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 فضح اللذب اجللٕخمتصز
 تفرٖالذٖ كتبُ علٕ بً ىاصز امل 

 :[1]وقد تضؿـت بؽل وضوح ،الغـي العؿري خ لعبدلؼد شؿعت كؾؿة لأل

  موقػه الرصيح من جفاد الرافضة. 

  وحرب دول التحالف. 

  من وجوب اجلفاد والـػر جلفاد الدفع فتى به العؾامءأما و. 

   

                                                           

 وظذ آفه وصحبه ومن وآه : ،وافصالة وافسالم ظذ رشول اهلل ،احلؿد هلل [1]

ؾلؿول مستعقـو  -ٓ جزاه اهلل خرا-: هذا رد خمترص ظذ ـذبوت ظع بن كورص أمو بعد

 :" ..ّقد تضنيت بلل ّضْح "بوهلل ظز وجل: ؿوفك:
م أن وراء ى يعرف افؼورئ هل تضؿـً مو ؿؾً، أملَ ملْ تـؼؾفو بـصفو وؾصفو، حت 

 صقًئو ٓ تريد أن يعرؾه افؼورئ.  إخػوئك هلو
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احلجوري  حيقى الشقخ موقف من وأخذه  ،وتعؾؿه ،اشتؼاه إكام ادوقف وهذا

هذه احلرب فتـة عذ ": ػاض عـه ممن يـتؿون له بلكه يؼولواشت ،صتفرا :الذي

 .[2] اجتـاهبا أهل السـة

واحلرب كؾفا  ،وهلا اىل أخرها كؾفا ختذيل واضح ورصيحأوالؽؾؿة من ... 

 .والسعقد من جـب الػتن ،فتـة

 بسواء شواء واحد مـفج عذ ماماإل وحمؿد همالء إن ؛وتاهلل وباهللواهلل 
 
، 

 .[3]فرق بقـفم وكؾفم ضد حرب الرافضة وال

                                                           

ّاصتتفاض عيُ ممً  ،شتَزا :احلجْرٖ الذٖ حئى الشٔذ مْقف مً ّأخذِ " ؿوفك: [2]

 .""ٍذِ احلزب فتية على أٍل الضية اجتيابَا" :ٓيتنٌْ لُ بأىُ ٓقْل
ملَ اذـر فـو ظددا ممن وصل هبم هذا اخلز إػ حد آصتفور وآشتػوضي، 

 أهبؿتفم؟!

ؾلكً ـذاب وٓ أؿول ـوذب ؾؼط، فتؽرر ذفك مـك  -وفن تػعل-تػعلؾنن مل 

 وتلـقده بوٕيامن افتي أكً ؾقفو ؾوجر.

 ."ّاحد.. ميَج على ماواإلّحمند  ٍؤالء إٌ" ؿوفك: [3]
وتؼوضعوا، بل إفقك مو يؼطع ـذبك ويبور  ،فو ـوكوا ظذ مـفٍ واحد دو اختؾػوا

  = ،مؽرك
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 :ويرون قتال التحالف

  فتـة. 

  وهيدم البقوت عذ أهؾفا. 

  كػس ما يؼوله احلوثي وادخؾوع ادوايل هلم  ،ويؼتل األضػال والـساء

 .[4]عن دول التحالف

                                                                                                                                                    

 حتفظُ اهلل: بً علٕ احلجْرٖ فقد صئل الشٔذ حئى  =
 ؟ )اإلموم مبتدع( :هل حمؿد بن ظبد اهلل افريؿي ادؾؼى بـ 

ودؾوظه ظن افبوضل وأهؾه برهون  ،ووثقؼته مع افراؾضي ،كعم: وـتوبه اإلبوكي ؾلجوب:

هـ ظذ صوحبفو 1437-ثونمجود  -26ـويف ظذ زيغه وابتداظه..إفخ صدرت بتوريخ 

ؾؽقف تؽتم مثل هذه افػتوى ادعؾومي ادشفورة ادـشورة، وـقف  فسالم.افصالة وا

 ،ٓ يعرؾه خواص ضالبه -افشقخ حيقى عقد ظنوأكً ب-ظن افشقخخز  كاشتػوض ظـد

   .شبحوكك ريب هذا هبتون ظظقموجؾسوؤه، 

" ؿوفك: [4]
 

 ."..ّٓزٌّ قتال التحالف
بن كورص: ؿد أـثرت من هذا اهلذيون، )يتضؿن، واشتػوض، ويرون..إفخ(  يو ظع

مْ  َهْل  )ُؿْل  ٓ تـؼل كًصو، وٓ توثق خزا، :ويف ـل هذا ـُ ، ومن َفـَو( َؾُتْخِرُجوهُ  ِظْؾمٍ  ِمنْ  ِظـَْد

تصقد  يف تفدمسوـن ظومي افـوس، وجيفـو مجقعو أن افتحوفف ٓ يستفدف ادعؾوم 

  ؟؟ؾفل ترى أكً ؽر ذفكادؼصودين بوفؼتول. 
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ؿوا ودعوهتم هذه التي يريدون هبا أن يسؾ   ،كا ابرأ اىل اهلل من مـفج همالءأو

