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التتار وآل سعود في نظر شيخ 
السلما ابن تيمية

مقدمة
وعلللى الللله رسول على وسلم الله وصلى لله، الحمد

أجمعين. وصحبه آله

وبعد...

عللوادي تخفيهللا ل ظللاهرة الحللق طريللق معللالم فللإّن
مللر وعلللى العصللور عللبر الضللللة ظلمات تعتمها ول الفتن،

يخفيها ل المظهر جلية الباطل طريق معالم وكذلك الدهور،
المبطلين.  زخرفة ول المفترين تزويق

المللاما المللة هللذه فللي الهللدى طريق أدلءا كبار ومن
بللن الحليللم عبللد بللن أحمللد العباس أبو السلما شيخ الهماما
ًا والجللن النللس شللياطين ضللاقت الللذي تيميللة بكتبلله ذرعلل

مللن والمبطليللن والمنتحليللن المتللأولين عقول بها وشرقت
الفتنللة ريللاح فيه عصفت الذي الحاضر؛ عصرنا وإلى عصره
ٍر بعقول عللن لبعللدهم والدعوة العلم إلى المنتسبين من كثي

تحمللل علللى قللدرتهم وعللدما والسللنة بالكتللاب السللتهداءا
تكاليفهما.

ًا فرأيت شلليخ علللم من الفادة-  وحده بالله - مستعين
ًا الجم السلما ا عليله معلقل ِهلُم بم ْفُف ارتبلاط ملدى القلارئ ُي

أّن وتبيين الراهن، واقعنا بحوادث قرون منذ المسطر علمه
ًا كان الذي الباطل معالم نفللس هللي وقتهللم فللي مسللتحكم
والسماءا الزمان اختلفت وإنما الجديد، العصر باطل معالم

والعراض. 

منهجلله السلللما شيخ يرسم الذي الحق معالم وكذلك
الساعة.  تقوما أن وإلى اليوما المعالم نفس هي دربها على

فقد الدين هذا أئمة من الشرعية مرجعيتنا لنا أّن وبما
عللذب مللن جللداولنا وشق بعلمهم، علمنا ربط على حرصت
القتللداءا دائرة عن خارجون بأننا مدٍع يدعي ل حتى بحورهم

يحلللو بمللا ونتكلللم نفتي إنما وأننا الدجى وبدور الهدى بأئمة
ّبسون- يزعم كما- لنا المل
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المجلللة هللذه مللن الزاويللة هللذه الكريللم؛ أخللي فإليك
ِما ملن نفلائس صفحاتها صدور في إليك  أزّف)1(المباركة كل

ًا السلما شيخ ًا منها المواطن بعض على معلق أحللاول تعليق
واقعنللا علللى الزمللان ذلللك في الشيخ كلما تنزيل خلله من

َد حيثما الراهن شلليخ كان كيف لترى التشابه أو التطابق ُوِج
ًا بعلمه يكشف السلما اليللاما هللذه مسائل ملتبِس من كثير

ًا البعللض أذهللان فللي ًا بالللدليل مستنصللر بللالحق مسللتكثر
ً هللذا فللي الحللال هللو كما العوان وقلة الزمان غربة متحمل
الزمان.

هللذه فصللول مللن الول الفصللل الكريم أخي يا فإليك
الزاوية.

إخللواني ولجميللع لللي والسللداد الهللدى الللله أسللأل
المسلمين.

بن الله عبد
راشد بن محمد
محمد بن

الرشود
السبيعي

فللي الجهللاد، صللوت مجلللة فللي المقللالت هللذه ُنشللرت )1
؛عشللر الثللاني للل،ه 1425/ محللرما ؛عشر الحادي  العداد؛

للل،ه 1425/صللفر/1 ؛عشللر الثللالث ل،ه 1425/محرما/15
[المنبر].  هل1425/صفر/15 ؛عشر الثالث
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الولى الحلقة
والعشرين... الثامن المجلد من السؤال

الللذين ،التتللار هللؤلءا فللي الدين أئمة الفقهاءا تقول ما
مللن     اشللتهر     مللا     وفعلللوا ،وستمائة وتسعين تسع سنة قدموا

وجللدوه لمن والنهب ي،الذرار بعض يوسب ،المسلمين     قتل
،المسلمين     ٍ  إذلل     من     الدين     حرمات     وهتكوا ،المسلمين من

،فيلله وأفسللدوا المقللدس بيللت لسلليما المسللاجد، ٍوإهانللة
الحمللل     المللال     بيللت     وأمللوال     المسلللمين     أمللوال     من     وأخذوا

الغفيللر     الجللم     المسلللمين     رجللال     مللن     وأسللروا     ،  العظيللم
التمسللك     ذلللك     مللع     وادعللوا ،أوطللانهم مللن وأخرجللوهم
ملن     زعمللوا     ا  َل  م  ِ  ل     ،  مقلاتلهم     قتلال     تحريلم     وادعوا     بالشهادتين

استئصلللال     علللن     وا  ّللل  عف     ولكلللونهم     ،  السللللما     أصلللل     اع  ّللل  تب  ا
أي فمللن كللان يمللاوأ ،يجب أو قتالهم يجوز  فهل.  المسلمين

؟وجوبه أو جوازه الوجوه

.مأجورين أفتونا

:  فأجاب

.لله الحمد

شللرائع مللن شريعة )3(التزاما عن  ممتنعة)2(طائفة كل
فللإنه )4(وغيرهم القوما هؤلءا من المتواترة الظاهرة السلما

ذلللك مللع كللانوا وإن ،شللرائعه يلللتزموا حللتى قتللالهم يجللب

ٌق هنا )2 القتللال فللي العلللم أهللل عنللد الفروق من فر
والفللرد الممتنعللة الطائفللة بيلن وغيرهللا والعللذر والسللتتابة

السلللما شللرائع مللن شريعًة ترك أو تركوا إذا عليه المقدور
المقللدور الفللرد مع به ُيتعامل ما كل فما المتواترة الظاهرة

الممتنعة.  الطائفة مع به ُيتعامل عليه
ّدعت ولو العملي، اللتزاما عن ) أي: ممتنعة3 اعتقللاد ا
دفللع الللتزاما تللاركي كحللال المحللّرما وحرمة الواجب وجوب
رضي الصديق بكر أبي عهد في وجوبها اعتقادهم مع الزكاة

ّيللن وقللد ذلللك، مجرد على وقاتلهم عنه الله السلللما شلليخ ب
ّوغِّ المتنلاع أن آخلر موضلع فلي كلان ملا هلو للقتلال الُمسل

ًا ومقاتلة.  وشوكة قوة أي منعة إلى مستند
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قاتللل كملا ،)5(شللرائعه بعلض وملتزمين بالشهادتين ناطقين
.الزكللاة يمللانع عنهم الله رضي والصحابة الصديق بكر أبو

عمللر منللاظرة سللابقة بعللد بعللدهم الفقهاءا اتفق ذلك وعلى
عنهللم الللله رضي الصحابة فاتفق عنهما الله رضي بكر لبى
 .والسنة بالكتاب ًعمل السلما حقوق على القتال على

ن وسللم عليله اللله صللى يالنلب علن ثبلت وكذلك م
الخلللق شللر أنهللم وأخللبر الخوارج عن الحديث أوجه عشرة

وصيامكم ،صلتهم مع صلتكم  (تحقرون:قوله مع والخليقة

ُيحللابى ل الشرعية الحكاما أن ) قوله: (وغيرهم) فيه4
ٌد تطبيقها في شعاره أو علمه أو وطنه أو جنسه أو لنسبه أح

ّفُر فما وانتمائه، ًا التتار عجُم به ُيك ّفُر شرع َك من العرب به ُي
ل فللالرض الحرميللن، بلد مللن كانوا وإن وغيرهم سعود آل

ّدُس َق ًا ُت ٌد الشرع و أحد ّير يتغير ل واح والمللاكن الزمللان بتغ
لحد يشفع والوطن النسب كان ولو والنظمة، والسياسات

الللله صلللى الللله رسللول عّمي طالب وأبي لهب لبي لشفع
ًا.  العرب أعرق من كانا واللذين وسلم عليه نسب

ٌة ) هنا5 ومللن الحنيللف الشرع قواعد من عظيمة قاعد
خيللر وتطبيقهللا تقريرهللا علللى أجمللع التي الظاهرة مسائله
جعللل والللذين والرسللل النبيللاءا بعللد البشر وأفضل القرون

المنصللورة الطائفة منهج هو منهجهم وسلم عليه الله صلى
ففللي المللة طوائللف مللن منهجهللم غيللر سلك ومن الناجية،

ُثَر وإن النار الحللديث: (وسللتفترق ففللي وسللوادها، عددها َك
إل النللار فللي كلهللا فرقللة، وسللبعين ثلٍث علللى المللة هللذه

كللان بقللوله: (مللن السلللما عليلله وصللفها كما وهي واحدة)،
قللد البرار والصحابة وأصحابي)، اليوما عليه أنا ما مثِل على

مللن أن مللع بأصنافهم المرتدين دماءا استحلل على أجمعوا
ويحللج ويصلوما الصلللة ويقيلم بالشلهادتين ينطلق من بينهم

ٍة غيَر الدين تكاليف بسائر ويقوما ٍة شريع مللن تنّصلللوا واحللد
ٍة وسلم عليه الله صلى النبي وفاة بعد التزامها لشبه

       الزكاة دفع فمنعوا نظرهم في لح وتأويٍل لهم عرضت
    تعالى لقوله بفهمهم صدقًة أموالهم من خذمتذرعين

ّكيهللم تطهرهم ّول أن فهملوا حيللث بهللا... اليللة}، وتز الُمَخلل
غيللره، ل وسلللم عليلله الله صلى الله رسول هو الزكاة بأخذ
لللم كمللا المنحللرف، والسللتدلل التللأول هذا لهم يشفع فلم

الخللرى، الللدين شللرائع سللائر من به يقومون ما لهم يشفع
ٌق الله" لها إل إله "ل أّن حيث التلفللظ بمجرد تسقُط ل حقو

أبلو بله اسللتدل الذي الحديث في كما بقولها، والعتصاما بها
ٍر ُأمرُت عنه؛ الله رضي بك يشللهدوا حللتى النللاس أقاتل أن (
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عللدما مللع بالسلما العتصاما مجرد أن َِملُفع ،)6()صيامهم مع
.للقتال ٍبمسقط ليس شرائعه التزاما

ل وحللتى لللله كللله الللدين يكللون حللتى ٌواجللب فالقتال
.)7(واجب فالقتال الله لغير الدين كان فمتى ،فتنة تكون

الثانية الحلقة

منللي عصللموا قالوهللا فإذا الله رسول وأني الله إل إله ل أن
الزكللاة بكللر: (فللإن أبو قال بحقها...)، إل وأموالهم دماءاهم

أركلان ملن الثلالث الركلن شأن في كان إذا هذا حقها)، من
وللوازما مقتضلليات بللأهم الخلل كللان إذا بالللك فما السلما
النبيللاءا دعللوة ومللدار الللدين رحللى وقطللب الول الركللن

