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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللهم أصلح قومي
احلمد هلل وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه
وآله وسلم.

أما بعد .

فيقول اهلل تعاىل { :بل نَق ِذف بِاحلق علَى الب ِ
اط ِل فَيَد َمغه فَِإ َذا ه َو َز ِاهق} األنبياء81:
َ َ َ
َ
فإن التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية قام بعاصفة احلزم بناء على طلب من ويل األمر
الشرعي يف اليمن عبدربه منصور هادي  -وفقه اهلل لكل خري . -
وبارك ذلك وأيده علماء السنة بالفتاوى الشرعية املوافقة للكتاب والسنة منذ بداية العاصفة ،بل حىت
علماء الفرق الضالة من اإلخوان والصوفية أيدوا هذه العاصفة ،فبعضهم قوال فقط ،وبعضهم قوال وفعال بتقدمي
قدم وتأخري أخرى ،قال شيخ اإلسالم  -رمحه اهلل ( :-فَِإذَا تَع َّذر إقَامة الو ِاجب ِ
ات ِمن العِل ِم َواْلِ َه ِاد َو َغ ِري
َ َ َ َ َ
ذَلِك َّإال ِِبن فِ ِيه بِدعة مضَّرت ها دو َن مضَّرةِ تَرِك ذَلِ
بَ :كا َن ََت ِ
صيل َمصلَ َح ِة الو ِاج ِ
ك الو ِاج ِ
ب َم َع َمف َس َدة
َ
َ
َ
ََ
َ ََ َ
َ
َ
وحة َم َعه َخي ًرا ِمن ال َعك ِ
س).
َمرج َ
وبتوفيق وفضل من اهلل كان يل خطبة مجعة بعنوان (وجوب الوقوف مع التحالف العريب ضد احلوثي)
بتاريخ 3مجاد األوىل 8331ه وهي منشورة يف شبكة العلوم السلفية.
وقد اطلعت على ما كتبه األخ معاىف املغاليف  -وفقنا اهلل وإياه للحق – يف رسالته بعنوان (حزبية
تلوح يف األفق) بتاريخ  8331-81-1فرأيته خالف فيها الواقع ،ليس معه سوى بالقع وسالقع ،بل جىن
وبغى فيها على جند اإلسالم وعسكر التحالف العريب املنجد ليمن اإلميان ،الذي تقوده اململكة العربية
السعودية ،وليس له يف جنايته واعتدائه أي دليل أو برهان إال التقليد واهلذيان ،لذا رمى خمالفه باحلزبية.

2

زجر ال ُم َخ ِّذل ال ُم َخالِف

والدفاع عن معسكرات التحالف

قال األخ معاىف – عافانا اهلل من شكوكه ( : -واليوم تلوح حزبية جديدة باسم جبهة جهادية
العبرة باختالف المسميات جمعية او جبهة جهادية العبرة بالحقيقة).

أقول  :السامع ملثل هذا الكالم يظن بأن األخ معاىف يف مقدمة اْليش وأنه ينقل إلينا جمريات احلرب
من اْلبهة وما شاهده وملسه ،ولكن لألسف فهو بعيد عن ذلك فلعله معذور .
فيا معاىف  -وفقك اهلل  -هذه أوهام وشكوك ال حمل هلا من الواقع ،فاربع على نفسك وانشغل
بعيوبك واترك األبطال حيررون بالدك وأهلك يف احلديدة وغريها :
أقلـوا عليهـم ال أبــا ألبيـكـم * من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا
وإن كان معك أدلة وبراهني فهم بشر .ودونك ويل األمر ،وإن مل تستطع فاترك األمر لغريك  ،فهم
ينصحون سرا وال يفتحون باب شر ،وكن كابن زيد يا أبا زيد فقد جاء َعن أ َس َامةَ ب ِن َزيد رضي اهلل عنهما
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يما بَي ِىن
يل لَه أَالَ تَدخل َعلَى عث َما َن فَت َكل َمه فَ َق َال  ( :أَت َرو َن أَّن الَ أ َكلمه إالَّ أْسعكم َواللَّه لََقد َكلَّمته ف َ
أنه ق َ
َوبَي نَه َما دو َن أَن أَف تَتِ َح أَمًرا الَ أ ِحب أَن أَكو َن أ ََّوَل َمن فَتَ َحه) .رواه البخاري ومسلم وهذا سياق مسلم .
وراجع رساليت املعروفة (مخسون نصيحة يف أسلوب النصيحة لوالة األمر) وقد قلت عند هذا األثر
اْلميل:
(ويف هذا األثر العظيم واألدب الرفيع من أسامة بن زيد درس بليغ يف أسلوب النصيحة ورد على
الشبهة الشهرية اليت يزعمون أن أهل السنة ال ينصحون احلكام وال يغريون املنكر  .ويريدون من أهل السنة
إذا نصحوا حاكما أن يعلنوا ذلك أمامهم .
فما رأيكم يف طريقة أسامة بن زيد وهل هي موافقة هلدي النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم أم ال ؟!!.
اْلواب  :نعم  .بل هي عني اهلدي النبوي  .كيف!! ومرشدهم ومعلمهم هو خري البشر صلى اهلل
عليه وآله وسلم وقال احلافظ يف الفتح قال املهلب قوله  (( :قد كلمته سراً دون أن أفتح باباً)) ،أي باب
اإلنكار على األئمة عالنية ،خشية أن تفرتق الكلمة .

