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تهذيب؛ الكواشف الجلية في كفر 
الدولة السعودية

 المقدمة
نبينللا الللله، رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد 
والها. ومن وصحبه آله وعلى محمد

بعد: أما

الدولللة كفر في الجلية (الكواشف لكتاب تهذيٌب فهذا
أسللرها، اللله فلك المقدسلي محملد أبللي السعودية) للشيخ

ُةا لهم ِلتحصَل المسلمين ُنْصَح به أردت هذها َشَركَ من النجا
كفللر إثبات من الغرض يحصل به ما وذكرت الخبيثة، الدولة

ٍر في الحكومة هذها ٍد اختصا ُعه تصلويُرها ليسلهل شلدي وتلوزي
محمد أبي الشيخ من أستأذن أن آمل وكنت عليه، والطالعا

الردن طاللواغيت سللجون فللي اليوما ولكنه التهذيب هذا في
الوكيل.  ونعم حسبنا فالله

الكتاب هذا كتب قد محمد أبا أن المسلم أخي واعلم 
فللي الحكومللة هللذها ولللوغ قبللل أي سللنوات، عشر نحو قبل

ٍد كفرياتهللا علللى والصرار والكفر، الشركَ ظلمات من مزي
ّينها، الحجج وتكرر النصائح تعاقب مع السابقة يقطع مما وتب

ٍة أي ٍر في الحكاما لهؤلءا شبه تأويٍل. أو جهٍل من عذ

الوضللعّي بللالحكم حكَمهللم الطواما تلك آخُر كان فلقد
المحللاكم إلللى قضللاياها إحالللة منعوا حيث العلما قضايا في

ٍة إحالتهللا وأوجبوا الشرعية، ٍة لمحكملل عليلله َنللّص كمللا خاصلل
الفتللوى إليلله وأشللارت العللدل بللوزير ُيسللّمى َمللْن تعميللُم

التهذيب. هذا بآخر الملحقة

مظللاهرتهم بهللا اعترفوا التي الخيرةا كفرياتهم ومن 
فلي سلفارتهم أصلدرت حيلث المسللمين عللى المشركين

ائن دوللة جهلود علن مفصل تقريرا أمريكا فلي الحرميلن خ
وقللد سللبتمبر، مللن عشر الحادي غزوةا بعد الرهاب محاربة

ِلَم ًا ُع الرهللاب على العالمية الحرب هذها أن واقعنا من يقين
ًا السلما على حرٌب هي إنما مللن المجاهللدين وعلللى عموم
ًا. التوحيد أهل خصوص

ترجمللة حسللب العبللارةا بهذها التقريَر هذا افتتحوا وقد
السعودية: الوطان جريدةا

تحللالف ُتشكيل ّتم المروعة،  سبتمبر11 أحداث بعد(
 المملكللة.الرهللاب لمكافحللة  دولللة100 مللن أكللثر ُّمضللَي
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أصدر التحالف. وقد هذا في ٌكامل ٌشريك السعودية العربية
ًا الرهللاب مكافحللة ّقسللَُنم ُمكتللب  مللايو21 فللي تقريللر
أن: علللى العللالمي" نللص الرهاب "أشكال بعنوان ما2002

بمكافحللة التزامهللا تأكيد أعادت السعودية العربية "المملكة
ٍبللإجراءاات َمطللالب مللع إيجللابي ٍبشللكل وتجللاوبت الرهللاب

وطاالبللان. القاعللدةا تنظيللم ضللد التحللالف جهود لدعم ٍفعلية
المعينللون الللدينيون والزعمللاءا العهد وولي الملك، أدان وقد
ًا الرسللمية العلما ووسائل الحكومة قبل من وبصللورةا علنلل

َب).الرها مستمرةا

مهملة ملحق ثلثة به ألحقت التهذيب هذا خاتمة وفي
فللي وفتللوى أمريكللا)، لللدى السللعودية السفارةا (بيان وهي

التعميللم وصللورةا العلما"، محكمللة إلللى التحللاكم "استنكار
والله الشرعية، المحاكم إلى العلما قضايا إحالة من المانع

المسلمين. ضال يهدي وأن الغشاوةا يرفع أن المسؤول

وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى

سعد بن صالح
الحسن/الرياض

 هل24/10/1424
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تهذيب؛ الكواشف الجلية في كفر 
الدولة السعودية

السعودية     الحكومة     هذه     أّن     الموحد     أخي     اعلم
السلما:     نواقض     من     يلي     فيما     وقعت     الخبيثة