 .[5]القؿن وأهؾفا لؾؿخؾوع واحلوثقني

 .صراحة حيًى الشًخ دعىة هٌ وهزه 

وجعؾفم يرون حرب الرافضة من قتل ادسؾم  ،فقفا لضقاع الشباب شاق 

وهذه ادطاحـات التي تدور بني احلوثني وادخؾوع  ،وأكه ال يوجد جفاد ،لؾؿسؾم

ا فوهدمت ،ودول التحالف بؼقادة دولة التوحقد والسـة إكام هي فتـة دمرت ادـازل

 .وقتؾت الـاس ،هؾفاأعذ 

  ؟أين الرمحة 

 .رمحه  ما فقفا

                                                           

" ؿوفك: [5]
 

 ."..ىا ابزأ اىل اهلل مً ميَج ٍؤالءأّ
وـوكك  ،ظذ ؾفم شؾف إمي افؽتوب وافسـي صقخـو وضالبه حػظفم اهلل ـفٍم

 .ظؾقك وبوفهو ،إفقكتتزأ مـه إكام رضر ذفك يعود 
" ؿوفك:و 

 
 "للندلْع ّاحلْثٔنينْا الٔنً ّأٍلَا اليت ٓزٓدٌّ بَا أٌ ٓضلِّ ّدعْتَه ٍذِ

أول من أشس جقش حتوفف من ؿبوئل ادسؾؿغ  :وـل افـوس تعرف أن ،من ـذبكهذا 

افعومل افسؾػي حيقى بن ظع احلجوري حػظه اهلل.  :دواجفي ظدوان احلوثقغ هو

 هبو ـل مـووئ.ؾؾقؼق 
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فعذ الـاس يسكوا الػتن وقتل  ،والصواريخ الدبابات غر ..  الـبي 

 . حاديث التي تلمر بعدم قتل ادسؾموعؾقفم أن يتعؾؿوا من األ ،ادسؾم لؾؿسؾم

 :ماذا تركوا همالء يف دعوهتم من

  وجوب اجلفاد لؾخارجني عن الدين، 

   والذي  ،راد االشتقالء عذ بالد ادسؾؿنيأذا إودفع العدو الؽافر

 .مواهلمأعراضفم وأيريد اشتباحة دماءهم و

ين حرهبم لؾرافضة يف دماج أ ؟مرين جفاد الدفع والؼتال مع والة األأ 

 ؟ دماجيفأين احسام دماء الشفداء الذين قتؾوا  ؟وكتاف

حسام مشاعر ادجاهدين الذين خرجوا من مجقع مـاضق القؿن ومن اين أ 

 ؟وجرح من جرح ،قتل مـفمرواحفم فؼتل من أغرها وبذلوا 

قتؾوا ويتؿوا ورمؾت كساؤهم ألجل دعوة الشقخ  الذين بـاءأ احسام أين  

 [6]؟احلوثقني الرافضة جفاد  ىلإحيقى واشتـػاره 

                                                           

ظن افشفداء واجلرحى وإرامل وإيتوم يظن أكك  المكافذي يسؿع ـ [6]

عرف فك جفد يف ـل مو ٓ يُ واحلق أكك  ،ظوكتفمإوأمثوفك حريص ظؾقفم وتسعى يف 

يف  َم ملْ تذهى وتشورك إخواكك ؾقام مهؾِ شبق افؽالم ظـه ٓ من ؿبل وٓ من بعد، ؾَ 

 =ل وأكً يف جبفي هل ـتبً هذا اخلطوب حمرضو فؾؼتو مـه. ، وؾقام أتىجبفوت افؼتول
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وخطبفم وزأيرهم عذ  ،وجماهدهتم ضد الرافضة ،اعالن جفادهم أين 

 حيارب كان من يوم  ومجع التزعات يف شبقل اهلل جلفاد الرافضة ،ادـابر

 ؟رشاف ادخؾوعإاجلؿفوري والثوري حتت  احلرس  معفم

  

                                                                                                                                                    

، فؽـك وأمثوفك تعز، أو يف دار شعد ظـدمو ـون افؼصف ظذ افـوس تدؾع ظـفم =

أمو صقخـو حػظه  .(أوَشْعتُُفم َشبًّو، َوأْوُدوا إبَل )ذـره بعض إخوة:  يـطبق ظؾقك مثل

 وشعهرامؾفم أيرظى جرحيفم، وأيتومفم ،إػ يومـو هذا  فه ظوكتهإواهلل  بتوؾقق فوؾاهلل 
هذا  وؾؼه اهلل من أهل اخلر وافصالح.شخره ومن  هوحتؿل ظبئو  يعقـه ؾقموديو ومعـويو 

 مؼوبل ؿتوفه صقئو  بلن من ؿوتل فتؽون ـؾؿي اهلل هي افعؾقو مل يـتظر من افشقخ حيقىظؾاًم 