وقال عياض  :مراد أسامة أنه ال يفتح باب اجملاهرة بالنكري على اإلمام ملا خيشى من عاقبة ذلك ،بل
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فعن
وتعلم يا ولدي (معاىف) األدب يف نصح األمراء وقادة املعسكرات كما هو هدي سلفنا األبطال َ
ِ
وَ إِ َىل َم َّكةَ :ائ َذن ِيل أَي َها األ َِمري
أَِيب شَريح ال َع َد ِوي رضي اهلل عنه أَنَّه قَ َال ل َعم ِرو ب ِن َسعِيد َوه َو يَب َعث الب ع َ
ك قَوًال قَ َام بِِه َرسول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم ...احلديث ...رواه البخاري ومسلم.
أ َحدث َ
راجع (مخسون نصيحة يف أسلوب النصيحة لوالة األمر) وقد قلت عند هذا األثر اْلميل:
(تأمل لقول أيب شريح ((ائذن يل أيها األمري)) فماذا سيقول عنه أصحاب احلماس الفارغ!!
هل سيقولون عنه بأنه جبان عندما يستأذن يف النصيحة؟!!).
تأمل جيدا أبا زيد قول هذا الصحايب اْلليل وهو خياطب أمريا ي عَرف بِاألَش َد ِق َ ،ولَي َست لَه صحبَة
ِ
ِ
ني بِِإح َسان .
َوَال َكا َن من التَّابِع َ
قال معاىف وفقه اهلل ( :فنالحظ ان الذين يسمون انفسهم شيوخ(كذا) ودعاة في لواء الفتح) .
أقول  :ضاع األدب وضاع اإلمالء وضاع النحو بسبب التعصب والتقليد .
يا معاىف !! هل تعرف الشيخ عبده حسني اليافعي وغريه من الدعاة الذين يفقهون ويعلمون اجملاهدين
هناك يف معسكر لواء الفتح؟ .
ال أظنك تعرف هذا وال تعرف بأن هؤالء املشايخ الذين تسخر منهم قد هبو ولبو نداء اْلهاد وأخذوا
بأقوال وفتاوى أهل العلم الشرفاء بالوقوف مع التحالف الذي يسعى يف َترير بالدك املغتصب فطبقوها قوال
وعمال .
أما أنت وأمثالك فنعم مع التحالف قوال أما فعال فإنكم ال تنصحون طالب العلم بالقتال! ،فدعك
من التحقري .
قال معاىف وفقه اهلل ( :قد نصحوا من العلماء ومشايخ العلم ولم يلتفتوا الى ذلك النصح).