الول الناقض
الوضعية بالقوانين اللزاما

الحراما وتحليل
فللي عّاتشر الداخلي المستوى على الحكومة هذها فإن

ابهلل الخلللق وتلزما ّكمهاَحُت ًوضعية َقوانين المجالت من ٍكثير
ًا تخادعهم ولكنها - تنتهجها التي التلبيس سياسة مع - تمشي

تسللميها: (أنظمللة) أو (قللوانين) بللل كلمللة عليهللا تطلق فل
(لوائللللح) أو (أوامللللر) أو (تعليمللللات) أو (مراسلللليم) أو

له تتضح مختلفة مجالت في لقوانينها والمتتبع ،(سياسات)
تاما.  بوضوح الحقيقة هذها

ّدسللتورية (الحكللاما كتللاب في جاءا )1(العربيللة) للبلد ال

"وكلمات): الّسعودية العربية المملكة دستور( عنوان تحت
إل الّسللعودية فللي تطلللق (شريعة) ل (تشريع) و (قانون) و

من عداها وما السلمية، الّشريعة في الواردةا الحكاما على
ُيطلللق وضللعية، أحكللاما (أنظمللة) أو تعللبير فيهللا عليلله ف

(أوامر)..." أهل. (تعليمات) أو

القللوانين) للللدكتور تاريللخ في (الوجيز كتاب في جاءاو
(حركللة عنللوان  تحللت443ص المغربي المجيد عبد محمود
ّتدوين ّتشريع ال أن السللعودية) بعللد العربيللة المملكة في وال

ًا كانت التشريعات أّن ذكر وهللو قال ! بسيطة إسلمية قديم
ّلم ّير سبيل على يتك ّدولللة قيللاما بعد الوضع هذا المدح: "تغ ال

ّثروات وظهور الّسعودية الصلللح! إلى دعا مّما الطبيعية، ال
فقللامت البلد أهللل حياةا في جديدةا عناصر ودخول والتغيير

أن إلللى ،خاصللة ٌامتيللازات لهللا وأصللبحت الجنبية ّشركاتال
الجديللدةا الحيللاةا مواجهللة مللن بد ل كان السباب قال: لهذها

فصدرت:  المستجدةا الحاجات تلئم تشريعات بسّن

.المحاكمات أصول في ٌتشريعات-  
.التجارية ُوالقوانين-  
.الجزائية ُوالقوانين-  
.والعّمال العمل ُوتشريعات-  

القانون. رجال من نخبة ) تأليف،(1
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.وغيرها..." ُوالضرائب-  

ّتجللارةا قللانون "يعتللبر التجاريللة: القللوانين عن وقال ال
أهللم التجاري) من (النظاما باسم المعروف والبحرية البرية

سللنة القللانون هللذا صللدر وقللد السللعودية التجارية القوانين
ًعربيلة الحديثلة التجاريلة القلوانين غلرار عللى  وهلو1931
ات أصلول فلي يبحلث ًأوروبيلة أما كلانت التجاريلة المحاكم

القللوانين جللانب إلى الهامة التجارية القوانين من وتسجيلها
ّلقة الخرى بالتجارةا". المتع

ًا الجزائيللة القللوانين فللي وقال أّن ذكللر بعللدما - طابعلل
ّبقة لزالت الشريعة بعللض - قال: "مللع المجال هذا في مط

العامة". المصلحة اقتضتها التي التعديلت

الضققرائب: "اقتضققت قققوانين فققي وقققال
ًا المصلحة للققدول ضققرائبية تشققريعات سققن أيضقق
بالمشققروعات للقيققاما نفقاتهققا ازديققاد بسققبب

ضققريبة قققانون فصققدر والجاتماعيققة، القتصادية
ما".1950 سنة في الدخل

أن     والحقيقققة     الكققاتب     هققذا     ذكققره     مققا     هققذا
ّنوها     التي     وقوانينهم     تشريعاتهم مققع     ونها  ّ  ويسققن     س

سققبيل     على     يذكر     لم     فهو     ر  بكثي     ذلك     من     أكثر     الياما
المثال:

الملكللي بالمرسللوما الّصادر، البنوكَ مراقبة نظاما-  
أولللى: فللرعا مادةا موادها  ومن.)2(ها1386 ) لسنة5(ما/ رقم
ّملَسللَت المصرفية) " أعمال (العمال باصطلح  يقصد:(ب)