إكام ابتغى وجه اهلل وافدار أخرة، خصوصو وهم يعرؾون احلوفي افتي هو ظؾقفو وؿؾي 

ذات افقد، ؾؾؾه درهم وهمٓء ٓ خيوؾون ظذ أوٓدهم من بعدهم ٕهنم يعرؾون ؿول اهلل 

و) ظزوجل: َدارُ  َوَأمَّ ونَ  َؿِديـَيِ ـافْ  يِف  َيتِقَؿْغِ  فُِغاَلَمْغِ  َؾَؽونَ  اجْلِ ـَ َتهُ  َو ـزٌ  حَتْ اَُم  ـَ ونَ  هلَّ ـَ  َو

و و َيْبُؾَغو َأنْ  َربَُّك  َؾَلَرادَ  َصوحِلًو َأُبوُُهَ ُُهَ و َوَيْسَتْخِرَجو َأُصدَّ ـَزُُهَ ن َرْْحَيً  ـَ بَِّك  مِّ ؿول ابن  ،(رَّ

 هلم ظبودته برـي وتشؿل ذريته، يف حيػظ افصوفح افرجل أن ظذ دفقل ؾقه:  ـثر 

  ..إفخ.وأخرة افدكقو يف
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 :اجلذيذ املنهج هزا أمام  ين هزا كلهأ

 .وجعؾوه فتـة ة،شقاش :ما بعد حرب دماج صار 

   يا عيل عبد اهلل صالح لعقـك  ؛ال يف دماجإال حرب وال جفاد 

  .الرافضة مسؾؿة :كجعل

 ديث الـفي عن قتل ادسؾم اوأح .ومن يؼاتؾفم إكام يؼاتل ادسؾؿني

 .لؾؿسؾم تـطبق عؾقفم

 معك وتؼاتل  كت موايل لؾرافضة ومـارص هلمأومن يؼاتؾك و 

 .فتـة ضدهم فاحلرب الرافضة

  ومن يدافع  ،لؾرافضة أن تتؿدد وتسؼط البالد حتت قبضتفا  وجيوز

 .[7]عن ديـه ضد الرافضة فؼط شؼط يف الػتـة وقتاله حرام

                                                           

ظقـغ : حقٌ أكك تليت بوفؽالم من ظـدك ثم تـسبه  ذيفؽل ؿد بون ـذبك  [7]

وبون أن صقخـو حػظه اهلل وضالبه مل تتغر دظوهتم بحؿد اهلل ، فؽن أكً افذي  ،إػ ؽرك

إػ من يطؾى ظذ حزبقي " افتي شؿقتفو ـام يف رشوفتكتغرت دظوتك، ؾؽـً شوبؼو 

ظبد
 

وٓ زال ظجبي ٓ يـؼيض ممن يرى ـل " ول:تؼ"افرْحن افعدين إصول افعؾؿقي

 ظذ دموج وصقخفو افػوضل وافدظويوتهذه اخلصوموت وافطعون واحلؿالت افؼشي 

 ٓ ُيعرف فه ذـر وٓ صوت إٓ دو ؿورع دموج وصور هلو ،من خصم مغؿور ،ادـػرة مـفم

دموج ظالمي  حزبقته يف افوؿً افذي ُيعتز افطعن يفأن يطؾى افبقـوت وإدفي ظذ  ،كدا

  ."إفخ ..ؾورؿي بغ افسؾػقي واحلزبقي يف افبالد افقؿـقي
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ومن  ،إكام هو من قتال عيل ومعاوية ،وال قتال ،لؾرافضةفال يوجد حرب 

 .قتال احلسن ومعاوية الذي حصل فقه الصؾح واجتامع الؽؾؿة

وال قتال دن خيرج عذ  ،وال جفاد دفع ،وال يوجد يشء اشؿه جفاد الرافضة

 .وويل االمر وال كػر معه ،ماماإل

 :ملارا اخلذاع والتالعب  

 .[8]ن يػتيأما يؾزمه  ؛ال ،فتى...أال إ ،فتى...أما  ؛ال ،.. وأفتى...ىفتأ 

                                                           

هذا افؼول مـك يدل ظذ ، " ٌ ٓتفيتأما ٓلشمُ  ؛ال....... ّأفتىىفتأ" :كؿوف  [8]

م هو افعجقى ظـدي، جفؾك بعجقى وفؽن جرأتك ظذ مثل هذا افؽالجفؾك، وفقس 

 ؾقفو يف ظدة جواكى ؿبل اصدارهونن مفوم افعومل يف حترير ؾتواه يـظر ؾ :وظذ ـل حول

ِذينَ  َتُسبُّوا َوٓ) من ذفك اظتبور ادآل افذي دل ظؾقه ؿوفه شبحوكه وتعوػ:  ِمنْ  َيْدُظونَ  افَّ

مع أن  آهلتفم شى من مـع قٌح[ 108:  إكعوم] (ِظْؾمٍ  بَِغْرِ  َظْدواً  اهللََّ َؾَقُسبُّوا اهللَِّ ُدونِ 

، ذفك بؿثل مؼوبؾتفم خموؾي شى هذه أفه يـػر ظن ظبودهتو وهو مطؾوب فؽن مـعه 

رْحه اهلل  ؿول افعالمي افعثقؿغ وهو من بوب درء ادػوشد مؼدم ظذ جؾى ادصوفح.