ِر إشراك الله" من إل إله "ل والمرسلين الحكللم في الله غي
ِة اليللوما، سللعود آل واقللع هللو كما والخشية والنقياد والطاع
ٍة ذي لكل والظاهر وعلم.  بصير

الحقيقللة فللي المرتللدين عللن الخللوارج اختلف ) مللع6
ٍه أوجلله هناك أن إل السنة أهل عند والحكم توجللد قللد تشللاب
أنهم إل الدين، لشعائر إقامتهم مع الخوارج منها: أن بينهما،

َبِل من الفاسد تأولهم بسبب ُأتوا مللن كللبير بأصللٍل الخلل ِق
وهللو أل الللله إل إللله ل مقتضيات من ومقتضى الدين أصول
صلللى الللله رسول عن صفتهم في ورد حيث والبراءا، الولءا
أهللل ويللدعون السلللما أهللل وسلللم: (يقتلللون عليلله الللله

الوثان).
سلعود آل حكوملة سيرة في جليًة تجدها الصفة وهذه

منذ لتاريخهم المستعرَض إن حيُث الثالثة، دولتهم نشأة منذ
صفات معظم أن يجد هذا زماننا وإلى العزيز عبد أبيهم عهد

أبللرز ومللن النطبللاق، أتم عليهم منطبقًة المارقين الخوارج
الوثللان، أهللل وتللرك السلللما أهللل الصللفات: قتللال هللذه

وأفتوك. الناس أفتاك وإن قلبك واستفت
َتلَل كلم بسلليف الجزيلرة مسلللمي ملن العزيلز عبللد َق

الحجللاز فللي المسلللمين آلف الُملللك؟ وسللطوة الظلللم
ُع هللذا ليللس ممللا ونجللد والشللمال والجنللوب حصللره موضلل

ًا وبنوه هو يقتل لم بينما وذكره، ًا يهودي ًا ول واحد ول نصراني
ًا ًا ول مرتد ًا، ول ملحد شاهد. خيُر والتاريُخ وثني

ن فيصلل قتلل فكلم بعلده من بنوه وهكذا الخلوان م
الشللهيد؛ المير أتباِع المنكر عن الناهين بالمعروف المرين

والللذي الللله رحمه سعود آل العزيز عبد بن مساعد بن خالد
ًا الله رحمه قاما وقد فيصل، اغتاله مللؤمن مقللاما يشبه مقام
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وعلللى الللله رسول على وسلم الله وصلى لله، الحمد
أجمعين. وصحبه آله

وبعد...

الله: رحمه السإلما شيخ قال

ل وحللتى لللله كللله الللدين يكللون حللتى واجللب فالقتال
،)8(واجللب فالقتللال الللله لغيللر الللدين كان فمتى فتنة، تكون
أو المفروضللات، الصلللوات بعللض مللن امتنعت طائفة فأيما

العزيللز عبللد بن فيصل الملك فانبرى قومه، في فرعون آل
قضيتهم.  ودفن دعوتهم ودحر أتباعه وقتل لقتله

الخللوارج منهللج طللور من خرج سعود آل ضلل إن بل
الللدين لهللذا المحللاربين المرتللدين حضلليض إلللى المللارقين
والدعللاءا النتسللاب بمجللرد كفرهللم علللى التسللتر محاولين

تمللس ل الللتي والشللرائع الشللعائر بعللض بإقامللة والسللماح
والخللارج الللداخل فللي وحلفللاءاهم والنصللارى اليهود مصالح
ًا ًا. تلبيس وتدليس

الخوارج حد سعود آل حكومة تجاوز مظاهر من وكان
وتللرك المسلللمين قتللل على زادوه ما المرتدين مهاوي إلى

بفتللح المسلللمين قتل على المشركين إعانة من المشركين
ناهيللك خللهللا من المسلمين ليضربوا للكفار الجزيرة أرض
وغيللره، والمخللابراتي والقتصللادي السياسللي دعمهللم عللن

وتغيير الحقائق لقلب المنافق الماسوني إعلمهم مسخرين
السللائرين الرعللاع أذهللان فللي الثللوابت وزعزعللة المفاهيم

التلقللي، فللي والسللطحية الجهل بسبب النفاق نواعق خلف
ٍد إلى والعراض والللتي والسللنة الكتللاب هدايات عن كبير ح

ً تدع لم وأوضحته إل والفساد والنفاق الكفر سبل من سبيل
مللن ويهللدي يشللاءا مللن الله فيضل حجة وأزهى بيان بأوضح
البالغة.  الحجة فله سبحانه يشاءا

ٍد خيُر اليوما والواقع فللي سللعود آل تخصص على شاه
هللذا عن يخرج وقد غير، ل المسلمين ومطاردة وسجن قتل

الرافضللة بعللض كسجن طارئة مناوراتية استثناءاات العموما
علللى حللدث كمللا المفسللدين النصللارى وبعللض المشللركين

الريللاض، في البريطانيين وتفجيرات نجران أحداث خلفيات
وإطلق الخللائن الملكللي بللالعفو المآسللي هللذه تنتهللي ثللم

ًة سراحهم الطاغوت قوات تستميت حين في مكرمين، أعز
ضللد الللله سللبيل فللي للجهللاد دعللا من وأسر قتل سبيل في

ُق وحلفاءاهم والنصارى اليهود ُتللَرا ُءا و ُيعتللدى الزكيللة الللدما و
ُيسللقن الطللاهرات أعللراض علللى السللجون ظلمللات إلللى ف

العالمين. من ومسمٍع مرأى على الظلم وغياهب
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والملوال، اللدماءا، تحريلم اللتزاما علن أو الحلج، أو الصياما،
أو المحللارما ذوات نكللاح عللن أو والميسللر، والزنللا، والخمر،

الكتللاب، أهل على الجزية ضرب أو الكفار، جهاد التزاما عن
لحللد علذر ل  التي)9(ومحرماته الدين واجبات من ذلك وغير
فللإن لوجوبهللا، الجاحللد يكفللر الللتي وتركهللا هللا جحللود فللي

وهذا ،)10(بها مقرة كانت وإن عليها، تقاتل الممتنعة الطائفة
ًا فيه أعلم ل مما ف وإنما ،)11(العلماءا بين خلف اءا اختل الفقه
السلنن بعلض تلرك عللى أصلرت إذا الممتنعلة الطائفة في

- بوجوبهللا يقللر ل من - عند والقامة والذان الفجر كركعتي
علللى الممتنعللة الطائفللة تقاتللل هل الشعائر، من ذلك ونحو

ُيوغُل ّدعون حينما الردة وحل في سعود آل و كل بعد ي
ٌة للعقيدة وحراس للدين أنصار أنهم هذا إلللى للسلما، ودعا

حينمللا الحقللائق ويقلبللون والكلما، الهللراءا مللن ذلللك غيللر
ًا العقيللدة حراس َيِصُموَن الللله سللبيل فللي المجاهللدين حقلل
ًا الرض فللي يسللعون بللأنهم يقتلللون خللوارج وأنهللم فسللاد

ُعوَن المسلمين َد َي الوثان. أهَل و
ْفُن الله؛ إل إله فل ّدعي الللذين المسلللمون هللم َملل آل يلل

صللاروا وحزبلله أبللوٌش بقتلهم؟ ينادون المجاهدين أن سعود
صللاروا وقومه شارون أما السعودي؟ نظامكم في مسلمين

ٍة أهَل الللله يسللبون الللذين المرتللدون أما عرفكللم؟ فللي سللن
أن واللله نعللم ل تفكيركلم؟ فلي موحللدين عللادوا ورسلوله

ٍد بجهاد ينادون المجاهدين هؤلءا. غير أح
يتحاشللى الللذين الوثان أهل ياترى هم من وبالمقابل؛

خللوارج؟! أهللم بصللفتهم-  زعمكللم فللي قتالهم المجاهدون
يللوما كللل أشلللؤاهم تتنللاثر الللذين والمسلللمات المسلللمون

ُتنتهللك والشيشللان فلسللطين فللي حيللٍن كللل أعراضللهم و
ًا وغيرها والعراق وأفغانستان ًا؟ ظلم أهل هم أهؤلءا وعدوان

ُترى الللذي مللن قتالهم؟ المجاهدون يرفض الذين الوثان يللا
فلي المسللمين ضلد والنصلارى اليهلود ملن اللوثنيين يدعم

أما أنتلللم وفلسلللطين؟ والشيشلللان والعلللراق أفغانسلللتان
ٌق إنها المجاهدون؟ ّينات ظاهرة والله حقائ يسللعى باهرة وب

مفهومهللا ونقللض لقلبهللا جهللدهم بكللل وعملؤاهم سعود آل
اليهللود مصللالح صللالح فللي لتصللب ذلللك بعللد وتسللخيرها
أنللى المنللافقون أيهللا الللله فقاتلكم المنطقة، في والنصارى
تؤفكون.

ٌد ) هنا7 هذا، عصرنا في الهزيمة منظري على ظاهر ر
الله سبيل في القتال أن يرون والذين الدعوة أدعياءا كبعض
العصللر: هللذا - فللي لله كله الدين ويكون فتنة تكون ل - كي

الحكيللم الللله لمر استجابًة به والمنادين بعينها الفتنة هو أنه
فتنة!  دعاة
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ونحوهللا المللذكورة والمحرمللات الواجبات فأما ل؟ أما تركها
عليها. القتال في خلف فل

بمنزلللة ليسللوا العلمللاءا مللن المحققيللن عنللد وهللؤلءا
طللاعته، عللن الخللارجين أو المللاما، علللى الخللارجين البغللاة
رضللي طللالب أبللي بللن علي المؤمنين أمير مع الشاما كأهل
أو معيللن، إمللاما طاعللة عللن خلارجون أولئللك فللإن عنلله الله

خللارجون فهللم المذكورون وأما وليته، لزالة عليه خارجون
الللذين الخللوارج وبمنزللله الزكللاة مانعي بمنزله السلما عن

افلترقت ولهللذا عنله، الللله رضي طالب أبي بن علي قاتلهم

ّظرين هؤلءا إمعان ومن نقضللوا أنهللم الضلل في المن
بسللكرة المخمللورة عقللولهم بخللزعبلت المحكللم الله كلما

ول تقللاتلون ل مؤسف؛ بتبّجٍح فيقولون الهزيمة، وذّل الهوى
الفتنللة وقللوع خشلليَة العصللر هذا في الدين أعداءا تجاهدون
ّقللى مللا علللى وللبقللاءا ووحللدتنا الدعويللة مكتسللباتنا مللن تب

وأخطرهللم المة طوائف أشر لمن هؤلءا إن الوطنية! والله
علوف علن الحللديث فلي ورد حيث ومستقبلها، واقعها على

الللله صلللى الللله رسللول قال: قللال عنه الله رضي مالك بن
فرقللة وسللبعين بضللٍع علللى أمللتي وسلللم: (سللتفترق عليلله

برأيهللم المللور يقيسللون قللومٌا أمللتي علللى فتنللًة أعظمهللا
ّللللون ُيِح ُيَحّرملللوَن الحلللراما ف الطلللبراني الحلل)،" رواه و

الصحيح). رجال الهيثمي: (رجاله وقال والبزار،
لعقللولهم تلوُح قد التي المصلحة ُيقدمون أولءا وهاهم