وفتلح الجاريلة الحسلابات وفتح ثابتة أو جارية كودائع النقود
وتحصلليل ودفللع الضللمان خطابللات وإصللدار العتمللادات

الوراق مللن وغيرهللا الصللّرف أذون أو الوامللر أو الشيكات
مللن وغيرهللا والكمبيللالت الّسللندات وخصللم القيمللة ذات

مللن ذلللك وغيللر الجنللبي الصللّرف وأعمال التجارية الوراق
الخيللر الطالق هللو منلله الشاهد ومحل " اهل البنوكَ أعمال

أمريكللا في البنوكَ تشريعات بين اللباب أولي يا الفرق فما
هللذها فللي وبينهللا الخللرى الطاغوتيللة العربية والبلد وأوروبا
ّدول هللذها فللي مصللراعيه على مفتوح الباب الخبيثة... إّن ال
البنوكَ معاملت جميع وحماية بل لباحة تاما وبوضوح المادةا

ًا للّربا إباحة بالطبع هذا وفي استثناءا أو قيد بل هللو كما تمام
بالللدول والئتمللان والنقللد الصللرف قللوانين (مجموعللة ) راجللع(2

العربية).
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ّدول بقيللة فللي الحال ّاغوتيللة اللل يؤكللد والغربيللة العربيللة الط
ًا يعلللم ما الربا يستثني ل الذي الطالق هذا إرادةا مللن قطعلل

اح المزعلوما التوحيلد دولة في الربا أّن ويحميله يحرسله ٌمب
كنللت إن الورقللات هللذها قللارئ الموّحللد أخللي فإنك القانون

الجانب سجل في وسجلوكَ الجزيرةا أهل عن ميزوكَ ممن
النتسللاب مللن (الخوارج) وحرموكَ عندنا البادية لغة في أو

ًا لعللائلتهم التابعيللة يحمللل ل ممللن - وكنللت لللك - وهنيئلل
ّد ِطاللول بعللد يوما، ذات الحظ السعودية! وأسعدكَ ٍوعنللاءا ٍكلل

عليللك الللله ... وأنعللم عمللرةا أو حللج تأشلليرةا على فحصلت
إلللى ووصلللت بسلما، الحدودية السعودية النقاط فتجاوزت

سلللعود آل فسلللاد ملللن اللللله حرسلللهما المدينلللة أو مكلللة
الخبيثللة بصللماتهم من تلحظه ما أول من وكفرياتهم... فإن

التوحيللد! دولللة وعلللى بللل المللدينتين، هللاتين علللى القللذرةا
ّلها العرب وجزيرةا كلل فللي المنتشللرةا الربوية البنوكَ تلك ك

يمينللك عللن الحللرما أبواب من ٌخارج وأنت مكان... فسترى
ومللن أمامللك شوارعه... من في تتجول وحين يساركَ وعن

شللرفات مللن أطاللللت إذا تحتللك ومللن فوقللك ومللن خلفللك
ًا وفنادقهللا؛ عماراتهم كللثيرةا... ربويللة لبنللوكَ عديللدةا فروعلل

السلللعودي والبنلللك البريطلللاني السلللعودي البنلللك فلللترى
ًا المريكللي والبنللك الفرنسللي السللعودي - والبنللك - طابعلل
القلاهرةا وبنلك اللوطاني العربلي والبنك الهولندي السعودي

الهلللي والبنللك الريللاض وبنللك الجزيللرةا وبنللك السللعودي
الن... إحصاؤها يحضرني ل مما ذلك وغير التجاري

ِوحمايللة ِوبصللر ِسللمع تحللت بالطبع تعمل البنوكَ هذها
أخي يعقل الربوية... فل تشريعاتها ظل وفي الدولة ِورعاية
ًا البنوكَ هذها تظهر أن الكريم ودون الحكومللة أنف عن رغم
بل عشللواءا خبللط هكللذا وتقوما تظهر أن وإرادتها.. أو رغبتها

التلللبيس) حكومة تسميها كما (أنظمة أو وقوانين تشريعات
الربللوي المقللدار وتحللدد وأعمالهللا البنللوكَ هللذها أمور ُّمَظُنت

نّوتللبي والقللروض، والحسللابات التعاملت في به المسموح
المحظللورةا... هللذها مللن المباحللة وأنواعها المعاملت أوجه
ّلهللا قائمللة موجللودةا البنللوكَ هللذها دامللت مللا بدهيللة أمللور ك