 يسبوا أن ذفك من خيشى ـون إذا وفؽن واجى: ادؼـغ آهلي شّى  ؾننّ " :يف تػسره

 =."ممـوظوً  آهلتفم شّى  صور ظؾم بغر ظدواً  اهلل
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مبقـو شبى امتـوظه من ؿتل ادـوؾؼغ افذين هم  وشؾم ظؾقه اهلل صذ افرشول وؿد ؿول = 

ف اهلل فعداوهتم بلهنو افؽزى يف صحرب ظذ آشالم وادسؾؿغ من افداخل مع و

  .«أصحوبه يؼتل أكه افـوس يتحدث ٓ»وشؾم:  ظؾقه اهلل صذؿوفه تعوػ:)هم افعدو( ؿول 

 ٓ» وؿوفه" صورحو ذفك: «كشف املشكل» ابو اجلوشي زمحٌ اهلل يف قال

 ،افظوهر يرون افـوس ٕن :واؾر وحزم ،ظظقؿي شقوشي «أصحوبه يؼتل أكه افـوس يتحدث

ظبد أن وافظوهر
 

 ظؾقه اهلل صذ افرشول أصحوب ومن ادسؾؿغ من ـون أيب بن اهلل

 ظؿن ؾقـػرون :افبوضن ذفك افـوُس  يعؾم مل ،يظفر مو خالف ظنيُ  من ظوؿى ؾؾو ،وشؾم

 ظؾقه اهلل صذ ؾؿراظوة إحوال فؾؿػتي مفم، وؿد ؿول افـبي ."بلصحوبه هذا يػعل

 تبؼهم ٓ»: ؿول افـوس؟ أبؼ أؾال! اهلل رشول معوذ ريض اهلل ظـه يو فؼولجمقبو  وشؾم:

   «ؾقتؽؾوا

 :ؽر واحد مـفم ؿولوؽره هلذا 

 مو ـل فقس أكه يعؾم هذا ومن..." :«املوافقات» زمحٌ اهلل يف الشاطيب 

 بل بوٕحؽوم، ظؾاًم  يػقد وممو افؼيعي ظؾم من ـون وإن كؼه يطؾى حق هو ممو يعؾم

 كؼه يطؾى ٓ مو ومـه افؼيعي، ظؾم ؽوفى وهو افـؼ مطؾوب هو مو ؾؿـه :يـؼسم ذفك

 ..إػ أن ؿول: . صخص أو وؿً أو حول إػ بوفـسبي كؼه يطؾى ٓ أو بنضالق،

وضوبطه أكك تعرض مسلفتك ظذ افؼيعي، ؾنن صحً يف مقزاهنو: ؾوكظر يف مآهلو ...

بوفـسبي إػ حول افزمون وأهؾه! ؾنن مل يمد ذـرهو إػ مػسدة، ؾوظرضفو يف ذهـك ظذ 

افعؼول، ؾنن ؿبؾتفو ؾؾك أن تتؽؾم ؾقفو، إمو ظذ افعؿوم إن ـوكً ممو تؼبؾفو افعؼول ظذ 

  =، وإمو ظذ اخلصوص إن ـوكً ؽر ٓئؼي بوفعؿوم. وإن مل يؽن دسلفتك افعؿوم
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اهـ ."هذا ادسوغ، ؾوفسؽوت ظـفو هو اجلوري ظذ وؾق ادصؾحي افؼظقي وافعؼؾقي =

 ـالمه مع كظر يف مسلفي افعرض ظذ افذهن..

ُشِئَل  َوؾِقِه َأنَّ اْفَعومَلَ إَِذا" (496/ 2) « االستركاز» قال ابو عبد الرب يفو

َٓ جُيِقُى بِ  ًَ َو َٓ ُيِريُد اجْلََواَب ؾِقِه إِْن َشَؽ َٓ بِ  (َكَعمْ  ـ:)َظامَّ  اَلٍم َجَواُبهُ (، َٓ ) ـ:َو ـَ  :َوُربَّ 

ُؽوُت )  ."(افسُّ

 «اجملموع»ـام يف  -زمحٌ اهلل-بّيو شيخ اإلسالم ابو تيمية و

اَم "هذا إمر ؾؼول: (.20/59) ُؽوُت، َجَواهُبَو َمَسوئَِل  افـَْؿَسوئِلِ  ِمنْ  إنَّ :  ِؿقَل  ـَ اَم  افسُّ  ـَ

 ًَ وِرعُ  َشَؽ لِ  يِف  افشَّ َْمرِ  َأوَّ ْٕ َْمرِ  َظنْ  ا ْٕ ْشاَلمُ  َظاَل  َحتَّى َأْصَقوءَ  َظنْ  َوافـَّْفِي  بَِلْصَقوءَ  ا  َوَطَفرَ  اإْلِ

