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الحوثُيُونُُتُ ُاريخُُأُ ُْس ُودُُُوحُاضُرُُ حُم ُظْلُمُُُ14مجادُثاينُ1436هـ(ُ)1
ُْ
يداُُ.
ال ْم حدُللَّهُالَّذيُأ ْرسلُر حسولهحُبا ْْلحدىُودين ْ
ْ
ُال ِّق؛ُليحظْهرهحُعلىُالدِّينُ حكلِّهُوكفىُبالُلَّهُشه ً
ُُم َّم ًداُعْب حدهحُور حسولحُهحُ
يداُُ.وأ ْشه حدُأ َّن ح
وأ ْشه حدُأ ْنَُلُإلهُإََّلُاللَّهحُو ْحدهحَُلُشريكُلهح؛ُإقْـر ًاراُبهُوتـ ْوح ً
يداُ.
يماُمز ً
ُ،صلَّىُاللَّهحُعلْيهُوعلىُآلهُُوص ْحبهُُوسلَّمُت ْسل ً
تُلُتُُثْقُيفُُالُنَّاسُُفُُعُقُيدُتُ ُْمُ ُولُتـُ ُْوضُيحُُ
الح ُْمعُةُُ حُجعُلُ ُْ
اعلُ حُمواُأُ َُّنُ حُخ ُطْبُةُُ ُْ
أَمَاَبَعَدَََ:فُاتَُّـ حُقواُاللُُُو ُْ
الضلُلُُُ ُ،وإُ َُّنُمُنُُ
الصحُيحُُُو ُْتذُ ُيرهُ ُْمُمُنُُاُلْفُسُادُُفُُالعُقُيدُةُُُوالعُمُلُُُ،و ُْتذُ ُيرهُ ُْمُمُ ُْنُفُُرقُُ َُّ
دُينُهُ حُمُ َُّ
الحُْوثُُيِّيُُُ،تُُْلكُُاُلْفُُْرقُ ُةحُاُلْبُاطُنُُيَُّةحُ
انُرافُهُ ُْمُ ُْ
شفُُعُقُيدُتُ ُْمُ ُوبـُيُانُُ ُْ
تُلُكُ ُْ
الضاُلَّةُُالتُُحُانُُاُلُْوُقْ حُ
اُلْفُُرقُُ َُّ
الرافُضُُيَُّةحُُ.
َُّ

الشيـُعُةُُالذُينُُخُُرجُُأُ َُّوحُْلحُْمُفُُخُلُفُةُُ
صلُُإُلُُ ُِّ
ودُفُُاأُ ُْ
صولُُهُذُهُُالفُُْرقُةُُتـُ ُعح حُ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونََُ:إُ َُّنُُأح حُ

اللحُعُُْنهُ.
عُلُ ُِّيُُبْنُُأُبُُطُالُبُُُرضُيُُ ُ
ضُلحونُُآلُُ
ُ،وكُاُنحواُفُُأُ َُّولُُاأُ ُْمرُُيُـحفُ ُِّ
وإُ َُّنُاُلْ حُم ُؤ ُِّسسُُالُقُيقُ َُّيُ ُْلحُْمُهُوُُعُُْب حُدُاللُُُبْ حُنُسُبُأُُاليـُ حُهودُيُُ ُ
ّتُقُاُلحواُُ:
الصحُابُةُُرضيُاللحُعْنـ حه ُْمُ ُ،حُثَُّتُطَُُّورُُأُ ُْمُحرحُه ُْمُ حسوءُاًُحُ َُّ
وهحُعُلُىُسُائُرُُ َُّ
البـُُْيتُُُوحُه ُْمُعُلُيُُ ُوبـُُنح ُ
انُرُفحواُ
ُ،ثَُّ ُْازدُادُُضُلُ حُْلحُْمُُو ُْ
اللحُعُْنُـ حُه ُْمُ حُ
إُ َُّنُأُبُاُبُ ُْكرُُ ُو ُعحمُرُُ ُو ُعحُثْمُانُُا ُْغتُصُُبحواُالُلُفُةُُمُ ُْنُعُلُيُُُرضُيُُ ُ
السنُيُُُ.
