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 ةبيان بشأن عدوان "احلوثيني" على بالد اليمن واحلدود الّسعوديّ 
 

  بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيم
 :داحلمُد هلل، والّصالة والّسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه وَمن اهتدى هبداه، أّما بع

فإّن ِمن املعروف عن "احلوثيني" أّّنم معتنقون ملذهب الرّافضة االثين عشريّة، وِمن املشهور املستفيض أّّنم 
يتلّقون دعًما ومساندة ِمن دولة الرّافضة يف "إيران"، وِمن املعروف كذلك أّن حكومة إيران تعمل على نشر 

"الّثورة اخلمّينّية"، فاحلوثيون منهم، ِمن الرّافضة،  املذهب الرّافضي يف بلدان أهل السّنة، بل تعمل على تصدير
 .نأو أداة هلم، وهم مجيًعا أداة حلكومة إيران يف اليم

ومعلوٌم عند أهل العلم ِمن أهل السّنة أّن مذهَب الرّافضة يقوُم على الّشرك ابهلل؛ ابلغلو يف أئمتهم االثين 
 .رهمعشر، فهم يدعوّنم ويستغيثون هبم، وحيّجون إىل قبو 

لعلماء أّن مجيع طوائف الرّافضة؛ كاالثين عشريّة، والّنصرييّة، والّدرزيّة، واإلمساعيلّية: أشد ا وِمن املتقّرر عند
 .لسّنة ِمن غريهم، فإذا صالوا على أهل السّنة واعتدوا ُشرَِع قتاهلم؛ لشركهم ولعدواّنمعداوة ألهل ا

وبناء على ما ذكر ِمن تسّلطهم على أهل السّنة يف اليمن وعلى احلدود الّسعوديّة: فالواجُب على املسلمني 
وكسر شوكة هذه الطّائفة الّضالة، ِمن أهل اليمن وغريهم الّتعاون على نصرة إخواّنم املظلومني، ابلّدفاع عنهم، 

 .نطائفة احلوثيني، اليت اّّتذهتا دولة "إيران" جسرًا لنفوذها يف اليم
وعليه: فقتاهلم مشروع، وهو جهاٌد يف سبيل هللا ِلَمن صّحت نّيته، وأراَد بقتاله أن تكون كلمة هللا هي العليا، 

َمْن قاتَل لتكوَن كلمُة هللِا هي العليا، فهَو يف ) :لأنّه قا -صّلى هللا عليه وسلم-لّنيب ا كما يف احلديث عن
 -رضي هللا عنه-ّمتفق عليه، ِمن حديث أيب موسى  )سبيِل هللاِ 

ن أن جتتمَع كلمتهم على قتال طائفة احلوثيني املعتدين، الطّامعني يف نشر مذهب هذا: ونوصي إخواننا يف اليم
الرّافضة املشركني، فإّن اجتماَع الكلمة: ِمن أعظم أسباب الّنصر والغلبة، واخلالُف والتنازُع: ِمن أعظم أسباب 

فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رحُِيُكْم َۖواْصِبُوۚاِإنَّ اللَّـَه َمَع َوَأِطيُعوا اللَّـَه َوَرُسولَُه َواَل تـََناَزُعوا {: الفشل، قال هللا تعاىل
يًعا َواَل تـََفرَُّقو :{(، وقال٤٦)األنفال:}الصَّاِبرِينَ   )١٠٣آل عمران: }اَواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللَّـِه مجَِ

وكّف شّر احلوثيني، يف نصرهتم،  -مبا يستطيعون-وعلى املسلمني خارج اليمن أن يُعينوا إخواّنم يف اليمن 
يِن فـََعَلْيُكُم { :وقوله تعاىل (٢)املائدة:}ىَوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالتـَّْقوَ {: عماًل بقوله تعاىل َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم يف الدِّ

نَـُهم مِّيثَاقٌ  َنُكْم َوبـَيـْ  ٧٢األنفال من اآلية:}النَّْصُر ِإالَّ َعَلٰى قـَْوٍم بـَيـْ

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%22
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ن ينصَر جنده، ويهزَم أحزاب الباطل، وأن حيفَظ بالدان وسائر بالد املسلمني ِمن شّر األعداء سأُل هللا أن
 ـه ١٤٣٦/٦/٦حرر يف:  .وصّلى هللا وسّلم على نبّينا حمّمد، وعلى آله وصحبه أمجعني .نالكائدي

  
 :أماله
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