 . ُ َذفَِك  َواْفباََلغِ  اْفبَقَونِ  يِف  َؾوْفَعومِل رُ  َؿدْ  : ـَ َْصقَوءَ  َواْفباََلغَ  قَونَ اْفبَ  ُيَمخِّ ًِ  إَػ  ِٕ نِ  َوْؿ اَم  :افتََّؿؽُّ  ـَ

رَ  ًِ  إَػ  َأْحَؽومٍ  َوَبَقونَ  ،آَيوٍت  إْكَزاَل  ُشبَْحوَكهُ  هللا َأخَّ نِ  َوْؿ  َظَؾقْهِ  هللا َصذَّ  اهللَِّ َرُشولِ  ََتَؽُّ

  " َبَقوهِنَو إَػ  َتْسِؾقاًم  َوَشؾَّمَ 

، ؾؾم جيى حؽم افعؿؾقوت آشتشفوديي :اهللوؿد شئل افعالمي افعثقؿغ رْحه 

 افسوئل ٕكه مل يثبً فه أكه مـدوب حلامس، وؿول فه إن أثبً ذفك أجبتك.
 

ومن ادعؾوم أن يف أموـن َتؽن افعدو  ـثر من إخواكـو ادستضعػغ بلوٓدهم 

وكسوئفم، ٓ يؿؽـفم افـؼؾي دؽون آخر ٕشبوب ـثرة، حتى إن من َتؽن اخلروج 

، وٓ يصؾح افزج هبم يف افؼتول وهم ٓ ببعضه أو بؽؾه مو زال يؽوبد أمورا اهلل هبو ظؾقم

  = ؿدرة ظـدهم من كواحي ـثرة، وؿد ظؾق اهلل افواجبوت بوفؼدرة)ؾوتؼوا اهلل مو اشتطعتم(
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 ؾوفؼتولوهلذا ؿول افعالمي افعثقؿغ رْحه اهلل يف رشحه ظذ ريوض افصوحلغ: =

 .اهـةافؼدر من ٓبد افواجبوت من هـغر وفؽـه واجى

 وهم يف مؽي ٕجل هذا، واهلل أظؾم.افؼتول واهلل ظز وجل مل يوجى ظذ ادسؾؿغ 

بخالف مو ـون إمر يف دموج ؾوفعدو ـون ظبورة ظن ظصوبي خورجي، كعم ـون 

افوضع ؽر متؽوؾئ فؽن مع ذفك اجتفد افـوس بػضل اهلل، أمو إن ؾوضع إخواكـو افذين 

 بغ أيدهيم حرج فؾغويي، وٓ يؿؽن معه إٓ افصز ، واهلل ادستعون.

هل جيوز رسؿي افقفودي، : بً باس رمحُ اهللاماو ّرد صؤال مً فلضطني لضناحة اإل

 ومو افدفقل ظذ ذفك؟

ظذ  افقفود افذين هم حرب فؾؿسؾؿغ يف ؾؾسطغ همٓء، رمحُ اهلل: كاٌ جْابُ

من هنى أمواهلم ومن ؿتؾفم وؽر ذفك، ٕهنم  :أن يعؿؾوا ـل مو يستطقعون ادسؾؿغ

ادسؾؿغ صؾح، ؾفم  أن حرب  وفقس بقـفم وبغ ،واحلرب ؿوئؿيحرب فؾؿسؾؿغ، 

ؾال موكع من مسوظدة افػؾسطقـقغ ظذ  فؾؿسؾؿغ يف بالدهم، مع ادسؾؿغ هـوك،

ـون ذفك ممؽـو بدون  ذاوكحو ذفك إ وٓ موكع من هنى أمواهلم وأخذ أوٓدهم ،حرهبم

 مرضة ظذ ادسؾؿغ افذين فدهيم.

ا  ،وهنى أمواهلم يستى ظؾقه مو هو أرضأأمو إذا ـون أخذ أوٓدهم  ومو هو أـز رشًّ

حتى ٓ يرض إخواكه ادسؾؿغ ادؼقؿغ  :ظذ ادسؾؿغ افذين ظـدهم ؾقـبغي ترك ذفك

 = بغ أطفرهم.
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 ،أيدهيمحتى تستـؼذ افبالد من ودهم يف اهلل ظز وجل وادؼصود أن افواجى جف =

حتى  وأن يتؽوثػوا ضدهم أن يستـؼذوا افبالد من أيدهيم ظذ ادسؾؿغ افواجىهذا 

 .وحتى يرد إفقفو أهؾفو إصؾقون ،أظداء اهلل  من أيديادسؾؿغ بالد تستـؼذ 

ؾفذا ؾقه افتػصقل: إن ـون ذفك  أو صبه ذفكبلخذ أمواهلم وأوفدهم  وأمو مو يتعؾق

 ممؽـو بدون مرضة ظذ ادسؾؿغ ؾال بلس بذفك.