انُرافُاًُعُظُيمُاًُمُعُُتُطُ حُاولُُ ُِّ
ُْ
ُ،وأُ َُّنُ
الصحُابُةُُكُُلَّ حُه ْمُُكُ َُّفارُُإََُُّلُثُلُثُةُُعُشُرُُمُْنُـ حُه ُْم ُ
أَيَهَاَال مَسَلَمَونَُُ ُ:ومُ ُْنُأُبُْـُرزُُعُقُائُدُهُ ُْمُُ:أُ َُّنُ َُّ
فُفُاطُمُةُ)ُيـُ ُْعُنحونُُبُُْنتُُ
صحُ حُ
ال حُقَُّرآنُُنُاقُصُُُوأُ َُّنُالقرآنُالكُامُلُُلُدُُيْهُ ُْمُ حه ْمُفـقطُُ ُ،وُيحسُمُونُ ُهحُ(مُ ُْ
حيونُُ
دُُ،ولُذُلُكُُيُصُ حُ
ُالشدُائُ ُ
ُ:اَلستُغُاثُ ُةحُبُآلُُالبـُُْيتُُفُ َُّ
ُ،ومُ ُْنُعُقُائُدُهُ ُْمُ ُْ
بُُرضيُاللحُعْنـهاُ ُ
الُنَّ ُِّ
تُ
يُحُ َُّذُر ُْ
الشُْرحُكُاأُ ُْكبـُ حُرُالذُ ُْ
اُهوُُ ُِّ
اءُُ،وهُذُ حُ
يُُ،يُاُعُلُيُُيُاُُزُْهُر ُ
اُحسُ ْ ُ
يُيُ حُ
اُحسُ ْ ُ
بُأُ ُْعلُىُأُصُواتُ ُْمُيُ حُ
اللحُعُْنُـ حُهمُاُُ،بُ ُْلُ ُْيعُُلحونُُ
ُ.ومُْنُـهُاُُ:أُنُـَّ حُه ُْمُيـُُْلعُُنحونُُأُبُاُبُ ُْكرُُ ُو ُعحمُرُُُرضُيُُ ُ
السمُ ُاويُ ُةحُ ُ
مُُْن ُهحُمجُُْي حُعُال حُكُتحبُُ َُّ
اءُُ،وُْمنُُعُقُائُدُهُ ُْمُأُ َُّنُعُائُشُةُُرضيُاللحُعْنـهاُُزانُيُةُُ،مُعُُأُ َُّنُاللُُ
الصبُاحُُُواُلْمُسُ ُ
سُبَُّـ حُه ُْمُمُ ُْنُأُُذْكُارُُ َُّ
ضهُاُشُرُُمُ ُْنُبـُ ُْعضُُ.
ُ.وحُه ُْمُفُُرقُُُوأُ ُْحُزابُُبـُ ُْع حُ
ُ،ولُكُنَُّـ حُه ُْمُفُُغُُيِّهُ ُْمُيـُ ُْعمُ حُهونُُ ُ
بـُُْرأُهُاُفُُال حُقُْرآنُُ ُ
يُُكُانُُقُُريبُاًُإُلُُحُدُُمُاُ
الزُيْدُيُةُُالذُ ُْ
اُالحوثُيُونُُفـُ حُه ُْمُفُُاأُ ُْ
ُوأُ َُّم ُ
صلُُقُبُيلُةُُيُنُيُةُ ُوكُاُنحواُعُلُىُمُ ُْذهُبُُ َُّ
ةُُ،ثَُّإُُنَُّهحُفُُبُدُايُةُ
الشيـُعُ حُ
فُبـُْيُـنـُ حُه ُْمُفُُبـُ ُْعضُُاُلْمُسُائُلُُبُلُفُُبُقُُيَّةُُفُُْرقُُ ُِّ
ةُُ،والُلُ حُ
السُنَّ ُ
مُ ُْنُأُ ُْهلُُ حُ
ُُمافُظُةُُصُعُدُةُُباليمنُحُركُةُُ
تُفُ حُ
شُرينُُسُنُةُُمُ ُْنُاآلنُُخُُرجُ ُْ
خْسُُ ُوعُ ُْ
الُ ُ
سعُينُُيَّاتُُقـُُْبلُُحُُو ُْ
الُتِّ ُْ
ُ،ثَُّ
الحوثُيُ حُ
الدينُُ ُ
اُ(الشبُابُُاُلْ حُم ُْؤمُنُ)ُكُانُُمُ ُْنُأُبُْـُرزُُ حُم ُؤ ِّسسُيهُاُبُ ُْد حُرُ ُِّ
ت عُلُىُنـُ ُْفسُهُ َُّ
تُُْنظُيمُُيَّةُُأُ ُطْلُقُ ُْ
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طُهُذُاُالتَُّـُْنظُيمُُفُُبُدُايُاتُهُُفُ ُْكُرُيَُّاًُ
الحوثُيُُُُ،وكُانُُنُشُا حُ
الدينُُ ُْ
بنُبُ ُْد حُرُ ُِّ
يُ حُ
ل ُرئُاسُتـُهُاُابُْـُنحُهحُ حُحسُ ْ حُ
تـُُوَُّ
يُالذُيُُكُانُُُكماُقحـ ْلناُُ:قُُريبُُاًُمُ ُْنُمُ ُْذهُبُُأُ ُْهلُُالسُُنَّةُ ُوكُاُنحواُ
الزُيْدُ ُِّ
يـُ ُْهدُ حُ
ف إُلُُتُ ُْدُريسُُاُلْمُ ُْذهُبُُ َُّ
اللحُعُْنُـ حُهمُاُُ.