ًا (ب) مللن الفللرعا مضللى فيما إليك قدمنا لها... وقد مصرح
الصللادر السللعودية البنللوكَ مراقبللة قللانون ) مللن1( المللادةا

أعطللت والتي ها1386 ) لسنة5(ما/ رقم الملكي بالمرسوما
يللدخل مللا بجميللع القيللاما لهللا توأباح البنوكَ لهذها الشرعية

ًا البنوكَ أعمال لفظة تحت .)3(استثناءا... أو قيد دونما مطلق
قللوله فيهللم نللزل الللذين الطللائف أهللل أن إلللى التنبيه بنا () ويجدر3

فللاذنوا تفعلللوا لللم فإن{الربا:  عن عبادها سبحانه نهى أن بعد تعالى
هللذها مثل لديهم يكن … لم]279} [البقرةا/ورسوله الله من بحرب
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الباطاللل هللذا مللن الحرميللن حرامللي أو حللامي فللأين
ّهرهما الحرمين يحمي ل المبين... لماذا والفك العظيم ويط

وهللذها ًاومكرهً امستضعف والحراما... أتراها الرجس هذا من
ًا تقوما والبنوكَ والتشريعات المور والله أنفه... ل، عن رغم

ومرسوماته! وتصريحه وإذنه وتوقيعه وإقرارها برضاها بل

توصيفها      من  )  4  (  النصيحة     مذكرة     في     جااء     وقد   
التالية:     النتقادات     المملكة     في     النظمة     لواقع

ًا السلمية الشريعة النظمة بعض اعتبرت" -  مصدر
ًا مللن التاسللعة المادةا ذلك ومثال والقضاءا للتشريع احتياطاي

العربللي، الخليللج مجلس لدول المنازعات تسوية هيئة نظاما
والعمال. العمل نظاما ) من185( والمادةا

ًا النظمة بعض أجازت-   بهم يتعلق لمن محرمة أمور
المساهمة، للشركات قرض سندات إصدار إباحة نحو ذلك،

الفوائللد وحسللابات الئتمانيللة التسللهيلت عقللود وإباحللة
ًا وهي بالبنوكَ، ربوية. وثائق أمرها حقيقة في جميع

النظمللة بعض مواد في المسلمين بين التمييز ونحو 
السلما. دار أحكاما بذلك مخالفة القليمي الموطان باعتبار

مؤسسساتها مبلغ بلغوا ول الربوية والتشريعات النظمة! والقوانين
ي القائملة اللذين نوالمغفلل أولئلك فلأين… الخبيثلة الدوللة هلذها ف
ً الدولة، هذها عن يدافعون مازالوا يعتقللدون الللذين أولئللك عللن فضل

لً، قتلاله يجب الذي النظاما لهذا ًبيعة رقابهم في أن يكلون حلتى أص
تيميللة ابللن السلللما شلليخ كلما الباب، هذا في لله. وراجع كله الدين

 وغيرها).544 ،28/469( الفتاوى في
ملن وكللبيرةا المعاصللي ملن معصللية ذاته بحد الربا إنتنبيه: 

والتصللريح للربللا التشللريع ولكللن… صللاحبها نكفللر ل الللذنوب كبللائر
المعاصللي، من بمعصية ليس مؤسساته وحماية له العمومي والذن

ن هلو هذا لن بالله، كفر هو بل الشليخ أفلتى وقلد… لله الباحلة عي
هللذا مثل بشيءا نفسه، السعودية مفتي الشيخ آل إبراهيم بن محمد
) ص3903( رقللم الفتللوى فللي فقللال البغللاءا أسللواق حمايللة حللول

فتاويه:   من190/12
إنكار، ول وتحمى البغايا، أسواق فيها يوجد التي البلدان: (س

(الباحة) والصواب المطبوعا في هكذا-  الباحية؟ في هذا يدخل هل
- الجواب عليه يدل كما

إذن لنلله كللالقوانين يكللون وقللد الكفللر، إلللى يصللل أن يخشللى: ج
حلل). أهل. أنه يعتقد لم وإن عمومي

العمللومي الذن حللول فقللط فهللو… الكلما! وخطللورته هللذا تأّمللل
والتشللريعات القللوانين رأى لللو فكيللف… المؤسسللات تلللك وحماية

وغيرها؟ الربوية المعاملت إباحة في الصريحة
القانون. رجال من نخبة ) تأليف،(4
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بالتقادما الدعاوى سماعا وعدما الحقوق إسقاط ونحو 
بعللد التجاريللة وراقأال ونظللاما والعمال العمل نظاما في كما