أمو إن ـون هنى أمواهلم أو أخذ أوٓدهم يستى ظؾقه رضر ادسؾؿغ ادؼقؿغ 

 فئال يستى ظذ إرضارهم مو هو أرض ظذ ؽرهم من ادسؾؿغ، :بقـفم ؾال يـبغي ذفك

ؼؾقؾفو، ـام ادػوشد وتتعطقل رهو وة ادصوفح وتؽثوؿراظب تجوء يعيوافؼ 

بؿراظوة وارتؽوب أدكى ادػسدتغ فتػويً ـزاُهو إذا مل يتقرس دؾعفام  افؼيعي جوءت

وفو بػوات افدكقو مـفام إذا مل يتقرس حتصقل وحتصقل أظذ ادصؾحتغ  و،مجقعً 

رب ؾال بد من مراظوة هذه افؼواظد افؼظقي ؾقم يتعؾق بح ،ادصوفح ادصؾحتغ أو

:رابطه هذاافقفود.اهـ 
 
https://youtu.be/e2vst2PpsGo 

 :فتفزَّق الشٔذ ابً باس رمحُ اهلل بني

 :ومل يؼلو، وبغ من مل يؽن بغ طفراكقفم مستضعػً ادستضعػغ افذين بغ طفراكقفم،  


 

 .ويسـوا بالدهمخيرجوا 


 
.مع أكه جفود دؾع ومل يؼل ظؾقفم اجلفود مع حوفي آشتضعوف افتي ـوكوا ؾقفو 

 


 

.ومل يؼل فه اكتهوحٌ افؼودر ظذ اجلفود بوجلفود 
 

 = شخ يف افعؾم.اؾؾؾه دره من ر ،ـل يشء يف موضعه ادعتز رشظورْحه اهلل ؾوضع  
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 .وقؾب لؾحؼائق ،وكذب ،وخداع ،كؾه دجل....

وضح من أني مسؾؿون ال جيوز مؼاتؾتفم قثن احلوأووموقػفم ضد احلرب  

 [9] .الشؿس

 .ين تعؾؿفا العؿريأهذه الدعوة من 

 مام أم من الشقخ حيقى احلجوري ؟؟؟؟؟؟من حمؿد اإل 

وال مع من قتؾفم وأبادهم  ،هم ال مع اجلفاد وال ادجاهدين ،واضحةمور األ

احلوثي وهدم بقوهتم واشتحل دماءهم وقتل اضػاهلم وكساءهم وصقوخفم 

                                                                                                                                                    

فألموـن افتي خيتؾف من صقخـو حػظه اهلل مع وجود افػتوى اخلوصي ـل مو تؼدم  =

صفد بذفك وؿد  وجه إفقه افؽالم ،افتي تػي بودؼصود بام يـوشى ادؾقه افوضع ، و

و مع وجود ؾتووى مشويخ أهل افسـي من مشويخ أجالء، وشؿعً أذاكـو مـفو صقئو، وأيًض 

ضالب افشقخ يف أموــفم، مع وجود ؾتووى أهل افعؾم افتي ٓ يؿؽن ظؾقفو زيودة، 

 مثل هذا افؽالم، آفتؼرب إػ وحصل هبو ادؼصود، بحؿد اهلل، ؾام هو هدؾك أكً من

  جفوت معقـي فتحظى بعطوئفو، أم فغرض آخر، اهلل من وراء ادؼصد.

هذا أيضو من ـذبوتك ظذ صقخـو حػظه اهلل، ؾؿعؾوم ؾتوى افشقخ يف  [9]

وهو  وآهتم، مؼطع من ؾتوى افشقخجلافراؾضي، حتى أن بعض افـوس جعؾوا كغؿي 

 . "زكودؿي، شبوبي أصحوب رشول اهلل ":ؿوفه
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 مع وال ،العؾامء مع وال  ،ذاقفم أصـاف اجلوع والعذابأوهجرهم ورشد هبم و

 القؿن ويسؼطوا يتؿددوا  ادخؾوع ومع  مامبل هم مع حمؿد اإل التحالف دول

 ،مسؾام ؛اعتزوه الذي الرافيض  بحؽم احلوثي االثـي عرشي فارس حؽم حتت

 [10]فؽؾفم مسؾؿون ،ومن يـارصهم ويوالقفم ،قتال احلوثقني وال ،قتاله جيوز وال

 .ومن ريض الووم بمنهجه ،هذه خالصة موقف الشوخ حيوى

                                                           

هذا وجدت أو شؿعً لين ـذبوتك ظذ صقخـو حػظه اهلل، ؾهذا أيضو من  [10]

وـالم صقخـو معروف من ؿبل  أٓ ختجل من هذا افؽذب ادػضوحمن صقخـو افؼول 

 :مل تتغر إػ يومـو ومن بعد ؾقفم: وإفقؽم كبذ مـفو

الدكتوز عبد الكسيم اإلزياني قال شيخها حفظٌ اهلل يف السد على 

)السابق علي عبد اهلل صاحل، يف وقت اجلمًوزيةاملستشاز السياسي لسئيس 

ؾال حيتوج إػ مزيد بقون ظاّم يشوهده افـوس من صـقع زكودؿي افراؾضي،  :حكمٌ( قال

افذين ُيَسّؿقِِفم: )زيديي(! مع وضوح تطبقؼفم ٕظامل آثـي ظؼيي، وصدة ارتبوضفم 

 اهـبنيران وؽرهو من أصحوب هذا افػؽر.

