144/ارم/46 سنة 63 اجلزائر

 م0/46/6044

 قذائف ومواد سامة

امد بن صالح بن امد شبان  34

 الوادعي

  صعدة

 دّماج

 هـ4144/ارم/46 سنة 41

 م0/46/6044

 يف املرشحةرصاص 

 املِبوك امد سامل أبو خطوة  36

 )مبارك(

 هـ4144/ارم/46 سنة 44 ليبيا

 م0/46/6044

 رصاص يف املرشحة

امد أمني نور الدين  34

 األندنويس

 هـ4144/ارم/46 سنة 64 اندنوسيا

 م0/46/6044

 رصاص يف املرشحة

عبد الرزاق بن امود بن عمر  31

 الصومايل

 هـ4144/ارم/46 سنة66 الصومال

 م0/46/6044

 طلقة يف جنبه

هالل بن عبد اهلل بن محود بن  33

 قايد

 هـ4144/ارم/42 سنة 64 مةري

 م44/46/6044

 طلقة يف رأسه

حسان أمحد بن امد بن عيل  32

 شارة الرازحي

 صعدة

 رازح

 هـ4144/ارم/42 سنة 61

 م44/46/6044

 رصاصة يف رأسه

يارس بن صالح بن امد  30

 النعومي

 هـ4144/ارم/40 سنة 60 صنعاء

 م46/46/6044

يف  10شظايا قذيفة يب 

 ظهره

سليامن امد احلسن  ن عثام 38

 امد صالح

 هـ4144/ارم/48 سنة 44 السودان

 م44/46/6044

طلقة دخلت من ظهره 

 وخرجت من بطنه

قرحز بن مهدي بن مهدي  34

 القرحزة

  صعدة

 دماج

سنة 10   هـ4144/ارم/44 

 م41/46/6044

شظية مدفع يف الظهر 

من جهة الكتف 

 األيّس
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م عادل بن جماهد بن امد اللو 20

 الوادعي

 صعدة

 دماج

 هـ4144/ارم/60 سنة 40

 م43/44/6044

 طلقة يف رأسه

 هـ4144/ارم/64 سنة 40 إب منري بن قايد بن أمحد خري اهلل 24

 م42/46/6044

شظية يف وجهه وشظية 

 يف ظهره أدت إىل شلل

إبراهيم بن مهدي بن امد بن  26

 عيل الزيادي

  ذمار

 احلداء

 هـ4144/ارم/64 سنة60

 م42/46/6044

 طلقة يف رأسه

بن امد بن إدريس امد أمحد  24

 عيل 

 هـ4144/ارم/64 سنة 66 السودان

 م42/46/6044

 طلقة يف رأسه

 هـ4144/ارم/64 سنة 64 اندنوسيا عبد الغفور موناري االندنويس 21

 م42/46/6044

طلقة يف الورك 

وخرجت من اجلنب 

 اآلخر 

عمر بن امد بن عسكر  23

 العراقي

 هـ4144/ارم/64 سنة  44 العراق

 م42/46/6044

 شظايا هاون

إكرام بنت عيل بن أمحد بن  22

 رشيد األهنومي

 هـ4144/ارم/66 أشهر  8 عمران

 م40/46/6044

طلقة يف رأسها ويف 

 يدها

امد بن سليامن موسى  20

 األثيويب

 هـ4144/ارم/66 سنة 68 أثيوبيا

 م40/46/6044

 طلقة رشاش يف بطنه

عبد الرحيم بن أمحد بن عيل  28

 القحيزي

 إب

 العدين

 هـ4144/ارم/64 سنة 64

 م48/46/6044

 طلقة يف قلبه

الزبري بن حسن بن حييى  24

 الغمري

 صعدة

 غمر

 هـ4144/ارم/64 سنة 44

 م48/46/6044

شظايا قذيفة مدفع يف 

 صدره ويده

 هـ4144/ارم/64 سنة 40 أبني هاشم بن سامل األبيني  00

 م48/46/6044

شظايا قديفة مدفع يف 

 رأسه

  إب  مسعد بن مثنى بن عيل الدمتي 04

  دمت

 هـ4144/ارم/64 سنة 46

 م48/46/6044

شظايا قذيفة مدفع يف 

 رأسه
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 يف دار من أهل السنة وطلبة العلماجلرحى جمموع القتىل، و ،

احلديث السلفّية بدّماج حرسها اهلل، أثناء احلرب واحلصار، 

 املزرمني، من احلوثة األنار الفّزار.عىل أيدي 

 

 جمموع القتىل، من األطفال والصبيان، والنساء، والرجال، وهم كالتايل: :أوالً 

 املزموع الرجال النساء األطفال والصبيان

3 

 قتىل

4 

 قتيلة

23 

 قتيالً 

04 

 قتيالً 

 

  ايل:وهم كالت من األطفال والنساء والرجال، ،ثانيًا: جمموع اجلرحى واملصابني

 املزموع الرجال النساء األطفال والصبيان

64 

 اً جرحي

1 

 جرحى

413 

 اً جرحي

406 

 اً جرحي

 

، املبني لذلك، من  وقد أعرضت عن ذكر أسامئهم عمدًا، مع وجود الكشف لديَّ

 .حيث اإلسم، والبلد، والعمر، وتاريخ اإلصابة، ونوع اإلصابة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ة عن حرب احلوثيني عىل منطقة دماج يف املنازل واخلزانات كشف باألرضار النامج

 .وغريها

 

 املكان نوع الرضر اسم صاحب املنزل م

عيل بن ابراهيم  1

 الصومايل

نوافذ وخراب يف اجلدار  8

 اخلارجي والداخيل

حتت البمبة 

 احلايل

عادل بن قاسم بن  2

 مقبل

نوافذ وخزان ماء ورشخ يف  2

 اجلدار اخلارجي

 

  خزان ماء ل العوديجال 3

ياسني بن يوسف  4

 الصومايل

  نوافذ وخراب يف اجلدار الداخيل 2

حممد بن إبراهيم  5

 الوصايب

  خزان بن ماء ومواصري السباكة

حسن بن جامع  6

 الصومايل

خراب يف اجلدار اخلارجي قرب 

 السقف

 

عبد اهلل بن حممد  7

 باعلوي

خرق يف جدار احلوش وركن 

 البيت األعىل
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حممد بن عبد الظاهر  8

 الربطاين

  خزان ماء

قاسم بن عبد اهلل  9

 الصومايل

  خزان ماء

خراب يف اجلدار اخلارجي دخلت  أم حممد الصومالية 11

القذيفة يف سقفي دورين وأحدثت 

 خرابا

 

  خزان ماء ومواصري السباكة ماهر املرصي 11

  نوافذ 2 عبد الرمحن الفرنيس 12

عيل بن حممد  13

 احلجوري

  مواصري املجاري

  خزان ماء رياض العدين 14

  نافذة وخزان ماء محزة السنغايل 15

  خزان ماء خالد التونيس 16

فائز بن محيد  17

 الضبياين

أرضار يف سيارته 

 )الفريم+كشافات+املكينة(

 

  خزان ماء عيل العثامين 18

  خزان ماء بسام الضالعي 19
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بجوار البمبة  الثة خزانات ماء كبرية ث تابع لسكان احلارة 21

 احلايل

 حارة األصوع خزان ماء ومواصري السباكة ماجد العدين 21

  خزان ماء عبد الباري الردفاين 22

  خزان ماء رائد العامري 23

  سقف املطبخ وخزان املاء إسامعيل شعالن 24

عبد اهلل السعد  25

 املهذري

خراب يف اجلدار اخلارجي قرب 

 قفالس

 

حممد بن عيل النجار  26

 األبيني

آثار دمار داخل املنزل عىل إثر 

 12/7طلقات 

 

أرشف بن فاضل  27

 احلديدي

خزان ماء ودمار داخل البيت من 

12/7 

 

آثار دمار من قذائف مضاد  أبو عبيدة اخلوالين 28

 الطريان

 

عبد الرمحن بن عيل  29

 احللياين

آثار دمار من قذائف مضاد 

 ودمار كثري  الطريان 

 

حممد الرتكي  31

 التعزي

  خزان ماء
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عبد الباري هيثم  31

 الردفاين

خراب يف اجلدار فوق الباب 

 وخترقات يف األبواب

 

رشاد بن عيل  32

 العمراين

  خترقات يف بابني من أبواب البيت

عارف بن جهاد  33

 القمري

  12/7دمار عىل إثر طلقات 

دران الداخلية خراب يف اجل طالل الردفاين 34

 واخلارجية ونافذتان

 

عبد احلكيم بن  35

 صالح الردفاين

  12/7آثار رضبات 

  12/7آثار رضبات  محود العمراين 36

  قذيفة هاون فوق سقف البيت عيل اجلبني 37

حممد طاهر سند  38

 الرشعبي

أرضار يف سيارته 

 )الفريم/الرديرت/جمموع السكان(
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 لك املفضال الشاعر األديبوهذه قصيدة من قصائد ذ
 فارس شعراء السلفّية

 أبي عمر عبدالكريم اجلعمي حفظه اهلل ورعاه

 ْن رقداهّبوا فال قام بعد اليوم َم

 

 سبعون يومًا ودماٌج اارصة ٌ

 

 والوضعو فيها يذيب الصِب واجلَلدا  [4]

 لو أهنا من ُّيود حورصت رفعوا 

 

 حصارها أو نصارس أطعموا البلدا  [6]

 ما وقرص اخلبز عندهمسبعون يو 

 

 ا عن امللهوف قد بعداالثوريّ  مثلو   [4]

 

 

 َتود به وا غياثا الإذا ُنّ 

 

[1] 

 

  

 عدا املدافع والرشاش إن رَ  غريو 

 سبعون يوما وجرحى القصف نازفةٌ  

 

به  وال دواءٌ   [3]
 دامو عو وال الرأسَيطي

 وال فتيل به يستصبحون وال 

 

 

 الطبخ قد نفدا ووقودو  مطابٍخ   [2]

 

 

 قرس غريبهمو ن أوىل بأن يو قد كا

 

 والصخدا وا عليه النارَ ال أن يصبه   [0]

 له حٌق بغربته إن الغريَب  

 

 فيداوَ  مكام يقال عىل من عنده  [8]

و    ٍب ال أن حيارص من أكل ٍ ومن نو

 

دسومن مقاٍم كريٍم   [4]  يف ايط هو

طايب د   مو هم لكن لغريوما خي

 

 ندس ظياللو من القبائل من فيهم   [40]

 ط إيراٍن فليس دمأما عضاري 

 

دا  [44] ْلٌق دم محو  ديٌن صحيٌح وال خو
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 سبعون يوما ودعوس الصلح جارية

 

 حبىل إىل اليوم هذا مل تضع ولدا  [46]

 ريب إذا ما شاء أولدها لعّل  

 

 دا خريًا وإن مل يشأ قد تولد النَكَ   [44]

 زدتهوجيعل اهلل للصلح ابن بَ  

 

 رتك احلرب حتى تبلغ األمداأو تَ   [41]

 لمكمْس ون من دماج تو أنتم تريد 

 

 داعدوال اخليلو فارسها بالصلح   [43]

 ودون ذلك قلب األرض ظاهرها 

 

 لباطٍن وابتالع احلية األسدا  [42]

 لو أهنم لكالب الروم قد فرضوا 

 

 هذا احلصار لكان الكلب مضطهدا  [40]

 رهاونددت هبم الدوالت أكفَ  

 

 وقام قائمها شزبا وما قعدا  [48]

 الكنهم لذوي اإليامن قد حرصو 

 

 فليس نسمعو إرغاًء وال زبدا   [44]

 مل ينقموا غري دين احلق عندهم 

 

 والرشدا وأهنم يعرفون الغيَّ   [60]

 وفوق هذا ترس القناص حيصدهم 

 

 واملدفع النذل لألخيار قد حصدا  [64]

 تلتبرصاص احلقد قد قو  كم طفلةٍ  

 

 يف حزر والدها واهلل قد شهدا  [66]

 تلت ُيش ملسزدهاقو  وزوجةٍ  

 

 اص قد قصدادا القنّ  ميش الوقار  [64]

 وكل يوم وطالب احلديث دم 

 

 قتىل وقد حفظوا القرمن والسندا  [61]

 تطيق العني رؤيته ال كم صالٍح  

 

 قد غادروه قتياًل ينزف الكبدا  [63]

 فأين إعالمنا فاتته تغطية 

 

 وهم يرون القطا يف الليل إن وردا  [62]
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 ولست أعزب من أحزاب مشرتكٍ 

 

 د مرداوال من الرفض إن الرفض ق  [60]

 لكنني ال أراه ينقيض عزبي 

 

جدا من دولةٍ   [68]  يف يدُّيا األمر قد وو

 هامليه واجبو وال تقوم بام يو  

 

 يكفو يدا نحو الرعيةي من فصلٍ   [64]

 عاتب والة األمر يف بلدييو إن مل  

 

 فهل نعاتب يف إمهالنا أحدا  [40]

 فقل لكل بني اإلسالم أمجعهم 

 

 وا فال قام بعد اليوم من رقداهبّ   [44]

 إن املزوس طبول احلرب قد رضبوا 

 

 وأنتمو يف ذهوٍل يبعث الكمدا   [46]

 وما ادزومو عىل دماج من خطإٍ  

 

 لكنه قد حكى ديناً ومعتقدا  [44]

 روا الجتثاث الرفض بينكمو فشمّ  

 

 فإنه رسطاٌن يأكل اجلسدا  [41]

 نزتثه قبل أن جيتث شأفتنا 

 

 قداوقبل أن يشنق الضباط والعو   [43]

 العراق وماحل يف أرض  وليس ما 

 

 مداحيل عنكم بعيٌد أُّيا العو   [42]

 إن السعيد ملن يغدو له عِبٌ  

 

 يف غريه والشقي الفظ و من قعدا  [40]

  

 كتبها أبو عمر عبد الكريم اجلعمي

 هـ 4144/ صفر/ 1
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 :العرشون الفصل -*

 يف  ،والرشوط هناية احلرب وإطفائها، وما وقع من الصلح

  كلٍّ من جبهتي كتاٍف وحزور.

م به، أن هذه اجلبهات قامت منارصة ومدافعة عن دار احلديث املعلوم واملسلَّ من 

السلفية بدّماج حرسها، ولفك احلصار وصّد احلوثة األنار، وقد حصل هذا 

بفضل اهلل وحده، ثم بفضل تلك اجلبهات املباركة، املنصورة من رب العّزة 

 واجلالل سبحانه وبحمده.

حلوثة الفّزار األنار، عن دار احلديث السلفية وحصل أن فوك احلصار وتراجع ا

بدّماج حرسها اهلل، ووقع الصلح، وكان املتوّقع عند احلوثة األنار أن ختمد هذه 

اجلبهات، وتنتهي احلرب، وشاء اهلل عزوجل أن تبقى هذه اجلبهات شوكة يف 

 حلوقهم، وسيفًا مسلوال، خاصة ً جبهة كتاف.

ار، حني رأوا صمود تلك اجلبهات، وأن املعارك وتفاجئ احلوثة األنار الفّز 

ال تزال دائرة واحلرب مشتعلة، حـتى أوشك احلوثة األنار عىل اإلهنيار 

 والـهالك، كام تقّدم معنا.

، شعروا باخلطر الشديد، من تلك هد من ذلك هو أن احلوثة الفّزاروالشا

خواننا، ومل األسود واألبطال من إ بهات، وقد خارت قواهم أمام أولئكاجل
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يستطيعوا الصمود واملواجهة، وعززوا عن ذلك، فلزئوا إىل املصاحلة والبحث 

 عن الوساطة، كام هو دأهبم، وكام سيأيت.

فقد حاولوا وسعوا يف إمخادها كرات ومرات، وإلهنا كانت تشّكل اخلطر األكِب 

، ّقفات، إن مل توعليهم، حتى كانوا يرسلون إلينا يف دّماج، وإىل تلك اجلبه

 فسنعيد احلصار عىل دّماج، وهم أحقر من أن يعودوا إىل ذلك.

، ولكن دون جدوس، اتوقد أرسلوا بعدة وساطات من أجل إيقاف تلك اجلبه

فإذا جاءوا إىل شيخنا حييى حفظه اهلل، قال: شأنكم معهم، وهم قبائل يطالبون 

نريد دولة مثلام قالوا: نحن  تلك اجلبهاتبحقوقهم، وإذا ذهبوا  إىل إخواننا يف 

لزلوا وداخوا، وهم مع ذلك يبذلون لنا  احلوثي يريد دولة، وهكذا حتى زو

ويمتثلون، ملا نميل ونلقي عليهم من الرشوط، حتى كان من تلك الرشوط التي 

 طورحت وفرضت عليهم ما ييل:

رفع النقاط من مجيع الطرقات، بام يف ذلك طريق صعدة صنعاء، وطريق  -4

 صعدة كتاف.

 مجيع األسلحة الثقيلة للدولة.تسليم  -6

 تسليم املساجد التي أخذت عىل أهل السنّة. -4

 إرجاع مجيع املنهوبات التي أوخذت، من سيارات وغريها. -1

 أن يعودوا مواطنني صاحلني َتت حكم الدولة اليمنية. -3
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هذه بعض الرشوط التي طرحت عليهم، وكّل تلك الرشوط وافقوا عليها 

هذا منهم مكر وخداع، كام يفعلون مع الدولة اليمنية،  وامتثلوا دا، مع علمنا إن

وهذا دأهبم قّبحهم اهلل، إال أن أهل السنّة ليسوا مغفلني، فقد كان إخواننا 

 يطالبوهنم بتنفيذ الرشوط، وهم يطالبون بتوقيف اجلبهة.

حتى جاءهتم الفرصة، ونزلت الوساطة من الدولة اجلديدة، للتفاوض والتحاور 

ممن ينتمي  ،(1)ءتنفسوا الصعداء، وكان بعض املسؤولني اخلبثا معهم، فحينها

أشار عليهم بالرضبة القاضية  وممن نزل مع تلك الوساطات، إليهم وحين دم،

واحلاسمة، بعد أن جلس معهم وخال هبم، وتم الدعم من قبله، وقاموا بشن ذلك 

يف نحورهم،  ادزوم عىل جبهة كتاف، لتكون بزعمهم احلاسمة، فرّد اهلل كيدهم

ورجعوا منقلبني برّش هزيمة، وسّلم اهلل إخواننا وفازوا بالنرص وهلل احلمد، 

 وحصل فيهم مقتلة عظيمة.

وكانوا قد وافقوا عىل احلوار مع الدولة، فلام حصلت دم تلك ادزيمة والرضبة 

القاصمة، من إخواننا يف كتاف، رجعوا وقالوا للدولة: كيف نتحاور معكم 

ليتّم  ات، ونطوا عىل الدولة إيقاف تلك اجلبهتلك اجلبهاتربوننا يف وهؤالء حيا

 وتدّخلت يف األمر. طاحلوار، وفعاًل استزابت دم الدولة،

                                                           

هو الدكتورعبدالكريم اإلرياني، بالنيٌّ ورافضيٌّ خبيو، أخزاه اهلل، مقّلد عّدة منادب في الدولة اليمنّية، منها :  (1)

حتى  سفيرًا لليمن ببعض الدول، ومنها وزيرًا للرارجية، ومنها رئيسًا للوزراء، وغيرها من ملك المنادب الحكومية،

 كان آخر أمره، أن ججعل مستشارًا لرئيس ال مهورّية اليمنّية.
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بل حصل أيضًا تدّخٌل خارجي من أسيادهم، وضغطوا عىل الدولة اليمنية 

 ذلك.، مع أن الدولة ليس دا ناقة وال مجل، يف تلك اجلبهاتوألزموها بإيقاف 

وإلهنم كانوا وإياهم يف خندٍق  (1)وحصل أن تدّخلت الدولة اليمنية اجلديدة

 وصفٍّ واحد أيام الثورة واإلنقالب عىل الدولة السابقة.

فنزلت الوساطة ووقع الصلح عىل غري مراد شيخنا حييى حفظه اهلل، وغرّيوا يف 

دا كام تقّدم، تلك الرشوط السابقة، التي كان احلوثة الفّزار األنار، قد خضعوا 

 ويف احلقيقة سائنا ذلك جّدًا.

كيف ال يسوؤنا ذلك، وقد أوشك احلوثة األنار عىل اإلهنيار والزوال، وخضعوا 

لرشوط أهل السنّة، وما يلقونه عليهم، وصاروا يف الرمق األخري، فقاتل اهلل تلك 

 السياسات املاكرة، التي ال تلقي لدين اهلل وال للمؤمنني باالً.

أننا من رعايا هذه الدولة أصلحها اهلل، حصل املوافقة عىل هذا الصلح، وكام  وبام

ك ال اقال شيخنا حييى حفظه اهلل، صلٌح عىل عزره وبزره، وكام يقال مكره أخ

 بطل، واألمر هلل من قبل ومن بعد.

                                                           

لكن هذا بعد الضغط ، كما مقّدم، وإال فقد كان بعض اإلخوان المسلمين يقول: دعونا من جبهة كتاف، ما لنا دخل  (1)

ار، وهو عبدالوهاب منهم، أو نحو هذا الكالم، عندما نزلوا بداية إلى دعدة، من أجل محاورة الحوثة األشرار الفّ 

 الديلمي. 



 

 282 

 282 واحلصار       احلرب 

  ،وهذه وثيقة الصلح التي تم االتفاق عليها، بني إخواننا يف جبهة كتاف

 ّزار األنار، بعد تدّخل الدولة اجلديدة.وبني احلوثة الف
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 العرشون:و احلادي الفصل -*

  القتىل واجلرحى، يف جبهة كتاف، أثناء احلرب، عىل أيدي

 املزرمني، من احلوثة الفزار األنار.

