ال تدع اجلِذع وتُبصر القذى
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد :
فلسنا حوثيني ،وال حنن معهم وال منهم ،وحاش هلل أن نكون كذلك ،ف بُع ُد ما بيننا وبينهم
دينا ،وعقيدة ،ومنهجا ،وفكرا ،وأهدافا بعد املشرقني ،وشتان بني مشرق ومغرب ،ولكن أىب
اهلل عز وجل إال أن جيعل لكل متالعب بدينه مراوغ يف تطويع شرعه ما يفضحه ويكشف
زيفه ولو بعد حني ،ونسأل اهلل من أثواب رمحته...سرتا مجيال على الزالت مشتمال ،فرتاه
مرتكبا للمتناقضات ،مرتبكا يف تسويق األحكام املتعارضات ،مبتكرا أنواعا من االحنرافات
وُي ِكم ،ويفصل وخييط ،وجييز
والضالالت ،فينسج وينقض ،ويقبل ويرفض ،وينسخ ُ
ويتجاوز ،وميدح ويقدح ،بال قاعدة حمكمة ،وال ضابط مضبوط ،وال أصل ثابت ،بل هو مع
ذلك كله جيرجره اهلوى كما جيرجر الكلب صاحبه ،ويلهث كما يلهث الكلب محلت عليه
أو تركته كما قال تعاىل { :وات ُل علي ِهم ن بأ الَّ ِذي آت ي ناهُ آياتِنا فانسلخ ِمن ها فأت ب عهُ الشَّيطا ُن
فكان ِمن الغا ِوين ( )175ولو ِشئ نا لرف عناهُ ِِبا ول ِكنَّهُ أخلد إِىل األر ِ
ض واتَّبع هواهُ فمث لُهُ
كمث ِل الكل ِ
ب إِن َت ِمل علي ِه ي لهث أو ت ت ُركهُ ي لهث ذلِك مث ُل القوِم الَّ ِذين ك َّذبُوا بِآياتِنا
ص ِ
فيطوع آيات اهلل بدل
ص القصص لعلَّ ُهم ي ت ف َّك ُرون} [األعرافِّ ،]176 ،175/
فاق ُ
طاعته ِبا ،ويسوقها ملا يرى وال ينساق هلا إال لِمما ،ويُتبِعها ألرغراضه وهواه وال يكاد يتبعها
إال حيث وافقت ما ُيبه ويراه ،وأردى ِمن هذا وأشقى من أخضعها ألهواء رغريه ،وباع دينه
بدنيا سواه ،قال إمساعيل بن أيب أويس  :مسعت خايل مالك بن أنس يقول  :قال يل ربيعة
الرأي  -وكان أستاذ مالك  -يا مالك من السفلة؟ قال  :قلت  :من أكل بدينه ،قال :
قول
يب من هذا ٌ
فقال يل من سفلة السفلة؟ قال قلت  :من أصلح دنيا رغريه بفساد دينه ،وقر ٌ
لعبد اهلل بن املبارك رمحهم اهلل مجيعا.
فقد جاءت أحداث احلوثيني اجلارية مع آل سعود لتضع على احملك أولئك الذين ما فتئوا
يطعنون على اجلهاد واجملاهدين ،ويسخرون أقالمهم ومواقعهم ومنابرهم للنيل منهم
وتسفيههم ،وينقبون عن دقائق أخطائهم – ولو باالختالق واألوهام -ليضعوها يف دائرة

النقد أو النصح أو التوجيه زاعمني أن فداحة األمر وعظم االحنراف يستدعي ذلك ،ويدفعهم
إىل النأي بأنفسهم عن التغاضي أو اجملاملة والتلميح ويستوجب عليهم الوضوح والتحديد
والتصريح.