معينة.  مدد مضي

ًا المحرما البيوت وتفتيش بالتجسس الذن ونحو شرع
وغيللر للمتهميللن والدعللاءا للتحقيللق التنظيميللة اللئحللة في

الذمللة بللراءاةا الصللل أن مللع الجللرما، إثبات بهدف المتهمين
باليللات الللبيوت حرمللة انتهللاكَ أو التجسللس يجللوز ل وأنلله

ٍحرملة اسللتنقاذ إل ذلللك فلي ُيسللتثن ولم القطعية، القرآنية
انتهللاكَ أو نفللس كقتللل اسللتدراكها ويفللوت هلكهللا محقللق
" اهل.الفقهاءا فّصل كما عرض

هللو السللعودية الحكومة فيه وقعت مما سبق ما فكل
الصريح. البواح الكفر من

ًبللا ّمللنتعللالى: { قال َبا َأْر ُهْم  َن َبللا ْه َوُر ُهْم  َبللاَر َأْح ْا  ُذو ّتَخلل ا
ًهللا َل ِإ ْا  ُدو ُبلل ْع َي ِل ِإلّ  ْا  ُأِمللُرو َوَمللا  َيللَم  ْبللَن َمْر ْلَمِسيَح ا َوا ِه  ّل ُدوِن ال

ُكوَن ِر ُيْش َعّما  َنُه  ْبَحا َو ُس ُه ِإلّ  َلَه  ِإ ًدا لّ  التوبللة/  [سللورةا}َواِح
31.[

ّنله عنله اللله رضلي حاتم بن عدي وعن مع أ النلبّي س
أحبللارهم اتخللذوااليللة: { هللذها يقللرأ وسلللم عليه الله صلى

ًا ورهبانهم ُأِمللروا وما مريم ابن والمسيح الله دون من أرباب
ّ ًا ليعبدوا إل ًا إله ّ إله ل واحد يشللركون} عّمللا سبحانه هو إل

ّنا(فقال:  ]،31التوبة: [ الللله صلللى فقللال نعبللدهم، لسللنا إ
ّلون فتحّرمونه، الله أحّل ما يحّرمون  أليسوسلم: عليه ويح

ّلونه؟ الله حّرما ما عليلله الللله صلللى فقللال ،فقال: بلللى فتح
ّي رواها .)عبادتهم  فتلكوسلم: وحّسنه الترمذ

ّلللل مللتى تيمية: "والنسان ابن السلما شيخ لوقا  ح
ّدل أو عليلله المجمللع الحلل حللّرما أو عليه المجمع الحراما بلل
ًا كان عليه المجمع الشرعا ّتفاق كافر 5.الفقهاءا" با

الشللرعا تللركَ تعالى: (فمللن الله رحمه كثير ابن لاوق
النبيللاءا خللاتم الللله عبللد بللن محّمللد علللى المنللزل المحكللم
.6كفر) المنسوخة الشرائع من غيرها إلى وتحاكم

من ُيستخلص الفقي: (الذي حامد محّمد الشيخ لاقو 
ّدها العبد صرف ما كّل الطاغوت أّن :..السلف كلما عللن وص

3/267 الفتاوى) (5
13/119 والنهاية، ) البداية(6
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فللي سواءا ولرسوله، لله والطاعة الدين وإخلص الله عبادةا
والشللجار والنللس الشللياطاين الجللّن مللن الشلليطان ذلللك

بالقوانين شّك: الحكم بل ذلك في ويدخل وغيرها، والحجار
ّية وضللعه مللا كللّل مللن وغيرهللا وشللرائعه السلما عن الجنب
وليبطللل والمللوال، والفللروج الللدماءا في به ليحكم النسان

والزنللا الربللا وتحريللم الحللدود إقامللة مللن الللله، شللرائع بهللا
ّللهللا القوانين هذها أخذت مّما ذلك ونحو والخمر وتحميهللا تح
ّفذيها، بنفوذها وواضللعوها طاللواغيت، نفسللها والقللوانين ومن

ّوجوها .7 طاواغيت) ومر

 (ومللنالللله: رحملله حميللد بللن الللله عبللد الشيخ وقال
ًا أصدر ًا تشريع ًا عاّم الللله حكللم مللع يتعللارض للنللاس ملزملل
ّلة من يخرج فهذا ًا) الم  .8كافر

هللذها فللي المللر : (إّنشللاكر أحمللد الشلليخ ويقللول
ّية القوانين ل بللواٌح كفللٌر هللي الشمس، َوضوح ٌواضح الوضع

