
- 110 - 
 

 جامعة األزهر الشريف

 كلية الدعوة اإلسالمية 

 

 

 ( ملواجهة) النشأة ، العقيدة ، اة حلوثيحلركة اا
 إعداد الدكتور

 عادل حممد عبدالقادر على 
 كلية الدعوة اإلسالمية ابلقاهرة 

 

 

 

 

 



- 111 - 
 

 ملخص البحث

هذا البحث إىل تبيان حقيقة احلوثيني، وتوضيح العوامل الدافعة لنشأة احلركة احلوثية، مع إبراز أهم ويهدف 
 شخصياهتم ورجاهلم.

كما يتناول البحث ابلشرح والتحليل العالقة الوثيقة بني احلوثيني والشيعة االثنا عشرية يف إيران، ويعرض البحث 
 عالقة مؤسس احلركة ابلثورة اإليرانية. الصلة الوثقى بني احلوثيني واليهود، ومدى

ويستعرض البحث املعتقدات واملبادئ اليت يؤمن هبا احلوثيون، مفصال هلا وواصفا هلا من جهة، ومفندا وداحضا 
وصفاته، ومعىن السنة النبوية عندهم، و  وكاشفا زيفها من جهة أخرى، فقد تناول البحث عقيدهتم يف ذات هللا 

 املهدي املنتظر، وموقفهم من الصحابة وأمهات املؤمنني، وغري ذلك.عقيدة اإلمامة ، و 

وقد تبني من خالل البحث، أن الشيعة االثنا عشرية أكثر الفرق أتثريا يف احلركة احلوثية، وأن إيران أكثر البالد 
خاصة، دعما للحوثني ماداي ومعنواي وعسكراي، كما أظهر البحث خطرهم الكبري وضررهم العميق على اليمن 

 وبالد املسلمني عامة.

 

 الكلمات الدالة

 االثنا عشرية-الشيعة-احلوثيون-احلوثية
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

الرمحة املهداة والنعمة املسداة والسراج املنري  رسول هللاسيدان حممد  والصالة والسالم على رب العاملني  احلمد هلل
 وأصحابه أمجعني ، أما بعد:اللهم صل وسلم وابرك عليه وعلى آله 

ن الصراع بني اإلسالم وأعدائه ، وبني التوحيد وبني أعدائه ، صراع قدمي منذ أن خلق هللا آدم عليه السالم وأمر فإ
} َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمالَِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإبِْليَس َأىَب َواْسَتْكبَ َر  املالئكة أن تسجد له فأىب إبليس قال تعاىل

 ،  هلو مستمر وقائم ل التوحيد وبني أهل البدع وإن الصراع بني أه . ٣٤ آية البقرة:سورة وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن { 
يعيش بني أصحابه يتلقى الوحي من السماء   هللا عليه وسلم صلى مضى أو ما بقي منذ أن كان النيبما  سواء 

رسول هللا صلى  بني يدي التميمى ففي ذلك احلني وقف ذو اخلويصرة ظهرت أفكار منحرفة هي أصول املبتدعة .
هللا عليه وسلم وقال )) اي حممد إعدل فإنك مل تعدل : فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم : )) وحيك فمن يعدل 

_  صلى هللا عليه وسلم ألصحابه : خيرج من ضئضي  –فقال الرسول   مل أعدل ، أال أتمنوين وأان أمني السماءإن 
قوماً يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم ، يقتلون أهل اإلسالم، ويدعون أهل األواثن ، ميرقون من  أي نسله_ هذا 

زل تتابع البدع يف مناوئة التوحيد يومل  .(1)ل عاد (( قت  هماإلسالم ، كما ميرق السهم من الرمية لئن أدركتهم ألقتلن
فظهر منهم من يعظم آل  بن سبأ اليهودي واجملوسير مذهب التشيع الذي ترجع أصوله الوحماربة السنة ، فظه

وينشرون وإىل اآلن ال زال الشيعة يكيدون للقرآن والسنة ،  لوهية .البيت ويرفعوهنم إىل مقام النبوة بل ملقام األ
وال ننسى  ، ملا عاونوا املغول التتار ، فقتلوا أهل السنة واجلماعة . ، وال ننسى ما فعله الشيعة عرب التاريخ مذهبهم

، ويف بالد احلرمني خاصة من ترويع للحجاج وزرع الفنت ، ورأينا  ما فعلوه يف التاريخ يف بلدان املسلمني عامة
وال  . تسلط الشيعة عليهممن على إخواننا من أهل السنة يف العراق وإيران معاونتهم إليران ، وال خيفى ما يقع 

يزالون إىل اليوم يكيدون ألهل هذه البالد خصوصاً، ومن ذلك وفجأة مسع الناس يف مشارق األرض ومغارهبا عن 
ء وعقب ثورهتم على كان اندفاع اليمنني أثناطائفة احلوثيني ومتردهم ، الذين دخلوا يف صراع مع احلكومة اليمنية .

املشروع اإلمامى كفيال جبعل مثل هذا املشروع ذليال ىف نفوس البقية الىت تضررت مصاحلها بذهاب احلكم اإلمامى 
، لكن عوامل مجة حالت دون أن يكتمل الدور الثقاىف للثورة ، وكان السبب وراء ذلك انشغال اليمنيني ىف 

بب بقاء الوضع التشطريى ، رغم ذهاب احملتل الربيطاىن ورحيل آخر بسمشروع الوحدة ، واحلرب املستعرة بينهم 
م، وفق ذلك كله وتفاعال مع الثورة اإلسالمية ىف إيران عاود 1967جندى من عدن ىف الثالثني من نوفمرب 

أصحاب املشروع الشيعى اجلارودى نشاطهم على أقل من املهل ، وبدأ أول حترك مثمر ومدروس ىف عام 
ىف حمافظة صعدة ، والذى أنشأ ىف  )من علماء الزيدية ىف اليمن(يد العالمة "صالح أمحد فليتة "م، على 1982
يقوم  ،  ، وكان من ضمن ما يتم تدريسه مادة عن الثورة اإليرانية ومبادئها " املؤمن م "احتاد الشباب1986عام " 

                                                           

٣٣٤1أخرجه البخارى ىف صحيحه كتاب املناقب ، عالمات النبوة رقم    (1)  
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م جتدد النشاط بواسطة بعض الرموز امللكية الىت نزحت 1988وىف عام  ، بتدريسها " حممد بدر الدين احلوثى "
" جمد الدين املؤيدى م وعادوا بعد ذلك وكان من أبرزهم العالمة 1962إىل اململكة العربية السعودية عقب ثورة 

وليس ابنه "والعالمة بدر الدين احلوثى ، ويعد األخري هو الزعيم املؤسس للحركة احلوثية واألب الروحى هلا ، 
العالمة بدر الدين هو املرشد واملفىت والزعيم ، حتولت هذه يعد حسني أو غريه سوى ابنه قيادات تنفيذية فيما 

وإقرار مبدأ التعددية الذى دفع األطراف  م ،1990ىل مشروع سياسى مع قيام اجلمهورية اليمنية عام إاألنشطة 
( حزاب ىف اليمن متثل 60 واقع العلن ، فقد أعلن قيام ما يزيد عن )السياسية اليمنية إىل اخلروج من عباءة السر إىل

أطياف التوجهات القومية واليسارية والليربالية ، فيما متثلت األحزاب الشيعية ىف حزب " الثورة اإلسالمية ، وحزب 
ثورة ، وحزب هللا (، فيما " ،وقد توارى احلزابن األوالن ) حزب الهللا ، وحزب احلق ، واحتاد القوى الشعبية اليمنية 

 ( احلمزات)ىف منطقة  "حلزب احلق"بقى ىف الساحة "حزب احلق واحتاد القوى الشعبية" ، وكان أكرب مهرجان 
حتت مسمى )خميم الفتح ( واستمر ملدة أسبوع ظهرت على هامشه اخلالفات بني "حسني بدر الدين احلوثى ، 

ى األفكار أو املبادئ أو السجال السياسي ، بل والصدام العسكري ومل يقتصر الصراع عل .وحسني حيىي احلوثى "
أقصاه ، وتساءل كثريون عن مجاعة احلوثيني من هم وما هي عقائدهم، وما هي أهدافهم، وما سبب تعديهم على 

النحو   خطة البحث على ، فجاءت  ويف هذا البحث أحاول اإلجابة عن هذه األسئلة .  األراضي السعودية ؟
 التايل:

 نشأة احلوثيني .  -1

 .صلة احلوثيني إبيران واليهود -2

 عقائد احلوثيني.-  ٣

 خطر احلوثيني وسبل املواجهة والوقاية . -٤

 تبعت ذلك ابخلامتة واملراجع والفهارس.أمث  

ا ، وذلك بعرض جذور احلركة احلوثية وتطوراهت أما املنهج املتبع يف البحث فمنهج العرض الوصفي النقدي
 وعقائدها مث نقدها أبسلوب علمي بعيد عن التعصب.

له احلمد و الشكر وما كان فيه من خطأ فمين ف فهذا جهد املقل فما كان من توفيق فمن هللا وحده ،وبعد ، 
وحسىب أنىن بشر أخطئ وأصيب والكمال هلل وحده ، وأسأل هللا أن يغفر ىل ولوالدى  . منه وأستغفر هللا

يقوم احلساب ، وأن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي ، وأن جيعله حجة ىل يوم ألقى رىب ، وللمؤمنني يوم 
 وأن ينفع به قارئه ، وصل اللهم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 ةـيـوثــة احلـيقـل األول : حقـصـالف

:نشأة واترخيا احلوثيةاملبحث األول :   
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، ويعتنقون أفكار  مامةيسعون السرتداد اإل ، ظهرت ىف اليمن دينية ذات تنظيم سياسي وعقائدي،حركة  :احلوثية
ثىن وهي أقرب الفرق لإل (2)وتسمى ابجلارودية  (1)ةياحلركة يف أصلها فرقة من فرق الزيدو .  ثين عشريةوعقائد اإل

فحصلت االضطراابت بينها وبني حكومة اليمن وقامت احلرب واستمرت ملدة أربع سنوات مث توقفت  (3)ة عشري
أهنا وتكاد جتمع كتاابت املؤرخني ىف اتريخ هذه احلركة على . لتعود اآلن بني احلوثية واليمن وبني احلوثية والسعودية

تسري على منط )حزب هللا( يف  .انشقت عن املذهب الزيدي .حركة مترد ابطنية أتسست يف صعدة مشال اليمن :
، وهذه الفرقة اجلارودية وإن كانت تنسب للشيعة تتبع فرقة اجلارودية ىف مبادئها وعقيدهتا .دينيًا وسياسياً  لبنان

عداها ، وما  اعترب اجلارودية هي الشيعة"املفيد "، ولذلك فإن شيخ الشيعة  الزيدية لكنها سلكت مسلك الروافض
  .(4)ض ، وذلك ألن طائفة اجلارودية هي اليت تشاركه يف أساس مذهبه يف الرف من فرق الزيدية فليسوا بشيعة

يربط كثري من الباحثني بني نشأة احلركة احلوثية ىف اليمن وبني جناح الثورة اإليرانية واستيالء التيار :احلوثية نشأة
ىإن أردان أن نرصد البداية احلقيقية للتمرد احلوث :)أحد الباحثنياإلسالمى الشيعى على زمام احلكم . يقول   

م اليت جاءت أبول قيادة دينية لبلد 1979بشكل موضوعي ال بد أن نعود إىل حلظات انتصار الثورة اإليرانية عام 
اهاهتا الفكرية فأحيت ابلتايل آمال كثري من التيارات واحلركات اإلسالمية مبختلف اجت ، إسالمي يف القرن العشرين

وانتماءاهتا املذهبية وأساليبها وأساليبها احلركية والتنظيمية يف خمتلف أرجاء الوطن العريب والعامل اإلسالمي، ورغم 
، فإن  التأييد الشعيب اإلسالمي خالل األشهر األوىل يف كل مكان للثورة اليت قامت ضد حكم الشاه االستبدادي

املذهيب للثورة وطموحاهتا املعلنة بتصدير جتربتها لكل املنطقة  شيئا بعد بروز االنتماءهذا التأييد أخذ يرتاجع شيئا ف
، األمر الذي جعل العواطف الشعبية  احمليطة هبا وتعاطفها املعلن مع كل ما هو شيعي يف املنطقة ابلدرجة األوىل

شعوب املنطقة ذات االنتماء السين ، بل حتولت يف أحايني كثرية إىل قلق واضح من  املتأججة معها ختمد وتنطفئ
( على رأس احلكم يف بلد مسلم أهلبت مشاعر املتعصبني من بقااي عهود )إمام دين ومذهب على أوضاعها يف بلداهنا

                                                           

ط دار الكتب العلمية 1/15٤: للشهرستاىن امللل والنحل ومسوا ابلزيدية نسبة إليه ،: وهم أتباع زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالبالزيدية
. بريوت  (1)  

 أيب اجلارود زايد بن املنذر اهلمداين األعمى الكويف. قال عنه أبو حامت: كان رافضياً، يضع احلديث يف مثالب أصحاب رسول هللا صلى هللااجلارودية تنسب إىل (2) 
لتسمية والتعيني، ابإلشارة والوصف دون ا -رضي هللا عنه-عليه وسلم ورضي هللا عنهم ... ومن مقالة اجلارودية: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نص على علي 

(ط ٣6/ 1القفاري ) وأن األمة ضلت وكفرت بصرفها األمر إىل غريه ..." ]أصول مذهب الشعية اإلمامية اإلثين عشرية عرض ونقد للشيخ انصر بن عبد هللا بن علي
  (2) مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرايض .

مقاالت من فرق الرافضة )اإلمامية( ويسميها ابلقطعية، ويصفهم أبهنم مجهور الشيعة ]يرى اإلمام أبو احلسن األشعرى أهنا  االثين عشرية   (3)  
 .[90/ 1:  اإلسالميني واختالف املصلني ،لإلمام أىب احلسن األشعرى 

[.، حتقيق ابراهيم األنصارى، ط دار املفيد للطباعة بريوت ٣9انظر: املفيد/ أوائل املقاالت ص:   (4) 
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اإلمامة الذين أذعنوا عن غري قناعة للنظام اجلمهوري الذي كان عمره يف ذلك احلني سبعة عشر عاما فقط، 
، مدركني أن إبمكاهنم فتح خط للحوار مع قيادات الثورة  ة عودهتم جمددا للحكموأحيت لديهم اآلمال إبمكاني

اإليرانية من انحية واستلهام جتربتها السياسية من انحية أخرى، مبعىن أنه ابإلمكان إقامة نظام إمامي جديد بغطاء 
هم أن عودهتا لن تكون م إلدراك1962اليت كانت حتكم اليمن حىت عام " محيد الدين "مجهوري بعيدا عن أسرة 

( مقبولة من الشعب اليمين  (1) ،  وميكن القول إن هذه الطموحات مخدت وظلت تعمل كاجلمار املتوقدة حتت  
الرماد وذلك بسبب مساندة حكم الرئيس علي عبد هللا صاحل يف مشال اليمن حينها بصورة معلنة للعراق يف حربه 

ا هي إال عامني فقط بعد هناية تلك احلرب حىت توحد شطرا وم م ،1988 ضد إيران اليت استمرت حىت عام
م وقام نظام سياسي دميقراطي تعددي يقف على رأسه قيادة وحكومة مكونة 1990أاير )مايو(  22اليمن يف 

، ومن املهم اإلشارة هنا إىل أن النظام اليساري الذي   من احلزبني اللذين كاان حيكمان شطري اليمن قبل الوحدة
حيكم جنوب اليمن قبل الوحدة كان يقف إىل جانب إيران يف حرهبا ضد العراق، مبعىن أن هناك طرفا كان 

حتالف قوي بني هذا الطرف م قياوهو ما أدى إىل  سياسيا مؤثرا ومؤيدا إليران أصبح يتقاسم احلكم يف اليمن املوحد،
( وبني حلزب االشرتاكي اليمينا) وهو حتالف  "كحزب احلق"ي مذهيب األحزاب اليت نشأت على أساس زيد 

استمر أثناء وجود النظام االشرتاكي يف احلكم وتعمق منذ خروجه من احلكم وحىت اآلن ، ومع نشأة التعددية 
للتعبري عن نفسه وأتسيس نشاط سياسي تعليمي  السياسية واحلزبية وجد تيار املذهبية الزيدية )اهلادوية( متنفسا

، وميكن القول إن هذا التيار استفاد كثريا يف بداية نشأته من أساليب  واجهاتتربوي يف آن واحد عرب عدة 
النشاط التنظيمي والسياسي حلركة اإلخوان املسلمني اليمنية اليت أعلنت عن نفسها بعد الوحدة ابسم )التجمع 

اهلادوية السياسية  اليمين لإلصالح( ، وهي من الناحية الفكرية والسياسية واملذهبية تقف على النقيض من تيار
الذي كان والزال يبدي إعجااب شديدا ابلثورة اإليرانية جتربة وحكما، لكن هذا اإلعجاب والتأثر حتول بنسبة كبرية 

، إىل جتربة )حزب هللا( اللبناين من مجيع جوانبها السياسية والتنظيمية دون التأثر ابجلانب املذهيب االثين عشري 
كواجهة سياسية تنظيمية هلذا التيار بقيادة اترخيية يتصدرها اثنان من كبار   1990وفيما أتسس حزب احلق عام 

علماء صعدة، فقد أتسست الحقا مجاعة )الشباب املؤمن( كتيار تعليمي تربوي معين بتدريس املذهب اهلادوي يف 
حزب احلق" وتيار  "وقد كانت حمافظة صعده يف احلالتني هي موطن نشاط .احللقات املسجدية واملراكز التعليمية

ابعتبارها احملافظة اليمنية الوحيدة اليت ظلت شبه مغلقة على أتباع املذهب اهلادوي لعدة أسباب،  " الشباب املؤمن
نزوي فيه الدعوة ، وأهنا كانت املكان الذي ت منها أهنا كانت منطلق دعوة اإلمام اهلادي قبل ألف ومائيت عام

اهلادوية عرب التاريخ إذا خرج حكم اليمن من يد األئمة، وأهنا كانت أقل حمافظة شهدت عملية اندماج اجتماعي 
بعد الثورة، كما أن تنظيمات سياسية ودينية حيوية كاإلخوان املسلمني والسلفيني والبعثيني والناصريني مل تستطع 

، ومل حيظ حزب احلق بتمثيل يف جملس  ية تذكر منذ الثورة وحىت اآلنأن تصنع لنفسها قاعدة سياسية وتنظيم
                                                           

2009نوفمرب 10على شبكة اإلنرتنت بتاريخ  ، مقال منشور نصر طه  مصطفى ،  الشباب املؤمن حىت مشروع الدويلةالتمرد احلوثى من   (1)  
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م إال عرب هذه احملافظة بينما فشل يف بقية احملافظات اليت تصنف جغرافيا أبهنا حمافظات 199٣النواب عام 
لكن  200٣، 1997هادوية، ومل يستطع احلزب أن حيقق جناحا يف العمليتني االنتخابيتني اللتني جرات يف عامي 

عددا من الشخصيات املقربة منه فازت يف صعدة فقط إما كمستقلة كمستقلة وإما ضمن قائمة احلزب احلاكم 
وأخيه )حيىي بدر الدين  1997املؤمتر الشعيب العام مثل مؤسس احلركة احلوثية )حسني بدر الدين احلوثي( يف عام 

ظهر بداخله عناصر ترغب يف إحداث حركة م. وككل مذهب أو تيار فكري ال بد أن ي200٣احلوثي( يف عام 
جتديد بغرض احلفاظ عليه من انحية وتوسيع أتثريه وانتشاره من انحية أخرى، وفيما خيص املذهب اهلادوي فقد 
برز يف صفوفه عدد من الشباب الذين أدركوا املأزق الذي يعيشه يف ظل التغريات اهلائلة احلاصلة يف اليمن والعامل 

هؤالء إلنشاء تيار الشباب املؤمن كحركة تعليمية تربوية تعمل على إحداث حراك فكري وفقهي  من حوله،  واجته
داخل املذهب املتجمد منذ قرون حظيت بدعم مايل حمدود من الدولة )ألفي دوالر شهراي( بغرض تشجيع هذا 

ة التجديدية سرعان ما التيار ومساندته يف عملية إخراج صعدة من عزلتها واملذهب من مأزقه، لكن هذه احلرك
واجهت معارضة من داخلها انتهت ابنقسام يف صفوفها يقوده حسني بدر الدين احلوثي يف أواخر التسعينيات 

يرفض املساس أبهم مبدأين ميزا املذهب اهلادوي عن غريه من املذاهب ومها مبدأ حصر حق احلكم يف 
ومبوجب املبدأين بدأت اخلروج على احلاكم الظامل ابلقوة   )ساللة احلسن واحلسني رضى هللا عنهما (، ومبدأالبطنني

خالاي التمرد يف التشكل شيئا فشيئا يف غفلة من الدولة اليت مل يدر خبلدها حلظة واحدة أن هناك من ميكن أن 
بتجربة الثورة يقود متردا بغرض استعادة ما يعتربه حقا شرعيا له يف احلكم، رافعا راية اخلروج على الظامل ابلقوة متأثرا 

الشباب املؤمن يقول أحد الباحثني وعن حتديد الفرتة الزمنية لنشأة تنظيم   اإليرانية وحزب هللا يف العمل السياسي .
: 

تبع    د ع    ن ص    نعاء -م( نش    أ تنظ    يم "الش    باب امل    ؤمن" يف بع    ض من    اطق حمافظ    ة ص    عدة ابل    يمن 1991يف ع    ام ) 
م(، 1990كمنتدى لألنشطة الثقافية، بعد أن انشق مؤسسه عن ح زب احل ق ال ذي أتس س ع ام )  -كم مشاالً 2٤0

دعم ح  زب ي  ة إبيع  از م  ن العالم  ة أي: بُعي  د إع  الن الوح  دة اليمني  ة، والس  ماح الدس  توري للتعدةدي  ة السياس  ية والثقافي  
وك  ان اهل  دف األس  اس ال  ذى س  عى وراءه أص  حاب الفك  ر اإلم  امى الش  يعى .(1) احل  ق بص  فته ميث  ل امل  ذهب الزي  دي

احلف  اظ عل  ى الفك  رة م  ن االنق  راض واالن  داثر ، وتط  ورت ه  ذه احلرك  ة بع  د ذل  ك بس  ند م  ن : م  ن حرك  ة البع  ث تل  ك 
ا عريضا على يد احلركة احلوثية ، تلك الىت ال ميثل أتباع حسني احل وثى س وى الثورة اإليرانية ، لتغدو مشروعا سياسي

ؤمن بقي  ادة احل  وثى ي  تم عل  ى حس  اب ىف بداي  ة األم  ر ك  ان الص  عود املتن  امى لتنظ  يم الش  باب امل   جن  اح فك  رى قبل  ى .
عم اإلي    راىن احلج   م السياس    ي والش    عىب حل    زب احل    ق بقي    ادة املؤي    دى ، ورج    ح م    ن كف    ة تي    ار احل    وثى اس    تغالله ال    د

                                                           

بتصرف ، ط شبكة الربهان دليل الباحثني عن احلقيقة عرب شبكة املعلومات الدولية  ٤احلركة احلوثية ، سلطان الذيب ، ص (1)  
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املخصص لتصدير الث ورة إىل ال يمن ، وك ان ىف بداي ة األم ر دعم ا فك راي أكث ر من ه م اداي ، م ا أدى إىل مع ارك فكري ة 
عدة بني الشباب والشيوخ أصدرت م ن خالهل ا بي اانت الت رب  م ن تنظ يم الش باب امل ؤمن وم ن أطروح اهتم الرامي ة إىل 

م م  ا فتئ  ت أن قوي  ت وغل  ب زمخه  ا عل  ى م  ا ع  داه خصوص  ا ىف ظ  ل لك  ن ش  وكة التنظ  ياالنق  الب عل  ى امل  ذهب . 
أح  داث وعوام   ل ت   رتى عل   ى ص   عيد ال   يمن وخارجه   ا أص   بح مبوجبه   ا تنظ   يم الش   باب امل   ؤمن ورق   ة هام   ة ىف ي   دالتيار 

 احلوثى يساوم هبا احلزب والدولة على مطالبه .

عل  ى ي  د ك  ل م  ن امل  ؤمتر الش  عىب الع  ام واحل  زب االش  رتاكى 1990مبج  رد قي  ام الوح  دة اليمني  ة ع  ام  لعبــة التــواز ت :
اليم   ىن س   عى ك   ل منهم   ا إىل اس   تمالة األح   زاب األخ   رى إىل ص   فه س   اعيا إىل تقوي   ة حض   وره ، ومل   ا ك   ان اإلخ   وان 
املس  لمون )التجم  ع اليم  ىن لإلص  الح (حليف  ا اترخيي  ا للم  ؤمتر الش  عىب وأداة أتث  ري فكري  ة وديني  ة اس  تعملها امل  ؤمتر من  ذ 

داي  ة الثمانين  ات ض  د ش  ريكه احل  زب االش  رتاكى ، ف  إن األخ  ري س  عى ه  و اآلخرلكس  ب حلي  ف فك  رى مض  اد فق  ام ب
بتشجيع حزب احلق وتقويته عمال مببدأالتوازانت املعروفة ىف تزامحات السياسة ، وكان احلزب قد استغل احلركة ذاهت ا 

وثى " وزعيم   ى االش   رتاكى "عل   ى س   امل ىف ص  راعه م   ع خص   مه ، وتفعل   ت رابط   ة النس  ب لك   ل م   ن "ب   در ال   دين احل  
مناوش ات  199٤، وح دثت عق ب ح رب البيض " و"حيدر أبو بكر العطاس" لتفضى إىل أتييد حوثى لالنفصال 

وخ رج  "بدر الدين احل وثى"من قبل أتباع احلوثى ، وانتهى األمر حبملة عقب احلرب دمرت منزل  "صعدة"بسيطة ىف
م ، وبع د خ  روج 1997دخ ول وس  اطة ىف اخل ط أع ادت الرج ل إىل ال  يمن ىف ع ام عل ى إثره ا إىل  لبن ان وإي  ران قب ل 

م انف    رد ح    زاب  "امل    ؤمتر الش    عىب الع    ام 199٤احل    زب االش    رتاكى اليم    ىن م    ن الس    لطة بفع    ل ح    رب االنفص    ال ع    ام 
 والتجم  ع اليم  ىن لإلص  الح  "ابلس  لطة، وتف  ر  ك  ل منهم  ا إىل توس  عة حض  وره وتقل  يص اآلخ  ر ق  در املس  تطاع ،وه  ى

م ال  ىت ح   از فيه   ا 1997معرك  ة تف   وق فيه  ا امل   ؤمتر إىل ح   د كب  ري ، وأزاح ش   ريكه متام  ا م   ن الس   لطة ع  رب انتخ   اابت  
مقاع د وانض م إىل خان ة املعارض ة ، الش اهد ىف  ةاملؤمتر األغلبية املرحي ة ، فيم ا خس ر اإلص الح "اإلخ وان "قراب ة عش ر 

ه اس  تغالل الش   باب امل  ؤمن لض   رب خص  مني ىف وق   ت واح   د أن ال   رئيس الس  ابق "عل   ى عب  دهللا ص   احل"بدا ل   املس  ألة 
أل ف رايل لتنظ يم الش باب امل ؤمن ٤00"حزب احلق " و "جتمع اإلصالح "، ووصل األمر حد اعتماده مبلغا وق دره 

: أن النقل   ة الك   ربى ىف عم   ل التنظيم   ات وق   د ذك   ر بع   ض الب   احثني يص   رف ش   هراي م   ن خزان   ة ر س   ة اجلمهوري   ة .
ت  ه ردود الفع  ل األمريك  ى إزاء ثم وم  ا أحد2001ة مت  ت عق  ب اح  داث احل  ادى عش  ر م  ن س  بتمرب الش  يعية ىف املنطق  

تلك اهلجمة من إقصاء للمنابر السلفية وبعض املنابر اإلخوانية حتت فزاعة اإلخوان . عل ى ع اتق ذل ك كل ه انته زت 
غي اب املن ربى ألط راف العم ل اإلس المى لالتنظيمات الشيعية ىف الوطن العرىب ، ومنها تنظيم الشباب امل ؤمن ، ه ذا ا

السلفى واإلخواىن ، ورفع التنظيم ما عرف بعد ذلك ابلصرخة وهى "هللا أكرب ، املوت ألمريك ا ، امل وت إلس رائيل ، 
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آلالف م   ن الش   باب الن   اقم عل   ى اجل   ربوت النص   ر لإلس   الم ، اللعن   ة عل   ى اليه   ود "، وحت   ت ه   ذا الش   عار مت حش   د ا
وانتقل عمل التنظيم من طابعه الفكرى إىل طابعه السياسى ، وحتت ه ذه الالفت ة مت التجي يش األمريكى املتغطرس . 

م ب    دأ تنظ    يم  200٤-1999ملواكب    ة لقبائ    ل ىف ص    عدة وم    ا جاوره    ا . وب    ني ع    امى  ال    داخلى للتنظ    يم والتعبئ    ة ا
فية ، وخ الل ه ذه الف رتة الشباب املؤمن أيخذ طابعا عسكراي إىل جان ب تكثي ف ال دور الثق اىف ع رب املخيم ات الص ي

وق   د ، مث افتتح   ت العدي   د م   ن الف   روع ىف حمافظ   ات اجلمهوري   ة ،"ص   عدة "توس   ع نش   اط التنظ   يم ىف أرج   اء حمافظ   ة 
ش  هدت ه  ذه الف  رتة أوس  ع عملي  ة تغلغ  ل للح  وثيني ىف املراف  ق احلكومي  ةوأجهزة الدول  ة املدني  ة ومنه  ا العس  كرية ، م  ع 

 حمافظ ات ص عدة وعم ران وحج ة وص نعاء واجل وف ، وك ان م ن أب رز مس ات ه ذه تركيز مواز عل ى املراف ق التعليمي ة ىف
 املرحلة ما يلى :

: وذل   ك م   ن خ   الل التعبئ   ة املس   تمرة حبتمي   ة املعرك   ة وعمال   ة النظ   ام وع   دم ش   رعيته ، وىف إب   راز  التهيئـــة النف ـــية-
ملزم ة م ابني كتي ب  ٤٣دين وحده النموذج اخلميىن  كنموذج للعزة واخلالص ، وىف هذا اإلطار كان للحسني بدر ال

، خط   ر دخ   ول أمريك   ا ال   يمن ، اإلره   اب والس   الم ، ال ع   ذر وحماض   رة ، ك   ان أمهه   ا "الص   رخة ىف وج   ه املس   تكربين 
للجمي  ع أم  ام هللا ، ول  ن ترض  ى عن  ك اليه  ود وال النص  ارى ح  ىت تتب  ع مل  تهم ، ح  ديث الوالي  ة ..." إىل جان  ب ذل  ك  

دد الش    عار ب    دال ع    ن النش    يد ال    وطىن ىف ط    وابري الص    باح ابمل    دارس اخلاض    عة كان    ت ترف    ع أع    الم "ح    زب هللا " وي    ر 
وأقيم ت اللق اءات إلشراف احلوثى ، ونشطت مراكز الشباب امل ؤمن ىف العاص مة ، وص درت الكت ب والتس جيالت 

 الىت تنتقد املذهب الزيدى .

عاشوراء والغدير ، وكذا إهلاب احلماس الثورى كثرة ىف أعياد ومتثلت ىف إبراز مظاهر القوة وال التهيئة القتالية :-
والدعوة إىل شراء األسلحة ، حيث كان السالح شرطا ىف قبول العضو ىف التنظيم ، وكذا جتميع املوالني القادرين 
على القتال من أبناء القبائل ، وإقامة املناورات القتالية والتدريب على الرماية ، وكذا بناء التحصينات والكهوف 

 (1)م "صعدة "إىل مناطق عسكرية توزعت فيها امليليشيات سوار وشراء البزات العسكرية وصوال إىل تقسيواأل

حي ث ق ام احلوثي ون مبهامج ة مراف ق حكومي ة منه ا القص ر اجلمه ورى بص عدة وك ان ذل ك بع د  املناوشات األمنية :-
ين  اير ع   ام  17رف ابلص  رخة ىف ي  وم أس  بوع عل  ى قي  ام املواجه  ات املس  لحة م  ع الس  لطات .وك  ان أول ظه  ور مل  ا ع  

م عق   ب حماض   رة ألقاه   ا حس   ني ب   در ال   دين ىف مدرس   ة اهل   ادى مبنطق   ة " م   ران "بعن   وان " الص   رخة ىف وج   ه 2002

                                                           

مشروع الدويلة: نصر طه  مصطفى ،شبكة اإلنرتنتالتمرد احلوثى من الشباب املؤمن حىت  (1)  
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الش عوب العربي ة واإلس المية ، وه اجم في ه املستكربين" تطرق خالهلا إىل الطغيان األمريك ى واهل وان ال ذى تع اىن من ه 
تواطؤ احلكام ، وأشاد مبوقف إيران وحزب هللا ، مستعرضا اآلايت القرآني ة الداعي ة إىل اجله اد ، ومفض يا إىل ض رورة 

هللا أك    رب ، امل    وت ألمريك    ا ، امل    وت إلس    رائيل ، النص    ر  " مواجه    ة اجل    ربوت األمريك    ى اإلس    رائيلى برتدي    د ش    عار 
اللعنة على اليهود"، وموجها األتباع إىل ضرورة ترديده ىف املساجد ، مشددا على ض رورة أال تتج اوز ردة لإلسالم ، 

 .(2)فعلهم اجلهادية ضد أمريكا مسألة ترديد الشعار 

ومبوجب املبدأين بدأت خالاي التمرد يف التشكل شيئا فشيئا يف غفلة من الدولة اليت مل يدر خبلدها حلظة واحدة 
من ميكن أن يقود متردا بغرض استعادة ما يعتربه حقا شرعيا له يف احلكم، رافعا راية اخلروج على الظامل أن هناك 

  ابلقوة متأثرا بتجربة الثورة اإليرانية وحزب هللا يف العمل السياسي

أيب  م  ن كب  ار علم  اء الش  يعة، ج  ارودي امل  ذهب، ي  رفض الرتض  ية عل  ى الش  يخني وب  در ال  دين ب  ن أم  ري ال  دين احل  وثي
 ويه  اجم الص  حيحني والس  نن يف كث  ري م  ن مؤلفات  ه، وي  تهم اإلم  ام البخ  اري ومس  لم -رض  ي هللا عنهم  ا-بك  ر وعم  ر 
ومن ه ورث ابن  ه حس ني ه  ذا  إرض اًء للس  الطني، ص لى هللا علي  ه وس لم  ب عل ى رس  ول هللاابلتق ول والك  ذ رمحهم ا هللا

املذهب، وسار عليه أنصارهم وأتباعهم، وك ان م ن ض من املؤسس ني أيض اً حمم د حي ىي س امل ع زان، وه و مفك ر زي دي 
 معتدل، اختلف مع حسني احلوثي، وانشق عن التنظيم بعد ذلك.

مارس  ة نش  اطه، ومتك  ن م  ن وتف  ر  ب  در ال  دين احل  وثي وأبن  ا ه للقي  ام عل  ى تنظ  يم "الش  باب امل  ؤمن"، ال  ذي اس  تمر يف 
استقطاب الشباب والقبائل والوجاهات االجتماعية يف صعدة، واملشكلة أن كل ذلك كان يتم برعاية ش به رمسي ة يف 
حينها، وبدعم من احلكومة نفسها، وكان اهل دف منه ا التص عيد ض د ح زب التجم ع اليم ين لإلص الح املع ارض ذي 

الراح ل مقب ل ب ن ه ادي ال وادعي ال يت ال يبع د مركزه ا ب دماج الش يخ ي ة بزعام ة الطابع السين املعتدل والسلفية التقليد
س  وى بع   ض الكيل   وات ع   ن احل   وثي، وك   ان الغ   رض منه   ا ح   دوث الت   وازن يف الرتكيب   ة الس   كانية عل   ى زع   م احلكوم   ة 

 اليمنية.

 

  :للحركة احلوثية اخللفية التارخييةاملبحث الثاىن : 

                                                           

،ط نشوان احلمريى ، صنعاء اليمن 1٣٣، 1٣2راجع الزهر واحلجر ، عادل نعمان األمحدى ، ص  (2)  
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املوضوعية للجذور واملنابع السياسية املذهبية للجماعة احلوثية من شأنه أن يسلط ما من شك أن الدراسة التحليلية 
األضواء على واحدة من أهم جتارب التشيع السياسي املعاصر، وحتوراته املذهبية والفكرية العقدية املوظفة ابجتاه 

رية يف الوحدة االجتماعية حتقيق مشروع سياسي غري وطين ذي أبعاد إقليمية، وموجه إلحداث اخرتاقات نوعية كب
اجلذور السياسية املذهبية للمشروع السياسي  .والسياج العقائدي واألمين واإلسرتاتيجي لليمن والدول اجملاورة

لعناصر االرهاب والتخريب احلديثة وإن تعددت واختلفت فروعها وتشعباهتا التارخيية واملعاصرة، احمللية والداخلية، 
 :أمرين مها التشيع السياسي والتكوين الفكرى للحوثية  تمثل يفإال أن مصدرها الرئيس ي

:أواًل: التشيع ال ياسي   

وميثل األرضية اليت يقوم عليها ، واألهداف اليت تصبو إليها خمتلف احلركات السياسية الدينية الشيعية املعاصرة 
ابختالف وسائلها وشعاراهتا السلمية وغري السلمية، ويقوم على أساس االحتكار ألحقية إدارة شؤون األمة 

رة إرادة الشعوب وحقوقها يف اختيار من حيكمها، وحكمها سياسيًا وروحياً، يف ساللة تنتمي آلل البيت، ومصاد
 (1)"احلق اإلهلي"وإلغاء حقيقة أن السلطة حق عام لكل أفراد األمة، والتأسيس ملشروعية ما يدعيه غالة الشيعة 

،  وعلى الرغم آلل البيت والسعي إىل استعادته أبية وسيلة من الوسائل املمكنة واملتاحة، املشروعة وغري املشروعة
إمجاع غالبية الفرق واجلماعات الشيعية حول هذه القضية احملورية اخلطرية "السلطة السياسية والروحية" يف  من

اجملتمعات اإلسالمية، ابعتبارها حقًا حمتكرًا آلل البيت، إال أن تبايناهتا واختالفاهتا تتمحور يف درجة القرابة 
ق دون غريهم، وضعت هذه املشاريع السياسية الضيقة واخلصوصية اليت حتدد أصحاب املصاحل، وأصحاب هذا احل

املختزلة أهدافها يف السلطة السياسية والروحية ابعتبارها حقا إهليا والتمرتس يف الدفاع العقائدي عنها ابعتباره 
واجبا دينيا، هذه املشاريع وأصحاهبا ظلت على الدوام، وال زالت حىت اآلن، السبب واحملرك الرئيس للفنت 

ماعية والدينية، ومصدرًا للتطرف والتعصب بشىت صوره وأنواعه، فمع التطور الذي شهدته اجملتمعات االجت
اإلسالمية يف بنيتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية، وشيوع املمارسة الدميقراطية واالنتخاابت احلرة.. 

ملة ملشروع التشيع السياسي يف بناء سلطاهتا اإلمامية تراجع األمل عند النخب االجتماعية والسياسية الدينية احلا
اخلاصة، واستعادة ما تعتقده حقها اإلهلي والشرعي يف القيادة السياسية والروحية للشعوب، وهو األمر الذي قاد 
إىل اتساع وتنامي حدة الصراعات والفنت والتمردات املسلحة على الشرعية الدستورية والوطنية اليت تغذيها بعض 

 ( . قوى التشيع السياسي يف العديد من األقطار، )التمرد احلوثي املسلح منوذج لذلك
 : من ذكرمها  هناك حقيقتان مهمتان ال بد:" أمحد الدغشى \وعن اخللفية التارخيية للحوثية يقول د

                                                           

احلق يف حكم الناس وفق مشيئته والبااب، األول يدعي أن له  األورويب عدة قرون يعبد اهلني من البشر: االمرباطورظهرت ىف أوروابحيث كان   نظريةاحلق اإلهلى : 
  (1) .السماء والثاين يبارك خطواته ويلزم الشعب إبطاعته ألن ذلك أيمر به هللا ومتليه وخيضعهم هلواه،
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 )نس بة إىل اإلم ام حمم داحلقيقة األوىل: مث ة مك وانن م ذهبيان س ائدان يف ال يمن ع رب اترخيه ا اإلس المي مه ا الش افعية 
للهجرة( والزيدية )نسبة إىل اإلم ام زي د ب ن عل ي ب ن احلس ني ب ن عل ي ب ن  2٤0بن إدريس الشافعي الذي تويف سنة 

للهجرة(، ع ا  يف ظلهم ا اليمني ون من ذ نش أهتما عل ى ا و م ن الت  خي الع ام دون  122أيب طالب الذي تويف سنة 
واملش احنات ب ني ح ني وآخ ر، وع ادة م ا يس هم يف أتجيجه ا تس ييس أي  أن يعين ذلك خلو األجواء م ن املناكف ات
ذلك أنه قد متكن بعض األئمة الزيدية من السيطرة عل ى بع ض املن اطق -من املذهبني حني تدول الغلبة ألي منهما 

ق حي  ىي م  ام اهل  ادي إىل احل  نس  بة إىل اإليف ال  يمن وجع  ل امل  ذهب الرمس  ي للحك  م فيه  ا ه  و امل  ذهب الزي  دي اهل  ادوي )
 .(1)للهجرة( حقبة تزيد عن ألف عام 298بن احلسني بن القاسم الرسي تويف سنة 

ميكن تقسيم عوامل ظهور احلوثية إىل عاملني: ذايت داخلي، وآخر خ ارجي ط ارئ. م ع اإلش ارة إىل  احلقيقة الثانية :
 :د، ، وذل  ك عل  ى النح  و اآليتأن  ه يتع  ذر الفص  ل الكام  ل ب  ني الع  املني، ألن مث  ة ت  داخالً ال خيف  ى عل  ى مت  ابع جي  

أواًل، العام   ل ال   داخلي وج   ذور التش   يع السياس   ي: الش   ك يف أن الفرق   ة الزيدي   ة متث   ل واح   دة م   ن فِ   رق التش   يع، وإن  
كان  ت األع  دل واألكث  ر ق  رابً، ب  ني ف  رق الش  يعة األخ  رى. وإذا غضض  نا الط  رف ع  ن الرتاث  ني اجلعف  ري اإلث  ين عش  ري 

اهلادوي، من حيث اخل الف الش هري ب ني امل ذهبني، لتتج ه األنظ ار ص وب الواق ع السياس ي اإلمامي، والزيدي مبا فيه 
س  نلقى تق  ارابً تلقائي  اً ملحوظ  اً ب  ني فرق  ة الزيدي  ة اهلادوي  ة املعاص  رة حين  اً، والزيدي  ة اجلارودي  ة حين  اً آخ  ر، وب  ني الفرق  ة 

، م ن خ الل أرض ية التش يع، بص رف النظ ر ع ن األشهر واألكثر اتساعاً وه ي الش يعة اإلمامي ة اجلعفري ة اإلث ين عش رية
م   ا  ل   ص إلي   ه، أن أرض   ية التش   يع ب   ني امل   ذهبني اجلعف   ري اإلم   امي اإلث   ين  .اخ   تالف امل   ذهبني وفلس   فة ك   ل منهم   ا

 .عش          ري والزي          دي اهل          ادوي، س          اعدت عل          ى تق          ارب يف الوجه          ة ب          ني امل          ذهبني يف اجلان          ب السياس          ي
سياس  ي الزي  دي احلص  ر يف البطن  ني، إال أن م  ا ي  رتدد عل  ى ألس  نة بع  ض وم  ع أن  ه م  ن املق  ررات الس  ائدة يف الفك  ر ال

رموز التيار احلوثي من أن تلك مسألة اترخيية، وأن الدستور والقانون مها اليوم املرجعان احلاكم ان ملس ار العالق ة ب ني 
دلي  ل احلرك  ة احلوثي  ة، و احل  اكم واحملك  وم، أم  ر ج  دير ابالهتم  ام، بي  د أن  ه ال يس  تقيم م  ع تص  رحيات أك  رب املس  ؤولني يف 

هو املرج ع الش يعي الزي دي األعل ى ب در ال دين ب ن أم ري ال دين احل وثي وال د حس ني ح ني وج ه ذلك ما ردده احلوثى و 
؟ «ك  ان، ول  و م  ن غ  ري آل البي  تإنس  ان  أعتربه  ا فت  وى من  ك، أن  ه جي  وز أن حيك  م أي »إلي  ه الص  حايف س  ؤاله ق  ائاًل: 

هن اك نوع ان، ن وع يس مى اإلمام ة، وه ذا خ اص تل البي ت، ون وع »ق ائاًل: فأجابه بدر الدين احلوثي بتفصيل ذلك 
يسمى االحتساب، وهذا ميكن يف أي م ؤمن ع دل، أن حيتس ب ل دين هللا، وحيم ي اإلس الم وأيم ر ابملع روف وينه ى 

ال يوج  د » :فس  أله الص  حايف: كي  ف توف  ق ب  ني ه  ذين الن  وعني؟ فأج  اب«. ع  ن املنك  ر، ول  و مل يك  ن م  ن البطن  ني
ويؤك د ه  ذا املوق ف حقيق  ة أن األص ل ه  و احلص ر يف اث  ين عش  ر ب . رض، ألن  ه إذا انع دم اإلم  ام يك ون االحتس  اتع ا

                                                           

مكتبة خالد بن الوليد،دار الكتب اليمنية ، بتصرف ،11أمحد حممد الدغشى ص\احلوثيون دراسة منهجية شاملة ، د  (1)  
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االنتخ   اب »إمام   اً عن   د اإلث   ين عش   رية، أو البطن   ني عن   د الزيدي   ة اهلادوي   ة، وذل   ك ع   رب عن   ه العالم   ة احل   وثي بقول   ه: 
 .والدميوقراطية طريقة، لكن اإلمامة طريقة اثنية

م ن منطل ق اعتق اد الفك ر احل وثي مبش روعية سياس ية خاص ة، فإن ه  وين العلمي والفكـر  األيـديولوجي:لتكاثنيا:  ا
قد عمد إىل حماولة تنشئة أتباعه تنشئة تعتمد عل ى بع ض امل وروث يف اجلان ب ال ذي مينحه ا تل ك املش روعية، ب ل إن 

جت  اه بع  ض األفك  ار املتش  ددة املنص  وص  املفارق  ة تب  دو يف ك  ون حس  ني احل  وثي ووال  ده ب  در ال  دين ك  اان ي  داً واح  دة،
عليها يف بعض املوروث، غري أهنا كانت حمل نقد وحتفظ من املرجع الشيعي األعلى جم د ال دين املؤي دي، م ا جعله م 
مجيع  اً يس  عون إىل إقناع  ه، لرف  ع ذل  ك العت  ب وال  تحفظ ع  ن من  اهجهم اجلدي  دة، بع  د أن راجعه  ا وص  ادق عليه  ا ب  در 

 .الدين احلوثي

 تصدير الثورة اليت تبنتها الثورةوميكن عزو جوهر عوامل الظهور اخلارجية إىل فكرة  :: العامل اخلارجى لثااث
 ياً، ابلنسبة للرجل املؤسس )حسنيم، وإن ظل التأثر هبا سياس1979اإلسالمية يف إيران عقب انتصارها عام 

 .(1)احلوثي( على وجه التحديد
 مصادر متويل احلركة احلوثية :

اهتمت احلكومة اليمنية السابقة حركة التمرد احلوثى أبهنا مدعومة من جهات خارجية ، وتفيد بعض املصادر أن   
، ويقول  وإيران الدعم يصل جلماعة احلوثى عرب جتار ورجال أعمال شيعة ىف كل من الكويت والبحرين والسعودية

اعتمدت عليها احلركة احلوثية سواء ىف مرحلة تتمثل مصادر التمويل الىت  )" :صاحب كتاب " الزهر واحلجر 
تتمثل ىف شبكة من  أو عند فتح املراكز وإقامة املخيمات وإعالة األتباع وشراء األسلحة . ، النشأة واإلعداد

املصادر رمبا كان أوهلا الريع املتحصل إىل يد أسرة بدر الدين احلوثى من ابب " اخلمس والزكاة " الىت يدفعها 
حمافظة غنية ذات زراعة واسعة مثل حمافظة صعدة ، وكذلك ما حتفل به احملافظة من انتعا  جتارى جراء  األتباع ىف

موقعها احلدودى مع اململكة العربية السعودية ، اثنيا : املصدر الثاىن من مصادر التمويل يتمثل ىف تربعات األتباع 
، والىت كانت ختصص لصاحل طلبة العلم مضافا إليها ما  وإيرادات اجلمعيات اخلريية التابعة لتنظيم الشباب املؤمن

اثلثا : املساعدات اخلارجية من املؤسسات التابعة ألسرة محيد الدين الىت   يتحصل من النذور واألوقاف وغري ذلك
مرتبات لبعض مشايخ ، وكثريا ما اعتمدت  "مؤسسة احلسىن جبدة"، وأبرزها 1962كانت حتكم اليمن قبل ثورة 

ة ، وكذا االتفاق على مواصلة النضال واإلعداد إلقامة مجعيات خريية ، رابعا : املساعدات املقدمة من احلوثي
اجلمعيات واهليئات الشيعية ىف اخلارج والىت تقدم الدعم املادى والفكرى بنسبة أو أبخرى منها : مؤسسة أنصارين 

                                                           

.12املرجع السابق ، ص (1)  
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لندن (، مؤسسة زيد بن على )األردن ( ، مؤسسة الثقلني ومقرها  ، أبو القاسم احلوثى )( قم اإليرانية )ومقرها ، 
  . (1) )الكويت ( ، رابطة آل البيت )لندن (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      أبرز شخصياهتم    املبحث الثالث :  

ه ( 1٣٤5مجادي األوىل سنة) 17زعيمهم : هو بدر الدين بن أمري الدين بن احلسني بن حممد احلوثي ولد يف  -
( عامًا ، 8٣)ثالثة ومثانني م مبدينة ضحيان ، ونشأ يف صعدة يبلغ من العمر حاليًا قرابة 2٣/11/1926املوافق 

ستماله اإلثين عشرية إليهم اقام هبا سنوات عدة ، و نشأ بدر الدين زيداًي يف فرقة اجلارودية ، رحل إىل طهران وأ
ثين خالل إقامته يف طهران ، يطعن يف الزيدية لعدم إعطائهم آل البيت حقهم اإلهلي يف احلكم ، متأثراً ابإلمامية اإل

                                                           

172، 171الزهر واحلجر ، عادل نعمان األمحدى ، ص   (1)  
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عشرية ، ومن مؤلفاته : التيسري يف التفسري ، حترير األفكار عن تقليد األشرار، الغاضب اخلاضب هبامات 
استطاع الرافضة أن يؤثروا على بدر الدين احلوثي من جوانب  واصب، أحاديث متازة يف فضائل أهل البيت.الن

 (1).ية السعود يةزعيم الروافض يف اململكة العرب تلميذه الرافضي االثىن عشري حسن الصفار عدة لعل أبرزها
م واليت 199٤املؤيد لالنفصال يف حرب صيف  واجلانب اآلخر هو احتضان إيران لبدر الدين احلوثي إثر موقفه

 منًا ودولة تستقبله وتفتح له صدرها عارضة عليه كل ماآإيران، فوجد مالذاً  فر بدر الدين احلوثي على إثرها إىل
أبحضان الروافض السيما وقد صنف هذا  تقدر عليه يف سبيل نصرته وتبنيه، فلم جيد بدر الدين ضرياً من أن يرمتي

 الزيدية "اجلارودية" ومل ير احلوثي كبري فرق السيما وأن الطرفني يتفقان يف ي يتحدث عن التقارب بنيالكتيب الذ
، النيب صلى هللا عليه وسلم  أبرز العقائد اليت جتعلهم يف مفرتق طريق مع خصومهم من أهل السنة، كسب صحابة

قارب يف غريها من العقائد كإنكار ر ية هللا عز احلوثي من ت إضافة إىل ما أثبته،  الشريف والنيل من رواة احلديث
 أبقوال اهلادي يكتف احلوثي هبذا التأصيل للتقارب والتطابق بني الفكرين واملعتقدين، فضرب وجل وغريها، ومل

نفسه يف الروافض اليت تثبت أبن مثة  واإلمام زيد بن علي بل، (4)" محيدان"والسيد (3)  "عبد هللا بن محزة"و(2)
أئمته وشيوخه إن كان زيداًي أصياًل، لكن كما أشرت سابقًا أبن  هما أثبت جوهرية بني الفرقتني ليثبت عكس فروقاً 
حيتمل أكثر من هذا، وهللا  الدين احلوثي كان جاروداًي بعد أن امل كالمه على أحسن ما حيتمله وهو ال بدر

 (5) بعباده خبري بصري
 قائدهم األول هو:  

م ، تلقى تعليمه يف 196٣هو االبن األكرب لبدر الدين احلوثي، من مواليد عام : حسني بدر الدين احلوثي  
املعاهد العلمية من االبتدائية وحىت الثانوية، كما درس املذهب على يد والده وأرابب املذهب يف صعدة، حصل 

الدكتوراه أيضاً، مث ترك مواصلة الدراسة وقام على درجة املاجستري يف العلوم الشرعية، وكان حيضةر لنيل درجة 
أمةا شخصيته كما يرى  بتمزيق شهادة املاجستري، العتقاده أبن الشهادات الدراسية عبارة عن جتميد للعقول .

املؤلف فقد متيةزت حبضور الفت ابلنظر إىل أسباب خمتلفة، لعلة يف مقدمتها تلك النزعة الثورية املتمردة، يف واقع 

                                                           

ابلقطيف ، وهو رجل دين شيعى وكاتب سعودى معاصر1958ولد سنة حسن بن موسى بن الشيخ رضي الصفار،   (1)  

  (2)على بن حممد اهلادى ، عاشر أئمة الشيعة االثناعشرية 

الشيعة الزيدية ىف اليمن .( من مراجع ه  61٤ -561عبدهللا بن محزة بن سليمان ) (3)  

من زيدية اليمن  محيدان بن حيىي القامسى عامل شيعى معاصر  (4)  

  (5) 72 \ 2التشيع ىف صعدة، عبدالرمحن اجملاهد،
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ااًب يف أسلوبه، غري معهود عادة يف األوساط التقليدية، ويف مثل بيئته بوجه اجتماع ي ابئس، وامتالكه خطااًب جذة
 (1) خاص؛ ما قدةمه كشخصية )كاريزمية( خارقة للعادة

م(، أنتخب عضوًا يف 1990يف أتسيس " حزب احلق " عام ) ةأسهم بفاعلية مع رموز وشخصيات مثقفة زيدي 
م(، مثاًل عن" حزب احلق " يف دائرة مران مبحافظة صعدة ، وتلقى دعماً 1997 – 199٣رتة )جملس النواب للف

من املؤمتر الشعيب العام، يعد نفسه مصلحًا وجمددًا لعلوم املذهب وتعاليمه، وينقم على الزيدية قرهبم من املعتزلة 
 . ابعتبار أن املعتزلة من فرق أهل السنة

وغريها من . ابب الصفات، والقدر، والر ية، والشفاعة، وخروج املوحدين من النار مع العلم أن حسني احلوثي يف
 عقيدة، يتمتع أبسلوب جذاب يف طرحاملسائل اليت اختلف فيها أهل السنة مع املعتزلة . هو يف كل ذلك معتزيل ال

 (2) "قم"أشهر يف  عدة وتوصيل األفكار، والتالعب ابلعواطف، وأتسيس القناعات، زار إيران ومكث مع أبيه
م( وهي مجعية لتأهيل الشباب بدراسة العلوم 1991من املؤسسني لتنظيم " الشباب املؤمن" يف عام )يعد ،

، وبعد أتسيس التنظيم تفر  حسني احلوثي إللقاء الدروس واحملاضرات بني مؤيديه وأنصاره ةالشرعية وفق ر ية زيدي
قاد التمرد ضد احلكومة اليمنية. وقتل يف احلرب ، اصة من الر سة دعى اإلمامة وكان يتلقى دعماً وتسهيالت خاو 

 (3) (سنة٤6) ستا وأربعني انهزم( عن عمر 200٤األوىل عام)
 القائد الثاين للحوثيني هو :     

، تلقى تعليمه يف تقريبا  الثالثني من عمره هو اآلن ىف سنم ، 1979ولد يف صعدة عام   :عبد امللك احلوثي 
تجاوزًا شخصيات م(، تزعم التيار احلوثي م200٤الدينية الزيدية ، بعد وفاة أخيه حسن احلوثي عام ) املدارس 

التيار، ومن بينها عدد من أشقائه الذين يكربونه سناً، وأصبح القائد الفعلي حلركة التمرد، خطيب   ابرزة أخرى من
لنقل وجهة نظر  م( موقع املنرب اإللكرتوين2007مفوه لديه القدرة على حشد املناصرين واألتباع، أسس عام )

 حركته للعامل.
عاماً(، شقيق حسني احلوثي، وعضو جملس ٤9): ومن الشخصيات البارزة يف هذه احلركة : حيي احلوثي       

م، بعد 200٤منذ أواخر " برلني "النواب عن املؤمتر الشعيب العام، يعيش خارج اليمن، ويقيم يف العاصمة األملانية 
 ملسئول السياسي جلماعة احلوثيني.أن طلب اللجوء السياسي، ويعد ا

 القائد الثالث : عبدالكرمي جدابن 

                                                           

) مقال على موقع راغب السرجاين،شبكة املعلومات الدولية االنرتنت( ٣راغب السرجاين ،ص\قصة احلوثيني، د  (1)  

إيران واحلوزة العلمية ىف قم تعتربواحدة من أهم املراكز العلمية الشيعية بعد النجف األشرفقم : إحدى مدن   (2)  

مكتبة خالد بن الوليد،دار الكتب اليمنية  1٣ص محد الدغشي ،أالظاهرة احلوثية ، د/   (3)  
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عبد الكرمي جدابن شخصية شيعية شبابية كثريًا ما دار حوهلا اجلدل يف صحة ارتباطها بتنظيم الشباب املؤمن من 
رازح  -الكرمي أمحد جدابن، من مواليد النظريهو عبد ة . د احلرب البسوس اليت دارت يف صعدعدمه، السيما بع

بصعدة، اعتقله األمن السياسي عام  "رازح" (267 )وهو عضو جملس النواب عن الدائرة م1965صعدة عام: 
يعترب جدابن من  .م على خلفية مشاركته يف أحد املؤمترات إبيران، وعضو جلنة أتليف مناهج الرتبية والتعليم1988

الذين انتموا إليه يف وقت مبكر وعملوا من خالله إىل أن مت  ، لتوجه الشيعي الواضحشباب حزب احلق ذو ا
  .(1)التوجه الرافضي اجللي ىخروجهم عنه وتشكيلهم لتنظيم الشباب املؤمن ذ

 الف جدابن مع حزب احلق:خ 
يسيطر عليه قيادات كان جدابن يرى مع زمالئه من ذوي الطاقات املتوقدة والطموحات الكبرية أبن حزب احلق 

معتقة ذات منط تقليدي قدمي، وأنه البد من إصالح مسار حزب احلق من الداخل والتخلص من هذه القيادات، 
وكان من ضمن وسائله يف ذلك حضوره لبعض املؤمترات يف إيران، وشعور اإليرانيني أبن هؤالء الشباب هم خري 

عل بدأ هؤالء خيرجون من كهف التقية من خالل النشرات وابلف .من حيقق هلم األهداف اإليرانية يف اليمن
والدورايت واألنشطة املختلفة اليت بد وا يظهرون فيها عقائدهم االثىن عشرية، ويثنون على إيران وحزب هللا، 

 .(2)ويزعمون أنه ال خالص لألمة إال من خالل هنج ما هنجوه يف سبيل التغيري او األفضل
 
 
 
 
 
 
 
 

 منتدى الشباب املؤمن املبحث الرابع :  

م ( على يد 1992_ خالل العام )  أفادت كتاابت من أرخوا عنهمكما _ مت أتسيس منتدى الشباب املؤمن
وتشري املعلومات إىل أن  ،حممد بدر الدين احلوثي وبعض رفاقه كمنتدى لألنشطة الثقافية، مث حدثت به انشقاقات

                                                           

1٣6 \2التشيع ىف صعدة ، عبدالرمحن اجملاهد ،  (1)  

1٤2 \2التشيع ىف صعدة ،  (2)  
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مجاعية مع أبنائه، معلنًا انتهاء أي عالقة له حبزب احلق، على  م ابستقالة1996عام بدر الدين احلوثي تقدم يف 
 :ألولا :اخلالف استند إىل بعدينهذا أن  ،ويبدوبينه وبني املرجع املذهيب جمد الدين املؤيدي خلفية خالف

احلوثي املكتوبة واملتداولة، حسني  منهجي، يتمثل يف القضااي الفكرية واملذهبية، اليت عربت عنها دروس وحماضرات
سب "وعلمائه املعاصرين، معلنًا عن ميوله ألقوال الشيعة الرافضة من  واليت يعرتض فيها على املذهب الزيدي

بعصمة األئمة وعودة  رضي هللا عن اجلميع، والقول –وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وأمهات املؤمنني  الصحابة
تنظيمي، يتمثل يف سيطرة قيادة حزب  :الثاين".   ا وعلماء احلديثاملهدي! والضحك من كتب السنة ورجاهل

 وتفر  بدر ."تقليدية كما يراها حسني بدر الدين احلوثي و"الشباب املؤمن "احلق" على األنشطة واألعمال بصورة
ستقطاب مارسة نشاطه ومتكن من ا الدين احلوثي وأبنا ه للقيام على تنظيم "الشباب املؤمن"، الذي استمر يف

وللمذهب الزيدي"، والقبائل والوجاهات االجتماعية يف صعدة. وقد  الشباب "وغالبيتهم ينتمون لألسر اهلامشية
استقالاًل كاماًل عام  بدر الدين احلوثي خمصصات مالية شهرية حكومية بعد استقالته ابلتنظيم تلقى حسني

 (1)  .م هدفاً ومنهجاً وفكراً 2000
وأرسل  ، ليؤسس مراكز ماثلة ملركزه يف عدة حمافظات،" صعدة"بتوسيع نشاطه خارج منطقة  وبدأ حسني احلوثي

توافدوا على اليمن بعد حرب اخلليج الثانية  إليها بعض طلبته املقربني مع جمموعة من األساتذة العراقيني الذي
من  باب املؤمن" التنظيمية عدداً وقد مشلت أنشطة "الش  .املتحدة على العراق واحلصار اجلائر الذي فرضته األمم

املساجد واملراكز اخلاصة اليت أنشئت  ، ومتت عرب"صنعاء وصعدة وعمران وحجة وذمار واحملويت "احملافظات منها
 (2) تنظيم "الشباب املؤمن" على إحياء مناسبة "يوم الغدير" وعملى ، يس املذهب الزيدي وفق ر ية احلوثلتدر 

ألنواع وفرية من  حتولت إىل جتمع القبائل املوالية للحوثي، واستعراض للقوة وعرضمبظاهر  يف حمافظة صعدة،
يف نربة حتد واضحة، كما أن إحياء املناسبة يف حمافظات  األسلحة اخلفيفة واملتوسطة والثقيلة وإطالق النار بكثافة

 .احلوثي وفكره ودعوته أخرى مل يكن مبعزل عن
املنتدايت الصيفية يف أكثر من منطقة، وكان بدر الدين يضفي  لى إقامةكما عمل تنظيم "الشباب املؤمن" ع

الشباب وأغلبهم من  املذهبية، ويبارك جهودها، وحيث القبائل على تسجيل أبنائهم فيها. وكان عليها الشرعية
وكيف حتكي كيف مت سقوط نظام الشاه يف إيران،  صغار السن يشاهدون يف هذه املنتدايت أفالم الفيديو اليت

 املمثلني وهم يواجهون زحف الدابابت، وال ينحنون بر وسهم أمام كثافة ، وتظهر صور"اخلميين "قامت ثورة
ألمريكا"، وتظهر بعض الصور  النريان، وتصيب أحدهم الرصاصة فينزف دمًا وهو يهتف: "هللا أكرب، املوت

 –أو غريه  -! وكان عبد الكرمي جدابن زحف جيو  الشاة وشباب الثورة قد ربطوا أرجلهم لكي ال يفروا أمام

                                                           

15ص )الظاهرة احلوثية( ، د/ امحد الدغشي ،  (1)  

  (2) يوم الغدير : هو يوم عيد عند الشيعة حيتفلون به ويعتربون صيامه من أفضل األعمال ويعتقدون أن النىب نص على إمامة على فيه



- 129 - 
 

الثورة اخلمينية،  على هذه األشرطة، وحيث الشباب يف املنتدايت على التشبه إبخواهنم شباب يقوم ابلتعليق أحياان
 (1) والوقوف يف وجوه الطغاة

سية حتمل م( حتول املنتدى على يد حسني بدر الدين احلوثي من الطابع الثقايف إىل حركة سيا1997ويف عام )
شعار " هللا  2002وقد اختذ املنتدى منذ )  تنظيم " الشباب املؤمن " واهتم املنتدى مبخالفة املذهب الزيدي.  اسم

الذي يردده عقب كل  (كا ... املوت إلسرائيل ... اللعنة على اليهود ... النصر لإلسالم ير أكرب .... املوت ألم
 صالة. 

 تنظيم الشباب املؤمن ويروجون هلا:برز املنطلقات اليت يؤمن هبا أ

طرح قضااي األمة وحالة املسلمني ، حىت يقول الناس إهنم مهتمون أبمور املسلمني ، وبعيدون عن إاثرة   -
 اخلالف.

 بث املسائل اخلالفية يف أمساء هللا وصفاته ، ومن مث نفيها عن هللا. -

 القدح يف الصحابة بطرق مؤثرة . -

 للخروج على احلاكم . امتهيد اس على النظام ، كغالء األسعار ، والفساد املايل.إاثرة ما يؤلب الن -

 إاثرة النعرات واخلالفات حتت شعار آل البيت ونصرهتم. -

 من القوة والتحدي يف مناسباهتم كاالحتفال بعيد الغدير فيبدأ إطالق الرصاص واملتفجرات. إظهار نوع  -

ثين عشرية ، ومن هذه املؤلفات: ) الغدير ، أنيق واليت تتضمن عقائد اإلالرتويح للمؤلفات احلديثة بشكل  -
 (2) العصمة ، البداء ، اإلمامة ، املتعتان (

أعالم  إىل أن ترفع األسىن ، ووصل األمر إظهار الوالء حلزب هللا اللبناين، وذلك ابلثناء عليه، واعتباره املثل -
 . ورفعها أيضاً يف املظاهرات،  حزب هللا اللبناين على بعض املراكز

 

 

                                                           

٣98رافضى املرة ، أنور قاسم ، صالعامل اإلسالمى حتدايت الواقع واسرتاتيجيات املستقبل تقرير عن جملة البيان ،مثار التغلغل ال  (1)  

بتصرف .5٣احلوثيون النشأة العقيدة األهداف ، هدى املالكى ، ص  ( (2)  
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 اىن : عالقة احلوثيني أبعداء اإلسالمــالفصل الث

 شيعة ىف إيرانلة بني احلوثيني والـالصاملبحث األول :

 يني ابليهوديةـلة احلوثـاىن :صـث الثــاملبح

 املبحث الثالـث : ح ني احلوثي والثورة اإليرانية
والتمـرد األول: ح ني احلـوثي ـرابع ث الـاملبح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيعة ىف إيراناملبحث األول :الصلة بني احلوثيني وال

حتالف احلوثيون مع أعداء اإلسالم ىف الداخل واخلارج ، فعلى الصعيد الداخلى كانت هناك صالت تربط بني 
احلوثيني وبني  الشيعة الروافض ىف إيران، وعلى الصعيد اخلارجى حتالفوا مع اليهود الصهاينة ، ويركز هذا املبحث 
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احلوثيني واجملوس ، ولقد انبعث هذا احلقد االجملوسى هناك صلة وثيقة تربط بني .  شيعة الروافضعلى عالقتهم ابل
القائد امليداىن السابق للتمرد  "عبدهللا احملدون"وبرزت دالئل توغله ىف عقائد احلوثيني بوضوح ، فقد صرح الشيخ 

حيارب الستعادة حضارة فارس "عبدامللك احلوثى "(بصعدة أبن م 200٤منذ عام  احلوثى ىف منطقة) بىن معاذ
الشرسة على  "حسني بن بدر الدين احلوثى"وقد جتسد هذا احلقد اجملوسى ىف محلة إيراىن غري حمدود .بدعم 

رضى هللا عنه الىت هدم هبا دولة اجملوس  وىف عويله من فتوحاته الفاروق عمر رضى هللا عنه أبساليب خمتلفة ، 
حلركة احلوثية حركة قامت تثأر لدولة وكسر هبا جربوت كسرى إىل األبد مبا اليبقى ىف النفس أدىن شك أبن ا

بن عمر –اجملوس وتعيد حضارهتا الوثنية ، حيث قال كلمة تنضح ابحلقد اجملوسى على من دالت على يده الكرمية
الفاروق هو الذى جعل هذه األمة تفارق عليا رضى هللا (قال احلوثى :دولة اجملوس ،  – رضى هللا عنه  اخلطاب

على الشام وهو يعلم من  -رضى هللا عنه-تفارق عزها وجمدها ، من يوم أن وىل معاويةعنه ، وتفارق القرآن ، و 
هو معاوية ؟ إذن كل بلية أصيبت هبا هذه األمة ، كل ااطاط وصلت إليه هذه األمة ، كل كارثة مرت هبا هذه 

 (1)عمرقبل أىب بكر نفسه  األول عنها هو عمر، واملسئول عنها ابألولية هو  األمة مبا فيها كربالء ، إن املسئول
كربت كلمة خترج من أفواههم إن تنطوى عليه نفسية الشيعة جتاه الفاروق عمر رضى هللا عنه ،  هذا حقد دفني  .

تقيأمن احلقد ( 2002-1-1٣وىف دروس من هدى القرآن للحوثى )الدرس األول بتاريخ  يقولون إال كذاب . 
ما يلتقى مع ما قاله أحفاد –رضى هللا عنهما  –صاحبيه أىب بكر وعثمان عمر رضى هللا عنه وعلى على الفاروق 

اجملوس من منتهى احلقد على هؤالء اخللفاء الذين إليهم يرجع بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عز أمة اإلسالم 
اإلسالم وجمدها ، وعلى أيديهم حتطمت خمططات احلاقدين على اإلسالم الذين ظهرت نواايهم السيئة على 

إبظهار االرتداد واالمتناع عن شعائر اإلسالم ، وبربكتهم  واملسلمني بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
حتطمت دولة فارس والروم ، وانطمست وثنيتها ، فاشتد حقدهم عليهم واعتقدوا أهنم أهل إساءة عظيمة ، كذا 

، كل معاانة وقعت  هذه األمةاألمة، كل ظلم وقع ىف  فقال : كل سيئة ىف هذهصرح هبذا حسني بن بدر احلوثى 

وقد نطق  .(2)عنها هوأبو بكر وعمروعثمان ، عمر ابلذات ألنه هو املهندس للعملية كلها  هذه األمة املسئولىف 
رضى املسئولية على عمر وان هللا عليهم ، واشتد يف مبراده ابلسيئات واملظامل الىت محلها هؤالء اخللفاء الراشدون رض

بفتوحاته لبالد فارس وغريها وصولته على صناديدها ىف الفارسية والريموك ، قال احلوثى ىف  د هللا عنه ، وند
:) فنحن من  جيب أن نبكى وليس من ( 2002 -1 -16بتاريخ الدرس الرابع  –)دروس من هدى القرآن 

 -هنا خسارة  خسارة بسبب عمر...إىل أن قال :إ وبطوالت  عمل فتوحات–رضى هللا عنه –أبن عمر  نفخر

                                                           

،5٤ماذا تعرف عن احلوثيني ، على الصادق ، ص م( وراجع : 12002-1٣دروس من هدى القرآن ، للحوثى ) الدرس األول بتاريخ  (1)  

صنعاء –،ط مركز اجلزيرة العربية للدراسات والبحوث  68احلوثية ىف اليمن األطماع املذهبية ىف ظل التحوالت الدولية ،جملموعة من الباحثني ، ص  (2)  
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فهذه هى السيئة احلقيقية ىف عقائد الرافضة عموما واحلوثيني خصوصا الىت امتألت هبا  ، (1) ( -رضى هللا عنه
رضى وعثمان  ال سيما أبو بكر وعمرصلى هللا عليه وسلم قلوب الرافضة عموما ابحلقد على أصحاب رسول هللا 

هبذا أحد الرافضة ىف بعض القنوات مبا حاصله : أن القضية ليست صرح وقد  هللا عنهم ووصفهم بكل سوء  .
عليا وال فاطمة وال فدك ، وأن هذه أمور ال حقيقة هلا ، وإمنا القضية هى االنتقام لدولة فارس من عمر رضى هللا 

 يران :عنه والصحابة الذين هدموها ، ومن الدالئل والقرائن على التقارب الفكرى بني احلوثيني وإ
ألنه ذكرها بلفظ: "نزور"، فال ندري ما هو املقصود  ، إليران، وطبيعة الزايرة آلمل املتكررة زايرات احلوثى -

وعن الدور اإليراين ىف دعم ،ابلزايرة، والذي يغلب على الظن أهنا زايرة ألضرحة ومارسة لطقوس دينية رافضية
سافر بدر الدين احلوثي وابنه حسني إىل إيران، اليت 199٤ هناية حرب عامويف  :الباحثني وثية يقول أحد احل

اختاراها حبكم التقارب الفكري، على الرغم من بعض االختالفات يف قضااي أساسية، األمر الذي يرجع إليه 
انتشار بعض األفكار الغريبة بني أتباع احلوثي، وظهور حسني اليماين املمهد للمهدي، الذي ساهم يف جتميع 

اليمن، يف حني مكث   احلوثي وهو مشحون بتلك األفكار إىل  ول حسني احلوثي، مث رجع حسنيالشباب ح
األهم من ذلك هو إيفاد الطالب من اليمن إىل إيران حبجة الدراسة، ومل تكن  م. 2002والده هناك إىل عام 

ملسماة ابإلسالمية لتفوت م وا1979إيران اليت كانت حتوم حول اليمن لنشر مذهبها فيه منذ اندالع الثورة سنة 
هذه الفرصة الذهبية، ولذا فقد سهلت هلم الوصول إليها بكل السبل، وراحت تستقبل حبفاوة العشرات من 
املوفدين اوها ليس من أجل العلم، وإمنا لتقوم بصياغتهم صياغة جديدة وتزويدهم جبرع غسيل األخماخ اليت تتقنها 

مث انفتحت شهية إيران أكثر فأكثر، ففتحت أكثر من قناة   تفاق عليها.جيداً، وذلك طبقًا خلطط مسبقة مت اال
  إتصال كي تعمل على إيفاد الطالب اليمنيني إليها، فراحت تستقبلهم من خالل احلوثي صنيعتهم يف اليمن.

