
سعود آَل يا البادُئ أنتُم
َلم وأنتُم الظأ  

الرحيم الرحمن الله بسم   
علمممى إل عمممدوان ول العمممالمين، رب للمممه الحممممد

وبعد.  الظالمين،
وأبممواق بطانممة بهمما يقممع الممتي الشائعة الخأطاء من
الحرمين بلد في يقع حدٍث من ما أنهم السعودي النظام

أوليمماء عنممد ومممن أنفسممهم عند من يكون قد م الشريفين
أيديهم جنت .. وبما والظلم الحكم طواغيت من أمورهم
شممجبه إلممى يتسممابقون وتراهممم إل ممم الظالمممة الثآمممة
بعيممن إليممه .. وينظممرون ويصممخبون .. ويضممجون وإنكاره

الجممانب إل ُيظهممرون ول يممرون ل .. فهممم والعممَور الحَور
ُيرضي يرضيهم الذي ينظممروا أن دون .. مممن أسمميادهم و
وعلممى عليهممم المسممؤولية يلقي الذي الخأر الجانب إلى

والمخربيممن المفسممدين مممن عليممه والقممائمين النظممام
.. وهممو النصح في والكذب الغش من .. وهذا الحقيقيين

والعباد..!  للبلد السلمة ول الصإلحا يريد ل من أسلوب
ومجرمممو جلدو يقمموم عنممدما .. بينممما ذلممك يفعلون

.. الحممرام البلممد فممي الحرام الدم بهدر السعودي النظام
.. الحرمممات علممى العتممداء فممي السممبق لهممم ويكممون

ًا المممة شممباب صإممفوة قتممل ويتعمممدون ًا جهممار .. نهممار
ًا استرضمماء .. الكفممر دول مممن وغيرهمما لمريكمما وتقربمم
الشممباب مممن اعتقاله يستطيعون من باعتقال ويقومون
ممم بمماللفا يكممن لممم إن بالمئممات وعممددهم ممم المسمملم

أنممواع أشممد عليهممم وليمارسمموا دينهممم عممن ليفتنمموهم
يفعممل .. عنممدما والمهانممة .. والذلل والتعممذيب التنكيل
ًا هممذه السمموء لبطانممة نسمممع .. ل ذلممك النظام ول همسمم
ًا ًا .. ول إنكار .. دممه .. وحرممة المسملم حرممة عمن حديث

أنممواع مممن نمموع بممأي له .. والتعرض عليه العتداء وحرمة
تحممرم الممتي الشممرعية النصمموص كممل .. فيتناسون الذى

الشياطين!  من خأرساٍن إلى .. ويتحولون ذلك
ًا الطاغي النظام يسفكه الذي الدم ًا ظألم .. وعممدوان

.. ول مبارك .. وعمل .. حلل المجاهدين المؤمنين بحق
النظممام مممن ُيسممفك الذي .. والدم يعترض ول يتكلم أحد
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النفممس عممن .. كممدفاع ومجرميممه وجلديممه الطمماغي
.. ومرتكبمموه .. حممرام والعدوان الظلم .. ورد والحرمات

النار! في
ّيممم أن أريممد ل هنمما أنمما ًا أق َثآ ًا حممد عنممه أملممك ل معينمم

تقييمممه مممن تمكنممي الممتي والصممادقة الكافية المعلومات
وأهممل الممدعاة مممن وغيممري نفسي .. فأعيذ عليه والحكم

يحكمممون الممذين القضمماة مممن الصنف ذلك نكون أن العلم
الطواغيت مرضاة .. نبتغي علم وغير بجهل الشياء على

ورجممل قضممى:"  النممبي قول فينا ..  فيصدق الظالمين
 ". للناس على جهل فهو في النار

ولكن دعونمما ننظممر للشممياء بخلفا نظممرة البممواق
من مشايخ السوء والسلطان .. وبشمميء مممن النصممافا
والعدل .. لما يحصممل فممي بلد الحرميممن .. علممى أيممدي
النظممام الخممائن الممذي يحكممم البلد والعبمماد بممالظلم ..
والخيانممة .. والفسمماد .. والغممدر .. والخمموفا .. والحديممد
والنار .. الذي يعيننا على فهم وإنصممافا كممل ممما يحممدث
من مضمماعفات وردة أفعممال تجممري فممي تلممك الممديار ..