للسلللما ينتسللب ممللن ٍلحللد َعللذر ول مداراةا، ول فيه خفاءا
ًا إقرارهللا، أو لهللا الخضللوعا أو بهللا العمللل فللي كللان من كائن

ٌؤ فليحذر .9 نفسه) حسيب امرئ وكّل لنفسه، امر

الكريمللة اليللة مللن (فتللبينالعقل:  حمود الشيخ وقال
والتشللريع والتحريللم التحليللل أن حللاتم بن عدي حديث من
ما شرعا أو مّاحر أو ّلحل فمن وتعالى، سبحانه خصائصه من

.خصائصه في لله ٌشريك فهو الله شرعا يخالف

ّأن يتبين عليها وتعليقنا الكريمة اليات من تقدما ومما
هِللوحكم الللله ِشللرعا عن َوأعرض الله أنزل ما بغير حكم ْنَم

نَللم هُللمثل وكللذلك السلما، من ٌخارج العظيم بالله ٌكافر أنه
حكللم لما بها يرض لولم لنه ،ًوضعية ٍتشريعات للناس وضع
مللن لللديه اماّللالحك مللن فللالكثير يكللذبه، الواقللع فللإن بهللا،

والحلذف الدسلتور وتغييلر الحكلم، تأجيلل فلي الصللحيات
وغيرها.

لشعوبهم ويشرعوها يضعوها لم إنهم وقلنا تنزلنا وإن
خالفها؟ من ومعاقبة بها بالعمل الرعية ألزما الذي فمن

كثير ُوابن تيمية ُابن نقل الذي التتار وحال محاله وما 
مللل التتللار فللإن ببعيللد، كفرهللم علللى َالجمللاعا الللله رحمهما

).3/296( المجيد فتح هامش )(7
196ص الجهاد، ) أهّمية(8
4/174 التفسير، عمدةا) (9
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حكامهم أحد وضعه الذي بل (الياسق)، يشرعوا ولم يضعوا
.10أولئك) كحال هؤلءا فصورةا خان)، (جنكز ويسمى الوائل

الوضعية. القوانين تحكيم في  فتوى)(10
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الثاني الناقض
الله أنزل ما بغير الحكم

اكم الّسعودية في بهلا يخلادعون شلرعية اليوما... مح
ّيرون مدنيللة والصللم... وأخللرى العمللي سياسللاتهم بهللا يسلل

كالعللادةا للشللريعة... ولكللن المخالفللة وشللؤونهم وأحوالهم
ًا ًا التلللبيس... يلبسللونها سياسللة مللع وتمشي ً أثوابلل وأسللمال

هللم الللذين مشللايخهم تحرج ول الناس مع تصادمهم ل شتى
ًا الّسلللطة، أعمللدةا وأعظللم أكللبر مللع يفعلللون اكملل تماملل

(مراسلليم) وغيللر (أنظمللة) و فيسللّمونها الوضللعية القوانين
(قللوانين) (قللانون) و أسللماءا المكان قدر ذلك... ويتجنبون

المحاكملات مجلال فلليفالبللاب...  هلذا فللي الحللال فكذلك
ًا لهللا جعلوا قد العسكرية ًا ديوانلل (ديللوان سللّموها آخللر خاصلل

وضللعي قللانون إلى التحاكم فيه العسكرية) يتم المحاكمات
بتاريللخ الّسللعودي) الصللادر العربللي الجيللش (نظللاما سّموها

ّديوان هذا إلى وتحال ،له11/11/1366 ومحاكمات قضايا ال
قللانونه أو الجيش  ونظاما.المتقاعدين فيهم بما العسكريين

أخللرى وأحكللاما هللم، شرعوها وضعية قوانين من ٌخليط هذا
ّد وحكومللاتهم عروشللهم علللى الخللارجين تردعا شرعية كحلل
وأمثاله... الحرابة

فيه:     الوضعية     قوانينهم     من     أمثلة     وإليك

ّد فللي وتطللبيقه إقللامته يزعمللون الللذي الّسللرقة حلل
ًا الحللد هللذا فللي تلعبهللم تفاصلليل نكللرر لللن دولتهم... طابع

الّشريف... فالقوما عن وتعطيله الّضعيف على له وإقامتهم
ّدوا قد وبكلل ولجلوا طاويل... وقللد أمد منذ المستوى هذا تع

ًا ٍفخر بتشللريع لللله والمحادةا والزندقة الكفر من شتى أبواب
ّتحاكم الله به يأذن لم ما إليه... وال

يللدها طللعْقُت السللارق أن الشللريعة فللي المعلللوما فمن
ًا ًا... أّما أما كان عسكري فل المللؤمنين؟ أميللر دولللة في مدني
للّسللرقة خاّصللة قللوانين شّرعوا عندهم... لذلك هذا يمشي

ّد العسكريين.. تستبدل بين ًا بالّسللجن الّسرقة ح كمللا تماملل
ّدول في ٌحاصل هو بتحكيللم وتعلللن تجللاهر الللتي الخللرى اللل

القوانين..