وإين ُّ
أعد ما ُيصل اآلن هناك هو نوعا من دفاع اهلل عن املؤمنني اجملاهدين ،ومكرا منه
بأولئك املتالعبني ،فكانوا يف حال ال ُيسدون عليها ،وليس املوطن موطن مشاتة ،وإمنا هو
بيا ٌن ِ
حلالة من بىن أقاويله وأحكامه على شفا جرف هار من األهواء الردية ،واآلراء الباطلة
الرزية ،والتملق املمجوج للحكام ،والتزلف املمقوت للطغاة ،واملسايرة املسرتسلة لررغباهتم
وشهواهتم ،وركوب الصعب والذلول إلرضائهم وتطييب نفوسهم ،والتفاين يف تسويغ باطلهم
وضالهلم ،والتعامي عن كفرهم وزيغهم وزيفهم ،والتغايب عن مواجهة دجلهم وبراجمهم اليت
يسلخون ِبا الشعوب من دينها سلخا ،ويستلونه من أعماق قلوِبا ليغرسوا فيها نبتات
أجيال خائبة خاربة حماربة
النفاق والزندقة والتحلل والتميع والفساد ،فينشأ من وراء ذلك ٌ
للدين والعقائد واألخالق والعفة ،متنكرة ألصلها العريب ،منبهرة خبالقها الغريب ،تعاين منها
األمة عقودا إن مل تكن قرونا قبل أن تستعيد شيئا من عافيتها ،وما أمر جامعة عبد اهلل
التقنية جبدة عنا ببعيد ،وهي أخبث شجرة تغرس يف تلك األرض على اإلطالق! ولن يكون
رؤوس شياطني فكرا وَتررا وَتلال وتعريا ورغواية ،وستبث من
طلعها إال كرؤوس الشياطني بل ٌ
مذاهب اإلحلاد وطرائق التنزدق ما يشيب هلوله الولدان –وقد شابوا ،-فإي وريب إهنا لنكبة
وأي نكبة ،و كارثة وأي كارثة ،وميينا إهنا لنذير شؤم على أهل تلك البالد الطيبني ،وسرتون
جناها اخلبيث يف بضع سنني ،والذي خبث ال خيرج إال نكدا ،وقد قال اهلل تعاىل { :وإِذا
أردنا أن نُهلِك ق رية أمرنا ُمت رفِيها ف فس ُقوا فِيها فح َّق علي ها القو ُل فد َّمرناها تد ِمريا}
[اإلسراء ،]16/وكان يقال :إذا أراد اهلل بقوم صالحا ،بعث عليهم مصلحا ،وإذا أراد ِبم
فسادا بعث عليهم مفسدا ،وإذا أراد أن يهلكها أكثر مرتفيها ،فلتنظروا من بعث اهلل عليكم.
َتجم داهيتها العظمى فقط يف نطاق
واألدهى من ذلك واألمر أن تناقش قضيتها الكربى و َّ
َترمي االختالط وتوابعه ،وهذا وإن كان عظيما إال أن األمر وراء ذلك مبراحل ،وأعمق من
ذلك بكثري ،فهو كما قال العالمة بكر أبو زيد –رمحه اهلل -يف املدارس األجنبية اليت استعظم

أمرها آنذاك واستوخم حرها ،وأدرك خطرها وشرها ،فنطق بلوعة حارقة وكلمات صادقة :
[أما اليوم فيأيت موقف املواقف يف فاَتة العام الدراسي هلذا العام :1419
أمر ال عزاء له  ... ...هوى له أحد واهند ثهالن
دهى اجلزيرة ٌ
اليوم يُفتح يف بالدنا" :البيت املظلم"َ ،تل يف بالدنا أعظم ضربة توجه إىل هذه البالد إهنا
قاصمة الظهر /بفتح املدارس األجنبية العاملية االستعمارية.
اليوم هي على أرضنا ملء السمع والبصر ،اليوم نزلت يف قلب اجلزيرة العربية ،حرم اإلسالم
وعاصمة املسلمني وقاعدهتم :نازلة الشؤم واخلطر ،نازلة أوىل وسائل التبشري ،وأدهى وسائل
التنصري والتغريب ،والنقلة احلادة بأوالد املسلمني من حماضنهم اإلسالمية -املدارس احلكومية
واألهلية اإلسالمية -بنقلتهم وإسالمهم إىل حماضن الكفر والضالل واإلباحية واإلحلاد يف:
(املدارس العاملية-األجنبية).
إهنا واهلل رزية وأي رزية َتل يف قلب اجلزيرة العربية]( املدارس العاملية األجنبية  ،)6:فذهبت
صرخاته وَتذيراته يف مهاب أهواء حكومة آل سعود بقيادة أعرابيهم األعمه ،وصارت تلك
املدارس األجنبية أمرا مألوفا ينتافس يف ولوجها والتعلم فيها املتنافسون ،ويتفاخر املتفاخرون،
حىت جاء (ضريح األحياء) جبدة فأنست داهيته كل داهية وأسكتت مصيبته كل باكية
وأخرست كل شاكية ،فليهو أح ٌد َّ
وينهد ثهالن!
تلك املصيبة أنست ما تق ّدمها...وما هلا مع طول الدَّهر نسيان
قبل ومن بعد.