أقول  :هذا هتويل ،فالعلماء الذين أفتو باْلهاد وصرحوا بذلك جهرا وقوال وفعال مل نسمع منهم َتذيرا
من معسكر الفتح وال غريه من املعسكرات التابعة للتحالف أو اْليش اليمين ،بل املشايخ الذي زاروا معسكر

4

الفتح هلم تسجيالت صوتية فيها إشادة بذلك املعسكر فراجع نفسك،فما معك إال رمي التهم تقليدا وتعصبا.
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ومن عجائب هذا املعسكر أن كل من مر به من املشايخ والدعاة جتدهم ينقلون لنا شيئا مجيال ورائعا
ملسوه وعاينوه ،وترى هلم ثناء مجيال على املعسكر والقائمني عليه  ،حىت تشتد اهلمم للذهاب إليه ،مث إذا قدم
هؤالء إىل مكة وطافوا سبعا وسعو سبعا (فيمكثون) ما شاء اهلل (فريجعون) إىل بالدهم وكأن ذلك املعسكر
موطن من مواطن العذاب اليت قال فيها النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ( :ال تدخلوا على هؤالء املعذبني إال
أن تكونوا باكني ،فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم ال يصيبكم ما أصاهبم) ،فريجع أولئك املشايخ وقد
تغريوا  ،وبعضهم يلزم السكوت مع ْساعه الطعن الصريح يف املعسكر وأفراده وقادته.
وهذا يشعرنا بأن طابور التخذيل والتخبيب يضرب بأطنابه يف كل مكان ،وأن هناك أقواال ظاهرة
مفادها ( :حنن مع التحالف) ،وأقواال باطنة مفادها ( )....وال بد أن تكشف ،ال سيما واملشايخ وفقهم اهلل
ال يفصحون بعد ذلك.
قال معاىف وفقه اهلل ( :واستمروا في ما هم فيه من استقطاب وتضييع لطالب العلم بماهو
محسوس ملموس مشاهد من تضييع لطالب العلم).

أقول  :قد قلت لكم بأنكم لستم مع القتال مع التحالف.
عجبا لكم! جتعلون من التحق من طالب العلم إىل معسكر الفتح التابع للتحالف بأنه تضييع؟!!!
فماذا تريدون منهم أن يفعلوا إذن؟!!  ،تريدوهنم حيذرون طالب العلم من نصرة التحالف؟.
مث ما هي املعسكرات اليت تنصحون هبا إن كنتم مع التحالف؟.
وملاذا سلمت منكم مجيع املعسكرات ومل يسلم منكم معسكر الفتح؟.
وملاذا َسلِم احلوثي وعفاش وزمرهتم من بياناتكم ومل تسلم الثغور واملعسكرات من بياناتكم.
ماذا وراء األكمة ؟.
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قال معاىف وفقه اهلل ( :حتى صار كثير منهم متعلق بالدنيا)

أقول  :أعوذ باهلل من الدخول يف النيات ،هذا سالح خبيث يف الطعن يف أولياء اهلل والتشكيك فيهم.
فمعسكر الفتح شهد له الشهود العدول فمن ذلك :
الشيخ ياسر الدبعي وفقه اهلل حيث صرح بأن جبهة البقع وغريها جهاد يف سبيل اهلل وقال هناك
بعض الدعاة هلم زيارات للجبهات ،وأنا عازم على زيارهتم  ،وكان ذلك يف مجادى.8331
ميكنك ْساع املادة الصوتية يف شبكة العلوم السلفية من الرابط التايل:
http://aloloom.net/show_sound.php?id=27257

وكذلك الشيخ حسني احلطييب وفقه اهلل ومما قاله  :هذه اْلبهة اليت فتحت وأقيمت هي جبهة ويل
األمر وفقه اهلل وهي عبارة عن جيش وهذا واجبهم جزاهم اهلل خرياً  -الدفاع عن البالد وجهاد الرافضة-
وهي منشورة يف شبكة العلوم السلفية على هذا الرابط :
http://aloloom.net/show_art.php?id=334

وكذا األخ أبو مقبل يونس العدين ذهب إىل هناك وأخرج بيانا خمتصرا ومما قال فيه :
كل اْلبهات وكل املتارس اليت زرناها بقيادة صاحلني من إخواننا السلفيني وكلهم َتت رآية واحدة
وَتت قيادة واحدة ،أال وهي قيادة التحالف والشرعية ،وأمرهم واحد وهلل احلمد واملنة.
ومنشور كالمه يف شبكة العلوم السلفية على هذا الرابط :
http://aloloom.net/show_art.php?id=336

قال معاىف وفقه اهلل ( :بل وصار هناك طعن في اهل العلم).