نرضى بعضها .. ونسخط بعضها الخأر! 
من جهة الحكم .. فالنظام السعودي وإن زعم أنممه
يحكم بشريعة السمملم .. إل أن واقعممه يكممذب زعمممه ..
وهو أصإدق لهجة مممن زعممم اللسممان .. فل إدارة الحكممم
والنظام قائمة على أساس الشورى والحكم بممما أنممزل
اللممه .. ول الحيمماة القتصممادية مضممبوطة بحكممم اللممه ..
حيث البنوك الربوية تحيممط بممالحرمين الشممريفين .. ول
ثآروات البلد وإدارتهمما وتوزيعهمما تخضممع لحكممم اللممه ول
حتى لرقابممة المممة والشممعوب .. ول العلقممات الدوليممة
والسياسممة الخارجيممة محكومممة بشممرع وحكممم اللممه ..
وكذلك الحياة الجتماعيممة .. والنظممام الممداخألي للبلد ..
يتخللممه كممثير مممن الخروقممات والمخالفممات المقننممة
والمقصممودة والمتعمممدة .. وتتبممع ذلممك يطممول .. وهممو

معلوم لدى أصإغر متابع ومراقب!
ومن جهة فهممو نظممام يممروج ممم عممن سممابق إصإممرار
وعمد م للرذيلة والفسمماد والفجممور .. لتشمميع الفاحشممة
والمممراض بيممن المممؤمنين .. وجميممع وسممائل إعلمممه
المرئية والمقروءة والمسموعة تدل علممى ذلممك، واللممه

ْلَفاِحَشممُة ِفممي تعالى يقول: َتِشيَع ا َأْن  ّبوَن  ُيِح ّلِذيَن  ِإّن ا
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َيا َواْلخِأممَرِة  ْن ّد ِليٌم ِفي ال َأ َذاٌب  َلُهْم َع ُنوا  ّلِذيَن آَم النممور:ا
19 .

ومن جهة الولء والبراء .. فهو نظام ولممى ظأهممره
للمممة منممذ زمممن ليممس بممالقريب .. ودخأممل فممي ممموالة
ونصممرة الكفممرة مممن أعممداء المممة علممى المممة ودينهمما

ًا ل يماري فيه عاقل ول منصف!  وأبنائها .. دخأولً كلي
ل يوجد نظام كافر في الرض .. ول طمماغوت مممن
طممواغيت الرض .. ممممن يحمماربون اللممه ورسمموله .. إل
وتربطممه بالنظممام السممعودي علقممات أخأمموة وصإممداقة
ونصممرة وممموالة متبادلممة بيممن الطرفيممن .. حممتى دولممة
الصهاينة اليهود الغازية والمحتلة لبلد المسمملمين فممي
فلسممطين .. فهممم يؤيممدونها ويممدعمونها .. ويحملممون
المة على العترافا والرضى بهمما .. والتطممبيع الكامممل

]. 1معها![
وهل سقوط دولممة أفغانسممتان المسمملمة .. وغممزو
قوى الكفر والطغيان للعراق .. وبقاء الجيش الروسممي
الصليبي في الشيشان .. إل ثآمرة من ثآمار دعم وتأييممد
النظام السعودي لتلك القوى الغازية الكافرة الطاغية!
بينما ل نجد من هذا النظام والقائمين عليه .. نحو
المسمملمين .. وبخاصإممة منهممم المجاهممدين فممي سممبيل
اللممه .. والجماعممات السمملمية الصممادقة والجممادة فممي
العمممل مممن أجممل السمملم .. والتغييممر نحممو الفضممل ..

سوى الكيد .. والمكر .. والغدر .. والحرب .. والعداء! 
فقمممد زجممموا بالعلمممماء المخلصمممين .. الناصإمممحين
والمصمملحين .. فممي السممجون ليفتنمموهم عممن دينهممم
ومواقفهم .. وهم منذ سنوات عدة .. قد أعلنوا الحرب

لي الله .. قدر الباكستان في كنت أن يوم الثمانينات في أذكر  1
بلقب والمعروفا السعودية، للسفارة المني بالملحق التقيت أن

ً كممان حيممث "، مممازن " أبممي علممى التجسممس مهمممة لممه موكممول
منهممم وبخاصإممة وأسمممائهم عددهم .. وإحصاء العرب المجاهدين

بعممض الموقممف فممي .. وكممان البطممال العربية الجزيرة مجاهدي
.. يسممتعطفونه والسمميقان اليممدي المبتوري الفغان المجاهدين
ًا ويسألونه ليعالجوا سفر تأشيرة .. وربما والعطاء المن من شيئ

ًا: ل له .. فقلت الحرمين بلد في جراحاتهم من بممأس مستشممفع
دولممة نسمماعد وغضممب: نحممن بحنممق علمي .. فممرد تسمماعدهم بمأن