 وجل عز اهلل نسأل والذين وائلة جبهة يف القتىل بأسامء كشف

 شهداء يتقبلهم أن

 له قريب اسم والتاريخ اليوم اإلصابة نوع العمر البلد االسم م
 مالحظات القريب هاتف 

 1 األربعاء الرأس في رصاصة 03 صنعاء الصنعاني نعيم مسعود حمود سليم :
 عازب 993937077 الشعبي وضاح/ جاره هـ11/1/1300

 2 هـ11/1/1300: األربعاء الصدر في طلقة 32 عمران الحاشدي جابر حميد
   سليم/ ولده 

 0 األربعاء   عبيدة/ مأرب المأربي سالمة محسن محمد :
  999993793 محسن حمد/ أخوه هـ11/1/1300

 3 هـ17/1/1300: األحد  27 القفر/ إب الوشاح ناجي إسماعيل عبده 
 وائلة في ُدِفن  

 7 هـ17/1/1300: األحد  23 لحج الصبيحي القارفي الرحمن عبد
 (عازب// ) 911030799 علي محمد سالم/ عمه 

 0 هـ17/1/1300: األحد   أبين المرقشي ناصر يدرةح أمين 
   

 9 الصدر في رصاصة 07 مأرب الضبياني نجران صالح مبخوت اهلل عبد
 ولد وله وائلة، في ُدِفن 993902072 مبخوت علي/ أخوه هـ17/1/1300: األحد 

 ديون وعليه وبنت

 9 األحد السرة تحت رصاصة   األوزباكستاني إسماعيل محمد أبو :
 وائلة في ُدِفن   هـ17/1/1300

 7 األحد    جابر أبو عمر أحمد ربه عبد اهلل عبد :
 // 909101790 أحمد/ أخوه هـ17/1/1300

 13 هـ17/1/1300: األحد    البريك محسن اهلل عبد سالم 
  // 

 11 منصور/ أخوه هـ17/1/1300: األحد   المحويت المحويتي حروش فؤاد
 (عازب// ) 912739703 

 12 هـ10/1/1300: اإلثنين  21 إب الصالحي محمد هعبد بسام
    

 10 اإلثنين الرأس في طلقة 22  طويلي اهلل عبد سيف اهلل عبد :
 عازب 999321700 الطويلي نوح/ أخوه هـ10/1/1300

 13 هـ10/1/1300: اإلثنين  29 لحج الوهطي عمودة سالم عفيف
 عازب وهو وائلة، في ُدِفن 999327391 محمد/ أخوه 
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 17 األربعاء هاون  وائلة/ صعدة األثلة محمد يحيى/ يخالش :
 وائلة في ُدِفن   هـ19/1/1300

 10 هـ19/1/1300: األربعاء //  // األثلة يوسف هادي صالح
   // 

 19 هـ19/1/1300: األربعاء //  مأرب العبيدي طالب مبارك صالح علي
  910772773 حسن/ أخوه 

 19 هـ19/1/1300: األربعاء //  وتحضرم العمودي سعيد القادر عبد سالم
 وائلة في ُدِفن   

 17 هـ27/1/1300: األربعاء الرأس في 23 صنعاء السلمي اهلل عبد علي محمد
 عازب//  993730911 إبراهيم/ أخوه 

 23 األربعاء //  عدن الجهيدي صالح أحمد القوي عبد علي :
 (أوالد أربعة له// ) 991230777 جمال/ أخوه هـ27/1/1300

 21 هـ27/1/1300: األربعاء الصدر في 07 شبوة بخاش سالم صالح سينح
  900209707 أخوه 

 22 هـ27/1/1300: األربعاء الرأس في  بعدان/ إب صالح فائز أيمن 
 وائلة في ُدِفن  

 20 هـ27/1/1300: األربعاء // 09 إب مريم أبو علي سند
 // 912913027 محمد/ ابنه 

 23 هـ27/1/1300: األربعاء هاون 07 تعز السماوي سعيد مهدي أحمد زياد
 عازب 900193390 ياسر/ أخوه 

 27 هـ27/1/1300: األربعاء // 37 حجة الحجوري علي بن أحمد حسين أبو
 وائلة في ُدِفن  الحجوري يحيى اإلمام/ أخوه 

 20 هـ27/1/1300: األربعاء الكلى في رصاصة 02 شبوة العنبري سالم نائف
  900230733 أبوه 

 29 األربعاء الرأس في طلقة  عمران القهمي هادي محمد اهلل عبد :
    هـ27/1/1300

 29 هـ27/1/1300: األربعاء هاون 29 تعز ثابت اهلل عبد محمد حمزة
 عازب 99939173 عمرو/ أخوه 

 27 هـ27/1/1300: األربعاء الصدر في طلقة 27 حضرموت النهدي وليد 
   

 03 هـ27/1/1300: األربعاء الحقو طلقة  شبوة المحيقني مبارك محمد اهلل عبد
   أبوه 

 01 األربعاء الصدر في طلقة 33 ذمار النهمي ناصر صالح حميد :
 أوالد خمسة له 993907019 الهندي محمد/ صهره هـ27/1/1300

 02 هـ27/1/1300: األربعاء  20 لحج اللحجي قائد سعيد منصور
 عازب 991709310 أخوه 

 00 هـ27/1/1300: األربعاء   أبين األبيني عطاء عدنان
  903939199 ياسر/ أخوه 

 03 هـ27/1/1300: األربعاء   تعز الماوي العامري قائد أحمد طلعت
 عازب 912973339 عمر/ خاله 

 07 األربعاء   تعز الهندي محمد عثمان ناصر الكريم عبد :
 // 933702309 كمال/ أخوه هـ27/1/1300

 00 هـ29/1/1300: الجمعة   عتمة النقيل اهلل عبد فضل محمد خليل
 وائلة في ُدِفن   

 09 الجمعة   صنعاء الحيمي الزوار عامر صالح أحمد عبده :
  991702797 أخوه هـ29/1/1300
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 09 الجمعة وهاون طلقة  لحج القباطي علي بن علي منصور :
 وائلة في ُدِفن 911733900 // هـ29/1/1300

 07 الثالثاء ليلة رأسال في طلقة  حاشد الوادعي شمسان قاسم حسين :
 //   هـ1/2/1300

 33 هـ0/2/1300: األربعاء   الجزائر الجزائري الواحد عبد الفتاح عبد
   // 

 31 األربعاء السرة فوق طلقة 20 ذمار األضرعي ناصر محمد يوسف :
 عازب 30713972 بيتهم هـ0/2/1300

 32 اإلثنين الوجه في قنص 20 البيضاء الصبري صالح علي إبراهيم :
    هـ17/2/1300

 30 هـ19/2/1300:األربعاء الرأس في قنص 29 شبوة الخليفي سالم صابر
  999297019 الذيب ناصر 

 33 الصدر في طلقة  فلسطين الفلسطيني اهلل عبد محمد
    هـ19/2/1300:األربعاء 

 37 الجمعة ليلة األيسر خده في طلقة 29 إب/ الحزم البعدلي حارث مقبل حسان :
  991709729 الجعمي الكريم عبد/ هرهص هـ17/2/1300

 30 الرأس في طلقة  عمران األشموري قطيش اهلل عبد بن يوسف
    هـ17/2/1300: الجمعة ليلة 

 39 الثالثاء ليلة الصدر في طلقة 27 صنعاء الوصلة علي بندر :
    هـ20/2/1300

 39 هـ20/2/1300: الثالثاء ليلة // 31 البيضاء ناجي أحمد محمد أحمد 
   

 37 الرأس في قنص 21 // الحميقاني حسين العزيز عبد الحفيظ عبد
 وائلة في ُدِفن 900717013 أخوه هـ27/2/1300: الخميس 

 73 جعار/ أبين أبكر علي نزيه     
 عازب 

 71 الظهر قي هاون شظايا  المحويت الشرجبي يحيى محمد يحيى
 بنت وله وائلة قي دفن 991021073 أبوه 29/2/1300األحد 

 72 اإلثنين الراس في طلقة 21 العبدين صعدة ضالع مقدي يحيى طه 
 وائلة في دفن   27/2/1300

 70 البطن في طلقة 73 مأرب الشبواني عيضة حمد جابر 
  911720772 عبداهلل ولده 

 73 الثلثاء الرأس في طلقة 20 لودر االبيني غوض حسين صدام 
 المستشفى في ومات يناإلثن يوم إصابته 992333222 توفيق أخوه 03/2/1300

 77 األيمن الفك في طلقة 17 البيضاء البيضاني قايد عبدالرحمن
   أخوه 2/0/1300األربعاء 

 70 الرأس في طلقة 22 ربمة الريمي أحمد عبداهلل سليمان
 وائلة في دفن   0/0/1300الخميس 

 79 الحلق في طلقة  صعدة األثلة قنبس محمد أحمد   
  

 79 الظهر في طلقة  اليبي الليبي أبوحديفة   
  

 77 22 جعار السعيدي علوي سعيد عارف    
  

 03 الرأس في طلقة 23 لحج العويني سعيد محمد حمزة  
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 01 أخوه   17 جعار طامع محمد محمود محمد 
  

 00 شبوة السليماني محسن أحمد علوي     
  

 03 األبيني سامر        

 07 السعدي سالم محمد سالم      
  

 00 األربعاء الظهر في طلقة 00 صنعاء الرعيني محمد علي منعبدالرح :
  913333222 أخوه هـ7/0/1300

 09 والبطن الرقبة في شطايا 21 تعز عامر محمد أحمد سامي
  993739073 حاتم أخوه هـ13/0/1300الخميس 

 09 األيسر الفك في طلقة 17 ذمار الوصابي غالب ناصر حسن
    12/0/1300السبت 

 07 الجوف لالسسال جمال     
 أوالد له وليس متزوج 

 93 الرأس في طلقة 22 شبوة المسلمي محمد مقبل رائد
  900300701 ناصر حسين صهره هـ23/0/1300الخميس 

 91 الصدر في طلقة  إب مصلح محمد عبدالحكيم
    هـ23/0/1300الخميس 

 92 هـ23/0/1300الخميس   عدن سعد محمد مسعود نجيب
    

 90 هـ23/0/1300الخميس   ابين احمدمشبح  
 مقبرةالجماعي في دفن 

 93 هـ23/0/1300الخميس   الحديدة احمدكندي  
  

 97 هـ23/0/1300الخميس   تعز السيد احمدحسن 
   

 90 هـ23/0/1300الخميس   الحديدة داودمنصورالفقيهي 
   

 99 هـ23/0/1300الخميس   يافع اليافعي الصالحي عبدالرقيب
    

 99 هـ23/0/1300الخميس   إب رالصالحيحمودعبدالقاد جمال
    

 97 هـ23/0/1300الخميس   إب العماري يحي ثابت يوسف
    

 93 هـ23/0/1300الخميس   إب العرومي يحي محمد عبدة طة
    

 91 هـ23/0/1300الخميس   إب العرومي حمدعبدالكريمعبداهلل أ
    

 92 هـ23/0/1300الخميس    عامرعبدالغني 
   

 90 هـ23/0/1300الخميس   صعدة حميدقايدالعمار 
   

 93 هـ23/0/1300الخميس   حضرموت بكير احمدسالم بسام 
   

 97 هـ23/0/1300الخميس    بكرالصنعاني 
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 90 هـ23/0/1300الخميس    الريمي عبدالمجيدعبداللةحسن
    

 99 هـ23/0/1300الخميس    احمدالعكبري عوض 
   

 99 هـ23/0/1300الخميس    العوبثاني محمدعوض 
   

 97 هـ23/0/1300الخميس   عدن الخضرالعدني ناصر صالح
    

 73 هـ23/0/1300الخميس   الحديدة جلعوم محمدسالم 
   

 71 هـ23/0/1300الخميس   عدن عدن واصل عبداالله 
   

 72 هـ23/0/1300الخميس  17 العدين/إب العديني يحي محمودغالب
  999913170  

 70 هـ23/0/1300الخميس    حيدرالروسي 
   

 73 هـ23/0/1300الخميس    عمروالمصري 
   

 77 هـ23/0/1300الخميس   الحزم/إب مرشدالبعني مطيع ابومعاويةعلي
 ولد وله متزوج 910120000 اخوةفارس 

 70 07 الحزم/إب    البعني اسماعيل علي بن علي 
 كثيرة ديون عليه 913013773 اخوةاحمد هـ23/0/1300الخميس 

 79 هـ23/0/1300الخميس  22 لودر/ابين رياللود احمدمحمدعوض
    

 79 هـ23/0/1300الخميس   يافع الدهرشي عصام 
   

 77 هـ23/0/1300الخميس   تعز التعزي الطويل علي صالح
    

 133 هـ23/0/1300الخميس  20 لحج العضو ناصرصالح مصطفى
 عازب 900091739 محمدالعضو 

 131 هـ23/0/1300الخميس    منة ياتكد\اليافعي صادق
    

 132 هـ23/0/1300الخميس    يتاكدمنة\العدني يونس 
   

 130 هـ23/0/1300الخميس   شبوة بخاش ناصرمبارك 
   

 133 هـ23/0/1300الخميس   شبوة الكرفلة احمدناصر 
   

 137 هـ23/0/1300الخميس   ابين احمد عبداللةالشيخ 
   

 130 هـ23/0/1300الخميس   عدن العدني هيثم ابودجانة 
 عازب  

 139 هـ23/0/1300الخميس    العدني فهمي 
   

 139 هـ23/0/1300الخميس    التعزي سالم سلطان واثق
    



 

 288 

 288 واحلصار       احلرب 

 137 هـ23/0/1300الخميس    التعزي محمدعلي قاسم راجي
    

 113 هـ23/0/1300الخميس   جعار/ابين حسين احمد مضاد 
   

 111 20/0/1300ليلةاالحد شظايا 03 الظالع البشطرة مقبل علي بسام 
 اوالد ثالثة لة  

 112 20/0/1300ليلةاالحد شظاياقنبلة 37 // العيضال صالح عبدالحميد
 عشرولد ثالثة لة 99307733 سمير اختة ابن 

 110 20/0/1300ليلةاالحد الراس في شظايا 03 عدن االعجم محمدعبداللة 
   

 113 ليله الراس في شظاياهاون 27 // احمدعزوز احمدطالب باحمدون 
 سعيد محمد مشير مع اغراضه   9/3/1300الخميس

 117 ليلة الرأس في شظاياهاون 03 العدين/إب العديني محمدعبداهلل أحمد حميد 
 مختارالعديني مع راضهغا   هـ9/3/1300الخميس

 110 الحديده الفـــقيــــهي داود     
 اوالد ولةستة متزوج 

 119 العضال المريسي عبدالملك     
 ولد وله متزوج 

 119 ابـــيـــن الميسري برعبداهللصا       

 117 عــــدن ثابت حسن عبدالفتاح       

 123 البيضاء الحميقاني صالح عبدالــرب     
  

 121 شــبــوة قرهد صالح محمد ناصر     
  

 112 جعار/ابين الـــجــبــل ســـالـــم       

 120 لـــحــج الــصـبـيـحـي بــســـام       

 123 هـ23/0/1300الخميس   الضالـع علي حمدم قاسم راجح 
   

 127 جعــار الحـدي علـي محمد       

 120 العريفي عبدالودود مصطفى      
  

 129 سعيدقايد محمد منصور      
  

 129 العضو ناصراحمد مصطفى      
  

 127 الشاطري عبدالكريم وليد خالد      
  

 103 محمدالحبيشي حسن تيسير      
  

 101 هـ23/0/1300الخميس   إب الشعراني بدهع حمود طه
 مــتـــزوج   

 االستالم تاريخ المستلم أسم التليفون الجبهة المحافظة العمر االسم الرقم
 المقبرة 

 102 العوالق عدن 27 العدني الزوعري عبداهلل   
 الشرقي 

 100 913270137 ابوهارون الحديدة 29 المجمل الحديدي ابراهيم 
 الشرقي  
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 103 الحضارم حضرموت 03 الحضرمي حميد دالحافظعب ماجد   
 الشرقي 

 107 الحضارم حضرموت 02 السماحي حسين راشد   
 السعودية في 

 100 الحضارم حضرموت 23 بامومن عبالرووف   
 الشرقي 

 109 الحضارم حضرموت 03 الدوم مبارك عباهلل   
 الشرقي 

 109 الحضارم حضرموت 07 باضاوي يونس   
 الشرقي 

 107 الحضارم حضرموت 77 سلم بن صالح   
 الشرقي 

 133 الحضارم حضرموت 00 أحمدالعجيلي   
 الشرقي 

 131 91393993 العوالق تعز 27 طاهر محمد شعيب  
 الشرقي 

 132 الشرقي    العوالق عدن 03 ماجدالعجم 

 130 الشرقي    العوالق عدن 29 محمدالعجم 

 133 ابوعامر عدن 37 العيساىي صالح علي صالح   
 شرقيال 

 137 ابوعامر عدن 27 علي أحمد محمد هيتم   
 الشرقي 

 130 ابوعامر عدن 27 بشر بن علي منصور   
 الشرقي 

 139 ابوعامر عدن 23 العدني البطل أحمد   
 الشرقي 

 139 الشافعية وايلة 07 انثش عبدالرحمن   
 الشرقي 

 137 ابوهارون مهاذر 03 المهذري أحمد   
 الشرقي 

 173 ابوهارون مهاذر 03 ذريالمه عبدالرحمن   
 الشرقي 

 171 ابوهارون ذمار 27 األسدي عباهلل   
 الشرقي 

 172 ابوريد البيضاء 03 البيضاني المنذري أحمد   
 الشرقي 

 170 أبوالفداء لحج 29 الصبيحي طاهر احمد   
 الشرقي 

 173 أبوخالد صنعاء 03 الصنعاني وصلة بندر   
 الشرقي 

 177 الدماني زتع 09 القباطي أحمد علي   
 القديم 

 170 العوالق  27 سوفان أسامة   
 الشرقي 

 179 العوالق  27 الريمي الضبيبي محمد   
 الشرقي 
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 179 أبوالفدذاء صعدة 27 الوادعي مسدر محمد   
 الشرقي 

 177 أبوخالد عدن 03 أبواليمان نصر عبدالرحمن   
 الشرقي 

 103 البيضاء المحويت 20 الطويل سيف اسماعيل   
 رقيالش 

 101 الشرقي    الدماني لودر 27 مشعر خالد 

 102 الدماني تعز 29 محمدأبوالنور   
 الشرقي 

 100 الدماني عدن 29 اليرامسي صالح   
 الشرقي 

 103 الدماني وصاب 23 الوصابي سليم   
 الشرقي 

 107 الدماني ريمة 20 الريمي أحمد   
 الشرقي 

 100 917137100 االظافر لجوف 23 شويل علي صالح  
 الشرقي 

 109 العوالق شبوة 29 الشبوي مصطفى   
 الجديد 

 109 الشافعية الحديدة 27 فضة عبيد فرج   
 الجديد 

 107 الشافعية إب 27 الحبيشي سلمان   
 الجديد 

 193 التدخل دمار 27 األسدي محمد حاشد     

 191 التدخل حجور 23 الحجوري عبدالرحمن   
 الجديد 

 192 الشافعية حديدة 73 الحديدي الصلوي أحمد   
 الجديد 

 190 الشافعية إب 27 البعداني عادل   
 الجديد 

 193 الشافعية إب 27 البعداني خالد   
 الجديد 

 197 الشافعية حديدة 27 السويقي سالم عبده   
 الجديد 

 190 الشافعية إب 03 عمروالبعداني الغيث أبو   
 الجديد 

 199 الشافعية حديدة 03 الحديدي زيد إبراهم     

 199 الشافعية حديدة 02 العبسي وحيد     

 197 الشافعية حديدة 23 الموقري عبدالكريم   
 الجديد 

 193 الشافعية حديدة 39 الموقري حسن   
 الجديد 

 191 الشافعية تعز 29 التعزي هيثم   
 الجديد 

 192 الدماني تعز 23 القباطي عبدالوهاب   
 الجديد 
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 190 أبوعاصم صنعاء 02 الجوري حجر   
 الجديد 

 193 الشافعية حديدة 21 هبس أحمد عبدالرحمن   
 الجديد 

 197 الشافعية املح 29 صلفوح قاسم عبداهلل حمد   
 الجديد 

 190 الشافعية ضالع 17 الضالعي صالح محمد محمود   
 الجديد 

 199 الحضارم حضرموت 03 زيلع بن محفوظ عوض عبداهلل   
 الجديد 

 199 الشافعية حديدة 23 سعيد هايل علي   
 الجديد 

 197 الحضارم حضرموت 03 أبوموسى محمد   
 الجديد 

 173 الشافعية إب 27 الحبيشي نعمان محمد   
 الجديد 

 171 911300920 الشافعية تعز 29 التعزي مراد  
 الجديد 

 172 الجديد    الشافعية إب 19 جلب أحمد 

 170 الشافعية حديدة 03 هتاري عيسى علي   
 الجديد 

 173 التدخل الجزائر 03 الجزائري فواد     

 177 التدخل إب 29 النجار هالل     

 170 التدخل إب 23 االغبري مروان     

 179 البتار أبين 23 األبيني صالح بن صالح   
 الجديد 

 179 إب قاعدة إب 23 األبي عبدالخالق   
 الجديد 

 177 الجديد    إب إب 10 اإلبي بشير 

 233 أبوخالدالصنعاني أرحب 22 االسود عبدالعزيزعلي   
  

 231 محويت 27 المحويتي أبوعمر أحمد    
 الجديد 

 232 عدن 23 العدني العمراني عادل    
 الجديد 

 230 شبوة 20 أحمدناصرالشبوي علي    
 الجديد 

 233 حراز 29 الحرازي عادل    
 الجديد 

 237 البيضاء البيضاء 03 المظفري علي صالح عبداهلل   
 الجديد 

 230 الشافعية حديدة 27 أهيف عمر دمحم   
 الجديد 

 239 الشافعية حديدة 03 غالب أحمد حمود     

 239 مجلي صعدة 03 العبديني دمنان أحمد عبداهلل   
 السعودية في 
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 237 77 القاضي عبداهلل أحمد     
 السعودية في 

 213 الشافعية إب 20 صالح أحمد عاي عمر   
 الجديد 

 211 العوالق لودر 32 العولقي سالم حمزة   
 الجديد 

 212 العوالق لودر 03 مرجب هداش الخضر     

 210 

 .، ما بني خفيفة ومتوسطة وشديدةاً [ جرحي340وأما اجلرحى فبلغ عددهم قرابة ]

 

 عدد الجرحى عدد القتلى

212 215 

 

[ 630، وهم ال يتعدون ][ فاهلل أعلم643وبعض إخواننا ذكروا أن القتىل ]

 بهم واهلل حسيبهم.شهيدًا، فيام نحس

وأما احلوثة األنار الفّزار، فال يعلم عددهم إال اهلل، ولكن خيِب إخواننا من 

خالل ما رأوه من تلك املزازر، فقّدروا ذلك بأكثر من ألفني قتيل، وبعضهم قّدر 

 ثالثة مالف، واهلل أعلم.بنحو 
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 والعرشون: الثاينالفصل  -*

 ناء احلرب، عىل أيدي القتىل واجلرحى، يف جبهة حزور، أث

 .احلوثة الفّزار األنار من املزرمني،

األسامء التي وصلتني، وقد طلبتها من أخينا الشيخ أيب عمرو احلزوري هذه 

فأعطاين إياها بعد أن أورسلت إليه من حزور، وكان قد نزل بعد حفظه اهلل، 

مع إخوانه احلصار وشارك يف جبهة حزور، بالتوعية واإلرشاد واحلث عىل اجلهاد 

 وا هناك، فززس اهلل اجلميع خريًا.الذين كان

 ( شيهدًا فيام نحسبهم واهلل حسيبهم،44وقد بلغ عدد القتىل يف هذه اجلبهة )

أن القتىل  ،وذكر يل األخ جِبان السودي حفظه اهللحسب ما جاء يف هذا الكشف، 

ّدر عددهم ( قتياًل،430بلغوا حدود )  (400) بأكثر من وأما اجلرحى فقد قو

 بني أصابات شديدة ومتوسطة وخفيفة، واهلل أعلم.ما  جريح،

ومن العزائب التي أخِبين هبا األخ جِبان حفظه اهلل، أن أولئك املقاتلني من أهل 

حزور، كانوا يقاتلون بدون ُرتس، وربام أحدهم وضع له حزرًا، وقاتل من 

 ورائه، وربام تركه وقام وال يبايل.
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 ىل يف جبهة حزور:كشف بأسامء القت

 أمحد امد اجلحييش -4

  م8/4/6044  امد عيل قعيش اجلحييش -6

 م8/4/6044   عبده جابر الزعكري -4

 م46/4/6044   عىل امد عيل قايد -1

 م61/44/6044  معمر نارص حسني السعيدي -3

   نزيب عيل صغري البكري -2

 عبداهلل اسن موسى الشهري -0

  معاذ عبداهلل حسني هادي السعيدي -8

  ن امد حسني السعيدينور الدي-4

 قايد نارص هادي السعيدي-40

 م2/4/6046    اسن عاليب-44

 م40/4/6046 مصطفى السعيديمسعد نارص -46

 م41/4/6046   الشيخ خالد املالكي-44

 م41/4/6046 امد غالب عيل حييى الزعكري-41

 م41/4/6046  ناجي عيل عيل حييى الزعكري-43

 م41/4/6046  أمحد الزعكري نارص صالح-42

 م41/4/6046 مصطفى ذياب عيل حييى الزعكري-40
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 م41/4/6046  خالد صالح مشعل الزعكري-48

 م41/4/6046  نبيل عيل اسنالزعكري-44

 م41/4/6046  بدر حييى حسني الزعكري-60

   حسن هادي حسني الداودي-64

 هادي نادر خليل مبخوت-66

 امد مبخوت هادي نادر-64

 املالكي عامد شوعي صغري-61

 م64/4/6046    مروان إبراهيم-63

 م64/4/6046  امد عيل عيل عايض حليس-62

 م40/4/6046   صدام عيل هادي دغار-60

 م40/4/6046   امد امد مربش-68

 م40/4/6046  إبراهيم امد اسن دغار-64

    محيد امد عيل القاميس-40

 يوم العيد  منصور عيل سامل جيهان-44

    ي املقريامد هاد-46

 م40/4/6046   امد حسني حليس-44

 م40/4/6046  مرشد عيل حزر حليس-41

 م40/4/6046  حافظ لطف نارص حليس-43
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 م6/6/6046  عيل عبداهلل غراب الزراعي-42

 م3/6/6046   مجال منصور املطيع -40

 م3/6/6046  عبده صالح دواع القطري-48

 م3/6/6046   عرجاس حييى امد-44

 م3/6/6046   حسن اجلرف نف-10

 م3/6/6046    أمحد هزرة-14

 م3/6/6046  محيد هادي حزر حليس-16

 م3/6/6046 امد حييى مفرح زاهر السعيدي-14

 م3/6/6046 عيل حسني عبداهلل الزليل السعيدي-11

 م3/6/6046   امد أمحد مسعود-13

   صادق عيل هادي عرجاس-12

    امد حسني القطري-10

 محيد وهبانجماهد -18

 صالح امد امد حليس-14

 أيمن أمحد عيل-30

 امد عيل عيل الدريني-34

 امد عبداهلل الدريني-36

 عبداهلل نارص غضبان-34
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 م42/6/6046 عبداللطيف عيل قحيم العمري-31

 م42/6/6046  امد نارص هادي دغار-33

 م60/6/6046 أمحد قاسم املقري-32

 م60/6/6046 امد سينان املقري-30

 م60/6/6046 أمحد هادي واقد-38

 م60/6/6046   عيل عبداهلل جيهان-34

 م60/6/6046  هايل عيل صالح جيهان-20

 م60/6/6046   امد هادي واقد-24

 م60/6/6046  هادي امد حييى األسلمي-26

 م66/6/6046   محود نارص زاهر-24

 م61/6/6046   محدي أمحد عيل-21

 م61/6/6046   جابر عبداهلل عمري-23

 م61/6/6046  حييى امد صالح ميضار-22

 م61/6/6046   مهدي عبداهلل حسني-20

 م61/6/6046   امد حييى غضبان-28

 م61/6/6046  إبراهيم امد زاهر السعيدي-24

 م61/6/6046  عيل نارص قحيم العمري-00

 م63/6/6046  عباس اسن حييى رضيم-04



 

 298 

 298 واحلصار       احلرب 

 م63/6/6046   عيل امد صالح فالح-06

 م63/6/6046  جابر جابر هادي جيهان-04

 امد نارص القامس-01

 عبداخلالق أمحد عيل أبو فارع-03

   عبدالفتاح امد نارص اليزيدي-02

 م66/4/6046  خالد عيل مبخوت جيالن-00 

 م64/4/6046   امد معيض ادندي-08

 م64/4/6046 إسامعيل إبراهيميحيى النصريي-04

 م64/4/6046   امد صالح قروعة-80

 م64/4/6046  امد جابر ملهي العمري-84

 م64/4/6046   أمحد امد قروعة-86

 م64/4/6046  عيل امد نزيم العمري-84

 م64/4/6046  امد حييى عبده الدعيش-81

 م64/4/6046  إسامعيل أمحد عيل جهظم-83

 م64/4/6046    خالد العمري-82

 م64/4/6046  امد حييى قحيم العمري -80

 م60/1/6046  عاصم امد امد العنِبي-88

 م60/1/6046  امد مبخوت معيد الزليل-84
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 م4/3/6046  عبداهلل أمحد صالح ريان-40

 م6/3/6046   عبداهلل نارص الرشيف-44

 م6/3/6046   عبداحلميد الزعكري-46

   مشتاق هادي عبداهلل العمري-44
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 :الثالث والعرشونالفصل  -*

 بَل احلوثة األنزاس  ،روقات واإلعتداءاتخلا
ْن قي مي

 األرجاس.