النصوص قواطع على لتقديمها المبررات فينتحلون العقيمة
ْفُت الحكاما ومبرمات َبلل لمحكللم التللاركين علللى ضللللتهم َفَر
عللن أعرضللوا أنهللم حيللُث لمتشللابهها، المتبعيللن النصللوص

العقللول بمتشللابه ولذوا جملللة ومتشللابهها النصوص محكم
الللله وقللى العظمللى والفتنة الكبرى بالطامة فجاءاوا والراءا
فتنتهم.  شّر المَة

ُيقال الطلق علللى المللة مكتسللبات أهم إن لهؤلءا؛ و
ُد مصللالح عللارض وإن الشللامل بمعنللاه وجللل عللز الله توحي

ِة السوءا سلطين الللله رضي جبل بن معاذ فعن الضللة، أئم
يقللول: وسلللم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت عنه
أل دار، حيث الكتاب مع فدوروا دائرة، السلما رحى إن (أل
إنلله أل الكتاب، تفارقوا فل سيفترقان والسلطان الكتاب إن

لكللم يقضللون مللال لنفسللهم يقضللون أمراءا عليكم سيكون
قالوا: يللا أضلوكم، أطعتموهم وإن قتلوكم، عصيتموهم فإذا

ا نصنع؟ الله: كيف رسول عيسلى أصلحاب صلنع فقال: كم
ُلوا بالمناشير ُنِشروا مريم، بن في موٌت الخشب، على وُحِم

ٍة من خيٌر الله طاعة الطبراني.  الله) رواه معصية في حيا
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والشللاما البصللرة لهللل قتاله في عنه الله رضي علي سيرة
البصلرة أهلل ملع سليرته فكانت النهراون، لهل قتاله وفي

ذلللك، بخلف الخلوارج ومللع أخيلله مع الخأ سيرة والشاميين
اسللتقر بما وسلم عليه الله صلى النبي عن النصوص وثبتت
الخللوارج وقتللال الصللديق قتللال مللن الصللحابة إجمللاع عليه

فللإن والبصللرة الشللاما أهللل مللع الواقعللة الفتنللة بخلف
اختلفللوا والتللابعون والصللحابة دلت، بما فيها دلت النصوص

فيها.

ِة فحقيقة ّلللَف وإن الللله مرضاة في السعُي المصلح ك
ٌد فكللله كلللف ما المادية الخسائر من ذلك ٌق لللله مللرا موافلل

ْفُمالبالغللة لحكمتلله ُك ّن َو ُللل ْفُب َن َل ٍءا َو ْفُي ْفُوِف ِمللَن ِبَشلل ْفُلَخلل ْفُلُجللوِع ا َوا
ْفُقٍص َن َواِل ِمَن َو ْفُم َْفُل ُفِس ا ْفُن َْفُل ّثَمللَراِت َوا ِر َوال َبّشلل ِريَن َو ِب }،الّصللا
نظللر - فللي الدنيويللة المصللالح على للحفاظ السعي وليس

شللرعية مصلللحًة الللله أحكللاما حسللاب - علللى المنهزميللن
عظيم. عقاٍب بحلول تنذر معصيًة هي بل معتبرة،
أن يوما بدر معركة إثر البرار لجنده الله عتاب ترى أل

دنيللوي َعللَرٍض مقابللل الكفللر صللناديد ملن سللبعين عن عفو
ًة المسلمون فيأخذه به أنفسهم يفدون الجهللاد على لهم قو

ٍر أبو بذلك أشار كما والعداد النللبي علللى عنه الله رضي بك
عتللاٍب آيات ذلك إثر على الله فأنزل وسلم، عليه الله صلى

لخيللر لحللت الللتي المصلللحة تلللك فيها تعالى سمى عظيمة
ًا أبللي السلما عليهم النبياءا بعد البشر ًا بكللر: عرضلل ل دنيويلل

العبللاد بمصلالح تعلالى بعلمه المقترنة الله حكمة به ُتعارض
ِبّي َكاَن َماتعالى:  فقال والخرة، الدنيا في َن ْفُن ِل ُكللوَن َأ َلللُه َي

ْفُسَرى ّتى َأ ْفُثِخللَن َح ْفُرِض ِفللي ُي ْفُل
َ ُدوَن ا ِريلل َيا َعللَرَض ُت ْفُن ّد ّلللُه اللل َوال

ُد ِري َة ُي ْفُلِخَر ّلُه ا ِزيٌز َوال ِكيٌم َع رسللولنا العتللاُب هذا ويبكي }،َح
مسللألة فللي يكللن لللم أنه مع وأبابكر، وسلم عليه الله صلى

وإنمللا للله، مخللالفين يكونللوا حللتى ذلللك قبللل نللص السللرى
ٍة في رأوها مصلحٌة هللذا الللله يعللاتبهم ثللم فيهللا نللص ل نازللل
المؤثر؟ العتاب

ً القاعدين بحال فكيف وقد والعداد؟ الجهاد عن أصل
ًا فرغوا الوطنيللة المصالح تبرير سبيل في جهودهم من كثير

للكتللاب طرحهللم حسللب تمللت ل الللتي المزعومللة القومية
ٍة والسنة ًا بصل وقواعللد لكليللات الصللريحة معارضتها مع أبد

فهللم عليهللا اسللتقر والللتي والسللنة الكتللاب ونصوص الدين
وسلم.  عليه الله صلى الله رسول صحابة

ٌة الله أمر كما الله حكم إقامة إرادة إّن ل شللريفة إراد
والهوان الهزيمة فيها عششت نفوٍس في تترعرع أن يمكن
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البغللي أهللل أن يللرى مللن الئمللة الفقهاءا من أن على
سللائغ، بتأويللل الماما على الخارجون هم قتالهم يجب الذين

بغلاة، القسلمين يجعللون طاعته.وآخللرون عن الخارجون ل
شللرائع يلللتزمون ل الذين بين. فأما فرق والتتار البغاة وبين

قتللالهم وجللوب فللي أعلللم فل المتللواترة الظللاهرة السلللما
ًا .)12(خلف

ّبي ولذلك والخوف، والذل وأتبللاعهم أنبياءاه وجل عز الله ُير
الكللبير الطمللوح هللذا تبعللات كللل لتحّمللل السللتعداد علللى

والصللبر والتوكللل والرجللاءا بالخشية الله توحيد واستصحاب
ِه ذلللك؛ وغيللر والتفللويض ّللل ِرَسللاَلِت ال ُغللوَن  ّل َب ُي ِذيَن  ّللل ا

ًبا ِه َحِسللي ّل ِبللال َفللى  َك َو ّلللَه  ِإّل ال ًدا  َأَح ْفُوَن  ْفُخَش َي َوَل  َنُه  ْفُو ْفُخَش َي }،َو
ْفُما ُكلل َل ْفُا  ُعللو ْفُد َجَم َقلل ّنللاَس  ِإّن ال ّنللاُس  ُهللُم ال َل َقللاَل  ِذيَن  ّللل

ِكيُل َو ْفُل ْفُعَم ا ِن َو ّلُه  َنا ال ُب ْفُس ْفُا َح ُلو َقا َو ًا  ِإيَمان ْفُم  ُه َد َفَزا ْفُم  ُه ْفُو ْفُخَش  *َفا
ْفُا ُعللو َب ّت َوا ٌءا  ْفُم ُسللو ُه ْفُس ْفُمَس َي ْفُم  ّل ْفُضٍل  َف َو ِه  ّل ٍة ّمَن ال ْفُعَم ِن ِب ْفُا  ُبو َل َق َفان

ٍم  ِظي َع ْفُضٍل  َف ُذو  ّلُه  َوال ِه  ّل َواَن ال ْفُض َطاُن* ِر ْفُي ُكللُم الّشلل ِل َذ ّنَمللا  ِإ
ِنيَن ْفُؤِم ُتللم ّملل ُكن ِإن  ُفوِن  َوَخللا ْفُم  ُه ُفو َتَخللا َفلَ  ُه  َياءا ِل ْفُو َأ ّوُف  ،}ُيَخ

ِذيَن ِمنتعالى:  وقال ّل ِبا َنَك  ُفو ّو ُيَخ َو ُه  َد ْفُب َع َكاٍف  ِب ّلُه  ْفُيَس ال َل َأ
ٍد َهللا ْفُن  َلللُه ِملل َفَمللا  ّلللُه  ِلِل ال ْفُضلل ُي َوَمللن  ِه  ِن قللراءاة: وفللي ،}ُدو

{عباده}. 
ّيللة زكيللة أنفللٌس إنها ول الحلللول بأنصللاف ترضللى ل أب

لهللا تطيللب ول بللالخبيث، الطيللب بخلللط ول الللدين بتجزئللة
ّبه. ومن بل أطرافه، من ينقص والدين الحياة ُل

الحللس هللذا يحمللل عنلله الللله رضي بكر أبو كان وكما
حي؟!). وأنا الدين الردة: (أينقص يوما قال حينما النقي

ًا أتباعهم فليكن أكبر! هكذا الله منهللاجهم، علللى سير
ًا يخللترمُا واللديُن الحياة لهم تطيب كيف إذ ُيحللارب اختراملل و

ًا؟ ننتصر لم إن عنده من بعقاٍب الله يعمنا أن نخشى أل حرب
ّوف ألم والخرة؟ الدنيا بخسارة فنبوءا له وخليلة نبيه الله ُيخ

ًا الظللالمين إلى ركن لو وحبيبه مللن نللأمن كيللف قليلً؟ شلليئ
ْفُن عقاب ّيه رسوله يحابي ل َم لللو وسلللم عليلله الله صلى ونب
ًا الكافرين إلى ركن ًا شيئ هللو بللأبي يفعللل أن وحاشاه يسير

 وسلم، عليه الله صلى وأمي   ْفُدَت ِك ْفُد َق َل َناَك ْفُت ّب َث ْفُن َأ ْفُول َل َو
  ًِليل َق ًا ْفُيئ َش ْفُم ِه ْفُي َل ِإ َكُن ْفُر َت    ْفُعَف َوِض ِة َيا ْفُلَح ا ْفُعَف ِض َناَك ْفُق َذ ََل ًا ِإذ

     ًا َنِصير َنا ْفُي َل َع َلَك ُد َتِج ل ُثّم ْفُلَمَماِت ا
بنا ّنا لو المفّرطين المذنبين نحن فكيف ًا رك ركون

ًا ّنللا كللبير وطللواغيت الزمللان مرتللدي الللله ذات فللي وداه
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الثالثة الحلقة
: )13(تيمية ابن السإلما شيخ قال

المسلئول القلوما فهلؤلءا القاعلدة؛ هلذه تقلّررت فإذا
ٍما علللى مشللتمل عسللكرهم عنهللم النصللارى مللن كفللار قللو

ٍما وعلللى والمشللركين، وهللم-  السلللما إلللى منتسللبين قللو
،)14(منهللم طلبللت إذا بالشهادتين ينطقون-  العسكر جمهور

والحفللاظ الجاهليللة الوطنيللة الوحدة مصلحة باسم الوطان
زعموا! الدعوة مكتسبات على