أقول  :هذه جمازفة .ومن يطعن يف أهل العلم فإمنا يضر نفسه ،ومات حقريا ،قال الذهيب رمحه اهلل:
"سنة اهلل يف كل من ازدرى العلماء بقي حقريا" فعليك بنصحه وال تيأس ،ال سيما من املرابطني وفقهم اهلل،
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وهم أحوج إىل الرفق .مث ما هو الطعن هذا ،فإنه قد استبان يل ولغريي أن خمالفة الشيخ عندكم تعترب طعنا.
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قال معاىف وفقه اهلل ( :واما المشايخ اآلخرون ).

أقول  :هذا يدل أن هناك الكثري من املشايخ فلو تسمهم لنا حىت ننظر ماذا عندهم.
قال معاىف وفقه اهلل ( :فهذا تحذير لطالب العلم حتى ال يغتروا وينجروا وراء دعاة لواء
الفتح).

أقول َ :تذيرك ال يتجاوز عتبة بابك ،فاشفق على نفسك ،واعرف قدر حجمك ،بل َتذيرك على
منهج اخلوارج وليس على منهج السلف.
وال أدري هل هذا التحذير مبين على أن التحالف  :فيه مطامع دنيوية ،وفيه تالعبات ،وليس فيه
صفا ،وفيه معاصي كثرية ،وتكفيهم الطائرات ،وال ميكن نغامر!؟ .أم ماذا عندك؟،
قال العالمة السعدي  -رمحه اهلل  -يف رسالته (واجب املسلمني) :
(ومما جيب على املؤمنني أن حيذروا غاية احلذر من املخذلني واملرجفني ،ومن املفسدين بينهم يف السعي
يف الفنت ،والتفريق بينهم؛ فإن هؤالء أضر عليهم من العدو احملارب ،قال تعاىل يف وصف أمثال هؤالء { :لَو
ِ
ضعوا ِخ َاللَكم يَب غونَكم ال ِفت نَةَ َوفِيكم َْسَّاعو َن َهلم}[التوبة]31:؛ أي
َخَرجوا فيكم َما َزادوكم إَِّال َخبَ ًاال َوَألَو َ
مستجيبون هلؤالء املفسدين ال يفهمون مغزى مرادهم  ،فيغرتون هبم ،فتحصل الفرقة بني املؤمنني ،فعلى
املؤمنني أن ينتبهوا هلؤالء املفسدين .
وعلى املسلمني أيضا أن ال جيعلوا االختالف بينهم يف األقوال واملذاهب ،ويف امللك والسياسات
واألغراض الشخصية حائال حيول بينهم وبني َتقيق األخوة الدينية والرابطة اإلميانية ،بل جيعلون اخلالفات
كلها واألغراض اْلزئية تبعا هلذا األصل الكبري ؛ ألن مصلحة ذلك كلية  ،وما يطلبهم دينهم منهم من الوحدة
واأللفة ،وما مينعهم منه من التفرق املفكك لوحدهتم وقوهتم يأيت على ذلك أمجع  ،ويقدم على كل شيء،
فاملصاحل الكلية تندرج فيها األغراض اْلزئية ،فمىت صار الغرض الوحيد :املصاحل العامة ،تبعتها املصاحل اخلاصة.
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
َّك هبِِم}
ين ِيف ق لوهبِِم َمَرض َوالمرجفو َن ِيف ال َمدينَ ِة لَن غ ِريَن َ
وقال تعاىل { :لَئن َمل يَنتَه المنَافقو َن َوالذ َ

[األحزاب ،]01:فهذه اآلية وما أشبهها من اآليات بينت أن أمثال هؤالء املرجفني ضررهم عظيم ،وشرهم
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مستطري ،وما أكثر وراثهم يف هذه األوقات اليت اضطر املسلمون فيها إىل نصرة األولياء ،حيث يوجد طائفة