املوت ملن  ومنها  ما كان احلوثى  ميارسه عمليًا من حماكاة  ملا بدأت به الثورة اإليرانية اليت بدأت بعبارات-
، وهذا الدعم الذي يتلقاه احلوثي من إيران عبارة عن  ، ومنها الدعم املتواصل من إيران للحوثى وأعوانهيعارضها

وقد كانت الشكوك تدور حول تلك .   دعم مايل وفكري وعسكري، وذلك نظري تصدير الثورة اخلمينية إىل اليمن
راين ضد التدخل األجنيب يف أزمة صعدة. وأعلنت احلكومة اليمنية املساعدات إثر حتذير أطلقه وزير اخلارجية اإلي

والشاهد  أن ما تبناه حسني احلوثي من فكر . (2) أهنا اعرتضت سفينة إيرانية حتمل أسلحة ودعماً تقنياً للحوثيني،
قامت يف إطار من خالل تبعيته املطلقة إليران، وأن حركته العسكرية هذه إمنا  -على األقل–إمنا يستمد جوهره 

 .خطةة حمكمة األبعاد، تتدثر برداء النصوص )املقدةسة(

                                                           

125،  12٤احلرب ىف صعدة ، عبدالرازق اجلمل ، ص  م ، 2002-1-16دروس من هدى القرآن ، للحوثى ، الدروس الرابع بتاريخ   (1)  

م 2011-12-11حزب هللا اليمىن احلوثى ، أمحد املال، مقال منشور بشبكة البيضاء برس األخبارية، األحد  (2)  
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 املبحث الثاىن :صلة احلوثيني ابليهودية
 

هوِد، وَقد ثبَت َعن احلُوثيِةني من احلَقائِق َما هَو كايف يف الدَّاللِة الَقاطعِة َعلى تَباُدل الودِة والسالِم واأَلماِن مَع اليَ 
َعلى ُعمِق االنِسجاِم واالئِتالِف الذي َيكِشُف أسرَاَر فكرِهم وثورهِتم يف الِبالِد، وأن ََّها ثَورٌة يَهوديٌَّة جَموسيٌَّة  الدَّالِ 

ُطهَّرِة، والتَّقارِب والتَّوحُّد مَع األدايِن الكفريَِّة ِمن يهوديَّ 
حاربِة دعوِة التوحيِد وَشريعِة اإلسالِم امل

ُ
انيَّة ٍ، ة ٍ ونصر أمريكيٌَّة مل

جاهِد يف كتاب  وما تفرَّع َعنَها من الدعواِت الكفريَِّة كاملاسونيَّة.
ُ
التَّشيِع يف صعَدَة درَاسٌة "فَقد ذكَر عبُد الرَّمحِن امل
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يَعنوَن –ُمعلِةقاً َعلى َمقولِة ٍ انَتشَرَت بني الرَّافضِة يف صعَدِة نصُّها: )ِإذا احتلَّ النَّصاَرى ِبالَد احَلضِر  ميَدانيَّة"

نتَظر -فلسِطني
ُ
ين احلوثيَّ –، وَخرَجْت الَيهوُد ِمن )َهجَر(، فانَتظُروا احُلسنَي امل .ذكَر أنَّه -يَعنوَن حسنَي بن بَدر الدِة

ذهَب يف جولتِه املِيدانيِة إىل َقريِة )َهجر( هذِه، وهَي جبوار ُمديريَِّة )حيداَن( ِمن بالِد خوالن صعَدَة، وهَي َقريٌة كاَن 
ين احلوثيِة ابلَيهوِد، فقاُلوا: َكانُوا َيصُفونَه ابلصَّالحِ ي ، سُكُن ِفيَها الَيهوُد، فسَأل أهَلها كيَف كانْت ِعالقُة َبدِر الدِة

ُقدَّسِة، ِفيما ُيسمَّى
ح حَيىَي وَقد صرَّ (1)ابلِبَشاراتِ  وال يُسبُّونَه، وهِذِه املقولَة يَزعُم الَيهوُد أن ََّها موُجوَدٌة يف  ُكتِبهم امل

ين احلُوثيُّ يف لقاء ٍ لُه يف "قناِة الع م( ابنِتفاِء َعداوِة أَمرِيَكا للُحوثيِةني وَعداوِة 2005|٤|26)ربية بتاريخبُن بدِر الدِة
، َكما مَل َيُكن احلُوثيُّ  ِم َعدوَّاً للُحوثيِة  من األايَّ

 وأتَباُعه أعداًء هَلَا. احلُوثيِةني إلمريَكا، فقال: إنَّ أمريَكا مَل َتُكن يف يَوم ٍ
م( َكما نقلُته "َصحيفُة الشَّرِق اأَلوسِط": إن تَنظيَم 2005|٤|7يف ِحواِر  أجرَاُه يف اتريِخ ) -أيَضاً –وقَال ،  (2)

. ؤمِن َحركٌة ثقافيٌَّة ِلمواجهالشَّباِب امل َدِة السَّلفيِة
مَع قناِة الَعربيَِّة من حملِة إقامِته ابلسويِد يف  -احلوثى–وأكَّد   امل

م ٍ قالِئَل أنَّ أمرِيَكا ليَسْت َعدوَّاً هَلُم، وأن َُّهم ال 2005|٤|26) يُعاُدوهَنا، حيُث قال: ( بعدكالمِه األوِل أبايَّ
، ِمن - َمِسْيِحيُّون، َويَ ُهود؟–نَي َظهرانِيِهم َن يف الَيمِن ال يُعاُدوَن َأحَداً، وَعاُشوا ِطواَل اَترخِيِهم يف الَيمن، وبالزيَّديو 

 . (3).هِبمُدوِن َأن يُلِحقوا أََذى 

دِ غرَافيَّة ٍ واِضحة ٍ َعن بعِض كبَاراِت قَادِة احلُوثيِةني وساداهِتم، وهَو عبُد الَكرمي َجداَبن وهَو إىل جنِب القَساوسِة اليَهو و وقَد ثبَت بصورة ٍ فوت 
اسونيني يف 

َ
َاسونيَّةِ، التُقطْت هذِه الصُّورةُ يف إيراامل

 .(1) م(2009) ن مؤمتِر توحيدِ األَدايِن، حتَت رِعايةِ )الِقسِةيس مون( أحدِ كرباِء امل

( أنَّ وفَدًا من ِحزب احلقِة وبعِض ُدعاِة اإلماميَِّة شارَك يف االجِتماِع السَّنويِة 20وجاَء يف "جملَِّة الرَّاصد" الَعدد )
َاُسونيَِّة الَعامليَِّة عاَم )

، -املفىت العام السابق للجمهورية اليمنية -ه (، وَعلى رأِسهم أمَحد حممد زاَبرة1٤16حِلركِة امل
الِيم وَقد ُسجِةل ابلفيديو والَوفُد يَتلقَّى حماضرات ٍ َعن توحيِد اأَلدايِن، ومَبادئ املاُسونيَِّة، وِفيه كلمٌة لزاَبرَة َيشيُد بَتع

 
َ
  .(2) اسونيَِّة والثَناِء َعلى زِعيِمها )مون(امل

                                                           

 

 

69|1ج ، عبدالرمحن اجملاهد ،درَاسٌة ميَدانيَّة"التشيع ىف صعدة   (1) 

(19م احلسيِن )ص|(، و"بروتوكوالت آايت قم والنجف" لعبد السال86ماذا تعرُف َعن احلُوثيِةني، علي الصَّادق  )ص|  (2) 

(20٣-202احلوثيَّة يف الَيمن، أمحد الدغشى  )ص| الظاهرة    (3)  

.(26٣صواعُق قادمٌة من إيراَن، فؤاد أمحد حيىي  )ص|  (1)  

.200احلوثيَّة يف الَيمن،الدغشى ، ص     (2)  
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َيهوديِة يف وكلُّ َهذا اأَلمان والسَّالُم واالنسَجاِم بنَي الَيهوِد واحلُوثيِةني الرَّافضِة، َكما أنَُّه ِمن ُمنطَلِق أتصُِّل النَّفِس ال
ِة اليِت يُِقيُمَها ُمنتدى )الشَّباِب املؤِمُن(.الرَّافضِة ُعموَماً، َفهو ُمقرٌَّر يف ُمقرَّراِت الدَّوراِت الصَّيفيَّ   

اينِة، ومَل َتطْب هَلم  ُخالفِة لإلسالِم من يهوديَّة ٍ وغريِها ومنِحهم حريَِّة الدِة
نفٌس  وِفيها الدَّعوُة إىل ِصيانِة الدِةايانِت امل

، ودعوِة التَّوحيِد احلنيفيَّة، َفهم َعلى مرِة األايِم يُدبِةرون أشدَّ أساليِب الفتِك واالسِتئصاِل ألهل  بديِن اإلسالِم احلقِة
 اإلسالِم.

رحلِة األُ  
َ
ُقرَِّر لطالِب الَشباِب املؤمِن، امل

-28وىَل )ص|فَقد قاَل )أمحُد حممُد اهلَاِدي الضَّحياين( يف كتاِب "السريِة النَّبويَِّة" امل
اهلَاِدي: وَضع الرسوُل َصلى هللاُ  ( بتَقِدمي بَدر الدِةين احلوثِيِة الِذي وصف فيِه الرةِسالَة أبن ََّها ُمفيدةٌ، وَعمٌل َمربُوٌر، قاَل أمحد29

جَتمِع اجلِديِد، وقِياِم الرسالِة َعن  طَريِق: ِعال
ُ
قِة األُمَِّة ابأَلجانِب من عليِه وآلِه وسلم الدَّعائَم األَساسيَِّة اليِت ال بُدَّ ِمنَها لبنَاِء امل

شرَتِك ارتبَط الرَّسوُل صلى هللا عليه وآله وس:أصَحاِب الدِةايانِت األُخَرى
ُ
ُسِلمنَي والَيهوِد، تُلزُِم اجلَميَع ابلدِةفاِع امل

لَم مبُعاَهَدة ٍ بنَي امل
َدينِة ِضدِة أيِة ُعدوان ٍ، 

ُت والدِةاَيانُت،  وتضَمن التَّعايَش السِةلميَّ، -َعن امل وهذا كالم يوهم .-!!!وحسَن اجلَوارِ وتَُصاُن فِيَها احلُرايَّ
ظاهره أبن احلوثيني يعطون اليهود والنصارى حقهم ىف التعايش السلمى دون اعتداء ولكنهم ىف حقيقة األمر يوالون اليهود 

 (3).ويهادنوهنم كما صرح هبذا زعما هم 
جتعُل املسِلَم يُدرُك َفهذه حَقائق يَقينيٌَّة تكشُف َعن سرة ٍ َخطري ٍ من أسراِر حرَكِة احلوثيِةني وفكرِهم وثورهِتم، و 

 مَضادََّة هذِه احلَركِة الرَّافضيَّة لإلسالِم وأهِله.

 

 

 :ح ني احلوثي والثورة اإليرانيةاملبحث الثالث : 

كثرياً ما كان ميجد حسني احلوثي الثورة اإليرانية وأبهنا سبيل اخلالص للشعوب اإلسالمية اليوم وأبهنا          
حيتذى، إىل غري ذلك ما نراه من متجيد لقيادات الثورة اإليرانية، ومدح ملناهجها النموذج الذي جيب أن 

وقادهتا ما يوجد تشاهباً ابلغاً، وحماكاة كبرية بني احلركة احلوثية والثورة اخلمينية يف إيران من جوانب كثرية 
 :أمهها

 : ما يلى إليران احلوثيني  ومن دالئل تبعية ى ،ارتكاز كل منهما على الفكر اجلعفري االثىن عشر  -

 .اهلالة اليت يلقيها حسني احلوثي على رموز الفكر االثىن عشري كاخلميين وحسن نصر هللا وغريمها-  

                                                           

(87،86ماذا تعرُف َعن احلُوثيِةني،  علي الصَّادق  )ص|     (3)  

http://www.albshara.com/showthread.php?t=24403&s=a9ff39f7984a0968bd59640272dba67e
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 بدأت به الثورة اإليرانية اليت بدأت بعبارات املوت ملن يعارضها ومنها: ما ميارسه عمليًا من تقليد ملا -
إضافة إىل وسائل التعبئة اإلعالمية اليت حوت عرض أفالم الفيديو ألتباعه عن احلرب العراقية اإليرانية  

ومن جوانب احملاكاة والتأثر  ،وكيف كان اإليرانيون يتسابقون إىل اجلنان أمام جمنزرات اجليش العراقي
جود املدربني العراقيني وبعض عناصر احلرس الثوري يف صفوف حسني احلوثي والذين كان هلم دور ابرز و 

 .(1)يف أتهيل مقاتلي احلوثي وتدريبهم وإعدادهم عسكراًي فيما يعدهم حسني احلوثي فكرايً 
امل مع يقول حسني احلوثي: "اإلمام اخلميين الذي عرف احلج مبعناه القرآين، هو من عرف كيف يتع 

إسرائيل،  الرباءة من املشركني، الرباءة مناحلج، فوجه اإليرانيني إىل أن يرفعوا شعار الرباءة من أمريكا، 
وان هنا كنا نقول: ملاذا يعمل هؤالء؟ وان كنا نقول هنا وان شيعة اإلمام علي عليه السالم: ما ابل 

من املشركني هذا حج؟" حج اي حاج" وحجنا ان  هؤالء يرفعون "املوت ألمريكا/ املوت إلسرائيل" الرباءة
اليمنيني نردد: "حج اي حاج" وان نطوف ونسعى ونرمي اجلمار نردد: "حج اي حاج" على عجلة. 
فاإلمام اخلميين عندما أمرهم أن يرفعوا الرباءة من املشركني يف احلج أنه هكذا بداية حتويل احلج أن يصبغ 

الرباءة قرأها اإلمام علي عليه السالم وهي براءة من هللا ورسوله، هذا  ابلصبغة اإلسالمية تصدر إبعالن
 ."(1)هو احلج

ودائمًا ما يصف حسني احلوثي اخلميين أبنه اإلمام وأبنه صاحب األفكار املنقذة، وأن هللا عاقب كل من 
أايم اإلمام يقول حسني احلوثي: "إن كل من وقفوا ضد الثورة اإلسالمية يف إيران يف  .وقف ضد إيران

اخلميين رأيناهم دولة بعد دولة يذوقون وابل ما عملوا، من وقفوا مع العراق ضد اجلمهورية اإلسالمية، 
واليت كانت وال تزال من أشد األعداء لألمريكيني واإلسرائيليني حيث كان اإلمام اخلميين رمحة هللا عليه 

أمريكا ودول الغرب ويتجه للقضاء على  حيرص جدًا على أن حيرر العرب وحيرر املسلمني من هيمنة
إسرائيل، لكن اجلميع وقفوا يف وجهه، ورأينا كل من قفوا يف وجهه كيف أهنم ضربوا من قبل من أعانوهم، 
ومن كانت أعماهلم يف صاحلهم، الكويت ضرب والعراق ضرب، أليس كذلك؟ والسعودية أيضًا ضربت 

ل كاهلها من قبل األمريكيون، اليمن نفسه شارك أبعداد  من قبل العراق، وضربت أيضًا اقتصادايً، أثق
كبرية من اجليش ذهبوا ليحاربوا اإليرانيني، ليحاربوا الثورة اإلسالمية يف إيران، اإلمام اخلميين كان إماماً 
عاداًل كان إمامًا تقياً، واإلمام العادل ال ترد دعوته كما ورد يف احلديث، ومن املتوقع أن الرئيس اليمين 

 ."وأن اجليش اليمين ال بد أن يناله عقوبة ما عمل
ويرى احلوثي أن اخلميين رمحة من هللا على األمة العربية، ونعمة مل يستفد منها العرب، ومل يراع العرب هذه 
                                                           

بتصرف ، ط الدرة السنية 82احلوثيون ، موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم إبشراف علوى بن عبدالقادر السقاف ، ص  (1)  
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 .النعمة بل وقفوا ضده ومحوا أمريكا وإسرائيل منه
القيادية، يف حركته السياسية، يف ثقته القوية ويقول يف اخلميين: "اإلمام اخلميين الرجل القوي يف خطته 

ابهلل سبحانه وتعاىل، وماذا صنع العرب؟ وقفوا ضده. أمل يقف اليمن نفسه ضد إيران؟ أمل يرسل كتيبة من 
اجليش لتحارب الثورة اإلسالمية يف عصر اإلمام اخلميين؟ أمل حيارب العرب كلهم ذلك الرجل الذي كان 

ن العرب ال حيملون قضية، من يتتبع أقوال اإلمام اخلميين من قبل انتصار أشد شخص على إسرائيل؟ أل
الثورة اإلسالمية بكثري كان دائمًا يتكلم عن إسرائيل، ودائمًا حيذر من إسرائيل، ودائمًا ينبه على الطريقة 

فوا الصحيحة للتخلص من إسرائيل ويف سبيل مواجهتها، لكن العرب بداًل من أن يقفوا موقفه، وأن يق
حتت لوائه وقفوا ضده بينما اليهود هناك يبحثون عن أشد شخصية ليقفوا وراءها. أييت يف هذا الزمن مثاًل  
كالسيد حسن نصر هللا كحزب هللا، ونصر هللا ابعتباره شخصًا مهماً، ورجاًل قوايً، ولديه حنكة قيادية 

مع وسائل اإلعالم العريب تتحدث عالية، هل تسمع وسائل اإلعالم العريب تتحدث عن حزب هللا؟ أو تس
 ."أو تعرض كالم نصر هللا؟

 
ذلك الرجل  –اقرتح اإلمام اخلميين رمحة هللا عليه  –يعين رمضان  –ويقول أيضاً: "يف هذا الشهر الكرمي 

العظيم من ساللة بيت النبوة ومعدن الرسالة أن تكون آخر مجعة من شهر رمضان هي يوم يسمى "يوم 
دعا اإلمام اخلميين كل املسلمني يف خمتلف أقطار الدنيا إىل إحياء هذا اليوم وختصيصه  القدس العاملي"،

ليكونوا مبستوى املواجهة ألعداء اإلسالم، ففي عشرين من شهر  ،خللق الوعي يف صفوفهم وهتيئة أنفسهم
ملقرتح يف م أعلن اإلمام اخلميين هذا ا1979ه  املوافق اخلامس عشر من شهر مثانية 1٣99رمضان عام 

 ."دعوة ويف بيان عام وجهه للمسلمني مجيعاً 
 .كما يرى حسني احلوثي أن إحياء هذا اليوم عبادة يؤجر عليها فاعلها

 .(1)"يقول: "إن إحياء هذا اليوم يعترب فعاًل عبادة، وإن إحيا ه يعترب أيضًا مارسة جهادية يف سبيل هللا
 .ومبا شرعه املعبود جل شأنهونسي احلوثي أبن األصل يف العبادات التوقف 

ويتجلى من النصوص السابقة بوضوح تشبع حسني احلوثي أبفكار الثورة اإليرانية وتباكيه على اهلزائم اليت 
م غضبه على العرب عمومًا وعلى اليمنيني خصوصًا بسبب اواجهتها سياسيًا وعسكرايً، وقد صب ج

أتثره إىل حد كبري بشخصية اخلميين أتثراً تبعياً ال عاطفياً مواقفهم يف احلرب العراقية اإليرانية. كما يالحظ 
 (آنياً، ويربز ذلك بوضوح يف حماضرته اليت حتمل عنوان: )يوم القدس العاملي

 – اخلداعمن ويقول عن اخلميين أيضاً: "كان اإلمام اخلميين رمحة هللا عليه حيذر الشيعة من هذا النوع 

                                                           

  (1)املصدر السابق نفس الصفحة.
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أن ينشق آالف  "صفني": يكفي الشيعة ما حدث يف -يعين اخلميين  –قال  –ألمريكي ا اخلداعيعين 
الذين أصبح بعضهم فيما بعد يسمون ابخلوارج، خدعوا عندما  -رضى هللا عنه –من جيش اإلمام على 

معاوية وعمرو بن العاص املصاحف وقالوا: بيننا وبينكم كتاب هللا، عندما أحسوا ابهلزمية، وكان رفع 
 (1)."اإلمام اخلميين حيذر من الشيعة دائمًا من اخلدعة أال ينخدعوا مرة اثنية

  ويقول انقاًل عن إمامه اخلميين: " كان يقول اإلمام اخلميين رمحة هللا عليه: نفخر أن يكون أعدا ان
لو أنين رأيت أمريكا تنظر إيل كصديق  :كأمريكا، وهذا ما يزيدان بصرية، وكان يقول مبعىن عبارته

 !فما ابل حسني احلوثي اليوم يشكك يف صدق أعداء أمريكا؟،  لشككت يف نفسي
كما يرى حسني احلوثي أن الثورة اإليرانية تراجعت عن بعض مسارات التغيري اليت رمسها اخلميين، ويرى 

  .(2) لك نقصاً ال ينبغي أن يكونذ

يقول حسني احلوثي: "وإذاعة طهران قد خففت من منطقها كثريًا عن أسلوب ومنطق اإلمام اخلميين رمحة هللا 
ووصل احلال به أبن يرى أن اخلميين قد وصل إىل مرتبة الكمال، فيقول عنه: "اإلمام اخلميين عندما جاء  "عليه

، كمال على وفق هدى هللا سبحانه وتعاىل، ما  الصالة"، رجل كماله كمال ديين وهو رجل من هذا النوع "يقيم
الذي حصل يف إيران؟ وحتت قيادة هذا الرجل الديين الذي يفهم الدين أيضًا وليس رجل دين من يفهم الدين 

طوط يف فرتة فهمًا قاصرًا بعيدًا عن احلياة ما الذي عمله خالل سنوات حمدودة؟ أربعني ألف كيلو مرت من اخل
قصرية مقابل أربعة عشر ألف كيلو يف زمن الشاه، وهكذا يف بقية الشئون يبين مستشفيات يبين جسورًا يبين 

يف إيران متجهني إىل منطقة يف مشال إيران املدن فون، "مث يواصل فيقول": وان نزور ياملدارس، املزارع، الكهرابء، التل
وان نرى الكهرابء وكل اخلدمات للقرى ألسنا هنا نطالب ملنطقة أبكملها ن مسها: "آمل"، ومعنا أشخاص إيرانيو ا

 :ومن النص األخري نلحظ ما أييت ."املتابعة؟سنني من  أوسبعويعطوان مشروعًا واحدًا فقط بعد ست سنني 
ذكر أواًل: شدة التأثر ابخلميين، وقد الحظت يف مجيع مالزم حسني احلوثي اليت يف يدي ال ختلو ملزمة من 

 .للخميين ومتجيده

 
على  –كما يقولون   –اثلثاً: حياول احلوثي أن يدغد  مشاعر سامعيه ابحلديث على املشاريع، ويدق 

الوتر احلساس، الذي طاملا أرقهم مجيعاً، فيتكلم عن اخلدمات يف إيران والكهرابء واملاء واهلواتف، حىت 
 (1) .رعاايهاجيعل السامع يتمىن أن يكون حتت حكومة إيران، ومن 

                                                           

.78، صماذا تعرُف َعن احلُوثيِةني،  علي الصَّادق    (1)  

املصدر السابق نفس الصفحة   (2)  

  (1) .90، ص  احلوثيون ، موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم إبشراف علوى بن عبدالقادر السقاف
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 .وقد ذكر أنه أايم الشاه كانت هناك أحياء يف قلب طهران ليس فيها أي شيء من اخلدمات
قد أخربين من زار إيران بعد الثورة اإلسالمية املزعومة، وقال يل: توجد أحياء سنية يف طهران على  :قلت

ها أي مواطن يف الدولة هذه الصفة من عدم توفر أبسط اخلدمات، واحلقوق اليت ينبغي أن حيصل علي
 .!!املسلمة وإن كان يهوداًي أو نصرانيًا فضاًل عن أن يكون سنياً 

أما حسن نصر هللا فريى أنه من هز أمريكا وإسرائيل، فيقول: "هل أحد منكم شاهد السيد حسن نصر 
هية كما يتكلم هللا يف التلفزيون وهو يتكلم مبلء فيه، وبكل قوة وبعبارات هتز إسرائيل، وليست عبارات وا

  (1). زعماء العرب اآلخرين يتكلم كلمتني أو ثالث ومسوه فارس العرب
دعم الصحف اإليرانية، وتصرحيات مرجعيات االثين عشرية يف قم والنجف، اليت تظهر موقفها املؤيد رابعا: 

 .للحوثيني

لساحل البحر األمحر القريب من األخرية بغية الوصول  توسيع احلوثيني ملسرح العمليات يف األايم خامسا :
 ."اإليراين يف هذا الصراع صعدة يؤكد التدخل

مبدأ تصدير الثورة الرافضية إىل الوطن العريب والعامل اإلسالمي،  تبنت إيران ومنذ قيام الثورة اخلمينية سادسا :
 . الزيدي الدبلوماسية والسفارة اإليرانية يف صنعاء جهدا مكثفا الستقطاب أتباع املذهب وبذلت

: حسني احلوثي والتمرد األولرابع املبحث ال  
وهتجم  ه عل  ى علم  اء الزيدي  ة،  ب  دأت تتجل  ى ظ  اهرة حس  ني احل  وثي فيم  ا يطرح  ه م  ن املس  ائل واآلراء، فظه  ر تطاول  ه

م ن كت ب  الس خرية ح دوجمدداً لعلوم امل ذهب وتعاليم ه! وجت اوز األم ر إىل  وآراء املذهب وكتبه! معترباً نفسه مصلحاً 
اجلمي ع"، وه و م ا دف ع علم اء "الزيدي ة"  احل ديث واألص ول وإظه ار ش تم الص حابة وأمه ات امل ؤمنني "رض ي هللا ع ن

 !"الناطق                  ة ابس                  م ح                  زب احل                  ق  "إلص                  دار بي                  ان نش                  رته ص                  حيفة "األم                  ة
ال يت أص بحت تب اع كم الزم  –االث ىن عش ري، ويث ين كث رياً يف حماض راته  م ذهبهم وهو متأثر بعقائد الرافضة وميال إىل

 ....!الث             ورة اإليراني             ة واإلم             ام اخلمي             ين واملرجعي             ات الش             يعية يف النج             ف وق             م عل             ى –
أعالمه يف بع ض املراك ز، كم ا عم د  أظهر حسني احلوثي أتييده وأتثره ب  "حزب هللا" الشيعي اللبناين، ورمبا رفع كما
 إلس  رائيل، امل  وت ألمريك  ا، النص  ر لإلس  الم" دافع  اً بش  باب التنظ  يم وأتباع  ه  رف  ع ش  عار: "هللا أك  رب... امل  وتإىل

 .واجل     امع الكب     ري هب     ا لرتدي     ده عق     ب ص     الة اجلمع     ة يف العدي     د م     ن املن     اطق، مب     ا يف ذل     ك جوام     ع ص     نعاء
نها إي   ران وشخص   يات جه   ات خارجي   ة م   ن ض   م وق   د اس   تطاع م   ن خ   الل دع   م الدول   ة وأتب   اع امل   ذهب ودع   م

                                                           

115 \2التشيع ىف صعدة ، عبدالرمحن اجملاهد  (1)  
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عش  رات املراك  ز العلمي  ة "املس  ماة ابحل  وزات" يف ص  عدة وعم  ران وم  أرب  ومؤسس  ات ش  يعية يف املنطق  ة م  ن إقام  ة
الص   يفية والن   دوات  وحج   ة وذم   ار.. وص   نعاء. وك   ان هل   ذه املراك   ز نش   اط ملم   وس يف إقام   ة املخيم   ات واجل   وف

ال  يت ت  روج لفك  ره وحت  رض أتب  اع امل  ذهب الزي  دي عل  ى  بونش  ر العدي  د م  ن "امل  الزم" والكت   ،واحملاض  رات وال  دروس
لص احل امل دافعني  حتس باً ملواجه ة األع داء م ن األم ريكيني واليه ود، واقتط اع نس بة م ن الزك اة اقتن اء األس لحة وال ذخرية

 !!ع                                                                                                    ن ش                                                                                                    رف اإلس                                                                                                    الم وامل                                                                                                    ذهب
ع ن  مقاب ل ذل ك إقناع ه ابلع دولإال أهنا مل توقف دعمه ا امل ايل عن ه، وحاول ت يف  وبرغم ضيق احلكومة من تصرفاته

وأوف دت ع دة  ،خروج اً عل ى الدس تور والق انون توجهاته وأفك اره كوهن ا تث ري الفتن ة املذهبي ة والطائفي ة والس اللية وتع د
وبع ض الشخص يات اهلامشي ة وعلم اء دي ن ومش ايخ قبائ ل إلقناع ه ابلع دول عم ا  وسطاء م ن علم اء امل ذهب الزي دي

عام اً" إلظه ار ثقل ه  25-15م ا ب ني  ألمر واستمر يف الدفع بشبابه "ال ذين ت رتاوح أعم ارهمعليه؛ لكنه مل أيبه اب هو
وعق ب ص لوات اجلمع ة وتردي د ش عاراهتم ض د إس رائيل وأمريك ا، وق د  ال ديين والسياس ي ابلتظ اهر يف معظ م املس اجد

األمريكي  ة إابن ح  رب  فارةإح  دى املظ  اهرات بس  قوط قتل  ى أثن  اء مس  رية نظمه  ا التنظ  يم ابجت  اه الس   بل  غ األم  ر يف
 .م200٣الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          راق، يف 

 احلوثي أيخذ طابع االعتقال، وإغالق احملالت من مكتبات وتس جيالت ش يعية، يف وبدأ الصدام بني الدولة وأتباع
امل ذهيب ل ه، فأق ام حتص ينات  حني بدأ حس ني احل وثي يف التحص ن يف جب ال م ران حي ث مس قط رأس ه ومعق د ال والء

ابلتعبئة ضد أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي! وأحاط نفس ه إبج راءات  عه ابلسالح والذخرية، وبدأإنشائية وزود أتبا
 !ص        ارمة؛ وب        دا األم        ر وكأن        ه اس        تعداد خل        وض مواجه        ة عس        كرية مؤك        دة وليس        ت حمتمل        ة أمني        ة
زيع أم وال! واقتناء أسلحة، وتو  مالحظات الدولة جتاه احلوثي تتمثل يف: قيام ميليشيات، وحتصينات دفاعية، كانت

علي ه وتطويق ه لك ي يس لم نفس ه! وعن دما ب دأ التطوي ق ق ام ابلع دوان  ونتيجة لعدم جتاوبه، اختذ القرار بفرض حص ار
 ...!ابلقت   ال اجل   يش واألم   ن! وابلت   ايل ف   رض عل   يهم القت   ال ابل   رغم م   ن أن   ه مل يك   ن هن   اك ق   رار املس   لح عل   ى

ش عرت  –فيم ا يب دو  –بتس ليم نفس ه! وعن دها  هإقناع  يفيف ه ذه األثن اء كان ت الوس اطات مس تمرة لكنه ا فش لت 
وبوج  ود م  ؤامرة م  دبرة م  ن حلي  ف األم  س! ففرض  ت ق  وات األم  ن واجل  يش طوق  اً  الدول  ة خب  روج األم  ر ع  ن الس  يطرة،

يونيو! بع د أن تعرض ت العت داءات  18املنطقة وحاصرهتا، وبدأت يف املواجهة مع أتباع احلوثي املتحصنني يف  على
 احلوثي "اإلمامة"، وقيل "املهدية"، وقيل "النب وة"، م ن قب ل ص حف امل ؤمتر أ احلديث إعالمياً من ادعاءمتكررة! وبد

 (1)!ووسائل اإلعالم الرمسية اليت كالت عليه أوصاف التمرد واخلروج على الشرعية

: شعاراهتم ضد أمريكا وموقف األمريكان منهمامس املبحث اخل  
 

                                                           

٤00العامل اإلسالمى حتدايت الواقع واسرتاتيجيات املستقبل )تقرير عن جملة البيان ( مثار التغلغل الرافضى املرة ، أنور قاسم ، ص  (1)  
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يف تشكيل تنظيم "الشباب الشعار الرباق انطلقت حركة احلوثى املوت إلسرائيل.. املوت ألمريكا"، هبذا      
اجليش واألمن اليمين رافضاً نزع سالحه الذي سيواجه به أمريكا ، إذاً أمريكا أسلحته إىل قوات  املؤمن" الذي وجه

ة اليمنية يف حرهبا ضد احلوثى ، هذا إذا كانت ليست بعيدة عن احلدث ، وكان من املفرتض أن تقف وراء احلكوم
صادقة يف حرهبا ضد اإلرهاب أاًي كان دينه ومذهبه ، ! خاصة وأهنا مستهدفة بشعار تنظيم "الشباب املؤمن "، 

من املؤسف أن تضطر  ٤٤50إال أن انئب السفري األمريكي بصنعاء نبيل اخلوري قال يف تصريح لصحيفة "األايم
ظروف هي أبمس احلاجة فيه للرتكيز على اإلصالح  إىل مواجهة مترد جديد يف منطقة صعدة يفالدولة اليمنية 

م ، ويف حني ندد ابلتمرد دعا إىل  اهلدوء 2006االقتصادي واحلوار الوطين، والبدء ابإلعداد النتخاابت عام 
غري املعتاد من اللهجة األمريكية واحلوار واالبتعاد عن التحدايت واللجوء إىل العنف". وهذه التصرحيات أتيت على 

يف أتكيد الشراكة األمريكية اليمنية يف مكافحة اإلرهاب .  ومن الغريب جداً أن الوالايت املتحدة األمريكية ومن 
خالل سفارهتا يف اليمن عملت على شراء األسلحة من القبائل وأسواق السالح املنتشرة "ويف صعدة ابلذات" 

التسلح يف البالد، دون أن توضح مصري تلك األسلحة، واليت يذهب البعض إىل أهنا قدمت حتت ذريعة إهناء معامل 
صعدة عرب وسطاء للحوثي وأتباعه، بدليل وجود أسلحة متطورة وكميات من الذخرية، بل اكتشاف خمازن هلا يف 

م، عقب 200٤حيث ينتشر أتباع احلوثي ! وهو ما نفته سفارة الوالايت املتحدة األمريكية بصنعاء يف يونيو 
األنباء اليت تناقلتها بعض وسائل اإلعالم احمللية! عن كون زايرة السفري األمريكي إىل حمافظة اجلوف كانت بغرض 

إن أمريكا مل تكن يف يوم من ة ضد مترد حسني احلوثي . شراء األسلحة ، أو كوهنا ذات عالقة ابحلملة العسكري
وهو انئب يف  األايم عدوًا للحوثي، كما مل يكن احلوثي وأتباعه أعداء هلا، وهذا ما أكده حيىي بدر الدين احلوثى

م، حيث قال: إن مأزق 26/٤/2005يف حوار مع قناة العربية، من حمل إقامته ابلسويد، يف  –الربملان اليمين 
سلطة اليمنية املتمثل بضرورة تسليم إرهابيني مينيني إىل الوالايت املتحدة دفعها إىل اختالق عدو ومهي ألمريكا ال

م. 200٤لذر الرماد ىف العيون. وخبصوص األحداث اليت شهدهتا مناطق" جبال مران ومهدان وصعدة " منذ يونيو 
قيقه "حسينًا "على توجيه انتقادات ضد واشنطن  ، قال حيىي احلوثي إن احلكومة  اليمنية شجعت ابدئ األمر ش

وعملت على إجياد مناخ حمرض يف هذا االجتاه، للفت نظر الوالايت املتحدة إىل "عدو مفرتض" يف اليمن. وشدد 
على أن الزيديني يف اليمن "ال يعادون أحداً" وأهنم عاشوا طوال  اترخيهم يف اليمن وبني ظهرانيهم مسيحيون ويهود 

كانت   هلا صلة مبا حيدث يف اليمن، فواشنطن أن الوالايت املتحدة، دوالشاه .م ن أن يلحقوا أذى هبمن دو 
م، وقد طالبت اليمن بقواعد حربية على أراضيها لكنها رفضت، وهي قلقة 199٤املنطلق األول لالنفصاليني يف

يات يف أفغانستان أبن اليمن هي من املد اإلسالمي السين يف اليمن،  وقد تسربت تصرحيات عقب انتهاء العمل
الشخصيات املدرجة على الئحة  اهلدف الثاين للوالايت املتحدة يف حرهبا على اإلرهاب، وال تزال تستهدف بعض
ومن الدعم االجتماعي املقدم  ، املطلوبني لديها، وتتذمر من حضور حركيت"محاس و"اجلهاد اإلسالمي" يف اليمن

  !"هلما، وترغب يف فصل اجلنوب عن اليمن ابلتنسيق مع املستعمر السابق للجنوب"اململكة املتحدة
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عقائد احلوثيني الث : الفصل الث  

 ة ام ث األول : اإلم املبح

                                                           

بتصرف .٤01العامل اإلسالمى حتدايت الواقع واسرتاتيجيات املستقبل )تقرير عن جملة البيان ( مثار التغلغل الرافضى املرة ، أنور قاسم ، ص  (1)  
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 ظر ت دي املن امله  اىن : ث الث املبح

 من الصحابة وأمهات املؤمننيث :التنقص  ث الثال املبح

 ر دي بيوم الغ  ال ث الرابع :االحتف املبح

 

 

 

 املبحث األول : اإلمامة ىف الفكراحلوثى 

هي اليت حترك سلوكه وترسم طريقة .. وتساعده يف الوصول ألهدافه اليت يؤمن  العقيدة اليت يؤمن هبا اإلنسان
وابلنسبة حلركة احلوثيني فهى تقوم على بقااي من فكر املذهب الزيدي مشوبة ابلفكر الشيعي اإلثنا ، هابتحقيق

وكذلك  بدر الدين احلوثيحيث درس هنالك األب الروحي للجماعة السيد  إيرانعشري وهو املذهب الرمسي يف 
وقد   .اخلميينوكذلك على أسس الثورة اإلسالمية اإليرانية وزعيمها   ثيحسني بدر الدين احلو مؤسس اجلماعة 

هبجوم الذع على   حسني بدر الدين احلوثيخالصة، مث قام  زيديةكانت احلركة يف بداية أمرها تظهر أهنا حركة 
ولعل ذلك أبرز األمور اليت  ، من فكره  ابليمن للترب  الزيديةكتب الزيدية وعلى املذهب الزيدي، ما دعاء علماء 

    ن:مرد السياسي فمما يؤمن به احلوثيو ساعدت احلركة احلوثية يف الت

هي الوالية و الوصية لإلمام علي رضي هللا عنه، وأن احلكم " ن أن "اإلمامةاحلوثيو  يعتقد: عقيدهتم ىف اإلمامة-
احلركة احلوثية قائمة على نظرية اإلمامة آلل ال يصح إال يف أبناء علي بن أيب طالب من فاطمة رضي هللا عنهما و 

وهي عندهم حق إهلي  وإمامتهم وذلك يشمل حق ذريتهم ابلطبع دون غريهم يف تويل أمور املسلمني البيت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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فهو  وقائدهم حسني احلوثي"الشباب املؤمن "مجاعة  واصطفاء إهلي ونلحظ أصداء تلك العقيدة يف أقوال زعيم
وأوالده من فاطمة ابإلمامة على أساس ُساليل رضى هللا عنه أحقية علي بن أيب طالب  يركز يف كل حماضراته على

أمل نقل يف »ولذلك البد أن تكون إمامة اليمنيني أنفسهم من ساللة علي _ رضي هللا عنه   فيقول احلوثي :  .
هللا صلى هللا  لفة لرسولالفخر لنا أن قدوتنا من أهل البيت ليسوا من أولئك امللطخني بعار املخا مقام آخر إن

وحمورية اإلمامة يف فكر حسني احلوثي   .(1) «عليه وآله وسلم، امللطخني ابألخطاء واملساوئ واملواقف السيئة
إلعادة احلق »واجتثاثه  تفهم يف سياق حرصه على إثبات مشروعية حركته يف االنقضاض على النظام يف اليمن إذن

يف اليمن لفرتات اترخيية متتد إىل  رضى هللا عنه  ذلك احلق الذي كان لذرية علي، «إىل نصابه والسيف إىل جرابه
  .مئات السنني يف التاريخ اليمين

سنة فإن واقعنا مرتبط به  1٤00قد مات منذ  وان كان -رضى هللا عنه  -ويقول أيضاً ألتباعه : ) إن اإلمام علي
م يف الساحة أطراف أخرى لتتولوهنا بداًل عن علي، فاإلشكالية ال ومازال احلال مرتبطاً بواليته.. وإذا كان يقدم لك

لقلوبنا أن  واحلل مازال ضائعاً.. وان الشيعة من جيب أن نعي ونفهم قبل غريان وجيب أن ال نسمح تزال قائمة
 (1)يدخل إليها ذرة من والء للذين هدموا صرح هذه األمة(.

أوىل ابإلمامة، فاحلوثي أوىل ابلسلطة،  -رضى هللا عنه -ا أن : عليومن هذا النص وغريه يريد احلوثي أن يصل إىل
كما عرب عن ذلك «. ملطخون ابلعار»وأن غريهم « األطهار»هم « أهل البيت»على أن  يبين احلوثي نظرته تلك

واملواقف من عددًا من األقوال « املالزم»تعرف ابسم  وحيشر احلوثي يف حماضراته اليت أصبحت مرارا ىف حماضراته،
ويؤيد ذلك ما وجد  .وأوالده رضى هللا عنه التدليل على أن إمامة املسلمني حمصورة يف علي التاريخ النبوي ألجل

احلوثي من واثئق حتوم حول فكرة أحقية حسني احلوثي ومبايعته على السمع والطاعة يف املنشط  بعض أتباعلدى 
هللا على أن سيدي حسني بدر الدين احلوثي هو حجة هللا يف  واملكره، وقد جاء يف بعض هذه الواثئق: )أشهد

والطاعة والتسليم وأان مقر بواليته، وأين سلم ملن سامله  أرضه يف هذا الزمن، وأشهد هللا على أن أابيعه على السمع
 (2)«وحرب ملن حاربه..

أساس من أصيل و  وهو مبدأعلى احلاكم الظامل ومن نصوص اإلمامة حيرض حسني احلوثي مجاعته على اخلروج 
فيقول أحد طلبته: ) درسنا مالزم حسني بدر الدين احلوثي ، وأن املعلومات اليت لديه  مبادئهم الىت يؤمنون هبا ،

                                                           

م2007\1\17ألقاها ىف منتدى الشباب املؤمن بتاريخ  حلسني احلوثى  حماضرة ) الصرخة يف وجه املستكربين(  (1)  

م17/1/2007ألقاها يف منتدى الشباب املؤمن بتاريخ :  حلسني احلوثى  حماضرة ) الصرخة يف وجه املستكربين(  (1)  

نص املبايعة الىت يعلمها احلوثى  ألتباعه   (2)  
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الظلم من قبل الدولة فالدولة   حول مسألة اخلروج ) مبدأ اخلروج( هو أصل من أصول الدين مضمونه اخلروج على
زعيم احلوثيني يف اخلارج وجنل احلوثي عندما قال إن أهل  ما صرح به حيىي احلوثييؤكد ذلك .  (1) (ظاملة فاسدة

صاحل(  قريش، و الزيدية حيصروهنا يف البطنني، فلماذا حيكم الرئيس اليمين )علي عبد هللا السنة حيصرون اإلمامة يف
 وال من قريش؟ ( ) يعىن بذلك أنه ليس من نسل احلسن أواحلسني رضى هللا عنهماوهو ليس من البطنني

 أيب طالب احلوثية وهي توظف كل إمكاانهتا الفكرية إلثبات والية أمري املؤمنني علي بن خالصة القول: إن احلركة
بعد ذلك  يف حد ذاهتا، ولكن لكي يتسىن هلا رضى هللا عنه ، فإهنا ال تسعى إلثبات والية عليعنه هللا رضى 

 للنيب صلى هللا عليه وسلم، واليت أوصى هبا لعلي السياسية والدينية اليت كانتالقول بوراثة كل اخلصائص واحلقوق 
ومنهما إىل ذريتهما   رضى هللا عنهما، احلسن واحلسني بدوره لسبطيه الذي أوصى هبا ، من بعدهرضى هللا عنه 

قتل أوالد رسول هللا اليت ت»يقاتل أتباعه اليوم احلكومة اليمنية  حىت وصلت إىل حسني بدر الدين احلوثي الذي
 .اخلارج حسب تعبري حيىي احلوثي املمثل السياسي جلماعة احلوثيني يف« عليه وسلم صلى هللا

 عقيدة اإلمامة:   نقد      

هناك من اآلراء واملعتقدات ما يكفي يف بيان فسادها جمرد عرضها، وهذا الرأي من هذا الصنف، إذ إن فساده 
ة ليس فيه آية واحد، ابلضرورة. وكتاب هللا بني أيدينا ليس فيه شيء من هذه املزاعموبطالنه من األمور املعلومة 

أيضا دليل واحد على  ى هللا عليه وسلمصلوليس يف سنة الرسول ، _رضي هللا عنه_ له الوالية  اعلى أن علي تدل
 : رمحه هللا  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية والية علي أو أنه وصي رسول هللا_صلى هللا عليه وسلم_ 

 ليس يف شيء منها ذكر علية ، "وهذه كتب األنبياء اليت أخرج الناس ما فيها من ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم 
رضى هللا عنه  .. وهؤالء الذين أسلموا من أهل الكتاب مل يذكر أحد منهم أنه ذكر علية  -رضى هللا عنه–

، ومل يذكروا ذلك رضى هللا عنه  بعثوا ابإلقرار بوالية علي عندهم، فكيف جيوز أن يقال: إن كاًل من األنبياء
 (1))؟."ألمهم،وال نقله أحد منهم 

 

                                                           

بتصرف ٤2احلوثيون النشأة والعقيدة واألهداف، هدى املالكى ، ص (1)  

  (1)             بتصرف، حتقيق حممد رشاد سامل ، ط مؤسسة قرطبة 6٤، ص٤، ج منهاج السنة النبوية ، شيخ اإلسالم ابن تيمية
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 ىف الفكر احلوثى  املهد  املنتظر  املبحث الثاىن :               

بني أتباعها ، حيث  "علي الكوراين"ملؤلفه اإليراين « عصر الظهور»تسعى الفرقة احلوثية إىل نشر كتاب  
)أي ظهور املهدي  "دور اليمن يف األحداث املمهدة لعصر الظهور"كامال عن  خصص الكوراين يف كتابه فصال

وأهنا أهدى  ثورة اليمن اإلسالمية املمهدة للمهدي عليه السالم»الشيعية(، وعنوان هذا الفصل:  حسب الر ية
وأن امسه حسن أو حسني "اليماين  "قائد هذه الثورة رجل لقبه، حيث يورد الكوراين أن «الثورات على اإلطالق
 قرية يقال هلا )كرعة( يف منطقة خوالن ، كما يذكر أن اليماين هذا خيرج منرضى هللا عنه  من ذرية زيد بن علي

 إطارها الفكري إىل نشر أفكاره عن قصد بني هذا الكتاب الذي سعت احلركة احلوثية يف  .اليمن مشال صعدة يف
مع غريه من احملاضرات والكتيبات إىل إهلاب احلماس الديين لدى  أتباعها أثناء التمرد احلوثي، هو الذي أدى

 الذي وعدهم« سيدهم»، حيث انطلقوا بشكل مستميت يدافعون عن «الشباب املؤمن» الشباب ضمن حركة
ب أيضا أن هناك عضو يف اجمللس احمللي ومن العجي .(1) .ابلنصر والتمكني والذي تعد نصرته واجباً دينياً مقدساً 

                                                           

بتصرف .28الباحثني ،ص احلوثية يف اليمن.. األطماع املذهبية يف ظل التحوالت الدولية،جمموعة من   (1)  
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ادعى انه املهدي املنتظر وليس حسني  "البالغ من العمر مخسون عاما  أمحد الدايلي"امسه  " هيدان"مبديرية 
احلوثي. وأمر الناس يف هذه املنطقة أن يبايعوه ابعتباره اإلمام املهدي املنتظر. وبعد القبض عليه من قوات وأجهزة 

وقد أاثر مقطع فيديو بثته مواقع (2)األمن عثر حبوزته على كمية من املنشورات اليت تروج لدعوته بني املواطنني. 
زعيم  ة خمتلفة ، حفيظة عدد من علماء ومشايخ اليمن ، يظهر فيه أحد أتباع احلوثيني يتحدث حول إلكرتوني

أنه هو املهدي املنتظر، حيث خيرب أبن زعيم اجلماعة الذي قتل يف  "حسني بدر الدين احلوثي"اجلماعة السابق 
فأدان علماء اليمن    عة من جديد!ه لقيادة اجلماسيعود من قرب  200٤مواجهات بينها وبني اجليش اليمين عام 

إن اعتقاداهتم دخيلة على اجملتمع.. وعمرها ال يزيد  :وقالوا« املهدي املنتظر»ادعاءات احلوثيني ووصفهم قائدهم ب  
وكان اجليش اليمين قد  .(1) ثين عشريةضح على أتثر احلوثيني ابلشيعة اإلأعوام فقط. وهذا دليل وا مخسة على 

ئق جديدة يف أماكن متفرقة من مواقع الصراع مع احلوثيني، تصف مؤسس التمرد حسني كشف أخريا عن واث
احلوثي )شقيق زعيم املتمردين احلايل عبد امللك( أبنه املهدي املنتظر، إال أن العثور عليها كان يف فرتة سابقة 

تباعه ، وحرصه على م( وتوضح هذه الواثئق الفكر اإلمامي الذي يكرس له حسني احلوثي بني أ1/11/2009)
وصوال إىل الصدام املسلح  .  إثبات مشروعية حركته أبساليب خمتلفة ومنها إقناع البسطاء أبنه ''املهدي املنتظر''

مع من ال يوافق فكرته ، ابعتباره اإلمام املنتظر هلذه الفئة، كما مت أيضا العثور على وثيقة مبايعة من بعض 
حجة هللا يف أرضه يف هذا الزمن''، ويبايعونه على السمع والطاعة والتسليم واإلقرار املتمردين الذين يزعمون أبنه ''

اعتقادات احلوثيني الدخيلة، حيث  بواليته وأنه املهدي املنتظر. كما حصل اجليش على تسجيالت فيديو لبعض
افق فكرته ، ابعتباره وصوال إىل الصدام املسلح مع من ال يو يعتقدون أن احلوثي سيخرج من قربه ألنه املهدي! 

اإلمام املنتظر هلذه الفئة، كما مت أيضا العثور على وثيقة مبايعة من بعض املتمردين الذين يزعمون أبنه ''حجة هللا 
يف أرضه يف هذا الزمن''، ويبايعونه على السمع والطاعة والتسليم واإلقرار بواليته وأنه املهدي املنتظر. كما حصل 

يديو لبعض اعتقادات احلوثيني الدخيلة، حيث يعتقدون أن احلوثي سيخرج من قربه ألنه اجليش على تسجيالت ف
 .(2) املهدى

 الرد على عقيدة املهد :

منها حديث و علماء أهل السنة من األحاديث الصحيحة يف املهدي  تبطل دعوى املهدي عند احلوثية مبا رواه  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول هللا  رضى هللا عنه عبد هللا بن مسعود

                                                           

. 29املصدر السابق ، ص  (2)  

.116 \2التشيع ىف صعدة ، عبدالرمحن اجملاهد   (1)  

8٤احلوثيون النشأة والعقيدة واألهداف، هدى املالكى ، ص   (2)  
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ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجل من أهل بيته يواطي امسه امسي واسم أبيه اسم أيب، ميأل األرض قسطا وعدال كما 
يعين: امسه حممد بن  )(امسه امسي واسم أبيه اسم أيب  . ولفظة احلديث صرحية: ) يواطئ  (1)( مألت ظلما وجورا

 عبد هللا ال حسني احلوثي .

: )فاملهدي الذي أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم امسه حممد بن عبد هللا رمحه هللا  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
بن على ال من ولد احلسني  هو من ولد احلسن :ال حممد بن احلسن ، وقد روي عن علي رضي هللا عنه أنه قال

ومعىن هذا أن املهدي عند أهل السنة من ولد احلسن رضي هللا عنه ، ومهدي الرافضة من ولد احلسني  ، بن علي
أن املهدي عند أهل السنة خيرج لنصرة اإلسالم واملسلمني وال يفرق بني جنس وجنس ، وأما  كما  .  رضي هللا عنه

مهدي الرافضة فيخرج لنصرة الرافضة خاصة واالنتقام من أعدائهم ويكره العرب وقريشاً فال يعطيهم إال السيف وال 
من صفات املهدي   س فيه شيءكما إن احلوثي لي  (2). يكون من أتباعه عريب ، كما دلت على ذلك رواايهتم

ال من اليمن .كما أهنم   "سامراء"وقد ذكر يف كتب الشيعة أن مهديهم سيخرج من  حىت يف كتب الشيعة.
 ،ماهو إال دليل على بطالن دعواهم  اختلفوا يف حتديد مهديهم هذا، فكل يدةعيه، وهذا االختالف يف حد ذاته 

  (3) فالباطل يتعدد واحلق واحد .

، ومتثل ذلك ىف اختاذهم جباًل يف  .، واإلعداد ملواجهة نظام احلكماملسلح على احلاكم  الرتويج لفكرة اخلروج-
، خيرجون إليه يوم كربالء )عاشوراء( ابألسلحة املتوسطة -رضى هللا عنه- مدينة صعدة، أطلقوا عليه اسم معاوية

 .تلى وجرحىيطلقون ما ال حيصى من القذائف، رغم سقوط قو ،  واخلفيفة

 عامة املبحث الثالث :التنقص من الصحابة وأمهات املؤمنني رضى هللا عنهم

قال بدر   أصل البالء_ كما يزعم _ الذي حلق ابألمة إىل اليوم -رضى هللا عنهم  -يرى أتباع احلوثي أن الصحابة
كوهنم خالفوا رسول هللا  -عياذا ابهلل من ذلك– الدين احلوثي: " أان عن نفسي أ من بتكفريهم )أي: الصحابة(

 .(1) صلى هللا عليه وآله"

                                                           

٣211أخرجه الرتمذى ىف سننه ، ابب ما جاء ىف املهدى ، وقال الرتمذى : حديث حسن صحيح رقم    (1)  

 

ط املكتبة السلفية95ص ٤منهاج السنة النبوية ىف نقض كالم الشيعة والقدرية ، شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج  (2)  

  (3) ٣5 احلرب يف صعده، عبدهللا الصنعاىن ، ص

.حول األئمة املعصومني األربعة عشر )املتشيع ( مقابلة بني بدر الدين احلوثى وبني أىب جعفر املبخوت (1)  
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 ،وكل معاانة وقعت األمة فيها  ،كل ظلم وقع هلذه األمة   ،يقول حسني احلوثي : " كل سيئة يف هذه األمة 
املهندس ابلذات ألنه هو  -رضى هللا عنه  –وعمر  ، -رضى هللا عنهم  – عنها: أبو بكر وعمر وعثمان املسئول

و يقول حسني احلوثي  .(2) ويقول : " كارثة أىب بكر وعمر كانت هى سبب مشاكل املسلمني "للعملية كلها "
إن ": " شرُّ تلك البيعة ما زال إىل اآلن ". و يقول حسني احلوثي: -رضى هللا عنه-عن بيعة الصحابة أليب بكر

مشكلة خطرية، هم وراء ما وصلت إليه األمة، وهم وراء العمى عن  -رضى هللا عنهما -مشكلة أيب بكر وعمر
  (3)  احلل".

ن يكنون عداًء خاصاً للخليفة عمر بن اخلطاب الذي أطفأ هللا على يديه انر الفرس اجملوس يف القادسية.. و احلوثيو 
بن يئات عمر معاوية إال سيئة من سوليس  -يف اعتقادي –يقول احلوثي: "معاوية سيئة من سيئات عمر 

 .(4)  ، وأبو بكر هو واحدة من سيئاته، وعثمان واحدة من سيئاته"  -رضى هللا عنه-اخلطاب

ويقول حسني احلوثي: "السلف الصاحل هم من لعب ابألمة، هم من أسس ظلم األمة وفرق األمة، ألن أبرز 
ومعاوية وعائشة وعمرو بن العاص شخصية تلوح يف ذهن من يقول السلف الصاحل يعين: أبو بكر وعمر وعثمان 

 وهذه بعضلف الصاحل، هذه أيضاً فاشلة ! ( ، وهذه النوعية هم الس-رضى هللا عنهم أمجعني  -واملغرية بن شعبة
 كلمات زعيمهم السابق حسني احلوثي تبني عداءه للصحابة ، ومن مث عداءهم لكل أهل السنة :

خالف ىف االعتقاد ، بل وال ىف مناهج االستدالل ، فهم خري مل يكن بني الصحابة بداية منع الرتضي عنهم: 
القرون كما أخرب بذلك الصادق املصدوق ولقد كانت عالقتهم بعضهم مع بعض أمسى وأعلى ما يكذب الرافضة 
، ومن أدل شئ على ذلك : ما بينهم من مصاهرة ، وما حصل من تسمية أبنائهم أبمساء الكبارالعظماء من 

يرجع . لقد تزوج عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه من ابنة على بن أىب طالب رضى هللا عنهء .الصحابة األجال
عداء الشيعة إىل أكابر الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم أمجعني إىل زمن بعيد منذ حدثت الفتنة بني على 

وا جام غضبهم على أىب بكر وأعماهم ذلك عن ر ية احلق واالنتصار له فصبومعاوية رضى هللا عنهما ىف التحكيم 
: )ان نقول وارج أنفسنا سالم هللا عليه ، وهو كان  احلوثى  يقول. وعمر وعثمان وكل الصحابة رصى هللا عنهم

نغطي عليهم (.   كذا فال سالم هللا عليه وهو على ابطل ان ال نتعب أنفسنا أبعالم يرتكبون ابطال مث ااول أن
دعك من عمر وأيب بكر فهم أصحاب فضل وجهاد.. دعك من التعرض هلم  :يقال لنا مث يقول ألتباعه: ). (1)

                                                           

.2،صدرس تفسري سورة املائدة ، حسني احلوثى  (2)  

.٤املصدر السابق ص (3)  

.2درس تفسري سورة املائدة ، احلوثى ، ص (4)  

  (1) .17من هدي القرآن سورة آل عمران ، صدروس بعنوان : م 9/٣/2000بتاريخمن حماضرة للحوثى   
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أبنه سيحبط  ففي احلقيقة جيب أن نتعرض هلم، فاهلل قد توعد .بينما هذا كالم خطأ،مشاعر اآلخرين فذلك جيرح
أبكمله خيالف  ، فما ابلك مبن رفع خطاً ومنهجاً صلى هللا عليه وسلم  عمل الذين يرفعون صوهتم فوق صوت النيب

 (2)منهج النيب صلى هللا عليه وسلم ( 

أغلبية  وهم؟ مها هم الذين سادوا اجملتمع املسلم ومن وراء -رضى هللا عنهما –ءل : )أليس أبو بكر وعمر ويتسا
وما بذله النيب من جهد كبري ال شيء يف األخري.وساد ذلك -صلى هللا عليه وسلم –األمة بعد أن جعلوا النيب 

أصواهتم  أكثر من رفع« رضى هللا عنهما  بكر وعمر أاب»-يقصد–املنهج منذ ذلك الوقت إىل اليوم. لقد فعلوا 
ورفع يده يوم  صلى هللا عليه وسلم غري من رفعه النيبرفعوا شخصًا آخر  ، صلى هللا عليه وسلم فوق صوت النيب

-عنه  رضى هللا-يل عليالناس حباجة إىل تو  .؟ فكيف تريدان أن نتسامح مع أشخاص خربوا هذه األمة.الغدير
ويقول: ) العرب كلهم سنة يتولون أاب بكر   (1).  كشرط لتكون من حزب هللا وبدون ذلك ال يتحقق شيء(

فما استطاعوا أن يصلوا إىل حل إطالقًا يف صراعهم مع أعداء اإلسالم، فمنذ عهد أيب  -عنهما رضى هللا -وعمر
بكر  ىل اليوم واألمة كل سنة هتبط او األسفل من جيل إىل جيل. إن الذين يوالون أابإو  -رضى هللا عنه-بكر

إن حزب هللا هم  : "ا يقول هللا، بينم؟  ال ينقصهم أسلحة وال مال، فلماذا مل يغلبوا اليهود« السنية»وعمر 
الذين »ألهنم حرفوا عبارة  ، ليسوا من حزب هللا« السنية». احلقيقة أهنم  (2)"56" سورة املائدة آية  الغالبون
 .وغريمها من اهنزموا أمام اليهود ، حرفوها إىل أيب بكر وعمر -رضى هللا عنه–املقصود هبا اإلمام علي « آمنوا

هؤالء املسلمني السنة.. بدليل أهنم ليسوا هم الغالبون يف  املذكورين يف القرآن ليسوا« هللاحزب »ويقول: إن 
بدليل إن حزب هللا « الشيعة»مفهوم قرآين يقتصر على « حزب هللا»والنصارى. بل إن  مواجهة اليهود وأمريكا

الدولة هي  ت أمريكا، هذهدولة إسالمية هزم (58)وبدليل إن واحدة فقط من بني « شيعي»أمريكا ألنه  هزم
البال  أبن األمة اإلسالمية ال تنتصر ولن  يفح صريإيران. أي الدولة الشيعية الوحيدة يف العامل . وابلتايل فالقرآن 

 .(1) «(رضى هللا عنهم  أبناء علي»وحتت قيادة  «ابلشيعة»تنتصر ولن يصلح هلا حال إال 

 الرد على عقيدة الطعن يف الصحابة:

                                                           

؟هل احلوثية تتبع منهج هللا ومنهج رسوله صلى هللا عليه وسلم وخيالفه أهل السنة    (2)  

م.2000\٣\9،حماضرة ألقيت بتاريخ 17 سورة آل عمران ، ص ، للحوثى ،دروس من هدي القرآن  (1)  

  (2)املرجع السابق نفس الصفحة.

م.2002-2-10اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم .بتاريخ دروس من هدى القرآن ، للحوثى عند شرح آية ) ولن ترضى عنك  (1)  
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وأمهات املؤمنني وعلى أهل السنة عموما هلي جزء من خمطط عنهم  الكرام رضى هللا اهلجمة على الصحابةإن هذه 
 أهل الدين . منظم للنيل منهم ، ألهنم 

إن كان احلوثية يرون الطعن والسب واللعن عقيدة ، فأهل السنة ال يرون ذلك، ففى احلديث عن عبدهللا بن 
صلى هللا عليه وسلم: ) إن املؤمن ليس ابللعان وال ابلطعان وال  هللا سولمسعود رضى هللا عنه قال : قال ر 

وان نعتقد أن عائشة_رضي هللا عنها_ هي أم املؤمنني وأحب نساء النيب_صلى هللا  .(2) الفاحش وال البذيء (
على النساء   عليه وسلم_ إىل قلبه بعد خدجية_رضي هللا عنها_ وقال الرسول صلى هللا عيه وسلم: ) فضل عائشة

وقال عطاء بن أيب رابح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس، أحسن ،  (3) ( كفضل الثريد على سائر الطعام
   . (4) العامة ( الناس رأايً يف

وأما الصحابة فهم أفضل وخري الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلقد اختارهم هللا تعاىل لصحبة نبيه     
وأفضلهم دينًا وحسباً  هم إال خري صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم، وال خيتار هللا تعاىل لصحبة نبيه 

نسبهم، ونبغض من يسبهم ويعاديهم، كما نعتقد لكل منهم  ونسباً، فنحن ابهم وال نغايل فيهم، ونواليهم وال
سبحانه وتعاىل:} لِْلُفَقرَاء اْلُمَهاِجرِيَن  هللا سابقة ولكل منهم فضل ال ينكره إال جاهل أو جاحد أو مكابر قال

تَ ُغوَن َفْضاًل مِةَن اَّللَِّ َوِرْضَوا انً َويَنُصُروَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه أُْولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن َوالَِّذيَن الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمن ِدايرِِهْم َوأَْمَواهِلِْم يَ ب ْ
ُدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة  ميَاَن ِمن قَ ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل جيَِ اَر َواإْلِ مِةَّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهْم تَ بَ وَُّ وا الدَّ

وُلوَن َرب ََّنا اْغِفْر لََنا ْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َوالَِّذيَن َجاُ وا ِمن بَ ْعِدِهْم يَ قُ َولَ 
ً لةِلَِّذيَن  ميَاِن َواَل جَتَْعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغالة ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقواَن اِبإْلِ  – 8آَمُنوا َرب ََّنا ِإنََّك َرُ وٌف رَِّحيٌم { )سورة احلشر: َوإلِِ

نَ ُهْم تَ رَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا :وقال سبحانه (10 اء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاء بَ ي ْ تَ ُغوَن  )) حمَُّمٌَّد رَُّسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ يَ ب ْ
ُهْم يف ُوُجوِهِهم مِةْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم يف الت َّْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم يف اإِلجِنيِل َكَزرْع ٍ َأْخرََج َفْضال مِةَن اَّللَِّ َورِْضَوااًن ِسيَما

آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت  ِذينَ َشْطأَُه َف َزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اَّللَُّ الَّ 
ُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما (( الفتح: وكذلك جاءت األحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم مبدحهم  .29 آيةِمن ْ

فمن ذلك: قوله صلى هللا عليه وسلم: )خري الناس قرين مث الذين يلوهنم، مث      والثناء عليهم والنهي عن َسبِةهم.
وقوله صلى هللا عليه وسلم: )ال  . (1)ين يلوهنم( ، قال عمران:" فال أدري: أَذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة"الذ

                                                           

.٣20أخرجه أمحد ىف مسنده ، ابب املؤمن ليس ابللعان ، وقال األلباىن :صحيح على شرط الشيخني ،السلسلة الصحيحة رقم  (2)  

.٣770أخرجه البخارى ىف صحيحه رقم  (3)  

، وقال صحيح على شرط الشيخني . 1٤ ص ٤أخرجه احلاكم ىف املستدرك على الصحيحني ، ج   (4)  

(.٤606) (، ومسلم 59٤9، 2٤58رواه البخاري ) (1)  
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َتُسبةوا أحدًا من أصحايب، فإن أحدكم لو أنفق مثل ُأحِد ذهباً، ما أدرك مدَّ أحدهم وال نصيفه(.
وقال اإلمام (2) 

ق أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاعلم أنه زندي: )إذا رأيت الرجل ينتقص   -رمحه هللا  –أبو زرعة 
عدائهم ألهل السنة أهنم طرحوا السنة ابلكامل وال يؤمنون حبديث واحد منها وهامجوا صحيح وترتب على  (3).

صلى هللا عليه وسلم على اإلطالق ومن ذلك أمروا أتباعهم  البخاري ومسلم وقالوا أهنا تقول وكذب على رسول هللا
إن قول آمني  : (  احلوثى  يقول بدر الدين.  (4) ( قول آمني يف الصالة وحرموا دراسة علم أصول الفقه بعدم

 (5)ة . بدعة وال جيوز، وبغض النظر عن احلكم الشرعي فإىن أرى منعها حىت ال نقلد النواصب _ أي أهل السن

،بصراحة أقوهلا هو من أسوأ   ) أان أرى إن أسوا ما ضر بنا وأبعدان عن هللا هو علم أصول الفقه :ويقول أيضا
 (1)الفنون....ألنه من تراث أهل السنة (.

 

 

 

 

 

 

                                                           

127ىف صحيحه ، ابب فضائل الصحابة ، رقم  رواه البخاري  (2)  

٤٣رواه اخلطيب البغدادي بسنده يف الكفاية، ص   (3)  

٣٣د لعدا /2/٤اتريخ شيبة،مقال بصحيفة الرشد اليمينية ،  عيضةنقال عن) احلوثي األب ومستقبل الفتنة( حملمد  20احلرب يف صعده، ص  (4)  

1٣2، ص2جاحلرب يف صعده،  (5)  

17:مسؤولية طالب العلم ، ص ، للحوثى دروس من هدي القرآن (1)  
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 :(1)بيوم الغدير   املبحث الرابع :االحتفال

صفوف تتقدمها ال ادة والوجهاء مث يبدءوا ابلتحرك إىل جبل من ذ  احلجة تتجمع رجاالت القبائل والصبيان، وينتظموا يف  18بعد فجر 

ويبدءون إبطالق الرصاص ، وتتعاىل األصوات مرددة القصائد اليت متتدح الرسول _صلى هللا عليه وسلم_وعلي _ رضي هللا   ي مى املخروق

إال بعد أن أعلن لألمة من الذ   يغادر هذه احلياة عنه_ وبقية آل البيت وهذه خطبة حل ني احلوثي ألقيت يف حفل الغدير: ) إن الرسول مل 

للهجرة وبعد عودة الرسول صلى هللا عليه وسلم  من حجة الوداع  ، ففي مثل هذا اليوم من ال نة العاشرة  سيخلفه ، وهذا هو موضوع اليوم

ل هذا اليوم ، وابعتباره فضيلة عظيمة من مع عشرات اآلالف من مجوع امل لمني وقف يف واد  خم وخطب خطبة عظيمة، واحلدث اهلام يف مث

 فضائل اإلمام خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  إىل أن قال:

                                                           
       وهو مشهور باسم غدير خم.260نسبة إلى غدير خم وهو موضع بين مكة والمدينة ، يبعد عن مكة   الغدير: (1)
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ه وعاد من ) اي أيها الناس ، إن هللا موال  ، وأ  موىل املؤمنني ، أوىل هبم من أنف هم ، فمن كنت مواله فهذا علي مواله ، اللهم وايل من واال
وأخذل من خذله ( ، ويقول ح ني احلوثي بعد هذا: ) ما أعظم كلمة )هذا( يف هذا املقام..لكننا تنكر  هلا..واحلل هو عاداه ، وانصر من نصره، 

أهل البيت (.   البد لألمة من أعالم تلتف حوهلا هم (2 

                                                                                                      الرد :

علي   خيالف سيد  و اال كيف ،وال امامة ليس فيه خالفة احلديث قلت:: ابلن بة لالحتفال بيوم الغدير فهو بدعة ابتدعها الشيعة األثىن عشرية ، 

بل وابيع سيد  احل ن  ،الطاعةبكر و عمر وعثمان رضي هللا عنهم على ال مع و  سيد  ااب ويبايع صلى هللا عليه وسلم رسوله عز وجل وأمر امر هللا

وإمنا املراد من احلديث :احملبة واملودة وترك املعاداة ، وهذا الذ  فهمه  ،على ال مع و الطاعة رضي هللا عنهما  سيد  معاويةرضي هللا عنهما  احل ني 

وليس املراد هنيئا اي ابن أيب طالب أصبحت وأم يت موىل كل مؤمن ومؤمنة،  رضي هللا عنهما، عمر لعليالصحابة رضوان هللا عليهم حىت قال 

 فقد ذكر  من طرقه يف كتاب ،وأما حديث املواالة فليس فيه إن صح إسناده نص على والية علي بعده" رمحه هللا : البيهقيقال  ،بذلك اخلالفة

وأظهروا بغضه فأراد النيب صلى  وهو أنه ملا بعثه إىل اليمن كثرت الشكاة عنه الفضائل ما دل على مقصود النيب صلى هللا عليه وسلم من ذلك،

ومواالته وترك معاداته، فقال: من كنت وليه فعلي وليه ، يف بعض  هللا عليه وسلم أن يذكر اختصاصه به وحمبته إايه وحيثهم بذلك على حمبته

وعلى امل لمني أن يوايل بعضهم  ،اد من عاداه، واملراد به والء اإلسالم ومودتهالرواايت: من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وع

وهو يف معىن ما ثبت عن علي رضي هللا عنه أنه قال : والذ  فلق احلبة وبرأ الن مة إنه لعهد النيب األمي صلى ى بعضهم بعضا، يعادبعضا وال 

وأما ابلن بة حلديث الرسول  صلىاهلل عليه وسلم: )من كنت مواله فعلي  . (3)"ال منافقهللا عليه وسلم إيل أنه ال حيبين إال مؤمن وال يبغضين إ

وأما قوله من كنت  ، هو يف الصحاح ، لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس يف صحته :، فيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا مواله( ( 

 وأما الزايدة وهي قوله: اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، مواله فعلي مواله

، فيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا  وأما ابلن بة حلديث الرسول  صلى هللا عليه وسلم: )من كنت مواله فعلي مواله(  وأما قوله من  : (

زع الناس يف صحته فنقل عن البخار هو يف الصحاح ، لكن هو مما رواه العلماء وتنا كنت مواله فعلي مواله فليس وطائفة من أهل العلم   

 (1)قوله: اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ... فال ريب أنه كذب(.  ابحلديث أهنم طعنوا فيه، وأما الزايدة وهي

احلوثية من زايدات يف احلديث حبال دليال على إثبات ما أحلقه به  وصحة هذه اجلملة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ـ إن صحت ـ ال تكون

 حقه . أو إىل الطعن يف الصحابة أبهنم سلبوه رضي هللا عنه على بقية الصحابة كلهم ، للتوصل إىل تقدميه

                                                           

  (2) 60,، عبدالبارى طاهرعلى صعدهالحرب 

،ط المكتبة السلفية .64،ص 1االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، اإلمام البيهقى ، ج  (3)  

  (1)  7/319  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية
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معروف ابألحاديث الصحاح من أن أفضل األمة أبو بكر و أنه األحقُّ  ومعىن احلديث اختلف فيه ، وأايًا كان فإنه ال يناقض ما هو اثبت و

  عمر مث عثمان مث علي رضي هللا عنه هللا عنهم أمجعني. ابخلالفة ، مث يليه

  :ومن هذه املعاين اليت ذكرت هلذا احلديث

( سورة حممد : اآلية  َكاِفرِيَن ال َمْوىَل هَلُماَّللاَ َمْوىَل الاِذيَن آَمُنوا َوَأنا الْ  )َذِلَك أبَِنا  قَاَل الشااِفِعيُّ رمحه هللا:)يـَْعيِن ِبَذِلَك والَء اإِلسالِم َكَقْوِلِه تـََعاىَل 

11. 

ْيِه اْلُمَتَصرِ َف اْلُمْ َتِقلا يف َحَياتِِه َصلاى اَّللاُ َعلَ  َعَلى اإِلَماَمِة الايِت ِهَي التاَصرُُّف يف ُأُموِر اْلُمْؤِمِننَي أَلنا  ال َيْ َتِقيُم َأْن ُُتَْمَل اْلِواليَةُ  : (وقَاَل الطِ ييبُّ 

ُرُه فـََيِجُب َأْن حُيَْمَل َعَلى اْلَمَحباِة وَوالءِ  َوَسلامَ   (2)(.  اإِلْسالِم َوََنِْوِهم ُهَو ُهَو ال َغيـْ

التابع لإلثين عشرية ؛ ننتهي إىل القول أبن احلركة احلوثية وهي   وبعد هذه الوقفات ال ريعة مع عقائد احلوثيني واليت متثل االمتداد املعاصر 

ولكن لكي يت ىن  كل إمكا هتا الفكرية إلثبات والية علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ، فإهنا ال ت عى إلثبات والية علي يف حد ذاهتا .توظف  

ده هلا بعد ذلك القول بوراثة كل اخلصائص واحلقوق ال ياسية والدينية اليت كانت للنيب _صلى هللا عليه وسلم _ واليت أوصى هبا لعلي من بع

حىت وصلت إىل ح ني بدر الدين احلوثي الذ  يقاتل أتباعه اليوم احلكومة اليمنية:)اليت تقتل    أوصى هبا بدوره ل بطيه ومنهما إىل ذريتهماالذ

 .(3)أوالد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( ح ب تعبري حيىي احلوثي املمثل ال ياسي جلماعة احلوثيني يف اخلارج

 

 

 )عرض ونقد(الفكرية والثقافية للحركة احلوثية الوثيقةالرابع : فصلال

 وفيه مباحث :

 املبحث األول : اعتقادهم يف ذات هللا وصفاته

                                                           

 .1750، األلباني ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،  3713حديث  ، للمباركفورىنظر: تحفة األحوذي شرح الترمذيا (2)

 

بتصرف .45هدى المالكى ، ص\الحوثيون ، د (3)  
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 املبحث الثاىن : ال نة النبوية هي ما وصلت بطرق أئمتهم

 املبحث الثالث  : تفـرد احلـوثيني ابهلداية واالجتهـاد

 هـه من هللا واإلميان بـع : موقفـث الرابـاملبح

 

 

 

 

 وثيقة احلوثيني الفكرية

خ  رج علين  ا احلوثي  ون من  ذ ف  رتة بوثيق  ة حت  ت عن  وان: "الوثيق  ة الفكري  ة والثقافي  ة" مجع  وا فيه  ا خالص  ة اعتق  ادهم، وق  د  
كش   فت الوثيق   ة جب   الء اتم حقيق   ة م   ذهبهم وطريق   ة تفك   ريهم وب   رانجمهم السياس   ي، ونظ   رهتم ألنفس   هم ولغ   ريهم.. 

وثي، وت  رى "الوثيق  ة الفكري  ة والثقافي  ة" للجماع  ة أن هللا ق  د اص  طفى اجلماع  ة ووقعه  ا زع  يم اجلماع  ة عب  د املل  ك احل  
عل ى بقي ة اخلل ق حت ت بن د: "االص طفاء"، وتُلغ ي الوثيق ة ح ق اجلماع ات األخ رى أايً كان ت، وت ذكر الوثيق ة أن هن  ج 

م حج  ج هللا يف يف أه  ل بي  ت احل  وثي دون س  واهم؛ ألهن   -إىل جان  ب الق  رآن-اهلداي  ة واألم  ان م  ن الض  الل حمص  ور 
أرض  ه، وق  رانء كتاب  ه!! وتض  يف: أن أي اجته  اد أو جتدي  د ال يتف  ق م  ع آرائه  م وفك  رهم أو خي  الف أه  ل بي  تهم فه  و 
مرفوض، بل هو مفسد للدين؛ ألنه يعترب خالفاً ملن أمر هللا بطاعتهم، وهذه الوثيقة وثيقة دينية بُ دأت ب ذكر أص ول 

م، وأن ما س واها ي ُ َرد إليه ا، وج اء أص ل ه ذه الوثيق ة يف س ت ص فحات، الدين، وُختمت ابلتأكيد على أهنا عقيدهت
 وخالل األسطر القادمة سنعرض ألهم بنودها بشكل موجز مع بيان ما فيها من خمالفة وضالل..