ٍءا وإلى الوكيل، ونعم الله فحسبنا آخلر فصلٍل فللي لقلا
الله. بمشيئة القادما العدد في

ا والتي الجملة، هذه على الماضي للتعليق ) تتمة8 فيه
إقامللة عللن امتنعللت منعللة لهللا طائفة كل قتال وجوب تأكيد
ً لله كله الدين ًا قتال ًا - ل واجب ًا ول مستحب كللل - علللى مباح

القتال. عن لقعوده المجيزة الشرعية العذار من خل من
تعللالى: قللوله مللن المقتبسللة الجملللة هللذا وفللي
لللله... كللله الللدين ويكللون فتنللة تكللون ل حللتى {وقللاتلوهم

تعللالى الله كلما بنص الحقيقية الفتنة أن إلى إشارة الية}،
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فيهللم  وليللس)15(وسلللم عليه الله صلى الرسول ويعظمون
ًا،وصللوما قليللل إل يصلللي مللن مللن فيهللم أكللثر رمضللان جللد

،)17(غيلللرة ملللن أعظلللم عنلللدهم والمسللللم ،)16(الصللللة
مللن وعنللدهم ،)18(قللدر عنللدهم المسلللمين مللن وللصالحين

عللله الللذي لكللن ،)19(فيلله متفللاوتون وهللم بعضلله السلللما
شللرائع مللن كثير لترك متضمن عليه يقاتلون والذي عامتهم
ً فإنهم ها، أكثر أو السلما يقللاتلون ول السلللما يوجبون أول

ن ه م ل ،)20(ترك ن ك ل م ى قات ة عل ول دول وه المغ عظم
ًا كان وإن وتركوه ًا كافر عليله الللله صللى ورسللوله لله عدو

كللان مللا فمللتى الللله، لغير وبعضه لله الدين بعض جعل هي
عقرهللا علللى العمللل يجب قائمة فالفتنة بلد أو قوما في هذا

وحراسها. رعاتها وقتل ووأدها
المنكوسللين أولئللك علللى قللاطع شللرعي رد هذا وفي

ًا ًا المنصهرين فكري ًا المنحرفيللن وطني يقلبللون الللذين عقللدي
علللى يللردون حينمللا العقديللة والصللول الشللرعية الحقللائق

فيشللنعون اليللة، هللذه فللي المحكللم أمره وعل جل الحكيم
أشد لله كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى المقاتلين على
ومنظللري الكفللر ومشلليعي الفتنللة رعللاة على تشنيعهم من

الردة.
لهؤلءا العتذارات من يتكلفون تجدهم أن العجب بل
ل ما سبيلهم كشف عن والتورع لخبثهم المبرارت والتماس
فللي المقاتلين الموحدين جهاد إزاءا معشاره عشر يسلكون

يعلللم أل لله، كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى الله سبيل
ًأ القتل كان إذا القتل من أشد الفتنه أن أولئك ًا؟ خطلل محضلل
ً كان إذا فكيف ًا قتل ًا مشروع تعللالى الللله سللبيل في وواجب
كفروا؟ الذين بأس وكف الكفر فتنة إطفاءا منه يبتغى

ّتللب خشللية بقتللالهم الللله أمر من قتال عن والتورع تر
ٌع الجهاد شرارة اندلع عند وقوعها إمكان يتوهم فتنة ما تور
ّلُص المنافقون إل به يتحلى كان صلى الرسول زمن في الُخ
وسلم. عليه الله

ًا السلما شيخ قال كما أل: {تعللالى قللوله علللى تعليق
الجهللاد عللن إعراضلله نفللس يقللول}: (سللقطوا الفتنة في

زيللن الذي قلبه ومرض إيمانه وضعف عنه ونكوله الواجب
يطلللب فكيف ،فيها سقط قد عظيمة فتنة ؛الجهاد ترك له

فتنللة فللي بوقللوعه تصللبه لللم صللغيرة فتنللة مللن التخلللص
تكللون ل حللتى وقاتلوهم: {يقول والله ؟أصابته قد عظيمة

أمللر الللذي القتللال تللرك فمن لله}، كله الدين ويكون فتنة
فيه وقع بما ،ساقط الفتنة في فهو ؛فتنة تكون لئل به الله
مللن بلله الللله أمللر مللا وتركلله فؤاده ومرض قلبه ريب من

لأه )خطر مقاما هذا فإن ،هذا فتدبر ،الجهاد
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استحلوا عليها أو المغول دولة عن خرج من وكل ،)21(وسلم
الكفار، يجاهدون فل ،)22(المسلمين خيار من كان وإن قتاله

أحللد ينهللون ول والصللغار، بالجزيللة الكتللاب أهل يلزمون ول
غيللر أو قمللر أو شللمس مللن شللاءا ما يعبد أن عسكرهم من
بمنزلللة عندهم المسلم ان سيرتهم من الظاهر بل ،)23(ذلك

،)24(المسلللمين فللي المتطللوع أو الصللالح الرجللل أو العللدل
بمنزلللة أو المسلللمين فللي الفاسللق بمنزلة عندهم والكافر

.)25(التطوع تارك

بمنللع الفتنللة تفللادي علللى بللالحرص هؤلءا تظاهر وإن
ًا الله سبيل في القتال يفرز أن خشية سبيل في القتال آثللار
فللي الللله صللنعه مللا أمللر على لحرٌص قتالية وأخطاءا جانبية
الخطللاءا هللي فكللم والسلما، الصلة عليه البرية خير جيش

الللله صلللى الرسللول معلارك بعللض في برزت التي الجانبية
أحللد يللوما حصللل كمللا الجيللش أفللراد بعللض من وسلم عليه
الصلللة عليلله فقللال جذيمللة، لبنللي خالللد وقتللل حنيللن ويوما

قتللل وكذلك خالد)، صنع مما إليك أبرأ إني والسلما: (اللهم
أن يللوما الحللراما الشللهر فللي الحضرمي لبن الصحابة بعض
ًا فيه القتال كان ّنعت محرم رسللول علللى قريللش بذلك فش

تعللالى: الللله فللأنزل وصللحابته، وسلللم عليلله الللله صلللى
فيلله قتللال قللل فيلله قتللال الحللراما الشللهر عللن {يسللألونك

ًا قال ثم كبير...}، قريلش: جلرما عظيلم المقابلل فلي مبينل
ٌد وإخللراج الحللراما والمسللجد بلله وكفٌر الله سبيل عن {وص

القتل... الية}.  من أكبر والفتنة الله عند أكبر منه أهله
ّين حيث الرباني العدل هكذا المؤمنين خطأ وعل جل ب

ٌأ ولكنه الحراما، الشهر في بقتلهم التي بالفتنة ُيقارن ل خط
المللؤمنين وإيللذاءا الللدين عللن النللاس بصللد قريللش توقللدها

الللله عند وأشد أكبر الفتنة هذه فإن ديارهم، من وإخراجهم
ًا عنه منهّي قتٍل حصول من المللؤمنين بعللض يللد على شرع

المتأولين. 
الللدين واجبللات ُذكر- عن ما سوى – حرج ول ) حدث9

جانب في سعود آل حكاما من المنتهكة ومحرماته المتروكة
ًُ العقائد هنللا الشلليخ ذكللره ممللا الفللروع. ويكفيللك عن فضل
أهللل علللى الجزيللة ضللرب أو الكفللار جهللاد الللتزاما "عللدما

الكتاب".
حللتى ذلللك كللل جللازوا سللعود آل أن ذلك من وأعجب

ودعمهللم المسلللمين ضللد حربهللم فللي الكفار إعانة التزموا
ًا ذلللك ويعلنللون المسلمين، ومقدرات بأموال حينمللا صللريح

الملللم هيئلللة بقلللرارات لتللللتزما السلللعودية يقوللللون: (إن
كفريللاتهم يللبررون الطاغوتية المظلة هذه وتحت المتحدة)،
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الرابعة الحلقة
:تيمية ابن السإلما شيخ قال

ًا وكللذلك المسلللمين دمللاءا يحرمللون ل عللامتهم أيضلل
يلللتزمون أي: ل سلللطانهم، عنهللا ينهللاهم أن إل وأمللوالهم،

ًا لكللونه أطللاعوه عنهللا نهللاهم وإذا تركهللا بمجللرد ل سلللطان
الصلللة من ل الواجبات، أداءا يلتزمون ل وعامتهم ،)26(الدين

الحكم يلتزمون ول ذلك، غير ول الحج من ول الزكاة من ول

مخططاتهم. ويمررون
ضرب عدما ليس العظيمة سعود آل طواما من أن كما

علللى الجزيللة ضللرب بللل فحسب الكتاب، أهل على الجزية
ّفون بأسماءا ويسمونها السلما أهل ل الذين عقول بها يستخ

ممللا ذلللك وغيللر والتللأمين والرسللوما كالجمللارك يفقهللون
الكللافرين إعانللة فللي ليصب المسلمين أموال من يستنزف

موضللع هللذا ليللس ممللا وحيللن وقللت كللل ونسمعه نراه كما
بسرده. السهاب

تضللييقهم القللوما؛ طللواما مللن هنللا ذكللره يناسب ومما
حيللث المللال أو بللالنفس المسلللمين دعللم يحللاول من على

جمللع بمنللع الطاغوتيللة الوامللر وإصللدار والمطاردة السجن
القنللوت، بللدعاءا المسلللمين دعللم حللتى ومنع بل التبرعات،

ًا! لمعلٍق يدع ل الذي المر فحسب تعليق
مجللرد الطائفللة مقللاتله مسللوغِّ أن علللى تأكيللد ) هنا10

كللانت ولللو المحللرما، تللرك أو الللواجب فعللل عللن المتنللاع
رد هللذا وفللي بالشللهادتين، ناطقللًة بللالحكم مقللرة الطائفللة

وأفراخهم. المرجئة على ظاهر
ًا فيه أعلم ل ) قوله: (مما11 ٌة العلماءا)؛ بين خلف إشللار
تللم حيث عنه، الله رضي بكر أبي زمن في المنعقد للجماع

فيهللم بمللا المرتللدين صللنوف جميللع مقاتلللة علللى إجماعهم
هللو وذاك بوجوبهللا، القللرار مللع الزكللاة دفللع عن الممتنعين
المخللالفين بخلف بعللده يعبللأ ل الللذي المنضللبط الجمللاع

وسللنة وسلللم عليلله الللله صلى الرسول سنة عن الخارجين
بعده. من المهديين الراشدين الخلفاءا
الجهل يدفع مسألة إلى هنا الله رحمه الشيخ ) أشار12

الطوائلف تصللنيف فللي كللثير وخلللط عظيللم ضلللل إلللى بها
النللاطقين ملن للمقاتلة المستحقين أن وهي عليها، والحكم

فللي حكملله منهللم صللنف ولكللل أصللناف ثلثللة بالشللهادتين
غيره: عن به يختلف الذي الشرع

نللواقض مللن أكللثر أو نللاقض أ) المرتللدون: بارتكللاب
الزكللاة كمللانعي للسلما النتساب إدعائهم بقاءا مع السلما
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السلللما توافللق لهللم بأوضللاع يحكمللون بل الله بحكم بينهم
السلللما لشللرائع الملللتزما وإنمللا أخللرى، وتخللالفه تللارة