التصسيح بأى قتال بغاة السافضة »يف زسالتٌ  وقال شيخها حفظٌ اهلل

 : «جًاد صحيح
، ـوفػرح بوكتصور افقفود وافـصورى واهلل  -ػرح بوكتصورهم خطر جدا ؾوف

 =وآصساـقي وافبوضـقي وادؽورمي واهلـدوس ومو إػ ذفك من ادؼـغ وادبطؾغ
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ن افـؽويي  اإلشالم مؾوفوؿوف أمومفم وافبغض هلم  ودو حيصل مـفم يف =  

، ؾػي هذه إيوم صور افـوس ، هذا يؼد من بقته وهذا يؼتل ؿريبه وهذا واجى بغضفم

خيرج وهذا يمرسوهذا يؿتفن وهذا يؿـع من صعوئر اإلشالم وهذا تعطؾً أظامفه وؽر 

ذفك من افػتـي افعؿقوء افتي جروهو ظذ افبالد .
 

افػتووى يرى أن ؿتول افقفود أو وفشقخ اإلشالم رْحه اهلل ـالم مجقل يف جمؿوع 

، يرى أكه  أوجى افواجبوت  -واهنم وصد ظد -افـصورى و ادؽورمي و افراؾضي و افتتور 

افترصيح بلن ؿتول بغوة افراؾضي »ؾؽون هذا حوديو يل أن أمجع رشوفي يف وريؼوت بعـوان: 

 . «جفود صحقح

من ؽضى، ودين ؾال جيوز  أن يتواكى ظن ـؾؿي احلق ، يرىض من ريض ويغضى 

﴿َؾوْصَدْع باَِم ُتْمَمُر اهلل أحق أن يـرص ، دين اهلل أحق أن يصدع به ؿول اهلل شبحوكه وتعوػ: 

َػْقـَوَك اف ـَ و  ـَِغ * إِكَّ [ ، وتلخر افبقون 94-95]احلجر: ُؿْسَتْفِزِئغ﴾ـَْوَأْظِرْض َظِن ادُْْؼِ

 اهـلخره رضر ظذ افـوس. ظن وؿً احلوجي ظـد مجوهر أهل افعؾم ٓ جيوز ٕن ت

وافشقخ مل يلخر افبقون ظن وؿً احلوجي بل رصخ به يف أوفه وهذا ؿبل افؼتول معفم 

ُؽوُت  َجَواهُبَو َمَسوئَِل  افـَْؿَسوئِلِ  ِمنْ  إنَّ يف دموج، وؾتواه مل تتغر،وإكام ـام تؼدم   .افسُّ

وكختم هذا  :«التصسيح»افراؾضي ؾوفشقخ يرى أكه مـفم: ؿول يف  وحتى من واػ

= ادبحٌ بنيراد مجؾي من ـالم أهل افعؾم يف هذه ادسلفي:
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وال قول كلمة احلق يف هذه  ،ال يلزمني الفتوى" :هذا الذي عز عـه بؿؼوله 

والذين يؼاتؾون فنكام هم مسؾؿون يؼتل  ،كا ضد احلرب رصاحةأ :يعـي "،احلرب

    بعضفم البعض.

 كتبه

 [11]العدين ن ىارص بن حممدب عيل 

                                                                                                                                                    

ؾؿن ؿػز مـفم إػ افتتور ـون أحق بوفؼتول من   يقول ابو تيمية زمحٌ اهلل: =

ـثر من افتتور، ؾنن افتتور ؾقفم ادؽره وؽر ادؽره، وؿد اشتؼرت افسـي بلن ظؼوبي 

جوه متعددة. ادرتد أظظم من ظؼوبي افؽوؾر إصع من و
 

إكه شبحوكه ؿد حؽم، وٓ أحسن من حؽؿه أن من   يقول ابو القيم زمحٌ اهلل:

ُه ِمـُْفمْ ﴿توػ افقفود وافـصورى ؾفو مـفم  ـُؽْم َؾنِكَّ ُم مِّ ؾنذا ـون أوفقوؤهم  ﴾َوَمن َيَتَوهلَّ

مـفم بـص افؼرآن ـون هلم حؽؿفم.  
 