 اعتقادهم يف ذات هللا وصفاته:األول :  بحثامل

فنفوا ر ي  ة هللا ىف ال   دنيا واآلخ  رة مقل   دين املعتزل  ة ال   ذين ب  دأ احلوثي   ون وثيق  تهم ابحل   ديث ع  ن مس   ائل أص  ول ال   دين،
( أن  ه: "ال تدرك  ه ٣)ص:س  بحانه وم  ا ج  اء حت  ت ه  ذا البن  د ق  وهلم يف وص  ف هللا  أنك  روا ر ي  ة هللا س  بحانه وتع  اىل ، 
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ة هللا ي وم وهو مذهب اعتزايل خي الف م ا علي ه أه ل الس نة امل ؤمنني بر ي  (1)ال يف الدنيا وال يف اآلخرة!!"،-األبصار 
 القيامة.

 يف اجلن ة ي وم القيام ة ويرون ه ي راه املؤمن ون يف اآلخرة اثبتة عند أهل الس نة واجلماع ة م ن أنكره ا كف ر، تعاىل  ية هللافر
ِض   رٌَة )  :كم   ا يش   اء إبمج   اع أه   ل الس   نة كم   ا ق   ال ع   ز وج   ل َ   ا -ُوُج   وٌه يَ ْوَمئِ   ذ ٍ انَّ ، س   ورة القيام   ة (اَنِظ   رٌَة  ِإىَل َرهبِة

وق د فس ر الن يب ص لى هللا  .26س ورة ي ونس، اآلي ة (  َوزاَِيَدةٌ  لةِلَِّذيَن َأْحَسُنواْ احْلُْس ىَن  :( وقال سبحانه 22،2٣اآليتان
عن رسول هللا صلى هللا عليه وس لم أبن  وتواترت األحاديث ، سبحانه  أبهنا النظر إىل وجه هللا (الزايدة)عليه وسلم 

 )الَّ  :يف ال دنيا كم  ا ق  ال س  بحانه وتع  اىلس  بحانه  أم  ا يف ال  دنيا ف  ال ي  رى القيام  ة ويف اجلن  ة،امل ؤمنني ي  رون رهب  م ي  وم 
   .10٣سورة األنعام، اآلية  (تُْدرُِكُه األَْبَصارُ 

واألي  دي..  كالعني: "ال جت  وز علي  ه األعض  اء.تع  اىل وم  ا ج  اء خمالف  اً يف الوثيق  ة أيض  اً ملعتق  د أه  ل الس  نة قوهل  ا أن هللا
وال جتوز عليه احلركة والسكون والزوال واالنتق ال، وال حيوي ه زم ان وال مك ان"، وه و معتق د فاس د خي الف م ا واوها، 

، أو م ا أثبت ه ل ه رس وله ص لى هللا علي ه الك رمي  عليه أهل السنة الذين يثبتون هلل من الصفات ما أثبته لنفسه يف كتاب ه
ق  ال  ...حتري  ف وال تعطي  ل، وم  ن غ  ري تكيي  ف وال متثي  لوس  لم، كص  فات الس  مع والبص  ر والك  الم والي  د، م  ن غ  ري 

[ وه  ذه 10الش  يخ اب  ن عثيم  ني رمح  ه هللا موض  حا ه  ذا املع  ىن : " قول  ه تع  اىل : ) ي  د هللا ف  وق أي  ديهم ( ] الف  تح : 
ألن ي ده م ن ص فاته ، وه و س بحانه ف وقهم  ،ف إن ي د هللا تع اىل ف وق أي دي املب ايعني  ،أيضاً عل ى ظاهره ا وحقيقته ا 

ى عرشه ؛ فكانت يده فوق أيديهم ، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته ، وه و لتوكي د ك ون مبايع ة الن يب ص لى هللا علي ه عل
سلم مبايعة هلل ع ز وج ل ، وال يل زم منه ا أن تك ون ي د هللا ج ل وع ال مباش رة ألي ديهم ، أال ت رى أن ه يق ال : الس ماء 

ل ف وق أي دي املب ايعني لرس وله ص لى هللا علي ه وس لم م ع مباينت  ه فوقن ا م ع أهن ا مباين ة لن ا بعي دة عن ا ، في د هللا ع ز وج 
  "(1) تعاىل خللقه وعلوه عليهم

 :نفى احلوثيني نسبة أفعال العباد إىل هللااملطلب األول : 

وم   ا ج   اء يف ه   ذه الوثيق   ة م   ن فس   اد حت   ت نف   س األص   ل، نف   يهم نس   بة أفع   ال الكف   ر والفس   وق والعص   يان إىل هللا، 
ُهْم  اإلنسان، وه و خ الف م ا علي ه أه ل الس نة م ن نس بة مجي ع األفع ال إىل هللا، ق ال تع اىل:ونسبتها إىل  ))َوِإْن ُتِص ب ْ

ُهْم َس يِةَئٌة يَ ُقولُ وا َه ِذِه ِم ْن ِعْن ِدَك قُ ْل ُك ل  ِم ْن ِعْن  ْوِم ال ِد اَّللَِّ َفَم اِل َه ُؤالِء اْلَق َحَسَنٌة يَ ُقوُلوا َهِذِه ِم ْن ِعْن ِد اَّللَِّ َوِإْن ُتِص ب ْ
ك ل م ا يص در   ين درج حت ت أفع ال العب اد وي راد هب ا :ىف مسائل العقيدة وهذا [.78]النساء: َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن َحِديثًا((

                                                           

3الوثيقة الفكرية والثقافية للحوثية ، ص (1)  

  (1)شرح  ،ط دار التيسير ، السعودية  (331/ 3)،فى صفات  هللا وأسمائه الحسنى، للشيخ  محمد بن صالح العثيمين  القواعد المثلى



- 158 - 
 

وق د .من العبد من كالم، ومن حركات وسكنات، معصية كانت أو طاعة، فكل ذلك من أفعال العباد، وهي خملوقة هلل جل وعال
إن هللا تع اىل مل خيل ق املعاص ي والش رور، فظن وا أن الش ر واملعص ية ال خيلقهم ا ال ذين ق الوا : درية شابه احلوثيون سلفهم من الق

هللا تعاىل، ولكن اآلاثر قد جاءت عن الصحابة ابلسند الصحيح أهنم قالوا أبن هللا خلق أفعال العباد، ومن هؤالء الصحابة اخللفاء 
 .، و وغ                                        ريهمم                                        روعب                                        د هللا ب                                        ن ع، و عب                                        د هللا ب                                        ن مس                                        عوداألربع                                        ة، و 

وغريهم، وكذلك م ن بع دهم  سامل بن عبد هللا بن عمر، و  القاسم بن حممد، و  سعيد بن املسيب :وجاء ذلك عن التابعني، منهم
أش هب ب ن ، و  اللي ث ب ن س عد، و  أب و حنيف ة، و  أمح د، و  الش افعي، و  مال ك :وغريه، ومن الفقهاء أيضاً  أيوب السختياينك 

 .، فكل هؤالء قالوا بذلك عبد العزيز

 :داللة الكتاب والسنة على خلق هللا ألفعال العباد

ُ َخَلَقُك ْم َوَم ا تَ ْعَملُ وَن  :( إن م ا يثب ت أن هللا خل ق أفع ال العب اد أدل ة م ن الكت اب والس نة، فق د ق ال هللا تع اىل َواَّللَّ
 .أي: ك                 ل فع                 ل فعلتم                 وه ف                 إن هللا ه                 و ال                 ذي خلق                 ه ب                 نص ه                 ذه اآلي                 ة .96لص                 افات:س                 ورة ا(

، ويف (إن هللا يص نع ك ل ص انع وص نعته) (2):خل ق أفع ال العب اد ق ول الن يب ص لى هللا علي ه وس لميف  رمح ه هللا  البخ اريوق د ذك ر 
كل شيء ) :وأرضاه مرفوعاً إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال رضي هللا عنه ابن عباسوعن  .(خلق هللا كل صانع وصنعته) :رواية

  .(3) (بقدر حىت العجز والكيس

اإلميان ابلق در خ ريه وش ره ، حل وه وم ره ، عام ه وخاص ه  وهو ذا احلديث متضمن ألصل عظيم من أصول اإلميان الستة ،ه
وش  رها ،وَعلِ  َم  َعلِ  َم أعم  ال العب  اد خريه  ايع  رتف العب  د أن عل  م هللا حم  يط بك  ل ش  يء ، وأن  ه  ، س ابقه والحق  ه ،أبن

َ يَ ْعلَ  ُم َم  ا يف  أملَْ  : كم  ا ق  ال تع  اىل مجي  ع أم  ورهم وأح  واهلم ، وكت  ب ذل  ك يف الل  وح احملف  وظ السَّ  َماِء  تَ ْعلَ  ْم أَنَّ اَّللَّ

هللا ينف ذ ه ذه األق دار يف أوقاهت ا إن  مث .70احل ج :  ] ٌٌ اَّللَِّ َيِس ري عل ىَذلِ َك يف ِكتَ اب ٍ ِإنَّ َذلِ َك  َواأْلَْرِض ِإنَّ 
،الش املتان لك ل م ا ك ان وم ا يك ون ، الش املتان للخل ق واألم ر وأن ه م ع ذل ك  حبس ب م ا تقتض يه حكمت ه ومش يئته

حبس ب اختي ارهم ،مل جي ربهم عليه ا ،  خلقه للعباد وأفعاهلم وصفاهتم ، فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع هبا أفعاهلم ،ومع
 . السبب التام خالق للمسبب م ومشيئتهم ، وخالقوهو الذي خلق قدرهت

 .فعل من أفعال العبد، والبكاء فعل من أفع ال العب د، وهللا ج ل وع ال ه و ال ذي ه و أض حكك وه و ال ذي أبك اك مثال  الضحكف
فق الوا: اي  األمر ق د قض ي، ق الوا: عل ى م ا نس تقبل أم عل ى م ا مض ى؟ فق ال: عل ى م ا مض ى،) :والنيب صلى هللا عليه وسلم ملا قال

 .(رس                                          ول هللا! فف                                          يم العم                                          ل؟ ق                                          ال: ك                                          ل ميس                                          ر مل                                          ا خل                                          ق ل                                          ه
إذا ق در هللا ل ك ابب اهلداي ة خل ق في ك العزمي ة واإلرادة للهداي ة، مث خل ق في ك فع ل  :، يع ين(ك ل ميس ر) :ووج ه الش اهد ه و قول ه

                                                           
(124أفعال العباد) فى صحيحه، باب  البخاريأخرجه   (2)  

.2655أخرجه مسلم فى صحيحه ، رقم  (3)  

http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000082&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000724&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000042&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000042&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000520&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000438&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000323&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000060&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000060&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000045&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000043&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000782&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000188&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000839&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000839&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000839&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000006&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000055&spid=1152
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 .اهلداي                                                                                                                                                                                     ة ووفق                                                                                                                                                                                     ك ل                                                                                                                                                                                     ه
 .فاهلل جل وعال خلق كل فعل فعله العبد

 احلوثيني خبلود أهل الكبائر يف النارقول املطلب الثاىن : 

وم  ن ذل  ك أيض  اً حكمه  م عل  ى أه  ل الكب  ائر أهن  م خال  دون خمل  دون يف الن  ار، وأن  ه ال ش  فاعة هل  م، وه  و م  ا يع  رف 
: "الش فاعة ال تك ون للك افرين، وال للظ املني الفاس قني )أه ل جاء ىف الوثيقة ما نص هعندهم أبصل "الوعد والوعيد" 

ق د تق رر عن د أه ل الس نة واجلماع ة أن أه ل  (1) فاسد. وميكن أن نرد على ه ذه الش بهة أبن ه : "، وهو مذهب الكبائر(
ق  ال الكب  ائر م  ن أم  ة حمم  د ص  لى هللا علي  ه وس  لم ال خيل  دون يف الن  ار إن دخل  وا فيه  ا، وأن  ه ال خيل  د فيه  ا إال أه  ل الكف  ر والش  رك، 

َ الَ يَ ْغِف ُر أَن ُيْش َرَك بِ ِه تع اىل:  [، ك ذلك فه ذا ال رأي يص  ادم ٤8]النس  اء: َويَ ْغِف  ُر َم ا ُدوَن َذلِ َك ِلَم ن َيَش اء(())ِإنَّ اَّللة
، وه   و م   ذهب فاس   د قالت   ه م   ن قب   ل املعتزل   ة «ش   فاعيت أله   ل الكب   ائر م   ن أم   يت»ق   ول الن   يب ص   لى هللا علي   ه وس   لم: 

، وحكم  ه ىف ال   دنيا  ةري ق  ال اإلم  ام الشهرس  تاىن رمح  ه هللا :إن اخل  وارج جيمع  ون عل  ى تكف  ري مرتك  ب الكب  واخلوارج..
، أما حكمه ىف اآلخرة :فإنه خالد ىف الن ار ال خي رج  (2)حكم الكفار ، جترى عليه أحكامهم ، فيكون حالل الدم واملال

 أما املعتزلة فريون أن مرتكب الكبرية حكمه ىف الدنيا حكم ابقى املسلمني ىف حرمة الدم والعرض واملال ، وحكمه ىف اآلخرةمنها .
وقالت املرجئة اخلالصة هذه العبارة املشهورة ) ال تضر مع اإلميان النار واخللود فيها ، لكن يكون عذابه دون عذاب الكافر.دخول 

معصية ، كما التنفع مع الكفر طاعة (، لكن أهل السنة يقول ون إن األعم ال ج زء م ن مس مى اإلمي ان ، فه م ال ي رون ىف ارتك اب 
ة أنه : مؤمن عاص، أو مؤمن فاسق، فال يزيلون ان سوى الشرك ابهلل ، فكان قوهلم ىف مرتكب الكبري الكبائر ما خيرج املرء من اإلمي

أما حكم ه ىف اآلخ رة ف ريون أهن إذا م ات ومل يت  ب فه و داخ ل حت ت مش يئة هللا ، إن ش اء غف ر ل ه وأدخل ه اجلن  ة عن ه اإلمي ان ابلكلي ة.
، مث إنه ال خيلد ىف النار كالكفار، بل ال ب د أن خي رج منه ا وي دخل اجلن ة ، دون عذاب ، وإن شاء أدخله النار وعذبه بقدر ذنوبه 

ه ( ينقل إمجاع السلف على ذلك : ) وقد ٣0٤.قال اإلمام عبيدهللا بن بطة)ت هذا هو جممل قول أهل السنة ىف مرتكب الكبرية 
 رج  ه م  ن اإلس  الم مبعص  ية ، نرج  و للمحس  ن العلم  اء ال خ  الف بي  نهم عل  ى أن  ه ال يكف  ر أح  د م  ن أه  ل القبل  ة ب  ذنب ، وال  أمج  ع

، ويدل لقوهلم إبميانه وعدم زواله عنه كثري من اآلايت واألحاديث املصرحة إبميان العصاة مرتكىب الكبائر،  (3) و اف على املسيئ
ط ب اجلمي ع ابس م ( ،فخا178كقول هللا عز وجل : " أييها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ىف القتلى .." )س ورة البق رة : آي ة 

اإلميان مع أن فيهم من قد وجب عليه القصاص ، الرتكابه كبرية القتل ، فق ال )ىف القتل ى (، وأثب ت األخ وة ب ني القات ل وب ني وىل 
. وكقوله تعاىل : ) وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا الدم ، فقال : )فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع ابملعروف وأداء إليه إبحسان 

(فس مى 9أصلحوا بينهما فإن بغت إح دامها عل ى األخ رى فق اتلوا ال ىت تبغ ى ح ىت تف ئ إىل أم ر هللا ...() س ورة احلج رات ، اآلي ة ف
      اجلميع مؤمنني مع حصول االقتتال ، وجعل اجلميع إخوة . 

                                                           

4الوثيقة الفكرية والثقافية للحوثية ، ص  (1)  

. ط المكتبة التوفيقية 56صـ 1جـ  ، للشهرستانى ،الملل والنحل  (2)  

رضا بن نعسان ،ط العلوم والحكم \، تحقيق د265ص ، ، ابن بطةعلى أصول السنة والديانة الشرح و االبانة الصغرى  (3)  
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 السنة النبوية هي ما وصلت بطرق أئمتهم:: بحث الثاىن امل

عليه وسلم فقد قررت الوثيقة ما درج عليه الشيعة من اعتم اد م ا ص ح م ن ط رق وفيما خيص حديث النيب صلى هللا 
أئمتهم فقط، دون اعتماد أو تصحيح م ا ص ح ع ن الن يب ص لى هللا علي ه وس لم م ن أي طري ق آخ ر، ويف ه ذا إبط ال 

ف اإلم ام اهل ادي ورد جلُلة ما ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، تقول الوثيقة: "وأن موقفنا من السنة ه و موق 
عليه السالم الذي ذكره يف جمموعه يف كتاب الس نة حي ث اش رتط لص حتها الع رض عل ى الق رآن وأن تك ون يف إط ار 
القرآن مرتبطة به ال حاكم ة علي ه وال معارض ة لنصوص ه، وأهن ا مرتبط ة ابهل داة م ن آل حمم د كأمن اء عليه ا يف اعتم اد 

   .(1) الصحيح من غريه"

 هة :الردعلى هذه الشب

الكثري م  ن العلم  اء واملفك  رين اإلس  الميني ع  رض األحادي  ث عل  ى الق  رآن ورف  ض م  ا يعارض  ه قاع  دة هام  ة دع  ا إليه  ا
وخصوصا أم املؤمنني عائشة رض ي هللا عنه ا، بي د أن  املعاصرين، واستندوا إىل تطبيق هذه القاعدة من قبل الصحابة

فهم  ه  ه يف الواق  ع العمل  ي إمن  ا ك  ان يع  رض احل  ديث عل  ىيك  ن قيم  ة علمي  ة حقيقي  ة، ألن   اش  رتاطها عن  د اهل  ادي مل
حس  ب قول  ه: "املبلغ  ون –ألهن  م ،فق  ط وتفس  ريه للق  رآن، ف  إذا علمن  ا أن اهل  ادي حيص  ر تفس  ري الق  رآن عل  ى آل البي  ت

ال ذين اف رتض هللا عل ى األم ة تص ديقهم، وأم روا ابتب اعهم وهن وا ع ن  ..للرس االت اآلت ون م ن هللا س بحانه ابل دالالت
والربه ان "فاس ألوا أه ل  خمالفتهم،وحضوا على االقتباس من علمهم، أال تسمع كيف يقول الرمحن فيما نزل من الن ور

وم ن ، بسؤاهلم عند جهله ا، واالقتب اس م نهم ملف روض علمه ا [ فأمرت األمة٣0الذكر إن كنتم ال تعلمون" ]النحل:
الع رض عل ى اهل داة م ن آل حمم د،  لش رط الث اين وه وال خيتلف عن ا -العرض على القرآن–هنا جند أن هذا الشرط 

فق  د اه  تم هب  ذه  اهل  ادي مل يك  ن م  ن علم  اء احل  ديث وال م  ن روات  ه، فه  م م  ن يق  ررون الص  حيح م  ن الض  عيف، وألن
يف اآلايت، –األحادي ث للتأوي ل ال ذي ذه ب إلي ه  القاعدة "العرض عل ى الق رآن" كث ريا لك ي تس اعده عل ى إخض اع

غ  ري موافق  ة مل  ا ي  ذهب إلي  ه، خصوص  ا يف قض  ية اإلمام  ة وحص  رها يف البطن  ني،  ال  يت تب  دووك  ذلك رف  ض األحادي  ث 
إىل قب ول أحادي ث ض عيفة  شكلت حمور اهتمامه، ووهب هلا حيات ه وجه وده العلمي ة والعملي ة، وق د ق اده ذل ك واليت

عارض     تها ورد أحادي     ث ص     حيحة، م     ا دام أهن     ا تتع     ارض م     ع هدف     ه وإن أوه     م الن     اس أن     ه بس     بب م ،وموض     وعة
 :للقرآن،وميكن ذكر مثالني على ذلك على النحو التايل

 رضى هللا عنه : أوال :النص والوصية يف اإلمام علي

                                                           

6الوثيقة الفكرية والثقافية للحوثية ، ص  (1)  
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فإذا سقطت أحقية علي ابخلالفة  كانت قضية النص والوصية لإلمام علي مدخل اهلادي لتربير نظريته يف اإلمامة
 -الشيعة االثين عشرية–ولقد أخذ اهلادي أبدلة خصومه  بعد النيب مباشرة، سقطت أحقيةإمامة اهلادي ابلضرورة،

طريق ما أمساه العرض على  صححها عن -أي اهلادي–يف هذه القضية، ومنها أحاديث ضعيفة وموضوعة، لكنه 
أمري املؤمنني علي بن أيب  القرآنوهو يف احلقيقة العرض على تفسري اهلادي للقرآن، ومن ذلك قوله: )تثبت إمامة

صلى هللا  قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال رسول هللا هللا عليه، من كتاب هللا عز وجل ومن طالب رمحة
هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي"، علمنا أنه مل يقل ذلك حماابة،وال اختيارا منه،  "علي مين مبنزلة عليه وسلم

"علي مين مبنزلة هارون من  وسلم  صلى هللا عليه وال مصافاة إال أبمر من هللا واجب وحق مبني اثقب فلما قال
موسى" وجدان تصديق قوله صلى هللا عليه وسلم مثبتا يف الكتاب وهو قول هللا عز وجل "أفمن كان على بينة من 

شاهد منه" صدق هللا  [ فلما قال هللا "ويتلوه17شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورمحة" ]هود: ربه ويتلوه
من علي، وعلي منه، بقول  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  ل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. كانسبحانه قو 

أحببنا، شئنا ذلك، أو أبينا، ال ننظر يف ذلك إىل قول حمب مريد، وال  هللا، وبقول رسوله عليه السالم، كرهنا أو
حيتج حبديث ورد  :طبقه اهلادي: فهو أوالفهذا هو العرض الذي  (2)إىل قول مبغض مكابر عنيد..اخل( نلتفت

ابلنص الذي أورده اهلادي يف كتاب اجلرجاين "الكامل يف ضعفاء الرجال"، وحكم عليه ابلبطالن، ومع ذلك فإن 
فقد ورد مبناسبة استخالف  ،لكن ال عالقة له مبا يريد اهلادي احلديث الصحيح قد ورد قريبًا من هذه الصيغة،

النيب لعلي يف املدينة عندما خرج لتبوك فقال املنافقون: إمنا ترك عليًا ألنه استثقله فجاء علي يشكي ذلك للنيب 
: "أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه صلى هللا عليه وسلمفقال له النيب ، صلى هللا عليه وسلم

يقصد اإلمامة أو اخلالفة بعده لسبب بسيط وهو أن هارون مات قبل موسى، فالتشبيه هنا ال نيب بعدي" وهو مل 
غري وارد، مث أتمل كيف ربط اهلادي احلديث تية ال عالقة هلا مبوضوع اإلمامة فقوله تعاىل "ويتلوه شاهد منه" قال 

"ومن قبله كتاب ل على حممد،هللا الذي أنز إنه جربيل فهو شاهد من هللا ابلذي يتلوه من كتاب :ابن عباس 
وهذا ،  صلى هللا عليه وسلمموسى" قال ومن قبله تال التوراة على لسان موسى كما تال القرآن على لسان حممد 

بل وروي عن علي  وهناك تفاسري أخرى منها أن الشاهد هو القرآن وقيل اإلجنيل، (3).  قول أكثر أهل التفسري
لكن اهلادي يصر على أهنا تعين عليا  ، (1) لى هللا عليه وسلمص و الرسولبن أيب طالب أنه قال إن الشاهد ه

وأهنا تؤكد احلديث "كما سعى اهلادي لتصحيح أحاديث ضعيفة بل وموضوعة يف اإلمام علي وآل البيت، مثل 
 سلملى هللا عليه و صاستدالل اهلادي حبديث "علي مع احلق، واحلق مع علي" وهو حديث مل يروه أحد عن النيب 

                                                           
  (2)  ار الحكمة اليمانية، صنعاء، د582صالمجموعة الفاخرة "مجموع كتب رسائل اإلمام الهادي" تحقيق علي أحمد الرازحي، 

يةمملكة العربية السعودال ،شدالرمكتبة  ، ط303تفسير القرآن لعبدالرزاق الصنعاني/  (3)  

  (1)  لبنان -ط دار الكتب العلمية  ،3/159المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، البن عطية األندلسي 
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ال إبسناد صحيح وال ضعيف كما قال الذهيب، وحديث "أان مدينة العلم وعلي ابهبا..اخل" وحاول أن جيد هلا 
 .شواهد يف القرآن فأتى بتفاسري ال عالقة هلا مبا كان يريد وليس هنا جمال حبثها

 :رفض األحاديث الصحيحةاثنيا : 

ضعيفة أو ابطلة ضعةف أحاديث  هدفه يف اإلمامة، وإن كانتمثلما صحةح اهلادي األحاديث اليت يرى أهنا ختدم 
ابإلمامة، وكل ذلك ابلعرض املزعوم على القرآن،   وساللته" صحيحة تتعارض مع هدفه الرئيسي "إثبات أحقيته

يعطي  رفض أن -حسب زعمه-وتكفريه للخليفة األول أيب بكر الصديق رضي هللا عنه ألنه  ومن ذلك رفضه بل
األنبياء ال نورث ما تركناه فهو صدقة"،  من أرض فدك بعد رسول هللا استنادا إىل حديث "إان معشر فاطمة إرثها

وراثة النيب من قبل الساللة، فقد رأى أن منع وراثة النيب ينسف مشروعه،  فألن مشروع اهلادي يرتكز على قضية
مع -أو يقول حىت أخطأ  أخطأ، -نظره من وجهة–قسى على اخلليفة أيب بكر ومل يلتمس له العذر حني رآه  هلذا

ولرسوله وأهل بيته!! وحتامل عليه واعترب ما قام به "طرحا ملا يف كتاب  وإمنا اعترب ما قام به بغضا هلل -أنه مل خيطئ
[، األية 11األنثيني( ]النساء: وحكما بغريه، ألن هللا سبحانه يقول )يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ هللا

 بكر إنه مسع رسول هللا يقول )إان معشر األنبياء ال نورث ما تركناه فهو مل خيرج منها نيب وال غريه، فقال أبوجامعة 
عليه بزور، وكان ماله أول مال  صدقة( فكانت حرمة رسول هللا أول حرمة انتهكت يف اإلسالم، وكان أول مشهود

قول غري ذلك، قال هللا سبحانه )وورث سليمان داوود( بكر، وهللا ي أخذ غصبا من ورثته ابلدعوى اليت ذكرها أبو
من الفحش  ( والنص طويل وفيه5فتبت وترحت أيدي قوم رفضوا الكتاب، وقبلوا ضده.. اخل() ،[16]النمل:

ولكنا اضطرران لذلك فقط لنكشف عن  الفكري واإلساءة للخليفة األول ما أنسف إليراد بعض فقرات منه
إذ نالحظ يف النص الطويل الذي أورده اهلادي بشأن أرض فدك ما  رآن والسنة معا،تالعب اهلادي، وعبثه ابلق

 :يلي

آايت ال تعارض بينها وبني  لكنه يستند على -حسب زعمه–حياول اهلادي رفض احلديث استنادا إىل القرآن  1-
[، استدالل 16داوود( ]النمل:فاستدالله بقوله تعاىل )وورث سليمان  احلديث وال عالقة هلا بوراثة النيب املادية

لداوود إخوة غري  سليمان إمنا ورث احلكم والنبوة من داوود، وليس املال، ألنه ثبت ابإلمجاع أن ابطل، ألن
وعدم وراثة األنبياء هي من عالمات نبوهتم، ذلك أن هللا  سليمان فثبت أن الوراثة هي وراثة النبوة ال وراثة املال،

-وورثوها لورثتهم  يورثوا دنيا، لئال يكون ذلك شبهة ملن يقدح يف نبوهتم أبهنم طلبوا الدنياأن  تعاىل صان األنبياء
 .كما يقول ابن تيمية

عرفها احملدثون يف تضعيف  حاول اهلادي أن يضعةف ويشكك حبديث أيب بكر، ليس عن علم أو ابلطرق اليت 2-
قد زعم أن احلديث إمنا اختلقه أبو بكر ألنه مل يسمعه اجلهل، ف أو تصحيح احلديث، وإمنا عرب الكذب واالفرتاء أو



- 163 - 
 

منكم أنه  قول اهلادي "ولقد سألنا مجيع من نقل من أصحاب حممد عليه السالم هل روى أحد غريه، وحبسب
بعد ذلك أسباب كثرية قد مجعها اجلهال  مسع من رسول هللا مثل الذي مسع أبو بكر؟ فقال: اللهم ال، مث جاءت

عمر املسندين هلا عن النيب عليه السالم فإذا عائشة تقول: مسعت أاب  ا ال ينفع عن عائشة وعنحب التكثري مل
األنبياء ال نورث ما تركنا فهو  وإذا عمر يقول: مسعت أاب بكر يقول: قال رسول هللا )ص(: "إان معاشر بكر يقول

حاب حممد يشهد مبثل شهادة أيب بكر واحد، ومل يوجد أحد من أص صدقة" وإذا هذه األسانيد املختلفة ترجع إىل
إذ مها يف الغار" بشهادة  ولو أن أاب بكر وحده من روى احلديث ملا ترددان يف قبوله ألنه: "اثين اثنني "..يف املرياث

ومن شهد له هللا ورسوله ليس حباجة ، لى هللا عليه وسلمصرب العاملني و"صديق هذه األمة" بشهادة النيب 
هبذا احلديث للداللة على صدقه وتقدميه الشرع على مصلحته الشخصية  يكفي روايته وعمله لشهادة اهلادي، بل

احلديث  أزواجه ومنهم عائشة بنت أيب بكر، وقد حرمت نصيبها هبذا لى هللا عليه وسلمصورثة النيب  ألن من
مروي من طرق عدة ذلك فاحلديث  النبوي ولو جرى أبو بكر مع ميله الفطري ألحب أن ترث ابنته، لكن مع

وورد عن أكثر من ثالثة عشر صحابيا منهم مثانية  ، فهو متواتررضى هللا عنهما  غري طريق أيب بكر وعمر وعائشة
لى هللا صومنهم ثالثة من آل البيت علي والعباس وابن عباس، فضال عن زوجات النيب  من العشرة املبشرين ابجلنة

 عليه وسلم

  يني ابهلداية واالجتهاد:تفرد احلوث: ثالث ال بحثامل

يتمث   ل يف « األم   ة إن أه   ل البي   ت ه   م ورث   ة الكت   اب وه   داة »يس   ود ش   عور يف أوس   اط ال   ذين تنطل   ي عل   يهم مقول   ة 
طريق  ة خاص  ة ختتل  ف ع  ن املعه  ود ل  دى   -ب  ل وغريه  ا  –االعتق  اد أبن ل    )أه  ل البي  ت( يف اكتس  اب املعرف  ة الديني  ة 

 -وهذا الشعور ال ذي مل يع دم م ن يُ روج ل ه  اخللف عن السلف، علماً خاصاً يرثه الناس، وأهنم يتناقلون يف ساللتهم 
ال خيالطه ا  يقوم على َوهم أن العلم يتعاقب يف )أهل البي ت( ع رب سلس لة )ذهبي ة!( خالص ة  –وحىت اللحظة  اترخييا 

 طال  ب "رض  ى هللا عن  ه"، أيب غث  اء، فيه  ا أيخ  ذ املت  أخر ع  ن املتق  دم ع  ن أبي  ه ع  ن ج  ده، وص  وال إىل اإلم  ام عل  ي ب  ن 
البي   ت( يف اس   تمداد املعرف   ة  فرس   ول هللا "ص   لى هللا علي   ه وس   لم"، ف     )هللا( س   بحانه وتع   اىل! فه   ل ص   حيح أن )أه   ل 

م  ن »إذ ه  ل يس  تطيع أح  ٌد  ووس  ائل غ  ريهم؟ الديني  ة هل  م من  اهجهم ووس  ائلهم اخلاص  ة ال  يت تغن  يهم ع  ن اخت  اذ من  اهج 
إنك  ار خَتَُلِفه  م ع  ن الس  بق إىل عل  وم احل  ديث واجل  رح والتع  ديل « ع يف ك  ل ش  يءاملرج   أدعي  اء أن "أه  ل البي  ت" ه  م 

 وترك بصمات واضحة فيها؟ –فضال عن علوم العربية املختلفة  -الفقه  وأصول 

يف أهل بيت احلوثي دون سواهم، تقول الوثيق ة: "أن  -إىل جانب القرآن-وحتصر الوثيقة سبيل اهلداية من الضالل 
النجاة واألمان من الضالل هو التمسك ابلثقلني: كتاب هللا مصدر اهلداية والنور.."، مث تعرف الوثيق ة هنج اهلداية و 

الثقل اآلخر بقوهل ا:" الثق ل األص غر ع رتة رس ول هللا وه داة األم ة وق رانء الكت اب إىل ي وم التن اد.. وه م حج ج هللا يف 
ه احل   وثيني ه   و اجته   اد مرف   وض، تق   ول الوثيق   ة: "أم   ا أن أي اجته   اد خي   الف م   ا علي    :بن   ود الوثيق   ة أرض   ه"، وتب   ني 
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إىل خمالف ة هن ج اآلل األك رمني أو إىل اإلض رار بوح دة املس لمني )وه م عن دهم  لنسبة لالجتهاد فم ا ك ان من ه ي ؤدياب
اجته اد فه و  -، وتكوين األمة اليت أمر هللا هب ا  أو خمالف ة م ا أم ر هللا بط اعتهم وجعله م والة لألم ة(1)الشيعة فقط(

  ..."،مرفوض ال نقره وال نرضاه بل هو مفسدة يف الدين

أه  ل البي  ت ه  م ورث  ة الكت  اب وه  داة »أن ذه  اهبم إىل الق  ول أبن « الوثيق  ة»نق  ول : يُ  درك أص  حاب  علي  ه ال  رد وىف 
ه  داة الالزم  ة ليكون  وا  يف العل  وم  -ه  ؤالء  -يص  طدم حبقيق  ة قاطع  ة ه  ي أن أه  ل البي  ت« األم  ة واألمن  اء عل  ى الس  نة 

وَمنَهَجِتَه   ا علوم   اً قائم   ة ب   ذاهتا يع   ود إىل علم   اء  ليس   وا س   وى اتبع   ني ال متب   وعني، وأن الفض   ل يف خَتِليِقَه   ا  -لألم   ة 
أن أكث ر محل ة العل م  .وإمن ا أص ول الكث ري م نهم غ ري عربي ة ،أه ل البي ت  وفقهاء وحُمِدثني ولغويني ليس وا فق ط م ن غ ري 

أو غ   ريه: كعل   م  -خاص   ا ابل   ذكر س   يبويه والفارس   ي والزج   اج  –ص   ناعة النح   و  يف اإلس   الم ه   م العج   م، س   واء يف 
أو   –الفق   ه وعل   م الك   الم والتفس   ري وأمهي   ة ه   ذه العل   وم خاص   ة أتيت م   ن ك   ون اإلمل   ام هب   ا وإتقاهن   ا  احل   ديث وأص   ول 
من اهج وآلي ات يف تل ك إذاً  ].مطي ة اش تغال اجملته د لفه م ال نص ال ديين واس تنباط األحك ام من ه، –ابألصح أكثره ا 

وعل  ى ه  ذا  يُ  ذكر، بق  در م  ا ه  م فيه  ا عال  ة عل  ى غ  ريهم، اكتس  اب املعرف  ة مل يك  ن ل    )أه  ل البي  ت(، يف أكثره  ا، ش  أٌن 
ف  ال اعتب  ار ألي م  ذهب س  ين عن  د ه  ؤالء، ف  ال اعتب  ار للش  افعية وال لألحن  اف وال للمالكي  ة فض  ال ع  ن احلنابل  ة، وال 

يتع  ني عل  ى مجي  ع املس  لمني أن جيمع  وا ت  راث أئم  تهم وعلم  ائهم ويلق  وه يف  وعل  ى ه  ذا ..رأى عن  دهم إال رأي أئم  تهم
البح  ر، ألن  ه مص  در ض  اللة، ومنب  ع جهال  ة، ف  ال ش  افعي، وال أب  و حنيف  ة، وال مال  ك، وال أمح  د، وال اب  ن ح  زم، وال 

يتقب   ل ه   ذا ش   وكاين، وال وال .. مهم   ا ك   ربوا يف الفه   م أو ش   ابت ر س   هم يف طل   ب العل   م، فم   ا عل   ى اجملتم   ع إال أن 
األمر، ويس لم الش أن لص احب التمي ز والفص ل، ويتع ود الس مع والطاع ة مل ن ق رروا أن يكون وا ص فوة الص فوة، ولب اب 

 .اللباب، وأبناء النيب وورثة الكتاب

 التوسع يف مفهوم العصمة ليصل إىل علمائهم:شبهة : 

مل يكت    ف احلوثي    ون ابالعتق    اد بعص    مة أئم    ة أه    ل البي    ت، لك    نهم توس    عوا يف األم    ر وزادوا في    ه ح    ىت ق    الوا بعص    مة 
تق  ول الوثيق  ة: "وم  ا ق  د يق  ع م  ن النق  د للعلم  اء ال يقص  د ب  ه علم  اء أه  ل  -تعريض  ا ال تص  رحيا-علم  ائهم م  ن النق  د 

عنصرية درج عليه ا أص حاب امل ذاهب الفاس دة  وهي سياسة(2)بيت رسول هللا وشيعتهم العاملني، وال علومهم.." 
طبع  ا ألهن  م ف  وق  الس  تغالل األتب  اع واملري  دين، هب  دف كس  ب والئه  م، وم  ن مث العم  ل بتع  اليمهم مهم  ا بل  غ فس  ادها.

اخلط أ وف وق الش بهات أليس  وا مطه رين؟ أليس وا مص طفني؟ أليس  وا خمل وقني م ن الن ور؟ ومص  نوعني م ن طين ة خاص  ة؟  
التح  ف ش  رح الزل  ف( حي  ث يق  ول: "إن هللا أن  زل قطع  ة م  ن )ب  ري جم  د ال  دين املؤي  دي يف كتاب  ه كم  ا يؤك  د ع  املهم الك

                                                           

8الوثيقة الفكرية والثقافية للحوثية ، ص  (1)  

5الوثيقة الفكرية والثقافية للحوثية ، ص  (2)  
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ن   ور، فأس   كنها يف ص   لب آدم فس   اقها ح   ىت قس   مها ج   زئني فجع   ل ج   زءاً يف ص   لب عب   دهللا، وج   زءاً يف ص   لب أيب 
ن طين ة علي ني، وخل ق يقول إن هللا خل ق أه ل البي ت م  موضع آخر  طالب، فأخرجين نبياً، وأخرج علياً وصياً". ويف

فه  م يعتق  دون العص  مة ىف أئم  تهم ، ب  ل بل  غ هب  م األم  ر أهن  م يفض  لوهنم عل  ى األنبي  اء واملالئك  ة، ب  ل .."ش  يعتهم م  نهم
، وزادوا على ذلك عب ادهتم م ن دون هللا بع د زادوا على ذلك أهنم يدعون هلم معرفة علم الغيب الذى اختص هللا به 

تمس   ح هب   م ودع   ائهم م   ن دون هللا ، واالس   تغاثة هب   م كم   ا ه   و حاص   ل عن   د ق   رب م   وهتم ابلط   واف ح   ول قب   ورهم ، وال
اهل  ادى ىف ب  الد ص  عدة ، وه  ذا خم  الف متام  ا مل  ا ج  اء ىف الق  رآن الك  رمي ، ق  ال تع  اىل : ق  ل ال يعل  م م  ن ىف الس  موات 

الس تكثرت م ن اخل ري وم ا ) ولو كنت أعلم الغي ب ( ، وقوله تعاىل 65واألرض الغيب إال هللا ..) سورة النمل : آية 
 .188األعراف : آية  مسىن السوء ..( سورة

 ادعاء االصطفاء وأهنم شعب هللا املختار:شبهة : 

كاليهود ذهب احلوثيون إىل اعتبار أنفسهم صفوة اخللق وأفضلهم، وأهنم شعب هللا املختار واملهتدى، تعريضاً 
حانه اصطفى أهل بيت رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم : "ونعتقد أن هللا سب بضالل ما سواهم، تقول الوثيقة

فجعلهم هداة لألمة وورثة للكتاب من بعد رسول هللا إىل أن تقوم الساعة وأنه يهيئ يف كل عصر من يكون مناراً 
لعباده وقادرًا على القيام أبمر األمة والنهوض هبا يف كل جماالهتا )إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد هبا 

سالم وليًا من أهل بييت موكاًل يعلن احلق وينوره ويرد كيد الكائدين فاعتربوا اي أويل األبصار وتوكلوا على هللا( اإل
، وهذه املنهجية تقضى أال خيرج هذا (3) ومنهجيتنا يف إثباته وتعيينه هي منهجية أهل البيت عليهم السالم"

اإلنسان من العبودية لغري هللا عز وجل، جاء اإلسالم ليساوي إن اإلسالم قد جاء لتحرير ، املصطفى عن طائفتهم
بني العبيد والسادة، وبني العرب والعجم، وبني الغين والفقري، جاء اإلسالم ليفاضل بني الناس على أساس واحد 
هو التقوى: )ال فضل لعريب على عجمي، وال ألبيض على أسود إال ابلتقوى(، )إن أكرمكم عند هللا أتقاكم(، 
جاء اإلسالم ليجعل بالاًل احلبشي "العبد" أمريًا على خالد العريب "السيد" وغريه من أمثاله، ومع هذا فال يغفل 
حق أهل البيت املؤمنني الصاحلني، بل ال جتد مؤمنًا إال وهو حيب آل بيت رسول هللا، وهذه فطرة وعقيدة بدهية 

حرفوه واختلقوه من عقائد، لعلمهم هبذا احلب املتجذر عند جتدها عند كل مسلم، ويستغلها الشيعة يف دعوهتم ملا 
العامة واخلاصة من املسلمني، ولكن املسلم العاقل ال إفراط وال تفريط عنده، فهو ينزل آل البيت منازهلم الالئقة 

دولة هبم، واليت بوأهم هللا إايها هذا هو اإلسالم الذي نعرفه.. هذا هو جوهر الدولة احلديثة اليت نريدها، 
الكفاءات ال دولة االستعالء ابلنسب واالستخدام األسوأ للدين، هذا االستخدام املتخلف املهني ملن يتبناه قبل أن 

  (1)يكون مهيناً لنا، والذي جتاوزه الزمن ورمته الشعوب يف مزبلة التاريخ.

                                                           

7، ص الوثيقة الفكرية والثقافية للحوثية  (3)  

،  شبكة البرهان 3، شادى محسن خصروف ،صفي الوثيقة الفكرية والسياسية للحوثية.. اليمني باعتباره هنديًا أحمر  (1)  
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 موقفه من هللا واإلميان به:: بحث الرابع امل

 !(1)!ان بين البشر يهود ونصارى ووثنني ومسلمني نظرتنا إىل هللا تقريباً واحدة""كلنا  :احلوثى ىف وثيقته  قال
أحد، وبني عقيدة من يقول: هللا واحد قلنا: عجباً لعقيدة احلوثي املنحرفة! كيف يسوي بني عقيدة من يقول: هللا 
القول يكذب القرآن الكرمي الذي وهذا اثلث ثالثة، أو عزير ابن هللا، أو نظرة من يعبد األواثن وجيعلهما سواء؟! 

ئاً ِإْن أَرَاَد َأن يُ ْهِلَك اْلَمِسيَح جاء فيه : ) لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َق ُلواْ ِإنَّ اَّللةَ ُهَواْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ُقْل َفَمن مَيِْلُك ِمَن اَّللِة َشيْ 
يعاً َوَّللِةِ  نَ ُهَما خَيُْلُق َما َيَشاُءَواَّللةُ  اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه َوَمن يف اأَلْرِض مجَِ َعَلى ُكلِة َشْيء ٍ  ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما بَ ي ْ

تَ ُهواْ  يَن، وقوله : ) لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلواْ ِإنَّ اَّللةَ اَثِلُث َثالَثَة ٍ َوَما ِمْن ِإَله ٍ ِإالَّ إَِلٌه َواِحٌد َوِإن ملَّْ 17َقِديٌر ( سورة املائدة
ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ( املائدة ، وقوله : )َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اَّللِة َوقَاَلْت 7٣َعمَّا يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن ْ

ُ َأىنَّ يُ ْؤَفُكوَن (   النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اَّللِة َذِلَك قَ ْوهُلُم أِبَفْ َواِهِهْم ُيَضاِهُؤوَن قَ ْوَل الَِّذينَ  َكَفُرواْ ِمن قَ ْبُل قَاتَ َلُهُم اَّللة
فهذا قول هللا سبحانه يبطل قول احلوثي فماذا يقول من خدع ابملالزم وهو ال يدري أبهنا ترهات ؟!  ٣0التوبة

 وفوق هذا كله هل يعقل أن نظرة املسلمني وعباد األواثن إىل هللا عز وجل ؟
 
 

 احلوثي يف القرآن:  تشكيك:  املطلب األول 
كت  اب هللا ال زال يواج  ه ابلتش  كيك أبن  ه إمن  ا مج  ع م  ن خ  زف وأض  الع ": احل  وثى ىف سلس  لة دروس آل عم  ران  ق ال

وقراطيس، ومجعها أبو بكر، كان ميكن أن ينتهي القرآن، وفالن عنده آية وفالن نسي آية، وسورة كان ت أط ول م ن 
املق والت. ف رق كب ري ب ني م ن يتل ى علي ه الق رآن م ن ف م رس ول هللا هذه، ولك ن الق رآن اس تطاع أن ي دحض ك ل ه ذه 

، وبني كتاب تعرض للهزات من قبل املسلمني أنفسهم"    (1)وهو ينزل عليه طري بنية
-قلن ا: الس ؤال ال ذي يط رح نفس ه: املص  حف ال ذي ب ني أي دي الن اس ه و املص  حف ال ذي مجع ه أب و بك ر مث عثم  ان

ف  أين ه  و اي ح  وثي  اإلم  ام عل  ي رض  ي هللا ع  نهم مجيع  اً،ي  ع الص  حابة مب  ا ف  يهم ، وأمج  ع علي  ه مج -رض  ى هللا عنهم  ا
املص  حف ال  ذي مسع  ه اإلم  ام عل  ي رض  ي هللا عن  ه م  ن ف  م الرس  ول مباش  رة؟ ه  ل ه  و املص  حف املختب  ئ يف الس  رداب  

 كما هي عقيدة الرافضة؟! أليس هذا الكالم يعد تشكيكاً صرحياً بكتاب هللا؟! 
 خطراً على القرآن ولو مل حيفظه هللا لزادوا فيه وأنقصوا: الصحابة يشكلونشبهة :

ل وال أن ه حمف وظ م ن  ،"اقرءوا كتاب )علوم الق رآن للقط ان(، لتج دوا كي ف تع رض الق رآن الك رمي هل زات: احلوثى  قال
قب   ل هللا لكان   ت في   ه س   ور أخ   رى، واح   دة ملعاوي   ة، وواح   دة لعائش   ة، وواح   دة أليب بك   ر، وواح   دة لعم   ر، وواح   دة 
                                                           

4الدرس الثاني عشر ص: للحوثى، -وعده ووعيده-معرفة هللا   (1)  

9آل عمران،للحوثى، الدرس األول ص: سلسلة دروس   (1)  
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، لك  ن هللا س  بحانه وتع  اىل حفظ  ه. م  ن أج  ل م  ن؟ حفظ  ه ح  ىت م  ن رأوا الن  يب -رض  ى هللا ع  نهم أمجع  ني – لعثم  ان
صلى هللا عليه وآله وسلم، من أجل أن يصل إلينا نظيف اً وس ليماً، أعتق د أن ه حفظ ه ح ىت م ن ك انوا يف زم ن الرس ول 

رة علي  ه كث  ري م  نهم، معاوي  ة أمل يعاص  ر الن  يب أل  يس ألهن  م بع  د موت  ه ك  انوا يش  كلون خط  و  ،ص  لى هللا علي  ه وآل  ه وس  لم
صحابياً؟ عمرو بن الع اص أل يس ص حابيا؟ املغ رية ب ن ش عبة وعائش ة أليس وا ص حابة؟ لك ن ال يوج د جم ال وإال ك ان 

 [.9]آل عمران الدرس األول ص: معاوية خيتلق لك عشرين مصحفاً"
وم  اً، وخ  ص م  نهم ابل  ذكر )عائش  ة، واملغ  رية ب  ن ش  عبة، نق ول: كالم  ه الس  ابق أراد م  ن خالل  ه الطع  ن يف الص  حابة عم

وعمرو بن العاص، ومعاوية رضي هللا عنهم( لكنه وقع يف الطعن يف الق رآن ش عر ب ذلك أم مل يش عر، فقول ه:" إن هللا 
حفظ القرآن من الصحابة، وأهنم كانوا يشكلون خطورة عليه، وهذا يضع أمام ه س ؤال ه ام مف اده: فم ن ال ذي نق ل 

الق  رآن؟ وم ن ال  ذي حفظ ه وتعاه  ده ح ىت وص  ل إلين ا غض  اً ط رايً كم  ا أن زل، أليس  وا الص حابة؟ ف  إن ق ال كم  ا يف  إلين ا 
كالم  ه الس  ابق حفظ  ه اإلم  ام عل  ي رض  ي هللا عن  ه، م  ن تلق  اه م  ن ف  م الرس  ول ص  لى هللا علي  ه وآل  ه وس  لم، وأقلي  ة م  ن 

يع  د حج  ة قطعي  ة ب  ال ن  زاع؛ ألن  ه وص  ل إلين  ا  أص  حابه، قلن  ا: مبث  ل ه  ذا الك  الم تس  قط حجي  ة الق  رآن، ف  القرآن إمن  ا
ابلت  واتر، وه  ذا اثب  ت إبمج  اع م  ن يعت  د إبمج  اعهم م  ن علم  اء األم  ة، ابس  تثناء الفرق  ة االث  ىن عش  رية ال  يت تكف  ر عم  وم 
الص  حابة ماع  دا أف   راداً م  نهم، وك  ذا احل   وثي ال  ذي يري  د أن جيع   ل نقل  ة الق  رآن آح   اداً، وه  و هب  ذا الق   ول يظه  ر أتث   ره 

 . مرضى هللا عنه  روافض يف تشكيكه ابلقرآن وطعنه يف نقلته من الصحابة الكراممبذهب ال
 التابعون خري من الصحابة: :  املطلب الثاىن 

"ل  وال ثقتن  ا ابهلل س  بحانه وتع  اىل أن ه س  يجعل يف ه  ذه األم  ة م  ن بع  د حي اة الن  يب )ص  لوات هللا علي  ه وعل  ى آل  ه( ق ال: 
لإلس  الم واملس  لمني م  ن ك  انوا يف أايم الن  يب )ص  لوات هللا علي  ه وعل  ى آل  ه( م  ا ع  دا م  ن ه  م أزك  ى وأق  وى وأعظ  م نفع  اً 

 (1)اإلمام علي )عليه السالم( واألقلية منهم"
ففى حديث النعم ان ب ن بش ري رض ى  قلنا: هذا الكالم خمالف لقول الصادق األمني حممد صلى هللا عليه وآله وسلم

فم   ن . (2)«خ   ري الق   رون ق   رين، مث ال   ذين يل   وهنم، مث ال   ذين يل   وهنم»: هللا عن   ه أن الن   ىب ص   لى هللا علي   ه وس   لم ق   ال 
،فض  ال ع  ن خمالفت  ه لنص  وص الق  رآن الك  رمي ال  ىت  نص  دق: احل  وثي أم حمم  د رس  ول هللا ص  لى هللا علي  ه وآل  ه وس  لم ؟!

م وسبقهم وجهادهم ، وقد وعد هللا تعاىل مجيع الصحابة رض ي هللا تع اىل ع نهم رضى هللا عنه أثبتت فضل الصحابة
ْن بَ ْع ُد )اَل َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنْ َفَق ِم ْن قَ ْب ِل اْلَف ْتِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َك أَْعظَ ُم َدَرَج ًة ِم َن الَّ ِذيَن أَنْ َفُق وا ِم ابجلنة بقوله تعاىل: 

ُ مبَ ا تَ ْعَملُ وَن َخبِ رٌي((َوقَاتَ ُلوا وَكُ  ُ احْلُْس ىَن َواَّللَّ [. ذك ر هللا تع اىل أن ه ق د آوى أص حاب رس ول 10]احلدي د:  الا َوَع َد اَّللَّ
َواذُْك ُروا ِإْذ أَنْ  ُتْم قَِلي ٌل ُمْسَتْض َعُفوَن يف )) هللا صلى هللا عليه وسلم وأي دهم بنص ره ورزقه م م ن الطيب ات بقول ه تع اىل:  

 [.26]األنفال:  ُكُروَن((خَتَاُفوَن أَْن يَ َتَخطََّفُكُم النَّاُس َف َواُكْم َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِةَباِت َلَعلَُّكْم َتشْ اأْلَْرِض 
                                                           

.([8)ص:آل عمران، الدرس األول    (1)تفسير الحوثى لسورة 

ْخَرَجهُ الشَّْيَخان  أ  (2)  
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 من ال يتخذ السادة أعالماً فإنه يتخذ بداًل عنهم أبو بكر وعمر:شبهة : 
يريد )السادة( فإىل أين يذهب؟ يكون فاضي؟! تراه ميي ل إىل م ن؟ إىل "مىت ما جاء شخص كره )السادة( وال قال: 

 .(3))مقبل، الزنداين، ابن ابز، ابن تيمية، البخاري ومسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، عائشة( أليس هذا حيصل؟"
و أنة م ن قلنا: هل من الضروري ه ذا ال تالزم البغ يض، أن م ن يك ره الس ادة ي وايل أاب بك ر وعم ر وعثم ان وعائش ة، أ

 حيب السادة ال بد أن يكره الصحابة، أال ميكن اجلمع بني احملبتني؟!
انظ  ر إىل إنص  اف أه  ل الس  نة يف ه  ذا الب  اب: ق  ال اإلم  ام الطح  اوي يف العقي  دة الطحاوي  ة: "وم  ن أحس  ن الق  ول يف 

ت ه املقدس ني م ن ك ل رج س؛ فق د   أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأزواجه الطاهرات من ك ل دن س، وذرةاية
ب   رئ م   ن النف   اق"، ويق   ول ش   يخ اإلس   الم اب   ن تيمي   ة يف: "ويت   ربءون م   ن طريق   ة ال   روافض ال   ذين يبغض   ون الص   حابة 

" فب اهلل عل يكم أي املنهج ني أعظ م إنص افاً  (4) ويسبوهنم. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بق ول ٍ أو عم ل ٍ
 وأقوى حجة؟!

  عنها:احلوثي وأم املؤمنني عائشة رضي هللا
 احلوثي ال يرى أن الصالة على آل البيت تشمل أم املؤمنني عائشة:

"لكن تصبح املسألة إىل هذه الدرجة أن يتعبدوا هللا ابلضالل، فيتوىل ذلك الشخص ويصلي علي ه كم ا يص لي قال: 
ع  اين رفيع  ة، هل  ا عل ى حمم  د وآل  ه، يص  لي علي  ه وعل  ى آل ه وأص  حابه أمجع  ني في  دخلهم يف الص  الة ال  يت ه ي كلم  ة هل  ا م

مع  اين مهم ة ج  داً، م ن أج  ل أن تش مل أاب بك  ر وعم ر وعثم  ان ومعاوي  ة  -فيم ا ت  وحي ب ه-مع اين س  امية ج داً، وهل  ا 
. وب  ني الس  بب يف كره  ه هل  ا فق  ال: "ل  ن (1)وعم  رو ب  ن الع  اص واملغ  رية ب  ن ش  عبة وعائش  ة وف  الن، وف  الن )أمجع  ني("

وقد خرجت تقاتل اإلم ام عل ي )علي ه الس الم(، وحت ت قيادهت ا م ا  -رضى هللا عنها -ااول أن نشربك حب عائشة
   (2)يقارب من ثالثني ألفاً، وحاشيتها من بين أمية..."

قلن  ا: ه  ذا الك  الم ك  ذب ص  ريح، ف  أم امل  ؤمنني عائش  ة رض  ي هللا عنه  ا خرج  ت للص  لح ب  ني املس  لمني ومل خت  رج ملقاتل  ة 
   (3)اإلمام علي رضي هللا عنه،

 النيب حممد هي من لعبت ابألمة، وأسست لظلم األمة، وفرقت األمة، وهي أيضاً فاشلة: عائشة زوج شبهة :

                                                           

  (3) 6ل عمران، الدرس األول ص:لسورة آتفسير الحوثى

.43، شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ص العقيدة الواسطية  (4)  

  (1)  .6، ص آل عمران، الدرس األولالحوثى ، 

.13ص ، آل عمران، الدرس األولالحوثى ، (2)  

(. 570-3/569أحكام القرآن ألبي بكر بن العربي ) (3)  
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ألن أب رز شخص ية تل وح يف ذه ن  هم من أسس ظل م األم ة وف رق األم ة، "السلف الصاحل هم من لعب ابألمة،قال: 
غ  رية ب  ن ش  عبة، م  ن يق  ول الس  لف الص  احل، يع  ين: أب  و بك  ر وعم  ر وعثم  ان ومعاوي  ة وعائش  ة وعم  رو ب  ن الع  اص وامل

 .(4)وهذه النوعية هم السلف الصاحل؟ هذه أيضاً فاشلة"
قلنا: احلوثي يكره أمنا عائشة الصديقة رضي هللا عنها، ويفص ح ع ن بغض ه هل ا، وخيرجه ا م ن مجل ة آل البي ت ال ذين 
تش ملهم الص  الة عل  ى الن  يب وآل  ه، ويص  فها أبق  بح األوص  اف أبهن ا م  ن أس  س لظل  م األم  ة وف  رق األم  ة، وأذكة  ر أتباع  ه 

[، فه ل مث ل 6]األح زاب:  اِبْلُم ْؤِمِننَي ِم ْن أَنْ ُفِس ِهْم َوأَْزَواُج ُه أُمََّه اتُ ُهْم(())النَّ يبُّ أَْوىَل واملغرتين بدعوته بقول هللا تعاىل: 
هذه األوصاف جي وز أن يقوهل ا رج ل يف ح ق أم ه؟ ج اء يف من اظرة اب ن عب اس للخ وارج يف إنك ارهم عل ى عل ي رض ي 

م؟ فتسبون أمك م عائش ة رض ي هللا تع اىل هللا عنه يف عدم سبيه لعائشة فقال هلم: "وأما قولكم قاتل ومل يسب ومل يغن
عنها، فوهللا لئن قلتم ليست أبمنا لقد خرجتم من اإلسالم، ووهللا لئن قلتم لنس بينها ونس تحل منه ا م ا نس تحل م ن 

ِس  ِهْم ))النَّ  يبُّ أَْوىَل اِبْلُم  ْؤِمِننَي ِم  ْن أَنْ فُ غريه  ا لق  د خ  رجتم م  ن اإلس  الم، ف  أنتم ب  ني ض  اللتني؛ ألن هللا ع  ز وج  ل ق  ال: 
 [".6]األحزاب: َوأَْزَواُجُه أُمََّهاتُ ُهْم((
 اعتقاده يف أيب بكر وعمر رضي هللا عنهم:: املطلب الثالث 

رض ى هللا -أي: الش يخني أاب بك ر وعم ر–"... كنا نسكت م ع اعتق اد أهنم ا : احلوثى ىف تفسريه لسورة املائدة  قال
   خمطئون عاصون ضالون" -عنهما

رض   ي هللا عن   ه: روى س   ويد ب   ن غفل   ة أن   ه ق   ال: م   ررت بق   وم  عل   ى  احل   وثي، ف   اقرأ اعتق   اد اإلم   امقلن   ا: ه   ذا اعتق   اد 
، ف  دخلت عل  ى أم  ري امل  ؤمنني فحكي  ت ل  ه ذل  ك، وقل  ت: ل  وال أهن  م ي  رون  رض  ى هللا عنهم  ا ينتقص  ون أاب بك  ر وعم  ر

أعوذ ابهلل أن أضمر هلم ا ش يئاً  أنك تضمر هلم شيئاً مثل الذي أعلنوا به ما اجرتءوا على ذلك. فقال رضي هللا عنه:
وصاحباه ووزيراه، مث هن ض ابكي اً واتك أ عل ى ي دي  -صلى هللا عليه وآله وسلم-إال اجلميل احلسن، أخوا رسول هللا 

وخرج وصعد املنرب وجلس مث خطب وقال: ما ابل قوم يذكرون سيدي قريش مبا أان عنه منزه، والذي فلق احلب ة وب رأ 
عل ى الوف اء  -ص لى هللا علي ه وآل ه وس لم-ا إال مؤمن وال يبغضهما إال ف اجر، ص حبا رس ول هللا النسمة إنه ال حيبهم

 .  (1) والصدق"
ويف رواية: "لعن هللا من أضمر هلما إال احلسن اجلميل" فانظر وفقك هللا تعاىل ه ذا امل دح العظ يم م ن األم ري ك رم هللا 

 ن نصدق اإلمام علي رضي هللا عنه أم احلوثي اهلالك؟!وجهه على منرب الكوفة للخليفتني أيب بكر وعمر، فم
 أبو بكر وعمر وعثمان منحطون حيتاجون إىل تلميع:شبهة : 

                                                           

14آل عمران، الدرس الثاني ص:    (4) الحوثى ، 

30-29ص:  السيد يحي بن حمزة ،الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين  (1)  
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"... واآلخرين العكس مىت مسعتم سنياً يقول: يكفى حديث يف الص حابة، أو ش غلتموان ابلص حابة، ابلعك س قال: 
بك ر عم ر عثم ان معاوي ة أل يس ه ذا حيص ل، بل يشجع على احلديث يف الص حابة ح رك ش غل ص حابة ص حابة أب و 

الحظ وا الف  ارق الكب ري، وه  ذا يع  ين أنن ا يف ض  الل كب  ري، أعالمه م حيت  اجون أن يلمع  وهم، ه م منحط  ون حيت  اجون أن 
أحيتاج أب و بك ر رض ى هللا عن ه إىل تلمي ع م ن املس لمني بع د ش هادة هللا ل ه " اثىن اثن ني إذ مه ا ىف الغ ار  يلمعوهم..."
، وبع د أن ق ال هللا في ه " وال ذى ج اء ابلص دق وص دق ب ه أولئ ك ه م املتق ون " س ورة الزم ر ٤0توبة آية ..."سورة ال

 ، ؟إن هذا لشئ عجاب ٣٣آية 
 األمة يف هبوط من عهد أيب بكر إىل اآلن:شبهة : 
وه ي  "األمة هتبط او األسفل جيل بع د جي ل إىل أن وص لت حت ت أق دام اليه ود، م ن عه د أيب بك ر إىل اآلنقال: 

 .(1)هتبط جيل بعد جيل"
م ن ح روب ال ردة، أمل يص ل إىل مس امعه كي ف انتش ر  رض ى هللا عن ه قلنا: ترى أمل يسمع احلوثي عن موقف أيب بك ر

اإلس  الم وفتوح  ات أه  ل اإلس  الم يف عه  د أيب بك  ر وعم  ر وعثم  ان وغريه  ا م  ن اإلجن  ازات العظيم  ة ال  يت س  جلها هل  م 
 التاريخ؟!

 وصدق من قال:
 الرضا عن كل عيب كليلة *** ولكن عني السخط تبدي املساويوعني 

 
 أبو بكر وعمر وغريهم من الصحابة قتلوا اإلمام علي وفاطمة واإلمام احل ن واإلمام احل ني:شبهة : 

"وهك  ذا م ن يهتف  ون اآلن أبهن م يتول  ون الس لف الص  احل م ن قت  ل اإلم ام عل  ي وفاطم ة واإلم  ام احلس ن واإلم  ام ق ال:  
فاطم  ة نفس  ها قتل  ت كم  داً، قتل  ت قه  راً وه  ي ت  رى ه  ذا ال  دين يعص  ف ب  ه م  ن أول ي  وم بع  د وف  اة وال  دها  احلس  ني،

رسول هللا )صلوات هللا علي ه وعل ى آل ه( مل تب ك عل ى ]ف دك[، ف دك قض ية تؤمله ا لك ن مل تب ك علي ه، ومل مت ت كم داً 
ف أبو بك ر رض ى هللا عن ه خ اض ح روب ، ، وه ذا حم ض اف رتاء وك ذب  على فدك، إمنا ماتت كمداً على ه ذه األم ة"

الردة رافعا شعار " أينقص الدين وأان ح ى"  ؟وه و ص احب الفتوح ات واالنتص ارات ، وك ذلك الف اروق عم ر رض ى 
فرض ى هللا ع نهم ورض وا  هللا عنه وعثمان وعلى رضوان هللا عليهم أمجعني أبلوا بالء حسنا ىف سبيل نص رة ه ذا ال دين

 . م عنه وحشران معهم حببنا هل
 موقفه من اليهود:شبهة :  

 اليهود يف أايم الرسول مساكني مستضعفني هلل بدو هلل:

                                                           

2-1املائدة، الدرس األول: ص: ،سلسلة دروس احلوثى   (1)  
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"ف أين رمح ة هللا إن ج وزان علي ه أن يه تم بس كان اجلزي رة العربي ة : يصور احلوثى اليهود بص ورة تس تدر العط ف فيق ول 
يكون  وا عل  ى ه  ذه اخلط  ورة العالي  ة   خ  الل ف  رتة ثالث  ة وعش  رين س  نة، وأم  ام يه  ود مس  اكني مستض  عفني هلل ب  دو هلل، مل

 (2) ." كيهود هذه األايم..
قلن  ا: س  بحان هللا م  ا ه  ذا اجل  ور وع  دم اإلنص  اف اليه  ود يف عه  د الرس  ول ص  لى هللا علي  ه وآل  ه وس  لم، عن  د احل  وثي 

ك أيب بك ر   ص لى هللا علي ه وآل ه وس لم مساكني مستضعفني هلل بدو هلل، وأصحاب خ ربة ديني ة، لك ن أص حاب حمم د
ظلم ة معت دون منحط ون، م ا لك م كي ف حتكم ون؟! وم ع ذل ك ف اليهود يه ود س واء قب ل  -رضى هللا عنهما - وعمر

أايم الرس   ول أو يف أايم   ه أو بع   دها وص   فهم هللا أبهن   م قتل   ة األنبي   اء ومنك   ري الرس   االت، ويكف   ي يف دح   ض كالم   ه 
 ))لََتِج       َدنَّ َأَش       دَّ النَّ       اِس َع       َداَوًة لِلَّ       ِذيَن آَمنُ       وا اْليَ ُه       وَد((الس       ابق ق       ول املل       ك املن       ان، الع       امل مب       ا يف الص       دور: 

وقول  ه ج  ل ذك  ره : ) ذل  ك أبهن  م ك  انوا يكف  رون تايت هللا ويقتل  ون األنبي  اء بغ  ري ح  ق ...( س  ورة آل [،82]املائ  دة:
 ض؟!فأين املسكنة والبدو هلل من أانس حيملون للحق وأهله كل هذا البغ ،112عمران ، اآلية 

   اعتقاده يف اخلميين:املطلب الرابع : 
"ك ان إمام اً ع اداًل، ك ان : عنه  قال،  يرى احلوثى ىف اخلميىن الرجل القوى ىف خطته القيادية ، ىف حركته السياسية 

 (1).إماماً تقياً"
أهنم  ا خمطئ  ون عاص  ون ض  الون، لك  ن عقيدت  ه يف اخلمي  ين أن  ه   رض  ى هللا عنهم  اقلن  ا: عقي  دة احل  وثي يف أيب بك  ر وعمر 

ك  ان إمام  اً ع  اداًل، ك  ان إمام  اً تقي  اً، عل  ى ال  رغم أنة اخلمي  ين عل  ى عقي  دة فاس  دة وم  نهج ض  ال منح  رف، يق  وم عل  ى 
م ا ع دا مخس ة، وق د ي زاد رج ل أو اثن ان، ي رى  -رض ى هللا ع نهم -أساس القول بتحريف الق رآن، والتكف ري للص حابة

أخب ث م ن الكل ب واخلنزي ر"، وي رى كم ا يف  -رض ى هللا عنهم ا  -كتابه الطهارة: "أن أمنا عائش ة وطلح ة وال زبرييف  
احلكوم   ة اإلس   المية: أنة "األئم   ة بلغ   وا من   زالً مل يبلغ   ه مل   ك مق   رب، وال ن   يب مرس   ل"، انهي   ك ع   ن أخالق   ه الس   يئة 

كم ا يف كتاب ه حتري ر الوس يلة، وعداونيت ه املقيت ة، فق د قت ل واجتهاداته الباطلة من مثل قوله جبواز االس تمتاع ابلرض يعة  
، وغ  ري ذل  ك م  ن العقائ  د الباطل  ة واألفع  ال املش  ينة، ة أكث  ر م  ن مخس  ني ألف  اً م  ن معارض  يه بع  د انتص  ار الث  ورة اإليراني  

 فهذا هو اإلمام العادل التقي كما يصفه احلوثي. 
 املنافقون مؤمنون:شبهة : 

ي  ذهب احل  وثى إىل أن املن  افقني  مؤمن  ون إمي  اان ك  امال ، ويك  ذب ك  الم هللا وك  الم رس  وله ص  لى هللا علي  ه وآل  ه وس  لم 
"ومعظم املنافقني ما كانوا كافرين، مبعىن: منكرين للق رآن أو منك رين للرس ول )ص لوات هللا علي ه وعل ى آل ه( : فيقول 

ا ه  و رس  ول هللا )ص  لوات هللا علي  ه وعل  ى آل  ه(، لك  ن ينطلق  ون ب  ل ه  م مؤمن  ون أبن ه  ذا الق  رآن ه  و الق  رآن، وأن ه  ذ

                                                           

6 الدرس األول ص: ،آل عمران، سلسلة دروس احلوثى (2)  

1، ص خطر دخول أمريكا اليمن :من حماضرة للحوثى بعنوان   (1)  
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منطلق  ات أخ  رى بس  بب قل  ة وع  يهم، وبس  بب جهله  م ابهلل س  بحانه وتع  اىل جهله  م مبعرف  ة هللا ابلش  كل ال  ذي ك  ان 
 .   (2)"  ميكن أن خيلف يف نفوسهم خشية هلل، اهتمامهم مبصاحلهم، اهتمامهم بنفوسهم

))ِإنَّ اْلُمنَ اِفِقنَي يف ال دَّْرِك يف املنافقني، قال هللا تع اىل:  عز وجل فاستمع إىل حكم هللا قلنا: هذا كالم احلوثي اهلالك
ص  لى هللا علي  ه  [، وأنك  ر هللا عل  يهم ادع  ائهم اإلمي  ان مبحم  د1٤5]النس  اء: اأْلَْس  َفِل ِم  َن النَّ  اِر َولَ  ْن جتَِ  َد هَلُ  ْم َنِص  ريًا((

ُ َيْش َهُد ِإنَّ ))ِإَذا َجاءَ فقال سبحانه:  وآله وسلم ُ يَ ْعلَ ُم ِإنَّ َك َلَرُس ولُُه َواَّللَّ  َك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اَّللَِّ َواَّللَّ
ص  لى هللا علي   ه  [، احل  وثي يق   ول ع  ن املن   افقني إهن  م مؤمن   ون أبن ه  ذا رس   ول هللا1]املن   افقون: اْلُمنَ  اِفِقنَي َلَك  اِذبُوَن((

ش  هد إن املن  افقني لك  اذبون، واملن  افقون معظمه  م م  ا ك  انوا ك  افرين م  ن وجه  ة نظ  ر ه  ذا اهلال  ك، لك  ن ، وهللا يوس  لم 
أكث   رهم ض   الون منحرف  ون في   ا هلل العج   ب! كي   ف ي   ذهب ال   بغض والتعص   ب ص   لى هللا علي   ه وس   لم أص  حاب حمم   د 

 ابلعقول. 
 موقفه من الوحدة مع أهل ال نة: 

عل  ى أهن  م ع  دو ل  دود جي  ب أن يناص  به الع  داء، وال ميك  ن التق  ارب معه  م ، وأن أفض  ل ينظ  ر احل  وثى إىل أه  ل الس  نة 
"فمن احلماقة أن نرتبط هبم، أو نفكر أبن ابإلمك ان أن نتوح د معه م، إذا قال: ، طريقة للتعامل معهم هى السالح 

بي ت أو م ن ش يعة أه ل توحدان معهم فهم يريدون أن نتوحد معهم حت ت راي تهم، ه م ل ن يقبل وا أي واح د ٍ م ن أه ل ال
 "  (1)البيت ... فإان نتجه ان اوهم لنتوحد حتت رايتهم ان سندخل يف املشكلة وسنعمى كما عموا

قلنا: وأعظم دليل على ع دم التواف ق معه م أهن م ي رون لغ ة القت ل أفض ل وس يلة لل تخلص م ن املخ الف، وم ا ج رى يف 
طفل ورج ل وام رأة، وحص ارهم ألكث ر م ن ش هرين وإرادة ألف نسمة بني  12دماج من رغبة جاحمة يف التخلص من 

إابدهتم من خالل الق نص ومن ع وص ول الغ ذاء وال دواء إل يهم، خل ري ش اهد عل ى وحش يتهم مهم ا كان ت األع ذار ال يت 
يعت ذرون هب ا، ك ذلك حم  اوالهتم املتك ررة لبس ط نف وذهم عل  ى احملافظ ات القريب ة م نهم ك  اجلوف وحج ة وعم ران ونش  ر 

وة الس  الح وم  ن خ  الفهم يقت  ل خل  ري ش  اهد آخ  ر عل  ى أن لغ  ة الس  الح ه  ي اللغ  ة ال  يت جيي  دها ه  ؤالء، معتق  دهم بق  
 ألجل ذلك يكون من املستحيل فعاًل التوحد معهم.