مللا السلللما شللرائع مللن أظهللر الللذي وهللو الشلليزبرون،
الللتزموا ومللا فيلله فللدخلوا هللؤلءا وأما الناس، عند استفاض
ذا وقتال ،)27(شرائعه رب ه ٌب الض اع واج لمين بإجم المس

حقيقللة وعللرف السلللما ديللن عللرف من ذلك في يشك وما
ل السلللما وديللن عليلله هللم الذي السلم هذا  فإن)28(أمرهم

ًا، يجتمعان أهللل مللن وغيرهم والعراب الكراد كان وإذا أبد
وإن قتللالهم يجللب السلما شريعة يلتزمون ل الذين البوادي

مللن هللؤلءا حكللم فللي ويللدخل عنه، رضي بكر أبي عهد في
طللواغيت مللن شابههم ومن سعود آل طواغيت الولى باب

العصر.
ًا سموا ب) الخوارج: وهؤلءا لخروجهم ل خوارج شرع

الجهللال، من كثير يتوهم كما طاعته عن أو مسلم إماما على
مللع منلله ومروقهللم الدين عن لخروجهم خوارج سموا وإنما
فللي وهللؤلءا بالشللهادتين، وتلفظهللم السلللما ادعللائهم بقاءا

ًا أّن غير المسلمين، بين خلف كفرهم ّي عنلله الللله رضللي عل
عليلله الله صلى الرسول بأمر لهم قتاله مع أوائلهم يكفر لم

أهللل مللع معللاملته عللن تختلف معهم معاملته وكانت وسلم
ّفين الجمل يتضللح - حيللث السلللما شيخ ذلك ذكر - كما وص
فللي والبغاة الخوارج بين التفريق ذلك عنه الله رضي بفعله
كما هم بل خوارج ول مرتدين ليسوا فالبغاة والحكم، السم
يلي:

السلللما ُأخللوة لهللم تبقللى مسلمون أ) البغاة: وهؤلءا
ًءا، ُيقللاتلون ول الفسق اسم عليهم يطلق ول وحقوقه، ابتللدا

الطللائفتين إحللدى بغللت فللان بينهللم، الصلللح المشروع بل
القللران بنص الباغية قوتلت الصلح بعد بالقتال الخرى على

فأصلللحوا اقتتلللوا المللؤمنين مللن طللائفتين {وإن الكريللم؛
تبغللي الللتي فقللاتلوا الخللرى علللى إحداهما بغت فإن بينهما
الله...}. أمر إلى تفيءا حتى

الللله رضللي علللي بقتال أولئك لقتال العلم أهل ويمثل
ًا قتالهم في سلك فقد وصفين، الجمل يوما عنه غيللر مسلللك

تعللرف أن شللئت وإن المللارقين، الخوارج قتال في مسلكه
ًا مللن والثلثيللن الخللامس الجزءا إلى فارجع الفرق من مزيد
السلما. شيخ فتاوى

القادما... العدد في الله بمشيئة نكملها بقية وللتعليق
التفريق أهمية إلى الماضي العدد في تتّمة: أشرنا )13

وأن والبغللاة، والخللوارج المرتللدين بيللن والحكللم السم في
التلللبيس فللرص هيللأ الللذي هللو بينهللا بللالفرق العلللم عللدما

علللى زماننا، قبل ومن زماننا في العلم حملة من للمنافقين
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يجللب نعللم بهؤلءا؟ فكيف المصار أهل إلى ضررهم يتعد لم
إلللى دعللائهم مللن الشللرعي المسلللك قتللاله فللي يسلك أن

قللد الشللرائع إلللى الللدعوة تكن لم إن السلما شرائع التزاما
ً يدعى الحربي الكافر كان كما بلغتهم، الشللهادتين إلللى أول

.)29(بلغته قد الدعوة تكن لم إن

تتمة

ًا الذين والمقلدة الجهلة بقلللة المجاهللدين يعيللرون ملا كللثير
الشللراع حقللائق تأملت لو بينما الحكاما، في والتعجل العلم

هللم بحدودها والتقيد لتطبيقها الناس أقرب لرأيت وقواعده
الللتي للخطللاءا تعرضهم بقاءا مع الله، سبيل في المجاهدون

مللن تخرجهللم ل أخطاءا لكنها الله، أنبياءا سوى منها يسلم ل
الناجية. المنصورة الطائفة دائرة

بالحكللاما يقللذفون الللذين القللوما ضللّلل طواما بخلف
ًا ًا منضبط، شرعي مستند غير من جزاف يعتمللدون ما فكثير
ّنة والتنفير، والتعيير التهويل على فللي المصلللحين أعللداءا س
دينلله ويظهللر نللوره يتللّم أن إل الللله يللأبى ولكللن زمللان، كل

أولياءاه. وينصر
مللن وعملئهللم الطللواغيت واقللع تللأملت فلللو ولللذلك

أفعللالهم عرضللت ثللم العسللكر من وجنودهم السوءا مشايخ
السلللف بفهللم والسللنة الكتللاب علللى ومللواقفهم وأقللوالهم

ًا، لرأيت الله رحمهم فل سللعود، آل من الطواغيت فأما عجب
مللع الصللحابة بسلليرة إلمللاما أدنللى للله مللن علللى يخفللى

والمكفرات النواقض من ارتكبوا قد سعود آل أن المرتدين؛
مرتللدو ارتكبلله مللا وظهللوره ووضللوحه بشناعته يقارن ل ما

أحللد إلزاما من المر يخلو فل عنه، الله رضي بكر أبي زمان
والخطأ:  بالضلل الفريقين

- - وحاشاهم عنهم؛ الله رضي والصحابة بكر أبو - إما
الللدين شللرائع بجميللع وأتى بالشهادتين أقر من قاتلوا حينما
بوجوبهللا إقرارهللم مللع دفعهللا عن امتنعوا التي الزكاة سوى

فللي قطعللي نللٍص على نظرهم في المعتمد الفاسد وتأولهم
منعها.

بهللم بلللغ الللذين اليللوما؛ والضللللة السللوءا مشايخ وإما
الخللارجي - والتحللوط زعمهللم حللد - علللى والتقللى الللورع

الللردة أبللواب كللل المللة علللى فتللح مللن تكفير عن المتناع
ً وقوانين، قنوات من والرذيلة دعللا من كل منعهم عن فضل

وقتللله بللل ومطللاردته وحربلله والمرسلللين النبيللاءا لللدين
ووصللمه بللل عليلله، ترحللم مللن علللى والتشنيع به والتشهير
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الجهاد" ملن "صوت مجلة نشرته ما آخر سبق ما كان
كلما علللى الللله رحملله الرشللود عبد الشهيد الشيخ تعليقات

ًا تيمية، ابن السلما شيخ كلما تتمللة نرفللق للفائللدة؛ وإتماملل
الموفق. والله ، السلما شيخ

:تيمية ابن السإلما شيخ قال

الغايللة فهللو الكامللل الللوجه على يقاتلهم من اتفق فان
رسللوله، وطاعللة دينه واقامة كلمته واعزاز الله رضوان فى
يقاتللل يكللون بللأن نيللة؛ وفساد فجور فيه من فيهم كان وان

تتبجللح حيللن فللي اللقللاب، بأشللنع ونللبزه الوصللاف بأبشللع
طواغيت كبار بتبجيل المأفون وإعلمهم الملعونة صحافتهم

ّتللاب وملحدي العالم علللى إل يخفللى ل ممللا والسياسللة، الك
السريرة. مظلم البصيرة مطموس

ً هللو فهللا  الرض يطللوف مللالكي؛ علللوي محمللد مثل
أمان، ول ذمة ول عهد ل مرتد أنه مع الحراما، البيت ويدنس

السلللما ديللن مللن يعرف ل من إل قتله وجوب في يشك ول
الللذي الحمللد تركللي عللن ناهيللك مكللابر، منافق أو قط شيئا
ل مللا الصراح للحاده ويتأولون الدعاة خوارج بعض له يرقع

- إن المشللرقة المجاهللدين لمواقف معشاره عشر يتأولون
- لتأويل يحتاج بعضها كان

علللى الملعون سعود آل إعلما تباكي قلوبنا أدمى وكم
عبللارات من عليها وأضفوا ديانا المفسدة المنصرة الصليبية
كبللار علللى حتى بعضه إطلق يجوز ل ما والعظاما التبجيل،

والمصلحين. الدين أئمة
قبللاني؛ نللزار العصللر ملحللدي أكللبر من الخر والهالك

ًا إعلمهم بقي الذي تبجيللله عبللارات مللن ينسللج كللثيرة أيام
ًا وتعظيمه ًا ويخطون للردة ثياب حيللن في الكفر، من سطور
ًا إعلمهم يتراقص ًا طرب ًا وفرح مقتللل أو مللوت عند وسرور

والشلليخ العقل حمللود كالمللاما الللدين، هللذا رجللال خيار أحد
الكللثير وغيرهللم حللاج خالد والقائد العييري يوسف المجاهد
الكثير...

فحسللبنا فجللورهم، بحر من قطرة إل المثلة هذه وما
الوكيل. ونعم الله

ّلط العلللم حملة بعض للسف وتجد وهمللزه نقللده يسلل
لللم حيللن فللي وكتابللاتهم، المجاهدين إصدارات على ولمزه
الللذي والفجللور اللحللاد نقد في قط واحدة كلمة منه نسمع
ملن الكلمات وعفن الصحفات وسود القنوات بحار به تموج
اللله فحسلبنا ومنلافقين، وحلداثيين سلطين من الله أعداءا
الوكيل. ونعم
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وكللانت المللور، بعللض فللى عليهللم يتعللدى أو الرياسللة على
قتللالهم مفسللدة من الدين على اعظم قتالهم ترك مفسدة

لعظللم دفعللا قتللالهم أيضللا الللواجب كللان الللوجه، هذا على
ا، بالتزاما المفسدتين السللما أصلول ملن هلذا فلان ادناهم

مراعاتها. ينبغى التى

مللع الغزو والجماعة؛ السنة أهل أصول من كان ولهذا 
الفللاجر بالرجللل الللدين هللذا يؤيللد الللله فللإن وفللاجر، بر كل

يتفلق للم إذا لنه النبي، بذلك أخبر كما لهم، لخلق وبأقواما

ًا شك فل أن الشللارع؛ بحللدود العارف المنصف عند إذ
يللؤمن مللن كللل علللى يجب مرتدة حكومة سعود آل حكومة
بكللر أبللو سلللكه مللا معهللم يسلللك أن الخللر واليللوما بللالله

ًا زمانهم مرتدي مع عنهم الله رضي والصحابة عينيللا، وجوبلل
لله. كله الدين ويكون العرب جزيرة منهم الله يطهر حتى

يلدافعون ل ملا عنهلم يلدافعون اللذين مشايخهم وأما
الللله صلللى ورسللوله الللله ذات عللن معشاره عشر من أقل
أولئللك لله يلتمللس ورسللوله للله سللاّب فللرب وسلللم، عليه

صللور أقبللح وانتحللال والتللبريرات العللذار أنللواع الضلللل
السلللطين هللؤلءا جرائللم عللن يتكلللم الللذي بينمللا التللأولت