ض ُْونُُعُلُىُأُبُُبُ ُْكرُُ ُو ُعحمُرُُُرضُيُُ ُ
يـُتـُُر َُّ
الحوثُ ُِّيُمُ ُْنُجُهُةُُُأح ُْخُرىُ
الدينُُ ُْ
يُبُ ُْدرُُ ُِّ
الزُيْدُُيَّةُُمُ ُْنُجُهُةُُ ُوبـُ ْ ُ
حُثَُّحُصُلُُاُنْشُقُاقُُ ُوحُمنُافـُرةُُبـُ ْ ُ
يُ ُعحلُمُاءُ َُّ
الشيعُةُُ
يتُ ُومْيـُلحُهحُاُلُْواضُ حُحُلُمُ ُْذهُبُُ ُِّ
ستُمُ حُ
اعحُهحُاُلْ حُم ُْ
؛ُوُْمنـُهُاُُ:دُفُ ُ
الحوثُ ُِّيُاُلْ حُمخُالُفُةُ لُ َُّلزُيْدُُيَّةُ ُ
بُسُبُبُُ ُآراءُُ ُْ
الزُيْدُُيَّةُُبـُيُانُاًُتـُبـَُّرحُؤواُفُيُهُمُنُُ
صدُرُُ ُعحُلحمُ ُ
صحُيحُهُُلُبـُ ُْعضُُ حُم ُْعتـُقُدُاتُ ُْمُ،فُأُ ُْ
شُرُيِّةُ ُوتُ ُْ
الُمُامُُيَّةُُاَلثُْـنُُعُ ُْ
اءحُ َُّ
الحوثُ ُِّي ُو ُآرائُهُُُ.
ُْ
ُ،وعُاشُُ حُهنُاكُُعدَّةُُسُنـُُواتُ تـُغُ َّذىُفُيهُاُمُنُُاُلْ حُم ُْعتـُقُدُُ
جُرةُُإُلُُإُيـُُرانُ ُ
ُالحوثُيُُلُُْلهُ ُْ
اُاضطَُّر ُْ
عُُْندُهُ ُْ
الحوثُيُُإُلُُ
ُ،وفُ عُامُُ1422هـُعُادُُ ُْ
ي ُ
شُر ُِّ
نُعُ ُْ
بُالُمُامُ ُِّيُاَلثُْـ ُْ
تُقـُنُاعُُتحُهحُبُاُلْمُ ُْذهُ ُْ
يُُوُْازدُادُ ُْ
الصفُُو ُِّ
َُّ
وبُأُ ُْخذُُ
ُ،وُحو حُج حُ
الصحُابُةُُ ُوتُ ُْكفُ ُيححُه ُْم ُ
الدُيدُةُُُوالتُُمُْنُـهُا ُ:لُ ُْع حُنُ َُّ
ُ،وعُادُُلُتُ ُْدُريسُُأُُفْكُ ُارهُُ ُْ
بُلُدُهُ ُ
ُ،وفُُتُُْلكُُاأُثُْـنُاءُُأُُيْضُاًُُ
الشيعُةُُالُمُامُُيِّةُ ُ
ُ،وغُ ُْيهُاُمُنُُاُلْمُسُائُلُُالتُ ُُوافُقُُفُيهُاُمُ ُْذهُبُ ُِّ
الح حمسُ ُ
ُالُْوُزاتُُاُلْعُُْلمُُيَّةُُفُُُقح َُّمُُوالُنَّجُفُ؛ُ
لدُراسُةُُفُ ُْ
الحوثُُيَُّةحُتحُـُْرسُ حُلُأُبُْـنُاءُُصُعُدُةُ ُإُلُُإُيـُُرانُُلُ ُِّ
الركُ ُةحُ ُْ
كُانُتُُ ُْ
الص ُْف ُوُيُِّةحُ حُهنُاكُُأُ َّنُ حُك َُّل حُح حُكومُةُغُْيُـرُُُوَلُيُةُُاُلْفُقُيهُالُنَّائُبُةُُعُنُُالُمُامُُاُلْ حُمُْنتُظرُُهُيُُ
لُُتحعُبِّئـُ حُه حُمُاُلْعُمُائُ حُمُ َُّ
الح حُكومُةُُاُلْيُمُنُُيَّةُُفُاُنْدُلُعُ ُْ
ت
الحوثُيُونُُيُ ُْكُرحُهونُُ ُْ
اُ،وْلُذُاُكُانُُ ُْ
َلُم ُْعتـُُرفُ بُ ُ
حُح حُكومُةُُغُْيُـ حُرُشُُْرعُُيَّةُُُو حُ
اليمُنُُآَلفُُاأُُْرُواحُُُوخُسُائُرُُمُالُُيَُّةً حُكْبُـُرى.