 وهنا أنبه على بعض األمور اهلامة :
 .ندينهاحلوثي ابحلرف، ومن مالزمه * هذه النقوالت نقلت من مالزم زعيم احلوثيني اهلالك حسني بدر الدين 

* قد يعجب بعض الناس من الشعارات الرباقة اليت يرددها احلوثيون أو ب بعض االنتص ارات السياس ية املص طنعة ال يت 
حيققها بعض رموز الرفض هنا وهناك، لكن ليعلموا أن تعظيم الرجال وم نحهم ص فات اإلمام ة والوالي ة والقداس ة ال 

 صحة منهجهم وسالمة معتقدهم.يكون جملرد ذلك، إمنا األهم من ذلك النظر يف 

                                                           

آل عمران، الدرس األول ص:، سلسلة دروس احلوثى  (2)  

  (1) 16 سلسلة دروس احلوثى ،املائدة، الدرس األول: ص  
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))اَي أَي َُّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِم ْن ذََك ر ٍ َوأُنْ ثَ ى َوَجَعْلنَ اُكْم ُش ُعواًب َوقَ َبائِ َل لِتَ َع اَرُفوا ِإنَّ هكذا علمنا ربنا سبحانه ملا قال: 
َ َعلِ  يٌم َخبِ  رٌي(( ] [، واس  تفدان ه  ذا ال  درس م  ن حبيبن  ا حمم  د ص  لى هللا 1٣:احلج  راتَأْك  َرَمُكْم ِعْن  َد اَّللَِّ أَتْ َق  اُكْم ِإنَّ اَّللَّ

ِإنَّ هللاَ ":  أن رسول هللا ص لى هللا علي ه وس لم ق ال عليه وسلم كما يف احلديث الذي رواه أَبو ُهَريْ رََة رضي هللا عنه: ٌَ
يَن اِبلرَُّجِل اْلفاِجر    (1)«لَيُ َؤيِةُد هذا الدِة
الك رمي  ، ويضع الراية على قبة الصخرة، لن نغ رت بفعل ه وه و م ن يش كك يف الق رآنفوهللا لو رأينا رجالً حيرر األقصى

ل  ه وس  لم هللا علي  ه وآحمم  د ص  لى  عنه  ا، ويس  ب ويق  دح يف ص  حابة الن  ىب ، ويطع  ن يف أم امل  ؤمنني عائش  ة رض  ي هللا 
وإن   ؟ ذا وص  فه. أي إمي  ان ل  دى م  ن ه  رض  ى هللا ع  نهم  وعل  ى رأس  هم س  ادة األم  ة أيب بك  ر وعم  ر وعثم  ان وغ  ريهم

هذا ال دين ابلرج ل  إن هللا ليؤيد»: صلى هللا عليه وآله وسلم كتب هللا النصر على يديه لقلنا كما قال احلبيب حممد
 .  «الفاجر

أخ  ربان الت  اريخ أن اإلم  ام زي  د ب  ن عل  ي رمح  ه هللا رف  ض نص  رة أص  حاب الكوف  ة وه  و أح  وج م  ا يك  ون لنص  رهتم؛ ألهن  م 
!! ف  أين م  ن ي  داهن وجيام  ل احل  وثيني ألج  ل مكاس  ب سياس  ية أو رض  ى هللا عنهم  ا طلب  وا من  ه س  ب أيب بك  ر وعمر 

لس نا متجني ني عل ى أح د،  ؟!ص لى هللا علي ه وآل ه وس لم  دنيوية من فعل اإلمام زيد بن علي ونصرته جلده رسول هللا
 هذه هي معتقدات هذا املنهج الوافد، 

 ني :خطر احلوثيني على اإلسالم واملسلماملطلب اخلامس :  

احلوثيون أصحاب مشروع سياسي مسلح تسليحًا كافيًا بل ومتفوقًا يف ضوء فشل اجليش اليمين النظامي 
بتشكيالته املختلفة، وهم يعتقدون أهنم األصوب و األحق ابحلكم ، ويعملون على إعادة احلكم أإلمامي مره 

بية السعودية ، وذلك خللط أخرى ، وهو هدف يريدون أتكيد شرعيته ابلدخول يف مواجهة مع اململكة العر 
والدليل على خطر  األوراق واإلدعاء أبن اليمنيني و السعوديني حياربوهنم فيكسبوا تعاطف عريب أو إسالمي. 

عثور اجليش اليمين أثناء متشيطه مواقع احلوثيني على خمازن أسلحة ورشاشات خفيفة وقذائف وصواريخ  احلوثيني :
الصنع. والعثورعلى واثئق يف املستشفى اإليراين يف صنعاء تدل على تورطها يف قصرية املدى " بعضها " إيراين 
الدعم اإليراين لالضطراابت يف بعض احملافظات اجلنوبية و الشرقية يف   وكذا  عمليات جتسس ودعم للحوثيني.
وثي يف دماج رتكب احلا احلوثيني من أجل إضعاف احلكومة اليمنية وتشتيتها. اليمن متزامنة مع عدد من حروب

ضمري حي حيث حاصر مجاعة من طلبة العلم العزل  جرائم بشعة يندى هلا جبني اإلنسانية ويرفضها كل صاحب
حصار مطبقا مات بسببه عددا من األطفال بسبب غياب احلليب ومات البعض جوعا وقتل حوايل ستني طالبا 

وهو حصار أبشع من  ماج وضرب اهلوائياتانهيك عن اجلرحى وقامت مليشياته كذلك بقطع كابل اهلاتف مع د
كما قامت مليشيات احلوثي بنهب كثريا من حمتوايت الشاحنات اليت محلت املساعدات  .حصار الصهاينة لغزة
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الغذائية واملعوانت اإلنسانية املقدمة ألهايل دماج بدعوى تفتيشها للتأكد من خلوها من السالح وكأن احلوثي 
صابة مهجية ومليشيات من القتلة املتطرفني دولة نظام وقانون وليست ع

                                                             ؟

إيران  أن  تدل على هناك عدة قرائن بل أدلة دامغة تؤكد وجود دعم إيراين للتمرد احلوثي وهذه القرائن   -
 خططت هلذا األمر من البداية:

الدين احلوثي قد أتثر بسرية اإلمام اخلميين، وأعتقد إبمكانية تطبيق النموذج من الواضح أن حسني بدر   -
 اإليراين يف اليمن.

  
 أهداف احلوثيني :

 :  يؤمنون هبا وهي  تنبثق أهدافهم من عدة أ فكار 

 ة.احتالل للحرمني وتصفية أهل السنة والقضاء على األنظمة احلاكمة وعلى رأسها اململكة العربية السعودي .1

م( لشيعي ابكستاين يف 2009ه  ( املوافق ) 1٤٣0علمًا أنه ظهر فيلم سينمائي يف شهر ذي القعدة )  .2
بريطانيا جيسد إرهاصات ظهور مهديهم من خالل مشاهد فيها صور تدنيس الكعبة بدماء من يقتلون فيها والفزع 

 املصاحب لذلك.

وراين العاملي، يؤكد فيه ورود أحاديث متعددة عن أهل ويف كتاب " عصر الظهور" ملؤلفه الشيعي على الك . ٣
البيت، تؤكد حتمية حدوث ما يصفه الكاتب ب    " ثورة اليمن اإلسالمية للمهدي عليه السالم، وأهنا أهدى الراايت 
يف عصر الظهور على اإلطالق". أما قائدها املعروف يف الرواايت اليت أوردها الكتاب ابسم " اليماين " فتذكر 
رواية أن أمسه حسن أو حسني، من ذرية زيد بن علي ، ويستشهد الكتاب ببعض الرواايت اليت تؤكد أن " اليماين 

  " خيرج من قرية يقال هلا " كرعة ". وهي قرية يف منطقة خوالن ابلقرب من صعدة.

استمرارية القتال  وبرغم هذه اخلطورة فإن مستقبل احلركة احلوثية لن يقود إىل شيء إجيايب، بل العكس، فإن
ستؤدي ابحلركة نفسها قبل غريها، وهي إن لفتت األنظار إليها، فإن املؤكد أن دميومة الصراع لن يكون يف صاحلها 

 أبداً، بسبب طائفيتها وتفجريها لألوضاع يف املنطقة أبسرها..
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 دعم صويف للحوثيني : 

اإلسالمية  "احلالة اإلسالمية وخريطة القوى والتياراتففي ندوة حول  احلوثي: الصوفيون ومن األطراف اليت تدعم

الصويف يف اجلنوب  وجود تنسيق قائم بني التيار -األستاذ جبامعة صنعاء -يف اليمن" ذكر الدكتور أمحد الدغشي 

من قبل التيارات األخرى وخاصة  مع بعض الزيديني "على أساس أهنم مجيعا من )آل البيت(، ومستهدفون

 .السلفية

  

 نظرة أهل العلم العتداءات احلوثيني: ملطلب ال ادس :ا

انتقد املفيت العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ احلوثيني بشدة ، معتربا 
وآراء تصرفاهتم فتنة بني املسلمني ، واألفكار اليت يؤمنون هبا وينطلقون منها قائمة على التعصب ألقوال شاذة 

 فاسدة، معترباً من يقاتلون احلوثي إمنا هم جماهدون.

وزاد رئيس هيئة كبار العلماء السعودية أن احلوثيني أضافوا خطأ إىل أخطائهم الكثرية مبحاولة فرض عقيدهتم 
دة عن ابألفكار الفاسدة البعي البلدان اإلسالمية إىل عدم الرضا الفاسدة على اجملتمع والبالد اإلسالمية ، داعيا

 الشريعة اإلسالمية. 

وأثىن املفيت العام للمملكة على أداء رجال األمن، مثمنا جهودهم يف احلفاظ على أمن الوطن ومحاية مقدراته، 
هؤالء اجلنود املرابطون إمنا هم يف جهاد حيرسون ثغرا من ثغور اإلسالم، وهم على خري وأجر عظيم يف »مضيفا: 

 إخالصهم ودفاعهم عن الوطن.

 حممد بن هادي املدخلي : لمة الدكتورك 

دعا فيها أهل السنة ابليمن  -حفظه هللا ورعاه-حممد بن هادي املدخلي  وهذه كلمة قيمة لفضيلة الشيخ الدكتور
واألبناء ما مسعناه ما نزل  نصرة إخواهنم بدماج وجهاد احلوثيني الرافضة،فإنه ما حيزان ويؤملنا معشر اإلخوة إىل

بالد اليمن من احلوثيني الرافضة أعداء هللا ورسوله صلى هللا عليه  السنة من" دماج "السنة واإلميان يف  إبخواننا أهل
أهل السنة على مر  ، وأعداء-رضوان هللا عليهم أمجعني-وأعداء أصحاب رسوله صلى هللا عليه وسلم  وسلم،
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واملسلمني إال والروافض عون وإلب ألعداء  ابإلسالم األعصار، وليس ذلك مبستغرب منهم؛ فإنه ما من انزلة نزلت
 وهذا معروف على مر التاريخ، اإلسالم على املسلمني،

من احلوثيني :موقف الشيخ عبدهللا بن حسني األمحر   

أتباع بدر الدين  -رئيس جملس النواب اليمين وشيخ مشائخ حاشد -وصف الشيخ عبد هللا بن حسني األمحر
افظة صعدة أبهنم: شرذمة متمردة مغالية يف هنجها املذهيب والفكري". واعترب الشيخ احلوثي املطارد من األمن يف حم

التمرد الذي تزعمه حسني احلوثي "تعصبا عنصراي  -األمحر يف حوار أجرته معه صحيفة "الشرق األوسط" اللندنية
ايش مذهبيا مع املذاهب انفيا أن يكون ألتباع احلوثي "أية صلة ابملذهب الزيدي، الذي تع يتناىف مع العقيدة

" سنة "، واصفا إايهم ب "غالة الشيعة1200األخرى لنحو  

وقد أصدر علماء الزيدية بياانً يف الرد على آراء احلوثي، مفاده التحذير من ضالالت املذكور )احلوثي( وأتباعه 
لة، وأنه ال جيوز اإلصغاء إىل وعدم االغرتار أبقواله وأفعاله اليت ال متتُّ إىل أهل البيت وإىل املذهب الزيدي بص

قال تعاىل : ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدى القوم ،وال التأييد هلا، وال الرضا هبا ،تلك البدع والضالالت
، وهذا براءة للذمة وختلص أمام هللا من واجب التبليغ 51الظاملني ( سورة املائدة : آية  (1)  "    

 املواجهة والوقايةسبل املطلب السابع : 

إن حرب احلوثية مشكلة مازالت قائمة ، والوضع مازال متأزماً ، وهذه بعضا من األساليب ملواجهة اخلطر والوقاية 
   منه .

العمل اجلاد على نشر مذهب أهل السنة يف اليمن خاصة ويف العامل اإلسالمي عامة، ودعم املؤسسات يف  .1

 سبيل حتقيق هذا اهلدف.

اجلانب العقدي هلذه احلركات الباطنية وبيان أثرها يف تغيري عقائد املسلمني، وتغيري خارطة العامل  إبراز  .2

 اإلسالمي.

                                                           
بتصرف .ط الحكمة اليمانية . صنعاء.43،ص تاريخ اإلمامة الزيدية في اليمن، لعبد الفتاح البتول  (1)  
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على دعاة اإلسالم وإعالميةيهم وجتةارهم إنشاء قنوات إسالمية تواجه القنوات الشيعية ذات الطابع الطائفي  .٣

 أشد فتكاً وأوسع انتشاراً. التحريضي، فعصر اليوم هو عصر اإلعالم، وسالح اإلعالم

أن على الدول اإلسالمية السنية أن تتقوةى بذاهتا، وأن تسعى المتالك القوة اليت تردع أطماع الشيعة على   .٤

 البالد السنية،

املواجهة العسكرية احلامسة لكل حادثة شغب واجرتاء وفوضى من هذه احلركات الباطنية، سواء على احلدود أو  .5

 املقدسة.يف الشعائر 

أتليف الكتب والرسائل العلمية و املطوايت والتسجيالت الصوتية و املرئية وكل الوسائط اإللكرتونية، ونشرها    .6

بكل الوسائل، لتحصني األمة كافة ابلعلم النافع الذي حيفظهم من السقوط يف هاوية املعتقدات الفاسدة، 

 واألفكار اهلدامة.

أنواعه وأشكاله املرئية واملسموعة واملكتوبة وخباصة اإلعالم اإللكرتوين " مواقع . االستفادة من اإلعالم بكل 7

االنرتنت " لبيان معتقدهم ، وخطورهتم على الدين واجملتمع اإلنساين ، وكشف عقائد احلوثية اجلارودية ، وتوضيح 

، وبيان التحول الذي حدث لبدر  اارافهم وبعدهم حىت عن الزيدية وأهنم أقرب إىل الرافضة األثين عشرية اإلمامية

 الدين احلوثي من الفكر الزيدي إىل الفكر األثين عشري املنحرف .

ومن اخلطأ أيضًا نسيان اتريخ احلركات الشيعية الثورية اليت عاىن منها املسلمون عرب اترخيهم، كحركة القرامطة،  

سلمني الويالت، وأدخلت أهل اإلسالم يف واحلركة العبيدية والصفوية ، وغريها من احلركات اليت أذاقت امل

 صراعات داخلية مريرة .



- 178 - 
 

جاءت استجابة للصوت الصفوي الذي دعا لتصدير الثورة ، فما هذه احلركة إال امتداد لتلك احلركات الباطنية  

 املزعومة يف مشارق األرض ومغارهبا. وتبشري أتباعها بقرب ظهور مهدةيهم الغائب املنتظر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اخلات        م               ة

الديني   ة وفكره   ا السياس   ي وبراجمه   ا وأه   دافها، وش   عاراهتا والس   رية الذاتي   ة  احلوثي   ة  م   ن خ   الل الق   راءة التحليلي   ة املتعمق   ة ملرجعي   ات
ة اإلرهابية املتمردة، ملؤسسيها وقادهتا املعاصرين وقناعاهتم الفكرية وخطاهبم ومؤلفاهتم السياسية الدينية، تتكشف حقيقة هذه الظاهر 

وق د أختل ُف م ع م ن  -ابعتبارها إحدى احلركات السياسية املعاصرة اليت توظف الدين واخلط اب ال ديين لتحقي ق أه داف سياس ية، 
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 –ألن اإلس  الم ه  و دي  ن واح  د ول  يس هن  اك إس  الم سياس  ي وآخ  ر غ  ري سياس  ي  ،يص  نفها إح  دى حرك  ات تي  ار اإلس  الم السياس  ي
 .ذهيب الطائفي ومتثل يف جوهرها امل

حرك  ة جارودي  ة متطرف  ة انش  قت ع  ن امل  ذهب الزي  دي يف ال  يمن، وتق  وم براجمه  ا السياس  ية عل  ى أس  اس فك  ر وعقي  دة اإلمامي  ة االث  ين 
عشرية، وابلرغم من خصوصيتها اليمنية من حيث النشأة إال أهنا من حيث فكرها النظري وأبعادها وأهدافها اإلسرتاتيجية وترابطها 

قوى أجنبية، ال متثل حالة مينية اس تثنائية معزول ة ع ن إطاره ا اإلقليم ي سياس ياً وعَق دايً وعس كرايً، بق در م ا ه ي أح د  وتكاملها مع
إفرازات الثورة اإليرانية اخلمينية وفكرها الذي مت تصديره إىل املنطقة العربية خالل العقود الثالث ة املنص رمة، ومتث ل م ن حي ث الش كل 

نموذج إيراين واقعي معاصر يف لبنان، وتتجانس مع هذا النموذج يف املضمون واملركب الفكري العقائدي ويف العام إعادة استنساخ ل
بع   ض مالم   ح البن   اء احل   زيب والتنظيم   ي والعس   كري، ويف الوظيف   ة التارخيي   ة واإلس   رتاتيجية.. وإن اختلف   ت ع   ن النم   وذج األص   ل يف 

شعارات املرحلية، ولذلك ال ميكن اعتبار هذه احلرك ة حرك ة ش يعية إث ين عش رية السمات الظاهرية واخلصوصية الوطنية واألهداف وال
ابملفهوم اإليراين وإن كانت يف نشاطها السياسي والعسكري على تواصل وتنسيق مستمر مع احلكم يف إي ران ال ذي م ا فت ئ يوظ ف 

سية، واحلرص يف الوقت ذاته على محايتها من االنقراض هذه احلركة مرحلياً كورقة سياسية من أوراق الصراع واالبتزاز واملساومة السيا
 .واالحتفاظ هبا كوسيلة من وسائل الصراع اإلسرتاتيجي والعقائدي املذهيب يف املنطقة

 وخالصة هذه احلركة احلوثية:

 فرقة ظهرت حديثا وترجع جذورها إىل الزيدية اجلارودية. ةإن احلوثي

 .حلسني بدر الدين احلوثي ، وتنسب  اليمن مشال صعدة أتسست احلوثية يف _ 

 . أن احلوثيني فرقة اختلطت فيها عناصر الفكر والسياسة   _

 مكان انطالقة عقائد احلوثيني وتنفيذ اخلطط.الشباب املؤمن أسس يف بداية أمره لألنشطة الثقافية،مث أصبح   إن منتدى  _

 عقائد احلوثيني كالقول ابإلمامة و الطعن يف الصحابة ىفأثرت الشيعة األثىن عشرية  _ 

 واإلميان ابملهدي املنتظر و اإلحتفال بعيد الغدير.    

 أن احلوثية يؤولون القرآن حسب معتقداهتم ، وأما السنة فإهنم ينكروهنا ابلكامل.   _

 إن عقائد احلوثيني ابطلة بدليل خمالفتها لعقائد أهل السنة واجلماعة.  _

 ماليا وفكراي وعسكراي وذلك لتصدير الثورة اخلمينية إىل اليمن  تدعم إيران احلوثيني _ 
يف مش  ال  * الفك  ر احل  وثي فك  ر ع  دائي تص  ادمي ال جيي  د إال لغ  ة الس  الح، وه  و ط  امع ابالس  تقالل ع  ن ال  يمن لبن  اء دول  ة للرافض  ة 

اليمن خدمة للمشروع الفارسي التوسعي وليس له أي هدف آخر، فننبه أبناء اليمن زيدية وشافعية إىل خطورة هذا الفكر الطامع. 
 وأن ال يغرتوا مبشاركاته الثورية فإمنا هي ألمر كان يطلبه، ولتحقيق أهداف ومشاريع خارجية ال متت لليمن بصلة.

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
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 أهم املراجع :

 أوال : القرآن الكرمي 
 اثنيا : كتب ال نةالنبوية :

 صحيح البخارى ، اإلمام حممد بن إمساعيل البخارى ، ط املكتبة العصرية ، بريوت .-
 صحيح م لم ، اإلمام م لم بن احلجاج القشريى الني ابورى ، ط دار إحياء الكتب العربية ، مصر. -
أبـــو داوود ال ج ـــتاىن، ُتقيـــق الشـــيخ  صـــر الـــدين األلبـــاىن ، ط مكتبـــة  ســـنن أا داوود ، اإلمـــام ســـليمان بـــن األشـــعث-

 املعارف .
 ُتفة األحوذى شرح جامع الرتمذى ،اإلمام حممد بن عبدالرمحن  املباركفورى ، ط دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان .-
دار الكتب العلميـة  خ أمحد شاكر ، طسنن الرتمذى ) اجلامع الصحيح ( ، اإلمام حممد بن عي ى بن سورة ، ُتقيق الشي-

 ، بريوت ، لبنان .
 ، ط دار املعرفة.فتح البارى بشرح صحيح البخارى ، اإلمام ابن حجر الع قالىن ،ُتقيق حممد فؤاد عبدالباقى -
 م ند اإلمام أمحد بن حنبل ، اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل ،ُتقيق شعيب األرنؤؤط ، ط مؤس ة قرطبة ، القاهرة.-

 :اثلثا : كتب متنوعة 
جمموعـــة مــــن البـــاحثني ، ط املركــــز العـــرا للدراســــات  احلوثيـــة ىف الـــيمن األطمــــاع املذهبيـــة ىف ظــــل التحـــوالت الدوليــــة ،-

 القاهرة . -اإلن انية
 .رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى مبكة هدى املالكى ،\احلوثيون ، د-
 احلوثيون ، موسوعة الفرق املنت بة لإلسالم إبشراف علوى بن عبدالقادر ال قاف -
 .م(2005،  هـ 1416الطبعة األوىل ) القاهرة –، ط دار األمل  عبدهللا حممد الصنعاين احلرب يف صعده، -
 . هـ1424، دار الكتب العلمية،ط  ُتقيق: حممد عبد القادر عطا ،أحكام القرآن أليب بكر بن العريب -
ال ــيد حيـىي بــن محــزة ،الشـيخ مقبــل بـن هــادى الــوادعى ، ط ،الرسـالة الوازعــة للمعتـدين عــن سـب صــحابة ســيد املرسـلني -

 .1989مكتبة احلنفاء ، 
 م.2006الزهر واحلجر التمرد الشيعى ىف اليمن ، عادل نعمان األمحدى ، ط مركز نشوان احلمريى ، ط األوىل -
 جذور املشكل وآفاق احلل ،  صر حممد  صر ،ط مركز اجلزيرة للدراسات .الصراع مع احلوثيني -
 م .2007 -1-17الصرخة ىف وجه امل تكربين ، ح ني احلوثى ،حماضرة ألقاها ىف منتدى الشباب املؤمن بتاريخ -
 أمحد حممد \، دارجطبيعة النشأة وعوامل الظهور وجدلية العالقة ابخلالظاهرة احلوثية )احلوثيون ( دراسة منهجية ىف -

 الدغشى ، ط مكتبة التغيري ، صنعاء، اليمن .
 .العامل اإلسالمى ُتدايت الواقع واسرتاتيجيات امل تقبل )تقرير عن جملة البيان ( مثار التغلغل الرافضى املرة ، أنور قاسم -

 - العقيدة الواسطية، شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية مراجعةعلو  بن عبد القادر ال قاف، ط دار مصر للطباعة.

لبنان. –ط دار الكتب العلمية األندل ى،   احملرر الوجيز يف تف ري الكتاب العزيز، البن عطية -  

http://www.islamhouse.com/ip/200106
http://www.islamhouse.com/ip/6948
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 امللل والنحل للشهرستاىن ، ط املكتبة التوفيقية ، مصر .-
   .صدق عليها رموز احلوثية وهى خالصة فكرهم وآرائهمالوثيقة الفكرية والثقافية للحوثية ، -
 اتريخ اإلمامة الزيدية يف اليمن، لعبد الفتاح البتول ،.ط احلكمة اليمانية . صنعاء. -
 يةاململكة العربية ال عود ،مكتبة الرشد تف ري القرآن لعبدالرزاق الصنعاىن ، ط -
 سورة آل عمران واملائدة .، ، للحوثىسل لة دروس من هد  القرآن -
ط دار التي ـري ، اململكـة العربيـة ، شرح القواعد املثلى ىف صفات  هللا وأمسائه احل ىن، للشيخ  حممـد بـن صـال العثيمـني -

 ال عودية .
شادى حم ن خصروف، ط شبكة الربهان على ، يف الوثيقة الفكرية وال ياسية للحوثية.. اليمين ابعتباره هندايً أمحر -

 االنرتنت .

. ، ط مكتبة الرشد ، اليمنماذا تعرُف َعن احلُوثيِ ني،  علي الصاادق   -  

 
اإلصدار الثالث –مترد احلوثى ىف اليمن ، أنور قاسم اخلضرى ، مقال التقرير الرايدى االسرتاتيجى الصادر عن جملة البيان -
 اليمن . –
 عبدالواسع املخالىف ، ط دار احلكمة اليمانية ، صنعاء.\احلوثى ، دىف العمق -
راغب ال رجاىن ، مقـال علـى موقـع راغـب ال ـرجاىن ، شـبكة املعلومـات الدوليـة االنرتنـت ، ويكبيـداي  \قصة احلوثيني ،د-

 املوسوعة احلرة.
 ُتقيق: حممد رشاد سامل بن عبد احلليم ابن تيمية، لشيخ اإلسالم أمحد  يف نقض كالم الشيعة القدرية منهاج ال نة النبوية -
 م1986هـ ، 1406،  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ط، 
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 فهرس املوضوعات :

 الفـصـل األول : حقيقـة احلـوثـيـة
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احلـوثيـة نشـأة واتريـخا  املبـحـث األول :  

 للحـركة احلـوثيةاملبحث الثاىن : اخللفية التارخيـية 

  أبــرز شخصـياتـهم     املبحــث الثـالـث :

 املبحـث الـرابع :  منتــدى الشــباب املـؤمـن   

 عالقة احلوثيني أبعداء اإلسالم الفصل الثــاىن :

 املبحث األول :الصـلة بني احلوثيني والشيعة ىف إيران

 الثـاىن :صـلة احلوثـيني ابليهوديةاملبحــث 

 املبحث الثالـث : ح ني احلوثي والثورة اإليرانية
 

: ح ني احلـوثي والتمـرد األولـرابع ث الـاملبح  
 

 الفصل الثالث : عقائد احلوثيني

 املبحـث األول : اإلمامة

 املهد  املنتظر  املبحـث الثاىن :

 وأمهات املؤمننياملبحـث الثالـث :التنقص من الصحابة 

 بيوم الغـديـر  املبحـث الرابع :االحتفـال

 الفصل الرابع :الوثيقة الفكرية والثقافية للحركة احلوثية

 وفيه مباحث :
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 املبحث األول : اعتقادهم يف ذات هللا وصفاته

 املبحث الثاىن : ال نة النبوية هي ما وصلت بطرق أئمتهم

 ابهلداية واالجتهـاداملبحث الثالث  : تفـرد احلـوثيني 

 املبحـث الرابـع : موقفـه من هللا واإلميان بـه

 اخلامتة 

 النتائج 

 املراجع 

 الفهرس

 

 

 

 

 المنهج النبوي في دعوة غير المسلمين

:املقدمة  

اآليت:مل وتش  

اختياره.أمهية املوضوع وأسباب   

.أهداف املوضوع  
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 الفصل األول:

.حماسنها، وحكم دعوة غري امل لمنيبراز إعاملية الدعوة اإلسالمية، و   

 املبحث األول: عاملية الدعوة اإلسالمية.

 املبحث الثاين: حكم دعوة غري املسلمني.

الدعوة اإلسالمية. إبراز حماسن املبحث الثالث:   

معرفة أصناف املدعوين غري املسلمني.املبحث الرابع:   

 

فصل الثاين:ال  

منهج النيب صلى هللا عليه وسلم  يف دعوة غري امل لمني، ومعرفة أصنافهم.   

أوال.التوحيد املبحث األول: الدعوة إىل   

: الدعوة على علم وبصرية.الثايناملبحث   

.: الدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنةالثالثاملبحث   

: الدعوة مبكارم األخالق.الرابعاملبحث   
قلوب.الالدعوة بتأليف : اخلامساملبحث   

 

.تشمل النتائج والتوصياتو  اخلامتة :  

 العناية بالمسلم الجديد 

http://www.i999i.com/vb/t3369.html
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 األستاذ الدكتور عبدهللا بن عبدالمحسن التركي 

 

 

 

يدخلون فيه بتزايد مستمر، ومن مختلف الفئات االجتماعية من قوة اإلسالم الذاتية الكامنة، أن ترى الناس 

ُ إِالَّ أَن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو  والمستويات العلمية، رغم الدعاوى التي تناوئه وتصد الناس عن سبيله: }َويَأْبَى ّللاه

ة أعدتها مؤسسة (. ومن وقائع هذا التزايد، ما كشفت عنه دراسة حديث32َكِرهَ اْلَكافُِروَن{ )سورة التوبة: 

)سويست( لألرشيف اإلسالمي في ألمانيا، من أن أكثر من أربعة آالف ألماني كانوا ينتمون إلى ديانات 

م، وكان هذا 2005م ويونيو عام 2004وطوائف مختلفة، دخلوا في اإلسالم، فيما بين شهر يوليو عام 

م2003ذين أسلموا عام يمثل أربعة أضعاف عدد ال -بحسب إحصائيات ذات المؤسسة  -العدد  .  

 

وفي فرنسا أوردت صحيفة )ليكسبرس( الفرنسية تقريراً عن انتشار اإلسالم بين الفرنسيين، جاء فيه: 

)على الرغم من كافة اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية مؤخراً، ضد الحجاب اإلسالمي، وضد 

لفرنسية إلى أن أعداد الفرنسيين الذين يدخلون في كل رمز ديني في البالد، فقد أشارت األرقام الرسمية ا

دين هللا، بلغت عشرات اآلالف مؤخراً، وهو ما يعادل إسالم عشرة أشخاص يومياً من ذوي األصول 

  .(الفرنسية

 

وفي الواليات المتحدة األمريكية نشرت صحيفة )نيويورك تايمز( مقاالً ذكرت فيه أن بعض الخبراء 

د األمريكيين الذين يدخلون في اإلسالم سنوياً بخمسة وعشرين ألف شخص، وعدد األمريكيين يقدرون عد

الذين يدخلون دين هللا يومياً تضاعف أربع مرات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حسب تقديرات 

والغريب أن أحد التقارير األمريكية الذي نُشر قبل أربع سنوات ذكر أن عدد الذين تحولوا  .أوساط دينية

إلى اإلسالم بعد الحادي عشر من سبتمبر، قد بلغ أكثر من ثالثين ألف مسلم ومسلمة، وهذا ما أكده رئيس 

مجلس العالقات اإلسالمية األمريكي، إذ قال: )إن أكثر من أربعة وعشرين ألف أمريكي قد اعتنقوا 

المتحدة، منذ أن اإلسالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهو أعلى مستوى تحقق في الواليات 

  .(دخلها اإلسالم

 

وهذا كما يدل على القابلية لالنسجام مع الفطرة البشرية السوية، التي يتميز بها اإلسالم في أصوله العقدية 

وبنيته التشريعية ونظامه الخلقي، فإنه يدل كذلك على أن اإلنسان ما زال هو اإلنسان باستعداده للهداية 

لمثلى، مهما تشعبت به األهواء في الضاللواالستقامة على الطريقة ا .  

 

وأسباب إسالم الناس متنوعة وكثيرة في الخارج، ولكنها في داخل كيان اإلنسان تكاد تتفق في شيء 

واحد، أال وهو الرغبة في معرفة الدين الحق، فإن هذه الرغبة هي التي تدفع اإلنسان نحو مسيرة من 

والمقارنة بينها، وتنتهي به إلى أن اإلسالم هو الدين الحق، فيدخل البحث واالطالع على مختلف األديان، 

  .فيه

 

وكما أن فريقاً من الناس يسلمون دون أن يطلعوا على العالم اإلسالمي، فإن فريقاً آخر يكون تحولهم إلى 

ريعية اإلسالم نتيجة لزيارتهم لبلدان إسالمية، واطالعهم على حياة المسلمين، ومن ثم على األصول التش
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والخلقية التي تقوم عليها، في السلوك الفردي وفي العالقات االجتماعية، فيؤثر ذلك فيهم ويقودهم الى 

الدين الحق. وبعض هؤالء تكون زيارتهم لغرض سياحي، وبعضهم للقيام بتطبيقات لبحث علمي، 

المؤسسات،  وبعضهم لتولي أعمال دبلوماسية، وبعضهم للعمل في شركة من الشركات أو مؤسسة من

وهؤالء هم األكثرون ومن يسلم منهم أكثر ممن يسلم من الفئات األخرى. وإذ ذاك، فمن حقهم على 

المسلمين األصليين أن يتولوهم بالرعاية والعناية، حتى يتعلموا تفاصيل اإلسالم، ويجدوا من يعينهم على 

يخشون إذا استمرت عالقتهم معهم الثبات عليه، ويكون عوضاً لهم عمن تخلوا عنه من األصدقاء الذين 

  .أن يردوهم بعد إيمانهم كافرين، أو يمكرون بهم

 

له امتداد اجتماعي ال يلزمه إسالمه أن يتخلى عنه، كصلته بوالديه وأقاربه وأهل بلده،  والمسلم الجديد

نه يجد في غالب األحوال مراغماً كثيراً منهم، حيث لم يعد بوسعه أن يجاريهم فيما ال وهو إذا عاد إليهم فإ

يقره دينه من عاداتهم في المآكل والمشارب والمالبس والمناسبات، والعالقات االجتماعية. وهذا يحتاج 

لبداية، وقد إلى إعداده لمواجهة الموقف بصبر وحكمة ولباقة، حتى يستطيع أن يثبت أمام معارضتهم في ا

  .في النهاية يكسب احترامهم له ولدينه الجديد

 

و)رعاية المسلم الجديد( عنوان تندرج تحته أعمال عديدة يمكن أن تصاغ منها برامج، كإجراء مقابالت 

ومساعدته في اختيار اسم إسالمي يريد أن يتلقب به، صحفية أو إذاعية أو متلفزة مع المسلم الجديد، 

والربط بينه وبين الذين سبقوه باإلسالم من أهل بلده، أو ممن يتحدثون لغته، وتشجيعه على كتابة قصة 

إسالمه إذا كانت لها أهمية خاصة، وإهدائه نماذج من قصص الذين أسلموا من الرجال والنساء، ومن 

اً ما يسألها المسلمون الجدد، وإعداد أجوبة كتابية لها، وإفادة الدعاة المتصلين ذلك جمع األسئلة التي غالب

بهذا المجال لالستعانة بها عند الحاجة، وتنظيم برامج ثقافية منوعة بين المسلمين الجدد، كندوات الحوار 

  .والمسابقات

 

هو تعليمه دينه ببيان أركان اإليمان، وأركان اإلسالم، والمحرمات  وأهم ما ينبغي أن يقدم للمسلم الجديد

الثابتة في المأكل والمشرب والملبس، والعالقة بين ال***ين والمعامالت المالية، بالطرق واألساليب التي 

ذلك توفير اإلصدارات المسموعة  ومما يساعد على .يفهم بها فهماً صحيحاً سليماً من التحريف والتعقيد

  .والمرئية والمقروءة واإللكترونية، التي تقدم معلومات في هذا المجال، وتوزيعها حسبة

 

ونظراً ألن )رعاية المسلمين الجدد( موضوع يتطلب كثيراً من العمل التخطيطي والبرمجة والخبرة في 

أنشأت لهذه المهمة الرسالية العالمية هيئة مستقلة، التعامل مع اختالف الناس، فإن رابطة العالم اإلسالمي 

سمتها )الهيئة العالمية للمسلمين الجدد(، وال يقتصر عملها على الرعاية المباشرة، بل يمتد إلى التنسيق 

بين الجمعيات والمؤسسات العاملة في ذات المجال، مع التعريف باإلسالم، وتبادل الخبرات مع الجمعيات 

ة، ومراكز البحث، والشخصيات المهتمة باإلسالم والمسلمينوالمعاهد الفكري .  

 

ومن المسلمين الجدد من يتحمس ألن يصير داعية في أهله وبلده، فيؤسس مسجداً أو مدرسة إسالمية، أو 

مركزاً أو جمعية، أو مجلة، أو غير ذلك، وقد يختار ثلة من الشباب أو الصغار فيعلمهم ما تعلم من دين 

ل الدعوة وآدابها، فيتأثرون به ويتخذونه إماماً لهم، وهذه الفئة النوعية تحتاج إلى رعاية هللا ومن أصو

خاصة بها، إذ إن الداعية ال يتكون بمجرد الحماس والحرص، فإن مسؤولية الدعوة وتحمل أعبائها عمل 

http://www.i999i.com/vb/t3369.html
http://www.i999i.com/vb/t3369.html
http://www.i999i.com/vb/t3369.html
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دريبية يمكن رسالي شريف، بل هو أشرف ما يورث من النبوة، ولذلك فإن الداعية ثمرة لجهود علمية وت

تنفيذها من خالل تنظيم دورات موسعة أو مكثفة في تحصيل الزاد الالزم من علوم الشريعة واللغة 

  .العربية، أو من خالل إعداد في أحد المعاهد الخاصة بهذا الشأن

 

وإعداد الدعاة من المسلمين الجدد عملية تحتاج إلى متابعة مستمرة في الرعاية والتواصل، بمساعدة 

اعية على اختيار الكتب التي ال يستغنى عنها في مستقبله، وإرشاده إلى التسجيالت الصوتية والسمعية الد

البصرية المناسبة، حتى ال يختلط عليه الحابل بالنابل، وإرشاده كذلك إذا صار في بالده قائماً على بعض 

ية أو المجاورة، فتكون له عوناً المسؤوليات الدعوية، إلى التعرف على الجهات اإلسالمية الموثوقة المحل

ومصدراً للنصح والتوجيه إلى كيفية التصرف مع الظروف التي يعيش فيها، وفقه التعامل مع قضاياها 

  .وحل مشكالت الناس

 

 وهللا المستعان وعليه التكالن

  
   المسلمون الجدد كيف نتعامل معهم..؟  

  

هذه إشارات أردت بيانها إلخواني الدعاة في دعوتهم غير 
المسلمين؛ تنير لهم الطريقة وتوضح لهم السبيل ، وليس لي 

فيها إال الجمع والتأليف. أرجو أن ينتفع بها الدعاة ويزدادوا بها 
 بصيرة ليكون لدعوتهم أثرها المحمود وثمارها المرجوة 

  : أوالً : العناية بالتوحيد
أول دعوة الرسل قال هللا تعالى }َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك التوحيد 

ِمْن َرُسوٍل إاِلا نُوِحي إِلَْيِه أَناُه اَل إِلََه إاِلا أَنَا َفاْعُبُدوِن{ ]األنبياء : 

ولقد بعثنا في كل أمة رسوالً أن اعبدوا هللا   وقال تعالى [25
لى هللا عليه وقال: النبي ص 36النحل/  واجتنبوا الطاغوت

إنك تقدم على قوم  – وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن
متفق  .... أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا هللا

  . عليه

لقد صرّح كثير ممن أسلم بأن من أهم األشياء التي جذبته 
إفراد هللا تعالى بالعبادة والخضوع لإلسالم وكانت سبباً في هدايته التوحيد الذي جاء به اإلسالم وما فيه من 

  . له وحده فقط دون غيره ، سواء كان نبياً أو ملكاً أو غير ذلك ، وذلك أن التوحيد هو مقتضى الفطرة والعقل
فينبغي على الدعاة أن يعلمو هم أنفسهم هذا التوحيد ويعملوا به، ويبينوه للناس في دعوتهم ويبينوا لهم 

نفسية اإلنسان وسلوكهمفاسد ضد ذلك وأثره على   .  
ضرب هللا مثالً رجالً فيه شركاء متشاكسون ورجالً سلما لرجل هل يستويان مثال الحمد هلل بل   قال تعالى :

  29الزمر/  أكثرهم ال يعلمون

وعلى الداعي أن يسلك في بيان هذا األصل العظيم أقرب الطرق وأسهلها ويستعين في ذلك باألدلة القرآنية 
  المحسوسة والمعقولة ، وفي القرآن من ذلك شيء كثير بينه العلماء ؛ من ذلك ما في قوله تعالىواألمثال 

  36.35أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات واألرض بل ال يوقنون الطور/
لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا فسبحان هللا رب العرش عما يصفون  وقوله تعالى غير ذلك من اآليات إلى   

  . التي اشتملت على أعظم وأصح األدلة العقلية والبراهين الحسية

  . ثانياً : بيان ما يتصف به الخالق من صفات الكمال وماله من أسماء الجمال والجالل    -1
نى فادعوه وقال تبارك وتعالى وهلل األسماء الحس 60وهلل المثل األعلى وهو العزيز الحكيم النحل/  قال تعالى

  180بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون األعراف/
إن الغربيين وغيرهم من الكفار تشوهت عندهم صورة الرب سبحانه وتعالى بسبب ما ورثوه من ثقافات ، فمن 

األشياء بيان هذا  إنجيلية وتوراتية محرفة وإغريقية يونانية وثنية وآخرها مادية ملحدة ، لذلك كان من أهم
األصل ألنه أصل التوحيد والعبادة ، وهللا تبارك وتعالى قد فطر الخلق على محبة الكمال والجمال ، فإذا بين لهم 

صفات الرب عز وجل وأنه الخالق البارئ المصور الرحمن الرحيم ، الذي رحمته وسعت كل شيء الحكيم في 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" الرقيب الشهيد ،  خلقه وشرعه العلي العظيم ، مباين لخلقه ، "
وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما في البر  " المحيط بخلقه ال يعزب عنه شيء من ذرات الكون

  "والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة في ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال في كتاب مبين 
أحبوه وعظموه ، وتيقنوا استحقاقه للعبادة دون ما سواه ، وعلموا أن من كان هذا وصفه امتنع أن ،  59األنعام/

يخلق الخلق عبثاً لغير حكمة ، بل إنما خلقهم لحكم عظيمة وغاية حميدة ، وهي عبادته وحده ال شريك له 

أن يطعمون إن هللا هو الرزاق ذو قال تعالى وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد 
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  . القوى المتين

  . ثالثا : اليوم اآلخر    -2

إن كثيراً من الغربيين اليؤمنون بالبعث والنشور وال أن الناس محاسبون ، بل هم كما قال تعالى حكاية عن 
واإليمان باليوم اآلخر  29األنعام /   إن هي إال حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين  أسالفهم المشركين أنهم قالوا

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن   أصل من أصول اإليمان قال هللا تعالى
اإليمان أن   وفي حديث جبريل الطويل أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 177باهلل واليوم اآلخر .. البقرة /

رواه مسلم ، فعلى الداعية أن يبين   بعث بعد الموت والقدر خيره وشرهنؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وال

لهم في دعوته أهمية اإليمان بهذا األصل وأنه سبب السعادة في الدنيا والفوز في اآلخرة مستعينا في ذلك 
وتعالى ، باألدلة النقلية والعقلية ومبينا أن اإليمان باليوم اآلخر هو مقتضى العقل ومقتضى حكمة هللا تبارك 

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون * فتعالى هللا الملك الحق ال إله إال هو رب   قال تعالى
116-115المؤمنون /    العرش الكريم  .  

................ 
 القرآن الكريم..مفتاح الدعوة لغير المسلمين

نا محمد صلى هللا عليه وسلم ، ففي الصحيحين من إن القرآن الكريم هو كالم رب العالمين وهو معجزة نبي

ما من نبي إال أعطي من اآليات ما مثله   حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه هللا إلي ، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد وصف هللا 

-41فصلت /  و إنه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد  ه بقولهكتاب
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ، وأنزلنا إليكم نورا مبينا  . وسماه نورا فقال جل شأنه42 النساء /   

لذلك ينبغي على الدعاة أن يقربوه لهم ويبينوا وقد أبدى كثير من الغربيين تأثرا واهتماما بهذا الكتاب و 174

لهم معانيه حتى يعرف هؤالء حقيقة اإلسالم واإليمان من أصل هذا الدين وهو القرآن الكريم ، ويجب على 
الهيئات والمؤسسات والدول والحكومات أن تسعى في تحقيق هذا بتهيئة ترجمة معاني القرآن بشتى اللغات 

الناس ويظهر الحق ويكبت الباطل ، وينبغي على الداعية أن يختار من الترجمات  حتى ينتشر هذا النور بين
أصحها وأقربها لمن يدعوه ، فإنه يوجد من ترجمات القرآن ما فيه من الضالل والباطل الشيء الكثير كترجمات 

بهاالصوفية والرافضة والقاديانية ، وعليه أن ينبه من يدعوهم إلى الترجمات الصحيحة الموثوق   .  
................ 

 

 أهمية دعوة الجاليات غير المسلمة
أداء الواجب :فإن هذه األمة مطالبة بتبليغ دعوة هللا إلى أهل األرض قاطبة ، والواجب عليها إرسال الرسل  - 1

؟ إلى كل بلد لدعوتهم إلى دين هللا، وإيضاح الدين اإلسالمي لهم ، فكيف وقد وجد غير المسلمين في ديارنا
اليعذرون أمام هللا إن هم فرطوا في  -علماًء و والًة وعامة كل بحسبه واستطاعته-الشك أن أهل هذه البالد 

دعوة أولئك الناس فأعظم شيء يدل على أهمية دعوة الجاليات غير المسلمة أنها من الدعوة إلى هللا 

 .الواجبة على هذه األمة وقد تقدم بيان ذلك
 

إن أعظم هدف لدعوة غير المسلمين هو إدخالهم في اإلسالم، وإنقاذهم من الخلود إنقاذهم من النار : - 2
 - : في نار جهنم ، وقد بين هللا أن هدف الدعوة يتلخص في أمرين

أداء الواجب واإلعذار إلى هللا عز وجل -أ   . 

الطمع في هداية المدعو -ب   . 
{ بهم عذاباً شديداً قالوا معذرًة إلى ربكم ولعلهم يتقون{ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً هللا مهلكهم أو معذ

1. 
ولعلهم يتقون " .. ولعل لهذا  " ومعذرة إلى ربكم " أي فيما أخذ علينا من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

2اإلنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه، ويرجعون إلى هللا تائبين..  . 
وسلم فضل من يسلم على يديه رجل فقال لعلي رضي هللا عنه: "وهللا ولهذا بين رسول هللا صلى هللا عليه 

3ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً خير لك من حمر النعم"  . 

 
 .إقامة الحجة عليهم :فبدعوتهم تقام الحجة عليهم ويبلغون رسالة هللا عز وجل - 3

…………… 
 :كيف تحصل أجر وثواب إسالم أحد من هؤالء

بَه الم  وجودة في أذهانهم عن اإلسالم والمسلمين إزالة الشُّ  

فإن أعداء هللا وأعداء هذا الدين مازالوا منذ ظهوره يحاولون تشويه صورته بكل وسيلة يتمكنون منها، وبكل 
حيلة يهتدون إليها: }لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 

العصر الحديث تنوعت وسائل المكر والتشويه والخداع والسباب تنوعاً كبيراً، وتركزت أشركوا أذى كثيراً{ وفي 
كلها فـي الصد عن سبيل هللا وفي محاولة تشويه اإلسالم في أذهان الناس جميعاً، ويتزعم هذه الحمالت 

  . الغرب الصليبي الحاقد
خلدهم قبل اإلسالم وننقل هنا عن بعض الذين هداهم هللا إلى اإلسالم ما كان يدور في : 

يقول اإلنجليزي جون ويستر الذي اهتدى إلى اإلسالم : " يظهر أن الغرب المسيحي قد تآمر منذ الحروب 

 .  "الصليبية على التزام الصمت تجاه محاسن اإلسالم وحاول تشويه مبادئه بطريقة متعمدة كلما تحدث عنها
وهو ممن اهتدى أيضاً إلى اإلسالم: "ال يوجد دين أسيء  - ويقول اإلنجليزي السير عبد هللا ارشبيلد هاملتون

فهمه ، وكثر الهجوم عليه من الجهلة والمتعصبين ، مثلما أسيء فهم اإلسالم وهوجم، وبينما نجد اإلسالم 
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تعلم   أي النصرانية  يرشد اإلنسانية إلى الحق والصواب في حياتها اليومية، نجد المسيحية األوربية المعاصرة

يها بطريق غير مباشر من الناحية النظرية ، وبطريق مباشر من الناحية العملية : أن يصلوا هلل يوم األحد متبع

 . "... وأن يفترسوا عباد هللا في بقية أيام األسبوع
ويقول مسلم ألماني يكنى أبا الحسن : "األمور التي كان يعرفها عن اإلسالم كانت سيئة جداً تشوه اإلسالم 

دين عنيف ، وليس دين سماحة ، وأنه يدوس كرامة اإلنسان ، وأنه دين رجعي، مثل أنه   ..".  
ويقول مسلم إيطالي : " مما كنت سمعته أن المسلمين ينظرون إلى الشمس تعبداً مما أدى إلى فقد كثير 

وعدواناً منهم أبصارهم .." وهكذا تسمع كثيراً من الترهات والكذب التي ألصقت باإلسالم والمسلمين ظلماً   . 

وإذا دعيت هذه الجاليات إلى اإلسالم وبينت لها حقيقته ، فإما أن يدخل أفرادها في دين هللا، وإما أن تتضح 
محايداً ال  -في األقل-في أذهانهم الصورة الحقة لإلسالم فربما اهتدى أحدهم ولو بعد حين، وربما أصبح 

 . يحارب اإلسالم واليناصره
................... 

ف تحصل أجر وثواب إسالم أحد من هؤالء..؟كي  
 من أهمية دعوة الجاليات أن فيها دفعاً لخطرهم العقدي والسلوكي واألمني

ومن أهمية دعوة الجاليات أن فيها دفعاً لخطرهم العقدي والسلوكي واألمني، وأشدها خطراً العقدي ، فإنهم 

يانهم، وقد وجد من الخادمات من تعلم األطفال بعض إذا لم يدعوا إلى اإلسالم ربما يدعون المسلمين إلى أد
 . الطقوس النصرانية

وكذا خطرهم السلوكي ، فإن معظمهم يمارسون كثيراً من الفواحش ، دون أي تردد وربما استهووا بعض أبناء 
خاصًة إذا سهل لهم ممارسة هذه السلوكيات المشينة -المسلمين إلى ذلك   - . 

رهم األمني فبعضهم قد يحدث جرائم لم تعهدها هذه البالد من قبل، وبعضهم واألمر ذاته ينطبق على خط

 .ربما يكون ممن ينتمي إلى أحزاب أو تنظيمات سرية هدامة
وإن من أسلموا منهم يساعدون السلطات وهيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى القبض على كثير 

 من المجرمين 
هذه البالد فيه خطر عظيم ، وربما أحدثوا يوماً من األيام فتقاً ال يمكن رتقه وربما وبالجملة فإن وجود الكفار في 

أحدثوا خطباً جسيماً ال يعلم منتهاه إال رب العالمين ، وقد فعلوا من قبل شيئاً عظيماً ، فإن أول باب فتنة فتح 
ي هللا عنه قال : كنا عند عمر على األمة اإلسالمية كان عن طريق العمالة الكافرة. عن حذيفة بن اليمان رض

فقال : أيكم سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم : نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون 

فتنة الرجل في أهله وجاره وقال: أجل قال تلك تكفرها الصالة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى 
موج موج البحر ؟ قال حذيفة: ..وحدثته أن بينك وبينها باباً مغلقاً يوشك أن هللا عليه وسلم يذكر الفتن التي ت

ُيكسر قال عمر: أكسراً ال أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: البل يكسر، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل 
 .أو يموت حديثاً ليس باألغاليط

ا أن دون غد الليلة ، إني حدثته حديثاً ليس باألغاليط، نعم، كم :وفي رواية في البخاري: قلنا علم الباب؟ قال

 فهبنا أن نسأله، وأمرنا مسروقاً فسأله فقال : من الباب؟ قال: عمر
فهذا الباب الذي كان دون الفتن التي تموج موج البحر، إنما كسر على أيدي العمالة غير المسلمة، ولذا بعد 

ي هللا عنهما يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم أن ُحمل عمر رضي هللا عنه قال البن عباس رض
الصنع؟ قال: نعم، قال: قاتله هللا، لقد أمرت به معروفاً، الحمد هلل الذي لم يجعل  :جاء فقال: غالم المغيرة. قال

قيقاً ميتتي بيد رجل يدعي اإلسالم، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم ر  

.............. 
 أفكار دعوية للمسلمين الجدد

خطوة إلى نشر اإلسالم في العالم :فدخول كثير من العمالة في اإلسالم ، يكون سبباً في نشر اإلسالم -1
في العالم ، فإنهم يرجعون إلى بالدهم يحملون هذا الدين، وقد حدثنا أحد االخوة أنه ذهب إلى الفلبين فلم 

مناطق الفلبين إال ووجد فيها مسلمين وأكثرهم ممن أسلموا في هذه البالد يدخل منطقة من  . 
 

مناصرة األقليات المسلمة :وذلك ألن هؤالء إذا دخلوا في اإلسالم ، فإنهم يصبحون إخوًة ألبناء األقليات  -2

د يلتزمون الحياد أو المسلمة في بلدانهم األصلية، يناصرونهم ويؤازرونهم. وإذا لم يدخلوا في اإلسالم فإنهم ق
 .يكفوا أذاهم عن المسلمين هناك

 
فقد يتولى دعوتهم إلى اإلسالم مسلمون عندهم بعض  :نشر العقيدة الصحيحة بين المسلمين الجدد-3

 . االنحرافات العقدية فتنتقل تلك االنحرافات إلى المسلمين الجدد

 
4- التشويه لإلسالم: بعد مغادرة المملكة، حيث  أن الجاليات غير المسلمة قد تصبح وسيلة لنشر المزيد من

يلمسون تطبيق الحدود الشرعية واليفهمون الحكمة منها ما لم تتم دعوتهم إلى اإلسالم وتبين لهم 
 .محاسنه

 
 .أن دعوة الجاليات خير وسيلة عملية لمكافحة التنصير-5

 

6- كثير من الشعوب الكافرة، تظهر ما كانت بدأت تقل في العالم ، وأصبحت  -المزعومة-أن رقعة الحياد الدولي 
تستره من عداوتها للمسلمين عداوًة دينية والشك أن دعوة قطاع من الشعوب المختلفة التي تصل إلى بالدنا 

 .قد تكون سبباً في تقليل بعض هذه العداوات
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7- جدوا بين صعوبة إطالع الشعوب المختلفة على الدين اإلسالمي في بالدهم ، فهي فرصة سانحة أن و

 . ظهرانينا
 

أن بعض هذه العمالة قد تكون منتمية إلى خاليا حزبية منظمة، ومعادية لإلسالم والمسلمين، وإسالم -8
بعضهم يخلخل تلك التنظيمات المعادية ويقلل أيضاً من حجم الدعم المادي الذي قد تلتزم به هذه العمالة 

 . تجاه تنظيماتها

 
لمملكة أنها أصبحت سنة حسنة تسعى إلى التأسي بها البلدان اإلسالمية ومن أهمية دعوة الجاليات في ا

األخرى، وبخاصة البلدان التي تكثر فيها العمالة غيرالمسلمة. عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال : قال 
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "من سن في اإلسالم سنة حسنة فُعمل بها بعده ، كتب له مثل أجر 

 .".... عمل بها ، والينقص من أجورهم شيء
............... 

 بماذا تبدأ مع من أسلم حديثاً وما هي وصاياك له..؟

يجب إشعار المسلم الجديد في اإلسالم بكمال هذا الدين ومصدره الرباني وشموليته والتأكيد على أن     -3
  . ليس بعد هذا الحق حق

ن اإلسالم ُيجبُّ ما قبله و إال سيظل يفكر بذنوبه السابقة وأن صحيفته اآلن يجب تنبيه المسلم الجديد بأ -2
  . نظيفة وإذا كان نصرانياً في السابق يجب أن يوضح أن أجره مضاعف مرتين

التأكيد على نقطة أن اإلسالم هو مصدر التلقي وهو المرجع بمرجعية القرآن والسنة وليس أفعال  -3

ا ال تمثل الحق ، كما يجب تأكيد قضية أن القرآن والسنة هما اللذان يحددان المسلمين المنحرفة حيث إنه
  . نوعية هذه األفعال إن كانت حقاً أو باطالً 

  . يجب التأكيد على قراءة القرآن دائماً والحديث وسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم -4
  . يجب االهتمام بالطهارة وأنواعها -5

ة وترسيخ أهمية صالة الجماعةيجب االهتمام بالصال -6  .  
وذلك بإبعاده عن المنكرات   تأكيد أهمية وجود المسلم الجديد في جو إسالمي يعينه على طاعة هللا . -7

  .  والرذائل

  . تعريف المسلم الجديد بالمسجد المجاور لبيته ويستحسن وجود شخص معه في نفس الحي ليتابعه -8
م هذا الشخص وتذكيره باالهتمام بهتنبيه إمام المسجد على إسال -9  .  

  . تأكيد قضية القراءة والتعلم وتخصيص وقت لذلك سواًء مع مجموعة أو فرداً  -10
توضيح أهمية السؤال واالتصال بأهل المعرفة والعلم الشرعي أو على األقل من يتوسم فيهم الخير أو  -11

  . المعرفة الكافية

ته بقدر المستطاع . وذلك تأليفاً لقلبه وحبذا لو زيد راتبه قليالً تشجيعاً لهمعرفة ظروفه المالية ومساعد -12  .  
يجب توضيح أن قضية إسالمه ال تعني أنه لن يواجه مشاكل بل قد يواجه مشاكل ولكن ليعلم أنها ابتالء  -13

  . من هللا ولكنه اآلن يعرف كيف يتعامل معها إذا رجع إلى القرآن والسنة
ح أهمية التوحيد والعقيدة اإلسالمية ووضع منهج أو على األقل تزويده بكتاب يشرح له ذلك يجب توضي -14

  . شرحاً معقوالً مبسطاً 

  . محاولة أبعاده عن جوه القديم وتوفير جو يالئم لتطويره إسالمياً  -15
  .محاولة إشراكه في النشاطات اإلسالمية وتزويده بالكتب واألشرطة المهمة -16

ر الجماعة له من نفس جنسيته واالحتكاك بهم واالشتراك معهم في الدروستوفي -17  .  
  . يجب إشعاره بأهميته ومحبة الجميع له بسبب إسالمه وإن كان في اإلمكان إهداء هدية فهذا حسن -18

ابَْع توضيح أن المشاكل التي يمر بها هي التي يمرُّ بها كل من ُيسلم حديثاً فهي مشاكل متوقعة ، وتُت -19
  . مشاكله بحيث يستطيع أن يتعامل معها دون أن يقع في أخطاء فادحة

يكون هناك منهج مبسط متكامل لتعليم اللغة العربية قراءة وكتابة لكي يستطيع أن يقرأ القرآن بنفسه  -20

 . ويفهمه
4-    .................... 

 : دراسة مسيحية
 اإلسالم لم ينتشر بحد السيف

دراسة لباحث مسيحي مصري هو الدكتور نبيل لوقا بباوى تحت عنوانصدرت مؤخراً  انتشار اإلسالم بحد  : 

السيف بين الحقيقة واالفتراء رد فيها على الذين يتهمون اإلسالم بأنه انتشر بحد السيف وأجبر الناس على 
 .الدخول فيه واعتناقه بالقوة

وتاريخية أوضحت خاللها أن اإلسالم ، بوصفه دينا وناقشت الدراسة هذه التهمة الكاذبة بموضوعية علمية 
سماويا ، لم ينفرد وحده بوجود فئة من أتباعه ال تلتزم بأحكامه وشرائعه ومبادئه التي ترفض اإلكراه في الدين 

، وتحرم االعتداء على النفس البشرية ، وأن سلوك وأفعال وفتاوى هذه الفئة من الوالة والحكام والمسلمين 
زمين ال تمت إلى تعاليم اإلسالم بصلةغير الملت . 

 

وقالت الدراسة : حدث في المسيحية أيضاً التناقض بين تعاليمها ومبادئها التي تدعو إلى المحبة والتسامح 
والسالم بين البشر وعدم االعتداء على الغير وبين ما فعله بعض أتباعها في البعض اآلخر من قتل وسفك دماء 

إلى االضطهاد والتعذيب والتنكيل والمذابح  واضطهاد وتعذيب ،مما ترفضه المسيحية وال تقره مبادئها ، مشيرة
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التي وقعت على المسيحيين الكاثوليك ، ال سيما في عهد اإلمبراطور دقلديانوس الذي تولى الحكم في عام 

م ، فكان في عهده يتم تعذيب المسيحيين األرثوذكس في مصر بإلقائهم في النار أحياء على الصليب 248

ثهم لتأكلها الغربان ، أو كانوا يوثقون في فروع األشجار ، بعد أن يتم تقريبها حتى يهلكوا جوعا ، ثم تترك جث
 .بآالت خاصة ثم تترك لتعود لوضعها الطبيعي فتتمزق األعضاء الجسدية للمسيحيين إربا إربا

 
يون وقال بباوي: إن أعداد المسيحيين الذين قتلوا بالتعذيب في عهد اإلمبراطور دقلديانوس يقدر بأكثر من مل

مسيحي إضافة إلى المغاالة في الضرائب التي كانت تفرض على كل شيء حتى على دفن الموتى ، لذلك 

قررت الكنيسة القبطية األرثوذكسية في مصر اعتبار ذلك العهد عصر الشهداء ، وأرخوا به التقويم القبطي 
ن الكاثوليك والبروتستانت في تذكيرا بالتطرف المسيحي. وأشار الباحث إلى الحروب الدموية إلتي حدثت بي

أوروبا ، وما القاه البروتستانت من العذاب والقتل والتشريد والحبس في غياهب السجون إثر ظهور المذهب 
 .البروتستانتي على يد الراهب مارتن لوثر الذي ضاق ذرعا بمتاجرة الكهنة بصكوك الغفران

 
.................................. 

ومتابعة المسلمين الجدد برنامج استقبال  

 :ما قبل اإلسالم
يراعى حسن استقبال المدعو أو الراغب في الدخول في اإلسالم واالحتفاء به. وحبذا لو قدم له بعض 

 األطعمة والمشروبات
يتم تناول المسائل التالية من أجل التعريف باإلسالم لمن يرغب الدخول فيه، أو من يتم اللقاء به لدعوته إلى 

م، ويفضل تناول الموضوع كامال في لقاء واحد، ويراعى عدم اإلطالةاإلسال : 

 .بيان أن لهذا الكون خالقا وأنه وحده المستحق للعبادة -1
بيان أن هذا الخالق هو هللا، وأنه هو الذي خلقنا وأوجدنا، وأوجد هذا العالم البديع ، وهو المتصرف بالكون ،  -2

لنعم من سمع، وبصر، وحركة، ونطق ، وغير ذلك من النعم التي ال تحصى. المسيِّر له، الذي أعطانا جميع ا
  .هذا هو اإلله الحق المستحق للعبادة، وعبادة غيره باطلة

بيان أنه البد لكل إنسان في هذا الكون من معبود ، فمنهم من يعبد األصنام، ومنهم من يعبد رجاال ، ومنهم  -3
ودات ولكن السعيد حقا هو الذي وفق لعبادة هللا جل وعاليعبد حيوانا ، إلى غير ذلك من المعب .  

بيان الغاية التي خلقنا من أجلها وهي عبادة هللا وحده ، كما قال تعالى:} وما خلقت الجن واإلنس إال  -4

 .ليعبدون { وأن هذه الحياة اختبار لإلنسان ومحطة عمل ينتقل بعدها إلى حياة الجزاء والحساب
وصول الرسالة و التشريعات إلينا، حيث وصلت عن طريق الرسل وهم كثير. فاهلل ـ سبحانه  ثم بيان كيفية -5

وتعالى ـ لم يتركنا همال ، بل أرسل لكل أمة رسوال يبين لهم الطريق، والمنهج الصحيح في هذه الحياة، 
وبيان أن رسالة  .وأولهم نوح ، وآخرهم محمد خاتم األنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصالة وأزكى التسليم

 .األنبياء واحدة، وهي األمر بعبادة هللا الخالق وحده

والحث على استخدام العقل  .الحث على تدارك الفرصة قبل فوات األوان بالعمل والتهيؤ لما بعد الموت -6
 .الذي امتن به هللا علينا من بين سائر المخلوقات

يانات في بعض النقاط عند الضرورة لذلك فقطتعريف بأساسيات اإلسالم. وعقد مقارنه بين الد -7 .  
 .بيان ما يناله المؤمن والكافر يوم القيامة -8

التحذير من التقليد األعمى وأن طاعة هللا أوجب وألزم من طاعة المخلوقين الذين ال يملكون ألنفسهم ضرا  -9

هذا الشخص وأن ال يتخذ الدين وال نفعا، وأن يحرص اإلنسان أن ال يصده أحد عن المنهج الصحيح مهما كان 
 .وراثة

 مكانة المرأة في اإلسالم إذا كان المتحدث إليها امرأة  -10
 … كيف يصبح الفرد مسلما؟ يصبح الفرد مسلما بعد أن ينطق بالشهادتين مؤمنا بهما -11

 .تشرح النقاط السابقة بطريقة مبسطة وبدون إطالة
لقينه الشهادتين بعد أن يفاهم معناهما ومدلولهما، و يكررهما إذا رغب الشخص في اعتناق اإلسالم ، يتم ت

 .مؤمنا بما يشتمالن عليه

 بعد هذه الخطوة تتم تهنئته ويبين له أن اإلسالم يجب ما قبله
يتولى بعدها المترجم تعليمه الوضوء تطبيقيا ، ثم يصلي معه ركعتين ، ليتعرف بهما على كيفية الصالة. ثم إن 

صالة يصلي صالة الفريضة بجانب المترجم في المسجد ، أما إذا كانت الصالة قد انتهت كان الوقت وقت 
 .فيصلي به المترجم

يفتح لألخ الجديد ملف خاص ، ويعطى رقما تسلسليا ، وتتم متابعة تعليمه حسب مراحل متابعة المسلم 

 .الجديد
... 

 
 الهيئة العالمية للمسلمين الجدد

 : رسالة الهيئة *
هيئة خيرية عالمية ذات صفة اعتبارية منبثقة عن  لعالمية للمسلمين الجددالهيئة ا  

تعنى برعاية المسلمين الجدد، والتنسيق بين الجمعيات  رابطة العالم اإلسالمي   

  .والمؤسسات اإلسالمية في مجال عمل الهيئة في جميع أنحاء العالم
 

ية وللهيئة أن تنشأ فروعاً لهابالمملكة العربية السعود  مدينة جدة  مقر الهيئة : *  
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 .داخل المملكة وخارجها

 

 : األهداف *
 .الرعاية واالهتمام بالمسلمين الجدد .1

 التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات اإلسالمية العاملة في مجال رعاية المسلمين الجدد، .2
 .بما يحقق تبادل الخبرات فيما بينهم ويقرب وجهات النظر

ع الجمعيات والمعاهد الفكرية ومراكز األبحاث والشخصيات المهتمة باإلسالمتبادل الخبرات م .3 . 

 
 : الوسائل *

 تتبع الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها كل ما من شانه الرعاية واالهتمام بالمسلمين الجدد،
 :ومن ذلك

 .إقامة البرامج الثقافية واالجتماعية المختلفة بما يلبي حاجة المسلمين الجدد .1
 .إقامة الدورات وحلقات الحوار والبرامج التدريبية للمسلمين الجدد .2

 .توفير اإلصدارات المسموعة والمرئية والمقروءة وااللكترونية في مجال عمل الهيئة .3

 .توفير المعلومات المناسبة لمساعدة الهيئة في تحقيق أهدافها .4
الجدد في شتى أنواع العلوم والمعارفالعمل على توفير المنح الدراسية لبعض المسلمين  .5 . 

 دعوة المسلمين الجدد لزيارة المجتمعات اإلسالمية واألماكن المقدس .6
 

 : مشاريع الهيئة *

 : وهنا بعض المشاريع التي تعتزم الهيئة إنشائها
 : بوابة الهيئة العالمية للمسلمين الجدد على اإلنترنت -

ليزية وفرنسية وألمانيةهي بوابة شاملة متجددة بعدة لغات إنج  
 .مع البداية باللغة اإلنجليزية في كل المجاالت فيما يهم المسلم الجديد

 
 : األهمية -

 .فرصة للتواصل مع المسلمين الجدد في أماكن يصعب الوصول لهم فيها -1

 .كما تحتوي على كتب إسالمية -2
ة للمسلم الجديدومراجع وردود على االستفسارات الدينية والنفسية والحياتي -3 . 

 .كما تضم غرف للنقاش عن المسلمين الجدد -4
 .وجمع االقتراحات حول أولويات يريدها المسلم الجديد -5

 .وركن للتعارف بين المسلمين الجدد والتواصل وتبادل الخبرات -6

 
 : تأليف سلسلة كتب للمسلم الجديد -

قوم بتكليف مجموعة من المختصين بالتاليف كما تقوم تحقيًقا ألهداف الهيئة من توفير اإلصدارات المقرؤة ت
 : مجموعة أخرى بالمراجعة والتدقيق، وهذه الكتب هي

 .تفسير + سيرة + فقه + عقيدة + رد على الشبهات + العالقة مع المجتمع

 
  : األهمية -

غربية تقديم العلوم اإلسالمية األساسية في أسلوب مبسط بدون تعقيدات بطرح يناسب العقلية ال  
 .وبما يفيده في العيش في المجتمع أيجابيًا

 
 : مشروع مكتبة للهيئة -

 يهدف إلى جمع كل اإلنتاج الموجود من كتب تحقيًقا ألهداف الهيئة في اإلهتمام بالمسلمين 

 حول  CDالجدد وتوفير المعلوماتية المناسبة واإلصدارات المتنوعة ونشرات وفيديو و
نواحي الحياةالمسلمين الجدد في جميع  . 

 
 : األهمية -

 .التي تهتم بالمسلم الجديد CDلإلستفادة من اإلنتاج العالمي في الكتب وأشرطة الفيديو و -1

 تطويرها -2
 .إنتاج أخرى تهم المسلم الجديد-3

 .توفير مكتبة لكل المهتمين والباحثين عن المسلمين الجدد-4
والدول األوروبية باللغات المختلفة تجمع الكتب وأشرطة الفيديو من أمريكا وكندا -5  

 
 : مشروع إنشاء قاعدة بيانات -

 يهدف إلعداد قاعدة بيانات تعين الهيئة على أعمالها وللتواصل مع المسلمين الجدد واإلستفادة 

 . من خبراتهم وأفكارهم وتزويدهم بما يحتاجونه من برامج ومشاريع الهيئة
 

ماحتياجات المسلمين الجدد وتطلعاته *  : 
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 من واقع اللقاءات التي أجرتها الهيئة العالمية للمسلمين الجدد مع الداخلين في اإلسالم حديثاً 

وبحسب ما أدلى به من سبقهم في الدخول فيه من معتنقي اإلسالم فإن أهم احتياجات المسلم الجديد 

  :تتمثل كالتالي
ليةتعليمه معرفة ما يلزمه من دينه بالضرورة بطرق ميسرة وعم -1  

 أن يجد الرفقة المساندة ومحاضن الرعاية األخوية مراكز أو مساجد -2
 تمكينه من مواصلة رحلة الفهم والتطبيق التدريجي لإلسالم -3

 تأهيله للتعريف بمعتقده الجديد بما يناسب بيئته وظروفه الخاصة -4

 مساعدته على احتواء أية تداعيات أو مواقف سلبية قد تطرأ بسبب إسالمه -5
 

 وتلبية لهذه االحتياجات األساسية تقوم الهيئة العالمية للمسلمين الجدد باعداد المشاريع
 ... والبرامج المالئمة وفق أساليب وخطة العمل وصوالً لألهداف المنشودة وعلى رأسها

 
* * * * * * * 

 

 رابط الهيئة على األنترنت
http://www.4newmuslims.org/ 

...................... 
 المسلمون الجدد كيف نتعامل معهم..؟

في دعوته .  -صلى هللا عليه وسلم  -على جميع ما يحتاجه المدعوون ، وهذا منهج حكيم سار عليه النبي 

إلى اليمن أخبره عن حال المدعوين الذين سيوجه لهم الدعوة ، وأنهم أهل  -رضي هللا عنه -فعندما بعث معاذ 
هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون   مه هللا مبيناً حكمة ذلككتاب فيقول الحافظ ابن حجر رح

 .  أهل الكتاب أهل علم في الجملة ، فال تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة األوثان
 

لهم من ، ولما 8وأمره أن يعرض الدعوة عليهم بالتدرج ؛ألنه لو طالبهم بالجميع في أول مره لم يؤمن النفرة 
مكانة بين سائر المدعوين فقد أمر هللا بدعوتهم بالرفق واللين والمجادلة بالتي هي أحسن كما قال تعالى : 

125}َوَجاِدْلُهم بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن { [ سورة النحل :  [. 

 
ل هو من فالداعي قبل أن يبدأ بدعوته ويوجهها إلى النصارى العرب وغيرهم عليه أن يسأل عن حال المدعو ه

الحيارى الذين يحترمون الدين ويقدسون الرب ، ولكن ال تزال لديهم شبهات وشهوات ، أو هل هذا المدعو 
قسيس يتطلب له طالب علم له دراية بالكتاب والسنة وبدين النصارى وجوانب االنحراف واالختالف واالتفاق 

9وكيف يناقش هذا المدعو ويقيم عليه الحجة   . 

 
عي ألحوال المدعوين يقتضي منه أن ينزلهم منازلهم فإن ذلك من األمور الهامة التي يجب وإن معرفة الدا

على الداعي أن يراعيها ويتنبه إليها ويحرص على تطبيقها وتنفيذها مع المدعوين ، ويعاملهم بناء على 
10أقدارهم ويخاطبهم على قدر عقولهم وأفهامهم لتأليف قلوبهم وجذب نفوسهم إلى اإلسالم   . 

 

يراعي أحوال المدعوين وينزلهم منازلهم ويتمثل ذلك في إرساله  -صلى هللا عليه وسلم  -وقد كان النبي 
يدعوهم إلى اإلسالم كما ذكر البخاري في صحيحه  13والنجاشي  12وقيصر  11للرسل والكتب إلى كسرى 

، كذلك جاء في   عظيم الروم من محمد عبدهللا ورسوله إلى هرقل  عن ابن عباس رضي هللا عنه إلى قيصر:
إلى المقوقس : من محمد بن عبد هللا ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط  -صلى هللا عليه وسلم  - كتابه

صلى هللا عليه وسلم -. فهذا مما يدل على حرص النبي 14 على إنزال الناس منازلهم مراعاة ألقدارهم  - 
15لتأليفهم إلى الدين اإلسالمي . 

 

............................................. 
على قراءة المطويات الدعوية بطريقة جميلة  من غير المسلمين  كيف تجبر المئات  

تستطيع ان تدعوا إلى اإلسالم بطريقة منظمة وبطرق مشوقة وتجبر غير المسلمين على مختلف جنسياتهم 
التالية :ـ عليك االتجاه إلى احد مكاتب دعوة  على قراءة المطويات الدعوية بل والبحث فيها وذلك بالطريقة

او تختارها اذا كانت   تريد عمل مطوية  واخبره بأنك  مثال  الجاليات واذهب إلى المسئول عن الجالية الفلبينية

وهم سيرحبون بالفكرة وسيساعدونك على إنجازها بل وسيقومون بتوزيعها وإيصالها إليهم   جاهزة لديهم
ماكن تواجدهم بالشركات والمصانع وعن طريق صناديق البريد ثم يقومن بعمل أسئلة على وذلك لمعرفتهم بأ

 هذه المطوية وتوزيعها على نطاق واسع 
يأتي اآلن دور المحفزات وهي كيف نجعلهم يتفاعلون مع هذه المطويه ويقرأونها إلى نهايتها الفكرة هي وضع 

يال مثال ألنهم جالية فلبينيه وان كانوا من الهند تذكرة سفر إلى جوائز فلتكن الجائزة األولي تذكرة سفر الى مان
 بومباي ... الخ 

لحظ ان هذه األشياء تحبها الجالية   الجوائز األخرى ترضية من قمصان او كرة سلة او أدوات صيد سمك بأنواعها

يمكن ان نفتح الباب ألن فهم اما في البحر للصيد او في مالعب كرة السلة ... الخ بهذه الطريقة   الفلبينية
يجب على جميع مكاتب دعوة الجاليات ان  . نساعد من يستطيع ان يدعوا إلى اإلسالم وبطريقة ذكية وجميلة

ألننا يمكننا ان نوزع المطويات وعلى نطاق واسع ولكن هل سنتأكد انهم  0تنشر مثل هذه المسابقات
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 سيتفاعلون معها كما ينبغي ؟؟؟؟؟؟؟

فكرة وإيصالها إلى المختصينارجوا دعم هذه ال    

بالنسبة لتذاكر السفر فأذا كانت غالية عليك لما ال تذهب إلى المسئولين في شركة الطيران الناقلة وتعرض 
عليهم المساعدة في ان يتحملوا جزء من سعر التذكرة او كلها وذلك ألن هذا العمل دعوي وليس للربح في 

اية للشركة الناقلة ؟ مقابل وضع إعالن صغير في المطويات دع  
 وهللا اعلم

................. 