عنة للقد أمر اهلل تعاىل عباده أن يفوا بالعهد وامليثاق، وتوّعد من خالف ذلك بال

 إينَّ اْلَعْهَد َكاَن  والوعيد الشديد، كام قال سبحانه يف كتابه الكريم:
وا بياْلَعْهدي َوَأْوفو

 .[41]اإلرساء:  َمْسئوواًل 

ييَثاَق  عزوجل: وقال وَن املْ يَن يووفووَن بيَعْهدي اهللَّي َواَل َينْقوضو
 .[60]الرعد:  الَّذي

وَن وقال تبارك وتعاىل متوعدًا من خالف ونقض العهد وامليثاق:  يَن َينْقوضو َوالَّذي

وَصَل   َأْن يو
 َوَيْقَطعووَن َما َأَمَر اهللَّو بيهي

يَثاقيهي ْن َبْعدي مي وَن يفي اأْلَْرضي  َعْهَد اهللَّي مي دو
ْفسي َويو

اري  وءو الدَّ ْم سو ْعنَةو َوَدو مو اللَّ َك َدو
يَن ة: ، وقال يف سورة البقر[63]الرعد:  أووَلئي الَّذي

وَن يفي  دو
ْفسي  َأْن يووَصَل َويو

 َوَيْقَطعووَن َما َأَمَر اهللَّو بيهي
يَثاقيهي ْن َبْعدي مي وَن َعْهَد اهللَّي مي َينْقوضو

ونَ  اأْلَْرضي  و
ارسي مو اخْلَ َك هو

 .[60]البقرة:  أووَلئي

م ـنقضهو م باهللـبكفره قـّر اخللـم شـوأهن ل واصفًا حال الكفارـوقال عزوج

نووَن ): د وامليثاقـالعه
ْؤمي ْم اَل يو وا َفهو يَن َكَفرو

نَْد اهللَّي الَّذي َوابه عي ( 33إينَّ َنَّ الدَّ

ْم ثومَّ  نْهو
يَن َعاَهْدَت مي ْم اَل َيتَّقوونَ الَّذي ٍة َوهو له َمرَّ  كو

ْم يفي وَن َعْهَدهو ]األنفال:  َينْقوضو

33 ،32]. 
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واخليانة، كام أخِب  الغدرو نقض العهد وامليثاق ،واملزرمني ومن أوصاف املنافقني

نَافيًقا َخاليًصا: َمْن إيَذا»، بقوله: بذلك رسول اهلل   َكاَن مو
نَّ فييهي اَلٍل َمْن كو

 َأْرَبعو خي

َث َكَذَب، َوإيَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإيَذا َعاَهَد َغَدَر، َوإيَذا َخاَصَم َفَزَر، َوَمْن َكاَنْت  َحدَّ

َن النهَفاقي َحتَّى َيَدَعَها
نَّ َكاَنْت فييهي َخْصَلٌة مي نْهو

 .(1)«فييهي َخْصَلٌة مي

: اَل اهللَّو: َثاَلَثٌة َأَنا قَ »: يف ما يرويه عن ربه عزوجل وقال َياَمةي ْم َيْوَم القي هو َخْصمو

رًيا  ٌل اْسَتْأَجَر َأجي ، َوَرجو ا َفَأَكَل َثَمنَهو رًّ ٌل َباَع حو ٌل َأْعَطى يبي ثومَّ َغَدَر، َوَرجو َرجو

 َأْجَرهو 
ْعطي نْهو َومَلْ يو

 .(2)«َفاْسَتْوََف مي

َيامَ »: وقال يَن َيْوَم اْلقي ري لينَي َواآْلخي له َغاديٍر ليَواٌء، إيَذا مَجََع اهللو اأْلَوَّ ْرَفعو ليكو ، يو
ةي

اَلنٍ  هي َغْدَرةو فواَلني ْبني فو يَل: َهذي  .(3)«َفقي

وهذا هو حال وصفة الرافضة احلوثة الفّزار األنار، لعنهم اهلل، من قديم الزمان 

فإهنم كلام عاهدوا ووضعوا امليثاق، وحديثه، فإهنم أغدر وأخون خلق اهلل تعاىل، 

، منذ بداية حرهبم مع الدولة كفي ما سمعناه ورأيناه بأم أعينناخانوا وغدروا، وي

 اليمنية، وإىل واقعنا احلايل واملشاهد، يف احلرب واحلصار.

فأما مع الدولة اليمنية، فإهنم كلام صاحلوا الدولة وفرضت عليهم الرشوط 

خضعوا، وإذا ما ُكنوا وقوي ساعدهم مكروا ونقضوا وأولزموا هبا عند ضعفهم، 

 لعهد والصلح، وهكذا يفعلون.ا

                                                           

 رواه البراري ومسلم، عن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما. (1)

 أخرجا البراري، عن أبي هريرة رضي اهلل عنا. (2)

 أخرجا الشيران، واللفه لمسلم، عن ابن عمر وابن مسعود، رضي اهلل عنهم. (3)
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نة، وخاصة يف دّماج، فحّدث وال حرج، فكم جاءت من وأما مع أهل الس

وساطات، وحصلت من مفاوضات، أثناء احلرب واحلصار، وتوضع الرشوط 

، فإذا جاء من الغد يؤخذ العهد وامليثاق وتطبع الوجيهويتم اإلتفاق عليها، و

الشيخ حسني األمحر، ومن  إىل أن جاءال، نقضوا ونكثوا، وظل األمر عىل ذلك احل

لقبائل، ووقع الصلح ووضعت الرشوط، وتّم اإلتفاق عليها من معه من تلك ا

 مجيع األطراف، وهم من طلب هذا وسعى فيه.

اإلتفاق والصلح وحصل الركون إىل ذلك، بعد العهد وامليثاق، مكروا   تماّم فل

مع، وهذا ملخٌص ملا قاموا وخانوا وغدروا، وكم حصل هذا، وعىل مرأس ومس

، واخليانة والغدر، ونقض العهد وامليثاق، عتدائاتاخلروقات واالبه وفعلوه، من 

 وهي كام ييل: ،وسنذكر أمهها دذه الرشوط، التي قام عليها الصلح،

 صعدة إىل دّماج مدينة أوالً: إزالة النقاط التي أوحدثت من. 

فإهنم  هي، إال ما كان من نقطة اخلانق، تزال النقاط كام فهذا مل يوّفوا به، وال

 اخلانق. ة، وبقية اللزنة يف نقطبقليل تأّخروا إىل العارضة، التي بعد العبدين

 .ثانيًا: خروجهم من دّماج كّليًا، عدس من كان من أهلها 

دثون  وهذا أيضًا مل يوّفوا به، وما زالوا كام هم يف تلك املتارس واملواقع، بل حيو

 س.البناء والتمرت

 النقاط. يف ألهل السنة وطلبة العلم واألذّية ثالثًا: عدم التوقيف والتفتيش 
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، وهذا أيضًا مل يوّفوا به، بل عادوا ملا هنوا عنه وإهنم لكاذبون، إال أنه أخف مما مىض

 .مما كان قبل احلرب واحلصار

  وهذه بعض اخلروقات التي تّم مجعها وإرسادا إىل الوساطة، وعىل رأسها

 ر، وهي كام ييل:محخ حسني األالشي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

هـ 4144/ مجاد األول 64إنه يف حوايل الساعة العانة من صباح يوم السبت 

م حصل إعتداء غاشم من قبل مجاعة احلوثي املزرمة يف 64/1/6046املوافق 

نقطة رحبان القريبة من مدينة صعدة عىل جمموعة من طالب العلم العائدين من 

عدة إىل دماج ونتج عن ذلك استشهاد أربعة من طالب العلم بدون أي ذنب ص

ارتكبوه اللهم إال أهنم طالب علم يدرسون يف دماج وكان احلوثيون قد بدءوا 

بمضايقة أهل السنة بدماج يف األيام املاضية وبشدة يف الطرقات مثل التفتيش الدقيق 

لعلم وعىل هذا فإننا نطلب من ألغراض الناس وتوجيه الشتائم والسباب لطالب ا

رئيس اجلمهورية ورئاسة الوزراء وكذلك رئيس جلنة الوساطة الشيخ حسني 

األمحر بالتدخل وردع مجاعة احلوثي اإلرهابية وإلزامهم بتسليم اجلناة وكف أذاهم 

 عن أهل السنة واهلل املوفق.

 .الناطق الرسمي باسم دار احلديث بدماج

 .الوادعي البوين رسور
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 [ 6046-3-1ويف يوم] 

ويمنعوهنم من الذهاب إىل  ،]احلوثيون يتقطعون للخطباء القادمني من دماج

 .املساجد[

وجهود  ،متزاهلني الصلح ،مازال احلوثيون يواصلون اخلروقات يوًما بعد يوم

تقّطع  ،ففي يومنا هذا اجلمعة، عىل مسمع ومشهد من الناس جهاًرا هناًرا ،الوساطة

 ،ألداء خطبة اجلمعة ،وهم ذاهبون إىل بعض املساجد ،ن إخواننااحلوثيون لعدد م

فأبى ، وعىل عادهتم اإلستفزاز والسؤال عن البطائق والسالح ،فتقطع دم احلوثيون

وأرغموهم  ،فتزمع عليهم احلوثيون بالسيارات املدجزة بالسالح ،إخواننا ذلك

 .وليست هذه هي املرة األوىل ،عىل العودة والرجوع إىل دماج

ويف أثناء  ،ففي اجلمعة املاضية خرج ثالثة من إخواننا اخلطباء إىل إحدس املعسكرات

أوقفهم احلوثيون وطلبوا منهم البطائق  ،رجوعهم إىل النقطة التي عند بيت شويط

وبعد دقائق فكوا  ،فقال احلوثيون: انتظروا نتصل ،فأبى إخواننا ذلك ،والسالح

عيب  :وقالوا دم ،فنزل إخواننا يف هدوء ،إخوانناووجهوها إىل  ،البنادق وُرتسوا

 بيننا وبينكم صلح؟!! ،ماذا تريدون منا ،عليكم

بيننا وبينكم وجه حسني األمحر  فقال إخواننا: ،فقالوا: ليس بيننا وبينكم صلح

ماذا تريدون  :ما نعرف حسني األمحر، فقال دم إخواننا فقال احلوثيون: ،والوساطة

 ،وإال سيحصل َشء ثاين ،ال تنزلوا مرة ثانية إال بالبطائق :يونفقال احلوث ،اآلن

 كالم مثل املوت.!!
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قال  ؟بطائق :قالوا ،يف رحبان ةفلام وصل إىل النقطة الثاني ،فرتكوا إخواننا يرجعون

فأبو  ،سوف نتصل عىل أيب جعفر :فقال احلوثيون ،ال ما نعطيكم البطائق :اإلخوة

 إال ببطائق. جعفر يقول: ممنوع ال تنزلوا

عملوا ما وعدوا  ،ويف هذه اجلمعة ،تركوهم يرجعون إىل دماج ،وبعد أخذ وعطى

فنسأل اهلل أن ينتقم من الرافضة ، من منع اخلطباء من الذهاب ،به اجلمعة املاضية

 .األنار الفزار

 [ 62/3/6046ويف يوم] 

احلديث احلوثيون خيتطفون اليوم األخ عبد السالم الرازحي أحد طالب دار ]

 .[بدماج

أحد طالب دار  ،األخ عبد السالم الرازحي ،اختطف احلوثيون ظهر هذا اليوم

وإىل اآلن  ،وتم احتزازه ،وهو خارج بسيارته ادايلكس من سوق عثامن ،احلديث

ال يدري إين هو، وقد تم إبال  الوساطة هبذه العملية اإلجرامية املنافية للصلح 

اخلروقات التي مازال احلوثيون يعملوهنا بني احلني  وهذا من مجلة، املِبم سابًقا

 .واهلل املعني، متزاهلني االتفاقات والوساطة ،واآلخر
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 [ 0/2/6046ويف يوم] 

احلوثيون يواصلون خرق الصلح واالتفاق املِبم يوميا عىل مشهد ومسمع من ]

 .[الوساطة

هي َوَمْن أَ  ثو َعىَل َنْفسي اَم َينْكو  ْوََف بياَم َعاَهَد َعَلْيهو اهللََّ َفَسيوْؤتييهي َأْجًرا َعظيياًم َفَمْن َنَكَث َفإينَّ

 [40]الفتح: 

، التي مازال احلوثيون يعملوهنا عىل مشهد من الناس ،يف متابعة لألعامل اإلجرامية

سواء يف  ،من مضايقات أهل السنة ،خروقات اليومية التي يتعمدوهنا يف الطرقاتلل

من التفتيشات والسؤال عن البطائق وُزيق ، ينة صعدةالطرقات العامة أو يف مد

الكراتني التي َتمل املواد الغذائية، ففي يوم أمس األول أقدم احلوثيون عىل 

وقاموا بتمزيق  ،ع له احلوثيونفتقطّ  ،التعرض لناقلة َتمل أعدادا من كراتني التمور

 .افزاءت التمور والكراتني ممزقة معتدس عليه ،الكراتني

واحلوثيون ، الذي يّس اهلل به دم ،طالب العلما هذا احلقد الدفني عىل غذاء فلامذ

وهذا كله عىل مشهد ، شددوا هذه األيام التفتيشات يف نقطة العارضة يف العبدين

أن تقوم بتنفيذ  ،ثم أمام خلقه ،التي جيب عليها أمام اهلل أوالً  ،ومسمع من الوساطة

 ،التي غرضهم منها ،عتداءات املتواصلةهذه اال ن عوكف احلوثيني ،االتفاق

وترويع  ،والوصول إىل سفك الدماء ،استفزاز الناس وتوسيع وتطوير القضية

وهم بعملهم هذا ُّيدمون  ،وليعلم احلوثي أن صِب أهل السنة له حدود، اآلمنني

 .جهود الوساطة
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 [ 44/2/6046ويف يوم] 

 [.من دخول صعدةاحلوثيون يتقطعون ويمنعون أصحاب البرشة السوداء ]

فأصبحوا يتقطعون ملن كان  ،أصبح احلوثيون يف هوس ال نظري له عىل مدس التاريخ

وأن الصوماليني يقاتلون احلوثيني،  ،بحزة أنه صومايل ،صاحب برشة سوداء

فتقطعوا لليمنيني من احلديدة وحرضموت وحلج وعدن بحزة البرشة السوداء، 

وهم يعرقلوهنم وال يرتكوهنم إال  ،املعتمدة واإلخوة يظهرون دم البطائق اليمنية

وهم يعرضون عنه،  ،بشدة وشزار، وكذلك يذكرهم إخواننا بالصلح واالتفاق

الذين  ،من إخواننا الصوماليني وغريهمو ،ولقد ردوا عدًدا من إخواننا األفارقة

 وليس دم هٌم إال ذلك. ،يريدون طلب العلم ،قطعوا الفيايف والقفار

 [41/2/6046ويف يوم ]

كعادهتم  ،عىل طالب العلم جهارا هنارا ،مازال احلوثيون يعتدون بني احلني واآلخر

فاحتززوها بام  ،ويف عرص يوم أمس تقطعوا لدينة َتمل كتب أخ ومتاعه ،اخلبيثة

وإىل اآلن مل  ،وقد أوبلغت الوساطة بذلك ،وكذلك األخ ،فيها من كتب ومتاع كبري

واحلوثيون مازالوا ، ون ال جهاد وقد فك احلصار!!؟؟فأين الذين يقول، حيصل َشء

 .جهاًرا هناًرا وخيرقون الصلح يومياً  ،يتقطعون ويعرتضون طالب العلم
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 [ 64/2/6046يف يوم] 

لت التقطعات إىل يومنا فام زا ،فاحلوثيون ليسوا حول الصلح ،احذروا يا أهل السنة

وإنام  ،وثيني ليسوا حول الصلحبأن احل، نداء َتذير إىل أهل السنة عامة، وهذا هذا

والعودة إىل  ،من أجل تنفيذ مآرب دم، ومن أجل فك الضغط عليهم يف كتاف

ويفتشون ويعبثون  ،وهم يوميا يتقطعون لطالب العلم يف الطرقات، دماج

 .باألدوات واألغراض واحلقائب

دمة من ألحد الباصات القا ،ع احلوثيون يف نقطة رحبانتقطّ  ،ويف يوم أمس اخلميس

فك احلوثيون البنادق ووجهوها مبانة إىل طالب  ،وأول ماوصل الباص صنعاء،

وخالل األيام ، وطلبوا البطائق وقاموا بالتفتيش ،يف عملية استفزازية جديدة ،العلم

رجعوا إىل تفتيش  ،املاضية التي يدعي احلوثيون فيها أهنم قبلوا الصلح يف كتاف

 .الغذائية أو اخلشب والبالط واألسمنت وغريه سواء ،املواد القادمة من صعدة

ع لألخ عىل الصومايل وهو ذاهب إىل قام احلوثيون بالتقطّ  ،ويف يومنا هذا اجلمعة

وإىل اآلن ال يدرس أين  ،فأنزلوه وقاموا بتهديده وأخذه إىل مكان جمهول ،املستشفى

الل صلح كتاف واستغ ،واحذروا مكر احلوثيني ولعبهم ،فانتبهوا يا أهل السنة، هو

 .فإهنم ال عهد دم وال ذمة ،للرجوع إىل مضايقة وحصار دماج، مواملزع
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 [3/0/6046ويف يوم] 

 .احلوثيون يمنعون الباص الرابع خالل يوم واحد ]والوساطة تتقاعس يف عملها[]

 .مازال احلوثيون يرتكبون اجلرائم يوًما بعد يوم وساعة بعد ساعة

يريدون دار  ،م ثالثة باصات من عدن وحلج وغريهاقد ،ويف يومنا هذا اخلميس

تعرض دم احلوثيون وقالوا دم:  ،فلام وصلوا إىل منطقة سفيان ،احلديث بدماج

يردون  ،ف قادمونووهؤالء ضي ،فرجع إخواننا ،عندنا أوامر بعدم دخولكم

فلام رجع إخواننا وجاء الباص الرابع من صنعاء عىل ، زيارت إخواهنم بدماج

وأبوا أن يدخل ويريدون منه إنزال الركاب الذين  ،ع له احلوثيونتقطّ  ،اد يومًيااملعت

 .جاءوا لطلب العلم

تعلم هذا يومًيا، وإخواننا يبلغوهنم  ،أن وساطة حسني األمحر ،والغريب من هذا

 ،بأول، ونرس من الوساطة التقاعس يف ضبط األمور بالذي يعمل احلوثيون أوالً 

ناهيك عن االتفاق  ،يق الرشوط واالتفاق األول املِبم يف دماجية يف تطبوعدم اجلّد 

وكام ، الصلح يف كتاف فقط :ن إلخوانناحيث وقد قال احلوثيو ،املِبم يف كتاف

 .من أجل العودة إىل دماج ،أهنم يسعون يف إجياد صلح يف كتاف :قلت سابًقا
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 [64/0/6046ويف يوم] 

 ،ويقتلون ولده ،دون أهلهري ويرّش احلوثيون يعتدون عىل األخ حسني العوي]

 .[ويفزرون منزله

- األنار واإلرهاب احلوثية: أقدم احلوثيونيف عمل إجرامي جديد حلركة الدمار 

وطرد أهله من  ،ليلة أمس باالعتداء عىل األخ حسني بن راشد العويري -قاتلهم اهلل

ل مزروع يف وتم تفزري منزله يف م ،وقتل ولده رشيد بن حسني العويري ،البيت

وإىل  ،ب احلوثيني لهرضاألخ حسني وهو مصاب ومكّس بسبب  الطلح، وأخذ

 .اآلن ال يدرس أين هو

نسأل اهلل أن ، والسبب يف هذا هو ابة األخ ألهل السنة والدفاع عنهم والذب عنهم

 .وأن ينتقم دم ممن ظلمهم واعتدس عليهم ،يأخذ بثأرهم

 .ر خروقات احلوثيني إىل اليومأيتها الوساطة ما موقفكم من استمرا
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 ّرض ألهل السنة وطلبة العلم يف الطرقات.عتداء والتعرابعًا: عدم اال 

وهذا بيت القصيد والذي نريد، فقد بلغوا فيه منتهى اخلبث واإلجرام، فكم 

اعتدوا عىل إخواننا، وقتلوهم ظلاًم وعدواناً، بدايًة من أخينا الشيخ عادل 

 وا ذلك بالشيخ سعيد دعاس وأخيه عبداحلميد،وختمالسيّاغي ومن معه، 

 كام سنوضح ذلك: رحم اهلل اجلميع،

  :ً[.ما قبل احلرب واحلصار]أوال 

 [.االعتداء عىل أخينا الشيخ عادل السّياغي ومن معه رمحهم اهلل]

فقد خرج إخواننا يومًا كعادهتم إىل صعدة للتسّوق، وكانوا مخسة، وكان ذلك يوم 

ار مدينة صعدة، وقد دخلوا يف الصباح قبل دخول احلوثة دخول احلوثة األن

الفّزار صعدة، فلام رجعوا وجدوا األمر قد تغرّي وصار احلوثة األنار يف النقاط 

 للشيخ عثامن جميّل. اً والطرقات، وكانوا يظنّوهنا نقاط

مالكم؟ فقال دم إخواننا:  وصّوبوا السالح نحوهم،  فلام مّروا عليهم أوقفوهم، 

ّماج، فقالوا: ونحن أنصار اهلل، ووضعوا السالح عىل رأس الشيخ ن من دنح

السّيارة، فلام ب أن جينّبوأمروه  السالح، فأخذوه منه، عادل السّياغي، وقالوا سّلم

األنار إال أن  سيارته ليميش، فام كان من أولئك شعر أخونا عادل هبذا، حّرك

 .كاملطر صّبوا عليهم الرصاص

تيل الشيخ عادل السّياغي، وابنه الصغري أبو بكر، يبلغ من العمر سبع سنوات  َفقو

 وكان شابًا، رمحهم اهلل تعاىل.تقريبًا، وأخونا امد مطر الصّديق األيب، 
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عادل، وكانا يف م أخونا أبو عبدامللك عيل احليمي والطفل عثامن ابن الشيخ لي وَس 

وقال:  امن ابن الشيخ عادل،عث فخرج إليهم ومعه الطفل الصغري، مؤّخرة السّيارة،

عبدامللك  وفرتكوه ومضوا قتلهم اهلل، فأخذ أخونا أببقي أنا وهذا فاقتلونا، 

 .(1)اجلثث، وأتى هبا إىل دّماج

 [االعتداء عىل أخينا الفاضل يوسف الصنعاين رمحه اهلل]

، مع األخ عبدالعزيز ادمداين حفظه اهللوكان هذا الشاب البطل قد دخل صعدة 

ن من قبل الشيخ حفظه اهلل، لرشاء الغراء للفرش اجلديد للمسزد، فلام مرسلو

لناس ا ،جلسوا يف مكان، حتى تفتح املحالت، وكان ذلك الوقت وصلوا صعدة،

 صيام، يف شهر رمضان املبارك.