وهلل األمر من ُ
هذا وإن لكم يف نشوء وانتشار املدارس األجنبية لعربة ،حيث نصح الناصحون ،ونطق
الغيورون ،ومهس اهلامسون ،وعاىن املعتنون ،وهلم يف ذلك –إن شاء اهلل -أجرهم كما قال
سبحانه { :وإِذ قالت أ َُّمةٌ ِمن ُهم ِمل تعِظُون ق وما اللَّهُ ُمهلِ ُك ُهم أو ُمع ِّذبُ ُهم عذابا ش ِديدا قالُوا
مع ِذرة إِىل ربِّ ُكم ولعلَّ ُهم ي تَّ ُقون} [األعراف ،]164/فأعذر الواعظون إىل رِبم ومل يتق
اجملرمون بل متادوا يف بغيهم ،فما ازدادت نار تلك املدارس إال استعارا ،وال يلدغ املؤمن من
ِ
املستنكرة ،والفتاوى العابرة ،واملواعظ اخلفية ،واملناقشات
جحر مرتني ،فلهذا فإن البيانات
املستفيضة ،واملباحثات والردود ،واجملامالت الباهتة ،لن توقف هذا املد التخرييب الذي يقوده
معتوه اجلزيرة ،فقد ظهر من خالل مشاريعه املتوالية ،وبراجمه املستمرة أنه ال يعري قيمة ألحد

اعرتض عليه بل هو ماض يف إفساده وتلون كفره كاجلمل اهلائج ال يلوي علي شيء ،ولئن
بقي على حاله –وأسأل اهلل أن يعجل بأخذه -لتسمعُ َّن نواقيس النصارى تُدق يف جزيرة
العرب جهارا ،و َّ
لرتون كنائسهم شاخمة يف مسائها عيانا ،وليس هذا بدعا من القول وال تشاؤما
يف النظر ،وال مبالغة يف التحذير ،فقد دق الشيخ بكر أبو زيد-رمحه اهلل -ناقوس اخلطر منذ
أمد حينما قال [ :وإن فتح هذه املدارس هي خطوة جريئة لنفوذ سلطاهنم الكنسي والثقايف،
فاخلطوة بعدها( :فتح الكنائس) ،وبث األناجيل ،والكتب التنصريية ،واإلعالم التنصريي،
وفتح احملاكم األجنبية وفتح مراكز اإلرساليات -البعثات -التنصريية كما هي أمامنا وخلفنا
عن أمياننا وعن مشائلنا يف مجيع بلدان اخلليج العريب بال استثناء!! امتدادا للواقع احلزين يف
العامل اإلسالمي (].املدارس العاملية األجنبية .)7 :
(فضريح األحياء) الذي أنشأ يف جدة ليس له إال اهلدم ،ولن يوقفه جريان األقالم وال طول
عتاب وال مالم ،فال يصلح لقطع شره ،وصيانة اجليل من عفنه إال ما صنع خري
الكالم ،وال ٌ
البشر صلى اهلل عليه وسلم مبسجد الضرار مأوى األشرار ،حينما أمر بأن يسعر بالنار،
وجعل مكانه كناسة ،وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وكما فعل أمري املؤمنني
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ،فقد روى أبو عبيد القاسم بن سالم عن عن ربيعة بن
زكاء قال  :نظر علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه إىل زرارة  ،فقال  « :ما هذه القرية ؟ »
قالوا  :قرية تدعى زرارة  ،يلحم فيها  ،تباع فيها اخلمر  ،فقال  « :أين الطريق إليها ؟ »
فقالوا  :باب اجلسر  ،فقال قائل  :يا أمري املؤمنني ،نأخذ لك سفينة جتوز مكانك  ،قال :
«تلك سخرة  ،وال حاجة لنا يف السخرة ،انطلقوا بنا إىل باب اجلسر»  ،فقام ميشي حىت
أتاها  ،فقال « :علي بالنريان  ،أضرموها فيها فإن اخلبيث يأكل بعضه بعضا»  ،قال :
فاحرتقت من رغربيها حىت بلغت بستان خواستا بن جربونا.
ولئن كانت اخلمر –وهي خبيثة من اخلبائث -تفعل فعلها يف العقول لوقت عارض مث تذهب
وتغيب ،فإن ما تفعله أمثال هذه الصروح من رغرس أفكار ساقطة ،ونشر رذائل هابطة،
وبث تصورات سافلة ،هلو أشد وأنكى على األمة كما
وتزيني باطل قبيح ،ونفث مسوم قاتلةِّ ،
هو مشاه ٌد؛ وذلك لطول بقائه وكثرة توارثه وسرعة انتشاره ودواعي تلقفه ،و ِ
اعترب بكتب

الفالسفة اليت تنافس الناس يف ترمجتها فلم تزل مصائبها ترتى على الدين كله ،وصارت
علومه بسببها أعسر من العسري وأرق من القطمري.
تأج ُج ،وجعل اخلبيث يأكل بعضه بعضا ،وتبت يدا من بناها
فرتبت يدا من سعرها بنار َّ
وتب ،وال يهولنك ما تراه فيها من الزينة الباهرة ،والصاالت الفاخرة ،وأنواع األجهزة
والتقنيات ،وحسن التقاسيم واإلدارة ،فما يسخط اهلل هو هو ولو كان عجال من ذهب له
خوار ،وإن اهلل ال ينظر إىل صوركم وال إىل أجسامكم ولكن ينظر على قلوبكم وأعمالكم،
وقد مسى ما بناه املنافقون مسجدا ومع ذلك أمر رسولُه صلى اهلل عليه وسلم ِبدمه ،وهناه
ربه عن القيام فيه فقال { :والَّ ِذين َّاَّت ُذوا مس ِجدا ِضرارا وُكفرا وت ف ِريقا ب ني ال ُمؤِمنِني وإِرصادا
ِ
ِ
ِ
َّهم لك ِاذبُون
لمن حارب اللَّه ور ُسولهُ من ق ب ُل وليحل ُف َّن إِن أردنا إَِّال احلُسىن واللَّهُ يشه ُد إِن ُ
( )107ال ت ُقم فِ ِيه أبدا}[التوبة]108 ،107/
وما ضر أمتنا إال االرغرتار باملظاهر والوقوف عند الظواهر من رغري نظر إىل احلقائق حىت راج
بينها الباطل األسود ،واستشرى الضالل األنكد ،وتلقفت أنواع السموم تلعقها وهي َتسب
فد ِّمرت العقائد ،ومسخت األخالق ،وانتشرت الرذائل ،وماتت القلوب،
أهنا خالص الشهدُ ،
واحنرفت األفكار ،ووقر األشرار ،وأهني األبرار ،وليعترب املعترب باجلامعة األمريكية يف بريوت
وأختها يف القاهرة ونظائرمها واليت مل يزل يتدفق منها حشود عارمة من الزنادقة واملالحدة
واملفسدين عبّاد الشهوات ومحلة أفكار اهلدم اليت خنرت وال زالت تنخر يف جسد أمتنا
ودمر أوكارهم العفنة.