مظوهرة افؽػور أن  :زمحٌ اهلل الشيخ حممد بو عبد الوياب الهجديوذكس 

 اهـ.ضد ادسؾؿغ ضؿن كواؿض اإلشالم

أبو بؼصي ذـرهو افشوظرافسؾػي  ،وذـرين ظؿؾك هذا من مـوضحي احلؼوئق[11]

 :ظـواهنو: َظوِؿَبُي افُغُرور (هـ1437مجودى إول 1حػظه اهلل) ظؿر ظبُد افؽريِم اجلَْعِؿيُّ 
 

 ٌَ َبوُب بِــــــــــَلنَّ افؾْقـــــــــ ِؼــــــــــُرهُ َطـــــــــنَّ افـــــــــذُّ  حَيْ

 

 
ــــــــــــــــــويِل بِــــــــــــــــــِه إِْن َضــــــــــــــــــنَّ يِف آَو   ُذنُٕيَب

ـــــــــــــوُل يِف َأرَشٍ   َت ـــــــــــــِه خَيْ  َؾَؼـــــــــــــوَم ِمـــــــــــــْن َؾْوِؿ

 

 
 ِمــــــْن َؿَطــــــن

ِ
ء ــــــامَّ ــــــْخَرِة افصَّ وفصَّ ـَ  ٌُ ــــــ  َوافؾْق

ِػـــــــــــُزهُ    َوَؿـــــــــــوَل يِف َكْػِســـــــــــِه َواحِلْؼـــــــــــُد حَيْ

 

 
ـــــــــنَٕ ـــــــــْن َدَخ ـــــــــْرَب ِم ـــــــــِه احلَ ـــــــــَثنَّ َظَؾْق  =ْبَع
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 بُِخْرُضـــــــــــــــْوِمْي َوَأْرَكَبتِـــــــــــــــْي ْجِؾـــــــــــــــَبنَّ ٕ=

 

 
 َظــــــــــَذ َخَقوِصــــــــــْقِؿِه إِْن َؽــــــــــطَّ يِف افَوَشــــــــــن

ــــــــــــــوِخِرهِ   ــــــــــــــوُه يِف َمـَ ــــــــــــــى َتِســــــــــــــْقَل ِدَم  َحتَّ

 

 
ــــــــــوْن مَلْ َيــــــــــَريِن  ـَ  فِــــــــــَقْعَؾَؿْن َمــــــــــْن َأَكــــــــــو إِْن 

َرهُ   ــــــوَن َؿــــــرَّ ـَ ــــــو  َبوُب َظــــــَذ َم ــــــذُّ ـــــــَه اف  َم

 

 
ــــــَذ افضـــــــِّْرَؽوِم  ُخوِل َظ ــــــْن افــــــدُّ ــــــوفَوَهنِم  بِ

ـــــــَذ   َحـــــــوَل َظ ـــــــْد َحـــــــطَّ افرِّ ـــــــَو َؿ ــــــــاََم ُه  َؾَبْق

 

 
َؾْســـــــــِع فِْؾَبـــــــــَدنـُخْرُضـــــــــ  ْوِمِه َوَمــــــــــَه يِف افَّ

ى َهــــــوَج افُعَطــــــوُس بِــــــهِ   َ ٌِ افـــــــؼَّ ــــــ  إَِذا بَِؾْق

 

 
َق ِصـــــــــــْؾًوا ـــــــــــى ََتـَــــــــــزَّ ـــــــــــنََٕخـــــــــــوؾُِق ا َحتَّ  ؾِ

  ًْ ٌُ إِنَّ افُغْؿــــَر َؿــــْد َذَهَبــــ  َوَمــــو َدَرى افؾْقــــ

 

 
َمن َأْظَضـــــــــــــــوُؤُه إَِرًبـــــــــــــــو  يِف َؽـــــــــــــــوبِِر افـــــــــــــــزَّ

ــــــــهِ َٕؾَصــــــــوَر يِف ا  ــــــــًو َيُطــــــــوُف بِ  ْرِض َمْؾِؼَق

 

 
ـــــــــــــن ـــــــــــــوِمٍض َظِػ ـــــــــــــُه يِف َمَؽـــــــــــــوٍن َؽ  إِْخَواُك

ـــــــــــــــُروَر إَِذا َموَحـــــــــــــــلَّ يِف َجَســـــــــــــــدٍ    إِنَّ افُغ

 

 
َػــــــــــنِ  ـَ ْوِح يِف  ــــــــــُه َؿْبــــــــــَل َؿــــــــــبِْض افــــــــــرُّ  َيِؾػُّ

  

ْقِم َأْيَؿَن َصْوبِِه.َؿَطن: بػتح افؼوف وافطوء اشٌم جلبٍل   ورَد يف ُمعؾؼِي امِرئ افؼقِس .بؼوفه:َظَذ َؿَطٍن بِوفشَّ

___________  

ؾعؾقك يو أخوكو ظع بصدق افتوبي وافرجوع إػ اهلل، واإلظوكي ظذ تؽوثف ادسؾؿغ أموم هذا بحؿد اهلل افرد،  تم

وخؾط إمور ظذ من ٓ يدرـفو، وؾؼـو اهلل  افعدو افظومل، وٓتؽن ممن يسعى يف تػريق افصف، وختذيل افـوس،

   .ظبداهلل اجلحدريـتبه أبو أيؿن  وإيوك فؽل خر. وافسالم ظؾقؽم ورْحي اهلل وبرـوته.