زجر ال ُم َخ ِّذل ال ُم َخالِف

والدفاع عن معسكرات التحالف

من الناس يثبطون عن اْلهاد يف سبيله ،ومقاومة األعداء ،وخيدرون أعصاهبم ،ويؤيسون املسلمني ،ويومهوهنم
أن كل عمل يعملونه ال فائدة فيه ،فهؤالء ال خري فيهم؛ ال دين صحيح وال مروءة وال إنسانية ،وال محية قومية
وطنية ،ومع ذلك فهم صاروا أضر على املسلمني من األعداء  ،فليعلم أمثال هؤالء ومن يستجيب هلم أن اهلل
مل يكلف املؤمنني إال وسعهم وطاقتهم ،وأن هلم يف رسول اهلل أسوة حسنة) .
قال معاىف وفقه اهلل ( :الذين تمردوا على شيخهم)

أقول  :بل هم مع العلماء وتركوا قول شيخهم واتبعوا الدليل واحلجة والربهان اليت تعلموها يف املنهج
السلفي ،وهذه منقبه عظيمة هلم ،وَتسب هلم ،ومل نسمع هلم طعنا أو ملزا ،ولكن أمثالك من اْلهال يظنون
خمالفة الشيخ يعترب متردا وعصيانا .
قال معاىف وفقه اهلل ( :وفتنوا بالدنيا).

أقول  :بل أنت املفتون بالتقليد والتعصب األعمى  -هداك اهلل  ،-أنت وأمثالك  ،فقد سلم منك
احلوثي وعفاش وزمرهتم ومل يسلم منك من يسعى يف اسرتجاع بالدك املغتصبة!.
هل اجملاهد الذي يف العراء وَتت القصف يف مواجه العدو يرتقب الشهادة أو النصر ،هل هذا
مفتون؟ ،مالكم كيف َتكمون.
قال معاىف وفقه اهلل ( :ولسنا ضد الجهاد الشرعي بضوابطه الشرعية).

أقول  :سبحان اهلل !!
َما ِمن ام ِرئ َخيذل امَرأً مسلِ ًما ِعن َد َمو ِطن ت نتَ َهك فِ ِيه حرَمته َوي نتَ َقص فِ ِيه ِمن ِعر ِض ِه إَِّال َخ َذلَه اللَّه
َعَّز َو َج َّل ِيف َمو ِطن ِحيب فِ ِيه نصَرتَه .
بعد كل هذا التحذير والتخذيل الواضح يقول معاىف وأمثاله (ولسنا ضد اْلهاد)؟.
هذه حيدة وتصريف ،بل أنت ضد الذهاب للجهاد مع التحالف ،فاترك اللف والدوران.
أظهروا شجاعتكم وبينوا لألمة ما عندكم إن كنتم أصحاب حق ،حىت نستفيد.
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لكن ما معكم إال اجملمجة والطعن يف الشرفاء األبطال محاة الدين والعرض واملال.

زجر ال ُم َخ ِّذل ال ُم َخالِف

والدفاع عن معسكرات التحالف

قال معاىف وفقه اهلل ( :ولكن نحن ضد التميع وتضييع طالب العلم).

أقول  :إن التمييع عندك وعند من هم على شاكلتك ،فقد جعلتم الطالب يف حرية من أمرهم ،فال
أنتم بينتم بيانا واضحا ،وال لزمتم الصمت ،فمن صمت جنا.
تتكلمون يف رجال قد قتل بعضهم حنسبهم شهداء ال ميلكون الدفاع عن أنفسهم ألهنم قد ماتوا،
ولكنهم خصومكم يوم القيامة.
تتكلمون يف رجال بعضهم ترملت نساؤهم وتيتم أطفاهلم ،فيسمعون منكم أن آباءهم كانوا لصوصا.
تتكلمون يف جرحى أصيبوا وأضحوا يف املستشفيات بعضهم قطعت أطرافهم ،مث يسمعون منكم هذه
التحذيرات والطعونات.
تتكلمون يف رجال تركوا بيوهتم وجعلهم احلوثي يف قائمة املطلوبني بسبب تصديهم هلم يف اْلبهات.
أال ،ال نامت أعني اْلبناء .
واملصيبة أن من قام يدافع عن نفسه من التهم اليت ترموهنا عليهم قمتم عليهم بأهنم يطعنون يف
العلماء ،وأهنم خيالفون العلماء.

واحلمد هلل رب العاملني،،،،،
كتبه  /أبو عبد هللا خالد بن محمد الغرباني
ليلة النصف من شهر شوال 8341ه
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