بللأوجع يقللذفونه فتجللدهم الكلمللات بأيسللر ولللو وكفريللاتهم
للحكللاما فجعلللوا والتبريرات، العذار متحرين غير الصفات،
الللله صلللى ورسللوله الللله حرمة من أعظم حرمة المرتدين

ًا أّن لللو أرأيت والمؤمنين، وسلم عليه ًا أو خطيبلل أو محاضللر
ًا واحللدة)، لعملللة وجهللان والشلليطان سللعود قللال: (آل كاتب

منلله المادة وعباد الدولة شيوخأ موقف سيكون ترى يا فماذا
مقولته؟!  ومن

ودخلللوا الفتنللة فللي ارتكسللوا قللد أنهللم شك ل فهؤلءا
أسبابه. وأقوى أبوابه أوسع من الخوارج مذهب

ًا أحللرى والللله إنهللم بل بالرافضللة، الحكللم فللي لحوقلل
هللذا مع تيمية: (والخوارج ابن السلما شيخ فيهم قال الذين

والرافضللة المسلللمين، قتال على الكفار يعاونون يكونوا لم
ل أنهللم يكفهللم فلللم المسلللمين، قتال على الكفار يعاونون
ملع المسللمين قلاتلوا حلتى المسللمين ملع الكفار يقاتلون
ًا أعظم فكانوا الكفار، المللارقين أولئك من الدين عن مروق

كثير) أهل بكثير
الجزيرة واقع في اليوما لهم مثال فل أخي البغاة؛ وأما

مسلللم إمللاما علللى يخرجون مسلحون البغاة إن إذ العربية،
وبيلن بينهلم شلرعي صللح عقلد بسلببه يجلب سلائغ بتأويل
ويقللومّا الموجودة المظالم يزيل أن عليه يجب حيث الماما،

المسلحة. الطائفة هذه قياما سببت التي الواقعة الخطاءا

)18(والجهاد التوحيد منبر



التتار وآل سعود في نظر شيخ 
السلما ابن تيمية

فللإنه الفجللور كللثير عسكر مع أو الفجار المراءا مع إل الغزو
أمرين. أحد من لبد

الخريللن إسللتيلءا ذلللك من فيلزما معهم، الغزو ترك إما
والدنيا. الدين فى ضررا أعظم هم الذين

دفللع بللذلك فيحصللل الفللاجر، الميللر مللع الغللزو وإمللا
إقامللة يمكللن لم وإن السلما، شرائع أكثر وإقامة الفجرين

أشللبهها، ما وكل الصورة هذه فى الواجب هو فهذا، جميعها

السلللح كللف حينهللا وجللب ذلللك المللاما فعللل وإذا
الجزيللرة واقللع غيللر وهللذا المسلمين، جماعة في والدخول

علللى خرجللوا مجاهللدون اليللوما فيهللا المقللاتلين لن اليللوما،
للكللافرين، ممكللن للللدين، مغيللر للشرع مبدل مرتد طاغية

ويكللون الفتنللة تزول - حتى واجب - بل مشروع له فقتالهم
بمللا معهم النهوض المسلمين كل على ويجب لله كله الدين

أولئللك قتللال فللي المسلللم به يقوما ما وأفضل المكان، في
ًا والنفس المال المرتدين بحسبه. كٍل على والواجب جميع

ل الللذين يسللتخفنكم ل المسلمون فالله... الله... أيها
كللثرة أبصللاركم يخطفللن ول المنافقون يضلنكم ول يوقنون

الظالمين. عن المجادلين سواد
ذبان من أتخاف   وذبابهالورى همج فهم كثرتهم تخش ل

ِكللّنتعللالى: { قللوله مللن القللرآن فللي كللم بل َل َثللَر َو ْفُك َأ
ّنللاِس َلُمللوَن َل ال ْفُع والنحللل ويوسللف العللراف فللي كمللا }،َي
السللواد كللثرة أن إلللى اشارة والجاثية، وغافر وسبأ والروما

ًا بحجة ليس ًا يكللن لم إن الحق على قطع ً أحيانلل علللى دليل
ْفُن{ ضده، ِإ ْفُع َو ِط َثَر ُت ْفُك ْفُن َأ ْفُرِض ِفللي َملل ْفُل

َ ّلوَك ا ْفُن ُيِضلل ِبيِل َعلل َسلل
ِه ّل َثُر َوَما{ }،ال ْفُك ّناِس َأ ْفُو ال َل ْفُصَت َو ِنيَن َحَر ْفُؤِم }.ِبُم

ًا تأمل )14 التتللار عسللكر سيرة بين التطابق أوجه جيد
بالشهادتين، تلفظهم فمنها اليوما سعود آل وعسكر بالمس

ًا... ومنها أيض
عليلله الله صلى الرسول يعظم من فيهم يوجد أنه )15
ًا هذا وليس وسلم، يقعون التي النواقض عن للتغاضي مبرر

ًا... ومنها فيها، أيض
الصلللة ملن أعظللم منهللم كثير عند الصوما تعظيم )16

عاشرهم. ممن كثير بوقوعها يشهد اليوما ظاهرة وهذه
بهذا يفضل من التتار جند من أن فللسف هذه أما )17

أصللبحوا الللذين سللعود، آل جنللود مللن كللثير علللى الشللعور
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إل يقع لم الراشدين الخلفاءا بعد الحاصل الغزو من كثير بل
الوجه. هذا على

إلى الخير نواصيها في معقود النبي: (الخيل عن وثبت 
يللدل الصللحيح الحللديث فهللذا والمغنللم)، الجللر القيامة يوما

قللوله: (الغللزو مللن سللننه فللى داود أبللو رواه ما معنى على
ل الللدجال، أمللتى آخللر يقاتللل أن إلللى الللله بعثنى منذ ماض
أنلله عنلله إسللتفاض ومللا عللادل)، عللدل ول جللائر جور يبطله

ل الحللق علللى ظللاهرين أمللتى مللن طائفللة تللزال قللال: (ل

الللله من أعظم وبريطاينين أمريكان من الصليبين يعظمون
ً ورسللوله أي لنجللدة يهبللون فهللاهم المللؤمنين، عللن فضللل
وتتكللالب العللرب جزيللرة فللي الذى ببعللض يصللاب صللليبي

جرحللاهم وإنقللاذ جيفهللم انتشللال فللي العسكرية قطاعاتهم
المئللات يهلللك بينما المجاهدين، الله أولياءا يضربونهم عندما

ًءا المسلمين من يخظون - ول غيرهم أو مجاهدين من - سوا
احللتراق حادثللة ومللا والهتمامللات، السللعافات هذه بأبسط
من وخمسين مائه من أكثر ضحيته ذهب الذي الحائر سجن

عنايللة تلللق ولللم الكللثيرين، أذهللان عللن ببعيللدة المسلللمين
مللا معشللار عشللر غيرهللا ول طبيللة ول إعلميللة ول شعورية

المجاهللدين عمليللات أحللد فللي الهللالكون الصللليبيون يلقللاه
الوكيل. ونعم الله فحسبنا الشاوس،

كيللف أنظللر التتللار مللن للسلللما المنتسبين أولئك )18
ًا الصللالحين يعيللرون آل عسللاكر عنللد اليللوما تجللده ل قللدر
سلجن فللي بالمتخصصلين يكونلون ملا أشلبه اللذين سعود،

الللله رسللول أثر المقتفين الصالحين وتشريد وقتل وتعذيب
والله ويعاملونهم بل الغربة، زمن في وسلم عليه الله صلى
الزمللان ذاك مسلمي الله لعنه جهل أبو به عامل مما بأبشع

ونعم الله فحسبنا ،وسلم عليه الله صلى رسول صحابة من
.الوكيل

تلوجللد اليللوما سللعود آل سللجون أضللخم رأيت لو بل
ونخبللة شللبابه يوصللالح المجتمللع صفوة من سكانها معظم

يوجللد ل أن يجللزما يكللاد بسجونهم عارف كل وأظن أفراده،
ُد بها ضعللر علللى لعتللدائه سجن يكون إل اللهم ،واحد ملح

سعود. آل مرتدي أحد
أن علللى يللدل مللا التللي الكلما فللي لللك سلليتبين )19
بعضه. إل السلما من عندهم ليس سعود آل عساكر
ل أنهم سعود؛ آل عساكر عامة عليه ما واقع وهذا )20
ول بللل خارجها، ول الجزيرة في ل السلما ترك من يقاتلون
السلما أهل يسلمون ول بل السلما، أهل قاتل من يقاتلون

قواعد توطيد على الفجرة حكامهم ويقّرون بل شرهم، من
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مللن ذلللك غيللر القيامة)... إلى يوما إلى خالفهم من يضرهم
جميللع مللن والجماعللة السللنة أهللل إتفللق الللتى النصللوص
ن جهاد فى بها العمل على الطوائف ملع الجهلاد يسلتحق م
والخللوارج الرافضللة بخلف وفجللارهم، أبرارهللم المللراءا

والجماعة. السنة عن الخارجين

فجلرة خونللة ظلملة أملراءا "سليلى بأنه؛ اخباره مع هذا
ول منلله، ولسللت منللى فليس وأعانهم بكذبهم صدقهم فمن

للحكللاما إقرارهللم ودليللل العللرب، جزيللرة فللي الصللليبين
يخللدما ل الذي سعود آل عسكرية حقل في بقائهم المرتدين

المنطقة. في وحلفائهم المريكان مصالح إل الغالب في
ًا العسللكر أولئللك مللن كللان فمللن واليللوما بللالله مؤمنلل

وأعمللالهم وكفريللاتهم سللعود آل مللن الله إلى فليبرأ الخر؛
ُلوا { منللدما، لت يللوما بالخسللران يبللوءا ل حتى َقللا َنللا َو ّب ّنللا َر ِإ

َنا ْفُع َط َنا َأ َت َد َنا َسا َءا َبَرا ُك َنا َو ّلو َأَض ِبيَل َف ... الية}.الّس
ة الوطنية النزعة أنظر )21 ف والقليمي رر كي ي تتك ف
يكلون ضلوئها عللى إذ الداخلية"، "الجبهة شعار تحت زماننا

ًا كان فمن وبراؤاهم، هؤلءا ولءا للسللعوديين مللا فللله سعودي
ًا كان ولو عليهم، ما وعليه ًُا مرتد ًا، أو ملحد كللان ومن زنديق

وعسللاكرهم سللعود آل ذمللة منلله برئللت فقللد سللعودي غير
ًا كان ولو ومشائخهم ًا. ولي تقي

ًا واله من بل خلللق أكفر من كان ولو سعود آل مرتدو
سللعود آل عللرف فللي مللوالته وجبللت فقللد كالمريكان الله

- والللبراءا الللولءا هويللة يحمللل مواطن؛ كل على ومشائخهم
ارتكللب فقللد سللعود آل أوليللاءا عللادى - ومن الحوال بطاقة
ًا دمه وصار الوطنية نواقض أبشع بللل قدر، ول قيمة بل هدر

عروشللهم تهللّز سللعود لل مللواٍل صللليبي دما مللن قطرة إن
منلله القليللل أقللل يحصل ل ما أهبتهم وتستنفر أمنهم وتقلق