دمرهم اهلل َّ
فزادوها رهقا ّ
عدنا إىل مسألة احلوثيني ،فنحن نعلم ما كان يقوله مفيت آل سعود عن اجلهاد يف العراق،
حيث أقام من العراقيل والعواقيل اليت تصد عن سبيله ما يستحيي منه كل سوي ،وكابر يف
يف اختالق أمور ُياول ِبا نزع الشرعية عن ذلك اجلهاد ،أو على األقل تشويش األذهان
بغرس الشبه يف القلوب ،وسلك يف سبيل ذلك ضروبا من اإلرجاف واإلجحاف ،والتخذيل
والتدجيل ،الذي تقر به أعني أولياء نعمته بل وأولياء أولياء نعمته من النصارى احملتلني الذين
ما حلموا بشيء حلمهم بأن ينتصب (مفيت) دولة التوحيد ليشكك يف الراية اليت يقاتل َتتها
اجملاهدون يف العراق وجيعل ما ُيصل هناك فتنة ينبغي أو جيب النأي بالنفس عنها ،وأصدر

يف ذلك بيانا مطوال مفصال تناقلته وسائل اإلعالم ليكون شهادة قاطعة على فساد دين من
باش!
هاش ٌّ
اقرتب من الطغاة وركن إليهم فكيف مبن قبل رؤوسهم بل أنوفهم وهو ٌّ
فما حصل –وهو حاصل إىل اآلن – يف العراق أن دوال نصرانية كافرة ،وبعداوهتا للدين
جاهرة ،قد أجلبت عليها خبيلها ورجلها ،ودمهت البالد برا وحبرا وجوا ،وارتكبت من الفظائع
والبشائع ما أبصره األعمى ومسعه األصم ،واقشعرت له اجللود وتفتت الكبود ،وحرك القلوب
رجل وال امرأة ،وال طفل ،وال مسجد،
وإن كانت كاحلجارة أو أشد قسوة ،فلم يسلم منهم ٌ
بيت ،بل أحرقت محمهم كل شيء ،ودمرت قنابلهم كل شيء ،وهم
و ال
ٌ
مصحف ،وال ٌ
ألوف مؤلفة.
ٌ
فوقف أمام هذه اجلموع الكافرة الكاثرة ،قلة قليلة من أهل اإلميان ،وجنود التوحيد ،فنبذوا
عنهم العجز واجلنب ،ولفظوا الوهن والكسل ،وألظّوا بذي اجلالل واإلكرام ،وكفروا باحلدود
والسدود ،فخاطبوا واستنفروا أمة اإلسالم الواحدة ومل يلتفتوا إىل قوميات أو أعراق أو أمساء
مزقت أمتهم إربا ،فلم جيعلوها عقبة وال حائال مينعهم من التناصر والتآزر ،فنفر إليهم أهل
الغرية واإلميان من أوساط األرض وأطرافها ،وهبوا إليهم زرافات ووحدانا ،ورغامروا وخاطروا
وَتملوا ضروب املشاق وأنواع املصاعب حىت يغيثوا إخواهنم ،ويفوزوا برضى رِبم ،وُيولوا بني
الكافر ومبتغاه ،وقد استيقنوا بأن النصر من عند اهلل ،وأن احلق رغالب والباطل زهوق،
فاختلط الدم بالدم ،والتحم العزم بالعزم ،وقدموا من التضحيات النادرة ما كان رغرة ناصعة يف
وجه هذا العصر املظلم امللطخ باهلون واخلنوع واخلضوع واملسكنة ،ومفخرة يتباهى ِبا كل من
طال مكثه يف بِركة القنوط اآلسنة ،ومقصدهم يف ذلك أجلى من الشمس يف كبد السماء
ليس دوهنا سحاب ،فأرضهم تغلب عليها النصارى الكفرة ،فهم يدافعوهنم بكل ما أوتوا من
قوة ليقيموا دولة إسالمية ال َّتضع إال هلل ،وال تتبع إال شرع اهلل ،توايل أولياءه وتعادي
أعداءه ،فأية راية أوضح من هذه الراية ،وأية رغاية أصرح من هذه الغاية ،حىت يقال إهنا
ملتبسة ،وهل التباسها إال يف أذهان املتنعمني الذين يصدق فيهم قول النيب صلى اهلل عليه
وسلم [ :إن من شرار أميت الذين رغذوا بالنعيم ،الذين يطلبون ألوان الطعام ،وألوان الثياب ،
يتشدقون بالكالم]

توجس آل سعود من حلوق ضر ،وخيف على نعيمهم من شيء من األذى ،وأدركهم
أما وقد ّ
طائف من خطر عارض ،من خالل شرذمة (متسللني) ،فهنا رايات اجلهاد النقية ،ومقاصده
ٌ
الواضحة اجللية ،وفتاويه اجلريئة والصرُية ،والتحريض الدائم واملستمر ،فسمعنا –بعد طول