الثللامن) مللادةا (الفصللل في المذكور القانون في جاءا
ًا يسللرقون الذين والجنود الّصف  (ضابط:)112( رقم شلليئ
بهللم مختلطللون هللم ومللن ونقللودهم الّضللباط أشللياءا مللن
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ًا واحد محل في معهم وقاطانون ّيلل فللإذا المحللل ذلللك كللان أ
ّقة قيمتهللا بللدفع يكلللف المسللتهلكات مللن كان إن المسللتح

ّتلف عينها في سبق ثلثللة إلللى ونصللف شللهر من ويسجن ال
أشهر...".

ّتلعب تأّمل ًا سللرق إذا بينما الله، دين في ال مللن شلليئ
ّنه العنللف اسللتعمال مللع الهللالي المحللاكم إلللى يحللال فللإ

نفسه. القانون ) من116( المادةا في الشرعية! كما

ًا فهنللاكَ بللالقوانين تحكللمٌ (جهللة ناحاكمتلل ناجهتلل إذ
شرعية...). وكيف بأحكاما تحكم بزعمهم ٌوجهة الوضعية...،

ّتلعب؟ يتم الختصاصللات؟ يللوزعا الللذي ومللن التوزيع... وال
( ) و20( رقللم فالمللادةا هللم، طاريقهللم عن بالطبع ذلك يتم
عنللوان وتحللت نفسلله القللانون مللن الثالث الفصل ) من22

بلله تختللص ما الجرائم من هناكَ أّن الختصاص) تبين (توزيع
(ديللوان بلله يختللص مللا منهللا وهنللاكَ الشللرعية المحللاكم

علللى نفسلله القللانون ) من21( المادةا وتنص ،المحاكمات)
ّنه: "إذا فيمللا أحقيتها عدما الختصاص جهتي من لكل ظهر أ

خللارج تكللون الللتي المرافعللات أو محاكمللات من إليها تحال
مللع منهللا وردت الللتي الجهللة إلللى إعادتها فعليها اختصاصها

ًا الجهتين من يصدر ٍحكم ّذلك... وكل أسباب بيان عن خارج
ًاِْغلَم ُتللبرُْعي اختصاصللها حدود ًا فيلله النظللر ويعللاد يلل مللن ثانيلل

المختصة" أهل. الجهات

المكشوفة... الّزندقة هذها تأّمل

ّنه وهذا أمللوال الجنللود مللن ٌجنللدي سللرق لو يعني... أ
ّابط ذلللك وأن الّضللباط مللن ٍضللابط ضللميرها! اسللتيقظ الضلل
ّتحللاكم ورفللض الوضللعية دولتلله بقللوانين ََرفَوك الله وهداها ال

ٍشللرعية ٍمحكمللة إلى الّسعودي) وذهب الجيش (قانون إلى
ّينة وأقاما المحكمللة للله وحكمللت الّسللارق على والّشهود الب

للحكومللة فللإن السللارق علللى وبالحللد الشللرعي بللالحكم
الّشللرعي الحكللم هللذا يلغللي أن الجنللدي ولللذلك وللجيللش

ّطل حماية ظل في السرقة في وتعالى سبحانه الله حد ويع
فللي النظللر يعيد أن له الخبيثة... ويحق الكفرية المادةا هذها

ّولها قضيته ًا المحاكمللات (ديللوان إلى ويح العسللكرية) رغملل
ابط ذللك أنف عن ًا الّض ايخ أولئلك أنلوف علن ورغمل المش

ًا له الّشرعيين... ويحكم والقضاةا ) مللن112( للمللادةا طابقلل
ّذكر... وينتهللي المتقدما الهزيل القانون ليعللود الموضللوعا اللل