.. وكممرر المسمماكين هممؤلء نسمماعد .. ل اليهممود .. دولممة إسرائيل
يسمماعدون فهممم الرجممل صإممدق .. وقممد مرة من أكثر هذه مقولته

.. فتأمل!  زمن .. ومنذ اليهود الصهاينة دولة
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ًا واسترضمماء لسمميادهم وحممماتهم فممي البممواحا ممم تقربمم
أمريكمما ممم علممى كممل مممن كممان لممه علقممة بالجهمماد
والمجاهدين .. أو نمموع مشمماركة سممابقة كممانت لممه فممي
مواقممع الجهمماد المتعممددة مممن العممالم .. أو يحمممل فممي
ًا من أفكممارهم وتطلعمماتهم .. فقتلمموا منهممم نفسه شيئ
من استطاعوا قتله .. وسفكوا الدم الحممرام فممي البلممد
الحرام .. وفي بيوت اللممه .. وزجمموا بمئممات منهممم فممي
السجون ليسومونهم سوء الفتنة والعذاب، والتنكيممل ..
حتى أن من الشباب من يفضل أن يفجر نفسه ول يقع
ًا بين أيدي هؤلء الظالمين .. لما يعلم ما ينتظممره أسير

ُيطاق!!  عندهم من تعذيب وتنكيل ل 
كل هذا والشباب ل يزالون مممترددين فممي شممرعية
الدفاع عن أنفسممهم وأهليهممم وحرممماتهم .. ودينهممم ..
ًا .. وخأشية التلوث بالدم الحرام .. في البلد الحرام ورع
.. ولكن هذا الورع .. قد فهمه النظام الطاغي وأزلمه
خأطممأ .. فجممرأه علممى مزيممٍد مممن الطغيممان والعممدوان ..
وملحقممة الشممباب المسمملم .. وسممفك الممدم الحممرام ..
فأزال بطغيانه وعدوانه وظألمه ما تبقى من ورع وتردد
في نفمموس الشممباب .. وألجممأهم إلممى خأيممار وحيممد .. ل
ملجممأ لهممم سممواه .. وهممو خأيممار الممدفاع عممن النفممس،
ًا وعقلً. والدين، والِعرض .. وهو خأيار له ما يبرره شرع
لممذا فإننمما نقممول وبكممل وضمموحا: طممواغيت النظممام
السممعودي وجلديممه .. وكلبممه المسممعورة .. هممم الممذين
بدءوا .. والبادئ أظألم .. وبالتالي لو حصل مال يسرهم
.. فل يلوموا إل أنفسممهم .. والعاقممل منهممم مممن يتهممم
نفسه .. ل غيره .. ويراجع مواقفه .. وأيممن هممو ممم فممي
هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المممة ممم مممن خأنممدق

الحق وأهله! 
ونقول كذلك على سبيل النصح والوعظ والرشاد:
أيما أمة تنشد المن والمان .. والسلمة والستقرار ..
ل بممد مممن أن تتقممي اللممه .. وتلممتزم جممادة السممتقامة
والطاعممة للممه ولرسمموله .. وأيممما ذنممب يظهممر ويشمميع
ُيقممر مممن قبممل الخاصإممة والعامممة .. فممإن ُيعمل بممه .. و و

ًا!  ًا جد كّفارته والطهور منه قد يكون مكلف
والفقه حينئٍذ ل يلزمنا أن نقف عنممد الكفممارة وممما
نزل بنا من بلء وحسب .. وإنما يقتضي كذلك أن نقف
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على أسباب نممزول هممذا البلء .. وأسممباب حصممول هممذه
الكفارة وهذا الطهور! 

بنو إسرائيل لما عبدوا العجل ليممام فقممط .. نممزل
بهممم البلء .. وكممان ل بممد لهممم مممن كفممارة وطهممور
يكفرون به عن ذنبهم هذا، فنزل المر مممن عنممد اللممه:

ُكْم ْنُفَسم َأ ُتمْم  َلْم َظأ ُكمْم  ّن ِإ ِم  ْو َيما َق ِلَقْوِمِه  ْذ َقاَل ُموَسى  ِإ َو
ُكْم ْنُفَسمم َأ ُلوا  ُت ُكْم َفماْق ِئ َبماِر َلمى  ِإ ُبموا  ُتو ْلِعْجَل َف ُكُم ا ّتَخاِذ ِبا