المستعان. والله الصادقين، الموحدين عشرات مقتل عند
ًا قلناه ما يوضح هذا )22 سعود آل حال مطابقة من أنف

الجاهليللة خللالف من كل دما استحلل من للتتار؛ وعسكرهم
العليا. هي الله كلمة لتكون الله سبيل في وقاتل السعودية

ًا يجاهللدوا لللم وعسللاكرهم سللعود آل وهكللذا )23 يوملل
ًا ُا واحلللد ول هنلللدوس ول مرتلللدين ول نصلللارى ول يهلللود

والصغار. بالجزية الكتاب أهل يلزموا لم كما مشركين،
العكللس يللرى والبصلليرة الواقللع بعيللن النللاظر إن بللل

ًا؛ والمللوال والمعونللات الجللور بللدفع الزموا أنهم وهو تمام
إعلمهم يخلو يكاد ول الكتاب، لهل والصغار بالذل المرفقة

ًا ذلك. من شي إلى تشير أخبار من الياما من يوم
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على يعنهم ولم بكذبهم يصدقهم لم ومن الحوض، على يرد
الحوض". على وسيرد منه، وأنا منى فهو ظلمهم،

عليلله الللله صلى النبى به أمر بما علما المرءا أحاط فإذا
القياملة، يللوما إلللى المللراءا بله يقوما الذى الجهاد من وسلم
أن علللم ظلهللم، علللى الظلمللة إعانللة مللن عنلله نهللى وبمللا

من جهاد المحض؛ السلما دين هى التى الوسطى الطريقة
كللل - مللع عنهللم المسللئول القللوما - كهللؤلءا الجهاد يستحق

جهلادهم يمكن لم إذا منهم، بالسلما أولى هى وطائفة أمير
علللى معهللا يغللزو الللتى الطائفللة إعانللة وإجتنللاب كللذلك، إل

ول الللله طاعللة فللى يطيعهللم بللل الللله، معاصللي مللن شيءا

ًا ينهون ل كونهم وأما مللا يعبللد أن عسللكرهم مللن أحد
بالنظمة المرسومة السعودية الوطنية تحتمة ما فهذا شاءا؛

المللم هيئللة وأنظمللة وبنللود قللوانين من المنبثقة الطاغوتية
الديان. بحرية تقضي والتي الطاغوتية

البتة، له قيمة ل عندهم المسلم فإن سعود؛ آل أما )24
ّلللة بالتوحيللد صدع إن إل بالجهللاد الللله لمللر واسللتجاب والم

ًا بللدون لكللن المرتد، أحكاما كل سعود آل عليه ينزل فيحنئذ
ٍر، ول استتابة كللثير في صاروا الذين التتار عسكر بخلف تّح

سعود. آل يفضلون النواحي من
ًا وهذه )25 بللل التتللار، نهللج فيها سعود آل ينهج لم أيض
كللان إن سلليما ل عندهم الكافر أصبح حتى التتار كفر جاوزا

ٍة أوربي أو بريطاني أو - أمريكي الممتازة الفئة من - بمنزلل
العصللر صللدر فللي والعلمللاءا الوليللاءا كبللار منزلة من أعظم

علللى الوليللاءا دماءا فيه تسفك الذي الوقت ففي السلمي،
مجمعللات تجللد المريكللان عيللون لسللواد الجزيللرة ثللرى

ّددة، والحراسللات الفتاكللة بالسلحة مدجّجة الصليبية المشلل
فللالله والعلمللاءا؟ الولياءا حق في حتى يفعل هذا كان ومتى

المستعان.

القادما... الفصل في تتمة وللكلما
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معصللية فللى لمخلللوق طاعللة ل إذ الله، معصية فى يطيعهم
الخالق.

واجبللة وهللى وحديثا قديما المة هذه خيار طريقة وهذه
الحروريللة طريللق بيللن متوسللطة وهللى مكلللف، كللل علللى

علن الناشلىءا الفاسلد اللورع مسلك يسلك ممن وأمثالهم،
يسلللك ممللن وأمثللالهم، المرجئللة طريقللة وبيللن العلم، قلة

أبرارا. يكونوا لم وأن مطلقا المراءا طاعة ملك

التتار كفريات عن يتحدث الله رحمه الشيخ زال ل)  26
مللن أخرجتهللم لنللواقض المرتكللبين وعسللكرهم حكللومتهم

وأمللوالهم المسلللمين دمللاءا تحريللم عللدما ومنهللا السلللما
وأملللوال دملللاءا ملللع يتعلللاملون وإنملللا ،الشلللرع بمقتضلللى

وسياسللاتهم سلللطينهم أنظمللة ضللوءا علللى المسلللمين
،عنه وامتنعوا حرموه سلطانهم عليهم حرما فما ،الطاغوتية

الوامللر تلللك كللانت وإن ،واستباحوه اقترفوه به أمرهم وما
ًا السلطانية والنواهي .بصلة للسلما تمت ل طاغوتية أحكام

ًا يطللابق وهذا وعسللكرهم سللعود آل جنللد حللال تماملل
والللذين-  منهللم الللله رحللم مللن  إل- المضللللين البائسللين

سللعود آل طللواغيت إرضاءا سبيل في ودنياهم دينهم يبذلون
إخضلاع عللى والبلد, والمصلّرين العبلاد عللى المتسللطين

المللم طلاغوت وأنظملة لقللوانيين الطلاهرة العلرب جزيرة
،واقتصللادهم شللعبهم ذلللك سبيل في خسروا ولو المتحدة،

ُله ُيرضي ما وكل ورسوله لله المحاربين الغرب طواغيَت بذ
.وسلم عليه الله صلى

سللعود آل عسللاكر بعللض جهللل بلللغ من أنه ؛والعجيب
ّيللبين المسللتغفلين وشللرطهم أن ،إبراهيللم ملللة عللن والمغ

ّكر إذا أحدهم ّكر بالله ذ الللتي المحرمللة العمال بخطورة وذ
؛وقللال بادرك سعود آل طواغيت طاعة سبيل في يرتكبونها

ًا قللال أنه المسكين درى مأمور! وما عبد أنا إنما أقبللح عللذر
المسللتغفل الجاهللل يعلللن بسللاطة بكللل حيللث ،فعللل مللن

ضللد كللانت ولللو الطواغيت أوامر وطاعته الله لغير عبوديته
.وسلما الصلة عليه ورسوله الله طاعة

الللذين النللاس لبعللض الللله خللذلن مللن وربللي وهللذا
بالللذل الللله فابتلهم ،له والعبودية الله توحيد عن استكبروا
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يحبله لملا المسللمين وإخواننلا يوفقنلا أن اللله ونسلأل
والعمل. القول من ويرضاه

أعلم والله
وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى

الله رحمه تيمية ابن السإلما شيخ كلما انتهى

ول ديللن، ول لهللم عقللل ل ممللن الللله خلللق لنذل والعبودية
.العظيم العلّي بالله إل قوة ول حول

ّكللر ُأذ لللن الطللواغيت هللؤلءا بللأن ؛العسللكر هللؤلءا و
منكللم وسلليتبرؤاون بللل ،الخللرة في ول الدنيا في ينفعونكم

ًا تعرضون يوما لهم خدمتكم ومن عراة حفاة الله على جميع
فيلله يللذكرك الللذين الراحميللن أرحم ربك كلما واسمع غرلً،

ًا وندامللة حسللرة عليللك سللتنقلب لهؤلءا طاعتك بأن وبؤسلل
ْفُذ{الممللات:  قبللل توبللة تحللدث أن إل القيامة يوما وشقاءا ِإ َو

َتَحاّجوَن ِر ِفي َي ّنا ُقوُل ال َي ُءا َف َفا َع ِذيَن الّض ّلل َبُروا ِل ْفُك َت ْفُسل ّنلا ا ّنلا ِإ ُك
ْفُم ُك ًا َل َبع ْفُل َت َه ْفُم َف ُت ْفُن ُنوَن َأ ْفُغ ّنا ُم ًا َع ِر ِمَن َنِصيب ّنللا َقللاَل ال ِذيَن *  ّللل ا

َبُروا ْفُك َت ْفُس ّنا ا َها ُكّل ِإ ّلَه ِإّن ِفي ْفُد ال َكللَم َقلل ْفُيللَن َح ِد َب َبللا ِع ْفُل وقللال ،}ا
َبَرُزوا {تعالى: ِه َو ّل ًا ِل َقاَل َجِميع ُءا َف َفا َع ِذيَن الّضلل ّلل َبُروا ِل ْفُك َت ْفُسلل ا

ّنا ّنا ِإ ْفُم ُك ُك ًا َل َبع ْفُل َت َه ْفُم َف ُت ْفُن ُنللوَن َأ ْفُغ ّنللا ُم ْفُن َع َذاِب ِملل ِه َعلل ّللل ْفُن ال ِملل
ٍءا ْفُي ُلوا َش ْفُو َقا َنا َل َدا ّللُه َهل ْفُم ال ُك َنا ْفُي َد َهل ٌءا َل َوا َنلا َسل ْفُي َل َنلا َع ْفُع ِز ْفُما َأَج َأ
َنا ْفُر َب َنا َما َص ْفُن َل َقاَل َمِحيٍص ِم َو َطاُن *  ْفُي ْفُمللُر ُقِضللَي َلّمللا الّش َْفُل ا

ّلَه ِإّن ْفُم ال ُك َد َع َد َو ْفُع ّق َو ْفُلَح ْفُم ا ُك ُت ْفُد َع َو ْفُم َو ُك ُت ْفُف َل ْفُخ َأ ِلللَي َكاَن َوَما َف
ْفُم ُكلل ْفُي َل ْفُن َع َطاٍن ِملل ْفُل ْفُن ِإّل ُسلل ْفُم َأ ُك ُت ْفُو َعلل ْفُم َد ُت ْفُب َتَج ْفُسلل َفل ِلللي َفا

ِني ُلوُمللو ُلوُمللوا َت ْفُم َو ُك ُفَسلل ْفُن َنللا َمللا َأ ْفُم َأ ُك ِرِخ ْفُصلل ْفُم َوَمللا ِبُم ُتلل ْفُن َأ
ِرِخّي ْفُص ّني ِبُم ْفُرُت ِإ َف ُتُموِن ِبَما َك ْفُك ْفُشَر ْفُن َأ ْفُبُل ِم ِلِميَن ِإّن َق ّظللا ال

ْفُم ُه َذاٌب َل ِليٌم َع }.َأ
- التتللار التزاما عدما من هنا الشيخ ذكره ما انظر)  27
ًا حكومة ًا الللله أنللزل بما بينهم - الحكم وعسكر مللن خالصلل

تجللده البشللرية، والسياسللات والنظمللة القللوانين شللوائب
ًا يوافللق الللذين ،وعسللكرهم سللعود آل حكومللة حللال تماملل

ًا بلله والعللتزاز للسلما بالنتساب يتظاهرون ً نفاقلل وتضللليل
علللى رسللومهم ول أنظمتهللم يقيمللون ل حيللن فللي للمللة،
ملن وافلدة قلوانين أسلس عللى بلل القويم، الشرع أسس
تخللدع بأسللماءا يسللمونها ثم ،والنصارى اليهود أفكار زبالت
ذلك وغير واللوائح والتعليمات كالنظمة ،والبسطاءا الجهال