تُبُلُدُُ ُْ
يُُكُلَّفُ ُْ
يُاُلْفُُريقُ ْ ُ
خْسُةُُبـُ ْ ُ
حُحُحروبُُ ُ
الصفُُويُُ
الد ُْع حُمُ َُّ
اَلجتُمُاعُُيَُّةحُالتُُيُـحعُاينُُمُْنُـهُاُاُلْيُمُ حُنُ ،و َُّ
وفُاَلُقْتُصُادُُيَُّةحُُو ُْ
أَيَهَاَالَمَ َؤمَنَونََُ:الظُُحر حُ

الساحُةُُفُُ
الركُةُُتـُْبُـُحرحُزُعُلُى َُّ
تُهُذُهُُ ُْ
اأ ُْسبُابُُالتُُجُعُلُ ُْ
سكُُريُُُواُلْمُالُُُُ-كُانُُمُ ُْنُأُهُ ُِّمُ ُْ
اُلْعُ ُْ
تُأُ ُْمُريكُاُ
اُالحوثُيُونُ؛ كُشُعُارُُ(اُلْمُ ُْو حُ
تُالرنَّانُةُُالتُُكُانُُيـُُْرفـُ ُعحهُ ُْ
ضلًُعُنُُال ُِّ
سُنـُُواتُُقُلئُلُُ،فُ ُْ
شعُ ُاراُ َُّ
تُالدَّاعُةُ ُوالتُُأُ ُْكسُبُْتُـ حُه ُْمُ
الشعُ ُاراُ ُْ
ُ،وغُ ُْيهُاُمُنُُ ُِّ
تُلُ ُْسُرائُيلُُُ،لُ ُْعنُُةحُاللُُعُلُىُاُلْيـُ حُهودُ)ُ ُ
ُ،اُلْمُ ُْو حُ
سبُ تـُعُا ُطحفُُالشُ ُعحوبُُ
الراُفْضُُيَّةُُفُُكُ ُْ
ُ،وهُذُهُُإُ ُْحدُ ُْ
يُأُبُْـنُاءُُاُلْيُمُنُ ُ
تـُعُا ُطحفُُاًُُكُبُ ُيُاًُبـُ ْ ُ
ىُاليلُُ َُّ
الُ ُْسلُمُُيَّةُُاُلْمُ ُْق حُه ُورةُ.
ال ُحارودُُيَّةُُُوهُيُُأُشُدُُاُلْفُُرقُُ
صلُهُاُإُلُُاُلْفُُْرقُةُُ ُْ
بُفُُأُ ُْ
الحوثُُيَّةُ تـُُْنتُسُ حُ
الركُةُُ ُْ
قالُأ ْه حلُالع ْلمُُ:إ َّنُ ُْ
ليُُبْنُُ
صُعُلُى إُمُامُةُُعُ ُِّ
بُصُُلَّ ُ
الزُيْدُُيَّةُُغحلحًّوا ُوشُططُاًُُوالتُُمُ ُْنُعُقُيدُتُاُأُ َّنُالُنَّ َُّ
َُّ
ىُاللحُعُلُُْيهُُ ُوسُُلَّمُُنُ َّ
الصحُابُةُُُكُفُُحرواُبُتـُ ْركُهُ ُْمُبـُْيُـعُةُُعُلُ ُِّيُُبْنُُأُبُ
ُ،وأُ َُّنُ َُّ
اللُيفُةُُمُ ُْنُبـُ ُْعدُهُُ ُ
اللحُعُُْنُهحُُوأُُنَُّهحُ ُْ
أُبُُطُالُبُُُرضُيُُ ُ
بُصلَّىُاللحُعلْيهُوسلَّمُُُ.