وأخذوا يسألوهنم عن البطائق، ثم أخذوا  ،إليهماألنار  فزاء بعض احلوثة

فلام رأس  ان األخ يوسف يرّد عليهم ويفحمهم،وك يناقشوهنم يف بعض املسائل،

اإلخوة ذلك عرفوا أهنم يريدون فتنة، فرتكوهم وذهبوا، واَتهوا نحو باب 

 صعدة، املسمى بباب اليمن.

الفّزار قد إذا باحلوثة ففلام وصلوا، وكانوا قد ركبوا سيارة لبعض أهل دّماج، 

صنعاين، يريدون يوسف لون عن الوأخذوا يسأ وأحاطوا بالسيارة، وقفوا دم،

فأخذ سالحه  فتقدموا إليه، وهو داخل السيارة، رمحه اهلل، فقال: ماذا تريدون؟

وشحنه؛ ألنه شعر باخلطر، فلم يشحن ويعمل ذلك البندق، بسبب أنه شحنه 

                                                           

 هلل.هكذا أخبرني أبو عبدالملك الحيمي، حفظا ا (1)
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بقّوة، فرضبه أحدهم عىل رقبته بسالحه، وأراد أخر أن يلطمه عىل وجهه، فامل 

خرج من السّيارة، فلام رأوه خارجًا، فّروا منه، ، يوسف ومل تصبه، فلام رأس ذلك

فلحق واحدًا  من كالب احلوثة األنار، قرابة عرشين كلبًا، وكانوا جمموعة،

ثم التفت فرأس ذلك الذي  ،بقّيتهموظغطه عىل اجلدار حتى أسقطه، وفر ّ  ،فمسكه

 ولئكأ أحد فرماه ورمى هبا عليه، فلم تنفزر،فأخرج قنبلة  ،رضبه عىل رقبته

 .(1)د، وقد ُرتس، فسقط مّيتًا رمحه اهللعبو الفزرة من 

وأخِبين األخ عبدالعزيز ادمداين، أن يوسف رمحه اهلل، كان يف ذلك الوقت ال 

م بندقه أو كان معه غريه، حلصدهم لي يتكلم، وإنام كاألسد ينقّض عليهم، ولو َس 

 رمحه اهلل، ولكن قّدر اهلل وما شاء فعل.

ين أيضًا: أن يوسف رمحه اهلل، يف أثنا الطريق إىل صعدة، كان يطلب وأخِبين ادمدا

ين أحب أن أقرأ قرمنًا، وكان متلهفًا لذلك، وكأنه يشعر إمنه مصحفًا، ويقول: 

 بخروجه من الدنيا رمحه اهلل، وأسكنه الفردوس األعىل.

 وأما األخ ادمداين، وكذلك احلاشدي، فأنه مل يكن معهام سالح، وكانوا شبه

 أن إخواننا بحوزهتم متفّزرات،  ،زورًا وكذباً  واّدعى احلوثة األنار،اارصين، 

وأن ذلك الوعاء الفار ، الذي أخذوه معهم ليشرتوا مثله، مليئ باملتفزرات، 

وأخذوا بقية وأهنم يريدون تفزري مسزد ادادي، كذا زعموا، قاتلهم اهلل، 

 دّخل وساطات.اإلخوة، واحتززوهم أيامًا ثم أخرجوهم بعد ت

                                                           

 هكذا أخبرني األخ عبدالعزيز الهمداني، حفظا اهلل، فنقلتها بتصرف. (1)
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  :[ما بعد احلرب واحلصار]ثانيًا 

 [.االعتداء عىل إخواننا األربعة األبطال]

أما هؤالء األربعة األبطال، فهم األخ عبدالنور البيضاين، واألخ عمرو الصباحي، 

، وكان األخ عبدالنور قد تزّوج امد الذبياين واألخمالك الِبُّيي،  أبو أنس واألخ

ل معه ، ودخيف املحكمة لتعميد عقد النكاح ن يدخل صعدةأراد أفبعد احلصار، 

ة، أوقفهم احلوثة األنار، بهؤالء الثالثة، فلام وصلوا إىل النقطة التي َتت العل

وإلن هذا من اخلروقات وطلبوا منهم البطائق، فرفض إخواننا إعطاؤهم، 

 ا وتبعهم إثنان عىل دّراجة نارية.للصلح، ثم سارو

حبان، بزوار بيت الشيخ قايد شويط رمحه اهلل، أوقفوهم ثانية، فلام وصلوا نقطة ر

من السيارة، وقد شهروا عليهم السالح، وأطلقوا الرصاص من  وأمروهم بالنزول

، وأن هؤالء ال ذّمة دم،  فاقتتلوا فوق رؤوسهم، فحينها علم اإلخوة أن األمر جدٌّ

 وقتلوا من يف النقطة. معهم،

الشيخ قايد شويط، فمنعوا، فإذا باحلوثة الفّزار  ثم أرادوا الدخول إىل بيت

ُرتسوا بيشٍء من  ذلك، األنار قد َتّمعوا من كل جهة، فلام رأس إخواننا

 حيصدوهنم حصدًا، كلام ظهر واحد وأخذ اخواننااحلزارة، وبدأت املعركة، 

أناموه، وكان احلوثة األنار يرضبوهنم باإلسلحة الثقيلة، مثل املعّدالت 

املعركة  يزي، وغريها، وبكل قّوة، واستمرتّشاشات، والبوازيك األربوالر
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 وبعد ما أذاقوا احلوثة الفّزار ساعات، إىل أن قىض اإلخوة نحبهم، رمحهم اهلل،

 البأس والويل، وليس معهم إال السالح الشخّص فقط. األنار،

، حتى استنفر وقد واهلل أصيبوا بالذعر الشديد، وكان يومًا عظياًم يف مدينة صعدة

احلوثة األنار أتباعهم، وأن الوهابّية قد هزموا عىل صعدة، وأعلنوا حالة 

 طوارئ، وقد علم هذا أهل صعدة مجيعًا، وكيف صار حال احلوثة االنار.

وذاع بني أهل صعدة قودم: لو كان هناك أربعة بزانب هؤالء األربعة  ومما اشتهر

 أن الّسبوت والفويسقة أبا خِبتو بل أو زيز، اهلل بع عىل حلّرروا صعدة، وليس ذلك

 عيل احلاكم، كان يلّطم أصحابه ويقول دم ذلك.

ّل ئ بزثامن إخواننا القتىل رمحهم اهلل، يوقد ج بعد احلادث إىل دّماج، ورمهم جو

مماسكة شيخنا حييى و توقيف إخواهنم طلبة العلم، وحزنوا حزنًا شديدًا، ولوال

 ه، لدخلوا صعدة ذلك اليوم، بإذن اهلل تعاىل.رعاه اهلل، إلخوانه وطالب

إخواننا  وشزاعة سالةب خِبنا من، ما سمعنا وأو وهكذا أيضًا خفف عنّا وساّلنا

دًا، ما بني اعدأ احلوثة األناروحصدوا من  بلوا بالئًا حسنا،رمحهم اهلل، وأهنم أ

من ملئ قتىل وجرحى، وإن كان ال مقارنة، فواحد من أهل السنة األخيار، خري 

 األرض، من أولئك الفّزار.
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 [الرشيفالفّزار األنار، وهم يدوسون املصحف  احلوثة وقفة مع.] 

فضيحتهم ، أقفها مع هؤالء األنار الفّزار، الذين أراد اهلل وهناوقفة مهّمة جّداً 

لريس املسلمون عىل املأل، وهم يدوسون املصحف الكريم، كتاب اهلل العزيز، 

والطعن ومدس إرسافهم  خلبث واإلجرام، عند هؤالء الكّفار،والناس مجيعًا، ا

 والوقيعة واالمتهان لدين رب العاملني، ومقّدسات املسلمني.

هؤالء الذين يزعمون ويّدعون أهنم مع القرمن الكريم، وهم واهلل أعدائه األلّداء 

 اهلل اخلصامء، لعنهم اهلل، وجعلهم غنيمة لإلسالم واملسلمني، وليس ذلك عىل

 بعزيز، وإنه لقريب، بإذن اهلل جّل وعال.

بعد مقتلهم،  األبطال األربعة الت، جلثث إخواننااعِب اجلوّ  فيدو فقد نورش مقطع

إخواننا،  حول جثث َتّمع احلوثة األنار يظهرويف ذلك املقطع رمحهم اهلل، 

 يظهر أحد هؤالء الفزرة، باجلّواالت، ويف أثناء ذلك، ينظرون ويلتقطون الصور

، خرج القتىل وقد كان هذا املصحف ألحد إخواننا الرشيف، وهو يدوس املصحف

فزاء أحد أولئك األنزاس األرجاس، ويظهر عليه  ،(1)صدره وبقي عىلمن جيبه 

عّدة مرات،  ،عزوجل كتاب اهللمن كبارهم، ومّد رجله النزسة، وداس عىل  هأن

 الكفر واإلجرام. ، ونعوذ باهلل من ذلكيف ذلك املقطعيظهر ذلك بوضوح 

فقد حصل منهم ضّد كتاب اهلل تعاىل،  وهذه ليست بأووىل جرائمهم، قبحهم اهلل،

اهلل يف  مففي صنعاء داس أحدهم املصحف وامتهنه، أهاهن ،نحو هذا يف عّدة أماكن

                                                           

 وهو البطل المقدام عمرو بن أبي عمرو الصباحي الرضمي، رحما اهلل. (1)
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وهو  ،لدار القرمن الكريم مسزداً  ، اقتحمواعاهممديرية  حزة يفو الدنيا واآلخرة،

قهم اهلل يف نار جهنّم، أحر، قوا تلك املصاحفوحرّ  فمّزقوا لمني،تابع لإلخوان املس

، مّزقهم اهلل كل ممّزق، وامتهنه إىل مكان األحذّية أحدهم املصحف رمى، ويف ذمار

 أعظم وأطم. وغري ذلك، وما خفي

ّل هذا، إلهنم ال يعتقدون  الذي بني يدي املسلمني، ،الكريم بام يف هذا املصحف وكو

، وعندهم كام يزعمون مصحف غري هذا، كمصحف فاطمة ّرفاً بل يعتِبونه ا

فوا فيه من تلك ، وغري ذلك مما اختل، وهي منهم براءريض اهلل عنها وأرضاها

 املصاحف املزعومه.

ولألسف، مل نر إنكارًا من املسلمني، حّكامًا واكومني، ضّد هؤالء الكفرة، 

نادس أهل السنّة يف دار احلديث  وكموقليٌل ما هم،  إال من رحم اهلل، وجرائمهم،

وكذلك إخواننا يف تلك اجلبهات املباركة، للقيام ضّد  حرسها اهلل، السلفّية بدّماج،

 يمتهنون كتاب اهلل تعاىل،و يدوسون الذين هؤالء الزنادقة احلوثة األنار الفّزار،

 .كنًا، وإنا هلل وإنا إليه راجعونفلم حيّرك املسلمون سا

ما قام ويقوم به أولئك الكّفار، من التعّرض واالمتهان  مجيعًا، ونقد أنكر املسلمو

ملقدسات املسلمني، وكذلك التعّرض للزناب النبوي، عليه أفضل الصالة وأتم 

وهؤالء اخلبثاء بني أظهرنا، ويف إىل مستوس أهنم قاطعوا تلك البضائع،  التسليم،

ن اإلنكار والقيام عليهم، إال ما م جمتمعاتنا، ومل نر ما يريض رب العاملني جّل وعال،

 كان من أهل السنّة كام تقّدم، وليس يف أيدُّيم َشء، وإىل اهلل املشتكى.
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  [لرد عىل بيان مكتب عبد امللك احلوثي]ا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يَن اَل احلمد هلل رب العاملني القائل يف اكم التنزيل: َب الَّذي ي اْلَكذي اَم َيْفرَتي إينَّ

ؤْ  بوونَ يو
مو اْلَكاذي َك هو

نووَن بيآَياتي اهلل َوأووَلئي
[ وصىل اهلل وسلم عىل 403]النحل:  مي

 .املبعوث رمحة للعاملني وعىل مله وأصحابه أمجعني

 أما بعد:

يف متابعة لسلسلة الكذب الرصيح املفضوح للحوثيني املتزدد كتغطية إعالمية 

م: قامت عنارص احلوثي اإلرهايب لألرضية اإلجرامية، تنفيًذا للمخطط املرسوم د

يف ااولة إلخذهم  ،باالعتداء الغاشم عىل أربعة من طالب دار احلديث بدماج

ثم زعم  ،أرسس واالستيالء عىل أسلحتهم الشخصية ثم قتلهم ظلاًم وعدواًنا

جمندين لقوس  :بأن هؤالء الطالب األربعة ،املكتب اإلعالمي للحوثي يف بيان له

 !خارجية!!

غري مرتددين يف وصف الطالب األربعة عىل  ،سلة السيناريو املفضوحيف سل

مع أن تلك املنطقة َتت سيطرة  ،عادهتم املعهودة بأهنم نصبوا كمينًا للحوثيني

والطالب إنام  ،والنقطة تابعة دم واحلوثيني ايطني من مجيع االَتاهات ،احلوثيني

 حكمة.هم ذاهبون إىل مدينة صعدة لبعض املعاملة يف امل

 ،وكأن احلق جيري عىل لسان احلوثيني فحسب!!، فقد بيتوا الرش للطالب 

وقتلوهم يف  ،وأعدوا كمينًا دم ونفذوه عىل اخلطة املرسومة ،ورسموا خطة لقتلهم
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شدة التفتيش من الصباح  ،رابعة النهار ظلاًم وعدواًنا، والدليل عىل هذا الكمني

حتى شعر احلوثي  ،باملرور من النقطة األوىلومتابعة اإلخوة والسامح دم  ،الباكر

أن اإلخوة أصبحوا يف قبضتهم يف النقطة الثانية، وكذلك استعداد احلوثي بالسالح 

فلام توسط اإلخوة بانوهم بالرضب  ،الثقيل من الرشاشات وال أر يب جي

ومعلوم أن الذاهبني إىل املدينة من أنحاء صعدة يدخلون إىل املدينة  ،الثقيل

سالح الشخّص يومًيا من غري اعرتاض، وليس من نوط اتفاق الصلح منع بال

 الطالب من  املرور بالسالح الشخّص.

الذي يريد أن يضلل  ،وتعزب بعد هذا كله من هذا البيان من مكتب احلوثي

والواقع خالف  ،القضية عىل الرأي العام ويظهر نفسه كعادته بأنه املعتدس عليه

 .بدائها وانسلتعىل مبدأ رمتني  ،ذلك

ْم ليَيْوٍم َتْشَخصو فييهي  هو رو َؤخه اَم يو ووَن إينَّ
اًل َعامَّ َيْعَملو الظَّاملي

َسَبنَّ اهلل َغافي َواَل ََتْ

 .[ واحلمد هلل رب العاملني16]إبراهيم:  اأْلَْبَصارو 

 صادر عن دار احلديث بدماج

 ديميال 64/1/6046هزرية املوافق4144من مجاد األول  64السبت 
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 [.االعتداء عىل أخينا الشيخ سعيد دّعاس وأخيه عبد احلميد]

فإنه ذهب دعوة إىل اهلل يف  رمحه اهلل، وأما الشيخ سعيد بن دّعاس املشوَش اليافعي،

وقد انطلقا من صنعاء، من  رمحه اهلل، ،بالد حاشد، وكان معه شقيقه عبداحلميد

أصحاب حاشد يف حرب د، وكان مسزد السنّة يف املدينة السكنّية، نحو بالد حاش

 .مع احلوثة األنار الفّزار

قفلة عذر، الواقعة قبل منطقة وصلوا إىل قرية وأثناء مسريمها عىل سيارة أجرة، 

السّيارة،  يف النقطة، وأنزلوهم من ، فأوقفهم احلوثة األنارمن بالد حاشد حوث

 .هم وهيئتهميوعرفون بلباس ، وأهل السنّةوالذي يظهر أنه قد بوّلغ هبام

وال ُّيّمنا ذلك إن مل نعلمه،  رمحهام اهلل، يف صفة مقتلهام، وليس هناك خِب أكيد

اهلل أعلم بالصواب منها، وقد  وقد جاءت عّدة روايات، يف صفة مقتلهام،

 أعرضنا عن ذلك.

تي   عليمها احلوثة الفّزار األنار، واعتدي  ال مظلومني، َبَغىَ والشاهد هو أهنام قو

رٍم.وعدواناً  ومها مارين يف سبيلهام، ظلاًم وبغياً  عليهام،   ، بدون َذنٍب وال جو

فهذه من جرائمهم وهذا دأب احلوثة الفّزار األنار، وليس ذلك بغريب، 

وَن﴾  وطغياهنم عىل املؤمنني،  مو املْوْعَتدو َك هو
ًة َوأووَلئي مَّ

ٍن إيالًّ َواَل ذي ْؤمي  مو
بووَن يفي ﴿اَل َيْرقو

  عّزل اهلل بزوادم وتدمريهم.، [40]التوبة: 

ونسأل اهلل تعاىل، أن ينتقم إلخواننا، وأن يقتل من قتلهم، وأن يرينا يف احلوثة 

 األنار الفّزار، مقته وغضبه، وتدمريه دم، إنه عىل ذلك قادر.
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وأما عن املضايقة يف الطرقات والتفتيش والتوقيف والسؤال عن البطائق 

فلم يزل هذا دأهبم، حتى رصنا نتحرز عن الدخول واملسائلة، فحدث وال حرج، 

إال ما ال بّد منه، ال  ،معهمام اإلصتط مإىل صعدة بسبب ذلك، َتنبًا للفتنة، وعد

 قبحهم اهلل. خوفًا وجبنًا منهم، فهم أحقر من ذلك،

تزموا بيشء من ذلك، لمع أن هذا من ضمن الرشوط املوّقع عليها يف الصلح، ومل ي

 ومطالبتهم باإللتزام، بام تم اإلتفاق عليه، ،بعملها والوساطة وال قامت اللزنة

 عىل ورق. اً حِب كان وإنام

وجعلوها  وأما عن املساجد التي أخذوها من أهل السنة، وقاموا باقتحامها،

فذاك  قبحهم اهلل،  مقرات دم، يمرحون فيها ويّسحون، وخيزنون فيها ويتنتنون،

وا من تلك املساجد، التي ألهل السنة وقامت فكم أخذ به وال حرج، ثأيضَا حّد 

وأخرجوا أصحاهبا منها، وهّددوهم بالقتل، وبعضهم ترك بيته وماله  عىل السنة،

 وبلده وخرج إىل غريها.

بذكر بعض هذه املساجد، ال عىل سبيل  وقد قام بعض إخواننا حفظهم اهلل،

، كام يف هذا ( مسزداً 03 فبلغ عددها ) ، وإنام ذكر بعضها،التقّّص واحلرص

 :الكشف واجلدول، املبني لذلك
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 :العرشونو الرابع الفصل -*

  املامطلة واملكر واخلداع، يف عدم إلتزام احلوثة الفزار، فيام

تم عليه اإلتفاق، ما الرشوط، ووتطبيق  ،أبرم من الصلح

 وموقف الوساطة واللزنة من ذلك.

ّثق وو فصل السادس عرش، ما وقع من الصلح يف دّماج، وَ لقد تقّدم معنا، يف ال

ن، ما وقع من ين والثاين والعرشوأيضا يف الفصل العرشي بالرشوط والعهود،

الفصل الثامن عرش، ما  وهكذا أيضاً يف الصلح يف جبهتي كتاف وحزور،

حصل من احلوثة الفّزار األنار، من اخلروقات واالعتداءات وعدم 

 ما تّم اإلتفاق عليه. إلتزامهم بتطبيق

واللزنة والوساطة تعلم هذا، ومل حيصل أنكار عليهم، ومل يلزموهم بتطبيق ما تم 

وهكذا  وال خيفى ما وقع من اخلروقات واالعتداء عىل إخواننا، عليه اإلتفاق،

 ، وغري ذلك.واالستفزاز أيضًا التوقيف والتفتيش واملسائلة يف الطرقات

والوساطة نفسها ملزمة بإلزام هؤالء الفّزار عملت شيئًا،  نر اللزنّة والوساطة ومل

وإال فمعنى هذا، أن األمر فيه مكٌر وتالعب وخداع، وهذا ليس  بتنفيذ الرشوط،

 بصالح اجلميع، وعواقبه وخيمة.

من الصلح،  ،وكذلك جبهة حزور وزاد الطني بّلة، ما وقع يف جبهة كتاف،

 ر الدولة اجلديدة، كام تقدم معنا. نظووضع الرشوط، واإلتفاق عليها، وذلك يف
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ق نٌط من تلك الرشوط، وإنام هو كام يقال: حٌِب عىل ورق، وال بّ طومع هذا مل يو 

ندري ما وراء ذلك، وملا السكوت والتغطية عىل هؤالء الفّزار، مع أن القضّية 

 كادت تنتهي، وينتهي معها احلوثة األنار.

ة اجلديدة، جهدًا عظياًم، ومل يبق إال النفخ، كام وقد وّفر أهل السنة عىل هذه الدول

وينتهي أمرهم، خاصة إذا تظافرت اجلهود،  ،األنار يقال، ويطري احلوثة الفّزار

 وحصل التعاون عىل دحر هؤالء األنزاس، عمالء ]إيران وإمريكا وإرسائيل[.

مدس  ولكن هناك أمور عظيمة ال يعلمها إال اهلل عزوجل، وإن كنّا ندرك ُاماً 

غط عىل حكام املسلمني، ولكن هذا ليس بمِبٍر للسكوت ضالتدّخل اخلارجي وال

، وإن اهلل والعباد والتزايف، وترك هؤالء األنار، يعبثون ويفسدون يف البالد

 سائلهم عن ذلك كّله. ،تعاىل

وهذه مهسة يف مذان اإلخوان املسلمني، الذين صار ديدهنم بكرة وعشّيا، الكريس 

ك ما الكريس، وإذا ما وصلوا إليه، سيكون وسيفعلون، إىل مخر تلك وما أدرا

 الشقشقة، وإنام هي شنشنة أعرفها من أخزم، واهلل املستعان.

فاباألمس، اإلتفاق والتحالف، مع احلوثة الفّزار األنار وسائر أحزاب اللقاء، 

 بعد سقوط احلكومة، واليوم انقلب السحر عىل الساحر، احلزب احلاكمضّد 

 السابقة، وأصبح التحالف اآلن، بني احلوثة األنار الفّزار، مع حزب املؤُر.
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ويا هلل العزب، من هذه احلياة، ومن هذه التقلبات والتلونات، والسياسات 

العمياء احلمقى، وليس النكري عىل تلك األحزاب التي ال ُثل الدين، وإنام النكري 

 دعوا إليه.يمثل اإلسالم وي والعزيب، ممن يزعم أنه

يبووا ﴿أال فاتقوا اهلل أُّيا اإلخوان املسلمون، وكفاكم تغريرًا بأمة اإلسالم،  اْسَتزي

ْم مي  ْن َمْلَزإٍ َيْوَمئيٍذ َوَما َلكو ْم مي َن اهللَّي َما َلكو َ َيْوٌم اَل َمَردَّ َلهو مي
ْن َقْبلي َأْن َيْأيتي ْم مي َربهكو

ْن لي

 .[10]الشورس:  ﴾َنكيريٍ 

ا اإلخوان املسلمون، إىل هذه السنني العديدة، قرابة قرٍن، ودعوتكم مل وانظروا إُّي

َتقق لإلسالم شيئًا، بل واهلل أرّضت به، شعرتم أم مل تشعروا، وقد رصتم اآلن يف 

غاية من اإلنفتاح والتحرّض، وتريدون أن ُّشوا اإلسالم وتسرّيوه عىل مرادكم 

 للواقع، كام تزعمون.ًا وأن يكون إسالمًا عرصيًا، موافقوأهوائكم، 

وكم هناك من تلك البوائق واملخاطر التي يسلكها هؤالء أصلحهم اهلل، وحتى 

قبلوا وأدخلوا معهم كّل من هّب ودّب، من رافضة وصوفية وسائر املبتدعة، بل 

وذ عحتى من غري املسلمني، املهم يسّزل معهم وينتخب معهم ويرصخ معهم، ون

 باهلل من هذا احلال.