انتظار -أن هناك شيئا امسه جهاد ورباط ونفري وشهادة وشهداء ،وبدأت املنابر هتتز بالدعاء
للمجاهدين واملرابطني ،ولكن وقفا عليهم يف اجلنوب دون رغريهم! ،وتليبت آيات اجلهاد
وقرأت أحاديثه وظهرت فضائله بعد طول رغياب بل تغييب ،فعلمنا أن القاعدة اجلامعة اليت
تضبط كثريا من الفتاوى عند هؤالء هي  :حيثما وجد رضى احلاكم فثم حكم اهلل! ،فكانوا
أوىل بعقيدة العصمة فيهم من الرافضة بأئمتهم ،فما أرغضب طغاة آل سعود كاجلهاد يف
ومنصبيهم من
العراق فهو راية ملتبسة –ورمبا عمية – ألن الضر واقع مباشرة على سادهتم ِّ
األمريكان وأحالفهم ،وأما إذ اقرتب نذير الشر من عرشهم ولو بفرقعات خاوية على جبال
نائية وحدود مرتامية فإن صرخات النفري دوت يف اآلفاق كصيحات النذير العريان ،وصار
اجلهاد شرعيا وصفاء رايته ظاهرة للعيان وال حاجة معها لبيان.
فأين فلول املتسللني –إن كانوا حقا قد تسللوا -من اجليوش اجلرارة اليت زحفت جهارا ببطرها
وكربيائها برجاهلا ونسائها؟ ،وأين أسلحة أولئك املتسللني من أسلحة من مجعوا من العتاد
والتقنيات وأسلحة الدمار الربية واجلوية والبحرية ما مل يُسبقوا إليه قط ،وأين أهداف من جاء
مبشاريع وخطط لو طبقت ملا بقيت لإلسالم باقية وال قامت له قائمة من أهداف تلك
الشرذمة اليت ال يبلغ أمرها عشر معشار قوات عباد الصليب؟ و أين ما عاناه ويعانيه أهل
السنة يف العراق على أيدي الصليبني املتوحشني وأتباعهم من الرافضة احلاقدين مقابل ما فعله
أو يفعله احلوثيون؟ نسأل اهلل أن خيزيهم أمجعني ،وجيعل حرِبم بعضهم بعضا جناة لعباده
املؤمنني املوحدين وقوة للمجاهدين الصادقني.
وليس املقصود هنا هو الدفاع عن أولئك احلوثيني -أخزاهم اهلل -وال البحث عن حكم
قتاهلم ،فما ذلك من شأننا وال ِمن مهامنا ،ولسنا ملزمني بأن ننحشر يف كل وجهة والَّها
كنت كتبت مقاال عن
طغاة آل سعود ،وال أن جنري قاطرتنا على السكة اليت أقاموها ،وقد ُ
الرافضة منذ سنوات بعنوان (نار اجملوس يف جزيرة العرب) فلريجع إليه من شاء ،ولكن كما
قلت ملا خذل أمثال املفيت اجملاهدين يف العراقَّ ،
وخذل عنهم من يريد النفري إليهم ،وضرب

صفحا عن كل ما يرتكبه الصليبيون اجملرمون وأعواهنم من الرافضة وتغاضى عنه ،وشكك يف
راية اجلهاد الصافية اليت يقاتل َتتها اجملاهدون ابتاله اهلل مبا هو من جنس ذلك وبوجه ال
مقارنة يف ألبتة بني الصورتني ال من جهة الدافع وال املدفوع ،فضاقت عليه احليل ،وانعدمت
اخليارات ،وانقطعت سبل التفلت فاندفع رغري مبال بالتناقض وال مكرتث بالتعارض فأفىت مبا
وحث واستنهض ،وعلى اجلميع
وحضضَّ ،
فحرض َّ
أفىت به من اجلهاد الشرعي ضد احلوثينيَّ ،
وويل ملن يشكك أو يعرتض ،فإذا قالت حذام فصدقوها...فإن القول ما قالت
التسليم ٌ
حذام ،وال تعرتض فتنطرد ،وال أدري ماذا يقول عن حكم اجلهاد اآلن ضد (اجليوش)
الكافرة السافرة الغاصبة يف العراق أو أفغانستان أو ضد (املتسللني)! األثيوبني إىل الصومال،
أو ضد متسللي (السي آي أى) ومرتزقة البالك ووتر يف باكستان ،ورغري ذلك كثري ،بل وضد
وجتريهم ،وَترسهم –زعموا -وَتصد املسلمني
قوات الصليبيني يف جزيرة العرب واليت جتاورهم ُ
جرياهنم ،وَتيِّيهم وتقتِّل إخواهنم يف العراق وأفغانستان ووزيرستان انطالقا من قواعدها املقامة