صحُابُُالُنَّ ُِّ
اللُفُةُُُ ُ،ولُذُلُكُُفُمُ ُْنُأُبُْـُرزُُعُقُائُدُهُ ُْمُتُ ُْكفُ ُيحُأُ ُْ
طُالُبُُبُ ُْ
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الصحُابُةُُ
اد حُه ُْمُفُُخُيُارُُا ُأحَُّمةُُُ،بـُْيُـنُمُاُدُينحُـنُاُمُْبُـنُ ُاهحُعُلُىُإُ ُْعُزازُُ َُّ
اعتُقُ حُ
هُذُاَأَيَهَاَالَمَسَلَمَونَُ ُْ
ولُاللُوالَّذينُمعهحُ
ولُ ُ
الشريُعُةُُُ،يـُ حُق حُ
حاُةحُ َُّ
الدينُُُو حُ
ُوإُ ُْجلُْلُ ُْمُُ،أُنُـَّ حُه ُْمُحُلُ ُةحُ ُِّ
م{ُم َّمدُر حس ح
اللحُتـُعُالُ ح
ضوانًا}
اُس َّج ًداُيـْبتـغحونُف ْ
ضلًُمنُاللُ ور ْ
أشدَّاءحُعلىُالْ حكفَّارُ حرحاءحُبـْيـنـ حه ْمُتـر حاه ْم حُرَُّك ًع ح
ُتتُالشَّجرةُفـعلمُماُفُ قحـلحوب ْمُ
ُوأُثُْـنُُعُلُُْيهُ ُْمُبُقُ ُْولُهُم{لق ْدُرضيُاللَّهحُعنُ الْ حم ْؤمنيُإ ْذُيـحبايعحونك ْ

ُالسكينةُعلْيه ْمُوأثابـ حه ْمُفـْت ًحاُقريبًا}ُ
فأنْـزل َّ
ُ،وعُُْلمُهُُ ُوعُمُلُهُُ،بُذُُلحواُاُلْ حمهجُُ
ُالصحابةُرضيُاللحُعْنـ حه ُْمُجُيلُفُُريدُفُ إُيُانُهُُُوجُهُادُهُ ُ
إُ َُّنُجْيل َّ

اُومُاُ
اُوهُُنحواُلُمُاُأُصُابـُ حُه ُْمُفُُسُبُيلُُاللُُ ُ،ومُاُضُ ُعح حُفو ُ
صواُدُينـُ حُه ُْم للُُ،فُمُ ُ
اأُْرُواحُُفُُسُبُيلُُاللُُ،أُ ُْخلُ حُ
ُو ُْ
الصابُُرينُ.
اللحُ حُيبُ َُّ
اُ،و ُ
استُكُاُنحو ُ
ُْ
بُصلَّىُاللحُعلْيهُ
صحُابُُالُنَّ ُِّ
صُأُ ُْحدُُاًُمُ ُْنُأُ ُْ
اُرأُُيْتُُالَُّر حُجلُُيـُُْنتُقُ حُ
اللحُُ:إُذُ ُ
وُزُْرعُةُ ُرحُ ُهحُ ُ
يـُ حُق حُ
ولُأُُبح ُح
الصحُابُةُُ
الر حُجلُُيُُْذ حُكرُُأُحُدُُاًُمُنُ َُّ
اللحُُ:إُذُ ُ
ح حُدُُرحُ ُهحُ ُ
ُ،وقُالُُالُمُ حُامُأُ ُْ
اعلُ ُْمُأُُنَُّهحُُزُنْدُيقُُ ُ
وسلَّمُ فُ ُْ
اُرأُُيْتُُ َُّ
ات ُْم ُهحُعُلُىُالُ ُْسلُمُُُُ.
سوءُُفُ َُّ
بُ حُ
ص؛ُفُلُ َُّنُاُلْفُ ُحاروقُُرضيُُاللحُ
ىُعحمُرُُُبْنُُ ُْ
اُينُ حُق هُُحؤَلءُُعُلُ ُ
ُوأُ َُّماُلُمُاذُ ُْ
ال ُطَّابُُرضيُاللحُعْن ُهحُبُاأُخُ ِّ
جوسُُُوأُ ُْسقُطُ ُعحُحروشُُاُلْ حُفُْرسُ.