ن يّدعي حب اإلسالم والغرية عليه، من اإلخوان املسلمني وغريهم، ال فيا م

ّلاًم لتحقيق أهدافكم وأغراضكمتشّوهوا اإلسالم، وال  وإن كان وال بّد ، َتعلوه سو

من اإلنخراط يف احلزبية املقيتة، فال تفعلوا ذلك باسم الدين، وليسعكم ما وسع 

 رًا، مع أن هذا كّله ال جيوز.عل اإلسالم دا شعاتلك األحزاب، التي ال َت
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وارمحوا أمة اإلسالم، ويكفي ما حّل هبا، من التمّزق والتفّرق، وتسّلط األعداء، 

وارمحوا أيضًا أتباعكم الذين اغرّتوا بكم، وبتلك  كّل يريد الفتك هبذه األمة،

الشعارات الِّباقة، وهم حيسبون أهنم عىل حقٍّ وهدس، وارمحوا أنفسكم، فإنكم 

َلًة ﴿ربنا سبحانه:  قال ون أوزارًا مع أوزاركم، كامستحمل ْم َكامي لووا َأْوَزاَرهو
ليَيْحمي

وَن ) رو ْلٍم َأاَل َساَء َما َيزي
لهوهَنوْم بيَغرْيي عي

يَن يوضي
ْن َأْوَزاري الَّذي َياَمةي َومي ( َقْد َمَكَر 63َيْوَم اْلقي

نَْياهَنو  ْم َفَأَتى اهللَّو بو هي
ْن َقْبلي يَن مي ْم الَّذي ْن َفْوقيهي ْقفو مي مو السَّ  َفَخرَّ َعَلْيهي

دي َن اْلَقَواعي ْم مي

ونَ  رو ْن َحْيثو اَل َيْشعو مو اْلَعَذابو مي  .[62، 63]النحل:  ﴾َوَأَتاهو

النرص، ال يأيت إال باإلستسالم التام واإلنقياد، ملا جاء به و التأييد واعلموا أن

َلَقْد َكاَن ﴿قال ربنا سبحانه:  رسول هذه األمة، صلوات اهلل وسالمه عليه، كام

َر َوَذَكَر اهللََّ َكثيرًيا  و اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلخي َْن َكاَن َيْرجو
ولي اهللَّي أوْسَوٌة َحَسنٌَة ملي  َرسو

ْم يفي  ﴾َلكو

 .[64]األحزاب: 

مو اهللَّووقال عزوجل:  بيبْكو ْ  حيو
بيعوويني بهوَن اهللََّ َفاتَّ

ي نْتوْم َتو ْل إيْن كو ْم  ﴿قو نووَبكو ْم ذو ْر َلكو َوَيْغفي

يٌم ) وٌر َرحي به 44َواهللَّو َغفو
ي وَل َفإيْن َتَولَّْوا َفإينَّ اهللََّ اَل حيو سو وا اهللََّ َوالرَّ يعو

ْل َأطي ( قو

يَن﴾ ]مل عمران:   .[46، 44اْلَكافيري

سو وقال جل ذكره:  لرَّ
يبووا هلليَّي َولي يَن مَمنووا اْسَتزي

َا الَّذي ْم ﴿َيا َأُّيه يييكو ْ َا حيو
ْم ملي ولي إيَذا َدَعاكو

وَن ) رَشو ْ  َتو
هو إيَلْيهي  َوَأنَّ

وا َأنَّ اهللََّ حَيوولو َبنْيَ املَْْرءي َوَقْلبيهي يَبنَّ 61َواْعَلمو
ْتنًَة اَل توصي

وا في ( َواتَّقو

﴾ ]ا يدو اْلعيَقابي
وا َأنَّ اهللََّ َشدي ًة َواْعَلمو ْم َخاصَّ نْكو

وا مي يَن َظَلمو
 .[63، 61ألنفال: الَّذي
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الوادعي حفظه اهلل، الناطق  البوين وهذا نداء من أحد إخواننا األفاضل، رسور

الرسمي ألهل السنة يف دار احلديث السلفّية بدّماج حرسها، إىل تلك الوساطة، 

 وعىل رأسهم الشيخ حسني بن عبداهلل األمحر.

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

والسالم عىل سيد املرسلني امد وعىل مله احلمد هلل رب العاملني والصالة 

 أما بعد:، وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ْم فيقول اهلل تعاىل وا َذليكو ْرَبى َوبيَعْهدي اهلل َأْوفو لووا َوَلْو َكاَن َذا قو ْلتوْم َفاْعدي َوإيَذا قو

ْم بيهي َلَعلَّكو  اكو ونَ َوصَّ رو  [436]األنعام:  ْم َتَذكَّ

ْرَبى َوَينَْهى َعني ويقول تعاىل: ي اْلقو
ْحَساني َوإييَتاءي ذي رو بياْلَعْدلي َواإْلي إينَّ اهلل َيْأمو

ْم   اهلل إيَذا َعاَهْدتو
وا بيَعْهدي وَن * َوَأْوفو رو ْم َتَذكَّ ْم َلَعلَّكو ظوكو

 َواملْونَْكري َواْلَبْغيي َيعي
اْلَفْحَشاءي

وا اأْلَْياَمَن َبعْ  ياًل إينَّ اهلل َيْعَلمو َما َواَل َتنْقوضو
ْم َكفي َها َوَقْد َجَعْلتومو اهلل َعَلْيكو

َد َتْوكييدي

ْم  وَن َأْياَمَنكو ذو ٍة َأْنَكاًثا َتتَّخي وَّ  قو
ْن َبْعدي ا مي ونووا َكالَّتيي َنَقَضْت َغْزَدَ َتْفَعلووَن * َواَل َتكو

نْ  َي َأْرَبى مي ٌة هي وَن أومَّ ْم َأْن َتكو ْم َيْوَم  َدَخاًل َبْينَكو  َوَليوَبيهنَنَّ َلكو
مو اهلل بيهي اَم َيْبلووكو ٍة إينَّ أومَّ

ونَ  َتليفو نْتوْم فييهي خَتْ  َما كو
َياَمةي  .[46 - 40]النحل:  اْلقي

وا بياْلَعْهدي إي  ويقول تعاىل:   .[41]اإلرساء:  نَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسئوواًل َوَأْوفو

وعدم املزامالت  ،عمل به والوفاء بهففي هذه اآليات وجوب قول احلق وال

واللعب عىل احلبال، فيزب عىل اإلنسان أن يفي بام التزم به أمام الناس، وأن يقول 

وأن ينارص  ،وللمبطل أنت مبطل ،احلق ولو كان مًرا، وأن يقول للمحق أنت اق
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وأن يقف يف وجه الباطل كائنا من كان، فهذا من دين اإلسالم أوال  ،احلق وأهله

 م من الشيم واألخالق الفاضلة والعادات اجلميلة.ث

وإنني يف هذا املقال أناشد وأخاطب الوساطة املمثلة يف الشيخ حسني األمحر 

أن يفوا بام وعدوا به والتزموا به يف  ،وقبائل حاشد وبكيل وخوالن عامر وغريها،

طبيق هذا ثم يف كتاف ثانًيا، وليعلموا أن ت ،الصلح املِبم سابقا يف دماج أوال

 الصلح من أعظم القربات دم عند اهلل.

بل من أول يوم  ،وليعلم اجلميع أن خروقات احلوثيني قد كثرت يف اآلونة األخرية

تارة  وخروقات احلوثيني تتواصل جهارا هنارا، وتتنوع يوًما بعد يوم، ،للصلح

كتبهم بالقتال وتارة بالنهب وتارة بالتفتيش وتارة باحتزاز طالب العلم وأخذ 

وإحراق بعضها وأخذ أدواهتم والسباب والشتام يف الطرقات وأخذ املساجد، 

بزميع اخلروقات  ،وقد رفع ملف إىل الشيخ حسني األمحر ،والوساطة تعلم هبذا

املوثق بتارخيها ووقائعها، ومل نسمع دم ردا إال السكوت املستمر عىل جرائم 

زة يف الواقع إال استمرار احلوثي مع قودم نحن سنعمل ونعمل، وال نتي ،احلوثي

 عىل ما هو عليه.

وإلزامه باالتفاق والصلح  ،ية يف األخذ عىل يد احلوثي وردعهومل نلمس اجلّد 

وأقول للوساطة  ،والذي وضعت الوساطة وجوهها لتنفيذ هذا االتفاق، املِبم

 أيتها الوساطة ما موقفكم :، وفقها اهلل
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عدد من إخواننا ظلام وعدوانا، وهذه احلادثة الذي قتل فيها  ،من حادثة رحبان

ومل نسمع لكم  ،علمها القايص والداين، ونحن صابرون عىل هذا العدوان وغريه

 زجًرا للحوثيني.

 أيتها الوساطة ما موقفكم :

وأخذ كتبهم وأغراضهم، والسؤال عن  ،من التقطعات اليومية لطالب العلم

البطائق، بل وإشهار السالح يف وجوه  البطائق ومنع اخلطباء، ألهنم مل يِبزوا

إخواننا بسبب عدم إعطاء البطائق، ومن خطف أهل السنة من دكاكينهم ومن 

 .، يف مدينة صعدة، وغريهاالشوارع

 أيتها الوساطة ما موقفكم :

هزرية بدون 4144من شعبان  43من رد أربعة باصات يف يومنا هذا اخلميس 

 م يف دماج وقد جاءوا من أماكن بعيدة.ذنب إال أهنم يريدون زيارة إخواهن

 أيتها الوساطة ما موقفكم: 

 ،وحفرهم وُرتسهم يف الصمعات واملدور ومعوالن ،من َتدد أعامل احلوثيني

 وبناء قصبات يف العبدين وغريها.

 أيتها الوساطة ما موقفكم: 

 من منع إخواننا الصومالني طالب العلم من الذهاب إىل دماج، بل من أذية من

 ،اجـول إىل دمـه من الدخـومنع ،و كان يمنياـول ،راءـب برشة سمـكان صاح

 ورده من الطريق.
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 أيتها الوساطة ما موقفكم :

 من تفتيش املواد الغذائية بل وغري الغذائية يومًيا.

 أيتها الوساطة ما موقفكم :

ح من أخذ املساجد وعدم تسليمها إىل اآلن وهذا من الرشوط املتفق عليه يف صل

  .دماج تسليم املساجد

 أيتها الوساطة ما موقفكم: 

من استحداث نقاط كنقطة العارضة يف العبدين وغريها لتفتيش القادمني عوًضا 

 .عن نقطة اخلانق

 أيتها الوساطة ما موقفكم: 

وكل هذا أُّيا ، من عدم تطبيق نوط الصلح فهم خيرقوهنا يومًيا جهاًرا هناًرا

 ،وتوشَعرون به دائام، بل قد رأيتم هذا بأعينكم ،به يوميالغوون بت موأنت ،الوساطة

سواء يف خط سفيان أو حيدان أو صعدة أو غريها، بال فائدة وال نتيزة سوس 

فأين األخذ عىل يد الظامل ، املامطلة والوعود التي مل تتحقق بل هي أضغاث أحالم

 .ةفإنكم سوف تسألون عنه يوم القيام، ونرصة املظلوم واألخذ بحقه
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 [احلوثي والتعايش السلمي املزعوم] 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ،املوقع بني قبائل حلف النرصة يف كتاف ،الورق يف الصلح بينام احلِب مل جيف عىل

بند التعايش السلمي وحرية املعتقد وإعادة املساجدالتي تم  وخصوصاً  ،واحلوثيني

عىل املصلني بعد صالة  وننفاجأ باحلوثيني يعتد، أخذها من قبل احلوثيني

 ،اخلاصة باحلوثي يف السزون ،الرتاويح، بل وصل إىل اإلعتداء بالرضب والسزن

مديريةساقني،  -بني بحر-وذلك يف منطقة الغزار  ،والتهديد بإغالق املساجد

مجيل  -4فقد تم توقيف األخوة التالية أسامؤهم:  ،وبحسب ما وصلنا إىل اآلن

 عيل ضيف اهلل السحاري -1 فاضل الشغبان. -4 شغبان.منري ال -6 امد ادرم.

االعتداء عليه  عدنان فرحان غمري وتم -3 وتم االعتداء عليه بالرضب.

وقد  ضيف اهلل غارب. -8 عابد مشعل. -0 أمني فرحان غمري. -2 بالرضب.

 كتابة هذا اخلِب.ى لبقية حتتعذر معرفة ا

الوساطة، وهل هذا من مقومات وعليه: فإننا نتساءل أين اإلخوة أعضاءجلنة 

 التعايش السلمي؟!

خوالن  -ومسزد عثربة يف بني بحر  ،احلوثيون يسيطرون عىل مسزد كركر

 .ويأخذون كتب خطب اجلمعة -عامر
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 بسم الرمحن الرحيم

يسيطرون عىل مساجد السنة ناقضني  ،مازال احلوثيون يف هذا الشهر الكريم

 ومن بذلك:، لناس من صالة الرتاويحويمنعون ا ،بعد يوم االتفاق يوماً 

بأمر من أيب هـ ، 4144/من رمضان/8/ نزل املدعو حسني باحة يوم اجلمعة

-خدجية الرايس احلوثي، من أجل أن خيطب اجلمعة يف مسزد كركر يف بني بحر 

وخطب بالقوة، ونفر الناسو من ذلك املسزد السني، ألن أهل  -خوالن -ساقني

كان  ،د أخذ احلوثيون أربعة جملدات خطب اجلمعةالبالد ال يريدوهنم، وق

 .اخلطيب خيطب منها يوم اجلمعة

دعو عبداهلل نزل امل - خوالن -ساقني -ني بحررية عثربة يف بقويف مسزد عثربة يف 

: بأن عنده أوامر عليا من احلوثيني، وأخذ خيطب بالناس بن صالح جروان وقال

ومل يعيدوه  ،احلوثيون بأخذ ماطور املسزدوقبل فرتة قام  ،اجلمعة، وهم ال يريدونه

ولقد أخذ احلوثيون ثالثة  دون أخذه،يير ،إىل اآلن، واآلن يطالبون باملكِبات

جملدات خطب اجلمعة ووضعوها بني املاء!! فأخذها األهايل ووضعوها يف ادواء 

ومل  ،فأخذها احلوثيون مرة أخرس ،ثم أعادوها إىل املسزد ،من أجل أن َتف

 .ا إىل اآلنيعيدوه

وعبداهلل بن صالح ينزل كل ليلة إىل مسزد عثربة من أجل تنفري الناس عن صالة 

فنسأل اهلل أن ، الرتاويح ويقف دم يف املسزد مانًعا دم، فهذا من ضمن اخلروقات

 .يدمر احلوثي وأتباعه وأن يمكن لدينه وعباده الصاحلني وان يلطف بالناس
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 :والعرشون اخلامس الفصل -*

 وقف اإلعالم من هذا احلرب واحلصارم. 

ن هذا الزمن هو زمن التطّور كام يزعمون، وفعالً األمر كذلك، فهو إ

لوجيا، عرص املخرتعات احلديثة، التي مل تكن يف العصور وعرص التكن

رة،  املاضية، عرص الطريان والصواريخ واألسلحة احلديثة الفتاكة واملدّم

بني أهل هذه املعمورة، عرص  عرص االتصاالت والتواصل الّسيع،

 اإلذاعات والقنوات واإلنرتنت.

وَن إيالَّ َأْن َيَشاَء اهللَّو َربه وهذا كّله من عطاء ربنا سبحانه، فهو القائل:  َوَما َتَشاءو

ينيَ  َكبووَها ، وقال عزوجل: [64]التكوير:  اْلَعاملَ رَتْ
رَي لي مي ْيَل َواْلبيَغاَل َواحْلَ َواخْلَ

ينَةً  ونَ  َوزي ْم َما ، وقال تعاىل: [8]النحل:  َوخَيْلوقو َما اَل َتْعَلمو ي َخَلَق َلكو َو الَّذي هو

ْم َوَما َتْعَملوونَ ، وقال سبحانه: [64]البقرة:  يفي اأْلَْرضي مَجييًعا  َواهللَّو َخَلَقكو

 .[42]الصافات: 

املركوبات ويف احلقيقة أن بعض هذه املخرتعات، فيها فائدة ومنفعة للناس، ك

واالتصاالت الّسيعة، وغريها، مما هدس اهلل سبحانه إليهاالناس، احلديثة، 

 وسّخرها دم.

فعىل مستوس احلدث اليسري، يقع يف هذا العامل، إذا به ينترش ويتناقله الناس يف 

عِب االتصاالت واإلذاعات والقنوات واإلنرتنت، وهذا حلظات ووقت يسري، 
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العصور واألزمنة املاضية، وكّلام جاء زمن، كان الذي َشء عزيب مل يكن يف تلك 

 .بعده أعظم تطّورًا مما قبله

،  والشاهد من هذا، هو رسعة معرفة الناس ملا حيدث يف هذا العامل، من خرٍي ونٍّ

عِب ما تقّدم من تلك املخرتعات احلديثة اإلعالمّية، وخاصة فيام يتعّلق باحلروب 

 .كثرياً  ُّيتم به اإلعالم والقتل والقتال، فإن هذا مما

وهذا اإلعالم مما اهتم به أعداء اإلسالم، وحرصوا عىل أن يكون بأيدُّيم، فام وافق 

أرائهم وأهوائهم نرشوه وأذاعوا به، وما مل فذاك َتت النظر، وإن كان بعضه قد 

يامرسون تلك الضغوطات عىل من خالفهم، وما  خرج عن سيطرهتم، إال أهنم

ية الصحافة واإلعالم، فهو كذب يف كذب، والواقع يرّد هذا يدندنون به من حرّ 

 ويفضح صاحبه.

وال أوضح من قضّية دّماج، وليست عنا ببعيد، وما وقع من تلك  أدّل  وال

فقد حصل تكتيم  احلصار الغاشم،ذلك لك احلرب وتاألحداث املؤملة، من 

بَل اإلعالم العاملي، ومل إعالميٌّ كبري دذه القضّية، 
ر، وعند يلقوا دا أي اعتبامن قي

إىل حذفها ودفنها، يف سّلة املحذوفات واملهمالت،  ظهورها وانتشارها، جلأوا

 واهلل املوعد.

ولو كانت قضية غري قضيّة دّماج، لرأيت اإلعالم وأصحابه يتسابقون إىل 

 ذلك زرافات ووحدانا، خاصة فيام يتعّلق بغري املسلمني، أو ما ال عالقة له

 الم.بدين اإلس
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فال ندري أين ذهبت تلك الفضائيات واألقامر الصناعية، وأين ذهبت تلك 

الصحافة، وأين غابت تلك اإلذاعات والقنوات، وما الذي حصل لإلعالم العريب 

 واإلسالمي.

وال أعزب وأغرب من ضياع اإلعالم اليمني، وكأنه خسف به األرض، يف قضّية 

 الثورة والثّوار، وهكذا يف الكرة ذاك يفدّماج، فلم حيّرك ساكنا، إلنه مشغول من

 والنوادي واملّسحّيات واألغاين، ومشغول أيضًا يف عرض األزياء والراقصات.

 :، مرَتالً ودذا قال أبو بشار وفقه اهلل

 وإن تعزـب فـعزـب ال يغيبو 

 

 

 عـن اإلعـالم فـي اليمن احلبيبو   [4]

 وٍ نـراه الـيـوم فـي شغـٍل ولـهـ 

  

 ـاب فـال يـزـيـبو وعن دّماج غ  [6]

 ومــاذا عـن قــضـيـتـنـا فـإنـا 

  

 

 رأيــنـــا أن ذا أمـــر مــريــبو   [4]

 

 

 أصار العرض للّرَقَصات َجهراً 

 

 وعن سفك الدماء صمٌت رهيبو   [1]

 أأنـتـم للـعــداء حـرب عـلينا 

 

 فـلـيـس لـكـم عـلينا ما تعيـبـوا  [3]

 

 

 

 

 

 كـفى يا قـومـنـا واخشوا إلـهاً 

 

 وتـوبـوا وارجعـوا حـقـًا أنيـبـوا  [2]

 

 

 

 وإن لـم فـاعذرونا إن شكـونا

 

 إلـى الـزـّبـار مـوالنـا رقـيــبو   [0]
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 ويف هذا قال الشاعر األديب، أبو عمر اجلعمي رعاه اهلل:

 فأين إعالمنا فاتته تغطية

 

 وهم يرون القطا يف الليل إن وردا  [8]

 ولست أعزب من أحزاب مشرتكٍ  

 

 ن الرفض إن الرفض قد مرداوال م  [4]

 لكنني ال أراه ينقيض عزبي 

 

جدا من دولةٍ   [40]  يف يدُّيا األمر قد وو

وكالمي هذا منصبٌّ عىل اإلعالم الذي ُتلكه هذه احلكومات والدول العربّية  

واألجنبّية، فإهنا مل َتّرك ساكنا، وهذا يدّل عىل تواطئ كبري، إعالمي ودويل، عىل 

 ة بدّماج حرسها اهلل.دار احلديث السلفيّ 

وات، التي قّيضها اهلل، ـلك القنـن تـاص، مـالم اخلـاإلعض ـاك بعـوإال فإن هن

ن ـاج، ومـت يف دمّ ـداث التي وقعـلك األحـوا بالنرش لبعض تـونفع هبا، وقام

 لك القنوات: ـت

قناة وصال: فإهنا قامت بمزهود طيب، نفع اهلل به، وكانت تبث وتنرش كل ما 

ا الفّزار،  الرافضةمما يدّل عىل غرية عندهم، بام حيصل للمسلمني، من  وصلها،

 فشكر اهلل للقائمني عىل تلك القناة، وجزاهم اهلل خريًا.

القنوات، التي شاركت، ولو بنسبة  تلك ، وغريها منقناة صفاوهكذا أيضًا: 

 .(1)ويشكرون عىل ذلك وجزاهم اهلل خرياً ضئيلة، 

                                                           

على أننا ننصحهم بترك الحزبية التي فرقت شمل المسلمين، وننصحهم االستقامة على كتاب اهلل وسنة  رسولا ص،  (1)

 الصالح رضوان اهلل عليهم، دعوة ومعليمًا وسلوكًا وإرشادًا، وفق اهلل ال ميع لما يحب ويرضى. على منهف السل 
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ات فضحت ذلكم اإلعالم املتشّبع، واخلاوي من املصداقّية وحقيقة، فإن هذه القنو

اهلل إال  يصني عىل تكتيم هذه القضّية، وأبىواحلرّية، التي يزعموهنا، وقد كانوا حر

ئ عىل الباطل فضح هذا العامل املتاملأن تظهر للناس، لريوا هذه احلقائق، ويو 

واهلل دم باملرصاد، كام  هم،الغربيني وأرضاهبم، ممن ُالئوا مع واإلجرام، من أولئك

ٍل َعامَّ َتْعَملوونَ  قال عزوجل:
َك بيَغافي ، وقال سبحانه:  [464]هود:  َوَما َربه

ونَ  مو اأْلََملو َفَسْوَف َيْعَلمو هي ْلهي وا َويو لووا َوَيَتَمتَّعو ْم َيْأكو ، وقال [4]احلزر:  َذْرهو

ْم َيْلَعبووتعاىل:  هي
ْم يفي َخْوضي  .[44]األنعام:  نَ ثومَّ َذْرهو
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 :العرشونو السادس الفصل -*

 .موقف الغرب والعامل من هذا احلرب واحلصار 

 أطلقوا عليه لقد مأل الغرب والعامل، الدنيا رصاخًا وعوياًل، وأرعدوا وأزبدوا، فيام

إىل مخر تلك الشقشقة واألكاذيب  (التعايش السلمي) و بـ )حقوق اإلنسان(

قيقة أشّد وأول من ينتهك تلك احلقوق، واألدلة والتمثيالت، وهم يف احل

 والِباهني عىل ذلك كثرية، والواقع يشهد بذلك.