 كل مايجعلك تدعو غير المسلمين وإن كنت ال تجيد لغاتهم
 االن لديك كل مايجعلك تدعوإ إلى هللا بطريقة بسيطة جداً قم بالبحث عن عناوين بريد غربية مثالً 

john@hotmail... 
قم بإرسال مواقع واحد أو مثل هذا الدليل اإلسالمي باللغة أو أي عنوان بريد بالتخمين أو بالبحث ثم بعد ذلك  

ًً وساهم بدعوة غير المسلمين.. هم يعشون فراغ رهيب فقط ينتظرون  اإلنجليزية توجد به مواقع كثيرة جداَ
من يدلهم على اإلسالم بادر بخدمة هذا الدين العظيم ..إذا نظرت لهذه الرسالة على أنها تكليف فلن تقوم 

ن إذا استحضرتبشيء ولك  

األجر العظيم فستفعل العجب العجاب أسال هللا أن يهدي ويسلم على أيديكم الكثير الكثير وسبحان هللا القادر 
 على كل شيء

.  

 التدرج يف دعوة املسلم اجلديد

الداِخل يف اإلسالم مولوٌد جديد، وحاُل املولود أحوج ما يكون إىل الرةِعاية 
، وال َيِصحُّ أن ُيكلَّف املرء  ين متنٌي، وال يُوَغل فيه إال برفق ٍ والِعناية، وهذا الدِة

من  "صحيح البخاري"ما ال يِطيق أو ُيشدَّد عليه يف بدء األمر، ويف 
عْنه رِضي هللا -حديث طلحة بن عبيدهللا  قال: جاء رجٌل إىل رسول هللا  - 

من أهل جند ٍ اثئَر الرأس، نسَمع َدِويَّ صوته، وال  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -
فإذا هو  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -نَفَقه ما يقول، حىت دان من رسول هللا 
: ))مخُس -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -َيسَأل عن اإلسالم، فقال رسول هللا 

ات ٍ يف اليوم والليلة((، فقالصلو  هل عليَّ غريُها؟ قال: ال، إال أْن تطوَّع((،  :
: ))وصيام رمضان((، فقال: هل -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -وقال رسول هللا 

صلَّى هللا  -عليَّ غريه؟ قال: ))ال، إال أْن تطوَّع((، قال: ذكر له رسول هللا 

http://www.kalemasawaa.com/vb/t11022.html
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غريُها؟ قال: ))ال، إالَّ أْن تطوَّع((، الزكاة، فقال: هل عليَّ  -عليه وسلَّم 
قال: فَأدبَر الرجل وهو يقوُل: وهللا ال أَزِيُد على هذا وال أَنقُص منه، فقال 

: ))أفَلَح إْن صَدق-صلَّى هللا عليه وسلَّم  - رسول هللا )). 
 

يب املسلَم اجلديد مبا يقَتِضيه  لقد كان النيب - صلَّى هللا عليه وسلَّم - جيُِ
احلاُل، وابألهم فاألهم؛ إذ ال مُيِكن بياُن الشريعة دفعًة واحدًة، ال سيَّما 
 .حلديِث عهد ٍ ابإلسالم، وهذا ما جيُب أْن ينَهَجه الداعية مع املسلم اجلديد

 

ومن الشَّواِهد على عناية النيبِة - صلَّى هللا عليه وسلَّم - ابلتدرُّج مع املسلم 
أنَّ أعرابياا أَتى النيبَّ -  -اجلديد ما جاء عن أيب هريرة - رِضي هللا عْنه 

فقال: ُدلَّين على عمل ٍ إذا عملُته، دخلُت اجلنة؟  -صلَّى هللا عليه وسلَّم 
قال: ))تعُبد هللا وال ُتشرِك به شيًئا، وتقيم الصالة املكتوبة، وُتؤدِةي الزكاة 
والذي نفسي بيده، ال أَزِيد على هذا،  :املفروضة، وَتُصوم رمضان((، قال

: ))َمن سرَّه أْن يَنظُر إىل رجل ٍ -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -قال النيبُّ  فلمَّا وىلَّ 
 .((من أهل اجلنَّة، فلَينظُر إىل هذا

 

هذا احلديث واُوه ُخوِطب به أعراٌب حديثو عهد ٍ ابإلسالم، :قال العلماء
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فاكتَ َفى منهم بِفعل الواجب يف ذلك احلال؛ لئالَّ يثقل ذلك عليهم فيملُّوا، 
ذا انَشرَحْت صدوُرهم للَفْهِم عنه، واحلرص على حتصيل ثواب حىت إ

 .املندوابت، سهَلْت عليهم
: "وقد كانت أمور اإلسالم يف التكليف على -رمحه هللا  - قال النووي

رِيد للدخول فيها، َسهلْت 
ُ
َر على الداخل يف الطاعة أو امل التدريج، فمىت ُيسِة

منها، ومىت عسرت عليه أوَشك أالَّ يدخل عليه، وكانت عاقبته غالًبا التزايُد 
 ."فيها، وإْن دَخل أوَشَك أالَّ يدوم أو ال يسَتحِليها

 

رِضي هللا عْنهم -والتدرُّج يف التعلُّم هو الذي ساَر عليه الصحابة   ففي - 
 -كانوا يقرَتِئون من رسول هللا   -رِضي هللا عْنهم  -أنَّ الصحابة  "املسند"

، فال أَيُخذون يف العشر األخرى حىت  -م صلَّى هللا عليه وسلَّ  عشَر آايت ٍ
 .يعَلُموا ما يف هذه من العلم والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل

 

إنَّ تكليف املسلم اجلديد مبا ال يِطيق، وعدم ُمراعاة التدرُّج يف دعوته، قد 
يكون سبًبا يف ُرجوِعه عن اإلسالم، أو ضعف متسُّكه به، وفيه تنفرٌي له عن 

 .قبول واِجبات اإلسالم
كما ال ينَبِغي أْن ُيَشقَّ على املسلم اجلديد يف التعليم إذا كان َيشقُّ عليه، 
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ومن املقرَّر عند العلماء أنَّه إذا مل يكن ِبُوْسِع املسلم اجلديد أْن يتعلَّم القرآن 
 لَعجزِه، فله أن يذكر هللَا 

فإْن كان رجل ليس يف ُوسِعه أن يتعلَّم شيًئا من القرآن؛ " :قال اخلطايب
  -لَعْجز ٍ يف طبِعه، أو ُسوء ٍ يف حفظه، أو عجمة ٍ يف لسانه، أو آفة ٍ تعرض له 

من  -وسلَّم صلَّى هللا عليه  -كان أوىل الذةِكر بعد القرآن ما علمه النيب 
 ."التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري

 

إنَّ على القائم ابلدعوة بني املسلمني اجلُُدد أن يُويل التدرُّج أمهيَّته، وأْن يَفَقه 
فيه؛ كي ُتؤيت دعوته هلم ُأُكَلها كلَّ  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -هدَي النيبِة 

 حني ٍ إبذن رهبا

 مسلمةأهمية دعوة الجاليات غير ال

 

 

  

 أداء الواجب : - 1

فإن هذه األمة مطالبة بتبليغ دعوة هللا إلى أهل األرض قاطبة ، والواجب عليها إرسال الرسل إلى كل بلد 

لدعوتهم إلى دين هللا، وإيضاح الدين اإلسالمي لهم ، فكيف وقد وجد غير المسلمين في ديارنا؟ الشك أن 

اليعذرون أمام هللا إن هم فرطوا في دعوة  -امة كل بحسبه واستطاعتهعلماًء و والةً وع-أهل هذه البالد 

أولئك الناس فأعظم شيء يدل على أهمية دعوة الجاليات غير المسلمة أنها من الدعوة إلى هللا الواجبة على 
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 هذه األمة وقد تقدم بيان ذلك.

 

 إنقاذهم من النار : - 2

في اإلسالم، وإنقاذهم من الخلود في نار جهنم ، وقد بين هللا إن أعظم هدف لدعوة غير المسلمين هو إدخالهم 

 -أن هدف الدعوة يتلخص في أمرين : 

 أداء الواجب واإلعذار إلى هللا عز وجل . -أ 

 الطمع في هداية المدعو . -ب 

علهم يتقون{ }وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً هللا مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً إلى ربكم ول

(1). 

)"ومعذرة إلى ربكم " أي فيما أخذ علينا من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ولعلهم يتقون " .. ولعل 

 .(2)لهذا اإلنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه، ويرجعون إلى هللا تائبين..( 

ولهذا بين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضل من يسلم على يديه رجل فقال لعلي رضي هللا عنه: "وهللا 

 .(3)ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً خير لك من حمر النعم" 

 

 إقامة الحجة عليهم : - 3

 فبدعوتهم تقام الحجة عليهم ويبلغون رسالة هللا عز وجل.

 

 إزالة الشُّبَه الموجودة في أذهانهم عن اإلسالم والمسلمين : - 4

ن منها، وبكل فإن أعداء هللا وأعداء هذا الدين مازالوا منذ ظهوره يحاولون تشويه صورته بكل وسيلة يتمكنو

حيلة يهتدون إليها: }لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 

اب تنوعاً وفي العصر الحديث تنوعت وسائل المكر والتشويه والخداع والسب (4)أشركوا أذى كثيراً{ 

كبيراً، وتركزت كلها فـي الصد عن سبيل هللا وفي محاولة تشويه اإلسالم في أذهان الناس جميعاً، ويتزعم 
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 هذه الحمالت الغرب الصليبي الحاقد . 

 وننقل هنا عن بعض الذين هداهم هللا إلى اإلسالم ما كان يدور في خلدهم قبل اإلسالم:

هتدى إلى اإلسالم : " يظهر أن الغرب المسيحي قد تآمر منذ الحروب يقول اإلنجليزي )جون ويستر( الذي ا

الصليبية على التزام الصمت تجاه محاسن اإلسالم وحاول تشويه مبادئه بطريقة متعمدة كلما تحدث عنها" 

(5) . 

وهو ممن اهتدى أيضاً إلى اإلسالم: "ال يوجد دين أسيء  -هللا ارشبيلد هاملتون ويقول اإلنجليزي السير عبد 

فهمه ، وكثر الهجوم عليه من الجهلة والمتعصبين ، مثلما أسيء فهم اإلسالم وهوجم، وبينما نجد اإلسالم 

النصرانية (  يرشد اإلنسانية إلى الحق والصواب في حياتها اليومية، نجد المسيحية األوربية المعاصرة ) أي

تعلم متبعيها بطريق غير مباشر من الناحية النظرية ، وبطريق مباشر من الناحية العملية : أن يصلوا هلل يوم 

 . (6)األحد وأن يفترسوا عباد هللا في بقية أيام األسبوع ..." 

اني يكنى أبا الحسن : "األمور التي كان يعرفها عن اإلسالم كانت سيئة جداً تشوه اإلسالم ، ويقول مسلم ألم

 .  (7)مثل أنه دين عنيف ، وليس دين سماحة ، وأنه يدوس كرامة اإلنسان ، وأنه دين رجعي .." 

لي : " مما كنت سمعته أن المسلمين ينظرون إلى الشمس تعبداً مما أدى إلى فقد كثير منهم ويقول مسلم إيطا

 وهكذا تسمع كثيراً من الترهات والكذب التي ألصقت باإلسالم والمسلمين ظلماً وعدواناً . (8)أبصارهم .." 

عيت هذه الجاليات إلى اإلسالم وبينت لها حقيقته ، فإما أن يدخل أفرادها في دين هللا، وإما أن تتضح وإذا د

محايداً ال  -في األقل-في أذهانهم الصورة الحقة لإلسالم فربما اهتدى أحدهم ولو بعد حين، وربما أصبح 

 يحارب اإلسالم واليناصره .

 

 درء خطرهم : - 5

ت أن فيها دفعاً لخطرهم العقدي والسلوكي واألمني، وأشدها خطراً العقدي ، فإنهم ومن أهمية دعوة الجاليا

إذا لم يدعوا إلى اإلسالم ربما يدعون المسلمين إلى أديانهم، وقد وجد من الخادمات من تعلم األطفال بعض 

 الطقوس النصرانية .
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أي تردد وربما استهووا بعض  وكذا خطرهم السلوكي ، فإن معظمهم يمارسون كثيراً من الفواحش ، دون

 . -خاصةً إذا سهل لهم ممارسة هذه السلوكيات المشينة  -أبناء المسلمين إلى ذلك 

واألمر ذاته ينطبق على خطرهم األمني فبعضهم قد يحدث جرائم لم تعهدها هذه البالد من قبل، وبعضهم 

 ربما يكون ممن ينتمي إلى أحزاب أو تنظيمات سرية هدامة.

سلموا منهم يساعدون السلطات وهيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى القبض على كثير وإن من أ

 .  (9)من المجرمين 

قاً ال يمكن رتقه وبالجملة فإن وجود الكفار في هذه البالد فيه خطر عظيم ، وربما أحدثوا يوماً من األيام فت

وربما أحدثوا خطباً جسيماً ال يعلم منتهاه إال رب العالمين ، وقد فعلوا من قبل شيئاً عظيماً ، فإن أول باب 

فتنة فتح على األمة اإلسالمية كان عن طريق العمالة الكافرة. عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال : كنا 

ى هللا عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم : نحن سمعناه. فقال: لعلكم عند عمر فقال : أيكم سمع رسول هللا صل

تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره وقال: أجل قال تلك تكفرها الصالة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع 

مغلقاً النبي صلى هللا عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر ؟ قال حذيفة: ..وحدثته أن بينك وبينها باباً 

يوشك أن يُكسر قال عمر: أكسراً ال أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: البل يكسر، وحدثته أن ذلك 

 الباب رجل يقتل أو يموت حديثاً ليس باألغاليط.

وفي رواية في البخاري: قلنا علم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة ، إني حدثته حديثاً ليس باألغاليط، 

 . (10)ا أن نسأله، وأمرنا مسروقاً فسأله فقال : من الباب؟ قال: عمرفهبن

فهذا الباب الذي كان دون الفتن التي تموج موج البحر، إنما كسر على أيدي العمالة غير المسلمة، ولذا بعد 

ه قال البن عباس رضي هللا عنهما يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم أن ُحمل عمر رضي هللا عن

جاء فقال: غالم المغيرة. قال: الصنع؟ قال: نعم، قال: قاتله هللا، لقد أمرت به معروفاً، الحمد هلل الذي لم 

ان العباس يجعل ميتتي بيد رجل يدعي اإلسالم، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وك

 .(11)أكثرهم رقيقاً 
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 خطوة إلى نشر اإلسالم في العالم : -6

فدخول كثير من العمالة في اإلسالم ، يكون سبباً في نشر اإلسالم في العالم ، فإنهم يرجعون إلى بالدهم 

أنه ذهب إلى الفلبين فلم يدخل منطقة من مناطق الفلبين إال  (12)دثنا أحد االخوة يحملون هذا الدين، وقد ح

 ووجد فيها مسلمين وأكثرهم ممن أسلموا في هذه البالد .

 

 مناصرة األقليات المسلمة : - 7

اإلسالم ، فإنهم يصبحون إخوةً ألبناء األقليات المسلمة في بلدانهم األصلية،  وذلك ألن هؤالء إذا دخلوا في

يناصرونهم ويؤازرونهم. وإذا لم يدخلوا في اإلسالم فإنهم قد يلتزمون الحياد أو يكفوا أذاهم عن المسلمين 

 هناك.

 

لمون عندهم بعض ، فقد يتولى دعوتهم إلى اإلسالم مس نشر العقيدة الصحيحة بين المسلمين الجدد - 8

 االنحرافات العقدية فتنتقل تلك االنحرافات إلى المسلمين الجدد .

 

بعد مغادرة المملكة، حيث  أن الجاليات غير المسلمة قد تصبح وسيلة لنشر المزيد من التشويه لإلسالم - 9

 بين لهم محاسنه.يلمسون تطبيق الحدود الشرعية واليفهمون الحكمة منها ما لم تتم دعوتهم إلى اإلسالم وت

 

 أن دعوة الجاليات خير وسيلة عملية لمكافحة التنصير. - 10

 

، وأصبحت كثير من الشعوب الكافرة، تظهر  بدأت تقل في العالم -المزعومة-أن رقعة الحياد الدولي  - 11

ي تصل ما كانت تستره من عداوتها للمسلمين عداوةً دينية والشك أن دعوة قطاع من الشعوب المختلفة الت

 إلى بالدنا قد تكون سبباً في تقليل بعض هذه العداوات.
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، فهي فرصة سانحة أن وجدوا بين  صعوبة إطالع الشعوب المختلفة على الدين اإلسالمي في بالدهم - 12

 ظهرانينا .

 

م ، ومعادية لإلسالم والمسلمين، وإسالأن بعض هذه العمالة قد تكون منتمية إلى خاليا حزبية منظمة - 13

بعضهم يخلخل تلك التنظيمات المعادية ويقلل أيضاً من حجم الدعم المادي الذي قد تلتزم به هذه العمالة تجاه 

 تنظيماتها .

 

ومن أهمية دعوة الجاليات في المملكة أنها أصبحت سنة حسنة تسعى إلى التأسي بها البلدان اإلسالمية  - 14

 مالة غيرالمسلمة. ، وبخاصة البلدان التي تكثر فيها العاألخرى

عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "من سن في اإلسالم سنة 

 .(13)حسنة فعُمل بها بعده ، كتب له مثل أجر من عمل بها ، والينقص من أجورهم شيء ...."

----------------------- 

 الهوامش :

 .2/268( تفسير القرآن العظيم 2)                         .164( سورة : األعراف، اآلية: 1)

 .186آل عمران اآلية: ( سورة 4)                     (.6حاشية ) 21( تقدم تخريجه : ص3)

 . 4ص -( نفس المرجع 6)     3ص -( في الدعوة إلى اإلسالم بين غير المسلمي 5)

 .239ص -( المرجع السابق 8)               .53ص -( حوارات مع مسلمين أوربيين 7)

 ( وقد أخبرنا مدير المكتب التعاوني بالبديعة بشيء من هذا.9)

  6/603جـ 3586عالمات النبوة ح:  باب -المناقب  -( البخاري 10)

 231باب رفع األمانة واإليمان عن بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب ح:  -االيمان  -مسلم 

 . 2/329جـ

 3700باب البيعة واالتفاق على عثمان وفيه مقتل عمر بن الخطاب ح: -فضائل الصحابة  -( البخاري 11)

 . 7/60جـ -

 مدير المكتب التعاوني بالبطحاء. -( الشيخ: حمود الالحم 12)

 .16/171جـ - 1017ح:  -باب رفع العلم وظهور الفتن في آخر الزمان  -كتاب العلم  -( مسلم 13)

http://saaid.net/Anshatah/dawah/19.htm#%2813%29
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 المصدر موقع الدعوة اإلسالمية

. 
 

 

 

 

 

 

 

يحاول كثيرون إعطاء انطباع خاطئ تجاه الموقف اإليجابي الذي أبداه الرئيس اليمني علي عبد هللا صالح 
م بغرض محاولة التجديد في المذهب الهادوي 1997تجاه مجموعة )الشباب المؤمن( عقب تأسيسها عام 

 ..(وإخراجه من حالة االنغالق التي يعيشها )كما أشرنا في المقال السابق

محمد يحيى عزان( التقوا الرئيس صالح )إذ إن مؤسسي هذه المجموعة كما يؤكد مسؤولهم األول السابق 

ف تأسيس هذه المجموعة وبغرض تدخله لحل خالفاتهم فأبدى الرجل ترحيبا بجوهر الفكرة لشرح أهدا

المتمثلة بتجديد المذهب ونبذ المبادئ العنصرية وإخراجه من حالة الجمود واالنغالق التي جعلته يتقوقع 

 .وإخراج رموزه من حالة العزلة التي يعيشونها والسعي إلدماجهم وطنيا وعصريا

غرض كما يحاول البعض تصويره بأنه لدعمهم وتنشيطهم في مواجهة تيار اإلخوان والسلفيين ولم يكن ال

وذلك لسبب بسيط يتمثل في إدراك الرئيس أن تيار اإلخوان ممتد على معظم الساحة اليمنية في حين يعجز 

طه الرئيسي تيار الهادوية السياسية عن ذلك بسبب العصبية المذهبية التي يتمسك بها والتي جعلت نشا

 ...ينحصر في محافظة صعدة مع نشاط محدود في المحافظات المجاورة لها والقريبة منها

واألكيد أن هذا التوجه التجديدي لدى بعض مؤسسي حركة )الشباب المؤمن( ووجه بمعارضة واضحة من 

وهو )حسين كبار علماء المذهب الهادوي من ناحية، كما ووجه بمعارضة من داخله قادها أحد مؤسسيه 

بدر الدين الحوثي( الذي اعتبر أن تجاوز مبدأ )حصر الحكم في البطنين( ومبدأ )الخروج على الظالم بالقوة( 

سيؤدي إلى نقض المبادئ األساسية التي يتميز بها المذهب، وهو ما سيقضي على أي طموحات إمامية 

ذهب اإلمام الهادي ويتناقض في جوهره بالعودة للحكم بموجب مبدأ الحق اإللهي الذي أكد عليه مؤسس الم

 .مع مبادئ الدين من ناحية ومقتضيات العصر الذي نعيشه من ناحية أخرى

انشق )حسين الحوثي( ومعه عدد من مؤسسي الشباب المؤمن وقرر تأسيس تياره السياسي منفردا دون 

 اللبناني كتجارب سياسية أن يطلق عليه تسمية معينة، وكان تأثره واضحا بالثورة اإليرانية وحزب هللا

 ..وأساليب تنظيمية وشعارات براقة قادرة على اجتذاب الشباب

وإلى جانب ذلك فإن التجربة العسكرية لحزب هللا استهوته إلى أقصى حد ألنه كان يدرك أن تمرده وإعالنه 

ودور صعدة في إنجاب الثورة على النظام القائم مسألة وقت باعتباره قارئا جيدا لتاريخ اإلمامة في اليمن 

284)األئمة الذين حكموا هذا البلد على فترات متقطعة عبر ألف ومائة عام تقريبا  هـ(، إال أن 1382 -هـ 

المذهب االثني عشري لم يستهو حسين الحوثي لسبب بسيط وهو أنه يحصر اإلمامة في اثني عشر إماما 

 .فقط محددين باالسم
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الحسن والحسين رضي هللا عنهما إلى يوم الدين وهذا ما سيعطي  فيما المذهب الهادوي حصرها في ذرية

حسين الحوثي الحق في المطالبة باستعادة الحق الشرعي الذي تم اغتصابه قبل سبعة وأربعين عاما عند 

 ...قيام الثورة وإعالن النظام الجمهوري

م ألنه كان مازال 2004 والشيء األرجح في تصوري أن حسين الحوثي لم يكن ينوي تفجير تمرده في عام

بحاجة لبعض السنوات حتى ينضج مشروعه وتكتمل خالياه التنظيمية والمسلحة في صعدة والمحافظات 

 (المحيطة بها... ويبدو أن خبرته السياسية التي كانت محدودة إلى حد ما وعزلته في منطقته )مران

ته واطمئنانه للغطاء السياسي الذي كان بمحافظة صعدة معظم الوقت خالل السنوات الخمس األخيرة من حيا

 ..يحتمي به

وهو غطاء الحزب الحاكم )المؤتمر الشعبي العام( الذي انتمى إليه منذ أواسط التسعينيات ألسباب تكتيكية 

وفق نصائح تلقاها من شخصيات مؤثرة، يبدو أن ذلك كله كان له تأثيره الواضح في دفع حسين الحوثي 

لسياسية )الخفيفة( كبروفات لما سيتم الحقا مستصحبا حسن النوايا الموجودة لدى لممارسة بعض األنشطة ا

 ...الحزب الحاكم تجاه التزامه التنظيمي الظاهر وغياب أي مظاهر قلق من نشاطه التعليمي والتربوي

ألمريكي وكانت البداية بالمظاهرة الشهيرة التي نظمها أتباعه في العاصمة صنعاء في األيام األولى للغزو ا

م2003للعراق )مارس  واستهدفت المظاهرة التوجه صوب السفارة األمريكية بصنعاء وحدث خاللها  (

مواجهات مع رجال األمن أدت إلى مقتل وإصابة عديدين، ومن بعدها فقد دفع بأنصاره للهتاف بين الحين 

 )هللا أكبر، الموت ألمريكا، واآلخر عقب الصلوات في المساجد بالهتاف المعروف للثورة اإليرانية وحزب هللا

 .(الموت إلسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإلسالم

وأخذت هذه الظاهرة تتنامى شيئا فشيئا لتعلن مولد تيار جديد على الساحة اليمنية فاضطرت األجهزة األمنية 

حوثية عقب انتهاء لمنعه والتحقيق مع من يصر على ترديده، لكن هذا الهتاف أصبح جزءا من الشعائر ال

 ...الصلوات في كثير من مساجد محافظة صعدة

( طلب الرئيس علي عبد هللا صالح من حسين الحوثي المجيء إلى صنعاء 2004و 2003وبين عامي )

للقائه والتفاهم معه بغرض إقناعه بالتوقف عن ترديد هذا الشعار وعدم إثارة الفتن في المساجد وإقناعه 

بر من خالله عن مواقفه السياسية بشكل مشروع لكن الحوثي ظل يرفض المجيء بإنشاء حزب سياسي يع

للعاصمة بحجة أن المخابرات األمريكية ستغتاله إن خرج من مخبئه في مران وأخذ يتمترس في مواقعه 

 ...ويقيم التحصينات ويعبئ أنصاره بأنهم مستهدفون من الواليات المتحدة وإسرائيل

عه بالحضور للقاء الرئيس وإعطائه الضمانات الالزمة لسالمته الشخصية لكنه كان وتوالت المحاوالت إلقنا

يواجه كل الطلبات بالردود نفسها... وبالتالي لم تجد الحكومة أمامها من خيار سوى القبض عليه دون أن 

 تدرك أنها ستواجه حربا غير مسبوقة، إذ لم تكن لديها أي معلومات أمنية مسبقة بحجم التحصينات

واالستعدادات التي كان الحوثي قد أعدها لهذه اللحظة، ولذلك وجد هذا األخير نفسه مضطرا لتفجير الموقف 

 ...قبل أوانه المخطط له فلم يكن يعتقد أن الدولة ستحرص على القبض عليه مهما كان الثمن

فشيئا في حرب م ووجدت الحكومة نفسها تغرق شيئا 2004حزيران )يونيو( 18وهكذا انفجر الموقف في 

استنزاف غير متوقعة وغير مخطط لها من قبلها، ولوال أن عناصر التمرد تكتلت بشكل رئيسي في منطقة 

مران لما تمكن الجيش من حسم المعركة خالل ثالثة أشهر انتهت بمقتل مؤسس التنظيم حسين الحوثي 

المخطط مازال مفتوحا ولعل  واستسالم كثير من عناصره على أمل انتهاء الفتنة، ودون أي إدراك بأن

السبب في ذلك يعود لعدم قراءة التاريخ وغياب العبرة بقصصه وشواهده، التي كانت تتكرر بصور متقاربة 

  !عند كل انبعاث إمامي جديد
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 المبحث األول... نشأة الحوثيين
 

من اجلدل الثقايف والفكر  على  أخذت ظاهرة احلوثية يف اليمن حيًزا هائاًل من االهتمام اإلعالمي وم احة واسعة

الصعيدين الداخلي واخلارجي، وظهرت كتاابت متباينة الوجهة أتييًدا ومعارضة بدوافع خمتلفة، وإن الباحث احلر 

 يقف حمتارًا حني يبحث عن كتاب أو دراسة عامة تتحلى بقدر معقول من املوضوعية.

إىل القرآن الكرمي، على حني جند أن منهج القرآن يريب أتباعه  ويضيف قائاًل : واملفارقة أننا مجيًعا نزعم استناد 

 اجلادين على التحلي ابملوضوعية يف أمسى معانيها حىت مع غري أبناء ديننا وذو  االختالف الكلي معنا...

قارئ يف املبحث األول وُتت عنوان اخللفية التارخيية حاول الدغشي تقريب الظاهرة احلوثية إىل الذهن وال سيما ال

 خارج اليمن فتحدث عن حقيقتني رأى أنه ال مناص من اإلشارة إليهما.

احلقيقة األوىل: مثة مكو ن مذهبيان سائدان يف اليمن عرب اترخيها اإلسالمي مها الشافعية )ن بة إىل اإلمام حممد بن 
بن احل ني بن علي بن أيب للهجرة( والزيدية )ن بة إىل اإلمام زيد بن علي  240إدريس الشافعي الذ  تويف سنة 

للهجرة(، عاش يف ظلهما اليمنيون منذ نشأهتما على َنو من التآخي العام دون أن  122طالب الذ  تويف سنة 
يعين ذلك خلو األجواء من املناكفات واملشاحنات بني حني وآخر، وعادة ما ي هم يف أتجيجها ت ييس أ  من 

أنه قد متكن بعض األئمة الزيدية من ال يطرة على بعض املناطق يف  ذلك-املذهبني حني تدول الغلبة أل  منهما 
اليمن وجعل املذهب الرمسي للحكم فيها هو املذهب الزيد  اهلادو  )ن بة إىل األمام اهلاد  إىل احلق حيىي بن 
احل ني بن القاسم الرسي تويف سنة 298 للهجرة( حقبة تزيد عن ألف عام. فالظاهرة الحوثية رغم تأثرها 

هي قبل كل ذلك إفراز  –الواضح بالخميني وأفكاره وتأثرها بشعارات الثورة اإليرانية وحزب هللا اللبناني 

 مالحظة على كتاب الظاهرة الحوثية   .من إفرازات الزيدية، وخاصة الجارودية منها

 أحمد الظرافي

 

يدية يف اليمن فإن تراثه خلو من الزعم وقال املؤلف: وإذا كان اإلمام زيد هو صاحب املذهب ومن تنت ب إليه الز 

ابشرتاط ن يب أو عائلي أو حىت أفضلية حلصر اخلالفة يف البيت العلو ، بل يُراعى يف ذلك مصلحة امل لمني 

 وعدالة الوايل وإن مسى واقًعا كهذا إمامة املفضول، مراعاة لشرطي الكفاية والعدالة بعيًدا عن االفرتاضات املثالية.

http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A__
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الثانية هي أنه مل يؤثَر عن اإلمام زيد نْيٌل من كبار الصحابة كأيب بكر وعمر... رضوان هللا عليهم بل إن  أما احلقيقة

التحقيق العلمي ليقرر أنه مما ثبت عنه واشتهر القول بصحة والية الشيخني أيب بكر وعمر والتربؤ ممن  ل منهما أو 

 قدح يف خالفتهما..

 

 

الشباب المؤمن_ كما يسمون أنفسهم_ , حركة دينية ذات تنظيم سياسي وعقائدي, يسعون الحوثيون أو الحوثية أو 

( وتسمى [4]السترداد اإلمامة, ويعتنقون أفكار وعقائد األثني عشرية. الحركة في أصلها فرقة من فرق الزيدية )

بينها وبين حكومة اليمن وقامت الحرب ( فحصلت االضطرابات [6]( وهي أقرب الفرق لألثنى عشرية. )[5]بالجارودية )

 ([7]واستمرت لمدة أربع سنوات ثم توقفت لتعود اآلن بين الحوثية واليمن وبين الحوثية والسعودية )

 نشأة الحركة الحوثية :

( القديم بالحديث , [8]ظاهرة حديثة في شكلها وهيكلها الخارجي بيد أن لها جذور اختلط فيها) إن حركة الحوثية لهي

محافظة صعدة شمال صنعاء, وعلى ذلك يمكن أن نعطي تصوراً مجمالً عن نشأة الحركة أو الفرقة الحوثية.ابتدأت من 

 وكان من :  حيث كان أكبر مجتمع للزيدية في اليمن ,

  

     أبرز شخصياتهم:       -1

                      جمادي األولى  17زعيمهم : هو بدر الدين بن أمير الدين بن الحسين بن محمد الحوثي ولد في

ً , 83ونشأ في صعدة يبلغ من العمر حالياً قرابة )م بمدينة ضحيان , 23/11/1926هـ( الموافق 1345سنة) ( عاما

نشأ بدر الدين زيدياً في فرقة الجارودية , رحل إلى طهران وأقام بها سنوات عدة , وأستماله اإلثني عشرية إليهم خالل 

مية األثني عشرية , إقامته في طهران , يطعن في الزيدية لعدم إعطائهم آل البيت حقهم اإللهي في الحكم , متأثراً باإلما

ومن مؤلفاته : التيسير في التفسير , تحرير األفكار عن تقليد األشرار, الغاضب الخاضب بهامات النواصب, أحاديث 

 ممتازة في فضائل أهل البيت.

                :قائدهم األول هو 

م , تلقى تعليمه في المعاهد العلمية 1963حسين بدر الدين الحوثي هو االبن األكبر لبدر الدين الحوثي, من مواليد عام  

من االبتدائية وحتى الثانوية, كما درس المذهب على يد والده وأرباب المذهب في صعدة, حصل على درجة الماجستير 

في العلوم الشرعية, وكان يحّضر لنيل درجة الدكتوراه أيضاً, ثم ترك مواصلة الدراسة وقام بتمزيق شهادة الماجستير, 

أم ا شخصيته كما يرى املؤلف فقد متي زت حبضور الفت  ده بأن الشهادات الدراسية عبارة عن تجميد للعقول .العتقا

ابلنظر إىل أسباب خمتلفة، لعل  يف مقدمتها تلك النزعة الثورية املتمردة، يف واقع اجتماعي ابئس، وامتالكه خطااًب 

http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn4
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn5
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn6
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn7
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn8
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التقليدية، ويف مثل بيئته بوجه خاص؛ مما قد مه كشخصية )كاريزمية( جذ ااًب يف أسلوبه، غري معهود عادة يف األوساط 

 .خارقة للعادة

م(, أنتخب عضواً في مجلس 1990أسهم بفاعلية مع رموز وشخصيات مثقفة زيديه في تأسيس " حزب الحق " عام ) 

تلقى دعماً من م(, ممثالً عن" حزب الحق " في دائرة مران بمحافظة صعدة , و1997 – 1993النواب للفترة )

(على الزيدية قربهم من المعتزلة [9]المؤتمر الشعبي العام, يعد نفسه مصلحاً ومجدداً لعلوم المذهب وتعاليمه, وينقم )

 .  ([10]باعتبار أن المعتزلة من فرق أهل السنة)

(, وغيرها [11]مع العلم أن حسين الحوثي في باب الصفات, والقدر, والرؤية, والشفاعة, وخروج الموحدين من النار)

المعتزلة ... هو في كل ذلك معتزلي العقيدة, يتمتع بأسلوب جذاب في طرح,  من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة مع

وتوصيل األفكار, والتالعب بالعواطف, وتأسيس القناعات, زار إيران ومكث مع أبيه أشهر عدة في قم,من المؤسسين 

م( وهي جمعية لتأهيل الشباب بدراسة العلوم الشرعية وفق رؤية زيديه, 1991) المؤمن" في عاملتنظيم " الشباب 

وبعد تأسيس التنظيم تفرغ حسين الحوثي إللقاء الدروس والمحاضرات بين مؤيديه وأنصاره وأدعى اإلمامة وكان يتلقى 

م( عن عمر 2004في الحرب األولى عام) دعماً وتسهيالت خاصة من الرئاسة قاد التمرد ضد الحكومة اليمنية. وقتل

 (سنة. 46)

                : القائد الثاني للحوثيين هو 

م , يبلغ حالياً الثالثين من عمره, تلقى تعليمه في المدارس الدينية الزيدية 1979عبد الملك الحوثي ولد في صعدة عام  

التيار, ومن     الحوثي متجاوزاً شخصيات بارزة أخرى منم(, تزعم التيار 2004, بعد وفاة أخيه حسن الحوثي عام ) 

بينها عدد من أشقائه الذين يكبرونه سناً, وأصبح القائد الفعلي لحركة التمرد, خطيب مفوه لديه القدرة على حشد 

 ( لنقل وجهة نظر حركته للعالم.[12]م( موقع المنبر اإللكتروني)2007المناصرين واألتباع, أسس عام )

                     ( شقيق حسين الحوثي, وعضو 49ومن الشخصيات البارزة في هذه الحركة : يحي الحوثي ,)ًعاما

م, 2004األلمانية برلين منذ أواخر  مجلس النواب عن المؤتمر الشعبي العام, يعيش خارج اليمن, ويقيم في العاصمة

 ([13]بعد أن طلب اللجوء السياسي, ويعد المسئول السياسي لجماعة الحوثيين. )

 منتدى الشباب المؤمن :

م ( على يد محمد بدر الدين الحوثي وبعض 1992يزعمون _ خالل العام ) تم تأسيس منتدى الشباب المؤمن_ كما 

 رفاقه كمنتدى لألنشطة الثقافية, ثم حدثت به انشقاقات.

  م( تحول المنتدى على يد حسين بدر الدين الحوثي من الطابع الثقافي إلى حركة سياسية تحمل اسم1997وفي عام )

 بمخالفة المذهب الزيدي.تنظيم " الشباب المؤمن " واتهم المنتدى 

شعار " هللا أكبر .... الموت ألميركا ... الموت إلسرائيل ... اللعنة على اليهود ...  2002وقد اتخذ المنتدى منذ ) 

 ([14]النصر لإلسالم " الذي يردده عقب كل صالة. )

 ابرز المنطلقات التي يؤمن بها تنظيم الشباب المؤمن ويروجون لها:

http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn9
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طرح قضايا األمة وحالة المسلمين , حتى يقول الناس إنهم مهتمون بأمور المسلمين , وبعيدون عن                       -

 إثارة الخالف.

 وصفاته , ومن ثم نفيها عن هللا.بث المسائل الخالفية في أسماء هللا                       -

 القدح في الصحابة بطرق مؤثرة .                      -

 إثارة ما يؤلب الناس على النظام , كغالء األسعار , والفساد المالي.                      -

 تمهيد للخروج على الحاكم .                      -

 النعرات والخالفات تحت شعار آل البيت ونصرتهم.إثارة                       -

إظهار نوعاً من القوة والتحدي في مناسباتهم كاالحتفال بعيد الغدير فيبدأ إطالق الرصاص                       -

 والمتفجرات.

ن هذه المؤلفات: ) الترويح للمؤلفات الحديثة بشكل أنيق والتي تتضمن عقائد األثني عشرية , وم                      -

([15]) الغدير , العصمة , البداء , اإلمامة , المتعتان (.
 

األمر إلى أن ترفع األسنى , ووصل  إظهار الوالء لحزب هللا اللبناني, وذلك بالثناء عليه, واعتباره المثل          -

 (2, ورفعها أيضاً في المظاهرات) أعالم حزب هللا اللبناني على بعض المراكز

  

 ([16]اإلثنى عشرية واستقطاب الزيدية )

                      التي قام بها الروافض اإلثني عشرية في غزو الزيدية, فقد فشلوا في تأسيس تيار مع كل المحاوالت

وتشكيل مدرسة أثني عشرية, وظلت األفكار األثنا عشرية طارئة ومرفوضة, والحاملون لها موضع سخط ونقمة عموم 

 .([17])ضية الخمينية في إيرانالزيدية,وقد شهدت العالقة بين الزيدية واألثني عشرية تحسناً ملموساً بعد الثورة الراف

                      ًبدأ االثنا عشرية محاولة جادة في نشر مذهبهم بين صفوف الزيدية في اليمن, وقد نجحوا نجاحا

القادة الزيدية وعامتهم, وبدأت مالمح الرفض تظهر واضحة في العمل الزيدي من حيث ملموساً, واستقطبوا الكثير من 

 المؤلفات والمحاضرات وإقامة األعياد والمناسبات اإلمامية.

                      وجد اإلثنا عشرية في الحوثي وتنظيم شباب المؤمن التابع له بيئة خصبة لنشر مذهبهم , وبدأ بدر

فكر األثني عشري تحت ستار المذهب الزيدي, عبر كتبه ورسائله ومحاضراته, وخطبه, ومن يمعن النظر الدين ينشر ال

([18]) في هذه األدبيات يتضح له ذلك.
 

                      ([19]جامعاتها لجميع طالب اليمن )فتحت إيران أبواب 
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http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn16
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn17
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn18
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn19


- 210 - 
 

 

 عوامل الظهور

يمكن تقسيم عوامل ظهور الحوثية إلى عاملين: ذاتي داخلي, وآخر خارجي طارئ. مع اإلشارة إلى أنه 

العاملين, ألن ثمة تداخالً ال يخفى على متابع جيد, كما سيتضح الحقاً, وذلك على يتعذر الفصل الكامل بين 

 :النحو اآلتي

أوالً, العامل الداخلي وجذور التشيع السياسي: الشك في أن الفرقة الزيدية تمثل واحدة من فِرق التشيع, 

عن التراثين الجعفري  وإن كانت األعدل واألكثر قرباً, بين فرق الشيعة األخرى. وإذا غضضنا الطرف

اإلثني عشري اإلمامي, والزيدي بما فيه الهادوي, من حيث الخالف الشهير بين المذهبين, لتتجه األنظار 

ً بين فرقة الزيدية الهادوية المعاصرة حيناً, والزيدية  ً ملحوظا ً تلقائيا صوب الواقع السياسي سنلقى تقاربا

واألكثر اتساعاً وهي الشيعة اإلمامية الجعفرية اإلثني عشرية,  الجارودية حيناً آخر, وبين الفرقة األشهر

ما نخلص إليه, أن  .من خالل أرضية التشيع, بصرف النظر عن اختالف المذهبين وفلسفة كل منهما

أرضية التشيع بين المذهبين الجعفري اإلمامي اإلثني عشري والزيدي الهادوي, ساعدت على تقارب في 

 .في الجانب السياسيالوجهة بين المذهبين 

ومع أنه من المقررات السائدة في الفكر السياسي الزيدي الحصر في البطنين, إال أن ما يتردد على ألسنة 

بعض رموز التيار الحوثي من أن تلك مسألة تاريخية, وأن الدستور والقانون هما اليوم المرجعان 

باالهتمام, بيد أنه ال يستقيم مع تصريحات أكبر الحاكمان لمسار العالقة بين الحاكم والمحكوم, أمر جدير 

المسؤولين في الحركة الحوثية, وهو المرجع الشيعي الزيدي األعلى بدر الدين بن أمير الدين الحوثي 

أعتبرها فتوى منك, أنه يجوز أن يحكم أي كان, »والد حسين(. حين وجه إليه الصحافي سؤاله قائالً: )

هناك نوعان, نوع يسمى اإلمامة, »ه بدر الدين الحوثي بتفصيل ذلك قائالً: ؟ فأجاب«ولو من غير آل البيت

وهذا خاص بآل البيت, ونوع يسمى االحتساب, وهذا يمكن في أي مؤمن عدل, أن يحتسب لدين هللا, 

فسأله الصحافي: كيف «. ويحمي اإلسالم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, ولو لم يكن من البطنين

 .«ال يوجد تعارض, ألنه إذا انعدم اإلمام يكون االحتساب» :ن النوعين؟ فأجابتوفق بين هذي

ويؤكد هذا الموقف حقيقة أن األصل هو الحصر في اثني عشر إماماً عند اإلثني عشرية, أو البطنين عند 

اإلمامة االنتخاب والديموقراطية طريقة, لكن »الزيدية الهادوية, وذلك عبر عنه العالمة الحوثي بقوله: 

يمكن إيجاز عوامل الظهور الداخلية في: جذور التشيهع السياسي، التي تحصر حق                                    «طريقة ثانية

الحكم في ساللة بعينها، وهو ما أكهد عليه المرجع الزيدي بدر الدين الحوثي والد حسين في حوار صحافي شهير، مع اإلشارة إلى 

د نظرية تاريخية ال تنسجم مع روح العصر، وعدهت مقياس الكفاءة ـ وليس ظهور بعض األص وات التي عدهت مثل ذلك الرأي مجره

النسب ـ هو المعيار األساس في ذلك، كما تعزى إلى التكوين العلمي والفكري واأليديولوجي للمؤسس حسين بدر الدين الحوثي، وإلى 

ان من  الخالفات الداخلية بين مؤسسي تنظيم الشباب المؤمن، وفي مقدهمتهم حسين بدر الدين الحوثي من طرف ومحمد يحيى سالم عزه
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            .الطرف اآلخر، ثم قيام الحوثيين بطرد اليهود من ديارهم ببعض مناطق صعدة، بعد أن تمكَّن الحوثيون من السيطرة عليها

. 

الحوثي بمشروعية سياسية خاصة, فإنه قد  التكوين العلمي والفكري األيديولوجي: من منطلق اعتقاد الفكر

عمد إلى محاولة تنشئة أتباعه تنشئة تعتمد على بعض الموروث في الجانب الذي يمنحها تلك المشروعية, 

بل إن المفارقة تبدو في كون حسين الحوثي ووالده بدر الدين كانا يداً واحدة, تجاه بعض األفكار المتشددة 

وث, غير أنها كانت محل نقد وتحفظ من المرجع الشيعي األعلى مجد المنصوص عليها في بعض المور

الدين المؤيدي, ما جعلهم جميعاً يسعون إلى إقناعه, لرفع ذلك العتب والتحفظ عن مناهجهم الجديدة, بعد 

 .أن راجعها وصادق عليها بدر الدين الحوثي

الحوثي واآلخر يتزعمه محمد لكن سرعان ما نشب خالف بعد ذلك بين طرفين, أحدهما يتزعمه حسين 

يحيى سالم عزان, خط يؤيد االنفتاح على اآلخر والحوار والتجديد في الفكر, والخط اآلخر يميل إلى إعادة 

استهالك الموضوع الثقافي والفكري والتركيز على القضايا التقليدية القديمة, ومن ضمنهم حسين بدر 

 .«الدين الحوثي

ً في منتدى يذكر محمد عزان رفيق الدرب ا , «الشباب المؤمن»لقديم لحسين الحوثي أنه كان فرداً عاديا

 ., ولم يكن عضواً في التنظيم1990الذي تأسس العام 

المراكز تصنف إلى فريق معتدل وفريق »بدأت  1999كما يصفه بأنه كان من التقليديين. ومنذ العام 

انفصلت  2000ا األساس. وفي العام تقليدي, حتى داخل المركز الواحد, كان هناك تصنيف على هذ

, بينما حسين بدر الدين «الشباب المؤمن»المراكز وبدأ االستقالل, واستمررنا على أهداف وأدبيات 

 .«واآلخرون الذين انضموا إليه, واصلوا في الجهة األخرى... وغيروا األهداف

عاده النفسية والتربوية والفكرية وواضح أن هذا التغيير الذي يشير إليه عزان, شمل التكوين الكلي بأب

والسياسية, لشخصية حسين الحوثي, بل غدا خطابه الفكري الموجه نحو أتباعه ذا روح انتقائية ثورية 

متمردة, تبدأ من نقد اآلخر المذهبي, كأهل السنة عامة, إلى نقد المذهب الزيدي بل اتهام الزيدية بأنها ال 

 .ل بعض آيات الصفاتتقل سوءاً عن المجبِرة في باب تأوي

ويمكن عزو جوهر عوامل الظهور الخارجية إلى فكرة تصدير الثورة التي  :ثانيا : العامل الخارجى

م، وإن ظل التأثر بها سياسياً، بالنسبة 1979تبنتها الثورة اإلسالمية في إيران عقب انتصارها عام 

في الوسط السني من كون مؤسس الحوثية  خالفاً للشائع .للرجل المؤسس )حسين الحوثي( على وجه التحديد

)حسين الحوثي( تابعاً بالمطلق لإلثني عشرية القادمة من إيران أو لبنان، فقد تبين أن حسين الحوثي على خالف كلّي مع 

الفكر اإلثني عشري اإلمامي، وأبرز الشواهد على ذلك، موقفه الرافض بشّدة لفكرة اإلمام الغائب الثاني عشر، وتحذيره 

ن إحالل المذهب اإلمامي في اليمن، وتسفيهه لمسألتي المتعة والخمس عند اإلمامية، بل كان حسين الحوثي ينطلق في م

دعوته من مرجعيته الزيدية الجارودية، مع بعض االجتهادات الخاصة به، كما أثبتت ذلك بعض الوثائق المتضمنة في 

مع التأكيد على الحقيقة السابقة المتصلة بعدم الربط بين الفكر الحوثي بالنسبة للمؤسس  .الدراسة بهذا الخصوص

)حسين( ـ على وجه الخصوص ـ وبين الفكر اإلثني عشري، إال أن اندالع المواجهات المسلّحة قد أتاح المجال للتدّخل 

ولوجية أو فكرية، غير أنه تبين أن تلك الخارجي على نحو غير مسبوق، وإن كان ذلك ال يعني بالضرورة متابعة أيدي

المواجهات غدت مظلة لبعض المتحّولين إلى اإلثني عشرية، كما أصبحت غطاء لبعض المحاوالت الخارجية الهادفة إلى 
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تحقيق نفوذ لها على أرض اليمن، على غرار ما يحدث في غير ما قطر، وأبرزها العراق، هذا بصرف النظر عن موافقة 

من أبرز الشواهد الّدالة على مدى التأثّر و .ة المؤسس األول، أو من هو على خّطه الفكري بعد رحيلهأو عدم موافق

 بالعامل الخارجي شاهدا: 

االحتفاء بيوم الغدير، والشعار الثوري اإليراني الشهير )هللا أكبر، الموت ألمريكا، الموت إلسرائيل، اللعنة على اليهود، 

من امتحان الناس به في المساجد الجامعة، والصلوات المشهودة، وعّد ذينك الشاهدين النصر لإلسالم(، على نحو 

 قضيتين كليتين ال مجال للتنازل عنهما قيد شعرة. 

 

  

 مظاهر تحول الحوثيين إلى األثني عشرية 

                      إحياء ذكر مقتل الحسين رضي هللا عنه, وإقامة المجالس الحسينية, وما فيها من 

                      ضرب الصدور ولطم الخدود وشق الثياب, ورفع األصوات بالعويل والبكاء والندب وسب الصحابة

 ولعنهم.

                     لباقر وعلي زين العابدين رضي هللا عنهم.إحياء ذكرى وفاة بعض األئمة كجعفر الصادق ومحمد ا 

                      ) اتخاذهم جبالً في مدينة صعدة, أطلقوا عليه اسم ) معاوية (, يخرجون إليه يوم كربالء ) عاشوراء

 باألسلحة ويطلقون ما ال يحصى من القذائف.

                     المجالس الحسينية ( المسجلة في إيران, وفيها  عرض بعض المحالت التجارية و المطاعم ألشرطة (

 أصوات العويل والندب والقدح في الصحابة.

                     .إلزام الناس بدفع زكاة الخمس وتحصيلها باعتبارها واجباً شرعياً ال يستقيم إيمان المرء إال بأدائها 

                     نظيم الشباب المؤمن وأتباعهم بذلك, وإكراه الناس على تقديم بناتهم الترويج لزواج المتعة , وإلزام ت

([20]) وأرحامهم لمن يرغب بالزواج" استمتاعاً", و الطلب من المقاتلين الوصية بزوجاتهم إذا استشهدوا.
 

                      :_كما إنهم تبنوا كثيرا من عقائدهم اآلتية_ وسيأتي بيان ذلك 

 ( :[21]عقائد اإلثني عشرية : )

ينص اإلمام السابق على اإلمام الالحق , وأن اإلمامة من اإلمامة : وتكون بالنص , إذ يجب أن                       -

 .([22]) األمور الهامة التي ال يجوز أن يفارق النبي صلى هللا عليه وسلم األمة ويتركها همالً يرى كل واحد منهم رأياً 
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العصمة : كل األئمة معصومون عن الخطأ والنسيان , وعن اقتراف الكبائر والصغائر.يقول                       -

  ([23])الشيعة

([24]) علم كل شيءأن األئمة عندهم علم الغيب و                      -
 

([25])المسلمين.  فالشيعة اإلمامية ال يؤمنون بالقرآن الموجود بين أيدي :القرآن محرف ومبدل فيه                       -
 

ولعن الصحابة وإهانة أمهات  ويدخل في البراءة سب( [26])البراءة من الصحابة وأمهات المؤمنين                      -

  ([27]) المؤمنين.

  ([28])الشيعة: الكذب أوبأن تظهر ماال تبطن. عقيدة التقية: ومعناها عند                      -

 الغيبة : يرون أن اإلمام الثاني عشر وهو ولد الحسن العسكري, قد غاب وله           -

([29])" غيبتان , إحداهما قصيرة. 
 

([30])بالخروج.      الرجعة : يعتقدون بأن حسن العسكري سيعود في آخر الزمان عندما يأذن هللا له                       -
 

ال يعتقد الشيعة األثنى عشرية بالصحيحين وال يؤمنون بحديث واحد منها على اعتبار أن الصحابة                       -

  ([31])وضعوا األحاديث زورا عن رسول هللا وأخفوا األحاديث التي تفضل علي.
 

ظهر من فعله ما كان الظاهر منه  "يقول الشيعة بدا هلل أي   :البداء: ويعني: "الظهور بعد الخفاء                      -

([32]) خالفه " وحاصله نسبة الجهل هلل تعالى ومن رواياتهم.
 

  ([33]) المتعة : يرون بأن متعة النساء خير العادات وأفضل القربات.                      -

يصادف اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ويفضلونه على عيدي عيد غدير ) خم ( : وهو عيد لهم                       -

([34]) األضحى والفطر ويسمونه بالعيد األكبر.
 

 والخالصة:

 .حركة تمرد باطنية تأسست في صعدة شمال اليمن

 

 .المذهب الزيديانشقت عن  •

 

•  ً ً وسياسيا  .تسير على نمط )حزب هللا( في لبنان دينيا

 

 .يعتنقون أفكار وعقائد الرافضة االثني عشرية •

http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn23
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn24
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn25
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn26
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn27
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn28
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn29
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn30
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn31
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn32
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn33
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn34
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يقيمون حفالت العزاء والنياحة والجزع وتصوير الصور وضرب الصدور وكثير من األفعال المحرمة                       -

([35]) ن شهر محرم , ويوم عاشوراء ألنه اليوم الذي استشهد فيه الحسين .التي تصدر عنهم في العشرة األولى م
 

  

 المبحث الثاني ... عقائد الحوثيين
 

.. وتساعده في الوصول ألهدافه التي يؤمن  هي التي تحرك سلوكه وترسم طريقة العقيدة التي يؤمن بها اإلنسان

           ولعل ذلك أبرز األمور التي ساعدت الحركة الحوثية في التمرد السياسي فمما يؤمن به الحوثيين: .. بتحقيقها

 

 وثيقة الحوثيين الفكرية.. تكريس للعنصرية والمذهبية والتكفير
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

        

خرررع علينررا الحوثيرروف رنررذ يترررة  وثيقررة تحرري عنرروافي  الوثيقررة الفكريررة والثقاييررة   معرروا يي ررا خ  ررة 
اعتقادهم، وقد كشفي الوثيقة بج ء تام حقيقرة ررذهب م ويريقرة تفكيررهم ومرنرارج م ال،يانري، ون ررت م 

كريرة والثقاييرة  للجماعرة ألنف، م ولغيرهم.. ووقع ا زعيم الجماعة عبد الملر  الحروثي، وتررا  الوثيقرة الف
أف هللا قررد ا ررافج الجماعررة علررج بقيررة الدلررا تحرري  نرردي  اا ررافاء ، وتجلغرري الوثيقررة حررا الجماعررا  

 

http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn35
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A__
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=alburhan.com


- 215 - 
 

يري  -إلرج  انرا القرر ف-األخرا أيًا كاني، وتذكر الوثيقة أف ن ج ال داية واألرراف ررن اللر ل رحصرو  
رنرراء كتابرر تت وتلرريأي أف أا ا ت رراد أو أهررب  يرري الحرروثي دوف نررواهمج ألن ررم حجررج هللا يرري أ  رر ، وق

تجديد ا يتفا رع   ائ رم ويكررهم أو يدرالأ أهرب  يرت م ي رو رريروو،  رب هرو رف،رد للردينج ألنر  يعتبرر 
تمري بالتأ يرد علرج  خ يًا لمن أرر هللا بااعت م، وهرذ  الوثيقرة وثيقرة دينيرة  جردأ   رذكر أ رول الردين، وخج

د  إلي ررا، و رراء أ ررب هررذ  الوثيقررة يرري نرري  ررفحا ، وخرر ل األنررار أن ررا عقيرردت م، وأف رررا نررواها يجررر 
 القادرة ننعرو ألهم  نودها بشكب رو ز رع  ياف را يي ا رن ردالفة و  ل..

 اعتقادهم يي ذا  هللا و فات ي

 دأ الحوثيوف وثيقت م بالحديث عن ر،ائب أ ول الدين، ورما  اء تحي هرذا البنرد قرول م يري و رأ هللا 
ا يرري الرردنيا وا يرري ا"خرررةتت ، وهررو رررذها اعتزالرري يدررالأ رررا عليرر  - ا تد كرر  األبصررا  ( أنرر ي 3)صي

 أهب ال،نة المؤرنين  رؤية هللا يوم القيارة.

ورمرررا  ررراء ردالفرررًا يررري الوثيقرررة أيلرررًا لمعتقرررد أهرررب ال،رررنة قول رررا أف هللاي  ا تجررروز عليررر  األعلررراء... 
ل،ركوف والرزوال واانتقرال، وا يحوير  زرراف وا ركراف ، وهرو واأليدا.. ونحوها، وا تجروز علير  الحركرة وا

رعتقد ياند يدالأ را علي  أهب ال،رنة الرذين يثبتروف ن ررن الصرفا  ررا أثبتر  لنف،ر  يري كتابر ، أو ررا 
أثبت  ل   نول   لج هللا علي  ونلم، كصفا  ال،مع والبصر والك م واليد، ررن ييرر تحريرال وا تعايرب، 

 ا تمثيب.. وأن  تعالج يي ال،ماء.ورن يير تكييأ و 

ورما  اء يي هذ  الوثيقة رن ي،اد تحي نفس األ ب، نفي م ن،بة أيعال الكفر والف،وق والعصرياف إلرج 
 هللا، ون،بت ا إلج اإلن،اف، وهو خ ف را علي  أهب ال،نة رن ن،ربة  ميرع األيعرال إلرج هللا، قرال تعرالجي

ولج  ن ٌة ي قج  ، ْم ح  رِب ِررْن ِعْنرِد َّللاهِ ))و ِإْف تجِصْب ج َ  قجرْب كج ولجوا ه ِذِ  ِرْن ِعْنرِد ئ ٌة ي قج يِ  ْم ن  وا ه ِذِ  ِرْن ِعْنِد َّللاهِ و ِإْف تجِصْب ج
ِديًثا(( وف  ح  وف  ي ْفق  ج ْوِم ا ي ك ادج  [.78]الن،اءي ي م اِل ه ؤجاِء اْلق 

 قول الحوثيين بدلود أهب الكبائر يي النا ي

م علج أهب الكبائر أن رم خالردوف ردلردوف يري النرا ، وأنر  ا لرفاعة ل رم، وهرو ررا ورن ذل  أيلًا حكم 
(ي  الشررفاعة ا تكرروف للكررايرين، وا لل ررالمين 4يعرررف عنرردهم بأ ررب  الوعررد والوعيررد  تقررول الوثيقررة )صي

ررة الفانقين )أهب الكبائر( ، وهو رذها ياند، وقد تقر  عند أهب ال،نة والجماعرة أف أهرب الكبرائر ررن أ
 ، رحمد  لج هللا علي  ونلم ا يدلدوف يي النا  إف دخلوا يي ا، وأن  ا يدلد يي ا إا أهرب الكفرر والشرَر

رراء((قررال تعررالجي  ررن ي ش  ِلرر   ِلم  وف  ذ  ررا دج ْغِفرررج ر  ي  َ  ِبررِ  و  ْغِفرررج أ ف يجْشررر  [، كررذل  ي ررذا 48]الن،رراءي ))ِإفه َّللا   ا  ي 
، وهررو رررذها يانررد «لررفاعتي ألهررب الكبررائر رررن أرترري»ليرر  ونررلمي الرررأا يصررادم قررول النبرري  ررلج هللا ع

 قالت  رن قبب المعتزلة والدوا ع..
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 ال،نة النبوية هي را و لي بارق أئمت مي

وييما يدص حديث النبري  رلج هللا علير  ونرلم يقرد قرر   الوثيقرة ررا د ع علير  الشريعة ررن اعتمراد ررا 
ررا  رح عرن النبري  رلج هللا علير  ونرلم ررن أا   ح ررن يررق أئمرت م يقرو، دوف اعتمراد أو تصرحيح

ررب  رررا و د عررن  نررول هللا  ررلج هللا عليرر  ونررلم، تقررول الوثيقررة  يريررا  خررر، ويرري هررذا إباررال و د لجج
(ي  وأف روقفنا رن ال،نة هو روقال اإلرام ال ادا علي  ال، م الذا ذكر  يي رجموع  يري كترا  6)صي

ف وأف تكوف يي إيا  القر ف ررتباة ب  ا حا مرة علير  وا ال،نة حيث الترط لصحت ا العرو علج القر 
 رعا  ة لنصو  ، وأن ا ررتباة بال داة رن  ل رحمد كأرناء علي ا يي اعتماد الصحيح رن يير  .

 تفرد الحوثيين بال داية واا ت ادي

ثي يرري أهررب  يرري الحررو  -إلررج  انررا القرر ف-( نرربيب ال دايرة رررن اللرر ل 4/5وتحصرر الوثيقررة يرري )صي
دوف نواهم، تقول الوثيقةي  أف ن ج ال داية والنجاة واألراف رن الل ل هرو التم،ر  برالثقليني كترا  هللا 
رصررد  ال دايررة والنررو .. ، ثررم تعرررف الوثيقررة الثقررب ا"خررر بقول رراي  الثقررب األ ررغر عترررة  نررول هللا وهررداة 

( أف أا ا ت راد يدرالأ 8تبين يي )صياألرة وقرناء الكتا  إلج يوم التناد.. وهم حجج هللا يي أ    ، و 
را علي  الحوثيين هو ا ت اد رريوو، تقول الوثيقةي  أرا بالن،بة ل  ت اد يمرا كراف رنر  يرؤدا ... إلرج 
ردالفة ن رج ا"ل األ رررين أو إلرج اإل ررا   وحردة الم،رلمين )وهرم عنردهم الشريعة يقرو(، وتكروين األررة 

ي رو ا ت راد رريروو ا نقرر   -ررر هللا باراعت م و عل رم واة ل ررةالتي أرر هللا   ا ... أو ردالفرة ررا أ
وا نر ا   ب هو رف،دة يي الردين... ، وعلرج هرذا ير  اعتبرا  ألا ررذها نرني عنرد هرؤاء، ير  اعتبرا  

 للشايعية وا ل حناف وا للمالكية يل  عن الحنا لة، وا  أا عندهم إا  أا أئمت م..

 ليصب إلج علمائ مي التونع يي رف وم العصمة

لررم يكتررأ الحوثيرروف بااعتقرراد بعصررمة أئمررة أهررب البيرري، لكررن م تونررعوا يرري األرررر وزادوا ييرر  حتررج قررالوا 
(ي  ورررا قررد يقررع رررن النقررد 5تقررول الوثيقررة يرري )صي -تعريلررا ا تصررريحا-بعصررمة علمررائ م رررن النقررد 

، وا علرور م..  وهري نيانرة عنصررية للعلماء ا يقصد ب  علماء أهب  يي  نول هللا وليعت م العرارلين
د ع علي ا أ حا  المرذاها الفانردة انرتغ ل األتبرال والمريردين،   ردف ك،را وائ رم، وررن ثرم العمرب 

  تعاليم م ر ما  لغ ي،ادها..

 ادعاء اا افاء وأن م لعا هللا المدتا ي

عا هللا المدترا  والم تردا،  الي ود ذها الحوثيوف إلج اعتبا  أنف، م  رفوة الدلرا وأيلرل م، وأن رم لر
(ي  ونعتقررد أف هللا نرربحان  ا ررافج أهررب  يرري  نررول  7تعريلررًا بلرر ل رررا نررواهم، تقررول الوثيقررة )صي

 لج هللا علي  و ل  ونلم يجعل م هداة ل رة وو ثة للكتا  رن بعد  نول هللا إلج أف تقروم ال،راعة وأنر  
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ج القيرام برأرر األررة والن روو   را يري كرب رجاات را ي يئ يي كب عصر رن يكوف رنا ًا لعباد  وقاد ًا علر
)إف عند كب  دعة تكوف رن بعدا يكاد   ا اإلن م وليًا رن أهب  يتي روكً  يعلن الحا وينو   ويررد كيرد 
الكائرردين يرراعتبروا يررا أولرري األبصررا  وتوكلرروا علررج هللا( ورن جيتنررا يرري إثباترر  وتعيينرر  هرري رن جيررة أهررب 

  ، وهذ  المن جية تقلج أا يدرع هذا المصافج عن يائفت م..البيي علي م ال، م

 روقف م رن أ ول الفق  وعلم الك مي

و ل -دا  روقال الحوثيين يي كب  نود الوثيقرة حرول الموقرال ررن  ل البيري )برالمف وم الحروثي الشريعي( 
ج أ رحاب ج بحجرة يمرا وايرا ررواقف م قبلرو ، وررا خرالف م  دو  ولرنعوا علر -البيي  راء رما يدعي هرؤاء

(ي  أررا أ رول 7ردالفت  لتعاليم  ل البيي، ومالن،بة للموقال ررن أ رول الفقر  يتقرول عنر  الوثيقرة )صي
الفق  يما كاف رن  ردالفًا للقر ف الكريم أو  دًا عن  ل رحمد ي و رريوو ورنتقد رن الجميرع، وررا كراف 

ي إيرا   ل رحمررد ي رو رقبررول رعتمررد ا رنر  روايقررًا للقرر ف وي،ررتعاف بر  علررج ي رم النصرروص الشررعية يرر
 اعتراو علي  وا إلكال .

أرررا ررروقف م رررن أ ررول الرردين يقررد  رراء  ررنفس التعمرريم والتلررليب وااتجررا  بمصررالح  ل البيرري، لدرردال 
(ي  أرا را يقال رن النقد علرج علرم الكر م يلريس 9أتباع م وإي ار م بأف الحا رع م، تقول الوثيقة )صي

ل الررردين وا العقائرررد التررري رشرررج علي رررا أئمرررة ا"ل الاررراهرين وإنمرررا المرررراد التعمرررا المرررراد بررر  علرررم أ رررو
واألنررلو  الررذا انت جرر  الف نررفة والمعتزلررة وييرررهم ويررا رن جيررت م ويررريقت م الترري هرري رغررايرة لاريقررة 
وررررن ج أهرررب البيررري علررري م ال،ررر م ، والغريرررا أن رررم ررررن أ ثرررر الفررررق تقليررردًا للمعتزلرررة، يكيرررأ ينتقررردوف 

 لوم م، ثم يتبعون م يي كثير رن رعتقدات م..أن

والد  ة أف هذ  الوثيقة  اء  لتؤكد حال الحوثيين ورا هم علي  ررن الاائفيرة والعنصررية، و ير  كرب 
رررن يدررالف م،  ررب وتكفيررر ، وهرري وثيقررة لررم تنفصررب بررأا حررال رررن األحرروال عررن المعتقررد الحرروثي الزيرردا 

 أيكا   ورعتقدات  وانحرايات .. الموايا للفكر ااثنا عشرا يي كثير رن

  

 المصد ي رركز التأ يب للد انا  والبحوث

   
 

 روقف  رن هللا واإليماف ب ي

وعرد  -]رعريرة هللا  تتتت  لنا نحن  ني البشر ي ود ونصا ا ووثنرين ور،رلمين ن رتنرا إلرج هللا تقريبرًا واحردة  قالي
 .[4الد س الثاني عشر صي -ووعيد 

قلناي عجبرًا لعقيردة الحروثي المنحريرةت كيرأ ي،روا  رين عقيردة ررن يقرولي هللا أحرد، ومرين عقيردة ررن يقرولي هللا 
 ثالث ث ثة، أو عزير ا ن هللا، أو ن رة رن يعبد األوثاف ويجعل ما نواء؟ت 
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 تشكي  الحوثي يي القر في 

وأ  ل وقراييس، و مع ا أ رو بكرر، كراف يمكرن   تا  هللا ا زال يوا   بالتشكي  بأن  إنما  مع رن خزف قالي 
أف ينت رري القررر ف، ويرر ف عنررد   يررة ويرر ف ن،رري  يررة، ونررو ة كانرري أيررول رررن هررذ ، ولكررن القررر ف انررتاال أف 
يدح  كب هذ  المقوا . يرق كبير  رين ررن يتلرج علير  القرر ف ررن يرم  نرول هللا وهرو ينرزل علير  يررا  ري ن، 

 .[9] ل عمراف، الد س األول صي ب الم،لمين أنف، م ومين كتا  تعرو لل زا  رن قب

قلناي ال،ؤال الذا يارح نف، ي المصحأ الذا  ين أيدا الناس هو المصحأ الذا  معر  أ رو بكرر ثرم عثمراف، 
وأ مع علي   ميع الصحابة بمرا يري م اإلررام علري   ري هللا عرن م  ميعرًاج يرأين هرو يرا حروثي المصرحأ الرذا 

هللا عنرر  ررن يررم الرنررول ربالرررة؟ هررب هررو المصرحأ المدتبررئ يرري ال،ررردا  كمررا هرري نرمع  اإلرررام علرري   رري 
 عقيدة الرايلة؟ت أليس هذا الك م يعد تشكيكًا  ريحًا بكتا  هللا؟ت 

 الصحابة يشكلوف خارًا علج القر ف ولو لم يحف   هللا لزادوا يي  وأنقصواي

عرو القر ف الكريم ل رزا ج لروا أنر  رحفرو  ررن قبرب هللا  اقرءوا كتا  )علوم القر ف للقااف(، لتجدوا كيأ تقالي 
لكاني يي  نو  أخرا، واحدة لمعاوية، وواحدة لعائشة، وواحدة أل ري بكرر، وواحردة لعمرر، وواحردة لعثمراف، لكرن 
هللا نبحان  وتعالج حف  . رن أ رب ررن؟ حف ر  حترج رمرن  أوا النبري  رلج هللا علير  و لر  ونرلم، ررن أ رب أف 

ن يفًا ونليمًا، أعتقد أن  حف   حتج رمن كرانوا يري زررن الرنرول  رلج هللا علير  و لر  ونرلمج ألن رم يصب إلينا 
بعد روت  كانوا يشركلوف خارو ة علير  كثيرر ررن م، رعاويرة ألرم يعا رر النبري ألريس  رحا يًا؟ عمررو  رن العراص 

كرراف رعاويررة يدتلررا لرر   ألرريس  ررحا يا؟ المغيرررة  ررن لررعبة وعائشررة ألي،رروا  ررحابة؟ لكررن ا يو ررد رجررال وإا
 .[9] ل عمراف الد س األول صي عشرين رصحفًا 

نقررولي ك ررر  ال،ررا ا أ اد رررن خ لرر  الاعررن يرري الصررحابة عمورررًا، وخررص رررن م بالررذكر )عائشررة، والمغيرررة  ررن 
لعبة، وعمرو  ن العاص، ورعاوية   ري هللا عرن م( لكنر  وقرع يري الاعرن يري القرر ف لرعر  رذل  أم لرم يشرعر، 

ي  إف هللا حفظ القر ف رن الصحابة، وأن م كانوا يشكلوف خاو ة علي ، وهذا يلع أرار  نرؤال هرام رفراد ي يقول 
يمن الذا نقب إلينا القر ف؟ ورن الذا حف   وتعاهد  حتج و رب إلينرا يلرًا يريرًا كمرا أنرزل، ألي،روا الصرحابة؟ 

تلقا  رن يرم الرنرول  رلج هللا علير  و لر   يإف قال كما يي ك ر  ال،ا ا حف   اإلرام علي   ي هللا عن ، رن
ونلم، وأقلية رن أ حاب ، قلناي بمثب هذا الكر م ت،رقو حجيرة القرر ف، يرالقر ف إنمرا يعرد حجرة قاعيرة بر  نرزالج 
ألنرر  و ررب إلينررا بررالتواتر، وهررذا ثا رري بإ مررال رررن يعتررد بإ مرراع م رررن علمرراء األرررة، بانررتثناء الفرقررة ااثنررج 

وم الصحابة راعدا أيرادًا رن م، وكذا الحوثي الذا يريرد أف يجعرب نقلرة القرر ف  حرادًا، وهرو عشرية التي تكفر عم
   ذا القول ي  ر تأثر  بمذها الرواي  يي تشكيك  بالقر ف ويعن  يي نقلت  رن الصحابة الكرام.

 التابعوف خير رن الصحابةي 

األرة رن بعد حياة النبي ) لوا  هللا علير  وعلرج  لر (  لوا ثقتنا بان نبحان  وتعالج أن  نيجعب يي هذ  قالي 
رن هم أزكج وأقوا وأع م نفعًا لإلن م والم،لمين رمرن كرانوا يري أيرام النبري ) رلوا  هللا علير  وعلرج  لر ( ررا 

 .([8] ل عمراف، الد س األول )صي عدا اإلرام علي )علي  ال، م( واألقلية رن م 

خيرر القرروف قرنري، ثرم الرذين »لصادق األرين رحمد  رلج هللا علير  و لر  ونرلمي قلناي هذا الك م ردالأ لقول ا
 . يمن نصدق الحوثي أم رحمد  نول هللا؟ت]رتفا علي [ «يلون م، ثم الذين يلون م
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 رن ا يتدذ ال،ادة أع رًا يإن  يتدذ  دًا عن م أ و بكر وعمري

يرإلج أيرن يرذها؟ يكروف يا ري؟ت تررا  يميرب إلرج ررن؟   رتج را  اء لدص كر  )ال،ادة( وا يريد )ال،ادة(قالي 
 إلج )رقبب، الزنداني، ا ن باز، ا ن تيمية، البدا ا ور،لم، أ و بكر، عمر، عثماف، عائشة( أليس هرذا يحصرب؟ 

 .[6] ل عمراف، الد س األول صي

اف وعائشرة، أو أف  قلناي هب رن اللرو ا هذا الت زم البغري ، أف ررن يكرر  ال،رادة يروالي أبرا بكرر وعمرر وعثمر
 رن يحا ال،ادة ا  د أف يكر  الصحابة، أا يمكن الجمع  ين المحبتين؟ت

ان ر إلج إنصاف أهب ال،نة يي هذا البا ي قال اإلرام الاحاوا يري العقيردة الاحاويرةي  وررن أح،رن القرول يري 
ي ات  المقدنين رن كب   سج يقرد  أ حا   نول هللا  لج هللا علي  ونلم، وأزوا   الااهرا  رن كب دنس، وذ  

 رئ رن النفاق ، ويقول لري  اإلنر م ا رن تيميرة يري العقيردة الوانرايةي  ويتبررءوف ررن يريقرة الررواي  الرذين 
يبغلرروف الصررحابة وي،رربون م. ويريقررة النوا ررا الررذين يررؤذوف أهررب البيرري بقررولم أو عمرربم  يبرران علرريكم أا 

 المن جين أع م إنصايًا وأقوا حجة؟ت

 وأم المؤرنين عائشة   ي هللا عن اي الحوثي

 الحوثي ا يرا أف الص ة علج  ل البيي تشمب أم المؤرنين عائشةي

 لكررن تصرربح الم،ررألة إلررج هررذ  الد  ررة أف يتعبرردوا هللا باللرر ل، ييتررولج ذلرر  الشرردص ويصررلي عليرر  كمررا قررالي 
الص ة التي هي كلمة ل را رعراني يصلي علج رحمد و ل ، يصلي علي  وعلج  ل  وأ حاب  أ معين ييدخل م يي 

رعراني ر مررة  رردًا، رررن أ رب أف تشررمب أبررا بكررر وعمررر  -ييمررا ترروحي برر - ييعرة، ل ررا رعرراني نررارية  ردًا، ول ررا 
] ل عمرراف، الرد س . وعثماف ورعاوية وعمررو  رن العراص والمغيررة  رن لرعبة وعائشرة وير ف، وير ف )أ معرين( 

لي  لن نحاول أف نشررم  حرا عائشرة وقرد خر ري تقاترب اإلررام علري ومين ال،با يي كره  ل ا يقا [6األول صي
] ل عمرراف، الرد س األول )علي  ال، م(، وتحي قيادت ا ررا يقرا   ررن ث ثرين ألفرًا، وحالريت ا ررن  نري أريرة...  

