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   ١أطاعوهم
  

ــاعأَ ــا موهط وبرــ ه ــن أَم مذاه  
   

ــولَ كــ ن بِال ســالمه يلَ إىل الس  
     

ــوا الْ وظَنــف ــات أخ ــ قُبع الًمح  
   

  عمامـه اهلـاللِ مـن الْ   أَهـلِ على 
     

ــ وهى صــراحــد ه الناصــحني م  
   

ــم الْ ــه وه ــطٌ بالقُمام ــومِ خلْ   قَ
     

ــا  ــبهم وإِلَّ ــرِ مطْلَ ــرِيح الكُفْ ص  
   

  ذبح للشــعوبِ وال كَرامــه فَــ
     

  *          *            *  
  
  

  
  
  
  

                                                
م والمقصود من األبیات أن بعض الُمتنازلین أطاعوا ٢٠١٤ھـ الموافق ١٤٣٥أبیات قیلت في خطبة للجمعة في مسجد جامعة اإلیمان في نحو منتصف  ١

من أَذى ھؤالء الحكام ومن الغرب ، ولكن تبّین فیما بعد أنھ ال سبیل إلى السالمة منھم ، وبالغ  -ھة نظرھم ُھروًبا من وج -بعض الحكام العمالء للغرب 
قعون أیضًا في بعضھم في التنازالت في المبادئ والمظاھر معًا فصاروا یقّلدون الغرب في األزیاء والشعارات في مدارسھم ومستشفیاتھم ومظاھراتھم وقد ی

  . وَیْسَتْبدلون الذي ھو أسوأ بالذي ھو خیر وھو ما َرَمْزنا لھ باستعمال (الُقبَّعات) بدًال عن (الِعمامة) . االختالط ... إلخ
رّد علیھم لخاِلص) الزَُّمر . ووقد واجھ الناصحون ھذه التنازالت بأن اْلُھَدى ال بدَّ أن یكون خالصًا لیس فیھ شوائب ، ألن اهللا یقول : (أَال ِللَِّھ الدِّْیُن ا     

صار ھّمھم خْلط اإلسالم المتنازلون بأنھ ال َمفرَّ من طاعة الغْرب وُمساَیرتھم بزْعمھم بسبب أن العالم كلھ ضدھم ، وظنُّوا أن ذلك یخّفف من ِعداء الغْرب و
لین ال َیخَجل من أن یدعو فیھا إلى الدولة المدنیة بالمبادئ الُمستوردة  الشبیھة بالُقمامة حتى في ُخطب الجمعة في الساحات والمیادین حتى كان بعض المتناز

  ھـ . ١٤٣٢-م٢٠١١باللغة اإلنجلیزیة في عام  بصنعاء جزءًا من خطبتھ مرة جعَللدیمقراطیة ، وكان بعضھم یبالغ فالعلمانیة باسم ا
ھم عندما نَكَبْتھم المؤامرة الغربیة واألذیال في المنطقة فسّلموا وكانوا یزعمون أن ذلك ُیكِسبھم رضا الغرب وقد َتبیَّن أن ھؤالء المتنازلین كانوا على و     

  البَلد للقتلة لیذبحوا الشعب وُیشّردوه وُیدّمروا االقتصاد وُیمّزقوا الدولة ، ویحاربوا كل بقایا الخیر . 
نالك رافضین لھم ، وھذا ما َجَرى في بلدان المنطقة بشكل عام أو ولم تشفع لدى الغرب وعمالئھ التنازالت ولم َیْطمئنوا إلى المتنازلین ، ألنھم یعلمون أن ھ    

وال َیزالوَن یقاتلونكم حتى ما یسمى بلدان الربیع العربي ، وصدق اهللا القائل : (ولن تْرَضى عنك الیھوُد وال النصارى حتّى تتبع ِمّلَتھم) البقرة . والقائل : (
  قرة . والقائل : (یا أیُّھا الذین آمنوا إن ُتطیعوا الذین كفُروا َیُردُّوكم على أعقاِبكم َفَتْنقِلُبوا خاسرین) آل عمران .   َیُردُّوكم عن ِدْیِنِكم إِن اسَتطاُعوا) الب

  
 