على أرضهم ،فما لكم كيف َتكمون! وهلل در عبد اهلل بن املبارك حينما قال :
يا جاعل الدين له بازيا  ...يصطاد أموال السالطني
ال تبع الدين بدنيا كما  ...يفعل ضالل الرهابني
احتلت للدنيا ولذاهتا  ...حبيلة تذهب بالدين
وهذا هو ما اعتدنا عليه من طغاة آل سعود وتلك هي سريهتم وسريرهتم ،فتجدهم يكيدون
للدين وأهله ،وُياربونه مبكرهم الدفني ،وينفقون يف الصد عنه األموال الطائلة بغري حساب،
ويؤاخون من أجل ذلك كل كافر لعني من عباد الشجر واحلجر والصلبان والشيطان ،ومتتد
أياديهم إىل كل قضية من قضايا املسلمني اليت تتعلق ِبا آماهلم فما زالوا ِبا حىت يضيعوها أو
ُيرفوها أو يقضوا عليها ،فهم على ذلك حىت إذا مسهم الضر أو كاد ،وظنوا أن ال ملجأ
إلنقاذهم إال بالتمسح بالدين ميموا شطره ،فانبسطوا له ،وأظهروا التنسك والطاعة،
واالنفساح واالنشراح ،وفتحوا له نافذة تنفعهم وال تضرهم ،وتنقذهم وال تعجزهم ،وَتوطهم
وهزأة ،حىت إذا
وسخرة ،ومطية ُ
وال َتيط ِبم ،واَّتذوا من تقرب إليهم من العلماء ُسخرة ُ
وحصلوا مطلبهم ،وقبضوا مغنمهم ،وانتهت مهمة (الدين) انقلبوا عليه ،وازدروه
قضوا مأرِبم ّ
وأزروا به ،وألقوه كما يلقى املنديل ،وهكذا دواليك ،فحاهلم كما قال عز وجل { :وي ُقولُون

ِ ِ
الرس ِ
يق ِمن ُهم ِمن ب ع ِد ذلِك وما أُولئِك بِال ُمؤِمنِني ()47
ول وأطعنا ُمثَّ ي ت وَّىل ف ِر ٌ
آمنَّا باللَّه وبِ َّ ُ
وإِذا دعوا إِىل اللَّ ِه ورسولِِه لِيح ُكم ب ي ن هم إِذا ف ِر ِ
ضون ( )48وإِن ي ُكن هلُ ُم احل ُّق
يق من ُهم ُمع ِر ُ
ُُ
ٌ
ُ
ُ
ِ
ِِ
ِ ِِ
يأتُوا إِليه ُمذعنني ( )49أِيف قُلُوِبم مر ٌ
ض أِم ارتابُوا أم خيافُون أن ُييف اللَّهُ علي ِهم ور ُسولُهُ
بل أُولئِك ُه ُم الظَّالِ ُمون}[النور.]50-47/
ومن استقرأ مواقفهم وأعماهلم جتاه كثري من قضايا املسلمني –خاصة منها ما يتعلق باجلهاد-
وجترد عن اهلوى يف تقوميها يرى ذلك يف رغاية الوضوح ،وال أدل على ذلك مما كانوا عليه يف
اجلهاد ضد االَتاد السوفييت حينما كانت رياح الغرب تساعدهم ،مث التنكر له بل حماربته
ومنصبيهم من األمريكان وأتباعهم ،فهم جارون على قاعدة
اليوم إذ صار ضد أوليائهم ِّ
اليهود القوم البهت  :سيدنا وابن سيدنا مث شرنا وابن شرنا ،ومثله مؤاخاهتم للرافضة والتودد
هلم ،وفسح اجملال ملشركيهم ومولوليهم يندبون ويلطمون (ويلعنون) عند قبور الصحابة رضي
اهلل عنهم ويف طيبة الطيبة ،بل محايتهم والدفاع عنهم واإلنكار على من أنكر عليهم ،وصم
اآلذان عن أهل النصح والتحذير من شرهم وشركهم ،وملء السجون ِبم وصب ألوان
العذاب عليهم ،حىت إذا شعروا بشيء من اخلطر من قبل احلوثيني وأعواهنم الرافضة املخذولني
أظهروا قوهتم وبطشهم ،وسخروا ضدهم نفس القوات اليت كانت َتميهم ،مما يبني أن ما
كانوا عليه من التغاضي عنهم وتسهيل األمر هلم والتوسعة عليهم مل يكن عن عجز وضعف،
وإمنا عن خبث ودس وهتاون وتعاون بناء على مصلحة راجعة هلم رأوها فراعوها ،فلما زالت
أدالوا عليهم ،فتعسا للطالب واملطلوب ،فما كان لدين جيرره هؤالء الطغاة بأهوائهم،
وخيضعونه لشهواهتم أن تقوم به قائمة احلق بل هو أدعى الستجرار الفساد على البالد
ُ
والعباد كما قال تعاىل { :ول ِو اتَّبع احل ُّق أهواءهم لفسد ِ
ض ومن فِي ِه َّن بل
ت َّ
السمو ُ
ُ
ات واألر ُ
ِ ِ