فهي أالعيب وأكاذيب واضحة، كالشمس يف كبد السامء، وكام قيل: أسمع 

حتى صار ديدهنم لياًل وهنارًا، بكرًة وعشّيًا، حقوق جعزعة وال أرس طحنًا، 

 اإلنسان وما أدراك ما حقوق اإلنسان.

فإذا كانت فيهم وعليهم، رصخوا رصاخ الثكىل: هذا انتهاك حلقوق اإلنسان، وإذا 

كانت دم وعىل غريهم، زجمروا وأرعدوا وأزبدوا، وألصقوا فيهم اإلرهاب، 

 والتهم، قاتلهم اهلل أّنى يؤفكون.

وخري شاهٍد عىل ذلك، ما وقع وحصل يف دّماج، من احلرب واحلصار، الذي قام 

 الفّزار، وهو غاية يف اإلرهاب، واإلنتهاك حلقوق اإلنسان، ناراأل به احلوثة

الذي يدندن حوله الغرب والعامل بأرسه، إذ كان يف غاية الوحشّية واإلجرام، قتٌل 

نعـاء، حتـريـاء واألبـال والنسـار لألطفـوحص م من تلك ـو دـوا ما هـى مو

 احلقوق الرضورّية.
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 حيصل هناك َشء، وكأننا لسنا يف هذا الكون، كوا ساكنا، وكأن ملومع هذا مل حيرّ 

برم املخّطط، فأين تلك املنظّامت واجلمعيات العاملية، أم أن األرض ابتلعتها يوم أو 

 عىل دار احلديث السلفّية بدّماج. وتّم تنفيذه

الذين ، هؤالء وهذه بعض الدالئل والشواهد والقرائن، التي تّدل عىل تلّطخ

بام حدث ووقع يف دّماج، من احلرب  بل توّرطهم ،سانيدندنون حول حقوق اإلن

 إال أن اهلل كبتهم وفضحهم.وأن املخّطط كان داخليًا وخارجيًا، واحلصار، 

ّمه اتصلت به من فرنسا، ، أن أو ِب غرييخ خليل الفرنيس حفظه اهلل، كام أخأخِبين األفقد

 هناك أنه سيكون نسيّة،عن طريق أحد املخابرات الفر وأخِبته وذلك قبل احلصار بمّدة،

وطلبت منه  حصار وحرب عىل دّماج، ولن تتدخل الدولة اليمنيّة وال الدولة السعودّية،

 وقد أخِب خليل شيخنا حييى هبذا قبل احلصار. اخلروج من اليمن،

رباء من الدول حصل أن بعض الغ وقدّخل من أي جهة، وفعاًل مل حيصل تد

فارات التابعة لبلداهنم، وأخِبوهم باألمر، فام العربّية واألجنبّية، اتصلوا بالس

 .حاالً من يقول: اخرجوا من دّماج حّركوا ساكنًا، وإنام أحسنهم

وماذا يف دّماج سوس الكتاب والسنّة، وطلب العلم  عال ما يّدل هذا يا أُّيا الناس،فَ 

ّذرونبل  الرشعي، والتحذير من الفتن،  من تلك األفعال أهل السنّة ينصحون وحيو

ولكن علم األعداء أن هذا املكان هو منبع  ، من التفزريات وغريها،للرشع املخالفة

سم ونّفذ هذا املخطّط. الذي جاء به امد بن عبداهلل اإلسالم الصايف النقي،   ، فرو
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وليس ما وقع يف دّماج فحسب، وإنام هي كام يقال: قطرة من مطرة، فتلك فلسطني 

ث هبا اليهود، ويفسدون فيها لياًل وهنارًا، وعىل اجلرحية، منذ سنني عديدة، يعب

 مرأس ومسمع من العامل، فال رصاخ وال حقوق.

وم تبعث وترسل للعامل، تلك املشاهد واألحداث املؤملة، يوهذه سورّيا اآلن، كل 

ساء، عىل يد ذلك الطاغية املزرم النصريي من القتل والترشيد لألطفال والن

بدعم وُويل من شقيقته إيران، وعىل  قصمه اهلل، د،الرافيض، املدعو بشار األس

 مرأس ومسمع من العامل، فال منظامت وال حقوق.

ّرعت منكم ، قد جو وتلك العراق وأفغانستان، وغريها من بلدان املسلمني

الويالت، وال تزال تأن وترصخ، من وطأت الفتن، والقتل والقتال والترشيد، وال 

 جميب، سوس اإلرضام واللهيب.

فليس بخاٍف، ما  وإجرامًا أُّيا الغربيون، ومن إليكم، الً جفكفاكم كذبًا ود

فقد كوشفت خمّططاتكم، وبانت لكّل عاقل تقومون به ووختّططون له لياًل وهنارًا، 

 يغرت بكم إال من هو عىل شاكلتكم. وفاهم، وليس

َولَْن َتْرىَض ﴿أما نحن املسلمون، فقد عرفناكم، وأبان اهلل لنا حالكم بقوله سبحانه: 

ني اتَّبَْعَت 
َدس َولَئي َو اْدو َدس اهللَّي هو ْل إينَّ هو ْم قو لََّتهو

ودو َواَل النََّصاَرس َحتَّى َتتَّبيَع مي َعنَْك الْيَهو

ريٍ  ٍّ َواَل َنصي ْن َويلي
َن اهللَّي مي َن الْعيْلمي َما لََك مي ي َجاَءَك مي ْم َبْعَد الَّذي ، [460]البقرة:  ﴾َأْهَواَءهو

ونووَن َسَواًء﴾ ]النساء:  وقال عزوجل: وا َفتَكو وَن َكاَم َكَفرو رو  .[84﴿َودهوا َلْو َتْكفو
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أتظنون أهل اإلسالم يغفلون عن هذا كله، ال واهلل لن يغفلوا، ولن ينسوا هذا 

التاريخ، ولن تنفعكم تلك اديمنة والزجمرة، مما بأيديكم، والتي هتّددون هبا العامل، 

 كام قال عزوجل: ، وسيكون دمارًا عليكم، بإذن اهلل عزوجل.عل ذلك لن ينفك

وَن﴾  فو َّا َتصي
مو اْلَوْيلو ممي ٌق َوَلكو

َو َزاهي هو َفإيَذا هو لي َفَيْدَمغو
قه َعىَل اْلَباطي فو بياحْلَ

﴿َبْل َنْقذي

َه املْو  وقال تعاىل:، [48]األنبياء:  ْبطيَل اْلَباطيَل َوَلْو َكري قَّ َويو قَّ احْلَ
يوحي
وَن﴾ ﴿لي مو ْزري

وَن﴾ ]يونس:  ،[8]األنفال:  مو َه املْوْزري  َوَلْو َكري
قَّ بيَكلياَمتيهي قه اهللَّو احْلَ

ي  . [86﴿َوحيو

﴿َوَعَد خلف، كام قال سبحانه: ـفاهلل مظهر دينه، ونارٌص أوليائه، وهذا وعد من اهلل لن يو 

اتي  احليَ لووا الصَّ
ْم َوَعمي نْكو يَن مَمنووا مي

ْن  اهللَّو الَّذي يَن مي ْم يفي اأْلَْرضي َكاَم اْستَْخَلَف الَّذي َفنَّهو
لَيَْستَْخلي

ْم أَْمنًا َيعْ  ْن َبْعدي َخْوفيهي ْم مي لَنَّهو ْم َولَيوبَده ي اْرَتىَض َدو مو الَّذي ينَهو
ْم دي نَنَّ َدو ْم َولَيوَمكه هي

وَننيي اَل َقبْلي بودو

كووَن يبي َشيْئًا َوَمْن َكَفَر َبْعَد ذَ  قووَن﴾  ]النور: يورْشي مو الَْفاسي َك هو
  .[33ليَك َفأوولَئي

يٌر وقال تبارك وتعاىل:  ْم َلَقدي هي وا َوإينَّ اهللََّ َعىَل َنرْصي مو
لي وْم ظو َقاَتلووَن بيَأهنَّ يَن يو

﴿أوذيَن ليلَّذي

نَا44) ولووا َربه ْم بيَغرْيي َحقٍّ إيالَّ َأْن َيقو
هي ْن ديَياري وا مي جو يَن أوْخري

اهللَّو َوَلْواَل َدْفعو اهللَّي  ( الَّذي

يَها اْسمو اهللَّي 
ْذَكرو في دو يو

عو َوبيَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساجي
َمْت َصَوامي ده ْم بيَبْعٍض َدو النَّاَس َبْعَضهو

يٌز﴾ ]احلج:  يٌّ َعزي هو إينَّ اهللََّ َلَقوي و نَّ اهللَّو َمْن َينرْصو َ  .[10، 44َكثيرًيا َوَلَينرْصو

ْنَيا َوَيْوَم َيقوومو اأْلَْشَهادو ﴿ه: لوقال جل جال  الده
يَاةي يَن مَمنووا يفي احْلَ

َلنَا َوالَّذي سو و رو إينَّا لَنَنرْصو

﴾ ]غافر: 34) اري وءو الدَّ ْم سو مو اللَّْعنَةو َوَدو وْم َوَدو َرهتو
 .[36، 34( َيْوَم اَل َينَْفعو الظَّامليينَي َمْعذي
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 العرشون:والسابع الفصل  -*

 من هذا احلرب واحلصار. ف املسلمنيموق 

ليس خيفى ما للمسلمني من مطالب وحقوق تؤّدس إىل بعضهم البعض، وهذا 

َحقه املْوْسليمي َعىَل » كقول النبي  أمٌر أوجبه اهلل تعاىل، عىل عباده املؤمنني،

تٌّ 
وَل اهللي؟، َقاَل: « املْوْسليمي سي نَّ َيا َرسو يَل: َما هو

يَتهو »قي
، َوإيَذا َدَعاَك  إيَذا َلقي ْم َعَلْيهي َفَسله

، َوإي  ، َوإيَذا اْستَنَْصَحَك َفاْنَصْح لَهو بْهو َد اهللَ فَ َفأَجي َض شَذا َعطََس َفَحمي ، َوإيَذا َمري ْتهو مه

بيْعهو  ْدهو َوإيَذا َماَت َفاتَّ عىل بعض، بعض حقوق املسلمني بعضهم  ، فهذه(1)«َفعو

الديني واألخوة اإلسالمية، ط بعف الرتاعىل ضوالتهاون ها أو ببعضها، يدل 

 واهلل املستعان.

والرّشـ عـن املسـلمني،  الرضـر فكيف بام هو أعظم من ذلك، وفـيام يتعّلـق بـدفع 

كالظلم والبغي والعدوان، والقتل والترشيد، فهذا ال شك أنه ألـزم وأحـق، وقـد 

ــده بَ »: قــال النبــي  ــاني َيشو ني َكاْلبونَْي
ــْؤمي ْلمو

نو لي
ــْؤمي ــهو َبْعًضــااملو ــنْيَ  ْعضو َوَشــبََّك َب

هي  ْم َمَثـلو »: وقال  ،(2)«َأَصابيعي هي في ْم، َوَتَعـاطو يهي ْم، َوَتـَرامحو
هي نَي يفي َتَواده

ني َمَثلو املْوْؤمي

ى مَّ َهري َواحْلو  بيالسَّ
َسدي رو اجْلَ

ْضٌو َتَداَعى َلهو َسائي نْهو عو
َسدي إيَذا اْشَتَكى مي  .(3)«اجْلَ

                                                           

 رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنا، ورواه البراري بلفه )خمس( (1)

 متفق عليا، واللفه للبراري، عن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنا. (2)

 هلل عنهما.أخرجاه عن النعمان بن بشير، رضي ا (3)
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املسـلمني، مـن كثـري مـن ما حّل بما نسمع ونرس ونلمس،  داً ج وإنه من املؤسف

ـ »: التخاذل والبعد والتزايف، عن هذه احلقوق، كيف وقـد قـال النبـي  ْ اْنرصو

هو إيَذا َكاَن َمْظلووًما، َأَفَرَأْيَت  ،«َأَخاَك َظامليًا َأْو َمْظلووًما و وَل اهللَّي، َأْنرصو ٌل: َيا َرسو َفَقاَل َرجو

؟ َقــاَل: إيَذا َكــاَن ظَ  ــهو و ــا َكْيــَف َأْنرصو ــَن الظهْلــمي َفــإينَّ َذليــَك »امليً
، مي ــهو ْنَعو َُ ، َأْو  هو ــزو ََتْزو

هو   .(1)«َنرْصو

وا بل قال ربنا سبحانه يف كتاب الكريم:  حو
نينَي اْقَتَتلووا َفَأْصلي َن املْوْؤمي َوإيْن َطائيَفَتاني مي

ا َعىَل اأْلو  َ اَم َفإيْن َبَغْت إيْحَدامهو يَء إيىَل َأْمري اهللَّي َفإيْن َبْينَهو ي َحتَّى َتفي
ْخَرس َفَقاتيلووا الَّتيي َتْبغي

اَم بياْلَعْدلي َوأَ  وا َبْينَهو حو
به َفاَءْت َفَأْصلي

ي طووا إينَّ اهللََّ حيو
 .[40، 4]احلزرات:  ْقسي

ة وهذا يف حق املؤمنني، أمر اهلل عزوجل بنرص الطائفة املظلومة عىل الطائفة الظامل

 الباغية املعتدية، ولو أّدس ذلك إىل قتادا، حتى تكف وتفيء إىل أمر اهلل وحكمه.

فكيف إذا كانت هذه الطائفة الباغية املعتدية، زنديقة كافرة ملحدة، ال شّك أن 

 املظلومة. إلنتصار للطائفة املؤمنةوأنه جيب ا قيام عليها ألزم  وأوجب،ال

فة املؤمنة املظلومة، تطلب النرصة فكيف إذا حصل استنصار من تلك الطائ

مو النَّرْصو  وقد قال اهلل تعاىل:والعون،  يني َفَعَلْيكو  الده
ْم يفي وكو  َوإيني اْسَتنرَْصو

 . [06]األنفال: 

                                                           

 أخرجا البراري عن أنس رضي اهلل عنا، ومسلم عن جابر رضي اهلل عنا، والمعنى متقارب. (1)
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، َوَمْن َكاَن يفي َحاَجةي »: وقال النبي  هو مو
ْسلي هو َوالَ يو مو

و املوْسليمي الَ َيْظلي مو َأخو
املوْسلي

يهي َكاَن اهللَّو  َباتي َأخي رو ْن كو
ْرَبًة مي َج اهللَّو َعنْهو كو ْرَبًة، َفرَّ ٍم كو

ْسلي َج َعْن مو ، َوَمْن َفرَّ
 يفي َحاَجتيهي

َياَمةي  هو اهللَّو َيْوَم القي اًم َسرَتَ
ْسلي ، َوَمْن َسرَتَ مو

َياَمةي  .(1)«َيْومي القي

هو » ويف رواية ملسلم: مو
، اَل َيْظلي و املْوْسليمي مو َأخو

لوهو املْوْسلي  . (2)«َواَل خَيْذو

، وباألخص جرياننا من أهل حصلت من املسلمني خذيلة ،وقد رأينا ولألسف

األنار، فلم نر تطبيقًا لتلك  الفّزار اإلسالم، عند حصار دّماج، من قبل احلوثة

 احلقوق، من النرصة والنزدة، كام أراد ربنا تعاىل.

، وأهل الشيم والنخوة سنّة واملحبنيباستثناء من أخذته احلمّية والغرية، من أهل ال

ودحر هبم  الِبكة،و اخلري ، وهم قّلة قليلة، لكن جعل اهلل عزوجل فيهماإلسالمية

ئًَة َكثيرَيًة  ربنا سبحانه إذ يقول: قوصد الرّش وأهله،
ْن فيَئٍة َقلييَلٍة َغَلَبْت في َكْم مي

ينَ  ابيري ْن ، وقال جل ذكره: [614: ]البقرة بيإيْذني اهللَّي َواهللَّو َمَع الصَّ َوَما النَّرْصو إيالَّ مي

يٌز َحكييمٌ   اهللَّي إينَّ اهللََّ َعزي
نْدي  .[40]األنفال:  عي

                                                           

 متفق عليا، عن ابن عمر ري اهلل عنهما. (1)

 عن أبي هريرة رضي اهلل عنا. (2)
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إلسالم بإقامة احلق ا أمل يأت فام هكذا يا أهل اإلسالم، ومل اخلذيلة والتخاذل،

مل أالنرصة للمظلوم، وأهل  ،أمل يكن العرب هم أهل النزدة ،ونرصة املظلومني

كام جاء يف حلف  ويتعاهدون عىل نرصة املظلوم، يف اجلاهلية جيتمعون يكن العرب

ْدَعاَن »:  الفضول، والذي قال عنه النبي  اهللي ْبني جو
ْدتو يفي َداري َعْبدي َلَقْد َشهي

ْساَلمي أَلَ  ، َوَلْو أوْدَعى بيهي يفي اإْلي َر النََّعمي ْ  محو
َ بيهي به َأنَّ يلي

ْلًفا َما أوحي  .(1)«َجْبتو حي

 ويف هذا يقول الزبري بن عبداملطّلب:

ْم ... ْلًفا َعَلْيهي َدْن حي نّا مَجييًعا َأْهَل َداري     َحَلْفت َلنَْقعو  َوإيْن كو

َواري  يبو َلَدس اجْلي ّز بيهي اْلَغري وَل إَذا َعَقْدَنا ... َيعي ضو َسّميهي اْلفو  نو

ّل َعاري    َوَيْعَلمو َمْن َحَوايلي اْلَبْيتي َأّنا ...  أوَباةو الّضْيمي َنْمنَعو كو

 :أيضاً  َوَقاَل الّزَبرْيو ْبنو َعْبدي املْوّطليبي 

و 
يَم بيَبْطني َمّكَة َظاملي قي وا ... َأاّل يو وا، َوَتَعاَقدو اَلفو وَل ََتَ ضو  إّن اْلفو

وا، َوَتَواَثقووا ...   َتَعاَهدو
ْم َس    َأْمٌر َعَلْيهي َعرّتو فييهي

ارو َواملْو و َفاجْلَ
 املي

والسبب يف هذا احللف واحلامل عليه أن رجال من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشرتاها 

منه العاص بن وائل، وكان من أهل الرشف والقدر بمكة، فحبس عنه حقه، 

فاستدعى عليه الزبيدي األحالف عبد الدار وخمزوما ومجح وسهام وعدي بن 

زبيدي، فلام رأس الزبيدي الرّش كعب، فأبوا أن يعينوا عىل العاص، وانتهروه أي ال

                                                           

اء الحييديو عيين أخرجييا أحمييد والبيهقييي والبريياري فييي األدب المفييرد والحيياكم وابيين عييدي فييي الكامييل، وغيييرهم، وقييد جيي   (1)

 عبدالرحمن بن عوف وجبير بن مطعم ومحمد وعبدالرحمن ابني أبي بكر، وغيرهم، رضي اهلل عنهم.
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رقي عىل أيب قبيس عند طلوع الشمس وقريش يف أنديتهم حول الكعبة، فقال 

 بأعىل صوته:

َْظلووٍم بيَضاَعتوهو ...
اري َوالنََّفري               َيا مَل فيْهٍر ملي ي الدَّ

َة َنائي  بيَبْطني َمكَّ

ْمَرَتهو ...  ٍم َأْشَعٍث مَلْ َيْقضي عو ْري َزري َواو ْزري َواحْلَ َجالي َوَبنْيَ احْلي  َيا َللره

َّْت َكَراَمتوهو ... َُ َْن 
َراَم ملي َدري           إينَّ احْلَ ري اْلغو  َواَل َحَراَم ليَثْوبي اْلَفاجي

واحلرام بمعنى االحرتام، فقام يف ذلك الزبري بن عبد املطلب مع عبد اهلل بن 

 جدعان كام تقدم، واجتمع إليه من تقدم.

وقيل قام فيه العباس وأبو سفيان، وتعاقدوا وتعاهدوا ليكونن يدا واحدة مع 

املظلوم عىل الظامل حتى يؤدس إليه حقه نيفا أو وضيعا، ثم مشوا إىل العاص بن 

 .(1)وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه

نت له من أقول: ذكر السهييل أن رجال من خثعم قدم مكة معتمرا أو حاجا ومعه ب

أضوإ نساء العاملني، فاغتصبها منه نبيه بن احلزاج، فقيل له: عليك بحلف 

الفضول، فوقف عند الكعبة ونادس: يا حللف الفضول، فإذا هم يعنقون إليه من 

كل جانب، وقد انتضوا أسيافهم: أي جردوها، يقولون: جاءك الغوث فام لك؟ 

ي قّسا فساروا إليه حتى وقفوا عىل ظلمني يف بنتي، فانتزعها من إن نبيهاً  فقال:

باب داره، فخرج إليهم، فقالوا له: أخرج اجلارية وحيك، فقد علمت من نحن وما 

                                                           

 والقصة ذكرهاأهل التاريخ والسير، منهم ابن كثير في البداية والنهاية. (1)
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تعاهدنا عليه، فقال: أفعل، ولكن متعوين هبا الليلة. فقالوا: ال واهلل وال شخب 

 لقحة: أي مقدار زمن ذلك، فأخرجها إليهم.

احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل  ويف سرية احلافظ الدمياطي: أنه كان بني

 تعاىل عنهام، وبني الوليد بن عتبة بن أيب سفيان منازعة يف مال متعلق باحلسني.

فقال احلسني للوليد: احلف باهلل لتنصفني من حقي، أو آلخذن سيفي: ثم ألقومن 

يف مسزد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ثم ألدعون حللف الفضول: أي حللف 

الفضول وهو نرصة املظلوم عىل ظامله، ووافقه عىل ذلك مجاعة منهم عبد  كحلف

اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهام ألنه كان إذ ذاك يف املدينة، فلام بلغ ذلك الوليد بن عتبة 

 أنصف احلسني من حقه حتى ريض، واهلل أعلم.