عْن ُهحُ حُهوُُالذُيُأُ ُطْفُأُُنُارُُاُلْمُ حُ
سلُمُيُُ حُش ُعحوبُُاًُ
ستُُأُ َُّولُُفُُْرقُةُُشُيعُُيَّةُُأُقُْـلُقُتُُاُلْ حُم ُْ
البُيثُةُُلُيُ ُْ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونََُ:إُ َُّنُهُذُهُُاُلْفُُْرقُةُُ ُْ
سلُ حُمونُُعُْبُـرُُتُ ُاريُهُ ُْم؛ُكُحُركُةُُ
ُو حُحكُامُُاًُُ،بُ ُْلُإُنُـَّهُاُسُبـُقُْتُـهُاُفُُرقُُضُاُلَّةُُ حُمُْنحُُرفُةُُعُانُُمُْنُـهُاُاُلْ حُم ُْ
سلُمُيُُاُلْويْلتُُُ،
الركُاتُُالتُُأُذُاقُتُُاُلْ حُم ُْ
ُ،وغُ ُْيهُاُمُنُُ ُْ
الصفُ ُوُيَّةُ ُ
ُ،و َُّ
الركُةُ اُلْعحبـُْيدُُيَّةُ ُ
ُ،و ُْ
اُلْقُُرامُطُةُ ُ
الركُاتُ
ُامتُدُادُلُتُُْلكُُ ُْ
الركُ ُةحُإََُُّل ُْ
ت أُ ُْهلُُالُ ُْسلُمُُفُُصُُراعُاتُُدُاخُلُُيَّةُُمُُرُيرةُُُ،فُمُاُهُذُهُُ ُْ
ُوأُ ُْدخُلُ ُْ
صدُيرُُالثَُّـُْوُرةُُاُلْمُُْزُعحومُةُُفُُمُشُ ُارقُ
يُالذُيُدُعُاُلُتُ ُْ
الصفُُو ُِّ
لص ُْوتُُ َُّ
استُجُابُ ُةًُلُ َُّ
تُ ُْ
اُلْبُاطُنُُيَّةُُجُاءُ ُْ
اأُُْرضُُ ُومُغُ ُاربُا.
تَُلُ ُْحتُلُلُُاُلْيُمُنُُ
الرئُيسُيُُْلُذُهُُا ْلُركُةُُالتُُسُعُ ُْ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونََُ:إُ َُّنُدُ ُْولُةُ إُيـُُرانُهُيُُ َُّ
الداعُ حُمُ َُّ
اُُمتـُُلَّةُُمُنُُأُ ْهلُُالسُُنَّةُُُُ،وأُ َُّنُاأُحُ َُّقُبُاُ
ّتُمُ َُّكةُُُواُلْمُدُينُةُُُويـُُْزُعح حُمونُُأُنُـَّ حُه حُْ
ُوالُتَّمُدُدُُإُلُُمُاُحُ ُْولُ ُهحُُ،حُ َُّ
الحوثُُيَّةُُ ُوُتح ُظْهُُحرحُه ُْمُمُ ُظْهُرُُاُلْمُ ُظُْلحومُ.
الركُةُُ ُْ
فُمُعُُ ُْ
الشيعُُيَُّةحُاُلْفُضُائُُيَُّةح أُُيْضُُاًُتُقُ حُ
اتُ ُِّ
حُه ُْمُ ُ،حُثَُّاُلْقُنـُُو حُ
صُريُاتُُقُادُةُُإُيـُُرانُُُو ُْتذُ ُيرهُ ُْمُلُ حُد ُولُُ
ُ،ولُعُ َُّلُم ْنُأُواخرهاُتُ ُْ
ُواُلُْوقاُئُ حُعُتـُُْنطُ حُق بُذُاُاُلْمُ ُْكرُُاُلْ حكبَّارُ ُ
ُشُحؤونُُاُلْيُمُنُُُ.