ِ ِ
ضون}[املؤمنون ،]71/قال اإلمام أبو جعفر الطربي –
اهم بِذك ِرهم ف ُهم عن ذك ِرهم ُمع ِر ُ
أت ي ن ُ
الرب تعاىل ذكره مبا يهوى هؤالء
رمحه اهلل -يف هذه اآلية [ :يقول تعاىل ذكره :ولو عمل ّ
املشركون وأجرى التدبري على مشيئتهم وإرادهتم وترك احلق الذي هم له كارهون ،لفسدت
السموات واألرض ومن فيهن؛ وذلك أهنم ال يعرفون عواقب األمور والصحيح من التدبري
والفاسد ،فلو كانت األمور جارية على مشيئتهم وأهوائهم مع إيثار أكثرهم الباطل على

فيهن من خلق اهلل ،ألن ذلك قام باحلق (].تفسري
ّ
تقر السموات واألرض ومن ّ
احلق ،مل ّ
الطربي .)57 / 19 :
إذا فكل من مل يستأجر عقله وُينِّط فكره من حقه أن يسألكم سؤاال صرُيا ،ويطالبكم
جبواب يشفي النفس ويزيل اللبس  :ما الذي فرقتم به بني قتال احلوثيني فعددمتوه جهادا
شرعيا ممدوحا ،وجعلتم املقيم يف مواجهتهم مرابطا مأجورا وبني قتال قوات النصارى وأعواهنم
يف العراق فحكمتم على رايته بأهنا ملتبسة ،وثبطتم النافرين لقتال أولئك الكفرة واعتربمت
خروجهم مذموما؟!
أمر آخر على النسق السابق نفسه ،وهو أنه مل نزل نسمع ونقرأ أن (القاعدة) ال تتورع عن
ٌ
دماء (األبرياء) ،وال ترتدد يف سفك دماء املسلمني أحرى رغريهم ممن أمسيتموهم باملدنيني،
ويروجها
وهي أكذوبة أحدثها أعداؤها الكفرة فتلقفها من تلقفها من املسلمني وراح يرددها ُّ
جهال أو حسدا أو سخفا ،حىت يرتكز هذا املعىن يف القلوب ويصبح كاملسلّمات اليت ال
تقبل النقد وال النقض ،وال الرد أو الرفض ،ويكون طلب الربهان عليها من توضيح
الواضحات وهو –كما علِم وعرف – من أعضل ِ
املعضالت.
ُ
(املوحدة) الوحيدة ترتكب (اجلرمية) نفسها! فتقتل األبرياء على رؤوس
واليوم ها هي دولتهم ِّ
األشهاد ،وتصب عليهم أطنانا من احلمم احلارقة اخلارقة الصاهرة ،فتدك القرى بساكنيها وال
يعنيها من فيها ،فتختلط حلوم النساء باألطفال بالشيوخ باحليوانات ،ومع ذلك مل نسمع من
أولئك املنتقدين (الصرُيني اجلريئني) مهسا وال ركزا ،بل ال يزالون لدولتهم مؤيدين داعمني
داعني ظاهرا وعلى الغيب ،ولو كانت التهمة امللصقة باجملاهدين والقاعدة صادقة حقة –
وهيهات أن تكون كذلك – لكانوا هم أوىل باالعتذار هلم وأحق بأن يغض الطرف عنهم
املسخرين له الساخرين منه بإعالمهم املهني واألسباب يف
من طغاة آل سعود العابثني بالدين ّ
ذلك كثرية :
فمنها  :أن العدو املهاجم للمجاهدين يف ساحات القتال ال يقارن إطالقا بشراذم املتسللني
الذين ُياول حكام آل سعود جاهدين صدهم ودفعهم ،ال من جهة الكثرة واألعداد ،وال
من جهة التقنيات والعتاد واإلعداد ،فأين َتالف القوى الصليبية جبيوشها اجلرارة وآالهتا

املتطورة وجنودها املدربة من قبائل تطوقها اجلبال وَتتضنها األودية والتالل وهم شراذم من
(املتسللني) كما اختار إعالم آل سعود هلم هذا االسم بأنفسهم.
ومنها  :قلة أعداد اجملاهدين وتواضع إمكاناهتم يف مقابل ما عند العدو مما ذكرنا ،وبطبيعة
احلال فإن الضعيف احملاصر املتيقن للموت سيدفع عن نفسه مبا يستطيع ،فأين اعتداء شراذم
(املتسللني) على األطراف النائية لدولة آل سعود من اعتداء القوى الصليبية الكافرة على
ديار املسلمني وحلوهلا بالعقر منها ومطاردة اجملاهدين يف كل قرية أو مدينة أو واد أو بيت،
كل من احلالتني مث قارن وأنصف.