 .[13صي

قلنرراي هررذا الكرر م كررذ   ررريح، يررأم المررؤرنين عائشررة   رري هللا عن ررا خر رري للصررلح  ررين الم،ررلمين ولررم تدرررع 
 (.  570-3/569لمقاتلة اإلرام علي   ي هللا عن ، ان ر يي ذل ي أحكام القر ف أل ي بكر  ن العرمي )

 وهي أيلًا ياللةي عائشة زوع النبي رحمد هي رن لعبي باألرة، وأن،ي ل لم األرة، ويرقي األرة، 

 ال،لأ الصالح هم رن لعا باألررة، هرم ررن أنرس الرم األررة ويررق األررةج ألف أ ررز لدصرية تلروح يري قالي 
ذهن رن يقول ال،لأ الصالح، يعنيي أ و بكر وعمر وعثماف ورعاويرة وعائشرة وعمررو  رن العراص والمغيررة  رن 

 .[14] ل عمراف، الد س الثاني صي  لعبة، وهذ  النوعية هم ال،لأ الصالح؟ هذ  أيلًا ياللة 

قلناي الحوثي يكر  أرنا عائشة الصديقة   ي هللا عن ا، ويفصرح عرن بغلر  ل را، ويدر  را ررن  ملرة  ل البيري 
الرذين تشررمل م الصرر ة علررج النبري و لرر ، ويصررف ا بررأقبح األو راف بأن ررا رمررن أنررس ل لرم األرررة ويرررق األرررة، 

رررر أتباعررر  والمغتررررين  دعوتررر  بقررر ْم((ول هللا تعرررالجي وأذك  ررراتج ج ررر ج أجره   ِ،رررِ ْم و أ ْزو ا ج ِبرررَي أ ْول رررج ِبررراْلمجْؤِرِنين  ِررررْن أ ْنفج  ))النه
، ي ب رثب هذ  األو اف يجوز أف يقول ا   ب يري حرا أرر ؟  راء يري رنراارة ا رن عبراس للدروا ع [6]األحزا ي

 وأررا قرولكم قاترب ولرم ي،را ولرم يغرنم؟  يي إنكا هم علج علري   ري هللا عنر  يري عردم نربي  لعائشرة يقرال ل رمي
يت،بوف أركم عائشة   ي هللا تعالج عن ا، فوهللا لئن قلتم لي،ي بأرنا لقد خر تم رن اإلن م، ووهللا لرئن قلرتم 
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لن،بين ا ون،رتحب رن را ررا ن،رتحب ررن ييرهرا لقرد خرر تم ررن اإلنر م، يرأنتم  رين  ر لتينج ألف هللا عرز و رب 
ْم(())النهِبَي أ  قالي  اتج ج ِ،ِ ْم و أ ْزو ا ج ج أجره     .[6]األحزا ي ْول ج ِباْلمجْؤِرِنين  ِرْن أ ْنفج

 اعتقاد  يي أ ي بكر وعمر   ي هللا عن مي

]المائرردة،  ردائرروف عا رروف  ررالوف  -أاي الشرريدين أبررا بكررر وعمررر– ... كنررا ن،رركي رررع اعتقرراد أن مررا قررالي 
 . [1الد س الرابع، صي

لحرروثي، يرراقرأ اعتقرراد اإلرررام   رري هللا عنرر ي  وا نررويد  ررن يفلررة أنرر  قررالي رررر   بقرروم قلنرراي هررذا اعتقرراد ا
ينتقصوف أبا بكر وعمر، يدخلي علرج أريرر المرؤرنين يحكيري لر  ذلر ، وقلريي لروا أن رم يرروف أنر  تلرمر ل رم 

مرا لريئًا إا الجميرب ليئًا رثب الذا أعلنوا ب  را ا ترءوا علج ذل . يقال   ي هللا عن ي أعوذ بران أف أ رمر ل 
و احبا  ووزيرا ، ثم ن ر  با يرًا واتكرأ علرج يردا وخررع  - لج هللا علي  و ل  ونلم-الح،ن، أخوا  نول هللا 

و عد المنبر و لس ثم خاا وقالي را بال قوم يذكروف نيدا قريش بما أنا عن  رنرز ، والرذا يلرا الحبرة ومررأ 
علررج  - ررلج هللا علير  و لرر  ونررلم-إا يررا ر،  رحبا  نررول هللا  الن،رمة إنرر  ا يحب مررا إا ررؤرن وا يبغلرر ما

الوياء والصدق . ان ر الرنالة الوازعة للمعتدين عن نا  رحابة نريد المرنرلين إلررام الزيديرة ال،ريد يحري  رن 
 (.30-29هر، صي  705حمزة ) ي 

هرذا المردح الع ريم ررن األريرر ويي  وايةي  لعن هللا رن أ رمر ل مرا إا الح،رن الجميرب  يران ر ويقر  هللا تعرالج 
 رم هللا و    علج رنبر الكوية للدليفترين أ ري بكرر وعمرر، يمرن نصردق اإلررام علري   ري هللا عنر  أم الحروثي 

 ال ال ؟ت

 أ و بكر وعمر وعثماف رنحاوف يحتا وف إلج تلميعي

ونا بالصرحابة، برالعكس  ... وا"خرين العكس رتج نمعتم ننيًا يقولي يكفج حديث يي الصحابة، أو لرغلتمقالي 
 ب يشجع علج الحديث يي الصحابة حَر لغب  حابة  حابة أ و بكر عمر عثماف رعاوية ألريس هرذا يحصرب، 
اح وا الفا ق الكبير، وهذا يعني أننا يي   ل كبير، أع ر رم يحترا وف أف يلمعروهم، هرم رنحاروف يحترا وف 

  [12] ل عمراف، الد س األول صي  أف يلمعوهم... 

 رة يي هبوط رن ع د أ ي بكر إلج ا"فياأل

 األرة ت بو نحو األنفب  يب بعد  يب إلج أف و لي تحي أقدام الي ود، رن ع د أ ي بكرر إلرج ا"ف وهري قالي 
 .[2-1]المائدة، الد س األولي صي ت بو  يب بعد  يب 

ر،رارع  كيرأ انتشرر اإلنر م قلناي ترا ألم ي،مع الحوثي عن روقال أ ي بكر ررن حررو  الرردة، ألرم يصرب إلرج 
ويتوحررا  أهررب اإلنرر م يرري ع ررد أ رري بكررر وعمررر وعثمرراف وييرهررا رررن اإلنجررازا  الع يمررة الترري نررجل ا ل ررم 

 التا ي ؟ت

 و دق رن قالي

 وعين الر ا عن كب عيا كليلة *** ولكن عين ال،دو تبدا الم،اوا 

 رام الح،ن واإلرام الح،ينيأ و بكر وعمر وييرهم رن الصحابة قتلوا اإلرام علي ويايمة واإل

 وهكررذا رررن ي تفرروف ا"ف بررأن م يتولرروف ال،ررلأ الصررالح رمررن قتررب اإلرررام علرري ويايمررة واإلرررام الح،ررن قررالي  
واإلرام الح،ين، يايمرة نف،ر ا قتلري كمردًا، قتلري ق ررًا وهري تررا هرذا الردين يعصرأ بر  ررن أول يروم بعرد ويراة 
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 ل ( لرم تبر  علرج ]يردَ[، يردَ قلرية تؤلم را لكرن لرم تبر  علير ، ولرم والدها  نول هللا ) لوا  هللا علي  وعلج 
 .[5]المائدة، الد س األول، صي  تمي كمدًا علج يدَ، إنما راتي كمدًا علج هذ  األرة 

قلنرراي  هررذا ا تشرراف  ديررد لررم نجررد  إا عنررد الحرروثي ور ليرر  رررن الرررواي  ااثنررج عشرررية، حتررج اإلرررام علرري، 
لما يتو   إلي ج ألننا نعلم أف اإلرام علي   ي هللا عن  كاف ومعد ررو  يايمرة   ري وولدي  الح،ن والح،ين 

هللا عن ا ر،تشا ًا يي ديواف الد ية، يكيأ يعب ذل  إذا كاف يعلم أف أبا بكر رت،ربا بمرو  زو تر ؟ وإف نركي 
وا حرول وا قروة إا اإلرام علي يكيأ ي،كي الح،ن والح،ين عمن قتب والدي ما، إن  اخترال ررن كرذ  الحروثي 

بان، وإا يإف المنقول عن الح،ن والح،ين علي ما ال، م أف حال ما كحال أ ي ما يي المروااة وإا را  الجميرب 
ولم يرو أحد رن أهب النقب عن مرا يعنرًا وا لعنرًا وا كفررًا وا ي،رقًا وا نربا  رب  -أاي أبا بكر وعمر–يي حق ما 

 .[32ة الوازعة للمعتديني لإلرام ال،يد يحي  ن حمزة صي]الرنالال،يرة المحمودة...  

 رن يتولج أبا بكر وعمر ا يمكن أف يحب  هللاي

 يل ذا قلناي رن يي قلب  ذ ة رن الواية أل ي بكرر وعمرر ا يمكرن أف ي تردا إلرج الاريرا التري تجعلر  يي را قالي 
ج  رن أولئ  الذا و رف م هللا بقولر ي رْأِتي َّللاه رْوف  ي  ل رج اْلك راِيِرين   ))ي ،  رْؤِرِنين  أ ِعرزهةم ع  ل رج اْلمج يجِحَبون ر ج أ ِذلهرةم ع  ْم و  رْومم يجِحرَب ج ِبق 

))ِ ررِبيِب َّللاه وف  ِيرري ن  اِهرردج ررول  ج  ، ولررن يكرروف رررن حررز  هللاج ألنرر  قررال ييمررا بعرردي[54]المائرردةي يجج  نج له َّللاه  و    ررْن ي ت ررو  ر  ))و 
((و الهِذين   ر نجوا ي ِإفه   .[14]المائدة، الد س األول صي   [56]المائدةي  ِحْز   َّللاهِ هجمج اْلغ اِلبجوف 

قلناي هذا الك م رن الحوثي يحتاع إلج دليبج ألن  تدخب يي ررادا  هللا، ي و يدبر أف رن يترولج أبرا بكرر وعمرر 
ررن حرز  هللا؟ ويحرا لنرا أف ا يمكن أف ي تدا إلج الاريرا التري تجعلر  رمرن يحرب م هللا ويحبونر ، ولرن يكروف 

ن،أل الحوثيين را يرد ا زعريمكم   رذا؟ أأنرزل علير  الروحي؟ أم  وح القردس نفرث يري  وعر ؟ ذلر  أف النصروص 
رتدل علج خ ف را ذها إلي ، يان يي رحكم كتاب  قالي  ْخو اِنن  را اْيِفرْر ل ن را و إلِ مهن  ولجروف     ْعرِدِهْم ي قج وا ِررْن ب  اءج ا ))و الهِذين    

ِحرريٌم(( وٌف    ررا ِإنهرر     ءج مهن  نجرروا    ررا ِيررَ  ِللهررِذين   ر  رراِف و ا  ت ْجع ررْب ِيرري قجلجوِمن  يم  ون ا ِباإلِْ ررب قج ، وقولرر  تعررالجي [10]الحشررري الهررِذين  ن 
ررا رراِ  و الهررِذين  اتهب عجرروهجْم ِبِإْح،  رراِ ِرين  و اأْل ْنص  لجرروف  ِرررن  اْلمج   رراِبقجوف  اأْل وه ررا م ))و ال،ه نه ررْم    ررده ل  ج ْنرر ج و أ ع  رروا ع  ْم و    ج ررْن ج ج ع  ِ رري  َّللاه فم   

ررْوزج اْلع ِ رريمج(( ِلرر   اْلف  ررًدا ذ  ررا أ    اِلررِدين  ِيي   ررا ج خ  ررا اأْل ْن   ، وأ ررو بكررر وعمررر رررن أوائررب ال،ررابقين [100]التومررةي ت ْجررِرا ت ْحت   
ر ِة ي ع ِلرم  ))ل ق  باإلن م، وهما رمن   ي هللا عن ما يي قول  تعالجي  رج  رْؤِرِنين  ِإْذ يجب اِيعجون ر   ت ْحري  الشه رِن اْلمج ج ع  ِ ي  َّللاه ْد   
ْم ي ْتًحرا ق ِريًبرا(( ل ْيِ ْم و أ ث را   ج ِكين ة  ع  ل  ال،ه ، وهرذ  النصروص  ميع را تردل علرج إيمان مرا [18]الفرتحي  ر ا ِيي قجلجوِمِ ْم ي أ ْنز 

زوم رحبت مرا، وررن ا يتواهمرا يكروف ومر  لر  قرد خرالأ المرأرو  بر  يري و  ا هللا عن ما ويترتا علج ذلر  لر
هذ  ا"يا ، وخالأ را علي  أئمرة  ل البيري علري م ال،ر م، ان رر ررا نقلر  اإلررام الزيردا ال،ريد يحري  رن حمرزة 

نرب ما قالي  وأرا حال زيد  ن علي علي ما ال،ر م يقرد كراف لرديد المحبرة ل مرا والمروااة، وأنر  كراف ين رج عرن 
ويعاقا علير ، و وا عنر  أنر  لمرا بايعر  أهرب الكويرة ثرم دعراهم إلرج نصررت  قرالوا لر ي إنرا ا نبايعر  وا ننصرَر 
حتج تبرأ رن الصرحابة، يقرالي كيرأ أتبررأ رن مرا وهمرا  ر را  ردا ووزيررا ... يلمرا أنكرر التبررؤ رن مرا  يلرو ، 

 .  [34-33]الرنالة الوزاعة صيي  ب ذل  نموا  واي   

 فير حكام الم،لمين رن ع د أ ي بكر إلج اليوميتك
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 وليء ر حظ يي تا ي  األرة أف كب أولئ  الرذين حكمروا الم،رلمين  ردأ ررن أ ري بكرر أولئر  الرذين حكمروا قالي 
خرا  ين عرن  -رن يير اإلرام علي )علي  ال، م( ورن يير أهب البيي ورن كانوا يي حكم م أيلاً -الم،لمين 

 .[1]يي ا ل دعاء ركا م األخ ق، الد س الثاني صي. رن أ اعوا إيماف األرة رقتلج اإليماف، هم 

قلناي هللا أ برت را أع م هذ  الجرأة علج هللا وعلج تكفير الم،لمين، كب حكام الم،لمين كفا  رن ع رد أ ري بكرر 
 إلج يورنا.

 يرق  ين رن يقرأ القر ف  واية علي ورن يقرأ   واية أ ي بكري

(( ))و   قرالي  يجْؤتجروف  الزه  راة  و هجرْم   اِ عجرروف  ر  ة  و  نجروْا الهرِذين  يجِقيمجرروف  الصه ، أاي )وهرم خالرعوف(، لكررن [55]المائردةيالهرِذين   ر 
تعال ياقرأها وأني رمن يدين  واية اإلررام علري علير  ال،ر م، كرم تررا يي را ررن أ روا  ال دايرة ررن  يرة واحردة، 

أبا بكر ي  يعاي  القر ف بكل  ليئًا،  ب تدرع رنر  وأنري  رال، تجعرب القرر ف حرمرًا ن لكن إذا لم يكن أرار  إا 
]المائردة،  نبحان  وتعالج، تدرع وأني تعتقد أف هللا نبحان  وتعرالج رصرد  كرب ياحشرة وكرب الرم بقلرائ  وقرد   

 .[14الد س الثاني صي 

قلناي هذا ك م   ب رلئ بغلًا أل ي بكرر ررن  أنر  إلرج أخمرص قدرير ، ررن يقررأ القرر ف وهرو يروالي أبرا بكرر ير  
يعاي  القر ف لريئًا  رب يدررع رنر  وهرو  رال، ويجعرب القرر ف حرمرًا ن نربحان  وتعرالج، ينت ري ررن القرراءة وهرو 

قرد  ، أيقرول هرذا الكر م   رب يري قلبر  رثقرال يعتقد أف هللا نبحان  وتعالج رصد  كب ياحشة وكب الم بقلائ  و 
بانرتثناء الرايلرة -ذ ة رن إيمافتت ثم ومح،ا هذا الك م يكرب الم،رلمين ررن ع رد أ ري بكرر وحترج أيارنرا هرذ  

 كفا  يحا موف هللا ويعتقدوف يي  أن  رصد  كب ياحشةج ألن م يوالوف أبا بكر ويحبون .  -والحوثيين

 يذم ويعن يي الدلفاء الث ثة

 ... كب نيئة يي هذ  األررة، كرب الرم وقرع ل ررة، وكرب رعانراة وقعري األررة يي را الم،رئول عن را أ رو بكرر قالي 
وعمررر وعثمرراف، عمررر بالررذا ج ألنرر  هررو الم نرردس للعمليررة كل ررا، هررو المرتررا للعمليررة كل ررا ييمررا يتعلررا بررأ ي 

 .[1]المائدة، الد س األول صي  بكر.... 

كر الصديا وعمرر الفرا وق ليرتحم  وز  كرب نريئة ووز  كرب الرم يحردث يري األررة، ا قلناي را الذا يعل  أ و ب
باَ  هللا يي رن ج هذا هو روقف  رن خيرة أ حا  رحمد، ولن ن،تارد يري الررد وذكرر يلرائل ما، وأ تفري يقرو 

،رًا عنرد  نري  ال»بإيراد هذا الحرديث الرذا أخر ر  البدرا ا يري  رحيح  عرن أ ري الرد داء   ري هللا عنر  قرالي 
النبي  لج هللا علي  ونلم إذ أقبب أ و بكر  خذًا بارف ثوم  حتج أ ردا عرن  كبتر ، يقرال النبري  رلج هللا علير  
ونلمي أررا  راحبكم يقرد يرارر ي،رلم، وقرالي إنري كراف  ينري ومرين ا رن الدارا  لريء يأنررعي إلير  ثرم نردري، 

لر  يرا أبرا بكرر. ث ثرًا، ثرم إف عمرر نردم يرأتج رنرزل  ي،ألت  أف يغفر لي يأ ج علي يأقبلري إلير ، يقرالي يغفرر هللا
أ ي بكر ي،ألي أثم أ و بكر؟ يقالواي ا. يأتج إلج النبي  رلج هللا علير  ونرلم ي،رلم يجعرب و ر  النبري  رلج هللا 
علي  ونلم يتمعر حتج ألفا أ و بكر، يجثا علج  كبتي ، يقالي يا  نول هللات وهللا أنا كنري أالرم. رررتين، يقرال 

بي  رلج هللا علير  ونرلمي إف هللا بعثنري إلريكم يقلرتمي كرذ ي، وقرال أ رو بكرري  ردق، ووانراني  نف،ر  ورالر ، الن
 .«يما أوذا بعدها -ررتين–ي ب أنتم تا كوا لي  احبي 

يان ر كيأ أف المؤرنين الصادقين عريوا يلب أ ي بكر يما أوذا بعدها، حترج أترج ررن ا نصريا ل رم يري ديرن 
 يكفرون ، يما أع م  رن إيذاء لنبي هللا رحمد لو كاف يعلموف. يؤذن  وي،بون  و 
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 يوم ال،قيفة كاف يوم التدايو لقتب اإلرام عليي

 هب كاف ذل  وليد تل  اللح ة، وليد ذل  الش ر الذا نقو يي  اإلرام علي )علي  ال،ر م( لر يدًا؟ ا. إنر  قالي 
 رب  ممرا الكثيرر يرروف يري تلر  البدايرة وكأن را  دايرة ا  اانحراف الذا  دأ يي يروم ال،رقيفة، والرذا يررا الربع 

ب ب[ ررفرال الحرس، عرالي الروعي،  انر  اإليمراف، يمتلر  قرد ة علرج انرتقراء  تشكب أية خاو ة، لكن لاعرًا كرر]ال  
 األحداث وت،ل،ب تبعات ا، يقول يي كلمة  ريحة يي  يي  ريحي

 .ب  وكب رصا  نال  ل رحمد *** يليس نوا يوم ال،قيفة  ال

 .[1]ذكرا انتش اد اإلرام علي )علي  ال، م( صي

قلناي ان روا رن هو لاهد الحوثي علج هذا البايب، إن  الشاعر ال بب الذا و ف  الحروثي بأنر  ررفرال الحرس، 
عالي الوعي،  ان  اإليماف، يمتل  قد ة علج انتقراء األحداث وت،ل،رب تبعات را، أترد ا ررا هرو حالر ؟ قرال عنر  

م الشوكاني  حم  هللا تعالج يي البد  الارالعي  وكرذل  الشراعر المشر و  الح،رن  رن علرج  رن  را ر لي  اإلن 
ال بب، وكاف رت اهرًا بالري  وثلرا األعرراو المصرونة ررن أ را ر الصرحابة، ورشرج علرج يريقتر  ت رذتر ... ، 

)  جرة الرزرن(، وقرال بعرد أف  وقد انتقد  أيلًا المؤ خ الزيدا يحيج  ن الح،ين  ن القانم  ن رحمد يي كتابر ي
نقب بع  ألعا   وك ر  المنحرف، وو ف  أن   ايلي، قالي  والرايلة هذا الزراف الذين ررن الزيديرة كثيرر، إا 
أف رن م رن ي،تتر بمذهبر ، وا ي  رر  عنرد نرائر الزيديرة ييرر الرايلرة، ولرم ي  رر الرري  إا هرذا ح،رن  رن 

ن أا ررروا الرررري  والشرررتم للصررحابة   ررري هللا عررن م، ومررراءوا ب ثرررار م، علرري الرايلررري، و......، ي ررؤاء الرررذي
 وكبيرهم الذا أي ع ح،ن  ن علي  ن  ا ر ال بب ا  حم  هللا، ورن أقوال ي 

 العن أبا بكر الاايي وثاني  *** والثالث الر ز عثماف  ن عفاف

 الث ثة ل م يي النا  رنزلة *** رن تحي رنزل يرعوف وهارانا

 يالعن م والعن رحب م *** وا تقم ل م يي الدير ريزانايا    

 تقدروا  نو خير الرنب وايتصبوا *** را أحب ا نت  المًا وعدوانا 

 الل م إنا نبرأ إلي  رن هذا القول ورن قائل ت

ي ذا هو لاهد الحوثي علج أف أبا بكر وعمر هما نببا كرب رصريبة نزلري بر ل رحمرد، ي رب  ايلري خبيرث ك رذا 
 أف يكوف لاهدًا علج  واز الاعن يي أ ي بكر وعمر؟يصلح 

 خ ية أ ي بكر لر وا يزال لرها إلج ا"في

 لكن قول ي )وقج هللا لرها( ليس  حيحًا، را زال لرها إلرج ا"ف، وررا زال لرر تلر  البيعرة التري قرال عن را قالي 
إلررج ا"ف. هرري كانرري يارررة بشرركب  )يلتررة( رررا زال لرررها إلررج ا"ف، ورررا زلنررا نحررن الم،ررلمين نعرراني رررن  ثا هررا

عجيا، هي نبا المشكلة وهي المجع مِ ي عن حب المشكلة، ا يو د قلية رثل ا، أف تكروف هري نربا المشركلة، 
 .[1]المائدة، الد س األولي صي والذا يعمي علج أا تعرف حل ا 

لرر، وررا  -يرة اإلنر رية الرالردةوالتي تمثب نموذ ًا  ييعرًا للد -قلناي يرا الحوثي أف خ ية أ ي بكر الصديا 
زال لرها إلج ا"ف، وأن ا هي نبا المشكلة التي أعمري األررة عرن الحرب، لكرن أئمرة  ل البيري ا يقولروف بقرول 
الحوثي، يقد  وا المرتلج عن اإلرام  عفر الصادق عن رحمد الباقر عن علي  ن الح،رين عرن الح،ريني  إف 

 ررلحنا بمررا أ ررلحي برر  الدلفرراء الرالرردين. يجرراء    ررب يقررالي نررمعت  عليررًا خاررا بالنرراس خابررة يقررالي الل ررم أ
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تقول يي الدابة  نفًاي الل م أ لحنا بما أ رلحي بر  الدلفراء الرالردين يمرن هرم؟ قرالي حبيبراا وعمراَ أبرا بكرر 
وعمررر إرارررا ال رردا والمقترردا   مررا بعررد  نررول هللا  ررلج هللا عليرر  و لرر  ونررلم، ورررن اقترردا   مررا يرلررد، ورررن 

(، 11/ 13] نررز العمررال يرري نررنن األقرروال واأليعررال )    مررا ي ررو رررن حررز  هللا، وحررز  هللا هررم المفلحرروف  تم،رر
، يمن نصردق اإلررام علري وأ نائر  ررن بعرد  أم [30، والرنالة الوازعة صي428صي 2وتلديص الشايي للاونيي ع
 نصدق الحوثي وأ اذيب ؟ت

 ا   هباء رنثو ًاي  ود الرنول ) لوا  هللا علي  وعلج  ل ( كل ا  

 ياإلرررام علرري )عليرر  ال،رر م( عنرردرا كرراف ي،ررتقبب ذلرر  الحرردث الررذا يتوقعرر  أف يدلررا دم  أنرر  لحيترر  قررالي 
وي،قو ل يدًا لم يكن رنزعجًا رن ذل ، كاف الذا يزعج  هو را يرا األرة يي  وهري ت،رير باتجرا  ذا  الشرمال، 

ن كتررا  هللا وعررن رررن ج  نررول  ) ررلوا  هللا عليرر  وعلررج وهري تبتعررد حينررًا بعررد حررين، ور،ررايا  يويلررة تبتعررد عرر
 ل (، كاف يتألم عندرا يرا أف تل  الج ود التي  رذل ا الرنرول ) رلوا  هللا علير  وعلرج  لر (، ومرذل ا هرو تحري 
لوائ  يي ركة، ويي المدينة يي رعاَ  اإلن م كل ا  اعي هباء، و ا   هباء رنثو ًا تحي أقردام، وعلرج أيردا 

]ذكررا انتشر اد اإلررام  ونوا يجرءوف يي يوم رن األيام أف ينزلوا إلج ناحا  الويج لموا  ة أعرداء هللا رن لم يك
 .[5علي )علي  ال، م( صي

قلناي هذا الك م هو قدح يي الرنول  لج هللا علي  ونلم ويي دعوت  ويي عصمت ، وهرو ات رام لر  بالفشرب يري 
النبي  لج هللا علي  ونرلم لر   راحبًا يترزوع ا نتر  ويصراحب  يري  ترمية أ حاب  رن بعد ، وكيأ يعقب أف يتدذ

ال جرررة وهررو الصررديا، ويدتررا  لرر   رراحبًا  خررر، يتررزوع ا نترر  )حفصررة( ويتدررذ  وزيرررًا يرري حياترر  وهررو الفررا وق، 
وثالث يزو   النبي  لج هللا علي  ونلم ا نتي  وهو عثماف   ي هللا عنر ، يكيرأ يعقرب أف يقررم م النبري  رلج 

 علي  نلم المؤيد  وحي ال،ماء ويصاهرهم، ثم يكونوف رن ألرد الدرائنين لر ؟ إف أا قائرد نرا ح يدترا  خيرر هللا
الناس وأ دق م وأع م م أرانرة ويجعل رم وز اء لر ، ليكروف ذلر  نرببًا يري نجراح دعوتر . لرذل  يرإف هرذا الكر م 

نرر  إذا كرراف  رراحا الرنررالة وهررو إنمررا هررو قرردح يرري نجرراح دعوترر   ررلج هللا عليرر  ونررلم وقرردح يرري أ ررحاب ج أل 
القدوة المتبع قد يشب، يمرن برا  أولرج أف يلحرا الفشرب بالصرحابة والترابعين وكرب ررن اتبعر . ي رب يك رر الحروثي 

   ذ  النتيجة؟

 اإلرام علي لم ي،قو ل يدًا،  ب  عد إلج  م  ل يدًاي 

إنر  ررا يرزال -ولي  رعد إلرج  مر  لر يداً وإف و ردنا  نرقو لر يدًا،  رب نقر- إف اإلررام عليرًا )علير  ال،ر م( قالي 
حيًا، كما أف هذا القر ف الذا قرن  ب  الرنول حيًا، حيًا ييما يعاي  ررن هردا ررن نرو ، ررن د وس، ررن ع رة، 
رررن عبررر، حيررًا ييمررا يعايرر  األحرررا ، ييمررا يعايرر  المجاهرردين، حيررًا ييمررا يعايرر  الصررادقين رررن د وس تجعل ررم 

 .[5نتش اد اإلرام علي )علي  ال، م( صي]ذكرا ا يذوموف يي هذا الدين 

قلناي يذم الحوثي الدلفاء الث ثرة   ري هللا عرن م بكرب ونرائب الرذم والاعرن، ويري المقا رب يغلرو يري رردح اإلررام 
 علي   ي هللا عن  حتج يصف    ذ  األو اف، ي ب رن يفعب ذل  يمتل  ذ ة رن العدل واإلنصاف.

 روقف  رن الي ودي

 الرنول ر،ا ين ر،تلعفين ن  دو نيالي ود يي أيام 
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 يأين  حمة هللا إف  وزنا علي  أف ي تم ب،كاف الجزيرة العرمية خ ل يترة ث ثة وعشرين نرنة، وأررام ي رود قالي 
] ل عمرراف، الرد س  ر،ا ين ر،تلعفين ن  ردو ن، لرم يكونروا علرج هرذ  الدارو ة العاليرة كي رود هرذ  األيرام... 

 .[6األول صي

اي نبحاف هللا را هذا الجو  وعدم اإلنصاف الي ود يي ع د الرنول  لج هللا علي  و ل  ونرلم، عنرد الحروثي قلن
ر،ررا ين ر،تلررعفين ن  رردو ن، وأ ررحا  خبرررة دينيررة، لكررن أ ررحا  رحمررد كررأ ي بكررر وعمررر المررة رعترردوف 

أو يي أيار  أو بعردها و رف م رنحاوف، را لكم كيأ تحكموف؟ت ورع ذل  يالي ود ي ود نواء قبب أيام الرنول 
هللا بأن م قتلة األنبيراء ورنكررا الرنراا ، ويكفري يري دحر  ك رر  ال،را ا قرول الملر  المنراف، العرالم بمرا يري 

((الصرردو ي  ررود  او ًة ِللهررِذين   ر نجرروا اْلي  ج ررد  رراِس ع  ررده النه فه أ ل  ، يررأين الم،رركنة والبرردو ن رررن أنرراس [82]المائرردةي ))ل ت ِجررد 
 ملوف للحا وأهل  كب هذا البغ ؟تيح

 اعتقاد  يي الدمينيي

 .[1]خار دخول أرريكا اليمن. صي.   اف إرارًا عادًا، كاف إرارًا تقيًا قالي 

قلناي عقيردة الحروثي يري أ ري بكرر وعمرر أن مرا ردائروف عا روف  رالوف، لكرن عقيدتر  يري الدمينري أنر  كراف 
يم أف  الدميني علج عقيدة ياندة ورن ج  ال رنحرف، يقروم علرج أنراس إرارًا عادًا، كاف إرارًا تقيًا، علج الر 

القول  تحريال القر ف، والتكفير للصرحابة ررا عردا خم،رة، وقرد يرزاد   رب أو اثنراف، يررا يري كتابر  الا را ةي  أف 
لغروا رنرزًا أرنا عائشة ويلحة والزمير أخبث رن الكلا والدنزير ، ويرا كما يي الحكورة اإلنر ريةي أف   األئمرة  

لررم يبلغرر  رلرر  رقررر ، وا نبرري ررنررب ، ناهيرر  عررن أخ قرر  ال،رريئة وا ت اداترر  البايلررة رررن رثررب قولرر  بجررواز 
اانتمتال بالر يعة كما يي كتاب  تحرير الونيلة، وعداونيت  المقيتة، يقد قتب بعد انتصرا  الثرو ة اإليرانيرة أ ثرر 

ائرد البايلرة واأليعرال المشرينة، ي رذا هرو اإلررام العرادل التقري رن خم،ين ألفًا رن رعا  ية، وييرر ذلر  ررن العق
  ما يصف  الحوثي. 

 المنايقوف رؤرنوفي

 ورع ررم المنررايقين رررا كررانوا كررايرين، بمعنررجي رنكرررين للقررر ف أو رنكرررين للرنررول ) ررلوا  هللا عليرر  وعلررج قررالي 
 ) ررلوا  هللا عليرر  وعلررج  لرر (، لكررن  لرر (  ررب هررم رؤرنرروف بررأف هررذا القررر ف هررو القررر ف، وأف هررذا هررو  نررول هللا

ينالقوف رنالقا  أخرا ب،با قلة وعي م، وم،با   ل م بان نبحان  وتعالج   ل م بمعرية هللا بالشكب الرذا 
] ل عمرراف، الرد س األول   اف يمكن أف يدلأ يي نفون م خشية ن، اهتمار م بمصالح م، اهتمرار م  نفونر م 

 .  [4صي

ِب قلناي هذا ك م الحوثي ال ال  يانتمع إلج حكم هللا يي المنايقين، قال هللا تعالجي  ْ َِ اأْل ْنرف  ))ِإفه اْلمجن اِيِقين  ِيري الرده
ْم ن ِصيًرا(( ل ْن ت ِجد  ل  ج َ  ، وأنكر هللا علي م ادعائ م اإليماف بمحمد يقرال نربحان ي [145]الن،اءي ِرن  النهاِ  و  راء   ))ِإذ ا   

دج ِإفه الْ  ج ي ْش   َّللاه ولج ج و  نج ج ي ْعل مج ِإنه   ل ر  َّللاه ولج َّللاهِ و  نج دج ِإنه   ل ر  ((اْلمجن اِيقجوف  ق الجوا ن ْش   ، الحروثي [1]المنرايقوفي مجن اِيِقين  ل ك راِذ جوف 
ف، والمنرايقوف رع م رم يقول عن المنايقين إن م رؤرنروف برأف هرذا  نرول هللا، وهللا يشر د إف المنرايقين لكراذ و

را كانوا كايرين رن و  ة ن ر هذا ال ال ، لكرن أ رحا  رحمرد أ ثررهم  رالوف رنحريروف ييرا ن العجرات كيرأ 
 يذها البغ  والتعصا بالعقول. 

 روقف  رن الوحدة رع أهب ال،نةي 
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رع ررم ي ررم يريرردوف أف  يمررن الحماقررة أف نرررتبو   ررم، أو نفكررر بررأف باإلركرراف أف نتوحررد رع ررم، إذا توحرردنا قررالي 
نتوحد رع م تحري  ايرت م، هرم لرن يقبلروا أا واحردم ررن أهرب البيري أو ررن لريعة أهرب البيري ... يإنرا نتجر  نحرن 

 .[16]المائدة، الد س األولي صي نحوهم لنتوحد تحي  ايت م نحن نندخب يي المشكلة وننعمج كما عموا 

لغة القتب أيلرب ونريلة للرتدلص ررن المدرالأ، وررا  ررا قلناي وأع م دليب علج عدم التوايا رع م أن م يروف 
ألأ ن،مة  ين يفب و  ب واررأة، وحصا هم أل ثر رن لر رين  12يي دراع رن  يبة  ارحة يي التدلص رن 

وإ ادة إبررادت م رررن خرر ل القررنص ورنررع و ررول الغررذاء والرردواء إلرري م، لديررر لرراهد علررج وحشرريت م ر مررا كانرري 
، كررذل  رحرراوات م المتكررر ة لب،ررو نفرروذهم علررج المحاي ررا  القريبررة رررن م كررالجوف األعررذا  الترري يعتررذ وف   ررا

وحجة وعمراف ونشر رعتقدهم بقوة ال، ح ورن خالف م يقترب لديرر لراهد  خرر علرج أف لغرة ال،ر ح هري اللغرة 
 التي يجيدها هؤاء، أل ب ذل  يكوف رن الم،تحيب يعً  التوحد رع م.

  ئ الكريم علج بع  الوقفا  ال ارة رن اي وقبب الودال نود تنبي  القا

* هذ  النقوا  نقلي رن ر زم زعيم الحوثيين ال الر  ح،رين  رد  الردين الحروثي برالحرف، وررن ر زرر  ندينر ، 
ينأرب رمن نيجد يي قلب  ل  رن ا أف يعرود إلرج أ رل ا، إررا أف يالب را ررن دعراة الحوثيرة، يرإف لرم ي،ريجدها 

.علج  فحة ح،ين  د  الدي  ن الحوثي علج الفي،بَو

* قرررد يعجرررا بعررر  النررراس ررررن الشرررعا ا  البراقرررة التررري يرددهرررا الحوثيررروف أو  ررربع  اانتصرررا ا  ال،يانرررية 
المصانعة التي يحقق ا بع   روز الري  هنا وهنراَ، لكرن ليعلمروا أف تع ريم الر رال وررنح م  رفا  اإلراررة 

 ن ذل  الن ر يي  حة رن ج م ون رة رعتقدهم.والواية والقدانة ا يكوف لمجرد ذل ، إنما األهم ر

يجوا ِإفه هكررذا علمنررا  منررا نرربحان  لمررا قررالي  ق ب اِئررب  ِلت ع ررا   ررعجوًما و  ررا جْم لج ع ْلن  ررا جْم ِرررْن ذ   رررم و أجْنث ررج و    ل ْقن  ررا خ  ررا النهرراسج ِإنه ررا أ َي   ))ي 
ِلر ا جْم ِإفه َّللاه  ع  ِ أ ْتق  ر كجْم ِعْند  َّللاه ِبيرٌر((أ ْ ر  ، وانرتفدنا هرذا الرد س ررن حبيبنرا رحمرد  رلج هللا علير  [13]الحجررا ي يٌم خ 

ْيرر ة    ري هللا عنر ي  رِب اْلفراِ رَ»ونرلم كمرا يري الحرديث الررذا  وا  أ  رو هجر  ين  ِبالره ج رردج هرذا الردِ  يِ  ]أخر رر   «ِإفه هللا  ل يجؤ 
 .  البدا ا[

فوهللا ثم وهللا لو  أينا   ً  يحر  األقصج، ويلع الراية علج قبة الصدرة، لن نغترر بفعلر  وهرو رمرن يشرك  يري 
القر ف، وياعن يي أم المؤرنين عائشة   ي هللا عن ا، وي،ا ويقدح يي  حابة الحبيا رحمرد  رلج هللا علير  

. أا إيمراف لردا ررن هرذا و رف ، وإف كترا وأل  ونلم وعلج  أن م نادة األرة أ ي بكرر وعمرر وعثمراف وييررهم
 .  «إف هللا ليعز هذا الدين بالر ب الفا ر»هللا النصر علج يدي  لقلنا كما قال الحبيا رحمدي 

* بع  اإلخوة قد يتح،،وف رن يرح رثب هرذ  الموا ريع، لكرن ليعلمروا أنر  ررا يحملنرا علرج ذلر  إا أننرا  أينرا 
 ج البايررب والمنحرررف، إرررا تعصرربًا لن،ررا، أو يمررع يرري دعررم رررادا، أو إقبرراًا رررن بعرر  لرربا نا علررج هررذا المررن

تحالفا  نيانية علج ح،ا  الدين، أو   ً  باانحرايا  العقائديرة يري هرذا المرن ج، ينقرول ل رؤاءي اعلمروا أف 
يقيمر  دينكم ورعتقداتكم هي أيلج را تملكوف، وأيلج را عن  تدايعوف، قال لي  اإلن م ا ن تيميرةي  ولروا ررن 

لف،رد الردين، وكراف ي،راد  أع رم ررن ي،راد انرتي ء العردو ررن أهررب  -يعنري أهرب البردل-َّللا  لرديع  رر  هرؤاء 
يإف هؤاء إذا انتولوا، لم يف،دوا القلو  ورا يي ا رن الدين إا تبعًا، وأررا أولئر  ي رم  -يعنيي الكايرين–الحر  

 (.28/232يف،دوف القلو  ا تداء  اهر رن الفتاوا )
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الفكررر الحرروثي يكررر عرردائي تصررادري ا يجيررد إا لغررة ال،رر ح، وهررو يررارع باانررتق ل عررن الرريمن لبنرراء دولررة  *
للرايلة يي لمال اليمن خدرة للمشرول الفا نري التونرعي ولريس لر  أا هردف  خرر، يننبر  أ نراء الريمن زيديرة 

ة يإنمرا هري ألررر كراف يالبر ، ولتحقيرا ولايعية إلج خاو ة هذا الفكر الاارع. وأف ا يغترروا بمشرا كات  الثو ير
 أهداف ورشا يع خا  ية ا تمي لليمن بصلة.

* نعلا ا"رال بان يي كشأ زيال هذا البايب ومكب ر،رلم ييرو  علرج دينر  علرج اخرت ف  لردان م وتو  رات م، 
لمنكررر، وندررص بالررذكر األنررر ال الررمية رررن  ل البيرري، والررذين نح،ررب م علررج خيررر و رر ح وا يرتلرروف   ررذا ا

ونح،ررب م ا يرتلرروف بإيررذاء الرنررول رحمررد  ررلج هللا عليرر  ونررلم يرري أهلرر  وأ ررحاب ، ويرري الكتررا  الررذا أرررر 
بقراءت  وتبليغ ، نقول ل مي أين الغيررة علرج ديرن رحمرد؟ وأيرن يلربتكم علرج ررن يثيرر الشركَو حرول كترا  هللا 

أيرن المحبرة للرنرول  رلج هللا علير  و لر   المع م، وأين روقفكم أرام رن يقردح يري أركرم وزو رة  ردكم المكررم؟
ونررلم، ومررين أا ررركم رررن يبررث الشررب ا  حررول القررر ف، وي،ررا أ ررحا  الرنررول الكرررام، ويقررذل يرري ذم  رراحبي  
و ييقي  يي الدنيا ويي القبر ويري ا"خررة أ ري بكرر وعمرر، ويتاراول يري الرذم والاعرن يري أرنرا الصرديقة عائشرة 

   ونلم؟حبيبة الرنول  لج هللا علي  و ل

أخبرنررا التررا ي  أف اإلرررام زيررد  ررن علرري  حمرر  هللا  يرر  نصرررة أ ررحا  الكويررة وهررو أحرروع رررا يكرروف لنصرررت مج 
ألن م يلبوا رن  نا أ ي بكر وعمرتت يأين رن يرداهن ويجاررب الحروثيين أل رب ركانرا نيانرية أو دنيويرة ررن 

 يعب اإلرام زيد  ن علي ونصرت  لجد   نول هللا؟ت

 علج أحد، هذ  هي رعتقدا  هذا المن ج الوايد، يما روقفكم رن ا؟ل،نا رتجنيين 

 أ وا هللا رنكم روقفًا تبرهنوف ب  علج حبكم لمحمد، ودياعكم عن ، والذ  عن ننت  وأزوا   و حا ت .

لر  الل م إنا نش دَ أنا قد  لغنا قورنا، وحذ ناهم رن هذا المنكر الوميب، الل م إنا ا نرتلي إيرذاء  نرول  يري أه
 و حا ت  ونتبرأ رن هذا القول وقائل . ياعال عنا التقصير، وا تعذ نا  ذنو  ييرنا.  رين  رين  رين.

 _ اإلمامة :

يعتقد الحوثيين أن "اإلمامة" هي الوالية و الوصية لإلمام علي رضي هللا عنه, وأن الحكم ال يصح إال في أبناء علي بن 

وذلك يشمل حق ذريتهم  والحركة الحوثية قائمة على نظرية اإلمامة آلل البيتأبي طالب من فاطمة رضي هللا عنهما 

وهي عندهم حق إلهي واصطفاء إلهي ونلحظ أصداء تلك العقيدة  وإمامتهم بالطبع دون غيرهم في تولي أمور المسلمين

حقية علي بن أبي أ فهو يركز في كل محاضراته على جماعة الشباب المؤمن وقائدهم حسين الحوثي في أقوال زعيم

 طالب وأوالده من فاطمة باإلمامة على أساس ُساللي .

ألم نقل في مقام آخر »ولذلك البد أن تكون إمامة اليمنيين أنفسهم من ساللة علي _ رضي هللا عنه ـ فيقول الحوثي : 

صلى هللا عليه وآله وسلم,  هللا الفخر لنا أن قدوتنا من أهل البيت ليسوا من أولئك الملطخين بعار المخالفة لرسول إن

                          «.الملطخين باألخطاء والمساوئ والمواقف السيئة
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تفهم في سياق حرصه على إثبات مشروعية حركته في االنقضاض على  ومحورية اإلمامة في فكر حسين الحوثي إذن 

في اليمن  , ذلك الحق الذي كان لذرية علي«بهإلعادة الحق إلى نصابه والسيف إلى جرا»واجتثاثه  النظام في اليمن

  .لفترات تاريخية تمتد إلى مئات السنين في التاريخ اليمني

سنة فإن واقعنا مرتبط به ومازال الحال مرتبطاً  1400قد مات منذ  ويقول أيضاً ألتباعه : ) إن اإلمام علي وان كان

والحل مازال  لتتولونها بدالً عن علي, فاإلشكالية ال تزال قائمةبواليته.. وإذا كان يقدم لكم في الساحة أطراف أخرى 

لقلوبنا أن يدخل إليها ذرة من والء للذين  ضائعاً.. ونحن الشيعة من يجب أن نعي ونفهم قبل غيرنا ويجب أن ال نسمح

 ( [36]هدموا صرح هذه األمة(. )

ومن هذا النص وغيره يريد الحوثي أن يصل إلى أن : علي أولى باإلمامة, فالحوثي أولى بالسلطة, ويؤيد ذلك ما وجد 

الحوثي من وثائق تحوم حول فكرة أحقية حسين الحوثي ومبايعته على السمع والطاعة في المنشط  لدى بعض أتباع

اء في بعض هذه الوثائق: )أشهد هللا على أن سيدي حسين بدر الدين الحوثي هو حجة هللا في أرضه في والمكره, وقد ج

والطاعة والتسليم وأنا مقر بواليته, وأني سلم لمن سالمه وحرب لمن  هذا الزمن, وأشهد هللا على أن أبايعه على السمع

 «. حاربه..

الخروج ؛ فيقول أحد طلبته: ) درسنا مالزم حسين بدر الدين ومن نصوص اإلمامة يحرض حسين الحوثي جماعته على 

الحوثي , وأن المعلومات التي لديه حول مسألة الخروج ) مبدأ الخروج( هو أصل من أصول الدين مضمونه الخروج 

 (2الظلم من قبل الدولة فالدولة ظالمة فاسدة(. )  على

خارج ونجل الحوثي عندما قال إن أهل السنة يحصرون زعيم الحوثيين في ال يؤكد ذلك ما صرح به يحيى الحوثي

صالح( وهو ليس من  قريش, و الزيدية يحصرونها في البطنين, فلماذا يحكم الرئيس اليمني )علي عبد هللا اإلمامة في

 (3البطنين وال من قريش؟)

 عقيدة اإلمامة:   نقد      -

هناك من اآلراء والمعتقدات ما يكفي في بيان فسادها مجرد عرضها, وهذا الرأي من هذا الصنف, إذ إن فساده وبطالنه 

من األمور المعلومة بالضرورة.. وكتاب هللا بين أيدينا ليس فيه شيء من هذه المزاعم.ليس فيه آية واحده على أن علي 

ول أيضا دليل واحد على والية علي أو أنه وصي رسول هللا_صلى هللا _رضي هللا عنه_ له الوالية وليس في سنة الرس

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  عليه وسلم_ 

"وهذه كتب األنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم ليس في شيء منها ذكر علّي.. 

نه ذكر علّي عندهم, فكيف يجوز أن يقال: إن كالً من األنبياء وهؤالء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أ

 ([37]بعثوا باإلقرار بوالية علي, ولم يذكروا ذلك ألممهم,وال نقله أحد منهم ؟.)

 :المهدي المنتظر                  -
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لمؤلفه اإليراني علي الكوراني بين أتباعها , حيث خصص « عصر الظهور»تسعى الفرقة الحوثية إلى نشر كتاب  

 كامال عن دور اليمن في األحداث الممهدة لعصر الظهور )أي ظهور المهدي حسب الرؤية الكوراني في كتابه فصال

وأنها أهدى الثورات على  الممهدة للمهدي عليه السالمثورة اليمن اإلسالمية »الشيعية(, وعنوان هذا الفصل: 

اليماني وأن اسمه حسن أو حسين من ذرية زيد بن علي,  , حيث يورد الكوراني أن قائد هذه الثورة رجل لقبه«اإلطالق

 ( [38]) .قرية يقال لها )كرعة( في منطقة خوالن,في,صعدة,شمال,اليمن كما يذكر أن اليماني هذا يخرج من

إطارها الفكري إلى نشر أفكاره عن قصد بين أتباعها أثناء التمرد الحوثي,  هذا الكتاب الذي سعت الحركة الحوثية في

الشباب » الديني لدى الشباب ضمن حركةمع غيره من المحاضرات والكتيبات إلى إلهاب الحماس  هو الذي أدى

بالنصر والتمكين والذي تعد نصرته واجباً  الذي وعدهم« سيدهم», حيث انطلقوا بشكل مستميت يدافعون عن «المؤمن

 ( .[39]) .دينياً مقدساً 

عجيب أيضا أن هناك عضو في المجلس المحلي بمديرية هيدان اسمه أحمد الدايلي ادعى انه المهدي المنتظر ومن ال

وليس حسين الحوثي. وأمر الناس في هذه المنطقة أن يبايعوه باعتباره اإلمام المهدي المنتظر. وبعد القبض عليه من 

 ( [40]تروج لدعوته بين المواطنين. ) قوات وأجهزة األمن عثر بحوزته على كمية من المنشورات التي

وقد أثار مقطع فيديو بثته مواقع إلكترونية مختلفة , حفيظة عدد من علماء ومشايخ اليمن , يظهر فيه أحد أتباع 

ماعة السابق حسين بدر الدين الحوثي أنه هو المهدي المنتظر, حيث يخبر بأن زعيم زعيم الج الحوثيين يتحدث حول 

        سيعود من قبره لقيادة الجماعة من جديد! 2004الجماعة الذي قتل في مواجهات بينها وبين الجيش اليمني عام 

إن اعتقاداتهم دخيلة على  وقالوا« المهدي المنتظر»فأدان علماء اليمن ادعاءات الحوثيين ووصفهم قائدهم بـ 

 ([41]أعوام فقط. وهذا دليل واضح على تأثر الحوثيين بالشيعة األثني عشرية. ) 5المجتمع.. وعمرها ال يزيد على 

وثائق جديدة في أماكن متفرقة من مواقع الصراع مع الحوثيين, تصف مؤسس وكان الجيش اليمني قد كشف أخيرا عن 

التمرد حسين الحوثي )شقيق زعيم المتمردين الحالي عبد الملك( بأنه المهدي المنتظر, إال أن العثور عليها كان في 

أتباعه , وحرصه  م( وتوضح هذه الوثائق الفكر اإلمامي الذي يكرس له حسين الحوثي بين1/11/2009فترة سابقة )

 .  على إثبات مشروعية حركته بأساليب مختلفة ومنها إقناع البسطاء بأنه ''المهدي المنتظر''

وصوال إلى الصدام المسلح مع من ال يوافق فكرته , باعتباره اإلمام المنتظر لهذه الفئة, كما تم أيضا العثور على وثيقة 

''حجة هللا في أرضه في هذا الزمن'', ويبايعونه على السمع والطاعة مبايعة من بعض المتمردين الذين يزعمون بأنه 

والتسليم واإلقرار بواليته وأنه المهدي المنتظر. كما حصل الجيش على تسجيالت فيديو لبعض اعتقادات الحوثيين 

( [42]الدخيلة, حيث يعتقدون أن الحوثي سيخرج من قبره ألنه المهدي! )

                                                                  

 الرد على عقيدة المهدي:
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 علماء أهل السنة من األحاديث الصحيحة في المهدي منها حديث عبد هللا تبطل دعوى المهدي عند الحوثية بما رواه  

بن مسعود عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )لو لم يبق من الدنيا إال يوم لطول هللا ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل 

(. ولفظة [43]من أهل بيته يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي, يمأل األرض قسطا وعدال كما مألت ظلما وجورا( )

 الحديث صريحة: ) يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ( يعني: اسمه محمد بن عبد هللا ال حسين الحوثي .

 من صفات المهدي حتى في كتب الشيعة.  كما إن الحوثي ليس فيه شيء

 ال من اليمن.  وقد ذكر في كتب الشيعة أن مهديهم سيخرج من سامراء

 أنهم اختلفوا في تحديد مهديهم هذا, فكل يّدعيه, وهذا االختالف في حد ذاته

   ماهو إال دليل على بطالن دعواهم ؛ فالباطل يتعدد والحق واحد . 

 التنقص من الصحابة وأمهات المؤمنين:

قال بدر الدين الحوثي: " أنا عن   يوميرى أتباع الحوثي أن الصحابة أصل البالء_ كما يزعم _ الذي لحق باألمة إلى ال

 نفسي أؤمن بتكفيرهم )أي: الصحابة( كونهم خالفوا رسول هللا صلى هللا عليه وآله".

يقول حسين الحوثي : " كل سيئة في هذه األمة .. كل ظلم وقع لهذه األمة .. وكل معاناة وقعت األمة فيها .. 

مر بالذات ألنه هو المهندس للعملية كلها ".. و يقول حسين الحوثي عنها: أبو بكر وعمر وعثمان .. وع     المسئول

إن مشكلة أبي بكر وعمر ”عن بيعة الصحابة ألبي بكر: " شرُّ تلك البيعة ما زال إلى اآلن ".. و يقول حسين الحوثي: 

         مشكلة خطيرة, هم وراء ما وصلت إليه األمة, وهم وراء العمى عن الحل".

نون عداًء خاصاً للخليفة عمر بن الخطاب الذي أطفأ هللا على يديه نار الفرس المجوس في القادسية.. و الحوثيين يك

وليس معاوية بكله إال سيئة من سيئات عمر ابن الخطاب  -في اعتقادي –يقول الحوثي: "معاوية سيئة من سيئات عمر 

 , وأبو بكر هو واحدة من سيئاته, وعثمان واحدة من سيئاته".

ل حسين الحوثي: "السلف الصالح هم من لعب باألمة, هم من أسس ظلم األمة وفرق األمة, ألن أبرز شخصية ويقو

تلوح في ذهن من يقول السلف الصالح يعني: أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وعمرو بن العاص والمغيرة بن 

 شعبة, وهذه النوعية هم السلف الصالح, هذه أيضاً فاشلة !!! ( .

 كلمات زعيمهم السابق حسين الحوثي تبين عدائه للصحابة , ومن ثم عدائهم لكل أهل السنة : هذه بعضو

 بداية منع الترضي عنهم: 

يقول: )نحن نقول ونحرج أنفسنا سالم هللا عليه , وهو كان كذا فال سالم هللا عليه وهو على باطل ....نحن ال نتعب 

   ( .[44]نغطي عليهم (. )  ل أنأنفسنا بأعالم يرتكبون باطال ثم نحاو
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 يقال لنا دعك من عمر وأبي بكر فهم أصحاب فضل وجهاد.. دعك من التعرض لهم فذلك يجرح ثم يقول ألتباعه: )

بأنه سيحبط عمل الذين  ففي الحقيقة يجب أن نتعرض لهم, فاهلل قد توعدمشاعر اآلخرين.. بينما هذا كالم خطأ.. 

 (...([45]يرفعون صوتهم فوق صوت النبي, فما بالك بمن رفع خطاً ومنهجاً بأكمله يخالف منهج النبي)

أغلبية األمة بعد أن جعلوا النبي  )أليس أبو بكر وعمر ومن ورائهما هم الذين سادوا المجتمع المسلم وهمويتساءل : 

 ( [46]وما بذله النبي من جهد كبير ال شيء في األخير)

أصواتهم فوق صوت النبي..  أكثر من رفع« أبو بكر وعمر»ذلك الوقت إلى اليوم.. لقد فعلوا  وساد ذلك المنهج منذ

ً آخر غير من رفعه النبي ورفع يده يوم الغدير فكيف تريدنا أن نتسامح مع أشخاص خربوا هذه األمة.. ..رفعوا شخصا

يء الناس بحاجة إلى تولي علي كشرط لتكون من حزب هللا وبدون ذلك ال يتحقق ش

)...                                                         

ويقول: ) العرب كلهم سنة يتولون أبا بكر وعمر فما استطاعوا أن يصلوا إلى حل إطالقاً في صراعهم مع أعداء 

بكر  يوالون أبا والى اليوم واألمة كل سنة تهبط نحو األسفل من جيل إلى جيل.. إن الذين اإلسالم, فمنذ عهد أبي بكر

 ال ينقصهم أسلحة وال مال, فلماذا لم يغلبوا اليهود, بينما يقول هللا إن حزب هللا هم الغالبون .. « السنية»وعمر 

المقصود بها اإلمام علي , حرفوها إلى « الذين آمنوا»ليسوا من حزب هللا ألنهم حرفوا عبارة « السنية»الحقيقة أنهم 

هؤالء  المذكورين في القرآن ليسوا« ويقول: إن حزب هللا ..انهزموا أمام اليهود  وغيرهما ممن أبي بكر وعمر

 والنصارى..  المسلمين السنة.. بدليل أنهم ليسوا هم الغالبون في مواجهة اليهود وأمريكا

ن واحدة وبدليل إ« شيعي»أمريكا ألنه  بدليل إن حزب هللا هزم« الشيعة»مفهوم قرآني يقتصر على « حزب هللا»بل إن 

الدولة هي إيران.. أي الدولة الشيعية الوحيدة في العالم .. وبالتالي  دولة إسالمية هزمت أمريكا, هذه 58فقط من بين 

وتحت قيادة  «بالشيعة»البالغ بأن األمة اإلسالمية ال تنتصر ولن تنتصر ولن يصلح لها حال إال  فالقرآن صريح في

 ([47]«(.)أبناء علي»

 الرد على عقيدة الطعن في الصحابة:

إن هذه الهجمة على الصحابة وأمهات المؤمنين وعلى أهل السنة عموما لهي جزء من مخطط منظم للنيل منهم , ألنهم 

 أهل الدين . 

واللعن عقيدة , فأهل السنة ال يرون ذلك قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: ) إن إن كان الحوثية يرون الطعن والسب 

 ([48]المؤمن ليس باللعان وال بالطعان وال الفاحش وال البذيء (. )

عنها_ هي أم المؤمنين وأحب نساء النبي_صلى هللا عليه وسلم_ إلى قلبه بعد  ونحن نعتقد أن عائشة_رضي هللا  

 خديجة_رضي هللا عنها_ وقال الرسول صلى هللا عيه وسلم: ) فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

     العامة ( ( وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس, أحسن الناس رأياً في [49]()
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وأما الصحابة فهم أفضل وخير الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فلقد اختارهم هللا تعالى لصحبة نبيه صلى     

لصحبة نبيه إال خير وأفضلهم ديناً وحسباً ونسباً, فنحن نحبهم وال نغالي فيهم, هللا عليه وسلم, وال يختار هللا تعالى 

ونواليهم وال نسبهم, ونبغض من يسبهم ويعاديهم, كما نعتقد لكل منهم سابقة ولكل منهم فضل ال ينكره إال جاهل أو 

 جاحد أو مكابر قال سبحانه وتعالى:

َ َوَرُسولَهُ أُوْ } ِلْلفُقََراء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن  ِ َوِرْضَواناً َويَنُصُروَن َّللاَّ َن َّللاَّ لَئَِك أُْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُوَن فَْضالً ّمِ

يَماَن ِمن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل يَ  اَر َواإْلِ ُؤوا الدَّ اِدقُوَن َوالَِّذيَن تَبَوَّ ا أُوتُوا ُهُم الصَّ مَّ ِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً ّمِ

لَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َويُْؤثُِروَن َعَلى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُْولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َوا

ْخَوانِنَا ِحيمٌ  َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوإِلِ لَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ يَماِن َواَل تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغاّلً لِّ  – 8{ الحشر:  الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاإْلِ

10 

ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرحَ                   .1 ُسوُل َّللاَّ ٌد رَّ َحمَّ ًدا َيْبتَغُوَن وقال سبحانه )) مُّ َماء بَْيَنُهْم تََراُهْم ُركَّعًا ُسجَّ

ْن أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراِة َوَمثَ  ِ َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهم ّمِ َن َّللاَّ لُُهْم فِي اإِلنِجيِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج فَْضال ّمِ

الِ َشْطأَهُ َفآَزَرهُ َفاْستَْغلََظ فَ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اَع ِليَِغيَظ بِِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد َّللاَّ رَّ َحاِت ِمْنُهم اْستََوى َعلَى ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ

ْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظيًما (( الفتح:    29مَّ

 لنهي عن َسبِّهم.وكذلك جاءت األحاديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم بمدحهم والثناء عليهم وا

فمن ذلك: قوله صلى هللا عليه وسلم: )خير الناس قرني ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم( , قال                       -

([50])عمران:" فال أدري: أَذكر بعد قرنه قرنين أو ثالثة".
 

وقوله صلى هللا عليه وسلم: )ال تَُسبّوا أحداً من أصحابي, فإن أحدكم لو أنفق مثل أُحِد ذهباً, ما أدرك                        -

([51]) مدَّ أحدهم وال نصيفة(.
 

: )إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاعلم أنه   -رحمه هللا  –وقال اإلمام أبو زرعة 

([52]) زنديق(.
 

لسنة بالكامل وال يؤمنون بحديث واحد منها وهاجموا صحيح البخاري ومسلم وترتب لعدائهم ألهل السنة أنهم طرحوا ا

على اإلطالق ومن ذلك أمروا أتباعهم بعدم قول آمين في الصالة وحرموا ([53])وقالوا أنها تقول وكذب على رسول هللا

 دراسة علم أصول الفقه. 

إن قول آمين بدعه وال يجوز وبغض النظر عن الحكم الشرعي فأنى أرى منعها حتى ال نقلد  : ( يقول بدر الدين 

([54]) النواصب _ أي أهل السنة(.
 

بصراحة أقولها هو من أسوأ   ) أنا أرى إن أسوا ما ضربنا وأبعدنا عن هللا هو علم أصول الفقه :ويقول أيضا

([55]) الفنون....ألنه من تراث أهل السنة (.
 

 الرد: 
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أما عدم اإليمان بالصحيحين فهو عدم إيمان بالسنة أصال والتي هي المصدر الثاني في التشريع, فإذا صحت السنة عن  

في تصديق الخبر والعمل بالحكم, كما قال تعالى: } َوإِذَا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, كانت بمنزلة القرآن تماماً 

ُسوِل َوإِلَى أُْوِلي األَْمِر ِمْنهُ  َن األَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاُعواْ بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ ْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَنبُِطونَهُ ِمْنُهْم َجاءُهْم أَْمٌر ّمِ

 113النساء:  قَِليالً { َولَْوالَ فَْضُل َّللّاِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ الَتَّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن إِالَّ 

الحكمة يعني السنة. وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "ال ألفين أحدكم متكئاً على أريكته , يأتيه األمر من أمري, يقول: 

 (.[56]أال وإني أوتيت الكتاب ومثله معه") ال ندري؟ ما وجدنا في كتاب هللا اتبعناه

 وأما قول آمين معنى االستحباب ظاهر من مدلول معنى التأمين, فهي من باب الطلب 

التأمين عليه , لذا فاألمر سنة عند  , ونحن نعلم أن النصف الثاني من الفاتحة هو دعاء, فاستحب ألجله وتأكيد الدعاء

لتأمين المالئكة, ولمعنى  على استحبابها في الصالة وبينت أجرها في حال موافقة تأمين المأمومالجمهور واألدلة دلت 

 الكلمة ذاتها, لذا ذكر ابن كثير ناقالً عن األصحاب أنها تتأكد في حق المصلي وتستحب لمن هو خارجها. 

طلق من المقيد , والعام من الخاص , ومعلوم إن علم أصول الفقه هو النظر في األدلة لمعرفة األحكام الشرعية : الم

 والمبهم من المفسر , والناسخ من المنسوخ , والظني من القطعي وال غنى عن هذا العلم لفهم القواعد الشرعية

                                                                                                  وضوابطها.

في مختصره األصولي )األصول من علم األصول(: "فائدتُه: التََّمكُّن من  -رحمه هللا-مام محمد العثيمين قال الشيخ اإل  

 حصول قدرة يستطيع بها ـ أي الفقيه ـ استخراج األحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.

علماء في ذلك, فألفوا فيه التآليف وأول من جمعه كفٍن مستقل اإلمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه هللا, ثم تابعه ال

, له كيانه, ومميزاته". فمن يقول بتلك  المتنوعة, ما بين منثور, ومنظوم, ومختصر, ومبسوط حتى صار فنًّا مستقالًّ

الدعوى الغريبة فإنَّ دعواه تلك يلزُم منها لوازم باطلة كثيرة منها: اتهاُم هؤالء األكابر من علماء السلف والخلف بأنهم 

 تغلوا بما ال فائدة فيه, وأضاعوا وقتهم بما ال طائل منه, وأدخلوا على المسلمين علوماً ال جدوى منها!اش

  

أن هناك مجموعة كبيرة من علماء   وحقيقة استغرب هذا القول من الحوثية بإنكار علم أصول الفقه ؛ على الرغم

 (. [57]الصنعاني و المقبلي)الفقه وأصوله كابن الوزير والشوكاني و  الزيدية لهم كتب في 

 (:[58]بيوم الغدير)  _االحتفال

من ذي الحجة تتجمع رجاالت القبائل والصبيان, وينتظموا في صفوف تتقدمها السادة والوجهاء ثم يبدءوا  18بعد فجر 

ويبدءون بإطالق الرصاص , وتتعالى األصوات مرددة القصائد التي تمتدح الرسول   بالتحرك إلى جبل يسمى المخروق

البيت وهذه خطبة لحسين الحوثي ألقيت في حفل الغدير: )  _صلى هللا عليه وسلم_وعلي _ رضي هللا عنه_ وبقية آل

إال بعد أن أعلن لألمة من الذي سيخلفه , وهذا هو موضوع اليوم (  إن الرسول لم يغادر هذه الحياة 

.                                                                                                        
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وبعد عودة الرسول من حجة الوداع مع عشرات اآلالف من جموع المسلمين   ل هذا اليوم من السنة العاشرةففي مث

وقف في وادي خم وخطب خطبة عظيمة, والحدث الهام في مثل هذا اليوم , وباعتباره فضيلة عظيمة من فضائل اإلمام 

 خطب رسول هللا إلى أن قال:

وأنا مولى المؤمنين , أولى بهم من أنفسهم , فمن كنت مواله فهذا علي مواله , اللهم ) يا أيها الناس , إن هللا موالي , 

والي من وااله وعاد من عاداه , وانصر من نصره, وأخذل من خذله ( , ويقول حسين الحوثي بعد هذا: ) ما أعظم كلمة 

 ([59]أهل البيت (. )  حولها هم )هذا( في هذا المقام..لكننا تنكرنا لها..والحل هو البد لألمة من أعالم تلتف

                                                                                                      الرد :

الغدير فهو بدعة ابتدعها الشيعة األثنى عشرية , وأما بالنسبة للحديث الرسول : صلى هللا عليه بالنسبة لالحتفال بيوم  

هو  وأما قوله من كنت مواله فعلي مواله فليس: (, فيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية وسلم: )من كنت مواله فعلي مواله( 

وطائفة من أهل العلم بالحديث إنهم    عن البخاريفي الصحاح لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته فنقل 

  ([60]قوله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ... فال ريب انه كذب(. ) طعنوا فيه... وأما الزيادة وهي

بحال دليال على إثبات ما ألحقه به الحوثية من  النبي صلى هللا عليه وسلم ـ إن صحت ـ ال تكونوصحة هذه الجملة عن 

 أو إلى الطعن في الصحابة بأنهم سلبوه رضي هللا عنه على بقية الصحابة كلهم , زيادات في الحديث للتوصل إلى تقديمه

 حقه .

معروف باألحاديث الصحاح من أن أفضل األمة أبو  هو ثابت وومعنى الحديث اختلف فيه , وأيَّاً كان فإنه ال يناقض ما 

  عمر ثم عثمان ثم علي رضي هللا عنه هللا عنهم أجمعين. بكر و أنه األحقُّ بالخالفة , ثم يليه

  :ومن هذه المعاني التي ذكرت لهذا الحديث

افِِعيُّ :)يَْعنِي بِذَِلَك والَء اإِلسالِم َكقَْوِلِه تَعَالَ  َ َمْولَى الَِّذيَن آَمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِريَن ال َمْولَى لَُهم )ذَِلَك ِبأَنَّ  ىقَاَل الشَّ  (. َّللاَّ

يبِيُّ  ُف فِي أُُموِر اْلُمْؤِمنِيَن ألَنَّ  ال يَْستَِقيُم أَْن تُْحَمَل اْلِواليَةُ  : (وقَاَل الّطِ َف اْلُمسْ  َعلَى اإِلَماَمِة الَّتِي ِهَي التََّصرُّ تَِقلَّ اْلُمتََصّرِ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   ([61](. ) اإِلْسالِم َونَْحِوِهم ُهَو ُهَو ال َغْيُرهُ فَيَِجُب أَْن يُْحَمَل َعلَى اْلَمَحبَِّة وَوالءِ  فِي َحيَاتِِه َصلَّى َّللاَّ

التابع لإلثني عشرية ؛ ننتهي إلى القول   هذه الوقفات السريعة مع عقائد الحوثيين والتي تمثل االمتداد المعاصر وبعد 

بأن الحركة الحوثية وهي توظف كل إمكاناتها الفكرية إلثبات والية علي بن أبي طالب , فإنها ال تسعى إلثبات والية 

 علي في حد ذاتها .

لك القول بوراثة كل الخصائص والحقوق السياسية والدينية التي كانت للنبي _صلى هللا ولكن لكي يتسنى لها بعد ذ 

حتى وصلت إلى  عليه وسلم _ والتي أوصى بها لعلي من بعده الذي أوصى بها بدوره لسبطيه ومنهما إلى ذريتهما

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (  حسين بدر الدين الحوثي الذي يقاتل أتباعه اليوم الحكومة اليمنية:)التي تقتل أوالد

 حسب تعبير يحيى الحوثي الممثل السياسي لجماعة الحوثيين في الخارج.

  

 المبحث الثالث ... خار الحوثيين ونبب روا  ت م
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ً بل ومتفوقاً في ضوء فشل الجيش اليمني النظامي بتشكيالته  ً كافيا الحوثيين أصحاب مشروع سياسي مسلح تسليحا

وهم يعتقدون أنهم األصوب و األحق بالحكم , ويعملون على إعادة الحكم أإلمامي مره أخرى , وهو هدف  المختلفة,

يريدون تأكيد شرعيته بالدخول في مواجهة مع المملكة العربية السعودية , وذلك لخلط األوراق واإلدعاء بأن اليمنيين و 

 السعوديين يحاربونهم فيكسبوا تعاطف عربي أو إسالمي.

 قة الحوثيين بإيران عال 

                      هناك عدة قرائن بل أدلة دامغة تؤكد وجود دعم إيراني للتمرد الحوثي وهذه القرائن إن لم تدل على

 إيران خططت لهذا األمر من البداية:

                      ,وأعتقد بإمكانية تطبيق من الواضح أن حسين بدر الدين الحوثي قد تأثر بسيرة اإلمام الخميني

 النموذج اإليراني في اليمن.

                      قيام أحد أشقائه بتدريس مادة عن الثورة اإليرانية في الدورات التدريبية" التحاد الشباب

 ([62]المؤمن.)

                     عدد من علماء الزيدية.  إقامة والده ) بدر الدين الحوثي ( في طهران وقم بعد خالفه مع 

                      زيارات قام بها "حوثيون " إلى إيران, وزيارات إيرانية إلى اليمن تضمنت لقاءات سرية مع جماعات

 مرتبطة " بتنظيم الشباب المؤمن ".

                      الدعم اإلعالمي اإليراني الواضح للتيار الحوثي في حربه مع السلطة اليمنية, من خالل وسائل اإلعالم

 كافة منها " قناة المنار " و " العالم " وغيرهما من القنوات الرافضية.

                      عثور الجيش اليمني أثناء تمشيطه مواقع الحوثيين على مخازن أسلحة ورشاشات خفيفة وقذائف

وصواريخ قصيرة المدى " بعضها " إيراني الصنع. والعثور على وثائق في المستشفى اإليراني في صنعاء تدل على 

                                                                         تورطها في عمليات تجسس ودعم للحوثيين.

                      الدعم اإليراني لالضطرابات في بعض المحافظات الجنوبية و الشرقية في اليمن متزامنة مع عدد من

 حروب الحوثيين من أجل إضعاف الحكومة اليمنية وتشتيتها.

                     (, التي [63]يحات مرجعيات األثنى عشرية في قم والنجف)دعم وسائل اإلعالم اإليرانية , وتصر

 ([64]تظهر موقفها المؤيد للحوثيين كقناة العالم و الكوثر .)

                     عنهم الشعبي : )ائتني   الذي قال  وبذلك تكون :) الحوثية ثمرة تزاوج بين الجارودية من الزيدية

( وبين جهود خارجية كثيفة لعولمة الرفض ونشره في أصقاع المعمورة [65]بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبير()

(.[66]) 
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 دعم صوفي للحوثيين : 

 (, ففي ندوة حول "الحالة اإلسالمية وخريطة القوى والتيارات[67]الحوثي: الصوفيون) ومن األطراف التي تدعم

الصوفي في  وجود تنسيق قائم بين التيار -األستاذ بجامعة صنعاء -اإلسالمية في اليمن" ذكر الدكتور أحمد الدغشي 

من قبل التيارات األخرى وخاصة  ض الزيديين "على أساس أنهم جميعا من )آل البيت(, ومستهدفونالجنوب مع بع

 .(  ([68]السلفية

  

 أهداف الحوثيين :

 :  يؤمنون بها وهي  تنبثق أهدافهم من عدة أ فكار 

احتالل للحرمين وتصفية أهل السنة والقضاء على األنظمة الحاكمة وعلى رأسها المملكة العربية                    .1

 السعودية.

ً أنه ظهر فيلم سينمائي في شهر ذي القعدة )                   .2 م( لشيعي باكستاني 2009هـ ( الموافق ) 1430علما

ظهور مهديهم من خالل مشاهد فيها صور تدنيس الكعبة بدماء من يقتلون فيها والفزع في بريطانيا يجسد إرهاصات 

 المصاحب لذلك.

 وفي كتاب " عصر الظهور" لمؤلفه الشيعي على الكوراني العاملي, يؤكد فيه ورود  . 3

لمهدي عليه السالم, أحاديث متعددة عن أهل البيت, تؤكد حتمية حدوث ما يصفه الكاتب بــــ" ثورة اليمن اإلسالمية ل

وأنها أهدى الرايات في عصر الظهور على اإلطالق". أما قائدها المعروف في الروايات التي أوردها الكتاب باسم " 

اليماني " فتذكر رواية أن أسمه حسن أو حسين, من ذرية زيد بن علي , ويستشهد الكتاب ببعض الروايات التي تؤكد 

 ([69]) ال لها " كرعة ". وهي قرية في منطقة خوالن بالقرب من صعدة.أن " اليماني " يخرج من قرية يق

ي وبرغم هذه الخطورة فإن مستقبل الحركة الحوثية لن يقود إلى شيء إيجابي, بل العكس, فإن استمرارية القتال ستؤد

بالحركة نفسها قبل غيرها, وهي إن لفتت األنظار إليها, فإن المؤكد أن ديمومة الصراع لن يكون في صالحها أبداً, 

 ([70]بسبب طائفيتها وتفجيرها لألوضاع في المنطقة بأسرها..)

 رة أهل العلم العتداءات الحوثيين:نظ 

انتقد المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ الحوثيين بشدة , معتبرا تصرفاتهم 

فتنة بين المسلمين , واألفكار التي يؤمنون بها وينطلقون منها قائمة على التعصب ألقوال شاذة وآراء فاسدة, معتبراً 

 من يقاتلون الحوثي إنما هم مجاهدون.
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وزاد رئيس هيئة كبار العلماء السعودية أن الحوثيين أضافوا خطأ إلى أخطائهم الكثيرة بمحاولة فرض عقيدتهم الفاسدة 

على المجتمع والبالد اإلسالمية , داعيا البلدان اإلسالمية إلى عدم الرضى باألفكار الفاسدة البعيدة عن الشريعة 

 ية. اإلسالم

وأثنى المفتي العام للمملكة على أداء رجال األمن, مثمنا جهودهم في الحفاظ على أمن الوطن وحماية مقدراته, مضيفا: 

هؤالء الجنود المرابطون إنما هم في جهاد يحرسون ثغرا من ثغور اإلسالم, وهم على خير وأجر عظيم في إخالصهم »

 ([71]ودفاعهم عن الوطن. )

 سبل المواجهة والوقاية:

إن حرب الحوثية مشكلة مازالت قائمة , والوضع مازال متأزماً , وهذه بعضا من األساليب لمواجهة الخطر والوقاية منه 

.   