ُكْم ِئ َباِر َد  ْن ُكْم ِع َل ْيٌر  ُكْم خَأ ِل . فقتل الذين لممم54:البقرة َذ
ًا ممن عبدوا العجل .. وقيممل أن عممدد يعبدوا العجل آلف
ًا .. فممذلك الذين ُقتلوا من عبدة العجل كانوا سبعين ألف
كانت توبتهم .. وتلك كانت كّفارتهم عن ذنبهم .. وكممم
ُيعبممد فممي أمممة السمملم والتوحيممد فممي هممذا مممن عجممٍل 
الزمان .. ينتظر أهله الكفممارة والطهممور .. اللممه تعممالى

يعلم ماهيتها وكيفيتها .. ونوعها .. وكمها! 
وفي الحديث، عن عبد الرحمن بن أبي ليلممى، عممن

مكان إذا صإمملى همممس، فقممال صإهيب قال:"  : أفطنت
 مممنًالنبيمماء أعطممي جنممودا  مممنًلذلك؟ إني ذكممرت نبيمما

كافيء هؤلء، أو من يقاتممل هممؤلء؟ُقومه، فقال: من ي
الله إليه أن اخأتر لقومك إحدى فأوحى شبهها، أو كلمة

أن أسلط عليهممم عممدوهم، أو الجمموع، أو الممموت، :ثآلث
إليك، أنممت فاستشار قومه في ذلك ؟ فقالوا: نكل ذلك

نبي الله، فقال فصلى، و كانوا إذا فزعوا، فزعمموا إلممى
أممما الجمموع أو العممدو، فل، و لكممن الصلة، فقال: يا رب

فمممات منهمممالموت، فسلط عليهم الموت ثآلثآممة أيممام، 
، فهمسي الذي تممرون أنممي أقممول : اللهمممً  سبعون ألفا

قمموة إل بممالله بك أقاتل، و بممك أصإمماول، و ل حممول و ل
]"2 .[

فتأملوا، فهذا نبي من أنبياء الله قممال كلمممة علممى
وجه العجاب بجنده ومقاتليه فقط، فكانت كفارتها أن
سلط الله على قومه وجنده الممموت فمممات منهممم فممي
ًا .. وليممس أربعممة أو خأمسممة .. أو ثآلثآة أيام سبعون ألفمم
عشممرة .. فكيممف ببلممد أو دولممة ممم تزعممم النتممماء إلممى
السلم م ثآم هي ل تحكم بما أنزل الله .. وتوالي أعداء
السلم على السلم وأهله .. وتقاتممل وتطممارد صإممفوة
المة من المجاهممدين الموحممدين .. ومممع ذلممك علماؤهما

شممرط علممى صإممحيح إسممناده و "، في" الصمملة نصر ابن أخأرجه 2
. 1061الصحيحة:  السلسلة الشيخين،
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ُيجادلون عنها وعن ظألمها وعدوانها .. يزينون باطلها و

ًا .. ًا جممد ل شممك أن كفارتهمما وطهورهمما سمميكون مكلفمم
ًا .. نسأل الله تعالى السلمة والعفو والعافية.  جد

خألصإة القول الذي نود أن نختم به هممذا المقممال ممم
ًا ُنفهم خأطأ م هو التأكيد على ممما أكممدناه مممرار وحتى ل 

وفي مقالت عدة، ويتلخص في النقطتين التاليتين: 
- أننمما ل يمكمن أن نؤيممد أو نبممارك قصممد العتمداء1

على البرياء ممن صإممان الشممرع حرممماتهم ودممماءهم ..

مهما كانت دوافع ومقاصإد المعتدين نبيلة أو شريفة ..
فالغاية ل تبرر الوسيلة. 

مممدان حرممماتهم الشممرع صإممان مممن علممى والعممدوان
ًا ًا شرع ّي ل .. وهممذا اسمممها .. وكان الفاعلة الجهة كانت أ
أن مممن ممم الشممرع وضمموابط شروط وفق م نمنع أننا يعني

ًا بريء ُيصاب َبع ًا ل ت درجممات بأقصممى الخأممذ .. وبعد  قصد
الممكنة! والدقة والحيطة التحري
تزعممم الممتي المعاصإممرة الحكممم أنظمممة مممن - كثير2

.. أنظمة السعودي النظام فيها .. بما للسلم النتساب
والخيانممة الكفممر بيممن جمعممت .. قد ومرتدة طاغية كافرة

ًا .. يجب والطغيان الظلم فنون .. وجميع والعمالة شممرع
عليهممما للخمممروج والعمممداد .. والعممممل عليهممما الخمممروج
ً منها والخلص  بقوله .. عمل   ":     


   


  

        ."
                     

                 
   ..    ..        

          ..         
    ..   ..    ..  . .

  

    :      ..   !

               

 / /   .  
        

  / /   . 
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