فانظر إىل املعتدي واملعتدى عليه يف ٍّ
ومقيم
ط بالسكان ومتحرك يف أوساطهم
ومنها  :أن العدو الذي يقاتله اجملاهدون خمتل ٌ
ٌ
لقواعده العسكرية وسط سكاهنم وسكناهم ويتحرك يف طرقهم وبينهم ،أما شراذم
(املتسللني) فإهنم –ِبذا الوصف -متسللون وكفى ،وهذا يعين أهنم قد انفصلوا عن ديارهم
وفارقوا مواطن سكنهم ومتيزوا عن أهليهم ونسائهم وأطفاهلم ،فما احلاجة إذا لدك القرى بعد
أن متيز العدى.
ومنها  :أن آل سعود دولة هلا قدراهتا الكبرية ،وإمكاناهتا الضخمة ،وأسلحتها املتطورة،
وصوراخيها الدقيقة ،وخزائنها املليئة ،وخرباؤها وخرباهتا ،وهذا يستدعي أهنا تصل إىل أهدافها
بعناية فائقة ودقة حاذقة دون احلاجة إىل سياسة األرض احملروقة –كما يسموهنا -ال سيما
وأهدافها وأعداؤها –حسب وصفها – متسللون متميزون ،فما الذي يدفعها –شرعا -إىل
جتاوز كل هذه األسباب اليت متتلكها وتتقصد قصف القرى واملساكن لقتل العوام (األبرياء).
أما اجملاهدون فهم ال ميتلكون طائرات األباتشي وال حىت الشراعية ،وال الصواريخ الذكية وال
الغبية ،وال الدبابات املتطورة وال البدائية ،وعدوهم الذي يقاتلونه ليس عدوا (متسلال) متميزا،
وإمنا جماهر خمتلط ،يعيش يف املدن ال على اجلبال ،وأنكى سالح ميتلكه اجملاهدون هو
العمليات االستشهادية أو العبوات الناسفة ،فلو كان قتلهم لألبرياء الذي يدعيه املدعون
صحيحا ،لكانوا –باملقارنة مع أفعال جند آل سعود -معذورين قطعا ،فما بقي أمام أولئك
املت ِهمني للمجاهدين ِبذه الفرية إال أن يضموا إىل انتقادهم حكومة آل سعود وما تفعله من
جرائم قتل (املدنيني األبرياء) ويكونوا صرُيني جريئني كما عهدناهم يف شجاعتهم عند
يقروا بشرعية ما
انتقاد اجملاهدين فيقولوا ( :معا ضد إرهاب القاعدة وآل سعود!) ،وإما أن ّ

يفعله اجملاهدون من قتلهم لألبرياء! -الذي يدعونه عليهم -كما أقروا بشرعيته يف ارتكاب
بادعاء موهوم ،فهما خطتا خسف ال خمرج
حكومة آل سعود له مما هو مشاهد معلوم وليس ِّ
هلم منهما ،وإال فليفصحوا لنا عن الفرق الذي حارت فيه عقولنا ومل تستوعبه أذهاننا ،فنعلم
أن قد صدقونا فتطمئن قلوبنا ،وندرك ِمل حل لطغاة آل سعود أن يقتلوا من شاءوا وكم شاءوا
من (املدنيني األبرياء) عمدا وقصدا فليس ألحد أن ينكر عليهم – وِمل اإلنكار على ما أباحه
الشرع هلم؟! بينما يشتد النكري وتتعاىل األصوات وتسود الصفحات فيما لو ُّ
(اهتم) اجملاهدون
بقتل رجل واحد خطأ حىت ولو كان ماردا من مردة أمريكا أو عفريت من عفاريت لندن؟
قال اهلل تعاىل { :يا أيُّها الَّ ِذين آمنُوا ُكونُوا ق َّو ِامني بِال ِقس ِط ُشهداء لِلَّ ِه ولو على أن ُف ِس ُكم أ ِو
الوالِدي ِن واألق ربِني إِن ي ُكن رغنِيًّا أو ف ِقريا فاللَّهُ أوىل ِبِِما فال ت تَّبِعُوا اهلوى أن ت ع ِدلُوا وإِن ت ل ُووا
ضوا فِإ َّن اللَّه كان ِمبا ت عملُون خبِريا} [النساء.]135/
أو تُع ِر ُ
حق سواء كان ذلك املسلم ،رجال أو امرأة،
وحنن اجملاهدين نربأ من سفك دم مسلم بغري ٍّ
صغريا أو كبريا ،عاقال أو جمنونا ،تقيا أو شقيا ،عاملا أو جاهال ،عدال أو فاسقا ،سنيا أو
مبتدعا ،عربيا أو أعجميا ،بدويا أو حضريا ،ومن رمانا بغري ذلك فاهلل موعدنا وعند اهلل
جتتمع اخلصوم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
كتبه راجي عفو ربه  /أبو ُيىي اللييب
 /17حمرم 1431 /ه .