السنة في اليمن خاصة وفي العالم اإلسالمي عامة, ودعم المؤسسات  العمل الجاد على نشر مذهب أهل                  .1

 في سبيل تحقيق هذا الهدف.

إبراز الجانب العقدي لهذه الحركات الباطنية وبيان أثرها في تغيير عقائد المسلمين, وتغيير خارطة                   .2

 العالم اإلسالمي.

وإعالميّيهم وتّجارهم إنشاء قنوات إسالمية تواجه القنوات الشيعية ذات الطابع على دعاة اإلسالم                   .3

 الطائفي التحريضي, فعصر اليوم هو عصر اإلعالم, وسالح اإلعالم أشد فتكاً وأوسع انتشاراً.

ردع أطماع الشيعة أن على الدول اإلسالمية السنية أن تتقّوى بذاتها, وأن تسعى المتالك القوة التي ت                  .4

 على البالد السنية,

المواجهة العسكرية الحاسمة لكل حادثة شغب واجتراء وفوضى من هذه الحركات الباطنية, سواء على                   .5

 الحدود أو في الشعائر المقدسة.

لمرئية وكل الوسائط اإللكترونية, تأليف الكتب والرسائل العلمية و المطويات والتسجيالت الصوتية و ا                  .6

ونشرها بكل الوسائل, لتحصين األمة كافة بالعلم النافع الذي يحفظهم من السقوط في هاوية المعتقدات الفاسدة, واألفكار 

 الهدامة.

إللكتروني االستفادة من اإلعالم بكل أنواعه وأشكاله المرئية والمسموعة والمكتوبة وبخاصة اإلعالم ا                  .7

" مواقع االنترنت " لبيان معتقدهم , وخطورتهم على الدين والمجتمع اإلنساني , وكشف عقائد الحوثية الجارودية , 

وتوضيح انحرافهم وبعدهم حتى عن الزيدية وأنهم أقرب إلى الرافضة األثني عشرية اإلمامية , وبيان التحول الذي 

 إلى الفكر األثني عشري المنحرف .حدث لبدر الدين الحوثي من الفكر الزيدي 

http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn71
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ً نسيان تاريخ الحركات الشيعية الثورية التي عانى منها المسلمون عبر تاريخهم, كحركة القرامطة,   ومن الخطأ أيضا

والحركة العبيدية والصفوية , وغيرها من الحركات التي أذاقت المسلمين الويالت, وأدخلت أهل اإلسالم في صراعات 

 داخلية مريرة .

فما هذه الحركة إال امتداد لتلك الحركات الباطنية جاءت استجابة للصوت الصفوي الذي دعا لتصدير الثورة المزعومة  

 في مشارق األرض ومغاربها. وتبشير أتباعها بقرب ظهور مهّديهم الغائب المنتظر.

 الداتمة
 

مسائل هذا البحث , وأجمع مادته العلمية من مصادر الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات , لقد أمضيت أقلب النظر في  

أعرض فيها أهم   معتمدة وغيرها, وأرتبها وأصوغها وأدرسها وانقدها , وفي نهاية البحث البد من وقفة

 ها :(التي توصلت إلي[72]النتائج)

 إن الحوثيين فرقة ظهرت حديثا وترجع جذورها إلى الزيدية الجارودية. _ 

 .لحسين بدر الدين الحوثي , وتنسب  اليمن شمال صعدة تأسست الحوثية في _ 

 . أن الحوثيين فرقة اختلطت فيها عناصر الفكر والسياسة   _

الشباب المؤمن أسس في بداية أمره لألنشطة الثقافية,ثم أصبح مكان انطالقة عقائد الحوثيين وتنفيذ   إن منتدى  _

 الخطط.

 قول باإلمامة و الطعن في الصحابةأثرت الشيعة األثنى عشرية على عقائد الحوثيين كال _ 

 واإليمان بالمهدي المنتظر و اإلحتفال بعيد الغدير.    

 أن الحوثية يؤولون القرآن حسب معتقداتهم , وأما السنة فإنهم ينكرونها بالكامل.   _

 إن عقائد الحوثيين باطلة بدليل مخالفتها لعقائد أهل السنة والجماعة.  _

 ماليا وفكريا وعسكريا وذلك لتصدير الثورة الخمينية إلى اليمن.  تدعم إيران الحوثيين _ 

_ ال يمكن أن نفصل هذه الحركة عن مخطط التمدد الشيعي على البالد اإلسالمية, فالميل العقدي للشيعة األثني عشرية 

 قد ظهر على حال مؤسسي هذه الحركة وأقوالهم.

 التي يسعون لتحقيقها ومنها إمامة العالم اجمع وقتل أهل السنة ._ تتمثل خطورة الحوثيين في اإليمان باألهداف 

إن العمل الجاد على نشر مذهب أهل السنة في العالم اإلسالمي , وإبراز الجانب العقدي لهذه الحركات الباطنية من   _

 أعظم الطرق لمواجهة الحوثيين والشيعة األثنى عشرية .

http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftn72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A__
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 المرا ع
 

                     . القرآن الكريم 

                     ,م1984أصل الشيعة وأصولها,آل كاشف الغطاء,محمد حسين ,المطبعة األميرية,القاهرة 

                     كتاب الكتروني(.  أضواء على عقائد األثنى عشرية , جعفر السجاني( 

                      . اإلمام زيد, محمد أبو زهرة,دار الفكر العربي 

                     ,هـ1385بحار األنوار,محمد باقر المجلسي دار الكتب اإلسالمية ,طهران 

                  هـ, 1398 -الرياض -البداية والنهاية. البن كثير, دار الفكر, بيروت, توزيع مكتبة الرياض الحديثة

 م.1978

                   الحوثية في اليمن ) األطماع المذهبية في ظل التحوالت الدولية(,إعداد: مجموعة باحثين , مركز

 م2008الجزيرة العربية للدراسات والبحوث , صنعاء 

                  الحوثيين )الظاهرة الحوثية( , د/ احمد الدغشي , مكتبة خالد بن الوليد,دار الكتب اليمنية 

                   الزهر والحجر:التمرد الشيعي في اليمن وموقع األقليات الشيعية في السيناريو الجديد,عادل

 م2007األحمدي,مركز نشوان الحميري للدراسات والنشر,اليمن صنعاء,الطبعة الثانية

                     وسوعة الرد على الرافضة(.سلسلة األحاديث الصحيحة, محمد ناصر الدين األلباني )ضمن م 

                      .الشيعة والتشيع, محمد جواد مغنية, دار الكتاب اللبناني 

                      صحيح البخاري, للبخاري, ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم, دار ابن كثير, بيروت

 م.1987

                     هـ.1423وري ,ألبي الحسين مسلم بن الحجاج , دار إحياء التراث ,بيروت, صحيح مسلم, للنيساب 

                  .في العمق الحوثي: النشأة واألهداف والتحوالت, عبد الواسع سعيد المخالفي, موقع نشوان نيوز 

http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A__
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                     خة الكترونية(.الكافي, للكليني , محمد بن يعقوب, تصحيح: نجم الدين اآلملي, )نس 

                    منهاج السنة النبوية,ابن تيمية,تحقيق:محمد رشيد سالم,مكتبة ابن تيمية,القاهرة,الطبعة

 هـ.1409الثانية,

                  هـ.1420, 4الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة, الندوة العالمية للشباب اإلسالمي. ط 

                             ,الملل والنحل. الشهرستاني, تحقيق: عبد األمير علي مهنا, وعلي حسن فاعور, دار المعرفة

 م.1990هـ, 1410, 1ط

                   , وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشيعة ,الحر العاملي,محمد بن الحسن, بيروت , الطبعة الرابعة

 هـ1394 

 والمواقع والمجالت اإللكترونية:القنوات الفضائية   

                     قناة الخليجية 

                      قناة المجد  

                      قناة المستقلة 

                       الجريدة االقتصادية اإللكترونية

www.aleqt.com/2009/12/18/article_318353.html 

                       جريدة الشرق األوسط, العدد السابق

www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno 

                      صحيفة مأرب برسhttp://marebpress.net/articles.php?id=2548 

                     مجلة الراصد اإللكتروني 

                     ,مركز الجزيرة للدراساتhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/A0081F3F-

000F - 

                     .مركز اإلمارات للدراسات واألبحاث اإلستراتيجية www.almajidcenter.org   

                      شبكة حضرموت للعربيةhttp://www.hdrmut.net/vb/192091-a- 

post770818.html . 

http://www.aleqt.com/2009/12/18/article_318353.html
http://www.aleqt.com/2009/12/18/article_318353.html
http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno
http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno
http://marebpress.net/articles.php?id=2548
http://www.almajidcenter.org/
http://www.hdrmut.net/vb/192091-a-%20post770818.html
http://www.hdrmut.net/vb/192091-a-%20post770818.html
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                     http://www.nashwannews.com/news.php?action=view&id=3054 

                     http://www.islamstory.com/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8% 

                     http://www.youtube.com/watch?v=YHnC0oFfN8w. 

                     http://www.youtube.com/watch?v=AHa-TOQ9Ai0 

                     http://www.youtube.com/watch?v=ZPN61MkSx5s  

                     http://www.youtube.com/watch?v=Pp4eYpVAnd4&feature=relate 

                     http://www.youtube.com/watch?v=DzvUrkR  

  

  

 الف رس
 

 3/ 2                                                                                     المقدمة :

 12/ 4                                                        نشأة الحوثيين   المبحث األول:

  4                                                                           التعريف بالحوثية:  

 4/5                                                                                نشأة الحوثية:

 5/6/7                                                                          أبرز شخصياتهم:

 7/8                                                                    منتدى الشباب المؤمن: 

 9                                                       األثنى عشرية و إستقطاب الزيدية: 

       10                                                     مظاهر تحول الحوثية لألثنى عشرية

 11/12                                                                   عقائد األثنى عشرية:

   26/ 13                                                      المبحث الثاني: عقائد الحوثيين: 

 13/14/15                                                             اإلمامة والرد عليهم : 

 15/16/17                                                    المهدي المنتظر والرد عليهم: 

 18/19/20                       ن والرد عليهم :التنقص من الصحابة وأمهات المؤمني

http://www.islamstory.com/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%B7%25
http://www.youtube.com/watch?v=YHnC0oFfN8w
http://www.youtube.com/watch?v=AHa-TOQ9Ai0
http://www.youtube.com/watch?v=ZPN61MkSx5s
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A__
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 22/23/ 21                                      ما يترتب على عداء الحوثية ألهل السنة: 

 24/25/26                                                                اإلحتفال بيوم الغدير :

 26/32                                  وسبل مواجهتهم:المبحث الثالث: خطر الحوثيين 

 28/ 27                                                                  عالقة الحوثيين بإيران

 28                                                                        دعم صوفي للحوثية: 

 29                                                                             أهداف الحوثيين:

  30                                                                     نظرة أهل العلم للحوثية

 31/32                                                                            سبل المواجهة:

   33                                                                                       الخاتمة: 

 34/35                                                                                    المراجع:

 36/37                                                                                    الفهرس:

  

 
 . 376/  6  فتح الباري في شرح صحيح البخاري ,   ([1])

 .18الملطلي , التنبيه والرد , 1/174أنظر في التشيع وفرقة : الشهرستاني , الملل والنحل ,   ([2])

المحسةن الرافعةي , أبعةاد التحةالف الرافضةي الصةليبي   عبةد,  346ص  11انظر ابن كثير , البداية والنهايةة,ج   ([3])

 في العراق وآثاره على المنطقة.

 -698ه / 122-80)  –رضي هللا عنهما  –( ترجع الزيدية إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي  [4]

من عقائدهم :يجيز الزيدية أن يكون اإلمام في كل أوالد فاطمة, سواًء كانوا من نسل اإلمام الحسن أم من نسل  م(740

اإلمام الحسين. اإلمامة لديهم ليست بالنص, ويتم اختيار اإلمام من قبل أهل الحل والعقد. ويجيزون إمامة المفضول مع 

ود أكثر من إمام في وقت واحد في قطرين مختلفين. يقّرون خالفة أبي بكر وعمر, يميلون وجود األفضل؛ ويجيزون وج

إلى االعتزال فيما يتعلق بالعقيدة في هللا تعالى والقضاء والقدر. يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار. انظر: 

سن األشعري, مقاالت اإلسالميين, , أبي الح252, البغدادي, الفرق بين الفرق,61/ص1الشهرستاني, الملل والنحل, 

 .إسماعيل األكوع, الزيدية, د. محمد أبو زهره, اإلمام زيد,1/144

http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftnref4
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هـ. تكفر الجارودية الصحابة, 105عام  تنسب إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني األعمى الكوفي المتوفى  ( [5]

وتعد من غالة الزيدية, وهم في الحقيقة روافض؛ ومن مذهبهم أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة اإلمام علي بن أبي 

 طالب لمخالفتهم النص الوارد عليه "الحق اإللهي آلل البيت في الحكم".

 ([6])    ً علةى الخصةوص, وقةالوا بإمامتةه وخالفتةه  -رضةي هللا عنةه  -األثنى عشرية :")الشيعة هم الةذين شةايعوا عليةا

نصاً ووصية, إمةا جليةاً, وإمةا خفيةاً, واعتقةدوا أن اإلمامةة ال تخةرج مةن أوالده, وإن خرجةت فةبظلم يكةون مةن غيةره, أو 

ضةةية بتقيةةة مةةن عنةةده. وقةةالوا: ليسةةت اإلمامةةة قضةةية مصةةلحيه تنةةاط باختيةةار العامةةة وينتصةةب اإلمةةام بنصةةبهم, بةةل هةةي ق

أصولية, وهي ركن الدين ال يجةوز للرسةل علةيهم السةالم إغفالةه وإهمالةه, وال تفويضةه إلةى العامةة وإرسةاله. ويجمعهةم 

القةةول بوجةةوب التعيةةين والتنصةةيص, وثبةةوت عصةةمة األنبيةةاء واألئمةةة وجوبةةاً عةةن الكبةةائر والصةةغائر. والقةةول بةةالتولي 

 .146/ 1هم بعض الزيدية في ذلك( الشهرستاني , الملل والنحل , إال في حال التقية, ويخالف  والتبري قوالً وفعالً 

انظر: أحمد الدغشي, الحوثيين ) الظاهرة الحوثية (, قصة الحوثيين, راغب السرجاني) مقال على موقع راغب    ([7])

 السرجاني, جيمي ويلز, ويكبيديا الموسوعة الحرة االلكترونية, )مصطلح الحوثيين(.

, فيصل مكرم , ) الحسابات والمناكفات الحزبيةة دفعةت بةالحوثي إلةى  6الدغشي, الظاهرة الحوثية, صد. أحمد    ([8])

م ( , جريةةةدة الرشةةةد, العةةةدد 2004/  8/  12واجهةةةة األحةةةداث الدمويةةةة فةةةي الةةةيمن (( مقةةةال بصةةةحيفة الحيةةةاة ) 

لةزعيم الشةيعي فةي الةيمن, م( , محمةد الخةامري, البةدايات األولةى لتطةرف ا2004/  22/7)     عشر      الخامس

 مقال في موقع إيالف على الشبكة العنكبوتية.

البد أن ينقم ألن المعتزلة ال تعادي الصحابة كما يقول القاضي عبد الجبار:) فاعلم أن المتقدمين من المعتزلة [9]) 

؛االنتصار, 767ـ766ذهبوا إلى أن أفضل الناس بعد رسول هللا أبو بكر ثم عثمان ثم علي(شرح األصول الخمسة, ص

  139للخياط, ص.

 كما يرى هو لكن الصحيح إن المعتزلة بعيده عن مذهب السلف .   ([10])

المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء, الذي اعتزل مجلس الحسن البصري, وقال إن مرتكب الكبيرة في منزلة بةين    ([11])

لصةفات, والعةدل والمقصةود بةه قيةاس أحكةام هللا علةى مةا المنزلتين. وللمعتزلة خمسة أصول هي : التوحيد ويعني نفةي ا

يقتضيه الفعل والحكمة, وبناء عليه نفوا أموراً أخةرى وأحبةوا أخةرى, فقةالوا إن العبةاد خةالقون أفعةالهم, وأيضةا أوجبةوا 

بةل فةي منزلةة على هللا فعل األصلح واألفضل, ومن أصولهم المنزلة بين المنزلتين أي الفاسق ال يسةمى مؤمنةاً وال كةافراً 

http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftnref5
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftnref5
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بين المنزلتين, فإن تاب رجةع إلةى إيمانةه, وإن مةات مصةراً علةى كفةره فهةو خالةد مخلةد فةي النةار, ومةن أصةولهم الوعةد 

والوعيد: والمقصود إنفاذ الوعد في اآلخرة على أصحاب الكبائر, وأن هللا ال يقبل فيهم شفاعة, وال يخرج أحداً منهم من 

دخل أهل الجنةة الجنةة ومةن أصةولهم: األمةر بةالمعروف والنهةي عةن المنكةر ويعنةي: قتةال النار, وعلى هللا إنفاذ وعده وي

أئمةةة الجةةور لمجةةرد فسةةقهم والخةةروج علةةيهم وعمومةةاً المعتزلةةة يقةةدمون العقةةل علةةى النقةةل. انظةةر: الشهرسةةتاني, الملةةك 

ار والرد على ابن الروانةدي, , أبي الحسن الخياط, االنتص115-112, البغدادي, الفرق بين الفرق, 40 – 39  والنحل,

 , وانظر: زهدي جار هللا, المعتزلة, طارق عبد الحكيم, المعتزلة بين القديم والحديث.126

لقةد تةم حجةب الموقةع مةن الشةبكة العنكبوتيةة)حاليا(؛ ألنةه دأب فةي نشةر أخبةار وتصةريحات مغلوطةة ومجانبةةة    ([12])

قرار المملكةةة و التثبةةيط مةةن حةةزم القةةوات السةةعودية فةةي للصةةحة ونشةةر مقةةاطع فيةةديو تهةةدف لزعزعةةة أمةةن و اسةةت

معاركهم ضد الحوثيين ونشر الرعب في قلوب المواطنين وزرع الفتنة بين الةدول وبةين السةعودية مةن خةالل حةرب 

 إعالمية يتبناها الموقع.

صةنعاني, الحةرب فةي , عبةد هللا محمةد ال 3,  2, 1انظر: د/ عبد الواسع المخالفي , فةي العمةق الحةوثي, ص    ([13])

 30-6, د. أحمد الدغشي, ) الحوثيون (, ص80إلى ص 5من ص 1صعدة من أول صيحة إلى أخر طلقة, ج

 أحمد الدغشي , الحوثيون , ص ) بتصرف (   ([14])

نقةالً عةن: موقةع الحةوثيين علةى  14, د , أحمد الدغشةي ) الحوثيةون (, ص33انظر الحرب على صعدة , ص   ([15])

, لقةد كةان يلقةى  163 – 135نكبوتية, عادل األحمدي , الزهر والحجر ) التمرد الشيعي في الةيمن ( صالشبكة الع

منتدى الشباب المؤمن دعماً من الحكومة اليمنية بقيادة الةرئيس علةي عبةد هللا صةالح سةعياً منةه إلحةداث نوعةاً مةن 

ب السةني الةذي كةان ينتشةر انتشةاراً عظيمةاً, التوازن بين المذاهب واألحزاب, وأراد أيضاً أن تتقوى بهم ضةد المةذه

, 35ص 2وبسبب دعم المنتدى وزيادة الثقة به ظهر لهم منه ما ظهر من الخطةورة والفسةاد. الحةرب فةي صةعدة ج

مركةةةةةةةةةةز الجزيةةةةةةةةةةرة   (الصةةةةةةةةةةراع مةةةةةةةةةةع الحةةةةةةةةةةوثيين, جةةةةةةةةةةذور المشةةةةةةةةةةكل وآفةةةةةةةةةةاق الحةةةةةةةةةةلوانظةةةةةةةةةةر: )

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A0081F3F-000F-48B4-AC7Dللدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات,

3FDD9F4F9670.htm 

الصةادر عةن مجلةة البيةان  , أنةور قاسةم الخضةري, تمةرد الحةوثي فةي الةيمن, مقةال التقريةر االرتيةادي االسةتراتيجي (2)

, نشةأ كمجموعةة تقةاوم لبنةان فةي  وعسةكري سياسةي و حةزب هللا هةو حةزب .399هةـ ص  1427اإلصدار الثالث 

وعقيةدة حةةزب هللا هةي عقيةدة الشةيعة اإلماميةة األثنةةي   1982لجنةوب لبنةان عةام  اإلسةرائيلي االحةتالل العسةكري

 عشرية. وسيأتي ذكر عقائد األثني عشرية بالتفصيل.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84


- 245 - 
 

ة نظرة عداء وكراهية وذلةك ألن الزيديةة المعتدلةة ال تطعةن فةي الصةحابة بينمةا األثنةي (تنظر األثني عشرية للزيدي[16])

ولذلك فإن الشةيعة األثنةي عشةرية يكفةرون الزيديةة يقةول المجلسةي أكبةر علمةائهم:)إن كتةب   عشرية تطعن في الصحابة

عةاد سةيقتل البتريةة مةن الزيديةة فمةن  . كمةا إن مهةديهم المنتظةر إذا 43/37أخبارنا مليئة بتكفير الزيدية( بحار األنةوار:

نصوصهم )) إذا قام القائم إلى الكوفة فيخرج منها بضةعة عشةر أالف أنفةس يةدعون البتريةة علةيهم السةالح فيقولةون لةه 

أرجع من حيث جئت فال حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتةى يةأتي علةى أخةرهم(( المجلسةي, بحةار األنةوار, 

338. 

ثورة الخمينية : هي ثورة شيعية تنسب لمصطفى خمين الهندي, وكانت ثورة انقالبية علةى الشةاه فةي إيةران ال   ([17])

حققت نجاحاً جعله يحاول نشر هذه الثورة في أماكن أخةرى مةن دول الجةوار كةالعراق ولبنةان ودول الخلةيج العربةي 

ة كفةار يجةب قةتلهم وتغييةر ديةنهم إلةى ديةن بما سماه تصدير الثةورة, وهةذه الثةورة نابعةة مةن عقيةدة بةأن أهةل السةن

, د. ناصةر القفةاري, 44الشيعة. انظر : د. موسى الموسوي,الثورة البائسة, أحمد األفغاني, سةراب فةي إيةران, ص

 بروتوكوالت آيات قم .

 ,د.محمد الزغبي, حتى ال تكون فتنة, برنامج على قناة الخليجية.6انظر: في العمق الحوثي, ص   ([18])

( يروي أحد اليمنيين قصة حصلت له مع ابن أخيه يقول: إنني زيدي وعائلتي كلها زيديه , وال نشعر بأي فرق [19])

بيننا وبين أهل السنة ولي ابن أخ ألتحق بجامعة طهران فعاد وانخرط في جماعة الحوثيين وأخذ يكفرني أنا عمه الذي 

أولياء أمور الطالب   هـ. وأيضا أشتكى بعض1430عام 77لعددكانت صلتي به قوية. انظر: مجلة الراصد اإللكترونية ,ا

من أن بعض المدرسين ممن تخصصهم علمي يقومون بتدريس أبنائهم دين األثنى عشرية.انظر: الحرب على 

 13صعدة,ص ,

, 40-39, الحةةةرب فةةةي صةةةعدة,ص198-196, الزهةةةر و ا لحجةةةر, ص726انظةةةر: فةةةي العمةةةق الحةةةوثي, ص   ([20])

 .164اليمن)األطماع المذهبية في ظل التحوالت الدولية(,الحوثية في 

ومن مظاهر تأثرهم باألنثى عشرية يقول الشيخ محمد الزغبي: إنه تولى بعض شؤون األوقاف وزيرا كان يسافر إليةران 

يؤذن من منزلةه ويقةول :أشةهد أن علةي ولةي هللا, حةي علةى خيةر العمةل كمةا يفعةل األثنةى   فأمر رجال في صعده أن

رية . وكان أهل الزيدية والسنة يضحكون منه حتى تحول هةذا البيةت إلةى حسةينية عظيمةة يخةرج منهةا السةالح عش

علةةةةةةةةةى قنةةةةةةةةةاة الخليجيةةةةةةةةةة.   والعتةةةةةةةةةاد. انظةةةةةةةةةر سلسةةةةةةةةةلة )حتةةةةةةةةةى ال تكةةةةةةةةةون فتنةةةةةةةةةة:الحوثيون والشةةةةةةةةةيعة(

http://www.mashahd.net/view_video.php?viewkey=b0ba8eaae27760bd98c6 
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آل الغطاء,أصل الشيعة وأصةولها. جعفةر السبحاني,أضةواء علةى عقائةد الشةيعة األماميةة, صةالح محمد كاشف    ([21])

الورداني,عقائد السةنة وعقائةد الشةيعة,محمد جةواد مغنية,الشةيعة والتشةيع. موسةوعة آل البيةت اإللكترونيةة. وأنظةر فةي 

 الرد على عقائد الشيعة: موسوعة الرد على الرافضة.

 .1/3ين,الحلي, األلف   ([22])

 .351-25/350المجلسي, بحار األنوار    ([23])

 . 643- 2انظر : الكليني, أصول الكافي ج   ( [24])

 .188, 33الطبرسي ,فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب, ص   ([25])

 ..519المجلسي, بحار األنوار   ([26])

 . 247/ 7المجلسي ,بحار األنوار ج   6/11, ورجال الكشي  2/244الكافي ج   ([27])

 .2/222أصول الكافي ج   ([28])

 .258الطوسي , الغيبة    ([29])

 .347المجلسي, بحار األنوار,ص   ([30])

. عبةد الصةمد انظر: صالح الورداني , عقائد السنة وعقائد الشيعة. حسةين غيةب غالمةي, البخةاري وصةحيحه    ([31])

فسةترى العجةب  60_41ص1شاكر , نظرة عابرة إلى الصحاح الستة. وأقرأ أيضا : الحر العاملي , وسائل الشةيعة , ج 

 .من الشيعة وهم يقدحون في الصحابة ورواياتهم

 .40أصول الكافي ,    ([32])

 356لصادقين ص ؛ مال فتح هللا كاشاني , تفسير منهج ا341ص 2انظر: منتهى اآلمال , ج   ([33])

 .15ص عجالة حسنة, ترجمة رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي     

 .125ص31؛المجلسي, بحار األنوار ,ج 2/29العاملي , الصراط المستقيم ج   ([34])
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 .292ص موسوعة األديان والفرق والمذاهب , الندوة العالمية للشباب,    ([35])

نقال عن حسين الحوثي,)الصرخة في وجه المستكبرين( محاضرة ألقاها في 66انظر: الحرب في صعده, ص   ([36])

   .134, الزهر والحجر) التمرد الشيعي في اليمن(, ص6,ص17/1/2007منتدى الشباب المؤمن بتاريخ: 

,تقرير: حسين الجرياني , وفي مقطع فيديو يأمر حسن الحوثي 9356األوسط اإللكترونية,العدد   جريدة الشرق   (2)

   .http://www.youtube.com/watch?v=YHnC0oFfN8wأتباعه أن يقبلوا قدميه ليدخلوا الجنة 

 .64_63صعده من أول صيحة)خلفية الفكر الحوثي( , ص    (3)

             .4/64ابن تيمية ,منهاج السنة النبوية    ([37])

وانظر لنصوص المهدية عند الشيعة:بحار األنوار ,ص 155/120علي خليفة الكوراني, عصر الظهور,   ([38])

380.                                                                       

           . 35الحرب في صعده, ص    ([39])

جريدة الشرق األوسط, العدد السابق    ([40])

www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno .           

. www.aleqt.com/2009/12/18/article_318353.htmlالجريدة االقتصادية اإللكترونية    ([41])

           

 كانون األول-ديسمبر 25صحيفة مأرب برس الجمعة   ([42])

ttp://marebpress.net/articles.php?id=2548 2009  -  ولألسف أن أكثر منتديات الشيعة اليمنية

وغيرها ترى فعال أن حرب اليمن بقيادة الحوثي هي فعال بشرى لظهور المهدي ويدافعون عن هذه العقيدة وانظر شبكة 

 حضرموت للعربية.

http://www.hdrmut.net/vb/192091-a- post770818.html .        

           (.2/117( والمسند )3/343( والترمذي )4/151انظر سنن أبي داود )  ([43])

http://www.hdrmut.net/vb/192091-a-%20post770818.html
http://www.hdrmut.net/vb/192091-a-%20post770818.html
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طلب  يحيى الحوثي حيث  وانظر لمقابلة أجرتها قناة المستقلة مع زعيم الحركة الحوثية في العصر الحاضر  ([44])

منه المذيع أن يترضى على أبي بكر وعمر فقال أن هذا ليس مجاله وقال أنا ال أحبهم وال أكرههم وال أترضى وال 

 أسبهم ولما طلب منه المذيع مرة أخرى أن يترضى عنهم قال الحوثي: ما رأيك فيمن ظلم فاطمة.

http://www.youtube.com/watch?v=AHa-TOQ9Ai0          

؟ ال والذي فلق الحبة  هنا سؤال للحوثيين والذي يفعلونه و يعتقدونه هل هو على منهج و سنة المصطفى  [45] )

 وبرأ النسمة.

( أن هذا القول يُنافي ويُعارض حقيقة تكفل هللا تعالى بحفظ دينه وكتابه مما يؤكد بطالن تلك الدعوى المجافية  ( [46]

 للحق

م 9/3/200نقال عن محاضرة الحوثي بتاريخ124’76انظر لجميع النصوص السابقة: الحرب في صعده,ص  ([47])

( وقد شاهدت وسمعت بعض التحقيقات 60لمائدة ,ص , وسورة ا17)دروس من هدي القرآن سورة آل عمران , ص 

بالترضي على الصحابة وعلى عائشة_رضوان هللا عليهم_ فلم  مع الحوثيين المقبوض عليهم وقد طلب المحقق منهم 

يرض الحوثيين وقالوا إنهم قتلت علي ال يجوز الترضي عنهم وأيضاً عندما سأل أحدهم عن بعض علماء اليمن قال ال 

سيدي بدر= =الدين وسيدي حسين وأنا أرى أن سيدي حسين والرسول واحد وهذا دليل على مدى جهلهم أعلم إال 

 25و15والتغرير بهؤالء الذين لم تتجاوز أعمارهم مابين 

http://www.youtube.com/watch?v=ZPN61MkSx5s .      

           .416/ 1رواه أحمد  ([48])

 ( رواه البخاري ومسلم. [49])

        (.4/1964(, ومسلم في صحيحه)7/3(, )259-5/258رواه البخاري في صحيحه )  ([50])

        (. 127رواه البخاري )  ([51])

          (.49رواه الخطيب البغدادي بسنده في الكفاية, ص )  ([52])

يبة,مقال بصحيفة الرشد نقال عن) الحوثي األب ومستقبل الفتنة( لمحمد عيضة ش 20الحرب في صعده, ص  ([53])

 .33العدد  2007/ 2/4اليمينية , تاريخ 

http://www.youtube.com/watch?v=AHa-TOQ9Ai0
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftnref46
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftnref46
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 .132, ص  2الحرب في صعده, ج  ([54])

( ليس هذا 17نقال عن ) دروس من هدي القرآن :مسؤولية طالب العلم ,ص 79أنظر: الحرب في صعدة ,ص  ([55])

وني من ضم يدي في الصالة ورفع فحسب فيروي أحد اليمنيين وكان محبوسا عندهم لمدة ثالث أشهر ويقول منع

يدي في القنوت قالوا هذا يبطل الصالة وتكبر بين يدي هللا ويقول يعاملونا معاملة سيئة ويطعمونا طعام الدجاج 

ويمنعونا من الصالة في وقتها ويقدحون ويسبون الصحابة _رضي هللا عنهم_ويأمرون كبار السن بأن يهبونهم 

يدفعوا زكاة الخمس لهم. انظر: بناتهم على سبيل المتعة. وأن 

http://www.youtube.com/watch?v=Pp4eYpVAnd4&feature=related  وانظر في

 السنة:شبكة أنصار أهل السنة :   معاملة الحوثيين ألهل

http://www.ansaaar.com/vb/showthread.php?t=63709. 

 16845( مسند اإلمام أحمد:رقم الحديث [56]

( هؤالء العلماء كانوا زيدية, وعادوا لمذهب السلف وبينوا عوار الزيدية والجارودية فهل يقتدي الحوثية [57])

 وأمثالهم بأسالفهم ويعودوا للحق أسأل هللا تعالى أن يهديهم للحق إنه ولي ذلك والقادر عليه... 

وهو مشهور باسم غدير 260ن مكة نسبة إلى غدير خم وهو موضع بين مكة والمدينة , يبعد ع  الغدير:  ([58])

      خم.

نقال عن )حديث الوالية,خطبة ألقاها حسين الحوثي بمناسبة اإلحتفال بعيد 60الحرب على صعده,  ([59])

      (..3و2هـ,ص18/12/1423الغدير)

   .7/319  منهاج السنة النبوية  ([60])

 .1750لباني ,سلسلة األحاديث الصحيحة , , األ 3713أنظر: تحفة األحوذي شرح الترمذي حديث   ([61])

إيران بتدريس كتاب )تحرير األفكار من تقليد األشرار( لبدر الدين الحوثي, وفيه يرفض   وفي المقابل تقوم ( [62]

   ن تقليدهم. وانظر هذا الكتاب ضمن موسوعة آل البيت الشيعية.فتاوى الزيدية وينهى ع

ومن هذا مداخلة على قناة المستقلة لشيخ شيعي يقول:) نحن شيعة آل البيت لدينا طموح ليس له حد ونسعى [63])  ) 

لتمدد في كل اآلفاق وإخواننا الحوثيين مسعى من مساعينا وسوف يكونون الطوق الذي يسعى لتمددنا على كل منطقة 

http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftnref56
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftnref56
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftnref62
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftnref62
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ى إلى رئاسة األمة اإلسالمية بقيادة المرجعية في ونحن نسعى للسيطرة على الشام والعراق واليمن والجزيرة نحن نسع

المدد وقم نحن استلمنا العراق والخليج هو الثاني فبغداد اليوم والحجاز الغد( انظر: برنامج منبر المستقلة حلقة ) فتوى 

السيستاني آفاق التقريب بين المذاهب اإلسالمية( 

http://www.youtube.com/watch?v=DzvUrkRB0IM  

؛ د/أحمد نوفل,ظاهرة الحوثيين واستغالل الدين ,مقال بمجلة 4,5( أنظر: في العمق الحوثي,ص[64])

؛ د/سعد البريك ,)الحوثيون وإيران فضائح وحقائق( برنامج على قناة المجد, 77هـالعدد11/1340الراصد

 م 2009نبغي كسرها ( مقال بجريدة الشرق األوسط,السبت وانظر:)الحوثيون ذراع ي

 .2/584( الذهبي , ميزان االعتدال [65])

 . )( فيصل البعداني ,كيف يواجه الحوثيون في اليمن. )لقاء مع ا/ فيصل على قناة المجد[66])

صلواتهم وفي هللا, في  (الصوفيون:: جماعات اشتهروا بإحداث طرق في العبادة والتنسك ما شرعها[67])

 أذكارهم,وفي عقائدهم يقال لهم الصوفية. انظر: صابر طعيمه, الصوفية:معتقدا ومسلكا.

وحقيقة ال توجد مصادر أخرى تؤكد ذلك بل  www.islamonline.net/servlet/Satellite (انظر:[68])

مع الحوثيين ضد الدولة البعض ينفي وجود عالقة على أساس أن الدولة تدعم الصوفيين وليس من صالحهم الوقوف 

لما طلب المصالحة مع الدولة تقدم بعدة بنود للمصالحة منها  2004حتى ال يتوقف الدعم . كما أن بدر الدين في عام 

    19أن يبنى لهم جامعة على غرار جامعة األحقاف الصوفية باليمن .انظر: الحوثيين) الظاهرة الحوثية(,

( عندما نتكلم عن الخطورة فنقصد الحوثيين أما أخواننا من أهل اليمن فإننا نحبهم ونواليهم كيف ال وقد قال [69]

اإليمان يمان, والفقه جاء أهل اليمن ُهم أرق أفئدة, ( الرسول _صلى هللا عليه وسلم_ عندما أقبل عليه وفد اليمن 

 يمان, والحكمة يمانية(, رواه مسلم.

؛ محمد عزان أبو راس , قراءة لنشأة الحوثية وأهدافها 5, 4انظر: في العمق الحوثي,ص  ( [70])

؛ وانظر:موقع الدكتور سعد البريك ,مقالة بعنوان:) ماذا يريد الحوثيون من األراضي السعودية( 70ومستقبلها,ص

 ر:عائض القرني بعنوان :)الحوثيون( على الشبكة العنكبوتية.؛مدونة الدكتو

http://www.youtube.com/watch?v=DzvUrkRB0IM
http://www.youtube.com/watch?v=DzvUrkRB0IM
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftnref69
http://www.alrashead.net/index.php?derid=1630&partd=23#_ftnref69
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م. وراجع :بيان علماء المملكة حول اعتداء 2009-11-9في حديث لجريدة "عكاظ" السعودية يوم االثنين  [71] ) 

 الحوثية ومن ضمن هؤالء العلماء الدكتور الفاضل عبد هللا الدميجي,

http://www.taibanews.com/inf/news.php?action=show&id=4011   

 بالنسبة للتوصيات فـأنا أوصي بتطبيق ما جاء في باب سبل المواجهة . [72] ) 

وهي أيلًا حركة نيانية لعا هاي  المو  ألرريكا، المو  إلنرائيب، اللعنرة علرج الي رود، النصرر لإلنر م . وهرذا 
الشعا  رن و  ة ن ر الكاتا  ميب وا يبا  علي  يي ااهر ج يمن رنا ذاَ الذا يحا أرريكرا أو يحرا الي رود، 

ل رْو ))ا  ت ِجدج ق ْوًرا يج خا ة بعد أف نمعنا قول هللا تعالجي  رول  ج و  نج راده َّللاه  و    ْؤِرنجوف  ِباَّللهِ و اْلي ْوِم اْ"ِخِر يجو اَدوف  ر ْن ح 
رراف  و أ   يم  ت ررا  ِيرري قجلجرروِمِ مج اإلِْ ْم أجول ِئرر   ك  ت  ج ِشررير  ْم أ ْو ع  هجْم أ ْو ِإْخررو ان  ج رراء  هجْم أ ْو أ ْ ن  رراء  مْ   ررانجوا  ب  يجررْدِخلج ج وحم ِرْنرر ج و  هجْم ِ رررج  يهررد 

ْنر ج أجول ِئر   ِحرْز ج َّللاهِ  روا ع  ْم و    ج رْن ج ج ع  ِ ري  َّللاه را    اِلرِدين  ِيي   را ج خ  را اأْل ْن   نها م ت ْجرِرا ِررْن ت ْحِت    أ ا  ِإفه ِحرْز   َّللاهِ هجرمج   
)) وف   [.22]المجادلةي  اْلمجْفِلحج

الحركرة المعلنرة.. لرو كراف هرذا الشرعا   وا ل  وا  يا أنر  لرو كراف هرذا الشرعا  المريرول والرذا يلدرص أهرداف
يصدق  الواقع ويش د ل ، لكاف لقي تعايفًا وتشجيعًا رن كثير رن النراس النراقمين علرج أرريكرا، والمترذررين ررن 
الم ما، وعداوت ا، وحرم ا علج اإلنر م والم،رلمين، لكرن المشراهد أف خدعرة هرذا الشرعا  لرم تنارِب علرج كثيرر 

 رن الناس ل،ببيني

يبرررز با نرر  رررن خرر ل تكررذيا الواقررع لرر ج ألنرر  لررم يحررَر عنررد أرريكررا رجرررد الشررعو  مرراي ارراهر وا ررحي أواه
المحتمب بالدار،  رب الحرال كمرا قرال ال،رفير األرريكري يري الريمني  لريس كرب ررا يقرال حقيقرة ،  رب اعترراف أحرد 

ننررا رررن لررعا  المررو  ألرريكررا زعمرراء الحوثيررة يرري الدررا ع علررج لالررة قنرراة الجزيرررة عنرردرا قررالي  رررا يقولرر  إخوا
المو  إلنرائيب ك م... الحمد ن أرريكا رو ودة وإنرائيب رو ودة . ومالفعب هو رجرد كر م ألننرا نررا الحروثيين 
قد نلم رن إيذائ ا كب أرريكري وكرب ي رودا، و ربي  رامه أذاهرا علرج اليمنيرين يري  رعدة وحجرة والجروف، ولرو 

ة ررن القلررا لكنررا و رردنا أقرب رررا يمكررن أف تعملر  أف تررد ع الحوثيررة  ررمن  انري أرريكررا لررعر  ولرو  ن،رربة  ررئيل
قائمة اإل ها ، خا ة وقد يلبي الحكوررة اليمنيرة ذلر  ولرم ي،رتجا ل را. وييرر ذلر  ررن المبرر ا  الكثيررة التري 

 ياول  يان ا.

لكتررا  وال،ررنة أف الونررائب المعلررن عن ررا أيلررًا لتحقيررا ذلكررم الشررعا  ونررائب رنحريررة ومايلررة  ررنص اثاني مرراي 
وإ مررال علمرراء األرررة، واعتبا هررا والعمررب   ررا نرريؤدا إلررج رفانررد ا أقررول ر،رراوية أو  ا حررة..  ررب إلررج رفانررد 
رحققة، ولذل  يالونائب إف كاني رو وية بما ذكرنرا وترؤدا إلرج رفانرد رحققرة كمرا  ينرا ي ري ونرائب رمنوعرة 

 لرعًا وعريًا.
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ايب، ونجزم بأن م لن يصلوا إلرج تحقيرا أهرداي م المعلنرة والملرمنة رن هذ  المقدرة نثبي أف لعا  الحوثيين ب
الحرب والمدررع  -بح،را تصرريحات م-يي هرذا الشرعا  ب،ربا أن رم انرتعملوا ونريلة وحيردة ا ييرر يرروف يي را 

والاريا لتحقيا أهداي م، يإذا ثبي با ف هذ  الونيلة وعدم لررعيت ا، وكون را ترؤدا إلرج نترائج و ثرا  رردررة، 
،كو  عن هذ  الحركة وترك ا تملي يي تحقيا هذا الشعا   ب ورعاونت  علج تحقيق را  رر  ررن الجنروف، يال

حيث أف الو ول إلج هذا ال دف وتحقيق  ومتل  الونيلة نريئة الرذكر رحققرة المفانرد، نريجعب رصرلحة تحريرر 
الي ا تقررا ف بالمفانررد القرردس رررن اانررتعما  الي ررود، ورصررلحة التحررر  رررن ال يمنررة األرريكيررة  و ررع ا الحرر

الع يمة الكبيرة التي نتلحا األرة إف هي  دقي الحوثي ونا  يي تحقيا هذا الشعا  ومالونيلة الوحيردة التري 
 اعتمدها ونص علي ا.

تحريررر القرردس والررتدلص رررن هيمنررة العرردو رقصررد لرررعي ويايررة نبيلررة، وا يمكررن أف يررتم تحقيقرر  إا  ونررائب 
قر ف وال،نة ويي كتا العلماء قديمًا وحديثًا، وليس رن ا كمرا نعلرم هرذ  الونريلة رشروعة رنصوص علي ا يي ال

الدبيثة ال،يئة التي نص علي ا الحوثيروف واعتمردوهاج ذلر  أف الحروثيين وعلرج ل،راف زعريم م المؤنرس ح،رين 
وف بالحرب يصررح -ومح،ا ر زر  ورحا رات  التري تعرد المن جيرة الثقاييرة والدعويرة للحركرة الحوثيرة-الحوثي 

للدروع رن هيمنة أرريكا وإنرائيب، وين  روف لونيلة يعدون ا هارة ل زيمت ما وك،ر لوكت ما. هذا الحرب الرذا 
نررص عليرر  ح،ررين الحرروثي يرري أ ثررر رررن رو ررع رررن د ونرر  ورحا رررات  هررو رررن  عررب رررن هررذ  الحركررة ييررر 

م إلررج هررذ  الحركررة رنب رررًا بشررعا ات ا رقبولررة لرردا يالررا الشررعا اليمنرري الم،ررلم، وحتررج أف كثيرررًا رمررن ترررا  انلرر
إررا نتيجرة الج رب   رذ  الحركرة -ودعوت ا العصبية وال،ر لية، أو يمعرًا يري المرال اإليرانري المترديا إلي را، تررا  

يت ررر  رررن ااعتررراف   ررذ  الونرريلة، وينكررر ن،رربت ا إلررج الحركررة، وينفي ررا عن ررا،  -ورأ م ررا أو انررتعماًا للتقيررة
رجرد ركايدا  نيانية، وأ اذيا إع رية. رما يدل ااهرًا علرج عردم قبرول الكثيرر ررن م لمثرب ويعتبر الت مة   ا 

هررذا الحررب ولمثررب هررذ  الونرريلة.. أتررد وف رررا هررو هررذا الحررب؟ ورررا هرري هررذ  الونرريلة؟ ورررا هرري ربررر ا  الحرروثي 
نرتتحقا ررن  رراء اعتبرا  اعتبا  هذ  الونيلة الوحيدة لتحقيا أهداي ؟ ورا هي ا"ثا  اإليجا ية والح،نة التي 

هذ  الونريلة؟ وررا هري المفانرد الع يمرة وا"ثرا  ال،ريئة التري نرتنتج إف تمكرن الروحي ررن تحقيرا هرذا ال ردف 
  واناة هذ  الونيلة؟

إف الحررب والشرررط الوحيررد وال ررام والمجرردا والفاعررب للررتدلص رررن ال يمنررة الصرر يوأرريكية  ررب وهزيمت ررا وك،ررر 
ن العمرين )أ ي بكر وعمر   ي هللا عن ما( ومغل ما وتكفيرهما، وانترزال الد يرة لوكت ا تتلدص يي البراءة ر

رن ما وت،ليم ا لعلري  رن أ ري يالرا الشردص الكاررب والمصرافج المدترا  ررن هللا ليكروف إراررًا وقائردًا وخليفرة 
ي زم الي رود ل ذ  األرة بعد نبي را، وررن ثرم ت،رلم ررن بعرد  أل نائر  حترج تصرب إلرج الحروثيج يرإف حصرب ذلر  نر

 ونتك،ر لوكة أرريكا.

 إذًاي هذا هو الحب الذا ا ثاني ل ، والذا عميي األرة عن  يوال هذ  القروف ب،با حب ا للعمرين وتولي ما. 
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قد يقالي رن أين ل  هذا الك م؟ أقولي إف هذا الك م لريس  ررمًا ررن الغيرا، وا هرو ررن برا  اات رام بالبايرب، 
حا را  الزعيم المؤنس لحركة أنصا  هللا ح،ين  رد  الردين الحروثي ررن خر ل ألررية إن  حقيقة رنقولة رن ر

 المحا را ، ورن خ ل الم زم التي يريي األلرية إلي ا وها م الدليبي

قالي  لكن قول ي )وقج هللا لرها( ليس  حيحًا، را زال لرها إلرج ا"ف، وررا زال لرر تلر  البيعرة التري قرال عن را 
لرررها إلررج ا"ف، ورررا زلنررا نحررن الم،ررلمين نعرراني رررن  ثا هررا إلررج ا"ف. هرري كانرري يارررة بشرركب )يلتررة( رررا زال 

عجيا، هي نبا المشكلة وهي المجع مِ ي عن حب المشكلة، ا يو د قلية رثل ا، أف تكروف هري نربا المشركلة، 
[   أا تررا 2-1صالمائردة الرد س األولي  - 1والذا يعمي علج أا تعرف حل را  ]المائردة، الرد س األولي صي

الم،لمين كيأ أن م لم ي،تايعوا حب إلكاليت م أ دًا، ألرم يكرن الم،رلموف نرنية وهرم رتولروف أل ري بكرر وعمرر؟ 
را انتااعوا أف يصلوا علج حب إي قًا يي قليت م هرذ  يري  رراع م ررع أعرداء اإلنر م، واألررة يري كرب نرنة 

ام الي ود، رن ع د أ ري بكرر إلرج ا"ف وهري ت ربو  يرب ت بو نحو األنفب  يب بعد  يب إلج أف و لي تحي أقد
[ يقولي   ا ثة أ ي بكر وعمر كاني هري نربا رشرا ب الم،رلمين، 2( صي1الد س ) -بعد  يب  ]نو ة المائدة 

ثم هي رن ياي علج أعين م عن أف يعريوا الدب والمدرع رن ا ، وهاهو يي هذا النص يشردص رشرا ب األررة 
لحب رن و  ة ن ر ، ويبدوا رن ك ر  أن  زع ف رن أرة رحمد التي يفلري عرن هرذ  علج رر العصو ، ويبين ا

الونيلة التي يدعو ل ا ولم تأخذ   ا، ثم تررا  يبرين أف األررة تو رلي إلي را لكن را  يلري أف تعمرب   را ويلرلي 
نرنة، ألي،ري  البقاء علرج هوان را، و ريعي تررا  أ  ر ا دوف أف تأخرذ   رذ  الونريلة قرالي  قبرب ألرأ وأ معمائرة

يترة يويلة ألأ وأ مع رائة ننة؟ والم،رلموف لرم يجل،روا  ل،رة واحردة ليناقشروا لمراذا؟ ررا هرو الدلرب؟ ررا الرذا 
حصب حتج أ بحنا علج هذا النحرو؟ كرب رائرة نرنة هبروط هبروط، وكرم قرد  راء ررن  ررما  ل ررة هرذ   ررم ا 

الصليبيوف ررن قبرب، والصرليبيوف يري الفتررا   الصليبيوف  رما  لديدة،  رم ا التتا  والمغول  رما  لديدة،
اانررتعما ية المتررأخرة، وهررذا  رررمة بعررد  رررمة حتررج أ رربحوا ا"ف تحرري أقرردام الي ررود، ولررم يجل،رروا ليناقشرروا 
الم،ألة رن  ديد، وير عوا إلج القر ف لين روا هب يير  حرب؟ هرب هرو و رع حرً ؟ هرب عرالج المشركلة هرذ ؟ هرب 

؟ أ دًا، ولن يتدلوا عن أ ري بكرر وعمرر حترج  خرر ذ ة ررن الرب د العرميرة، ولريس تحدث عن أنبا  هذ  المشكلة
 خررر ذ ة رررن أ و يل،رراين، حتررج  خررر ذ ة رررن ترررا  الرروين العرمرري، إلررج  خررر ذ ة ت،ررتعمر وت،ررتذل وتق ررر  

، وا [  الحب هنا لكن رن يتولج أبا بكر وعمر ا يررا حرً ، ا يعررف نربا المشركلة2]المائدة الد س األولي ص
يعرف حب المشكلة، ل ذا قلنا بالن،بة للشيعة هم علي م هم ررن يتبنروف العمرب بعًيردا عرن أولئر ج ألن رم هرم ررن 
يمكن أف يكونوا هم حز  هللا، نحرن لريس لردينا عوائرا ررن هرذا النرول، نحرن ا نحمرب أبرا بكرر علرج  نرا وعمرر 

يلبوا وق رروا وهرم أ ثرر عرددًا وأ ثرر عجردة ررن  [  والواقع ل د   ذا أن م16( صي1علج  نا  ]المائدة الد س )
إنرائيب، وهي داخب بر د الم،رلمين يق ررت م وأذلرت م وهرم أ ثرر عرددًا وأ ثرر عردةج ألن رم لرم يكونروا بم،رتوا أف 

 [.15-14( صي 1يكونوا حز  هللا  ]نو ة المائدة الد س )

وإذا نألنا ي لماذا؟ ي،يقولي ألن   رن يي قلب  ذ ة رن الواية أل ري بكرر وعمرر ا يمكرن أف ي تردا إلرج الاريرا 
ل رج اْلمجرْؤِرِنين  التي تجعل  يي ا رن أولئ  الذا و ف م هللا بقول ي  يجِحَبون  ج أ ِذلهرةم ع  ْم و  ْومم يجِحَب ج ج ِبق  ْوف  ي ْأِتي َّللاه ))ي ، 
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ِبيِب َّللاهِ((أ ِعزهةم ع   وف  ِيي ن  اِهدج رْن [، ولن يكوف رن حز  هللاج ألن  قال ييمرا بعردي 54]المائدةي ل ج اْلك اِيِرين  يجج  ر  ))و 
)) ول  ج و الهِذين   ر نجوا ي ِإفه ِحْز   َّللاهِ هجمج اْلغ اِلبجوف  نج له َّللاه  و     [.14[  ]المائدة، الد س األول صي 56]المائدةي  ي ت و 

ويريد الحوثي كما أثبي لنا بالمثال الواقعي كيأ أف أهب ال،نة هزر م الي ودج ألن رم يتولروف أبرا بكرر وعمرر، أف 
يزيد يقوا رثال  ال،ا ا بمثال واقعي  خر، لكن رن خ ل إثبا  أف رن يدلع رحبة أ ي بكرر وعمرر يإنر  يصربح 

ارية كما نراهم ا"ف، ألي،وا هم رتميرزوف ررن  رين ومجدا ة حز  هللا، ونينتصر علج الي ود ييقولي  الشيعة اإلر
العر   ميعًا بموقف م العالي رن  ين العر ؟ ألي،وا هم رن  يع  ؤون م رن  رين العرر  يري إيرراف ويري  نرو  
لبناف؟ رن لدي م واية اإلرام علي علي  ال، م، وننكوف نحن الزيدية  ديروف بأف نكوف أع م قروة ررن مج ألف 

هو أ ثر إيجا ية ررن وائ رم هرم ل رمج  -ييما نعتقد-علي علي  ال، م، وألهب البيي علي م ال، م  واءنا لإلرام
يتل  يقو لذ ة رن لذ ا  واية اإلرام علي أعات م هذا المقام العالي، يعنردرا ألقروا برأ ي بكرر وعمرر ررن يروق 

 [.17ولي صي  نوم م وتولوا اإلرام عليًا أ بحوا يي هذا المقام  ]المائدة الد س األ 

ولكي يصب إلج هذ  الونيلة قرام ح،رين الحروثي ومكرب ررا يملر  ررن قرد ا  خاا يرة ورفرردا  لغويرة بكيرب الرت م 
أل ي بكر وعمر، ومصو ة تقشعر ل ا األ داف، يلرم يردل بابرًا ررن أ روا  الرذم والتجرريح والتكفيرر واات رام بالتر رر، 

رقدا  يلب  علي ما، وكره  ل ما، وعمر  ن الداا  ل  ررن ذلر  والبواين ال،يئة إا ون،ب  إلي ما، رما ي  ر 
 ل  النصيا األوير، ييقولي  ... كرب نريئة يري هرذ  األررة، كرب الرم وقرع ل ررة، وكرب رعانراة وقعري األررة يي را 
الم،ئول عن ا أ و بكر وعمر وعثماف، عمر بالذا ج ألن  هو الم ندس للعمليرة كل را، هرو المرترا للعمليرة كل را 

 [.  1ا يتعلا بأ ي بكر....  ]المائدة، الد س األول صي ييم

ثم يؤكد ذل  ييقولي  إذًا كب  لية أ يبي   ا هذ  األرة، كب انحااط و لي إلي  هذ  األرة، كرب كا ثرة ررر  يري 
هذ  األرة بما يي ا كرم ء إف الم،ئول األول عن ا هو عمر، الم،ئول األول هو عمر قبب أ ي بكرر نف،ر ، قبرب 

[، ويحكررم علي مررا باللرر ل ييقررولي  ... كنررا ن،رركي رررع 3بكررر نف،رر ...   ]د وس رررن وحرري عالررو اء صيأ رري 
[،  رب 1ردائروف عا روف  رالوف  ]المائردة، الرد س الرابرع، صي -أاي الشيدين أبرا بكرر وعمرر-اعتقاد أن ما 

 ثة، وا يزال لررها إلرج يرا أف را ن،مي  نحن ال،نة بعصر الد ية الرالدة الحوثي يرا  عصر الشر، عصر الكا
ا"ف،  ب هي يارة بشكب عجيا، هي نبا المشركلة وهري نربا العمايرة عرن الحرب يقرالي لكن قولر ي )وقرج هللا 
لرها( لريس  رحيحًا، ررا زال لررها إلرج ا"ف، وررا زال لرر تلر  البيعرة التري قرال عن را )يلترة( ررا زال لررها إلرج 

هرا إلرج ا"ف. هري كانري ياررة بشركب عجيرا، هري نربا المشركلة ا"ف، ورا زلنا نحرن الم،رلمين نعراني ررن  ثا  
وهي المجع مِ ي عن حب المشكلة، ا يو د قلية رثل ا، أف تكوف هي نبا المشكلة، والذا يعمري علرج أا تعررف 

[، ويررزداد يرري عدوانرر  ييعتبرهمررا خررا  ين عررن رقتلررج اإليمرراف، ييقررولي 1حل ررا  ]المائرردة، الررد س األولي صي
يرري تررا ي  األرررة أف كررب أولئرر  الررذين حكمرروا الم،ررلمين  رردأ رررن أ رري بكررر أولئرر  الررذين حكمرروا  ولرريء ر حررظ 

خرا  ين عرن  -رن يير اإلرام علي )علي  ال، م( ورن يير أهب البيي ورن كانوا يي حكم م أيلاً -الم،لمين 
[، وررن 1ثراني صيرقتلج اإليماف، هم رن أ راعوا إيمراف األررة . ]يري ار ل دعراء ركرا م األخر ق، الرد س ال

لدة بغل  ين،ا ل مرا يعرً  لرم يجررؤ أحرد ررن قبلر  علرج ن،ربت  ل مرا ييقرولي  وهكرذا ررن ي تفروف ا"ف برأن م 
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يتولوف ال،لأ الصالح رمن قتب اإلرام علي ويايمة واإلرام الح،ن واإلرام الح،ين، يايمة نف،ر ا قتلري كمردًا، 
م بعد وياة والدها  نول هللا ) لوا  هللا علير  وعلرج  لر (، قتلي ق رًا وهي ترا هذا الدين يعصأ ب  رن أول يو 

لم تب  علج ]يدَ[، يدَ قلية تؤلم ا لكن لم تب  علي ا، ولم تمي كمدًا علرج يردَ، إنمرا راتري كمردًا علرج هرذ  
 [، يفايمة   ري هللا عن را علرج الرريم ررن أن را راتري روترًا يبيعيرًا إا أنر 5األرة  ]المائدة، الد س األول، صي

أعاد يحص  ثت ا يو د أن ا راتي رق و ة، وال،با يري روت را همرا أ رو بكرر وعمرر. ييرا ن كيرأ يفعرب الربغ  
بأهل  ... ويعمرب  اهردًا ويري أ ثرر ررن رو رع علرج إا ا همرا بم  رر المتر ررين والمكايردين والمرد رين لل،روء، 

  يري أيرام رر ر  يقرال ل رمي  هلرم  ييحكي قصة را ت،مي  الشيعة  رزية الدميس عندرا يلرا النبري ررن أ رحاب
أ تا لكم كتابًا لن تللوا بعد  ، ييصأ الدليفة الرالد عمر  ن الداا  بصرفة المتر رر الرذا  لر  أهرداف أخررا 
 رال أخرا، هو ا ي م  أرر األرة تلب أو ا تلب ييحول  رين الرنرول  رلج هللا علير  ونرلم ومرين كتابرة هرذا 

ة عمر أن  إن،اف ا ي م  أرر األررة، أنر  إن،راف ا يترألم ييمرا إذا  رلي األررة، الكتا ، ألم يكشأ لنا هنا نف،ي
إن  إن،اف يحول دوف كتابة كر م يحرول دوف  ر ل األررة، هرب هرذا إن،راف ي مر  يري أعمراق نف،ر  أررر األررة 

كرب ررن يري يلكر  وأرر الدين؟ ا. إذًا ي ذ  النوعية هي التي ا تصرلح إي قرًا أف تحمرب ل را ذ ة واء ... يعمرر و 
لي،وا أرناء علج األرة، وا يمكن أف يكونوا هرم األعر م الرذين تقتردا   رم األررة، وا يمكرن أف يؤيرد اإلنر م وا 

[، 20( صي2 تاب  وا  نول  أف تلتأ األرة حرول عمرر ويكروف علمرًا كمرا يصرنع ا"خرروف . ]المائردة الرد س )
الكلمرة  دعروا الر رب يقرد يلبر  الو رع  إا كداعيرة، بحيرث لرو  ب يحلب الكر م علرج أنراس أف عمرر ررا قرال تلر  

 تا الرنول الكتا  ييكوف عمر قد عمب  د  دعاية ر،ربقة بأنر  كتبر  يري أيرام رر ر  ير  يعمرب بر . ]المائردة 
))والرذين  رنروا الرذين يقيمروف [، ويدوف المحبين أل ي بكر وعمرر باللر ل المبرين ييقرولي 21( صي2الد س )

، يقول المف،روف ا"خروف يي تف،ير )وهم  ا عوف(ي أا )وهرم خالرعوف(، توف الزكاة وهم  ا عوف((الص ة ويؤ 
لكن تعال ياقرأها وأني رمن يدين  واية اإلرام علي علي  ال، م كم ترا يي ا رن أ وا  ال داية ررن  يرة واحردة، 

دررع رنر  وأنري  رال، تجعرب القرر ف حرمرًا ن لكن إذا لم يكن أرار  إا أبا بكر ي  يعاي  القر ف بكل  لريئًا  رب ت
نرربحان  وتعررالج، تدرررع وأنرري تعتقررد أف هللا نرربحان  وتعررالج رصررد  كررب ياحشررة وكررب الررم بقلررائ  وقررد  ...  

 [.14]المائدة الد س الثاني صي 

إذًاي يأني يا رن تحا أبا بكر وعمر يي  ر ل حترج ولرو كنري يري يريرا ال ردا..  رب وي  رر نقمتر  علرج  نري 
ور  وأتبال رذهب  رمن ا يوايقون  علج رذهب  الفاند، ييقولي  حصلي ااهرة يي أئمرة رترأخرين ررن الزيديرة، ق

حصب داخل م حركة وتلا  ، وألياء رن هذ ، هب نحرن أحر نرا أنف،رنا   رم، ونقرول نر م هللا علير  وهرو كراف 
نري عمارتر  كيرأ ررا كانري، أو يحمرب انرمًا  ذا؟ ا.ا ن م هللا علي  وهو علج بايب، ا نر م هللا علير  ولرو كا

 يفمررا كرراف، نحررن ا نتعررا أنف،ررنا بررأع م يرتكبرروف بررايً  ثررم نحرراول أف نغارري علرري م، هررذا لرريس رررن يريقتنررا 
إي قًا. رترج حصرب هرذا؟ عنرد رترأخرا الزيديرة عنردرا ارترد  إلري م ه ب رة ررن الرروائح الكري رة ررن  انرا لريعة 

ل،نية، وأ بحوا رتأثرين   م، يكانوا أع رًا رنحاين، وكاف  رال ييمرا  يرن م، لرم هؤاء، يدخب المعتزلة ودخب ا
يكن رثل   ين أئمة أهب البيي )علي م ال، م( ال،رابقين، يتدن،روا هرم ب،ربا ررا و رب إلري م، وألن رم لرم يكونروا 

النحرروج ألنرر  هررو   ررارلين، وا يمكررن أف يبلررغ   ررً  د  ررة كمررال بحيررث يمكررن أف يلرري أرررر األرررة، وهررو علررج هررذا



- 256 - 
 

( 1الررد س ) -أ ربح رترأثرًا بررا"خرين، أ ربح رتررأثرًا بمرا هرا  رررن  انرا أ رري بكرر وعمرر ولرريعت م  ] ل عمرراف 
 [.13صي

 ختارًا أقول للحوثيةي 

هررذ  الونرريلة الترري تن ررروف ل ررا وترو رروف ونرريلة بايلررة تنرراق  النصرروص الصررحيحة الصررريحة يرري القررر ف 
ة الصريحة الثا تة عن أئمة  ل البيي يلً  عن علماء األرة، ولرم يدرالف م وال،نة، وتناق  النصوص الصحيح
ولرن أنرتارد يري إيرراد نصروص  -وهي يرقة  ايلرية تتردثر بانرم الزيديرة-يي هذا إا  ايلي أو زيدا  ا ودا 

م القررر ف وال،ررنة ي رري رعلورررة ارراهرة لكررب ذا قلررا نررليم، وإنمررا أو د يرري هررذ  الداتمررة رقا نررة نررريعة  ررين كرر 
الحوثي ال ال ، وك م أئمة  ل البيي يي الدلفاء الرالدين وخا ة أ ي بكر وعمرج لي  ر لكب ررترا  بار ف ررا 

 يدعي  الحوثي وي،اد  وانحراي  وزيغ ي

يفي ن ج الب ية رن  وا   نالة بعث ا اإلرام علي لمعاوية   ي هللا عن مراي  وذكرر  أف هللا تعرالج ا تبرج لر  
-نًا أيرد  هللا   رم، يكرانوا يري رنرازل م عنرد  علرج قرد  يلرائل م يري اإلنر م، يكراف أيلرل م رن الم،لمين أعوا

يي اإلنر م، وأنصرح م ن ولرنرول  الدليفرة وخليفرة الدليفرة، ولعمررا إف ركان مرا يري اإلنر م لع ريم،  -زعمي
  ]لرررح ن ررج الب يررة  وإف المصررا    مررا لجرررح يرري اإلنرر م لررديد، يرحم مررا هللا و زاهمررا أح،ررن رررا عمررً ...

 ( ترقيم الشارلة[.76/ 15)

ويي كتا   خر قال ل ي  أررا بعردي يرإف  يعتري بالمدينرة لزرتر  وأنري بالشرامج ألنر  برايعني القروم الرذين برايعوا أبرا 
بكررر وعمررر وعثمرراف، علررج رررا  ويعرروا عليرر ، يلررم يكررن للشرراهد أف يدتررا ، وا للغائررا أف يرررد، وإنمررا الشررو ا 

نصا ، إذا ا تمعوا علج   ب ي،مو  إرارًا، كاف ذلر  ن   راج يرإف خررع ررن أرررهم خرا ع باعرن للم ا رين واأل 
أو  يبة  دو  إلج را خرع رن ، يرإف أ رج قراتلو  علرج اتبرال نربيب المرؤرنين، ووا  هللا ررا ترولج، ويصرلي    رنم 

 ( ترقيم الشارلة[.75/ 3وناء  رصيرًا  ]لرح ن ج الب ية )

اإلرام عليي  وإنما الشو ا للم ا رين واألنصا ، إذا ا تمعوا علج   ب ي،رمو  إراررًا، كراف ذلر  يان ر إلج ك م 
ن   ا ، والم ا رين واألنصا  اختا وا أبابكر وعمر وعثماف وعلي   ري هللا عرن الجميرع، واختيرا هم يير    را 

ثرة حرين قرالي  ولريء ر حرظ يري ترا ي  هللا. هذا ك م اإلررام علريت وكر م الحروثي ال الر  وتكفيرر  للدلفراء الث  
ررن ييرر اإلرررام -األررةي أف كرب أولئر  الرذين حكمروا الم،ررلمين  ردأ ررن أ ري بكرر أولئر  الررذين حكمروا الم،رلمين 

خرا  ين عرن رقتلرج اإليمراف، هرم ررن  -علي )علي  ال، م( ورن يير أهب البيي ورن كرانوا يري حكم رم أيلراً 
 [.1ركا م األخ ق، الد س الثاني صي أ اعوا إيماف األرة  ]يي ا ل دعاء

وقال اإلرام علي ورع  الزمير  ن العوام يي تبيين نبا تأخرهم عن  يعة أ ي بكر  وقال علج والزميري ررا يلربنا 
إا يي المشو ة، وإنا لنرا أبا بكر أحا الناس   ا، إن  لصاحا الغا ، وثراني اثنرين، وإنرا لنعررف لر  نرن ، ولقرد 

 ( ترقيم الشارلة[.50/ 2لج هللا علي  و ل  بالص ة وهو حي  ]لرح ن ج الب ية )أرر   نول هللا  
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هر( عرن اإلررام زيرد  رن علري قرالي  وأررا حرال زيرد  رن علري  705وينقب اإلرام الزيدا ال،يد يحي  ن حمزة ) ي 
، و وا عنر  أنر  علي ما ال، م يقد كاف لديد المحبة ل ما والموااة، وأن  كاف ين رج عرن نرب ما ويعاقرا علير 

لما بايع  أهرب الكويرة ثرم دعراهم إلرج نصررت  قرالوا لر ي إنرا ا نبايعر  وا ننصرَر حترج تبررأ ررن الصرحابة، يقرالي 
 يررأ أتبرررأ رن مررا وهمررا  رر را  رردا ووزيرررا ... يلمررا أنكررر التبرررؤ رن مررا  يلررو ، ي  ررب ذلرر  نررموا  وايرر   

 [.34-33لين صي]الرنالة الوزاعة للمعتدين عن نا  حابة نيد المرن

(، عن نويد  ن يفلة أنر  قرالي  ررر   30-29 ما يروا اإلرام ال،يد يحي  ن حمزة يي الرنالة الوازعة )صي
بقوم ينتقصوف أبا بكر وعمر، يدخلي علج أريرر المرؤرنين يحكيري لر  ذلر ، وقلريي لروا أن رم يرروف أنر  تلرمر 

يقرال   ري هللا عنر ي أعروذ بران أف أ رمر ل مرا لريئًا إا ل م ليئًا رثب الذا أعلنروا بر  ررا ا تررءوا علرج ذلر . 
الجميب الح،ن، أخوا  نرول هللا  رلج هللا علير  و لر  ونرلم و راحبا  ووزيررا ، ثرم ن ر  با يرًا واتكرأ علرج يردا 
وخرع و عد المنبر و لس ثم خارا، وقرالي ررا برال قروم يرذكروف نريدا قرريش بمرا أنرا عنر  رنرز ، والرذا يلرا 

ن،مة إن  ا يحب ما إا رؤرن وا يبغلر ما إا يرا ر،  رحبا  نرول هللا  رلج هللا علير  و لر  ونرلم الحبة ومرأ ال
علج الوياء والصدق . ويي  وايةي  لعرن هللا ررن أ رمر ل مرا إا الح،رن الجميرب  ولرو نرردنا ثنراء علمراء وأئمرة 

يعرارت م يقولروف بصرحبت ما و رحة الزيدية علج أ ي بكر وعمر لاال  نا المقام، ي ذا هو ررذهب م ورعتقردهم ، 
خ يت ما ودو هما يي خدرة الدين، ولذل  كاف رن خالأ هذا المذها قالوا عن   را ودا، وررن ذلر  قرول لري  
اإلن م الشوكاني  حم  هللا تعالج يي البد  الاالعي  وكذل  الشاعر المش و  الح،ن  رن علرج  رن  را ر ال برب، 

 و المصونة رن أ ا ر الصحابة، ورشج علج يريقت  ت رذت ... .وكاف رت اهرًا بالري  وثلا األعرا

هررر( رررن أئمررة الزيديررة يرري كتابرر    جررة 1099وان ررر هررذا الكرر م الجميررب لإلرررام يحيررج  ررن الح،ررين  ررن القانررم )
( قالي  ويي العشر ا"خرة رن هرذا الشر ر ترويي يحيرج  رن ح،رين  رن المؤيرد بران رحمرد  رن 600الزرن )صي 
عود  رن الحج بج ة ل ا ة، وكاف المذكو  ل  بع  رعرية بعلم النحو، وكاف  ا وديًا يري عقيدتر ، القانم بعد 

رتحارً  علج الصحابة   ي هللا عن م، ياليًا يي الري  ل م، رحترقًا داعية، وكاف  ماعًا لكتا المثالرا يري م، 
 خررذًا للمثالررا رررن كتررا الرايلررة  رارحررًا لكتررا المناقررا، ربالغررًا يرري إحصرراء عثرررات م، رعر ررًا عررن يلررائل م،

والكررذا ين رثررب كتررا  )المناقررا والمثالررا( أل رري حنيفررة رحمررد  ررن النعمرراف الرايلرري اإلنررماعيلي العبيرردا قا رري 
العبيدية الذا كاف بمصر أيام العبيدية، وهرو ررن الرايلرة الباينيرة، وررن كترا ييرر  ررن الرايلرة، وكراف ياعرن 

عي أف زيد  ن علي  حم  هللا كراف  ايلريًا نربابًا يي رذها ال دوية والمعتزلة وأهب  ال،نة وينتصر لإلرارية، ويده
للصحابة، وحالا  رن ذل ، يإن  رتواتر عن  خ ي ،  ب كاف ب،بب   ير  الرايلرة لر  وترَر  يعتر ج ألن رم كرانوا 

مشر و ، وهرذا اراهر يالبو  بالكوية لما و ب إلي ا أف يتبرأ رن المشاي ، يارتنع وأرلرج يري م حرديث الرايلرة ال
 عن  يي  ميع كتب  .

ي ذا هو رذها الزيدية، وهذا رذها أئمت مج ييا ترا هب عموا عن الحب أيلًا بحيث ينلموا إلرج علمراء ال،رنة 
 وأئمت م، ويصبح المبصر للحب هو الحوثي وحد  و ايلة إيراف؟ت
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هم كثيرر ررن أئمرة  ل البيري قرد عمروا عرن وعلي ي يإف كاف اإلرام علي واإلرام زيد واإلررام البراقر والصرادق وييرر 
حب الحوثي وونيلت  البايلة، يأهً    ذا العمج وررحبًا، وهنيئا للحوثي بصر ، ونحن نقرول لر ي وهللا ثرم وهللا ثرم 
وهللا لررو  أينررا الرررواي  يتحرروا القرردس، وو ررعوا  ايررات م علررج الم،ررجد األقصررج يلررن نزيررد علررج أف نقررول  رردق 

 ]رتفا علي [. «إف هللا يؤيد هذا الدين بالر ب الفا ر»لي  ونلمي  نول هللا  لج هللا ع

 والحمد ن عرينا الحا وثبتنا علي ، و لج هللا علج نبينا رحمد وعلج  ل  و حب  ونلم.

  

  

 

 التنقص من الصحابة وأمهات المؤمنين:المبحث الثالث :

قال بدر الدين   أصل البالء_ كما يزعم _ الذي لحق باألمة إلى اليوم -رضى هللا عنهم  -يرى أتباع الحوثي أن الصحابة

 الحوثي: " أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم )أي: الصحابة( كونهم خالفوا رسول هللا صلى هللا عليه وآله".

.. يقول حسين الحوثي : " كل سيئة في هذه األمة .. كل ظلم وقع لهذه األمة .. وكل معاناة وقعت األمة فيها 

عنها: أبو بكر وعمر وعثمان .. وعمر بالذات ألنه هو المهندس للعملية كلها ".. و يقول حسين الحوثي      المسئول

إن مشكلة أبي بكر وعمر ”عن بيعة الصحابة ألبي بكر: " شرُّ تلك البيعة ما زال إلى اآلن ".. و يقول حسين الحوثي: 

       (1)  وهم وراء العمى عن الحل".مشكلة خطيرة, هم وراء ما وصلت إليه األمة, 

و الحوثيين يكنون عداًء خاصاً للخليفة عمر بن الخطاب الذي أطفأ هللا على يديه نار الفرس المجوس في القادسية.. 