إضاعة احلقوق،  وأما نحن اليوم، فإىل اهلل املشتكى مما حّل باملسلمني ونزل هبم، من

 اجلاهلية، أهل والنرصة والنزدة، وغري ذلك مما كان عند املتقدمني، إىل مستوس

كام تقدم، وهم عىل ذلك احلال، من الرشك والكفر، ولكن هذه األمور احلميدة، مل 

 تزل عندهم بمكان.
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 والعرشون: الثامنالفصل  -*

 ر.موقف اليمنيني والدولة اليمنية من هذا احلرب واحلصا 

رف اليمن واليمنيون، واشتهروا بمكـارم وصـفات مجيلـة وعظيمـة، ومـن لقد عو 

ـْم َأَرقه َأْفئيـَدًة َوَأْلـنَيو »قال:   أحسنها، ما جاء عن نبينا  ، هو ْم َأْهـلو الـَيَمني َأَتاكو

َياَلءو يفي َأْصَحابي  َيٌة، َوالَفْخرو َواخلو
ْكَمةو َياَمني ياَمنو َياَمٍن َواحلي لووًبا، اإلي ينَةو  قو

ـكي ، َوالسَّ بيلي اإلي

 ، وغري ذلك مما جاء يف فضل أهل اليمن.(1)«َوالَوَقارو يفي َأْهلي الَغنَمي 

ومما امتاز به أهل اليمن أيضًا وجود الـرتابط القـبيل، ومـن ذلـك نرصـة املظلـوم، 

ا ديـن واإلغاثة والنزدة، وغري ذلك مما كان من مزايا العرب، وأقرها وحّث عليهـ

ْساَلمي »: ذا قال رسول اهلل اإلسالم، ود ْلَف يفي اإْلي ْلٍف َكاَن يفي (2)اَل حي اَم حي ، َوَأيه

ةً  دَّ
ْساَلمو إيالَّ شي ْدهو اإْلي  مَلْ َيزي

يَّةي
لي اهي  .(3)«اجْلَ

ولكن لألسف بدأت هذه األمور تضعف وتتالشا شيئًا فشيئًا، ومل يأت ذلـك عـن 

، وهذا نذير نٍّ وبالء، والعيـاذ فرا ، وإنام جاءت ووجدت أسباٌب أّدت إىل ذلك

 باهلل، فمن تلك األسباب:

 ضعف اإليامن عند كثري من الناس، وابتعادهم عن هدي اإلسالم. -4

 التأّثر بالغرب وحضارته الزائفة. -6

 وجود احلزبّية وانخراط الكثري منهم فيها. -4

                                                           

 رواه البراري ومسلم، عبن أبي هريرة رضي اهلل عنا. (1)

 العصبّية وال اهلية. المقصود با، الحل  الذي يقوم على (2)

 أخرجا مسلم، عن جبير بن مطعم، رضي اهلل عنا. (3)
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 االنخراط يف املدنّية والتأّثر هبا، وزاد الطني بّلة، الدشوش والقنوات. -1

 القبيل املتامسك. ص أعداء اإلسالم عىل تفكيك هذا املزتمعحر -3

 السياسات الداخلية للدولة، ورضب القبائل بعضها ببعض. -2

 الرتكيز عىل مشايخ القبائل والعرفاء، وااولة تقليصهم والتخّلص منهم. -0

وهناك أمور أخرس، ومع هذا ال يزال بقايا خري، وهلل احلمد، واليمن باجلملة أحسـن 

 .، وقبل ذلك الدينيا بكثري، فال يزال هناك َشء من التامسك القبيلمن غريه

ع أهـل السـنّة يف نرصـة املظلـوم، ،وما حصل من ذلك احللف   األفاضـل وَتّمـ

يف دار احلديث السلفيّة بدّماج حرسـها  لنرصة إخواهنم، وبعض القبائل املحبني،

 يدّل عىل ذلك. اهلل،

َتاه ما وقـع  وما كنّا نتوّقع ذلك، ن سلبياً للغاية،وعىل كولٍّ فقد رأينا موقف أهل اليم

ومل يقومـوا بـام  من احلرب واحلصار يف دّماج، فلم نر تلك النخوة اليمنّيـة والعربّيـة،

بحقيقـة احلوثـة األنار،  الكثـريأوجب اهلل عليهم، من النرصة والنزدة، مع معرفة 

 سالم واملسلمني.وأهنم نكبة ونٌّ وبالء عىل هذه البالد، وأهنم حرب لإل

فكان هذا هو موقف اليمنيني، بصفة عامة، وحصل أن قام عصبة قليلـة مـن أهـل 

السنة واملحبني من القبائل الرشفاء، بصفة خاصة، أخذهتم احلمّيـة والغـرية، عـىل 

 إخواهنم يف دار احلديث السلفّية بدّماج، وقبل ذلك واجبهم الديني.
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ا مل يكن باحلسبان، وما مل خيطر عىل البال، حيث وأما الدوّلة اليمنّية، فحصل منها م

ام وقفت موقف املتفّرج، وكأننا نحن واحلوثة األنار، يف ملعـب كـرة، تنظـر أُّيـ

 الظّن. يفوز، هذا إن أحسنَّ 

حـريان، فقـد بيعـت صـعدة، ودخلهـا  وإال فالواقع أن هناك أموٌر، َتعل اللبيـب

واحلرب عىل دّمـاج، والدولـة تنظـر، احلوثة الفّزار، سالمًا بسالم، ووقع احلصار 

 ظر وتتفّرج، كأن ليس هناك َشء.ية الكبرية حولنا، تنواملعسكرات واأللو

وقد حصل اتصال ودخول عىل الرئيس عيل عبداهلل صالح، وبعـض املسـؤلني، يف 

ذلك الوقت، من أجل قضّية دّماج، وهم يعلمون ذلك، ولكن لألسف، كأن األمر 

 ا ساكنًا، واهلل املستعان.ال يعنيهم، ومل حيّركو

وقد يقول قائل: الدولة يف ذلك احلني، مشغولة بالثورة والثّوار، فيقال: هـذا لـيس 

لسهل، بـل هـو أمـر ، فإن ما وقع يف دّماج، َشء ليس بادذا القول بعذر، وال مِبر

 عظيم، وحدث غريب، وختطيط رهيب.

اهلل عليهـا، مـن صـّد ذلـك أوجـب  وتاهلل، لو أن تلك احلكومة اليمنّية، قامت بـام

ولكـن اجلـزاء مـن جـنس  ، لفّرج اهلل عنهـا، العدوان احلوثي الرافيض، عىل دّماج

 العمل، وال يظلم ربك أحدًا.
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 والعرشون: التاسعالفصل  -*

 .موقف أهل السنة واملحبني من هذا احلرب واحلصار 

لكرمـاء، مرّشـفًا لقد كان موقف أهل السنة الرشفاء، والقبائل األوفياء، واملحبني ا

نينَي للغاية، حيث أهنم لّبوا النداء، وقابلوا األعداء، وصِبوا عىل البالء،  َن املْوْؤمي مي

لووا  رو َوَما َبدَّ
ْم َمْن َينَْتظي نْهو

ْم َمْن َقىَض َنْحَبهو َومي نْهو
وا اهللََّ َعَلْيهي َفمي وا َما َعاَهدو َجاٌل َصَدقو ري

ياًل ) َي اهللَّو64َتْبدي نَي إيْن َشـاَء َأْو َيتوـوَب ( ليَيْززي
َب املْونَـافيقي َعـذه ْم َويو هي

ْدقي اديقينَي بيصي  الصَّ

ياًم  وًرا َرحي ْم إينَّ اهللََّ َكاَن َغفو  .[61، 64]األحزاب:  َعَلْيهي

فهذه هي املواطن واملواقف التي يوعرف فيها الرجال الرشفاء واألوفياء والكرمـاء، 

ضّحوا بالغايل والرخيص، يف نرصة دين اهلل، ونرصة فلله دّرهم من أسود وأبطال، 

املظلوم قّدموا أنفسـهم رخيصـة، مـن أجـل اهلل، ثـم غـرية عـىل إخـواهنم، يف دار 

 احلديث السلفّية بدّماج حرسحها اهلل.

مل ُنعهم العواطف من حـب األبنـاء والزوجـات، عـن التـأخر وتلبيـة النـداء، مل 

د املسافات، وخـوف الطرقـات، مل يبـالوا يصّدهم وتؤّخرهم تلك احلواجز من بع

رفـوا دائـاًم  ّلفـوا، وعو ومل يفتحوا مذاهنم، لسامع قول املرجفني واملخّذلني، الـذين خو

 هذه احلوادث واألزمات. بمثل

واجهوا وصمدوا أمام األعداء، ببسـالة وشـزاعة فائقـة، توـذهل العقـول، وَتـرّي 

هم دروسًاال تونسى، وسيسزلها دم األعداء، كّبدوا األعداء خسائر عظيمة، ولّقنو

 التاريخ، ويتدارسها األجيال جياًل بعد جيل.
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وإننا واهلل مدينون دم، بكل مـا تعنيـه الكلمـة، مـن الشـكر والعرفـان، وإن كـان 

نفـًا  أجرهم وجزائهم من رب العاملني سبحانه، فهذا حقٌّ دم علينـا، ويكفـيهم

ملرّشف، احلافل بالعّز والنرصـ، والبطـوالت وعّزًا وفخرًا، أهنم وقفوا هذا املوقف ا

 التي ال مثيل دا يف وقتنا. النادرة،

أثبتوا وجودههم وجدارهتم يف وسط هذا الَعَامل املتكاثر، والذين هم ما بني متفـّرج 

وخمّذل وشامت، اختارهم اهلل، فيام نحسـبهم واهلل حسـيبهم، أنصـارًا ومحـاة دـذا 

 مية، أمة املليار.من بني هذه األمة اإلسال الدين،

َقـاتيلووَن َعـىَل َأْمـري اهللي، »إذ يقول: وصدق رسول اهلل  ي يو
تي ْن أومَّ

َصاَبٌة مي اَل َتَزالو عي

ــْم َعــىَل  ــاَعةو َوهو مو السَّ َيهو
ــى َتــْأتي ْم، َحتَّ ْم َمــْن َخــاَلَفهو ــهو ه ْم، اَل َيرضو هي وه َعــدو

يَن لي ري َقــاهي

 .(1)«َذليَك 

فظه اهلل، وهو يتحدث عن جهـود إخواننـا أولئـك وأعزبني كالم لشيخنا حييى ح

 األبطال البوسل هذا نصه:

فززس اهلل أهل السنة خريًا، وجزس اهلل القبائل املوالني للسنة وأنصار السنة خـريًا، 

فززاهم اهلل خريًا يف محاية السنة، كوهنم يكونون دا نرصة، وما أحس هذا العنـوان 

 )حلف النرصة(. الذي جعله إخواننا يف وائلة وكتاف:

                                                           

أخرجا الشيران، واللفه لمسلم، عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنا، وجاء عن جماعة من الصحابة، رضي اهلل  (1)

 عنهم.
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نرصة دار احلديث بدّماج، نرصة املظلومني، نرصة املبغى عليهم، نرصة الـدعاة إىل 

 اهلل، حفاظ القرمن، حتى إن بعض زواملهم يقولون فيها:

 هيا اسمعوا من العهود  هيا قوموا يا حشود

القصد من هذا أهنم جاءوا من أجل اهلل، ما الذي جـاء هبـم، يسـتطيع أحـدهم أن 

يف بيته ويتواصل معنـا ويقـول: نسـأل مـن اهلل أن ينرصـكم وأن يـوفقكم،  جيلس

ولكن منهم من ترك أهله وهم يبكون، ومنهم من ترك أطفاله وهم يبكون، إىل أين 

 ذاهب يا أيب؟ فقال جلهاد املزرمني ونرصة املظلومني.

ى وَتّشموا املصاعب واملتاعب، وربام استدان وأتى، هل أتـى إىل فنـدق؟!!!!! أتـ

إىل حفرة من احلفر، وجيلس يف مكانه بني احلّر والقر، هل راتبه بالدوالر؟!!!!! ال، 

راتبه وجزاؤه عند اهلل سبحانه وتعاىل، هذا الذي يبتغيه، يريد الرباط، وربام  كان له 

أمل كبري يريد الشهادة، يريد نرصة دين اهلل، يريد دحض الباطل، يريد الـذود عـن 

 قلعة املسلمني.

يوعتدس عليها، دّماج حفاظ القرمن حيارصون ويقتلون، ما ذنـبهم؟!!! دّمـاج  دّماج

، مل حيصل منها إال النفع لإلسالم دا أربعون سنة تعّلم كتاب اهلل وسنة رسوله 

واملسلمني، ثـم يـنّقض األرفـاض مـن هنـا ومـن هنـا حيـارصوهنم وجيّوعـوهنم، 

 ويصّبون عليهم الرصاص، بأي حق؟!!!
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قلوهبم غاية احلرارة، وغاية القـّوة، حتـى أن بعضـهم ال يرتـاح أن هذه جعلت يف 

يأكل وال يرشب نابًا حتى يطعم ويرشب إخوانه يف دّماج، وبعضـهم يتمنـى أن 

يكون بزانب إخوانه يف دّماج، هؤالء واهلل يستحقون عظيم الشكر بعـد شـكر اهلل 

اهلل خريًا، عنا وعن هـذه  عزوجل، فهنيئًا دم وألمثادم، هنيئًا دم أمجعني، فززاهم

الدار وعن هذا اخلري وعن هذه السنة وعن هـذه النعمـة املسـداة للمسـلمني خـري 

 اجلزاء.اهـ

األسود واألبطال، رحم  ئك، أهدُّيا إلخوين، أولارَتاالً  كتبتهاوهذه أبيات يسرية 

 :قال أبو بشار وفقه اهللاهلل قتالهم، وشفى جرحاهم، وحفظ أحيائهم، 

 ني بمثلهمـئـفز ينإخوا أولئك

 

 

 أسوٌد وأبطاٌل وفرسان كالِبقي   [4]

 

 

 أتاهم نداء الشيخ حييى فبادروا

 

لّبـون مــن نــادس إىل العــّز واحلـــقه    [6]  يو

 

 

 وساروا رساعًا يقطعون فيافيـاً 

 

ـْن َعـَرقي   [4]  وصحراء تبتـّل املالبـس مي

 
 وهانت عليهم يا ٌأخيَّ نفوسهم

 

 وجادوا هبا يتوافـدوًن عـىل َنَســـقي   [1]

 
 اهلل منهم سزّيـةٌ  وتلك َلعمـرو 

 

ــِْبٌ عـىل َوَرقي   [3]
 وليس كام قد قييـل حي
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 :الثالثونالفصل  -*

 من هذا احلرب واحلصار.نيموقف املنافقني واملخّذل  

ويف املقابل، ملوقف أهل السنة واملحبني، كان موقف املنافقني واملخّذلني، سلبياً 

فعل احلوثة األنار، أو أشّد، حيث تكّلموا  للغاية، فكان فعلهم ذلك قريباً من

نبئ عن خبٍث وحقٍد دفني، وكانت أفعادم وأعامدم، مثبًّة  بكالٍم قبيح، يو

 لكالمهم وأقوادم.

راية احلق  كالمهم ذاك، مثّبطًا وخمذالً عن اجلهاد يف سبيل اهلل، وعن رفعفقد كان 

فال إله إال اهلل، ما أشّد فتنتهم،  ر،والتوحيد، ويف املقابل عونًا ونرصًا للحوثة الفّزا

ًة َأْو ﴿وصدق ربنا إذ يقول يف كتاب الكريم:  له َعاٍم َمرَّ  كو
ْفَتنووَن يفي وْم يو َأَواَل َيَرْوَن َأهنَّ

ونَ  رو كَّ ْم َيذَّ  ثومَّ اَل َيتووبووَن َواَل هو
َتنْيي  .[462]التوبة:  ﴾َمرَّ

أشّد، ومع هذا ال يرعوون، وال ينتهون،  ذا حادم، والعياذ باهلل، أهنم من فتنة إىله

 اإليامن وسوء احلال، نسأل اهلل العافية والسالمة. وهذا يدّل عىل ضعف

فال يأيت بالء وال انة عىل دار احلديث السلفية بدّماج، إال كان هؤالء يف املقّدمة، 

ء ، وكم يشمتون وخيّذلون ويطعنون، زورًا وكذبًا وهبتانًا، فكم رأينا واهلل من هؤال

وقفوا حزرة عثرة، أمام الدعوة السلفّية، ومن العزيب، أن بعضهم ممن ينتمي 

 إليها، وهم يف احلقيقة، من يقف أمامها ويصّد عنها.
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الذين تالعب هبم الشـيطان، فأنسـاهم أنفسـهم،  وهذه رسالة أبعث هبا إىل أولئك

كّلـه، إال أن  ذلـك عـن ا يف غنـىووجّرهم إىل التشّبه باملنافقني، قوالً وعماًل، وكان

 ئة َتر إىل أختها، عافانا اهلل من ذلك.صية والسيّ عامل

وا إال رّضـ فأقول دؤالء: اربعوا عىل أنفسـكم واعتـِبوا، فقـد فضـحتم، ومل ت

أنفسكم، وقد قالكم الناس وأبغضوكم، وما أخرج الشـيطان مـن رمحـة اهلل، 

 إال الكِب واحلسد والعناد.

دار احلديث السلفّية بدّماج، حرسها اهلل، مل تـزدهم هـذه  واعلموا أن أهل السنّة يف

دهم ، ومل تزدهم هذه الفـتن إال عـّزًا وثباتـًا، ومل تـزاحتساباً واإلبتالءات إال صِبًا 

 وبيانًا، والواقع يرشح نفسه، والزمن بيننا. مواقفكم وخذيلتكم إال معرفةً 

الن حزيب، قالوا: ما يف حزبّية، فإىل متى هذا العناد والكِب، إن قلنا: هذه حزبّية، وف

وفالن سنّي، وإن قلنا: هذه بدعة، وفالن مبتدع، قالوا: ما يف بدعة، وفـالن سـنّي، 

، بـل هـم اً وإن قلنا الرافضة كفار، وهذه أقوادم وأفعـادم،، قـالوا: ليسـوا كفـار

مسلمون، وال نستحل دمائهم وأموادم، وإن قلنا: هذا جهاد يف سـبيل اهلل، للـدفع 

ن األنفس واألعراض، قالوا: ما يف جهاد، بل هي فتنة، وإن قلنا: اسـكتوا، قطـع ع

اهلل السنتكم، خّلوا بيننا وبني أعدائنا، واقبلوا عىل شئنكم، إن مل تعينونا، قالوا: لـن 

 وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعًا.نسكت، 

صـّبحهم اهلل  وكم تذكر من هذه البوائق، وتكتب من هذه العزائب والغرائب، ال

 .ما حّلواوال مساهم بخري، من كانوا وحيث 
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تأثر كثري من الناس وتفاعلوا، مـن داخـل الـيمن وخارجهـا، واعتـِبوا هـذه  لقد

وكثـري مـنهم ال كارثة إنسانّية عظيمة، مما حصل من احلـرب واحلصـار يف دّمـاج، 

 نعرفهم وال يعرفونا، إال يف هذه األحداث املؤملة.

الثّوار واملتظاهرين، رصخـوا ونـّددوا  الساحات، من أولئك مستوس أصحاب إىل

فناهم وعرفونا، وعايشـناهم وعايشـونا، ومجعتنـا ام حصل يف دّماج، وهؤالء عرـلي 

 ، ومع هذا مل نسلم منهم، وكانت الطعنات من اخللف.وإياهم دعوة واحد

 اديـْن لألعـا ولكـانوهـفك ***ًا ـدروعحسبتهمو وان ـوإخ

لته  ؤاديـن يف فـا ولكـانوهـفك***  اٍت ـًا صائبـامسه مو ـوخي

وواهلل وتاهلل وباهلل إننا لنـأسف ونحـزن عـىل مـا حصـل وحيصـل، مـن ضـياع 

تنوا عن طريق الدنيا، وبعضهم وذهاب إخوان لنا، كنا نحبهم ونزّلهم كثريًا، فو 

عن طريق الشبهات، ختبطهم الشيطان، ولعبت بكثري منهم األهواء، وعصفت 

ة ويّسة، ورمت هبم هنا وهناك، وال ـنـواج يمـاح، وتالطمت هبم األمهبم الري

 وة إال باهلل.ـحول وال ق

نأسف ونحزن شفقًة عليهم، وليس يرضوا الدعوة شيئاً بحمد اهلل، ألنا نعتقد 

أن هذه الدعوة دعوة اهلل، واهلل نارصها ومؤيدها وحافظها سبحانه، ال نشـك 

 يف ذلك وال نرتاب.

ينا البغي، والتحذير واحلرب املستمر ظلاًم وعدواناً، ورأينا ضياعاً ولكن ملا رأ 

لكثري من أهل السنة وطالب العلم، رأينا أن ال جمال للقيام ضّد هؤالء الظلمة 
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وجاً، ـغوهنا عــبــوتنا ويـة، الذين يريـدون ضـياع دعــزبـمتحـة الـالغشم

 ونرس ذلك من النصح.

تد عىل أحد، ونعوذ باهلل من ذلك، وإنام بغـوا علينـا، إننا واهلل مل نبغ ومل نظلم ومل نع

وقاموا بالفتن والقالقل، من داخل الدار وخارجها، أرادوا أن يقضـوا عـىل دعـوة 

 .(1)ملئت الدنيا، أرادوا ُييعها، أرادوا تغيري مسارها

، يذودون عن حياضها، وعىل رأسـهم عالمـة  وهيهات، فإن دا حّراساً أفذاذاً

ره اهلل، ـوري نصــحزــحيى بـن عـىل الـا أبو عبدالرمحن يـحدثهـاليمن وم

 ل من ذاك األسد.ـذا الشبـوه

فلتقر عينك شيخنا مقبل رمحك اهلل، ورفع درجتك يف عليني ومجعنا بك مع النبيني 

 والصديقني والشهداء والصاحلني يف جنات النعيم.

                                                           

في الدعوة السلفية وبيان الرسالة الوفية فيما جناه أهل االرمياب » بينت ذلك بوضوح، في بعض المالزم، كـ   وقد (1)

 «.الحقيقة المتداولة » ، و «المؤامرة الكبرى على مركز دّماج» ، و «الدعوة الصافية 
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 الـخـاتـمـة:

ذا التدهور والنكـوص واخلـور، ، كفى وإىل متى هاإلسالمومن هنا أقول: يا أهل 

يكفي ما تعاين أمتنا من الضعف والتفرق والشـتات، وتسـّلط األعـداء، وتـداعي 

 .هبذه األّمة املحّمدّيةاألمم واجتامعهم عىل قلب رجل واحد، ليفتكوا 

ال يفـرتون،  ًا،هنـارو خيطّطون لنـا لـيالً  يف الداخل واخلارج، إن أعداء اإلسالم

يأخذون، ونحن ل سوس أمة اإلسالم، يبطشون ويقتلون وليس دم همٌّ وال شاغ

عـن هـدي و عـن الـدين، ، بسبب إعراض كثري مـن النـاسيف تناحر وختاصم

، ولو أن املسلمني اتبعوا اددي النبوي، ومل رسول اهلل صىل اهلل عليه ومله وسلم

 يبتدعوا، لَسليموا، ولكن األمر هلل من قبل ومن بعد.

الرافضة لعنهم اهلل، من االستيالء عىل اجلزيـرة العربيـة، وليس بخاٍف ما خيطط له 

وما حيصل يف اليمن وغريها؛ إنام هو انطالٌق ملـا ُّيـدفون إليـه، ووراء ذلـك دولـة 

التـي تـدعم وتبـث وبدعٍم وُهيٍد من إمريكا وإرسائيـل،  الكافرة، الزنديقة إيران

، وإن اهلل دم (1)نذ سننيالتي ُّييئون دا مهبذه الثورات جنودها يف كل قطر للقيام 

ــاءه  ــد أولي ــه ومؤي ــونَ باملرصــاد، وهــو نــارص دين ــامَّ َيْعَملو ــٍل َع
ــا اهللَّو بيَغافي  َوَم

 .[411]البقرة:

                                                           

وقد كجتب وبين حول مرططات الرافضة، من ذلك ]الرطة الرمسينية[، ومنها االستيالء على ال زيرة العربية، ثم  (1)

 د مقدم معنا، ما كتب ونشر عن عقائد الرافضة الكفرية.الشر  األوسط، وأن ذلك يكون محت سيطرة الرافضة، وق
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صار بعض املسلمني ومن يدعي اإلسالم، ليس له هـمٌّ وال شـاغل سـوس أهـل و 

لـيس دـم السنة، وطلبة العلم، الذين يعبدون اهلل ليل هنار، يف بيوت اهلل عزوجل، 

 ذنب، إال أهنم متمسكون بدينهم، ثابتون عليه، مع الدعوة والنصح للمسلمني.

ليس عندهم إال الكتاب والسنة، حفظاً وتعلاًم وعمالً ودعوًة، ال خيلوا املسـزد 

من قارئ للقرمن، أو راكع أو ساجد أو متعلم، من ليل أو هنار، ومن يشـّك يف 

ن واهلل نقول احلقيقة، وننقـل الواقـع، ذلك يأيت وينظر، هل يرس غري ذلك، نح

 وليس كالماً يقال.

إذًا فام ذنب هؤالء املزاهدين حقًا يف هذا الزمن، وهم صفوة املزتمعات ونواهتـا، 

ة، بـل ما ذنبهم يوعاَدون وحياربون من قيَبل أهل اإلسالم، بـل وممـن يـّدعي السـلفيّ 

 وهنل من علمها وخريها. وممن تربى يف دار احلديث السلفية بدماج حرسها اهلل، 

وليس أحد من املسـلمني خيـدم اإلسـالم وينرصـه ويـذّب عنـه مـثلهم، إي ورب 

 الكعبة والذي فلق واحلبة وبرأ النسمة.