الُوارُُمُنُ الُتَّدُخلُُفُ حُ
ُْ
الحوثُ ُِّيُاُلْمُ ُارقُةُ ُودُ ُْع حُمهُاَُلُيـحعدُتُدُخلًُفُُ
يحُإُ ُيرانُُلُمُاعُةُُ ُْ
سلُ حُ
!ُوهُ ُْلُتُ ُْ
ُ:سُْبحُانُُاللُُ ُ
ول حُ
ُ ُونـُ حُق حُ
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الداخُلُُيَّةُُاُلْيُمُنُُيَّةُ؟!ُ
الشُُحؤونُُ َُّ
يُ
الصفُُو ُِّ
الحكُومُاتُُالسُنِّـُيَّةُُلُمُايُةُُأُ ُْهلُُالسُُنَّةُُفُُإُيـُُرانُُمُنُُاُلْبُ ُطْشُ َُّ
س بُتُدُخلُُ ُْ
سمُ حُحُاُلْ حف ْر حُ
فـُهُ ُْلُسُيُ ُْ
فُُاأُ ُْحُوازُُ ُوغُ ُيهُاُ؟ُ
ُ،وأُ ُْنُ حُيلِّصُُ
ُنح ُورهُ ُْم ُ
الرُوافُضُُفُ حُ
صُرنُاُعُلُىُمُ ُْنُبـُغُىُعُلُْيُـنُ ُ
اللحُتـُعُالُُأُ ُْنُيـُُْن حُ
سأُ حُلُ ُ
نُ ُْ
اُ،وأُ ُْنُيـُُحرَّدُكُُْيدُ َُّ
اللحُفُمُاُ
ُ،وم ُْنُُيحهُنُُ ُ
ضُربُُعُلُُْيهُ ُْم ُذحََُّلًُُوهُُوانُُاًُمُ ُْنُعُُْندُهُ ُ
ُ،وأُ ُْنُيُ ُْ
سلُمُيُُمُ ُْنُشُِّرهُ ُْمُ ُوفتنُهُ ُْم ُ
بُلُدُُاُلْ حُم ُْ
لُ ُهحُمُ ُْنُ حُم ُْكُرمُُ.
وهحُ ُوُتح ُوبحواُإُلُُْيهُُإُُنَُّهحُُرحُيمُ ُوحُدودُُ.
استُ ُْغفُُحر ُ
ُولُ حُك ُْمُ،فُ ُْ
ولُقـُُْولُُهُذُاُ ،وأُ ُْستـُ ُْغفُ حُرُاللُُاُلْعُظُيمُُلُ ُ
أُُقح حُ
الح ُطْبُ ُةحُالُثَّانُيُُةحُ
ُ
اجتُبُُ.
حبُهُُ ُومُنُُ ُْ
ىُ،وعُلُىُآلُهُُ ُوصُ ُْ
صطُفُ ُ
السلُ حُمُعُلُىُعُُْبدُهُ اُلْ حُم ُْ
الصلُُةحُُو َُّ
ىُ،و َُّ
ال ُْم حُدُللُ ُوكُفُ ُ
ُْ
تُ
َلُزالُ ُْ
تُُو ُ
اُاللحُاُلْغُنُُيَّةُُبُثـُُرُواتُاُُُ،واُلْغُالُيُةُُ ُبحقُ َُّدسُاتُاُكُانُ ُْ
أماَبَعَدََُ:فُإُ َُّنُبُلدُنُاُاُلْمُ ُْملُكُةُُحُُرسُهُ ُ

احتُلُلُُ
هُدُفُُاًُلُلُ ُطْمُاعُ ُاْلفُ ُارسُُيَّةُُُوالتَُّـ ُوسُعُاتُُالُ ُيرانُُيَّةُُُ ،وكُ ُْمُأُ ُطْلُ حُقواُمُنُُالتَُّـ ُْهدُيدُاتُُُواُلُْوعُيدُُبُ ُْ
تُهُذُهُُاُلْعُاصُفُ ُةحُالتُُ
اللُيجُُاُلْفُ ُارسُ َُّيُُ ُ،ولُذُلُكُُجُاءُ ُْ
يُيحسُمُونُ ُهحُ ُْ
بُالذُ ُ
اللُيجُُاُلْعُُر ُِّ
بُلُدُنُاُُ ُ،وحُد ُولُُ ُْ
انُوذُُراعُهُاُفُُ
الصفُ ُوُيِّيُُإُيـُُر ُ
مُرَُّدُاًُعُلُىُدُ ُْولُةُُ َُّ
قُادُتُْـهُاُاُلْمُ ُْملُكُ ُةحُمُعُُشُقُيقُاتُاُمُ ُْنُبُلُدُُالُ ُْسلُ ُ
الحوثُُيِّيُُُ.
اُلْمُُْنطُقُةُُْ ُ:
الرُوافُضُُ ُلُْتُ حُك ُْنُ ُْلحُْمُصُ ُْفحُةُُبـُُْيضُ ُاءح مُعُُأُ ُْهلُُ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:إُ َُّنُالُتَّ ُاريخُُيـُُْنطُ حُقُأُ َُّنُهُُحؤَلءُُ َُّ
اُه ُْمُخُُْنجُرُُيُ ُطْعُ حُنُفُ ظُ ُْهرُُا ُأحَُّمةُ.