.يعلمون ل الذين عقول به يستخفون مما
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نظللاما عليهللا يقوما التي الوضاع تلك أكثر عرضت ولو
فلي لوجلدته والسلنة الكتلاب هدي على سعود آل عسكرية

مشللائخ سللكوت ولكن وتعاليمهما، لصولهما المناقضة غاية
ًا سعود آل حكومة على الشرعية واضفائهم بل ،السوءا كللذب
ًا ًا أضّل الذي هو ،وزور يكلون قلد اللذين المساكين من كثير
فللي أوبقهللم وإنما ،الخير محبّي من الصل في هو من فيهم

الملبسلللين المشلللائخ أولئلللك تضلللليل الخطيئلللة رجلللس
حجة سيكون لهم المشايخ بعض إفتاءا أن ظانين المدلسين،

،ذلللك في لهم حجة ل أنه دروا وما تعالى، الله يدي بين لهم
ً.شيئا الله عند السوءا مشايخ تقليد ينفعهم لن وأنه

ّي أن ترى أل سللمع لملا عنلله الللله رضللي حلاتم بن عد
ُذوا{وعل:  جل الله قول ّتَخ ْفُم ا ُه َبللاَر ْفُح ْفُم َأ ُه َن َبللا ْفُه ًا َوُر َبابلل ْفُر أ

ْفُن َ ِملل
ِه ُدوِن ّللل ْفُلَمِسلليَح ال ْفُبللَن َوا َيللَم ا ْفُر ُدوا ِإّل ُأِمللُروا َوَملا َم ُبلل ْفُع َي ًا ِل َلهل ِإ

ًا َلَه ل َواِحد َو ِإّل ِإ َنُه ُه ْفُبَحا ُكوَن َعّما ُس ِر ْفُش ً قللال }،ُي مستشللكل
ًا اتخاذهم ظن حيث والذبح والركوع لهم السجود يعني أرباب
عليلله الللله صلللى قللال !)،نعبدهم لسنا إنا(فقال:  ذلك وغير

ملا ويحللون فتحرملونه الله أحل ما يحرمون أليس(وسلم: 
)،عبللادتهم تلللك: (فقللال )،بلللى(قال:  )،فتحلونه؟ الله حرما
.وغيرهم والترمذي أحمد رواه

رحملله الشلليخ آل حسللن بللن الرحمن عبد الشيخ قال
والرهبللان الحبللار طاعة أن على ؛دليل الحديث وفي(الله: 

الشللرك ومللن الللله، دون مللن لهللم عبللادة الللله معصية في
َوَمللا: {اليللة آخر في تعالى لقوله الله، يغفره ل الذي الكبر

ُدوا ِإّل ُأِمللُروا ُبلل ْفُع َي ًا ِل َلهلل ًا ِإ َلللَه ل َواِحللد َو ِإّل ِإ َنُه ُهلل ْفُبَحا َعّمللا ُسلل
ُكوَن ِر ْفُش ُلوا َول{تعللالى:  قللوله ذلللك ونظير }،ُي ُك ْفُأ ْفُم ِمّمللا َتلل َللل

ِر َك ْفُذ ْفُسُم ُي ِه ا ّل ِه ال ْفُيلل َل ّنللُه َع ِإ ٌق َو ْفُسلل ِف ِإّن َل ِطيَن َو َيا ُيوُحللوَن الّشلل َل
َلى ْفُم ِإ ِه ِئ َيا ِل ْفُو ْفُم َأ ُك ُلو ِد ُيَجا ْفُن ِل ِإ ْفُم َو ُه ُتُمو ْفُع َط ْفُم َأ ُكلل ّن ُكوَن ِإ ِر ْفُشلل }،َلُم

لعللدما قلللدوهم مللن مللع النللاس مللن كللثير فيه وقع قد وهذا
ّلد خالف إذا الدليل اعتبارهم ومنهلم الشلرك، من وهذا المق

يكره هذه والحالة بالدليل الخذ أن ويعتقد ذلك في يغلو من
ّنلا أعلللم هللم ؛ويقللول الفتنة، فعظمت يحرما أو ول بالدلللة م
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يعمللل مللن بللذما تفوهللوا وربمللا المجتهللد، إل بالللدليل يأخللذ
قللال كمللا السلللما غربللة مللن كللله هذا أن ريب ول بالدليل،

إلللى وآلت الحوال فتغيرت ؛المسائل في الله رحمه شيخنا
أفضللل هللي الرهبللان عبللادة الكللثر عند فصارت الغاية هذه

والفقلله, العلللم هي الحبار وعبادة ولية، ويسمونها العمال
وعبللد الصالحين، من ليس من عبد أن إلى الحال تغيرت ثّم

.الله رحمه كلمه  انتهى)الجاهلين من وهو الثاني بالمعنى
قتللال أن مللن ؛مضللى فيما ذكرته ما يؤكد ما هذا)  28

ًا نفسلله سللّخر ومللن سللعود آل طللواغيت ضللد لهللم جنللدي
ًا المجاهدين ًا واجب ًا وجوب العللذار مللن خل من كل على عيني

 ول- والعللرج والمللرض كللالعمى-  للقعود المبيحة الشرعية
رجلين:  أحد إل ذلك وجوب في يشك

رسول عليه قاتل الذي السلما دين بحقيقة جاهل إما
.الخيار وصحابته وسلم عليه الله صلى الله

أمرهم.  حقيقة يعرف ل رجل وإما
هللذين أحللد مللن بأنه يعتذر من غالب أن الحقيقة وفي

العلللم لظهللور وذلللك ،هللذا زماننللا فللي معللذور غير الرجلين
ّلللة يللدعو مللن ووجللود وانتشللاره الشللرعي الحنيفيللة للم
،الطاغوتية والنظمة القوانين شوائب من المجرد وللتوحيد

ّ الغللالب فللي يجهلهللا ل كللثيرة وسللائل عللبر يريللد ل مللن إل
.تحّريه ول الحق معرفة

كفللر فللي معلله وتناقشللت مللّرة ذات معه جلست كأخأ
تكفيرهللم عللن يتللوّرع أنلله ففللوجئت ،سللعود آل طللواغيت
ّوف أنه ويحتلج منهلم، اللبراءاة من ويتخ فلي عنلده عللم ل ب
النسان يتفوه أل عذر من به  وأنعم- به يتكلم حتى المسألة

ًا تعرف هل(له:   فقلت- يعلم بما إل الشلليخ كتللب عللن شيئ
فقللال: )،أسللره؟ الللله فللك المقدسللي محمللد أبللي السللير

ًا(للله:  فقلللت )،فيهللا أقرأ ل ولكني عنها أسمع( إليللك لللي ذ
النفيسللة الشلليخ كتللب أحللد تقللرأ أن وهللو واحللد طلللب

ّية الكواشف" نتنللاقش  ثللم"السللعودية الدولللة كفر في الجل
يوافللق حللٍق مللن فيلله كان فما ،مضمونه في ذلك بعد وإياك
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ّنة الكتللاب رددنللاه ذلللك خلف فيلله كللان ومللا قبلنللاه والسلل
ويبللدي ويتضللايق يتململلل الخأ فأخللذ ،)منه وحذرنا وأنكرناه

.لذلك استعداده عدما
أئمللة تضللليل آثللار من التضايق ذلك بأن حينها شعرت

صللرف يحللاولون الللذين الزمللان هللذا في والتضليل الفتراءا
ّلة علماءا عن الناس فيهم ليس ما بهم ويلصقون وكتبهم الم
ونعللم الله فحسبنا ،ومواطنه الحق مظان عن الناس لتنفير

.الوكيل
وسللائل مللن يحللذرونهم ول النللاس ينفللرون ل بينمللا

عشللر العبللاد وتضللليل التنصللير وقنللوات والفسللاد الفسللاد
التوحيللد ومنللابع الخيللر طللرق عن الناس ينفرون ما معشار

ّنة .ومكان زماٍن كل في الله أعداءا س
الحكللم إصدار قبل واجبة الحجة إقامة أن شك ل)  29

بطريقللة تكللون الحجللة إقامللة ولكن الطائفة، أو الفرد على
الراشللدين وخلفللائه وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول

ّنة كتب في ظاهرة وهي ،المهديين .والسير الس
ول بأصللم ليللس عاقللل يشللك فل ؛اليللوما سعود آل أما

وهلم كيللف عقلود، منللذ عليهلم قللامت قللد الحجللة أن أبكلم
ًا، التوحيد معنى يعرفون والللبراءا، الولءا معنى ويدركون جيد
ّدعون كّل ويخالفون يقولون ما كل ينقضون ولكنهم ،ذلك وي

ًا يدعون ما والسللتخفاف الللدجل أعمللاق أعمللق فللي إمعانلل
.السذج بعقول

أت للم ولو ن ي قيلاما إل عليهلم الحجلة قيلاما دلئلل م
الدوسلري الرحمن عبد الشيخ بالحق الصادع الداعية الماما

الللله رحملله دخللل حيث ،سنة وعشرين خمٍس من أكثر قبل
ًا الحق وقال ،كلهم طواغيتهم على ّدما ،ونهى وأمر ،طري وقلل
ًا لهم وكشف ،وأعاد وأبدى ،وأّخر الشللرع حقلائق مللن كللثير

ّفللق كما ،التوحيد ومسائل ًا الللله رحملله ُو ًا توفيقلل فللي ربانيلل
فللي وأطمللاعهم منهم والماسونية الغرب مخططات كشف

ولكن:  المسلمين وأراضي وأخلق بعقائد الطاحة
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ًا ناديت لو أسمعت لقد يتناد لمن لحياة ولكن حي
بيللن تتداول أشرطته من وكثير مؤلفاته بعض زال وما

وصللل مسلتوى أي إللى لترى إليها فارجع ،الواعين من كثير
ورفللع واسللعة رحمللة الللله رحملله ،الحجللة إقامة في الشيخ
.والصالحين والشهداءا والصديقين النبيين مع منزلته

زال ل الللذي ؛السللناني وليللد السير الشيخ عن ناهيك
سللجون ظلملات فلي الصللغيرين ابنيله مللع يقبللع اليللوما إلى

 ل- والمرتللدين المشللركين مللن خلللت  الللتي- الطللواغيت
ّلة أعلن لنه إل لشيءا النللواقض بللذكر وصللدع الحنيفيللة الم

ًا جللزاءاه فلقللي سللعود، آل طغللاة ارتكبها التي عنللد موفللور
.الطاغوت عبدة وأولياءا الرسالت أعداءا

؛المعاصللرين مللن الحجللة أقللاما من أعظم من أّن كما
ًا إليه أشرنا  الذي- المقدسي محمد أبو السير الشيخ - آنفلل

ما الراسخ والتأصيل الجم، العلم من ورسائله كتبه في فإن
ولللي والللله ،للطواغيت عميٌل أو جاهل أو مكابر إل ينكره ل

.النصير ونعم المولى نعم المؤمنين
ما...القاد الفصل في الله شاءا إن نكملها تتمة وللكلما
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