يف حني أن املسلمني يف سباٍت عميق، يتناحرون فيام بيـنهم، شـيعًا وأحزابـًا، فيرقـًا 

ش والقنـوات، لدشـوومجاعات، غارقون يف الشهوات وامللذات، عـاكفون عـىل ا

كـأهنم جمـانني أو سـكارس، متشـبهون ومقلـدون  ،واملباريـات جيرون وراء الكرة

ـاَلَة ألعداء اإلسالم، مربوكون وحيارس،  وا الصَّ ْم َخْلٌف َأَضاعو هي ْن َبْعدي َفَخَلَف مي

َهَواتي َفَسْوَف َيْلَقـْوَن َغيًّـا ) وا الشَّ َبعو ـ34َواتَّ ا ( إيالَّ َمـْن َتـاَب َومَمـَن َوَعمي َل َصـاحليً

وَن َشْيًئا ْظَلمو نََّة َواَل يو لووَن اجْلَ َك َيْدخو
 .[20،  34]مريم :   َفأووَلئي



 

 365 

 365 واحلصار       احلرب 

فمن كان ابًا لإلسالم غيورًا عليه، يسعى يف إنقاذ هذه األمـة مـن اخلطـر املحـدق 

هبا، فال بد من توبة صادقة وإنابة ورجوع إىل جادة الطريق، التي تركنا عليها سـيد 

 .من مشى عىل وجه هذه البسيطة رسولنا الكريم امد  اخللق وأفضل

إينَّ اهللََّ اَل ليس إال منهج الكتاب والسنة، وما سوس ذلك فسنضل عىل هذا احلـال 

مْ  هي سي وا َما بيَأْنفو و َغريه َقْوٍم َحتَّى يو
و َما بي َغريه  .[44]الرعد:  يو

، مـن االسـتقامة عليه قبلو وإين ألناشد من ند من أهل السنة: أن يعود إىل ما كان 

زبية والعصبية والتقليد، حتى والتمسك باملنهج السلفي، الكتاب والسنة، ونبذ احل

 افر اجلهود لنرصة دين اهلل تعاىل.تتظ

وأناشد املسلمني ككل: أن يعودوا إىل دينهم ويتمسكوا به، فال عّز لنا ودم إال بـه، 

 .فهو عّزنا وسبيل التمكني والنرص عىل األعداء

نتحاكم مجيعًا إىل الكتـاب والسـنة، ونـرد أمورنـا واختالفنـا إلـيهام، كـام قـال اهلل 

ْلـتو عزوجل:  ـمو اهللَّو َريبه َعَلْيـهي َتَوكَّ كو
هو إيىَل اهللَّي َذلي ْكمو ٍء َفحو ْن ََشْ َوَما اْخَتَلْفتوْم فييهي مي

وهو إيىَل اهللَّي َفإيْن َتنَازَ ، وقال سبحانه: [40]الشورس :  َوإيَلْيهي أونييبو  ده ٍء َفرو ْعتوْم يفي ََشْ

ياًل  َك َخرْيٌ َوَأْحَسنو َتْأوي
ري َذلي نووَن بياهللَّي َواْلَيْومي اآْلخي

ْؤمي نْتوْم تو ولي إيْن كو سو ]النسـاء :  َوالرَّ

وا بيهي َوَلـ، وقال جّل ذكره: [34  َأَذاعو
ْوفي َن اأْلَْمني َأوي اخْلَ ْم َأْمٌر مي وهو َوإيَذا َجاَءهو ْو َرده

ْم َوَلـْواَل َفْضـلو اهللَّي  ـنْهو
يَن َيْسـَتنْبيطووَنهو مي

َمهو الَّذي
ْم َلَعلي نْهو

ولي َوإيىَل أوويلي اأْلَْمري مي سو إيىَل الرَّ

ْيَطاَن إيالَّ َقليياًل  َبْعتومو الشَّ توهو اَلتَّ ْم َوَرمْحَ  .[84]النساء :  َعَلْيكو
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ز والتمكـني والسـالمة، وإال فـال نلـوم إال هكذا أومرنا وهكذا نفعل، إن أردنا العـ

 أنفسنا، اللهم احكم بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري احلاكمني.

هذا هو جهدي وطاقتي، مشاركة مني يف نرص احلق وأهله، والذب عن أمنا وأبينا، 

، والتي فيها دين اإلسالم احلق، ال نشـّك يف احلديث السلفية بدماج حرسها اهلل دار

   .نرتاب، ونسأل اهلل الثبات عىل ذلك حتى نلقاه ذلك وال

ديث وقعت يف دار احلحدثت و واألحداث الدامية التي هذه هي املؤامرة الرافضية،

يــات احلــرب رمــن احلــرب السادســة، إىل مخــر جم ،الســلفّية بــدّماج حرســها اهلل

وره ولو كـره أراد احلوثة األنار الفّزار، أن يوطفئوا نور اهلل، واهلل متم ن واحلصار،

 الكافرون، وشمت الشامتون، واهلل املوعد.

فاللهم إين أسألك بحبي للنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، أن ترصف عنا 

الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن َتفظ علينا دعوتنا، وأن هتدي املسلمني وتـردهم 

 ني.إىل دينهم ردًا مجياًل، وأن تغفر يل وملشاخيي ووالدي وللمؤمن

وصىل اهلل عىل نبينا امد وعىل مله وصحبه ومن سار عىل  واحلمد هلل رب العاملني

 هديه إىل يوم الدين.

 أبو بشار

 عبدالغني  القعشمي الرييمي

 هـ4144/ من ذي احلزة/ 60

دار احلديث السلفية دّماج حرسها اهلل
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 وهذه مسك اخلتام
 قصيدة من قصائد ذلك املفضال الشاعر األديب

 شعراء السلفّيةفارس 
 أبي عمر عبدالكريم اجلعمي حفظه اهلل ورعاه

 

 ُهزمتم بفضل اهلل أيها احلوثيون

 

زمتم بفضل اهلل ّن ادزائمي   هو

 

 بوجه كتاٍف أو بأطرافي عاهمي   [2]

 

 

ّوذت دّماج من كل حاسدٍ   وقد عو

 

 

قى والتامئم  [0]  بقتالكمو ال بالره

 قتم به الردسوموقع عبد النور ذو  

 

 هو البهائمبيف رحبان شي  كام ذاق  [8]

 بام وّجهوا من بأسه ورفاقه 

 

 وقد فوجئوا باخلارقات اخلوارم  [4]

ا  وو  فلله دره الركب أربعٌة ودو

 

 بأكثر منهم من عّدوٍ ٍ وغاشم  [40]

 أولئك إخواين فمن يل بمثلهم 

 

مه اخلراطم  [44]  سالحهمو من دون شو

 خّستم وخبتم حني رمتم هنايةً  

 

سامل لدّماج من أهٍل وشيٍخ   [46]  مو

 فلم ترجعوا حتى َتّطم قوسكم 

 

 وأصبحت األسياف من دون قائم  [44]

 أحاط بكم رب السامء وجنده 

 

 هنالك من شاكي السالح مقاوم  [41]

 وضعفاهم يدعون لياًل عليكمو  

 

ّلَلت أذقاهنم بالسواجم  [43]  وقد بو

 لينتقم اجلّبار منكم بعدله  

 

 ألهل التقى من كله باٍ  وظامل  [42]
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 بعد تيٍه ونشوةٍ  فأصبحتمو من

 

 تنالكمو أيدي الصخور اجلواثم  [40]

زمتم بحمد اهلل يف غري وقعةٍ    هو

 

 

 لقيتم هبا أسد الوغى ال املآجم  [48]

 لقيتم رجاالً ال يريدون رتبةً  

 

 وال راتبًا دون اجلنان النواعم  [44]

فإن يونرصوا فالنرص بعض  

 مرادهم

 

 وإن يوقتلوا فالقتل تاجو املكارم  [60]

 ّلٍة قد تغّلبتوكم فئٍة من قي  

 

 عىل فئٍة من كثرٍة يف املالحم  [64]

زمتم وأنتم تّدعون بأنكم   هو

 

 قهرتم جيوشًا مثل سود الغامئم  [66]

 تقام حروٌب ضدكم ثم تنثني 

 

زمت منافها باخلزائم  [64]  وقد خو

 وما ذاك من عزٍّ بكم وشكيمةٍ  

 

 ولكّن بعض النرص نرصو الدراهم  [61]

 وما كان جشيًا ذائدًا عن عقيدةٍ  

 

 ولكْن دفاعًا عن كبار الفنادم  [63]

 تطلب العوىل سوس قّلٍة يف قتلكم 

 

 لدس رهّبا واهلل أرحم راحم  [62]

مزَ وقد هَ    متهم يف احلروب ذنوهبو

 

هاجم  [60] زموا من قوٍة يف الـمو  ومل ُّيو

زمتم وإن أظهرتمو بعض قوةٍ    هو

 

 وفاخرتم الدنيا بقهر العواصم  [68]

 وما كان نرصًا نلتموه وإنام 

 

 قوٍم تاجروا باجلامجمخيانة   [64]

 وبعضهمو قد كان منكم ويّدعي 

 

 نفاقًا عداوات الكالب األعاجم  [40]

 دذا ابتليتم بالصحاح عقيدةً  

 

 وأهل احلزا والفقه من كل عامل  [44]
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 أال فاعرفوا يا فّل إيران قدركم

 

 إذا أورضمت نار الوغى بالرضاغم  [46]

 وهّبت جنود اهلل من كل بلدةٍ  

 

 مة الئمَتاهد ال ختشى مال  [44]

 ا بنو الوغىسيعلم أهل الرفض أنّ  

 

 ا أسود الغاب عند التالحموأنّ   [41]

 وأنا بنو اإليامن هتفو نفوسنا 

 

رهقات الصوارم  [43]  إىل القتل َتت الـمو

مٌة ثم تنزيل   وما هي إال غو

 

 بفتٍح عظيم حافل باملغانم  [42]

 ولسنا نبايل إن قضتنا نحوبنا 

 

 إذا نحن أصبحنا دموع املآتم  [40]

  مّتع اهلل اجلبان بلذةٍ فال 

 

هو يف العوامل  [48] وحو  وال صحبته رو

نكر موقٌف    أيف مثل هذا الوضع يو

 

 ملن جاهدوا يف اهلل أهل املآثم  [44]

هل موقٌف    ويف مثل هذا الوضع جيو

 

 حيحى وحييى يف شدوق األراقملي  [10]

 ويف أحلك األوقات يثبت داعياً  

 

 إىل اهلل واديزاء طوق احلامئم  [14]

 الكلب الرويفضو إنهوقد زعم  

 

 سيغتاله من بني صحب أكارم  [16]

 كام كان قد قال الفرزدق أنه 

 

 سيقتل حتاًم مربعًا قول زاعم  [14]

 فصار له ذاك الوعيد مسّبةً  

 

 كواه جريٌر يف القفا باملياسم  [11]

 وال يأخذ النفس التي بني جنبه 

 

 سوس من يراها يف ظالم املشايم  [13]

 وهب أنه قد ناله القتل منكمو  

 

 فهذا له يقيض بحسن اخلواتم  [12]
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 ولن حيصل األمر الذي تأملونه

 

 من النرص بل يزداد كره الضياغم  [10]

 وسوف َتّر احلرب وياًل عليكمو  

 

ّن نادم  [18]  ويقرع من أغرس هبا سي

نَت منّيت الكالب بأهنا   وقد كو

 

 إذا اكتسحت دّماج أنَف اخلضارم  [14]

 فلم يرجعوا إال برّش هزيمةٍ  

 

شم ا  [30]  ألبطال من مل ساملوقد هو

 عىل أننا نرجوا من اهلل ربنا 

 

 بأال يرينا فيه مس املحاجم  [34]

 وأال يقر العني عني عدونا 

 

 وأن يصلم الكلب العقور بصامل  [36]

 وأن يسحبوه للعراء برجله 

 

 ليلقى مالذًا يف بطون القشاعم  [34]

رّدوا بالصوارم والقنا   إذا مل يو

 

 فسوف نراهم يف العتاق الصالدم  [31]

 فأين رجاٌل يثأرون ألمتي 

 

 بام عندهم من قّوة وعزائم  [33]

 وأين رجال يمنعون نبينا 

 

 وأصحابه من كل لّعاني شاتم  [32]

 فقل لبني اإلسالم يف نزد كّلها 

 

ّبوا قبل عضه الِباجم  [30]  ويف الشام هو

 وقل لبني اإلسالم يف كل موطنٍ  

 

 مقال امرئ خيشى وقوع القواصم  [38]

 ة فارسٍ إذا مل تقوموا ضّد دول 

 

 بزدٍّ فإن الرفض أول قادم  [34]

 أراكم تغّضون العيون وفارٌس  

 

ده عيونًا من كتاٍف وعاهم  [20] َُ 

 َتاول أن تقيض عىل كّل أخرٍض  

 

 من اخلري واإليامن فوق الكامئم  [24]
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 نرس ىوأنتم نياٌم ليت شعري مت

 

 لكم يقظًة والرفض ليس بنائم  [26]

 ويل من اإلرجاف هذا وإنام 

 

  غفلٍة وتناومرأيناكمو يف  [24]

 سيوسأل من مل يستزْب لندائنا 

 

 بيوم يكون الزاد غري املطاعم  [21]

 ولن يرحم التاريخو من مل يقم بام 

 

 عليه من احلكام عند الرتاجم  [23]

 إذا قيل يومًا خان شعبًا ودولةً  

 

 فالٌن وباع الدين بيع مساوم  [22]

 ومل يتبع من سار يف درب سنّةٍ  

 

 كارممن السلف املاضني أهل امل  [20]

رجال أقاموا احلكم بعد  

 اعوجاجه

 

 عىل سنّة املختار من مل هاشم  [28]

ٍث   ْدي  ومل يتبعوا يف دينهم رأي او

 

 يسري عىل غري اددس واملعامل  [24]

 وإنا وإن كان الروافض قد جنوا 

 

 

 بحرب اددس شوك الردس والعالقم  [00]

 لنحتاج من كل اجلهود تظافراً  

 

 لتخمد نار الرفض بعد التفاقم  [04]

 فكيف يقوم البعض معتذرًا دم 

 

 عىل ما مىض من حربه املتقادم  [06]

 وهم قتلوا أبناءنا وجنودنا 

 

 ومل يرقبوا إالً وعهدًا بباقم  [04]

 وما بلدٌة إال وفيها ضحّية 

 

 دم قتلْت ظلاًم بدون جرائم  [01]

 وكم من عزيٍز قد غزوه ألرضه  

 

 ومن أرضه قد أخرجوه بداهم  [03]

 عليكمو أهانت نفوس األبرياء  

 

 بسفيان أم هان ارتكاب املحارم  [02]
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ولعن صحاب املصطفى هان 

 عنكم

 وقذفو النساء املحصنات الكرائم  [00]

 وهان امتهان األبزديات عندكم 

 

 ووضع كتاب اهلل َتت القوائم  [08]

 وإال فهل يوزجي اعتذارًا ملزرمٍ  

 

 كريم خياف اهلل يوم التخاصم  [04]

بوا به  صه  تعّصبهم للفرسي قد عو

 

 اًم وما إن زال َتت العامئمقدي  [80]

 وما قتلوا صّدام إال ألنهو  

 

 يف الشّط عند التصادم أهاهنمو   [84]

 وقد قلبْت ظهر املزّن له التي 

 

 إىل جنبه دانت ببعث ادزائم  [86]

 ألن أصول احلقد َتمع بينها 

 

 وبني أفاعي فارس واألراقم  [84]

 وعندهم حقٌد عىل كل مسلم 

 

 وكل كريم النزر من مل هاشم  [81]

 ودعواهمو حب الرسول ومله 

 

بيدْي أنه كان فاطمي  [83]  كدعوس العو

  

 تم الفرا  من كتابتها يف

 ـه4144/ مجادس اآلخرة/ 4

 اجلعمي  عبدالكريم  أبو عمر
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وهذه قصيدة  شعبية مجيلة، لذلكم الوادعي البطل املغوار، الشهيد 

اهلل فيام نحسبه واهلل حسيبه، فاضل بن امد ادرس الوادعي رمحه 

وأسكنه فسيح جناته، وقد سمعها شيخنا حييى حفظه اهلل 

 فأعزبته، وقد ألقاها رمحه اهلل بصوت طيب عىل هيئة الزامل:  

 خر خِب عنايا رسويل وشل مقم 

 

 عاجل صدر من بلد دماج ورجاله  [4]

 

 

 للناس قص اخلِب ال بد تسمعنا

 

 

 إحنا نرحب بمن جانا وما جاله  [6]

 جنتنا السلم هو ديننا واحلرب 

 

 نموت يف عزنا دايم ونحيا له  [4]

 إحنا عىل عهدنا ما قد تغرّينا 

 

 أهل الوفاء والنقاء والعز والناله  [1]

 دايم عىل منهج القرمن لو نفنا 

 

 والسنة الطاهرة هنج النبي ومله  [3]

 إحنا اعتصمنا بحبل اهلل وامجعنا 

 

 واليل يفارق يدينا خابت مماله  [2]

 اوالشيخ حييى معلمنا وقائدن 

 

 يأمر وينهى علينا مثل جّهاله  [0]

 يا كل حاسد خسارة لن تفرقنا 

 

 إحنا لدار احلديث ادروع وامحى له  [8]

 إحنا عىل املوت يا دنيا تبايعنا 

 

 واهلل ما نرتيض ادانة وال اذالله  [4]

 بارواحنا نفتدي الدعوة ومركزنا 

 

 والشيخ يصدع بقول احلق واحنا له  [40]

 ابحصاركم ما نبايل لو َتارصن 

 

اله  [44]  باجلوع لكن لقونا أوسد أكَّ
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 ما مهنا ادنزمة ما هي ختوفنا

 

 ما قدره ربنا نفرح بام صاله  [46]

 فالرض والنفع من ريب وما قاله  [44] لو اجتمع كل من يف األرض حيربنا 

 ندي له أرواحنا بعناواليل محل  

 

 بصد جيش ابرهه وقّتل أفياله  [41]

 ومن خضع مننا ما هو يمثلنا 

 

 رت وغطى رادي افعالهكم قد تس  [43]

 واليوم كشف احلقائق كلنا بينا 

 

 اجليد والفسل منا بانت اعامله  [42]

 يا ربنا عيننا نوَف بواجبنا 

 

 النرص واال الشهادة حكم نرىض له  [40]

 واخلتم صلوا عىل املختار سيدنا 

 

 عداد قطر املطر من سحب مهاله  [48]

 يام قادا رمحه اهلل، قبل موته واستشهاده بنحو ثالثة أ 

تل  يوم امللحمة يف الِباقة وقد قو
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 ميات وكرامات
هطلت أمطار غزيرة يف منطقة  -هـ 4141/مجادس اآلخرة/4/ اجلمعةيوم  ففي

حرسها اهلل، دون غريها من املناطق، حتى سالت  دّماج وعىل دار احلديث السلفية

زلت السيول الغزيرة، وكانت مقِبة إخواننا الشهداء رمحهم اهلل بالقرب من ون

فنوا يف ذلك املكان الضّيق، أيام احلرب واحلصار الظامل الغاشم من  املركز، حيث دو

 قيبل احلوثة الفزار األنار لعنهم اهلل.

يف هذه املقِبة بعد ذلك، وملا نزلت هذه األمطار الغزيرة، َتّمع املاء ّورت وقد سو 

املقِبة، وليس له منفذ خيرج منه، فحصل أن دخل املاء يف القبور، وهتّدم بعضها، 

وألن األرض رخوة ليست بقوّية، فعند ذلك أمر شيخنا حييى رعاه اهلل، بإخراج 

 جثث إخواننا الشهداء، وَتويلها إىل املقِبة العامة.

وخيرج اجلثث، ومنهم  وقد قام طالب العلم هبذا املزهود العظيم، فمنهم من حيفر

( شهيدًا، 04من جيّهز وحيفر القبور اجلديدة، والعدد كان كبريًا، فعدد الشهداء )

 ومكثوا يف هذا العمل نحو ثالثة أيام، وربام عملوا يف الليل.
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 واألمر الغريب والعزيب، والشاهد من ذلك هو:

يئتها عند خروج جثث إخواننا الشهداء رمحهم اهلل، من تلك القبور سليمة كه

فنت وأخرجت يف نفس اليوم، وذلك بعد سنة وستة أشهر من  دفنها، وكأهنا دو

 الدفن، أيام احلرب واحلصار.

وقد سمع هبذا احلدث كثري من الناس، فأقبلوا من أماكن خمتلفة، من بالد صعدة 

ومن خارجها، للنظر إىل احلدث العظيم، ورأس الناس وهم ألوف ذلك بأم 

رجون من قبورهم مل يتغرّي منهم  أعينهم، والشهداء فيام نحسبهم واهلل حسيبهم، خيو

َشء، إال ضمور اجللد، ال توشم منهم رائحة كرُّية، يوعرفون ُامًا ال ينكرهم من 

 عرفهم، وبعضهم الدم يقطر منه.

يظن وثياهبم سليمة وحلاهم كام هي، وحتى األكفان كأهنم وضعوا فيها للحظة، 

املقِبة اجلديدة، أهنم أموات حديثوا عهد، وكانت تلك  من يراهم عند محلهم إىل

 األيام مشهودة، األلسن تلهج بذكر اهلل تعاىل، التكبري والتسبيح والتهليل.

وحتى أقبل وجاء بعض أورس الشهداء، من صنعاء وغريها من املناطق، فهذا أبو 

ل دّماج و حفظهام اهلل، من مدينة معِب إىلعمرو الصباحي جاء مع أم عمر ، ومحو

يونس بن أيب عمرو رمحه اهلل، وكان شابًا صغريًا حديث السن، إىل أبيه وأمه، 

، طوشاهداه وهو سليم األعضاء واجلسد، مل يتغرّي منه َشء، إال ضمور اجللد فق

قّباله بعد فراقه أكثر و فرأياه كام أخِبين بذلك أبوه، أثناء اتصايل به عِب اداتف،
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ه أمه بيدها، وهي مّسورة عندما رأت هذه الكرامة بتمن سنة وستة أشهر، وطيّ 

 إلبنها، وهي امرأة صاحلة كزوجها فيام نحسبهام واهلل حسيبهام.

تل دام ولد مخر بعد احلرب واحلصار، وهو عمرو بن أيب عمرو، ذلك وقد قو 

تل مع إخوانه الثالثة رمحهم اهلل، يف مدينة صعدة،  الشاب البطل رمحه اهلل، الذي قو

تباك ومعركة ضارية، مع احلوثة الفزار يف مدينة صعدة، وقد ذكرنا قصتهم بعد اش

 يف ثنايا الكتاب، عند ذكر اخلروقات.

كام أتى غري واحد من أورس الشهداء رمحهم اهلل، ورأوا أحباهبم وأبنائهم عىل ذلك 

احلال، الذي واهلل ُنيت أن أكون واحدًا منهم، ولعلها ذنوبنا أخرتنا، وإال فقد 

ت يف وسط الِباقة بني القصف والرصاص، أثناء ادزوم عىل الِباقة، واهلل كن

 املستعان.

هذا احلدث، وأرادوا التصوير لتلك اجلثث،  ؤيةهذا وقد أقبل بعض الصحفيني لر

فمنعوا من ذلك، وألن أمر التصوير معلوم حكمه، وأنه اّرم كام ثبتت األدلة 

خفية، ونرشت يف اإلنرتنت، وهكذا  الكثرية يف ذلك، وقد اختلست بعض الصور

 جاء بعض املسؤولني من مدينة صعدة، وشاهدوا ذلك.

وهذه كرامة من اهلل، أكرم هبا أهل السنة، وعىل رأسهم أولئك الشهداء األبطال 

عنده، وأن يسكنهم البواسل، فيام نحسبهم واهلل حسيبهم، فنسأل اهلل أن يتقبلهم 

 الفردوس األعىل.
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بغيضهم، ومن كان بقي عنده لبٌّ ويعقل األمور  األنار فزاروليمت احلوثة ال

فلرياجع نفسه ويتوب إىل خالقه، لعل اهلل أن يرمحه ويمن عليه بتوبة، ويتدارك 

 نفسه قبل فوات األوان، وقبل احلّسة والندامة.

وقد شاء اهلل أن يوظهر هذا األمر وهذا احلدث للناس، لريس ويتعظ من شاء اهلل من 

يف ذلك يعلم من خفي عليه األمر أو لوّبس عليه، أن أهل السنة وطلبة خلقه، و

عهم لبغي العلم يف دار احلديث السلفية بدماج حرسها اهلل، كانوا يف جهادهم ودف

يف ذلكم  ،وأهنم ظولموا من أولئك الفزار (400%) احلوثة الفزار عىل احلق

 لعباده املؤمنني هذه وأظهر اهلل احلرب واحلصار، فنرصهم اهلل نرصًا مؤزرًا،

 الكرامة العظيمة، تأييدًا وتثبيتًا دم، واهلل ذو الفظل العظيم.

، وبعض (1)وقد نورش هذا احلدث عِب اإلنرتنت، كام يف شبكة العلوم السلفية

 القنوات اإلعالمية والصحف التي نرشت ذلك.

وذلك لتأخره  هذا وقد قّدر اهلل أن يتأخر هذا الكتاب إىل بعد هذا احلدث العظيم،

يف الرص، ثم عند شيخنا حييى حفظه اهلل، وقد مكث عنده نحو ستة أشهر، لكثرة 

، واحلمد هلل ، وكثرة ما عنده من كتب وبحوث الطالبأعانه اهلل شواغل الشيخ

 أوالً ومخرًا.

                                                           

فلينظر الَعاَلم إلى هؤالء األبطال الذين لم »وألخينا الفاضل خالد الغرباني حفظا اهلل، منشور في ذلك، بعنوان:  (1)

ر لمن قجتل في البه ة والضياء لدليل الري»، وهكذا أخونا السوري، كتب في هذا الموضوع رسالة بعنوان: «مأكلهم القبور

 «. حصار دّماج من الشهداء