ُ،وإَُُّّن حُ
ُ،وُلُْتُ حُك ُْنُ ُْلحُْمُفحُـُتحوحُاتُُعُْبُـرُُالُتَّ ُاريخُُتحذْك حُر ُ
الُ ُْسلُمُ ُ
الجُرُُاأُ ُْس ُودُُ
يُ؟ُ ُومنُُالذُيُسُُرقُُ ُْ
الصلُيبُ ِّ ُ
فُمنُُالذُيُسُلَّمُُاُلْ حُق ُْدسُُبـُ ُْعدُُ ُعحمُرُُلُلُنَّصُ ُارى َُّ

اللُفُةُُالُ ُْسلُمُُيَّةُُ
ُس حُقوطُُ ُْ
شُرينُ سُنُةُ؟ُ ُومنُُالذُيُكُانُُسُبُبُاًُفُ حُ
يُ ُوعُ ُْ
ُوا ُْغتُصُبُهُُفُُاأُ ُْحسُاءُُثُُْنتـُ ْ ُ
اليُانُاتُ.
الدسُائُسُُُو ُْ
اُلْعُُبَّاسُُيَّةُ؟ُسُُْلسُلُةُُطُ ُويلُةُُمُنُُاُلْ حُمُؤامُُراتُُُو َُّ
تُفرقًاُلُُْلمُ ُْوتُُفُالعراقُو حسورياُ ُولُكُ ُْنُعُلُىُأُ ُْهلُُالسُُنَّةُُ
الرافُضُُيَُّةحُالتُُأُُنْشأُ ُْ
الركُ حُ
إُنُـَّهُا ُْ
اتُاُلْبُاطُنُُيَُّةحُ َُّ
صحُابُُ حُُم َُّمدُُصلَّىُاللحُعلْيهُوسلَّمُ ُُ.
ضُْواُعُ ُْنُأُ ُْ
ُ
ُ،وحُكلُ ذُُنْبُهُ ُْمُأُ ُْنُتـُُر َّ
شركُيُُ ُويـُُْلعُُنحونُُإُ ُْسُرائُيلُُُوأُ ُْمُريكُاُُ
حُثَُّإُ َُّنُهُُحؤَلءُُلُدُُيْهُ ُْمُتـُنُاُقحضُاتُُعُجُيبُ ُةًُفـُ حُه ُْمُيُـح ُْعلُُنحونُُاُلْبـُُراءُةُُمُنُُاُلْ حُم ُْ
ُالفُاءُُيـُتـُعُ ُاوُنحونُُمُعُ حُه ُْمُُ.
اأ ُْكبُُُ،وفُ ُْ
الشُْيطُانُُ ُْ
ُويُصُ حُفونـُهُا بُ َُّ
ُنحوره ْمُوأ ْنُيكْفيُالْ حم ْسلميُشَّرحه ْمُُ،كماُأ ْسأُلحهحُعَّزُوج َّلُأ ْنُ
أ ْسأ حلُاللُأ ْنُيـ حرَّدُكْيد حه ْمُف ح
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اُوُحوَلةُُُأححُم ُورنُاُُ،
صلُ ُْحُأُئُ َُّمتـُنُ ُ
اُوأُ ُْ
صرُالْ حمجاهدينُعلىُه حؤَلءُالْ حم ْشركيُُ،الُلَّ حُه َُّمُآمُُنَّاُفُُأُ ُْوطُانُنُ ُ
يـْن ح
بُ
لُع ْهدهُونائبهحُلم ح
اللَّ حه َّمُوفِّ ْقُخادم ْ
ُالرم ْيُوو َّ
اُتبَّهحُوتـُْرضاهحُُ،اللَّ حه َّمُسد ْ
ِّدُآراء حه ْمُوص ِّو ْ
اُُم َّمدُ
صل ْحُبطانـتـ ْه حمُُ،و ْ
ال ْم حدُللُر ِّ
بُالْعالميُُُ،وص ِّلُاللَّ حه َّمُوسلِّ ْمُعلىُنبيِّـن ح
عمل حه ْمُُ،وأ ْ
وعلىُآلهُوص ْحبهُأ ْمجعيُ.
اُمنُخطبةُسابقةُالشيخُإبراهيمُُممدُالقيلُجزاهُاللُخياُ
ُ
( )1استفدُكثي