وليس معاوية بكله إال سيئة من سيئات عمر ابن الخطاب  -في اعتقادي –يقول الحوثي: "معاوية سيئة من سيئات عمر 

 هو واحدة من سيئاته, وعثمان واحدة من سيئاته"., وأبو بكر 

ويقول حسين الحوثي: "السلف الصالح هم من لعب باألمة, هم من أسس ظلم األمة وفرق األمة, ألن أبرز شخصية 

تلوح في ذهن من يقول السلف الصالح يعني: أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وعمرو بن العاص والمغيرة بن 

 لنوعية هم السلف الصالح, هذه أيضاً فاشلة !!! ( .شعبة, وهذه ا

 هم لكل أهل السنة :ءه للصحابة , ومن ثم عداءمهم السابق حسين الحوثي تبين عداكلمات زعي وهذه بعض

 بداية منع الترضي عنهم: 

                                                           

76 الحرب في صعده،ص  (1)  
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يقول: )نحن نقول ونحرج أنفسنا سالم هللا عليه , وهو كان كذا فال سالم هللا عليه وهو على باطل ....نحن ال نتعب 

  (2)نغطي عليهم (.   أنفسنا بأعالم يرتكبون باطال ثم نحاول أن

 لك يجرحيقال لنا دعك من عمر وأبي بكر فهم أصحاب فضل وجهاد.. دعك من التعرض لهم فذ ثم يقول ألتباعه: )

بأنه سيحبط عمل الذين  مشاعر اآلخرين.. بينما هذا كالم خطأ.. ففي الحقيقة يجب أن نتعرض لهم, فاهلل قد توعد

ً بأكمله يخالف منهج النبي صلى هللا عليه وسلم (  يرفعون صوتهم فوق صوت النبي, فما بالك بمن رفع خطاً ومنهجا

(3) 

–أغلبية األمة بعد أن جعلوا النبي  ا هم الذين سادوا المجتمع المسلم وهمويتساءل : )أليس أبو بكر وعمر ومن ورائهم

 .وما بذله النبي من جهد كبير ال شيء في األخير-صلى هللا عليه وسلم 

أصواتهم فوق صوت النبي..  أكثر من رفع« أبو بكر وعمر»وساد ذلك المنهج منذ ذلك الوقت إلى اليوم.. لقد فعلوا 

ً آخر غير فكيف تريدنا أن نتسامح مع أشخاص خربوا هذه األمة.. ..من رفعه النبي ورفع يده يوم الغدير رفعوا شخصا

كشرط لتكون من حزب هللا وبدون ذلك ال يتحقق شيء  -رضى هللا عنه -الناس بحاجة إلى تولي علي

)...                                                         

يتولون أبا بكر وعمر فما استطاعوا أن يصلوا إلى حل إطالقاً في صراعهم مع أعداء ويقول: ) العرب كلهم سنة 

بكر  والى اليوم واألمة كل سنة تهبط نحو األسفل من جيل إلى جيل.. إن الذين يوالون أبا اإلسالم, فمنذ عهد أبي بكر

 ول هللا إن حزب هللا هم الغالبون .. ال ينقصهم أسلحة وال مال, فلماذا لم يغلبوا اليهود, بينما يق« السنية»وعمر 

المقصود بها اإلمام علي , حرفوها إلى « الذين آمنوا»ليسوا من حزب هللا ألنهم حرفوا عبارة « السنية»الحقيقة أنهم 

هؤالء  المذكورين في القرآن ليسوا« ويقول: إن حزب هللا ..وغيرهما ممن انهزموا أمام اليهود  أبي بكر وعمر

 والنصارى..  نة.. بدليل أنهم ليسوا هم الغالبون في مواجهة اليهود وأمريكاالمسلمين الس

وبدليل إن واحدة « شيعي»أمريكا ألنه  بدليل إن حزب هللا هزم« الشيعة»مفهوم قرآني يقتصر على « حزب هللا»بل إن 

الوحيدة في العالم .. وبالتالي الدولة هي إيران.. أي الدولة الشيعية  دولة إسالمية هزمت أمريكا, هذه 58فقط من بين 

وتحت قيادة  «بالشيعة»البالغ بأن األمة اإلسالمية ال تنتصر ولن تنتصر ولن يصلح لها حال إال  فالقرآن صريح في

 (1)«(.أبناء علي»

 الرد على عقيدة الطعن في الصحابة:

                                                           

،17م )دروس من هدي القرآن سورة آل عمران ، ص 9/3/200بتاريخ   (2)نقال عن مجاضرة الحوثى  

وسلم ويخالفه أهل السنة ؟وهل الحوثية تتبع منهج هللا ومنهج رسوله صلى هللا عليه  (3)  

بتصرف.21الحرب فى صعدة ، ص  (1)  
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من مخطط منظم للنيل منهم , ألنهم إن هذه الهجمة على الصحابة وأمهات المؤمنين وعلى أهل السنة عموما لهي جزء 

 أهل الدين . 

,, ففى الحديث عن عبدهللا بن مسعود إن كان الحوثية يرون الطعن والسب واللعن عقيدة , فأهل السنة ال يرون ذلك

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: ) إن المؤمن ليس باللعان وال بالطعان وال الفاحش وال البذيء  رضى هللا عنه قال :

 .)(2) 

ونحن نعتقد أن عائشة_رضي هللا عنها_ هي أم المؤمنين وأحب نساء النبي_صلى هللا عليه وسلم_ إلى قلبه بعد   

 خديجة_رضي هللا عنها_ وقال الرسول صلى هللا عيه وسلم: ) فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

     العامة ( لناس وأعلم الناس, أحسن الناس رأياً فيوقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه ا (3)(

وأما الصحابة فهم أفضل وخير الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فلقد اختارهم هللا تعالى لصحبة نبيه صلى     

وال نغالي فيهم,  هللا عليه وسلم, وال يختار هللا تعالى لصحبة نبيه إال خير وأفضلهم ديناً وحسباً ونسباً, فنحن نحبهم

ونواليهم وال نسبهم, ونبغض من يسبهم ويعاديهم, كما نعتقد لكل منهم سابقة ولكل منهم فضل ال ينكره إال جاهل أو 

ِ   فَْضالً جاحد أو مكابر قال سبحانه وتعالى:} ِلْلفُقََراء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُونَ  َن َّللاَّ ّمِ

يَماَن مِ  اَر َواإْلِ ُؤوا الدَّ اِدقُوَن َوالَِّذيَن تََبوَّ َ َوَرُسوَلهُ أُْولَئَِك ُهُم الصَّ ن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل َوِرْضَواناً َويَنُصُروَن َّللاَّ

ا أُوتُوا َويُْؤثُِرونَ  مَّ َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه َفأُْولَئَِك ُهُم  يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً ّمِ

ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِا يَماِن َواَل تَْجعَْل فِي قُلُوبِ اْلُمْفِلُحوَن َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ لَِّذيَن إْلِ نَا ِغاّلً لِّ

ِحيٌم {   10 – 8الحشر: سورة آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ

ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء بَْينَُهْم تََراُهْم ُركَّ     .1 ُسوُل َّللاَّ ٌد رَّ َحمَّ َن وقال سبحانه )) مُّ ًدا يَْبتَغُوَن فَْضال ّمِ عًا ُسجَّ

ْن أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم فِي اإلِ  ِ َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهم ّمِ نِجيِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآَزَرُه َّللاَّ

اَع ِليَِغيَظ بِِهُم اْلُكفَّ  رَّ ْغِفَرةً َوأَْجًرا فَاْستَْغَلَظ فَاْستََوى َعَلى ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ اِلَحاِت ِمْنُهم مَّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اَر َوَعَد َّللاَّ

وكذلك جاءت األحاديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم بمدحهم والثناء عليهم والنهي عن  29َعِظيًما (( الفتح: 

ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم( , قال عمران:" فال فمن ذلك: قوله صلى هللا عليه وسلم: )خير الناس قرني      َسبِّهم.

وقوله صلى هللا عليه وسلم: )ال تَُسبّوا أحداً من أصحابي, فإن أحدكم لو أنفق   أدري: أَذكر بعد قرنه قرنين أو ثالثة".

(4) مثل أُحِد ذهباً, ما أدرك مدَّ أحدهم وال نصيفة(.
 

                                                           
320السلسلة الصحيحة رقم األلبانى :صحيح على شرط الشيخين ، أخرجه أحمد فى مسنده ، باب المؤمن ليس باللعان ، وقال (2)  

.3770أخرجه البخارى فى صحيحه رقم  (3)  

127، رقم رواه البخاري          (4)  
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إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاعلم أنه : )  -رحمه هللا  –وقال اإلمام أبو زرعة 

 (1) زنديق(.

وترتب لعدائهم ألهل السنة أنهم طرحوا السنة بالكامل وال يؤمنون بحديث واحد منها وهاجموا صحيح البخاري ومسلم 

على اإلطالق ومن ذلك أمروا أتباعهم بعدم قول آمين في صلى هللا عليه وسلم  وقالوا أنها تقول وكذب على رسول هللا

 (2)الصالة وحرموا دراسة علم أصول الفقه. 

نى أرى منعها حتى ال نقلد فإوبغض النظر عن الحكم الشرعي  ,وال يجوز ةإن قول آمين بدع : ( يقول بدر الدين 

 (3) النواصب _ أي أهل السنة(.

بصراحة أقولها هو من أسوأ ,  بعدنا عن هللا هو علم أصول الفقهأبنا و ) أنا أرى إن أسوا ما ضر :ويقول أيضا

(4) الفنون....ألنه من تراث أهل السنة (.
 

 الرد: 

أما عدم اإليمان بالصحيحين فهو عدم إيمان بالسنة أصال والتي هي المصدر الثاني في التشريع, فإذا صحت السنة عن  

ً  الكريم بمنزلة القرآنرسول هللا صلى هللا عليه وسلم, كانت  في تصديق الخبر والعمل بالحكم, كما قال تعالى: }  تماما

ُسوِل َوإِلَى أُْوِلي األَمْ  َن األَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاُعواْ بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ ِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَنبُِطونَهُ َوإِذَا َجاءُهْم أَْمٌر ّمِ

 113النساء: سورة  ْم َولَْوالَ فَْضُل َّللّاِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ الَتَّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن إِالَّ قَِليالً {ِمْنهُ 

الحكمة يعني السنة. وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "ال ألفين أحدكم متكئاً على أريكته , يأتيه األمر من أمري, يقول: 

 (5)أال وإني أوتيت الكتاب ومثله معه" Kهللا اتبعناهال ندري؟ ما وجدنا في كتاب 

, ونحن نعلم أن  معنى االستحباب ظاهر من مدلول معنى التأمين, فهي من باب الطلب وتأكيد الدعاءفوأما قول آمين 

على التأمين عليه , لذا فاألمر سنة عند الجمهور واألدلة دلت  النصف الثاني من الفاتحة هو دعاء, فاستحب ألجله

لتأمين المالئكة, ولمعنى الكلمة ذاتها, لذا ذكر ابن  استحبابها في الصالة وبينت أجرها في حال موافقة تأمين المأموم

 كثير ناقالً عن األصحاب أنها تتأكد في حق المصلي وتستحب لمن هو خارجها. 

                                                           

49البغدادي بسنده في الكفاية، صيب رواه الخط          (1)  

33/ العدد2/4شيبة،مقال بصحيفة الرشد اليمينية ، تاريخ  نقال عن) احلوثي األب ومستقبل الفتنة( حملمد عيضة 20احلرب يف صعده، ص   (2)  

1٣2، ص2جاحلرب يف صعده،  (3)  

17العلم ، ص  :مسؤولية طالب ، للحوثى دروس من هدي القرآن  (4)  

عنه أن يقال عند حديث النيب صلى هللا عليه وسلمما هني أخرجه الترمذى فى سننه ، كتاب العلم ، باب   (5)  
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طلق من المقيد , والعام من الخاص , ن علم أصول الفقه هو النظر في األدلة لمعرفة األحكام الشرعية : المأومعلوم 

 والمبهم من المفسر , والناسخ من المنسوخ , والظني من القطعي وال غنى عن هذا العلم لفهم القواعد الشرعية

                                                                                                  وضوابطها.

في مختصره األصولي )األصول من علم األصول(: "فائدتُه: التََّمكُّن من  -رحمه هللا-مام محمد العثيمين قال الشيخ اإل  

 حصول قدرة يستطيع بها ـ أي الفقيه ـ استخراج األحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.

علماء في ذلك, فألفوا فيه التآليف وأول من جمعه كفٍن مستقل اإلمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه هللا, ثم تابعه ال

, له كيانه, ومميزاته". فمن يقول بتلك  المتنوعة, ما بين منثور, ومنظوم, ومختصر, ومبسوط حتى صار فنًّا مستقالًّ

الدعوى الغريبة فإنَّ دعواه تلك يلزُم منها لوازم باطلة كثيرة منها: اتهاُم هؤالء األكابر من علماء السلف والخلف بأنهم 

 تغلوا بما ال فائدة فيه, وأضاعوا وقتهم بما ال طائل منه, وأدخلوا على المسلمين علوماً ال جدوى منها!اش

  

أن هناك مجموعة كبيرة من علماء   على الرغم ,الحوثية بإنكار علم أصول الفقه  ستغرب هذا القول منأوحقيقة 

العلماء كانوا زيدية, وعادوا ,هؤالء الصنعاني و المقبليالفقه وأصوله كابن الوزير والشوكاني و  الزيدية لهم كتب في 

 .لمذهب السلف وبينوا عوار الزيدية والجارودية

 : (1) بيوم الغدير  االحتفالالمبحث الرابع :

من ذي الحجة تتجمع رجاالت القبائل والصبيان, وينتظموا في صفوف تتقدمها السادة والوجهاء ثم يبدءوا  18بعد فجر 

ويبدءون بإطالق الرصاص , وتتعالى األصوات مرددة القصائد التي تمتدح الرسول   جبل يسمى المخروق بالتحرك إلى

_صلى هللا عليه وسلم_وعلي _ رضي هللا عنه_ وبقية آل البيت وهذه خطبة لحسين الحوثي ألقيت في حفل الغدير: ) 

ففي مثل هذا اليوم ,   خلفه , وهذا هو موضوع اليومي سيإال بعد أن أعلن لألمة من الذ إن الرسول لم يغادر هذه الحياة 

من حجة الوداع مع عشرات اآلالف من جموع  صلى هللا عليه وسلم  وبعد عودة الرسول للهجرة من السنة العاشرة

المسلمين وقف في وادي خم وخطب خطبة عظيمة, والحدث الهام في مثل هذا اليوم , وباعتباره فضيلة عظيمة من 

 إلى أن قال: صلى هللا عليه وسلم م خطب رسول هللا فضائل اإلما

) يا أيها الناس , إن هللا موالي , وأنا مولى المؤمنين , أولى بهم من أنفسهم , فمن كنت مواله فهذا علي مواله , اللهم 

أعظم كلمة والي من وااله وعاد من عاداه , وانصر من نصره, وأخذل من خذله ( , ويقول حسين الحوثي بعد هذا: ) ما 

 (2)أهل البيت (.   )هذا( في هذا المقام..لكننا تنكرنا لها..والحل هو البد لألمة من أعالم تلتف حولها هم

                                                                                                      الرد :

                                                           
      وهو مشهور باسم غدير خم.260نسبة إلى غدير خم وهو موضع بين مكة والمدينة ، يبعد عن مكة   الغدير: (1)

  

  (2) 60,، عبدالبارى طاهرالحرب على صعده
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صلى هللا عليه  لرسول انى عشرية , وأما بالنسبة لحديث ابتدعها الشيعة األث بالنسبة لالحتفال بيوم الغدير فهو بدعة 

وأما قوله من كنت مواله فعلي مواله : (رحمه هللا  , فيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية وسلم: )من كنت مواله فعلي مواله( 

وطائفة من أهل العلم   خاريهو في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته فنقل عن الب فليس

 (1)نه كذب(. أااله وعاد من عاداه ... فال ريب اللهم وال من و :قوله نهم طعنوا فيه... وأما الزيادة وهيأبالحديث 

بحال دليال على إثبات ما ألحقه به الحوثية من  وصحة هذه الجملة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ـ إن صحت ـ ال تكون

 أو إلى الطعن في الصحابة بأنهم سلبوه رضي هللا عنه على بقية الصحابة كلهم , الحديث للتوصل إلى تقديمهزيادات في 

 حقه .

معروف باألحاديث الصحاح من أن أفضل األمة أبو  ومعنى الحديث اختلف فيه , وأيَّاً كان فإنه ال يناقض ما هو ثابت و

  عثمان ثم علي رضي هللا عنه هللا عنهم أجمعين.عمر ثم  بكر و أنه األحقُّ بالخالفة , ثم يليه

  :ومن هذه المعاني التي ذكرت لهذا الحديث

افِِعيُّ  َ َمْولَى الَِّذيَن آَمنُوا َوأَنَّ اْلَكاِفِريَن ال َمْوَلى  )ذَِلَك بِأَنَّ  :)يَْعنِي بَِذِلَك والَء اإِلسالِم َكقَْوِلِه تََعاَلىرحمه هللاقَاَل الشَّ  لَُهمَّللاَّ

 .11سورة محمد : اآلية  (

يبِيُّ  ُف فِي أُُموِر اْلُمْؤِمنِيَن ألَنَّ  ال يَْستَِقيُم أَْن تُْحَمَل اْلِواليَةُ  : (وقَاَل الّطِ َف اْلُمْستَِقلَّ  َعلَى اإِلَماَمِة الَّتِي ِهَي التََّصرُّ اْلُمتََصّرِ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   (2)(.  اإِلْسالِم َونَْحِوِهم ُهَو ال َغْيُرهُ فَيَِجُب أَْن يُْحَمَل َعلَى اْلَمَحبَِّة وَوالءِ ُهَو  فِي َحيَاتِِه َصلَّى َّللاَّ

التابع لإلثني عشرية ؛ ننتهي إلى القول   وبعد هذه الوقفات السريعة مع عقائد الحوثيين والتي تمثل االمتداد المعاصر 

إلثبات والية علي بن أبي طالب رضي هللا عنه , فإنها ال تسعى  بأن الحركة الحوثية وهي توظف كل إمكاناتها الفكرية

ولكن لكي يتسنى لها بعد ذلك القول بوراثة كل الخصائص والحقوق السياسية والدينية  إلثبات والية علي في حد ذاتها .

طيه ومنهما إلى التي كانت للنبي _صلى هللا عليه وسلم _ والتي أوصى بها لعلي من بعده الذي أوصى بها بدوره لسب

حتى وصلت إلى حسين بدر الدين الحوثي الذي يقاتل أتباعه اليوم الحكومة اليمنية:)التي تقتل أوالد رسول هللا  ذريتهما

 .(3)صلى هللا عليه وسلم ( حسب تعبير يحيى الحوثي الممثل السياسي لجماعة الحوثيين في الخارج

 

    الحوثية في التمرد السياسي فمما يؤمن به الحوثيين:ولعل ذلك أبرز األمور التي ساعدت الحركة  ..

        

                                                           

  (1)  7/319  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،النبويةمنهاج السنة 

 .1750، األلباني ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،  3713حديث  ، للمباركفورىنظر: تحفة األحوذي شرح الترمذيا (2)

 

بتصرف .45هدى المالكى ، ص\الحوثيون ، د (3)  
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للحركة الحوثية الوثيقة الفكرية والثقايية  

خرع علينا الحوثيروف رنرذ يتررة  وثيقرة تحري عنروافي  الوثيقرة الفكريرة والثقاييرة   معروا يي را خ  رة اعتقرادهم، 
تفكيرهم ومرنارج م ال،ياني، ون رت م ألنف،ر م ولغيررهم.. وقد كشفي الوثيقة بج ء تام حقيقة رذهب م ويريقة 

ووقع ا زعيم الجماعة عبد المل  الحوثي، وترا  الوثيقة الفكرية والثقايية  للجماعة أف هللا قرد ا رافج الجماعرة 
 رج علج بقية الدلا تحي  ندي  اا افاء ، وتجلغي الوثيقة حا الجماعا  األخرا أيًا كانري، وترذكر الوثيقرة أف ن

يري أهرب  يري الحروثي دوف نرواهمج ألن رم حجرج هللا  -إلرج  انرا القرر ف-ال داية واألراف رن الل ل رحصو  
يي أ   ، وقرناء كتابر تت وتلريأي أف أا ا ت راد أو تجديرد ا يتفرا ررع   ائ رم ويكررهم أو يدرالأ أهرب  يرت م 

اعت م، وهرذ  الوثيقرة وثيقرة دينيرة  جردأ  ي و رريوو،  ب هرو رف،رد للردينج ألنر  يعتبرر خ يرًا لمرن أررر هللا بار
د إلي را، و راء أ رب هرذ  الوثيقرة يري  تمي بالتأ يد علرج أن را عقيردت م، وأف ررا نرواها يجرر   ذكر أ ول الدين، وخج
 ني  فحا ، وخ ل األنار القادرة ننعرو ألهم  نودها بشكب رو ز رع  ياف را يي ا رن ردالفة و  ل..

 ات ياعتقادهم يي ذا  هللا و ف

 رردأ الحوثيرروف وثيقررت م بالحررديث عررن ر،ررائب أ ررول الرردين، ورمررا  رراء تحرري هررذا البنررد قررول م يرري و ررأ هللا 
ا يي الدنيا وا يي ا"خرةتت ، وهو رذها اعتزالي يدالأ را علي  أهرب ال،رنة -( أن ي  ا تد ك  األبصا  3)صي

 المؤرنين  رؤية هللا يوم القيارة.

قررة أيلررًا لمعتقررد أهررب ال،ررنة قول ررا أف هللاي  ا تجرروز عليرر  األعلرراء... واأليرردا.. ورمررا  رراء ردالفررًا يرري الوثي
ونحوها، وا تجوز علي  الحركة وال،كوف والزوال واانتقال، وا يحوي  زراف وا ركاف ، وهو رعتقرد يانرد يدرالأ 

ثبتر  لر   نرول   رلج هللا را علي  أهب ال،نة الرذين يثبتروف ن ررن الصرفا  ررا أثبتر  لنف،ر  يري كتابر ، أو ررا أ
علي  ونلم، كصرفا  ال،رمع والبصرر والكر م واليرد، ررن ييرر تحريرال وا تعايرب، وررن ييرر تكييرأ وا تمثيرب.. 

 وأن  تعالج يي ال،ماء.

ورما  اء يي هذ  الوثيقة رن ي،اد تحي نفرس األ رب، نفري م ن،ربة أيعرال الكفرر والف،روق والعصرياف إلرج هللا، 
))و ِإْف  ، وهررو خرر ف رررا عليرر  أهررب ال،ررنة رررن ن،رربة  ميررع األيعررال إلررج هللا، قررال تعررالجيون،رربت ا إلررج اإلن،رراف

ربِ  َ  قجرْب كج ولجوا ه رِذِ  ِررْن ِعْنرِد ئ ٌة ي قج يِ  ْم ن  ولجوا ه ِذِ  ِرْن ِعْنِد َّللاهِ و ِإْف تجِصْب ج ن ٌة ي قج  ، ْم ح  راِل ه رؤجاِء تجِصْب ج  ِررْن ِعْنرِد َّللاهِ ي م 
ْوِم ا ِديًثا(( اْلق  وف  ح  وف  ي ْفق  ج  [.78]الن،اءي ي ك ادج

 قول الحوثيين بدلود أهب الكبائر يي النا ي

ورن ذل  أيلًا حكم م علج أهب الكبرائر أن رم خالردوف ردلردوف يري النرا ، وأنر  ا لرفاعة ل رم، وهرو ررا يعررف 
(ي  الشرفاعة ا تكروف للكرايرين، وا لل رالمين الفانرقين )أهرب 4عندهم بأ ب  الوعد والوعيد  تقول الوثيقة )صي

ف أهب الكبرائر ررن أررة رحمرد  رلج هللا علير  الكبائر( ، وهو رذها ياند، وقد تقر  عند أهب ال،نة والجماعة أ
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، قرال تعرالجي  ))ِإفه َّللا   ا  ي ْغِفررج ونلم ا يدلدوف يي النا  إف دخلوا يي ا، وأن  ا يدلد يي ا إا أهب الكفر والشرَر
اء(( وف  ذ ِل   ِلم ن ي ش  ي ْغِفرج ر ا دج َ  ِبِ  و  ل النبري  رلج هللا علير  [، كذل  ي ذا الررأا يصرادم قرو48]الن،اءي أ ف يجْشر 

 ، وهو رذها ياند قالت  رن قبب المعتزلة والدوا ع..«لفاعتي ألهب الكبائر رن أرتي»ونلمي 

 ال،نة النبوية هي را و لي بارق أئمت مي

وييما يدص حديث النبي  لج هللا علي  ونلم يقد قر   الوثيقة را د ع علير  الشريعة ررن اعتمراد ررا  رح ررن 
وف اعتماد أو تصحيح را  رح عرن النبري  رلج هللا علير  ونرلم ررن أا يريرا  خرر، ويري يرق أئمت م يقو، د

ب  را و د عن  نول هللا  لج هللا علي  ونلم، تقول الوثيقة )صي (ي  وأف روقفنرا ررن ال،رنة 6هذا إباال و د لجج
 ا العررو هو روقال اإلرام ال ادا علير  ال،ر م الرذا ذكرر  يري رجموعر  يري كترا  ال،رنة حيرث الرترط لصرحت

علج القر ف وأف تكوف يي إيا  القر ف ررتباة ب  ا حا مرة علير  وا رعا  رة لنصو ر ، وأن را ررتبارة بال رداة 
 رن  ل رحمد كأرناء علي ا يي اعتماد الصحيح رن يير  .

 تفرد الحوثيين بال داية واا ت ادي

يرري أهررب  يرري الحرروثي دوف  -القررر فإلررج  انررا -( نرربيب ال دايررة رررن اللرر ل 4/5وتحصررر الوثيقررة يرري )صي
نررواهم، تقررول الوثيقررةي  أف ن ررج ال دايررة والنجرراة واألررراف رررن اللرر ل هررو التم،رر  بررالثقليني كتررا  هللا رصررد  
ال دايررة والنررو .. ، ثررم تعرررف الوثيقررة الثقررب ا"خررر بقول رراي  الثقررب األ ررغر عترررة  نررول هللا وهررداة األرررة وقرنرراء 

( أف أا ا ت راد يدرالأ ررا علير  الحروثيين 8هم حجج هللا يي أ    ، وتبرين يري )صيالكتا  إلج يوم التناد.. و 
هررو ا ت رراد رريرروو، تقررول الوثيقررةي  أرررا بالن،رربة ل  ت رراد يمررا كرراف رنرر  يررؤدا ... إلررج ردالفررة ن ررج ا"ل 

  را ... أو  األ ررين أو إلرج اإل ررا   وحردة الم،رلمين )وهرم عنردهم الشريعة يقرو(، وتكروين األررة التري أررر هللا
ي ررو ا ت رراد رريرروو ا نقررر  وا نر ررا   ررب هررو رف،رردة يرري  -ردالفررة رررا أرررر هللا بارراعت م و عل ررم واة ل رررة

الرردين... ، وعلررج هررذا يرر  اعتبررا  ألا رررذها نررني عنررد هررؤاء، يرر  اعتبررا  للشررايعية وا ل حنرراف وا للمالكيررة 
 يل  عن الحنا لة، وا  أا عندهم إا  أا أئمت م..

 التونع يي رف وم العصمة ليصب إلج علمائ مي

لم يكترأ الحوثيروف بااعتقراد بعصرمة أئمرة أهرب البيري، لكرن م تونرعوا يري األررر وزادوا يير  حترج قرالوا بعصرمة 
(ي  ورا قد يقع رن النقرد للعلمراء ا يقصرد بر  5تقول الوثيقة يي )صي -تعريلا ا تصريحا-علمائ م رن النقد 

ل هللا ولررريعت م العرررارلين، وا علرررور م..  وهررري نيانرررة عنصررررية د ع علي رررا أ رررحا  علمررراء أهرررب  يررري  نرررو
 المذاها الفاندة انتغ ل األتبال والمريدين،   دف ك،ا وائ م، ورن ثم العمب  تعاليم م ر ما  لغ ي،ادها..

 ادعاء اا افاء وأن م لعا هللا المدتا ي
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الدلا وأيلل م، وأن م لرعا هللا المدترا  والم تردا، تعريلرًا   الي ود ذها الحوثيوف إلج اعتبا  أنف، م  فوة
(ي  ونعتقد أف هللا نبحان  ا افج أهب  يي  نول   رلج هللا علير  و لر  7بل ل را نواهم، تقول الوثيقة )صي

ونلم يجعل م هداة ل رة وو ثة للكتا  ررن بعرد  نرول هللا إلرج أف تقروم ال،راعة وأنر  ي يرئ يري كرب عصرر ررن 
نا ًا لعباد  وقراد ًا علرج القيرام برأرر األررة والن روو   را يري كرب رجاات را )إف عنرد كرب  دعرة تكروف ررن يكوف ر

بعدا يكاد   ا اإلن م وليًا رن أهب  يتي روكً  يعلن الحا وينو   ويرد كيرد الكائردين يراعتبروا يرا أولري األبصرا  
أهرب البيري علري م ال،ر م ، وهرذ  المن جيرة تقلرج  وتوكلوا علج هللا( ورن جيتنا يي إثبات  وتعيينر  هري رن جيرة

 أا يدرع هذا المصافج عن يائفت م..

 روقف م رن أ ول الفق  وعلم الك مي

و ل البيري -دا  روقال الحوثيين يي كب  نرود الوثيقرة حرول الموقرال ررن  ل البيري )برالمف وم الحروثي الشريعي( 
ا خالف م  دو  ولنعوا علج أ حاب ج بحجرة ردالفتر  لتعراليم يما وايا رواقف م قبلو ، ور - راء رما يدعي هؤاء

(ي  أرررا أ ررول الفقرر  يمررا كرراف رنرر  7 ل البيرري، ومالن،رربة للموقررال رررن أ ررول الفقرر  يتقررول عنرر  الوثيقررة )صي
ردالفررًا للقررر ف الكررريم أو  رردًا عررن  ل رحمررد ي ررو رريرروو ورنتقررد رررن الجميررع، ورررا كرراف رنرر  روايقررًا للقررر ف 

 لج ي م النصوص الشرعية يي إيا   ل رحمد ي و رقبول رعتمد ا اعتراو علي  وا إلكال .وي،تعاف ب  ع

أررا ررروقف م ررن أ ررول الردين يقررد  راء  ررنفس التعمريم والتلررليب وااتجرا  بمصررالح  ل البيري، لدرردال أتبرراع م 
يلريس المرراد بر  علرم  (ي  أرا را يقال رن النقرد علرج علرم الكر م9وإي ار م بأف الحا رع م، تقول الوثيقة )صي

أ ررول الرردين وا العقائررد الترري رشررج علي ررا أئمررة ا"ل الارراهرين وإنمررا المررراد التعمررا واألنررلو  الررذا انت جرر  
الف نفة والمعتزلة وييرهم ويا رن جيت م ويريقت م التي هي رغايرة لاريقة ورن ج أهب البيري علري م ال،ر م ، 

 معتزلة، يكيأ ينتقدوف أنلوم م، ثم يتبعون م يي كثير رن رعتقدات م..والغريا أن م رن أ ثر الفرق تقليدًا لل

والد  ة أف هذ  الوثيقة  اء  لتؤكد حال الحوثيين ورا هم علي  رن الاائفية والعنصرية، و ي  كب رن 
 يدالف م،  ب وتكفير ، وهي وثيقة لم تنفصب بأا حال رن األحوال عن المعتقد الحوثي الزيدا الموايا للفكر
 ااثنا عشرا يي كثير رن أيكا   ورعتقدات  وانحرايات 
 

 

 
 

 روقف  رن هللا واإليماف ب ي

وعرد  -]رعريرة هللا  تتتت  لنا نحن  ني البشر ي ود ونصا ا ووثنرين ور،رلمين ن رتنرا إلرج هللا تقريبرًا واحردة  قالي
 .[4الد س الثاني عشر صي -ووعيد 

قلناي عجبرًا لعقيردة الحروثي المنحريرةت كيرأ ي،روا  رين عقيردة ررن يقرولي هللا أحرد، ومرين عقيردة ررن يقرولي هللا 
 ثالث ث ثة، أو عزير ا ن هللا، أو ن رة رن يعبد األوثاف ويجعل ما نواء؟ت 

 تشكي  الحوثي يي القر في 
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  ل وقراييس، و مع ا أ رو بكرر، كراف يمكرن   تا  هللا ا زال يوا   بالتشكي  بأن  إنما  مع رن خزف وأقالي 
أف ينت رري القررر ف، ويرر ف عنررد   يررة ويرر ف ن،رري  يررة، ونررو ة كانرري أيررول رررن هررذ ، ولكررن القررر ف انررتاال أف 
يدح  كب هذ  المقوا . يرق كبير  رين ررن يتلرج علير  القرر ف ررن يرم  نرول هللا وهرو ينرزل علير  يررا  ري ن، 

 .[9] ل عمراف، الد س األول صي الم،لمين أنف، م ومين كتا  تعرو لل زا  رن قبب 

قلناي ال،ؤال الذا يارح نف، ي المصحأ الذا  ين أيدا الناس هو المصحأ الذا  معر  أ رو بكرر ثرم عثمراف، 
وأ مع علي   ميع الصحابة بمرا يري م اإلررام علري   ري هللا عرن م  ميعرًاج يرأين هرو يرا حروثي المصرحأ الرذا 

 عنرر  ررن يررم الرنررول ربالرررة؟ هررب هررو المصرحأ المدتبررئ يرري ال،ررردا  كمررا هرري نرمع  اإلرررام علرري   رري هللا
 عقيدة الرايلة؟ت أليس هذا الك م يعد تشكيكًا  ريحًا بكتا  هللا؟ت 

 الصحابة يشكلوف خارًا علج القر ف ولو لم يحف   هللا لزادوا يي  وأنقصواي

و القر ف الكريم ل رزا ج لروا أنر  رحفرو  ررن قبرب هللا  اقرءوا كتا  )علوم القر ف للقااف(، لتجدوا كيأ تعر قالي 
لكاني يي  نو  أخرا، واحدة لمعاوية، وواحدة لعائشة، وواحدة أل ري بكرر، وواحردة لعمرر، وواحردة لعثمراف، لكرن 
هللا نبحان  وتعالج حف  . رن أ رب ررن؟ حف ر  حترج رمرن  أوا النبري  رلج هللا علير  و لر  ونرلم، ررن أ رب أف 

يفًا ونليمًا، أعتقد أن  حف   حتج رمن كرانوا يري زررن الرنرول  رلج هللا علير  و لر  ونرلمج ألن رم يصب إلينا ن 
بعد روت  كانوا يشركلوف خارو ة علير  كثيرر ررن م، رعاويرة ألرم يعا رر النبري ألريس  رحا يًا؟ عمررو  رن العراص 

اف رعاويررة يدتلررا لرر  ألرريس  ررحا يا؟ المغيرررة  ررن لررعبة وعائشررة ألي،رروا  ررحابة؟ لكررن ا يو ررد رجررال وإا كرر
 .[9] ل عمراف الد س األول صي عشرين رصحفًا 

نقررولي ك ررر  ال،ررا ا أ اد رررن خ لرر  الاعررن يرري الصررحابة عمورررًا، وخررص رررن م بالررذكر )عائشررة، والمغيرررة  ررن 
لعبة، وعمرو  ن العاص، ورعاوية   ري هللا عرن م( لكنر  وقرع يري الاعرن يري القرر ف لرعر  رذل  أم لرم يشرعر، 

إف هللا حفظ القر ف رن الصحابة، وأن م كانوا يشكلوف خاو ة علي ، وهذا يلع أرار  نرؤال هرام رفراد ي  يقول ي 
يمن الذا نقب إلينا القر ف؟ ورن الذا حف   وتعاهد  حتج و رب إلينرا يلرًا يريرًا كمرا أنرزل، ألي،روا الصرحابة؟ 

لقا  رن يرم الرنرول  رلج هللا علير  و لر  يإف قال كما يي ك ر  ال،ا ا حف   اإلرام علي   ي هللا عن ، رن ت
ونلم، وأقلية رن أ حاب ، قلناي بمثب هذا الكر م ت،رقو حجيرة القرر ف، يرالقر ف إنمرا يعرد حجرة قاعيرة بر  نرزالج 
ألنرر  و ررب إلينررا بررالتواتر، وهررذا ثا رري بإ مررال رررن يعتررد بإ مرراع م رررن علمرراء األرررة، بانررتثناء الفرقررة ااثنررج 

الصحابة راعدا أيرادًا رن م، وكذا الحوثي الذا يريرد أف يجعرب نقلرة القرر ف  حرادًا، وهرو  عشرية التي تكفر عموم
   ذا القول ي  ر تأثر  بمذها الرواي  يي تشكيك  بالقر ف ويعن  يي نقلت  رن الصحابة الكرام.

 التابعوف خير رن الصحابةي 

رن بعد حياة النبي ) لوا  هللا علير  وعلرج  لر (   لوا ثقتنا بان نبحان  وتعالج أن  نيجعب يي هذ  األرةقالي 
رن هم أزكج وأقوا وأع م نفعًا لإلن م والم،لمين رمرن كرانوا يري أيرام النبري ) رلوا  هللا علير  وعلرج  لر ( ررا 

 .([8] ل عمراف، الد س األول )صي عدا اإلرام علي )علي  ال، م( واألقلية رن م 

خيرر القرروف قرنري، ثرم الرذين »قلناي هذا الك م ردالأ لقول الصادق األرين رحمد  رلج هللا علير  و لر  ونرلمي 
 . يمن نصدق الحوثي أم رحمد  نول هللا؟ت]رتفا علي [ «يلون م، ثم الذين يلون م

 رن ا يتدذ ال،ادة أع رًا يإن  يتدذ  دًا عن م أ و بكر وعمري
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ر  )ال،ادة( وا يريد )ال،ادة( يرإلج أيرن يرذها؟ يكروف يا ري؟ت تررا  يميرب إلرج ررن؟  رتج را  اء لدص كقالي 
 إلج )رقبب، الزنداني، ا ن باز، ا ن تيمية، البدا ا ور،لم، أ و بكر، عمر، عثماف، عائشة( أليس هرذا يحصرب؟ 

 .[6] ل عمراف، الد س األول صي

ل،رادة يروالي أبرا بكرر وعمرر وعثمراف وعائشرة، أو أف  قلناي هب رن اللرو ا هذا الت زم البغري ، أف ررن يكرر  ا
 رن يحا ال،ادة ا  د أف يكر  الصحابة، أا يمكن الجمع  ين المحبتين؟ت

ان ر إلج إنصاف أهب ال،نة يي هذا البا ي قال اإلرام الاحاوا يري العقيردة الاحاويرةي  وررن أح،رن القرول يري 
ي ات  المقدنين رن كب   سج يقرد أ حا   نول هللا  لج هللا علي  ونلم، وأزوا    الااهرا  رن كب دنس، وذ  

 رئ رن النفاق ، ويقول لري  اإلنر م ا رن تيميرة يري العقيردة الوانرايةي  ويتبررءوف ررن يريقرة الررواي  الرذين 
يبغلرروف الصررحابة وي،رربون م. ويريقررة النوا ررا الررذين يررؤذوف أهررب البيرري بقررولم أو عمرربم  يبرران علرريكم أا 

  م إنصايًا وأقوا حجة؟تالمن جين أع

 الحوثي وأم المؤرنين عائشة   ي هللا عن اي

 الحوثي ا يرا أف الص ة علج  ل البيي تشمب أم المؤرنين عائشةي

 لكررن تصرربح الم،ررألة إلررج هررذ  الد  ررة أف يتعبرردوا هللا باللرر ل، ييتررولج ذلرر  الشرردص ويصررلي عليرر  كمررا قررالي 
ل  وأ حاب  أ معين ييدخل م يي الص ة التي هي كلمة ل را رعراني يصلي علج رحمد و ل ، يصلي علي  وعلج  

رعراني ر مررة  رردًا، رررن أ رب أف تشررمب أبررا بكررر وعمررر  -ييمررا ترروحي برر - ييعرة، ل ررا رعرراني نررارية  ردًا، ول ررا 
] ل عمرراف، الرد س . وعثماف ورعاوية وعمررو  رن العراص والمغيررة  رن لرعبة وعائشرة وير ف، وير ف )أ معرين( 

ومين ال،با يي كره  ل ا يقالي  لن نحاول أف نشررم  حرا عائشرة وقرد خر ري تقاترب اإلررام علري  [6األول صي
] ل عمرراف، الرد س األول )علي  ال، م(، وتحي قيادت ا ررا يقرا   ررن ث ثرين ألفرًا، وحالريت ا ررن  نري أريرة...  

 .[13صي

قلنرراي هررذا الكرر م كررذ   ررريح، يررأم المررؤرنين عائشررة   رري هللا عن ررا خر رري للصررلح  ررين الم،ررلمين ولررم تدرررع 
 (.  570-3/569لمقاتلة اإلرام علي   ي هللا عن ، ان ر يي ذل ي أحكام القر ف أل ي بكر  ن العرمي )

 وهي أيلًا ياللةي عائشة زوع النبي رحمد هي رن لعبي باألرة، وأن،ي ل لم األرة، ويرقي األرة، 

 ال،لأ الصالح هم رن لعا باألررة، هرم ررن أنرس الرم األررة ويررق األررةج ألف أ ررز لدصرية تلروح يري قالي 
ذهن رن يقول ال،لأ الصالح، يعنيي أ و بكر وعمر وعثماف ورعاويرة وعائشرة وعمررو  رن العراص والمغيررة  رن 

 .[14] ل عمراف، الد س الثاني صي  لعبة، وهذ  النوعية هم ال،لأ الصالح؟ هذ  أيلًا ياللة 

قلناي الحوثي يكر  أرنا عائشة الصديقة   ي هللا عن ا، ويفصرح عرن بغلر  ل را، ويدر  را ررن  ملرة  ل البيري 
الرذين تشررمل م الصرر ة علررج النبري و لرر ، ويصررف ا بررأقبح األو راف بأن ررا رمررن أنررس ل لرم األرررة ويرررق األرررة، 

رررر أتباعررر  والمغتررررين  دعوتررر  بقررر ْم((ول هللا تعرررالجي وأذك  ررراتج ج ررر ج أجره   ِ،رررِ ْم و أ ْزو ا ج ِبرررَي أ ْول رررج ِبررراْلمجْؤِرِنين  ِررررْن أ ْنفج  ))النه
، ي ب رثب هذ  األو اف يجوز أف يقول ا   ب يري حرا أرر ؟  راء يري رنراارة ا رن عبراس للدروا ع [6]األحزا ي

 وأررا قرولكم قاترب ولرم ي،را ولرم يغرنم؟  يي إنكا هم علج علري   ري هللا عنر  يري عردم نربي  لعائشرة يقرال ل رمي
يت،بوف أركم عائشة   ي هللا تعالج عن ا، فوهللا لئن قلتم لي،ي بأرنا لقد خر تم رن اإلن م، ووهللا لرئن قلرتم 
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لن،بين ا ون،رتحب رن را ررا ن،رتحب ررن ييرهرا لقرد خرر تم ررن اإلنر م، يرأنتم  رين  ر لتينج ألف هللا عرز و رب 
ْم(())النهِبَي أ  قالي  اتج ج ِ،ِ ْم و أ ْزو ا ج ج أجره     .[6]األحزا ي ْول ج ِباْلمجْؤِرِنين  ِرْن أ ْنفج

 اعتقاد  يي أ ي بكر وعمر   ي هللا عن مي

]المائرردة،  ردائرروف عا رروف  ررالوف  -أاي الشرريدين أبررا بكررر وعمررر– ... كنررا ن،رركي رررع اعتقرراد أن مررا قررالي 
 . [1الد س الرابع، صي

لحرروثي، يرراقرأ اعتقرراد اإلرررام   رري هللا عنرر ي  وا نررويد  ررن يفلررة أنرر  قررالي رررر   بقرروم قلنرراي هررذا اعتقرراد ا
ينتقصوف أبا بكر وعمر، يدخلي علرج أريرر المرؤرنين يحكيري لر  ذلر ، وقلريي لروا أن رم يرروف أنر  تلرمر ل رم 

مرا لريئًا إا الجميرب ليئًا رثب الذا أعلنوا ب  را ا ترءوا علج ذل . يقال   ي هللا عن ي أعوذ بران أف أ رمر ل 
و احبا  ووزيرا ، ثم ن ر  با يرًا واتكرأ علرج يردا وخررع  - لج هللا علي  و ل  ونلم-الح،ن، أخوا  نول هللا 

و عد المنبر و لس ثم خاا وقالي را بال قوم يذكروف نيدا قريش بما أنا عن  رنرز ، والرذا يلرا الحبرة ومررأ 
علررج  - ررلج هللا علير  و لرر  ونررلم-إا يررا ر،  رحبا  نررول هللا  الن،رمة إنرر  ا يحب مررا إا ررؤرن وا يبغلرر ما

الوياء والصدق . ان ر الرنالة الوازعة للمعتدين عن نا  رحابة نريد المرنرلين إلررام الزيديرة ال،ريد يحري  رن 
 (.30-29هر، صي  705حمزة ) ي 

هرذا المردح الع ريم ررن األريرر ويي  وايةي  لعن هللا رن أ رمر ل مرا إا الح،رن الجميرب  يران ر ويقر  هللا تعرالج 
 رم هللا و    علج رنبر الكوية للدليفترين أ ري بكرر وعمرر، يمرن نصردق اإلررام علري   ري هللا عنر  أم الحروثي 

 ال ال ؟ت

 أ و بكر وعمر وعثماف رنحاوف يحتا وف إلج تلميعي

ونا بالصرحابة، برالعكس  ... وا"خرين العكس رتج نمعتم ننيًا يقولي يكفج حديث يي الصحابة، أو لرغلتمقالي 
 ب يشجع علج الحديث يي الصحابة حَر لغب  حابة  حابة أ و بكر عمر عثماف رعاوية ألريس هرذا يحصرب، 
اح وا الفا ق الكبير، وهذا يعني أننا يي   ل كبير، أع ر رم يحترا وف أف يلمعروهم، هرم رنحاروف يحترا وف 

  [12] ل عمراف، الد س األول صي  أف يلمعوهم... 

 األرة يي هبوط رن ع د أ ي بكر إلج ا"في

 األرة ت بو نحو األنفب  يب بعد  يب إلج أف و لي تحي أقدام الي ود، رن ع د أ ي بكرر إلرج ا"ف وهري قالي 
 .[2-1]المائدة، الد س األولي صي ت بو  يب بعد  يب 

،رارع  كيرأ انتشرر اإلنر م قلناي ترا ألم ي،مع الحوثي عن روقال أ ي بكر ررن حررو  الرردة، ألرم يصرب إلرج ر
ويتوحررا  أهررب اإلنرر م يرري ع ررد أ رري بكررر وعمررر وعثمرراف وييرهررا رررن اإلنجررازا  الع يمررة الترري نررجل ا ل ررم 

 التا ي ؟ت

 و دق رن قالي

 وعين الر ا عن كب عيا كليلة *** ولكن عين ال،دو تبدا الم،اوا 

 ام الح،ن واإلرام الح،ينيأ و بكر وعمر وييرهم رن الصحابة قتلوا اإلرام علي ويايمة واإلر

 وهكررذا رررن ي تفرروف ا"ف بررأن م يتولرروف ال،ررلأ الصررالح رمررن قتررب اإلرررام علرري ويايمررة واإلرررام الح،ررن قررالي  
واإلرام الح،ين، يايمرة نف،ر ا قتلري كمردًا، قتلري ق ررًا وهري تررا هرذا الردين يعصرأ بر  ررن أول يروم بعرد ويراة 
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ل ( لرم تبر  علرج ]يردَ[، يردَ قلرية تؤلم را لكرن لرم تبر  علير ، ولرم والدها  نول هللا ) لوا  هللا علي  وعلج  
 .[5]المائدة، الد س األول، صي  تمي كمدًا علج يدَ، إنما راتي كمدًا علج هذ  األرة 

قلنرراي  هررذا ا تشرراف  ديررد لررم نجررد  إا عنررد الحرروثي ور ليرر  رررن الرررواي  ااثنررج عشرررية، حتررج اإلرررام علرري، 
ما يتو   إلي ج ألننا نعلم أف اإلرام علي   ي هللا عن  كاف ومعد ررو  يايمرة   ري وولدي  الح،ن والح،ين ل

هللا عن ا ر،تشا ًا يي ديواف الد ية، يكيأ يعب ذل  إذا كاف يعلم أف أبا بكر رت،ربا بمرو  زو تر ؟ وإف نركي 
ا حرول وا قروة إا اإلرام علي يكيأ ي،كي الح،ن والح،ين عمن قتب والدي ما، إن  اخترال ررن كرذ  الحروثي و 

بان، وإا يإف المنقول عن الح،ن والح،ين علي ما ال، م أف حال ما كحال أ ي ما يي المروااة وإا را  الجميرب 
ولم يرو أحد رن أهب النقب عن مرا يعنرًا وا لعنرًا وا كفررًا وا ي،رقًا وا نربا  رب  -أاي أبا بكر وعمر–يي حق ما 

 .[32الوازعة للمعتديني لإلرام ال،يد يحي  ن حمزة صي ]الرنالةال،يرة المحمودة...  

 رن يتولج أبا بكر وعمر ا يمكن أف يحب  هللاي

 يل ذا قلناي رن يي قلب  ذ ة رن الواية أل ي بكرر وعمرر ا يمكرن أف ي تردا إلرج الاريرا التري تجعلر  يي را قالي 
ج  رن أولئ  الذا و رف م هللا بقولر ي رْأِتي َّللاه رْوف  ي  ل رج اْلك راِيِرين  ))ي ،  رْؤِرِنين  أ ِعرزهةم ع  ل رج اْلمج يجِحَبون ر ج أ ِذلهرةم ع  ْم و  رْومم يجِحرَب ج ِبق 

))ِ ررِبيِب َّللاه وف  ِيرري ن  اِهرردج ررول  ج  ، ولررن يكرروف رررن حررز  هللاج ألنرر  قررال ييمررا بعرردي[54]المائرردةي يجج  نج له َّللاه  و    ررْن ي ت ررو  ر  ))و 
((و الهِذين   ر نجوا ي ِإفه   .[14]المائدة، الد س األول صي   [56]المائدةي  ِحْز   َّللاهِ هجمج اْلغ اِلبجوف 

قلناي هذا الك م رن الحوثي يحتاع إلج دليبج ألن  تدخب يي ررادا  هللا، ي و يدبر أف رن يترولج أبرا بكرر وعمرر 
ررن حرز  هللا؟ ويحرا لنرا أف ا يمكن أف ي تدا إلج الاريرا التري تجعلر  رمرن يحرب م هللا ويحبونر ، ولرن يكروف 

ن،أل الحوثيين را يرد ا زعريمكم   رذا؟ أأنرزل علير  الروحي؟ أم  وح القردس نفرث يري  وعر ؟ ذلر  أف النصروص 
رتدل علج خ ف را ذها إلي ، يان يي رحكم كتاب  قالي  ْخو اِنن  را اْيِفرْر ل ن را و إلِ مهن  ولجروف     ْعرِدِهْم ي قج وا ِررْن ب  اءج ا ))و الهِذين    

ِحرريٌم(( وٌف    ررا ِإنهرر     ءج مهن  نجرروا    ررا ِيررَ  ِللهررِذين   ر  رراِف و ا  ت ْجع ررْب ِيرري قجلجوِمن  يم  ون ا ِباإلِْ ررب قج ، وقولرر  تعررالجي [10]الحشررري الهررِذين  ن 
ررا رراِ  و الهررِذين  اتهب عجرروهجْم ِبِإْح،  رراِ ِرين  و اأْل ْنص  لجرروف  ِرررن  اْلمج   رراِبقجوف  اأْل وه ررا م ))و ال،ه نه ررْم    ررده ل  ج ْنرر ج و أ ع  رروا ع  ْم و    ج ررْن ج ج ع  ِ رري  َّللاه فم   

ررْوزج اْلع ِ رريمج(( ِلرر   اْلف  ررًدا ذ  ررا أ    اِلررِدين  ِيي   ررا ج خ  ررا اأْل ْن   ، وأ ررو بكررر وعمررر رررن أوائررب ال،ررابقين [100]التومررةي ت ْجررِرا ت ْحت   
ر ِة ي ع ِلرم  ))ل ق  باإلن م، وهما رمن   ي هللا عن ما يي قول  تعالجي  رج  رْؤِرِنين  ِإْذ يجب اِيعجون ر   ت ْحري  الشه رِن اْلمج ج ع  ِ ي  َّللاه ْد   
ْم ي ْتًحرا ق ِريًبرا(( ل ْيِ ْم و أ ث را   ج ِكين ة  ع  ل  ال،ه ، وهرذ  النصروص  ميع را تردل علرج إيمان مرا [18]الفرتحي  ر ا ِيي قجلجوِمِ ْم ي أ ْنز 

زوم رحبت مرا، وررن ا يتواهمرا يكروف ومر  لر  قرد خرالأ المرأرو  بر  يري و  ا هللا عن ما ويترتا علج ذلر  لر
هذ  ا"يا ، وخالأ را علي  أئمرة  ل البيري علري م ال،ر م، ان رر ررا نقلر  اإلررام الزيردا ال،ريد يحري  رن حمرزة 

نرب ما قالي  وأرا حال زيد  ن علي علي ما ال،ر م يقرد كراف لرديد المحبرة ل مرا والمروااة، وأنر  كراف ين رج عرن 
ويعاقا علير ، و وا عنر  أنر  لمرا بايعر  أهرب الكويرة ثرم دعراهم إلرج نصررت  قرالوا لر ي إنرا ا نبايعر  وا ننصرَر 
حتج تبرأ رن الصرحابة، يقرالي كيرأ أتبررأ رن مرا وهمرا  ر را  ردا ووزيررا ... يلمرا أنكرر التبررؤ رن مرا  يلرو ، 

 .  [34-33]الرنالة الوزاعة صيي  ب ذل  نموا  واي   

 فير حكام الم،لمين رن ع د أ ي بكر إلج اليوميتك
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 وليء ر حظ يي تا ي  األرة أف كب أولئ  الرذين حكمروا الم،رلمين  ردأ ررن أ ري بكرر أولئر  الرذين حكمروا قالي 
خرا  ين عرن  -رن يير اإلرام علي )علي  ال، م( ورن يير أهب البيي ورن كانوا يي حكم م أيلاً -الم،لمين 

 .[1]يي ا ل دعاء ركا م األخ ق، الد س الثاني صي. رن أ اعوا إيماف األرة رقتلج اإليماف، هم 

قلناي هللا أ برت را أع م هذ  الجرأة علج هللا وعلج تكفير الم،لمين، كب حكام الم،لمين كفا  رن ع رد أ ري بكرر 
 إلج يورنا.

 يرق  ين رن يقرأ القر ف  واية علي ورن يقرأ   واية أ ي بكري

(( ))و   قرالي  يجْؤتجروف  الزه  راة  و هجرْم   اِ عجرروف  ر  ة  و  نجروْا الهرِذين  يجِقيمجرروف  الصه ، أاي )وهرم خالرعوف(، لكررن [55]المائردةيالهرِذين   ر 
تعال ياقرأها وأني رمن يدين  واية اإلررام علري علير  ال،ر م، كرم تررا يي را ررن أ روا  ال دايرة ررن  يرة واحردة، 

أبا بكر ي  يعاي  القر ف بكل  ليئًا،  ب تدرع رنر  وأنري  رال، تجعرب القرر ف حرمرًا ن لكن إذا لم يكن أرار  إا 
]المائردة،  نبحان  وتعالج، تدرع وأني تعتقد أف هللا نبحان  وتعرالج رصرد  كرب ياحشرة وكرب الرم بقلرائ  وقرد   

 .[14الد س الثاني صي 

قلناي هذا ك م   ب رلئ بغلًا أل ي بكرر ررن  أنر  إلرج أخمرص قدرير ، ررن يقررأ القرر ف وهرو يروالي أبرا بكرر ير  
يعاي  القر ف لريئًا  رب يدررع رنر  وهرو  رال، ويجعرب القرر ف حرمرًا ن نربحان  وتعرالج، ينت ري ررن القرراءة وهرو 

قرد  ، أيقرول هرذا الكر م   رب يري قلبر  رثقرال يعتقد أف هللا نبحان  وتعالج رصد  كب ياحشة وكب الم بقلائ  و 
بانرتثناء الرايلرة -ذ ة رن إيمافتت ثم ومح،ا هذا الك م يكرب الم،رلمين ررن ع رد أ ري بكرر وحترج أيارنرا هرذ  

 كفا  يحا موف هللا ويعتقدوف يي  أن  رصد  كب ياحشةج ألن م يوالوف أبا بكر ويحبون .  -والحوثيين

 يذم ويعن يي الدلفاء الث ثة

 ... كب نيئة يي هذ  األررة، كرب الرم وقرع ل ررة، وكرب رعانراة وقعري األررة يي را الم،رئول عن را أ رو بكرر قالي 
وعمررر وعثمرراف، عمررر بالررذا ج ألنرر  هررو الم نرردس للعمليررة كل ررا، هررو المرتررا للعمليررة كل ررا ييمررا يتعلررا بررأ ي 

 .[1]المائدة، الد س األول صي  بكر.... 

كر الصديا وعمرر الفرا وق ليرتحم  وز  كرب نريئة ووز  كرب الرم يحردث يري األررة، ا قلناي را الذا يعل  أ و ب
باَ  هللا يي رن ج هذا هو روقف  رن خيرة أ حا  رحمد، ولن ن،تارد يري الررد وذكرر يلرائل ما، وأ تفري يقرو 

،رًا عنرد  نري  ال»بإيراد هذا الحرديث الرذا أخر ر  البدرا ا يري  رحيح  عرن أ ري الرد داء   ري هللا عنر  قرالي 
النبي  لج هللا علي  ونلم إذ أقبب أ و بكر  خذًا بارف ثوم  حتج أ ردا عرن  كبتر ، يقرال النبري  رلج هللا علير  
ونلمي أررا  راحبكم يقرد يرارر ي،رلم، وقرالي إنري كراف  ينري ومرين ا رن الدارا  لريء يأنررعي إلير  ثرم نردري، 

لر  يرا أبرا بكرر. ث ثرًا، ثرم إف عمرر نردم يرأتج رنرزل  ي،ألت  أف يغفر لي يأ ج علي يأقبلري إلير ، يقرالي يغفرر هللا
أ ي بكر ي،ألي أثم أ و بكر؟ يقالواي ا. يأتج إلج النبي  رلج هللا علير  ونرلم ي،رلم يجعرب و ر  النبري  رلج هللا 
علي  ونلم يتمعر حتج ألفا أ و بكر، يجثا علج  كبتي ، يقالي يا  نول هللات وهللا أنا كنري أالرم. رررتين، يقرال 

بي  رلج هللا علير  ونرلمي إف هللا بعثنري إلريكم يقلرتمي كرذ ي، وقرال أ رو بكرري  ردق، ووانراني  نف،ر  ورالر ، الن
 .«يما أوذا بعدها -ررتين–ي ب أنتم تا كوا لي  احبي 

يان ر كيأ أف المؤرنين الصادقين عريوا يلب أ ي بكر يما أوذا بعدها، حترج أترج ررن ا نصريا ل رم يري ديرن 
 يكفرون ، يما أع م  رن إيذاء لنبي هللا رحمد لو كاف يعلموف. يؤذن  وي،بون  و 
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 يوم ال،قيفة كاف يوم التدايو لقتب اإلرام عليي

 هب كاف ذل  وليد تل  اللح ة، وليد ذل  الش ر الذا نقو يي  اإلرام علي )علي  ال،ر م( لر يدًا؟ ا. إنر  قالي 
 رب  ممرا الكثيرر يرروف يري تلر  البدايرة وكأن را  دايرة ا  اانحراف الذا  دأ يي يروم ال،رقيفة، والرذا يررا الربع 

ب ب[ ررفرال الحرس، عرالي الروعي،  انر  اإليمراف، يمتلر  قرد ة علرج انرتقراء  تشكب أية خاو ة، لكن لاعرًا كرر]ال  
 األحداث وت،ل،ب تبعات ا، يقول يي كلمة  ريحة يي  يي  ريحي

 .ب  وكب رصا  نال  ل رحمد *** يليس نوا يوم ال،قيفة  ال

 .[1]ذكرا انتش اد اإلرام علي )علي  ال، م( صي

قلناي ان روا رن هو لاهد الحوثي علج هذا البايب، إن  الشاعر ال بب الذا و ف  الحروثي بأنر  ررفرال الحرس، 
عالي الوعي،  ان  اإليماف، يمتل  قد ة علج انتقراء األحداث وت،ل،رب تبعات را، أترد ا ررا هرو حالر ؟ قرال عنر  

الشراعر المشر و  الح،رن  رن علرج  رن  را ر  لي  اإلن م الشوكاني  حم  هللا تعالج يي البد  الارالعي  وكرذل 
ال بب، وكاف رت اهرًا بالري  وثلرا األعرراو المصرونة ررن أ را ر الصرحابة، ورشرج علرج يريقتر  ت رذتر ... ، 
وقد انتقد  أيلًا المؤ خ الزيدا يحيج  ن الح،ين  ن القانم  ن رحمد يي كتابر ي )  جرة الرزرن(، وقرال بعرد أف 

لمنحرف، وو ف  أن   ايلي، قالي  والرايلة هذا الزراف الذين ررن الزيديرة كثيرر، إا نقب بع  ألعا   وك ر  ا
أف رن م رن ي،تتر بمذهبر ، وا ي  رر  عنرد نرائر الزيديرة ييرر الرايلرة، ولرم ي  رر الرري  إا هرذا ح،رن  رن 

ا ب ثرررار م، علرري الرايلررري، و......، ي ررؤاء الرررذين أا ررروا الرررري  والشرررتم للصررحابة   ررري هللا عررن م، ومررراءو 
 وكبيرهم الذا أي ع ح،ن  ن علي  ن  ا ر ال بب ا  حم  هللا، ورن أقوال ي 

 العن أبا بكر الاايي وثاني  *** والثالث الر ز عثماف  ن عفاف

 الث ثة ل م يي النا  رنزلة *** رن تحي رنزل يرعوف وهارانا

 يا    يالعن م والعن رحب م *** وا تقم ل م يي الدير ريزانا

 تقدروا  نو خير الرنب وايتصبوا *** را أحب ا نت  المًا وعدوانا 

 الل م إنا نبرأ إلي  رن هذا القول ورن قائل ت

ي ذا هو لاهد الحوثي علج أف أبا بكر وعمر هما نببا كرب رصريبة نزلري بر ل رحمرد، ي رب  ايلري خبيرث ك رذا 
 يصلح أف يكوف لاهدًا علج  واز الاعن يي أ ي بكر وعمر؟

 أ ي بكر لر وا يزال لرها إلج ا"في خ ية

 لكن قول ي )وقج هللا لرها( ليس  حيحًا، را زال لرها إلرج ا"ف، وررا زال لرر تلر  البيعرة التري قرال عن را قالي 
)يلتررة( رررا زال لرررها إلررج ا"ف، ورررا زلنررا نحررن الم،ررلمين نعرراني رررن  ثا هررا إلررج ا"ف. هرري كانرري يارررة بشرركب 

ي المجع مِ ي عن حب المشكلة، ا يو د قلية رثل ا، أف تكروف هري نربا المشركلة، عجيا، هي نبا المشكلة وه
 .[1]المائدة، الد س األولي صي والذا يعمي علج أا تعرف حل ا 

لرر، وررا  -والتي تمثب نموذ ًا  ييعرًا للد يرة اإلنر رية الرالردة-قلناي يرا الحوثي أف خ ية أ ي بكر الصديا 
 ا هي نبا المشكلة التي أعمري األررة عرن الحرب، لكرن أئمرة  ل البيري ا يقولروف بقرول زال لرها إلج ا"ف، وأن

الحوثي، يقد  وا المرتلج عن اإلرام  عفر الصادق عن رحمد الباقر عن علي  ن الح،رين عرن الح،ريني  إف 
نررمعت   عليررًا خاررا بالنرراس خابررة يقررالي الل ررم أ ررلحنا بمررا أ ررلحي برر  الدلفرراء الرالرردين. يجرراء    ررب يقررالي
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تقول يي الدابة  نفًاي الل م أ لحنا بما أ رلحي بر  الدلفراء الرالردين يمرن هرم؟ قرالي حبيبراا وعمراَ أبرا بكرر 
وعمررر إرارررا ال رردا والمقترردا   مررا بعررد  نررول هللا  ررلج هللا عليرر  و لرر  ونررلم، ورررن اقترردا   مررا يرلررد، ورررن 

(، 11/ 13العمررال يرري نررنن األقرروال واأليعررال )] نررز تم،رر    مررا ي ررو رررن حررز  هللا، وحررز  هللا هررم المفلحرروف  
، يمن نصردق اإلررام علري وأ نائر  ررن بعرد  أم [30، والرنالة الوازعة صي428صي 2وتلديص الشايي للاونيي ع
 نصدق الحوثي وأ اذيب ؟ت

   ود الرنول ) لوا  هللا علي  وعلج  ل ( كل ا  ا   هباء رنثو ًاي

درا كرراف ي،ررتقبب ذلرر  الحرردث الررذا يتوقعرر  أف يدلررا دم  أنرر  لحيترر   ياإلرررام علرري )عليرر  ال،رر م( عنررقررالي 
وي،قو ل يدًا لم يكن رنزعجًا رن ذل ، كاف الذا يزعج  هو را يرا األرة يي  وهري ت،رير باتجرا  ذا  الشرمال، 
وهري تبتعررد حينررًا بعررد حررين، ور،ررايا  يويلررة تبتعررد عررن كتررا  هللا وعررن رررن ج  نررول  ) ررلوا  هللا عليرر  وعلررج 

(، كاف يتألم عندرا يرا أف تل  الج ود التي  رذل ا الرنرول ) رلوا  هللا علير  وعلرج  لر (، ومرذل ا هرو تحري  ل 
لوائ  يي ركة، ويي المدينة يي رعاَ  اإلن م كل ا  اعي هباء، و ا   هباء رنثو ًا تحي أقردام، وعلرج أيردا 

]ذكررا انتشر اد اإلررام  يج لموا  ة أعرداء هللا رن لم يكونوا يجرءوف يي يوم رن األيام أف ينزلوا إلج ناحا  الو 
 .[5علي )علي  ال، م( صي

قلناي هذا الك م هو قدح يي الرنول  لج هللا علي  ونلم ويي دعوت  ويي عصمت ، وهرو ات رام لر  بالفشرب يري 
حب  يري ترمية أ حاب  رن بعد ، وكيأ يعقب أف يتدذ النبي  لج هللا علي  ونرلم لر   راحبًا يترزوع ا نتر  ويصرا

ال جرررة وهررو الصررديا، ويدتررا  لرر   رراحبًا  خررر، يتررزوع ا نترر  )حفصررة( ويتدررذ  وزيرررًا يرري حياترر  وهررو الفررا وق، 
وثالث يزو   النبي  لج هللا علي  ونلم ا نتي  وهو عثماف   ي هللا عنر ، يكيرأ يعقرب أف يقررم م النبري  رلج 

ألرد الدرائنين لر ؟ إف أا قائرد نرا ح يدترا  خيرر  هللا علي  نلم المؤيد  وحي ال،ماء ويصاهرهم، ثم يكونوف رن
الناس وأ دق م وأع م م أرانرة ويجعل رم وز اء لر ، ليكروف ذلر  نرببًا يري نجراح دعوتر . لرذل  يرإف هرذا الكر م 
إنمررا هررو قرردح يرري نجرراح دعوترر   ررلج هللا عليرر  ونررلم وقرردح يرري أ ررحاب ج ألنرر  إذا كرراف  رراحا الرنررالة وهررو 

ن برا  أولرج أف يلحرا الفشرب بالصرحابة والترابعين وكرب ررن اتبعر . ي رب يك رر الحروثي القدوة المتبع قد يشب، يمر
   ذ  النتيجة؟

 اإلرام علي لم ي،قو ل يدًا،  ب  عد إلج  م  ل يدًاي 

إنر  ررا يرزال -وإف و ردنا  نرقو لر يدًا،  رب نقرولي  رعد إلرج  مر  لر يداً - إف اإلررام عليرًا )علير  ال،ر م( قالي 
القر ف الذا قرن  ب  الرنول حيًا، حيًا ييما يعاي  ررن هردا ررن نرو ، ررن د وس، ررن ع رة، حيًا، كما أف هذا 

رررن عبررر، حيررًا ييمررا يعايرر  األحرررا ، ييمررا يعايرر  المجاهرردين، حيررًا ييمررا يعايرر  الصررادقين رررن د وس تجعل ررم 
 .[5]ذكرا انتش اد اإلرام علي )علي  ال، م( صي يذوموف يي هذا الدين 

ثي الدلفاء الث ثرة   ري هللا عرن م بكرب ونرائب الرذم والاعرن، ويري المقا رب يغلرو يري رردح اإلررام قلناي يذم الحو 
 علي   ي هللا عن  حتج يصف    ذ  األو اف، ي ب رن يفعب ذل  يمتل  ذ ة رن العدل واإلنصاف.
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 (4)   

 

 

  !التمرد الحوثي من الشباب المؤمن حتى مشروع الدويلة

  نصر طه مصطفى /بقلم

  م 08:13 2009تشرين الثاني -نوفمبر 10الثالثاء 

 

إن أردنا أن نرصد البداية الحقيقية للتمرد الحوثي في اليمن بشكل موضوعي ال بد أن نعود إلى لحظات 

م التي جاءت بأول قيادة دينية لبلد إسالمي في القرن العشرين1979اإليرانية عام انتصار الثورة   

فأحيت بالتالي آمال كثير من التيارات والحركات اإلسالمية بمختلف اتجاهاتها الفكرية وانتماءاتها المذهبية 

 وأساليبها الحركية والتنظيمية في مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم اإلسالمي

التأييد الشعبي اإلسالمي خالل األشهر األولى في كل مكان للثورة التي قامت ضد حكم الشاه ورغم 

االستبدادي، فإن هذا التأييد أخذ يتراجع شيئا فشيئا بعد بروز االنتماء المذهبي للثورة وطموحاتها المعلنة 

في المنطقة بالدرجة  بتصدير تجربتها لكل المنطقة المحيطة بها وتعاطفها المعلن مع كل ما هو شيعي

األولى، األمر الذي جعل العواطف الشعبية المتأججة معها تخمد وتنطفئ، بل تحولت في أحايين كثيرة إلى 

 .قلق واضح من شعوب المنطقة ذات االنتماء السني على أوضاعها في بلدانها

)ال يوجد في اليمن شيعة اثنا عشرية بالتأكيد لكن فكرة مجيء  على رأس الحكم في بلد إمام دين ومذهب( 

مسلم ألهبت مشاعر المتعصبين من بقايا عهود اإلمامة الذين أذعنوا عن غير قناعة للنظام الجمهوري الذي 

كان عمره في ذلك الحين سبعة عشر عاما فقط، وأحيت لديهم اآلمال بإمكانية عودتهم مجددا للحكم، 

اإليرانية من ناحية واستلهام تجربتها السياسية من مدركين أن بإمكانهم فتح خط للحوار مع قيادات الثورة 

ناحية أخرى، بمعنى أنه باإلمكان إقامة نظام إمامي جديد بغطاء جمهوري بعيدا عن أسرة حميد الدين التي 

م إلدراكهم أن عودتها لن تكون مقبولة من الشعب اليمني1962كانت تحكم اليمن حتى عام  ... 

مدت وظلت تعمل كالجمار المتوقدة تحت الرماد وذلك بسبب مساندة ويمكن القول إن هذه الطموحات خ

حكم الرئيس علي عبد هللا صالح في شمال اليمن حينها بصورة معلنة للعراق في حربه ضد إيران التي 

 ...م، إذ لم يكن من الممكن إبداء أي طرف يمني تعاطفا مع إيران1988استمرت حتى عام 

م وقام 1990أيار )مايو(  22ية تلك الحرب حتى توحد شطرا اليمن في وما هي إال عامين فقط بعد نها

نظام سياسي ديمقراطي تعددي يقف على رأسه قيادة وحكومة مكونة من الحزبين اللذين كانا يحكمان 

شطري اليمن قبل الوحدة، ومن المهم اإلشارة هنا إلى أن النظام اليساري الذي كان يحكم جنوب اليمن قبل 

يقف إلى جانب إيران في حربها ضد العراق، بمعنى أن هناك طرفا سياسيا مؤثرا ومؤيدا  الوحدة كان

إليران أصبح يتقاسم الحكم في اليمن الموحد، وهو ما أدى إلى قيام تحالف قوي بين هذا الطرف )الحزب 

مر وبين األحزاب التي نشأت على أساس زيدي مذهبي كحزب الحق وهو تحالف است (االشتراكي اليمني

 .أثناء وجود النظام االشتراكي في الحكم وتعمق منذ خروجه من الحكم وحتى اآلن

للتعبير عن نفسه  مع نشأة التعددية السياسية والحزبية وجد تيار المذهبية الزيدية )الهادوية( متنفسا

وتأسيس نشاط سياسي تعليمي تربوي في آن واحد عبر عدة واجهات، ويمكن 
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ستفاد كثيرا في بداية نشأته من أساليب النشاط التنظيمي القول إن هذا التيار ا

والسياسي لحركة اإلخوان المسلمين اليمنية التي أعلنت عن نفسها بعد الوحدة باسم 

 .()التجمع اليمني لإلصالح

وهي من الناحية الفكرية والسياسية والمذهبية تقف على النقيض من تيار الهادوية 

دي إعجابا شديدا بالثورة اإليرانية تجربة وحكما، لكن السياسية الذي كان والزال يب

هذا اإلعجاب والتأثر تحول بنسبة كبيرة إلى تجربة )حزب هللا( اللبناني من جميع 

 ...جوانبها السياسية والتنظيمية دون التأثر بالجانب المذهبي االثني عشري

ار بقيادة كواجهة سياسية تنظيمية لهذا التي 1990وفيما تأسس حزب الحق عام 

تاريخية يتصدرها اثنان من كبار علماء صعدة، فقد تأسست الحقا جماعة )الشباب 

المؤمن( كتيار تعليمي تربوي معني بتدريس المذهب الهادوي في الحلقات 

 .المسجدية والمراكز التعليمية

وقد كانت محافظة صعده في الحالتين هي موطن نشاط حزب الحق وتيار الشباب 

ارها المحافظة اليمنية الوحيدة التي ظلت شبه مغلقة على أتباع المؤمن باعتب

المذهب الهادوي لعدة أسباب، منها أنها كانت منطلق دعوة اإلمام الهادي قبل ألف 

ومائتي عام، وأنها كانت المكان الذي تنزوي فيه الدعوة الهادوية عبر التاريخ إذا 

افظة شهدت عملية اندماج خرج حكم اليمن من يد األئمة، وأنها كانت أقل مح

اجتماعي بعد الثورة، كما أن تنظيمات سياسية ودينية حيوية كاإلخوان المسلمين 

والسلفيين والبعثيين والناصريين لم تستطع أن تصنع لنفسها قاعدة سياسية 

 ...وتنظيمية تذكر منذ الثورة وحتى اآلن

بر هذه المحافظة م إال ع1993ولم يحظ حزب الحق بتمثيل في مجلس النواب عام 

بينما فشل في بقية المحافظات التي تصنف جغرافيا بأنها محافظات هادوية، ولم 

يستطع الحزب أن يحقق نجاحا في العمليتين االنتخابيتين اللتين جرتا في عامي 

لكن عددا من الشخصيات المقربة منه فازت في صعدة فقط إما  2003، 1997

حاكم المؤتمر الشعبي العام مثل مؤسس الحركة كمستقلة وإما ضمن قائمة الحزب ال

وأخيه )يحيى بدر الدين  1997الحوثية )حسين بدر الدين الحوثي( في عام 

م2003الحوثي( في عام  . 

وككل مذهب أو تيار فكري ال بد أن يظهر بداخله عناصر ترغب في إحداث حركة 

ناحية أخرى،  تجديد بغرض الحفاظ عليه من ناحية وتوسيع تأثيره وانتشاره من

وفيما يخص المذهب الهادوي فقد برز في صفوفه عدد من الشباب الذين أدركوا 
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 .المأزق الذي يعيشه في ظل التغيرات الهائلة الحاصلة في اليمن والعالم من حوله

واتجه هؤالء إلنشاء تيار الشباب المؤمن كحركة تعليمية تربوية تعمل على إحداث 

هب المتجمد منذ قرون حظيت بدعم مالي محدود حراك فكري وفقهي داخل المذ

من الدولة )ألفي دوالر شهريا( بغرض تشجيع هذا التيار ومساندته في عملية 

إخراج صعدة من عزلتها والمذهب من مأزقه، لكن هذه الحركة التجديدية سرعان 

ما واجهت معارضة من داخلها انتهت بانقسام في صفوفها يقوده حسين بدر الدين 

ي في أواخر التسعينيات يرفض المساس بأهم مبدأين ميزا المذهب الهادوي الحوث

ذرية الحسن )عن غيره من المذاهب وهما مبدأ حصر حق الحكم في البطنين 

 ...(والحسين رضي هللا عنهما( ومبدأ )الخروج على الظالم بالقوة

الدولة  وبموجب المبدأين بدأت خاليا التمرد في التشكل شيئا فشيئا في غفلة من

التي لم يدر بخلدها لحظة واحدة أن هناك من يمكن أن يقود تمردا بغرض استعادة 

ما يعتبره حقا شرعيا له في الحكم، رافعا راية الخروج على الظالم بالقوة متأثرا 

  ...بتجربة الثورة اإليرانية وحزب هللا في العمل السياسي... وللحديث بقية

 

 