وغيرها! الّسرقة لممارسة بعدها أخرى مرةا
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المزعللوما! التوحيللد دولللة إلللى التوحيللد دعاةا يا أرأيتم
تعللالى... والتشللريع الللله ديللن فللي الصللريح التلعب أرأيتم

وتعالى؟ سبحانه به يأذن معه... مالم

عللن مشللاهدات نللبين(: 11النصلليحة مللذكرةا فللي وجاءا
يأتي: ما في أهمها يتلخص.. القضائي. الواقع

الجهللات بللاختلف القضللاءا فللي ازدواجيللة ) وجللود1
حيللث ،التعزير أو النزاعا فصل أو الحكم صلحية بها المنوط

مققا الشرعية المحاكم إلى بالضافة الدولة أجهزةا في يوجد
تسللتند قضائي     اختصاص     ذات     لجنة     ثالثاين     على     يزيد
تلللك بموجبهللا تشللكلت الللتي النظمللة إلللى أحكامهللا فللي

...اللجان

ٍلجللان تشللكيل علللى القائمة النظمة معظم تّ) نص2
ومللواد أحكللاما وفللق وملزمللة القضللاءا صلحيات لها ٍوهيئات
العمل نظاما في المثال سبيل على ذلك يوجد حيث النظاما،

المحكملللة ونظلللاما التجاريلللة، الوراق ونظلللاما والعملللال،
التجاري، الغش مكافحة ونظاما الشركات، ونظاما التجارية،

ونظاما الوزراءا، محاكمة ونظاما العسكري، العقوبات ونظاما
بعض جعلت كما أنظمة، من ذلك غير إلى ،الرشوةا مكافحة
نظللاما فللي كمللا ،القانونيين من اللجان هذها أعضاءا النظمة
مللن ٌهيئللة لهللا ٌّصصَُخم أحكامه أن على نص والذي التعدين

ًا للشللرعا ٌمخللالف هللذا ّوكل العالميين، القانونيين لنلله نظللر
القضللاءا عللزل إلللى وأدى النظللاما أحكللاما وفق القضاءا جعل

هللذا الناس، حياةا من الجوانب هذها في النظر عن الشرعي
ً ) اهل. النظمة وتلك القضاءا أحكاما بين التضارب عن فضل

الللذنِب هذا فاعَل أن فيقرر الشرعا وأما الواقع هو هذا
ِبَمللا{تعللالى:  الللله قال العظيم بالله كافٌر ُكللم  َيْح ّلللْم  َوَمللن 

ِفُروَن َكا ْل ُهُم ا ِئَك  َل ْو ُأ َف ّلُه  .]45المائدةا/ [سورةا }َأنَزَل ال

مللن إن(الللله:  رحملله إبراهيللم بن محمد الشيخ وقال
نللزل ما منزلة اللعين القانون تنزيل المستبين الكبر الكفر

وسلللم عليلله الللله صلللى محمللد قلب على المين الروح به
بيلن الحكلم فلي ملبين عربللي بلسلان المنذرين من ليكون

ًمناقضللة ،المتنللازعين تنللازعا عنللد إليلله والللرد العللالمين،
ٍءا{ وجللل عللز الللله لقللول ومعاندةا ِفللي َشللْي ُتْم  ْع َنللاَز َت ِإن  َفلل

والمحاكم.  النظمة واقع-  والمحاكم فصل: القضاءا) (11
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ِما ْو َيلل ْل َوا ِه  ّل ِبللال ُنللوَن  ْؤِم ُت ُتللْم  ُكن ِإن  َوالّرُسوِل  ِه  ّل َلى ال ِإ ُها  ّدو َفُر
ً ِويل ْأ َت َأْحَسُن  َو ْيٌر  ِلَك َخ َذ ِر  12 )]59 [النساءا/}الِخ

اليللة فهللذهاالللله:  رحملله العقل حمللود الشلليخ لقللا
إلللى ورسللوله الله حكم عن َلدَع من ِْرفُك في ّنص الكريمة

غيرها.

دللللة يصرفوا أن العصر ِمرجئة من ُالجهلة حاول وقد
فقللالوا: اليللة الللله أنللزل مللا بغير الحاكم كفر عن الية هذها

ملدى عللى يلدل هلذاو حكمهلا يشملنا فل اليهود، في نزلت
التفسللير علمللاءا وضللعها الللتي الصللولية بالقواعللد جهلهللم

ل اللفللظ بعمللوما العللبرةا أن وهللي الفقلله، وأصول والحديث
ل فللإنه ٍمعيللن ٍسللبب على ٌحكم نزل فإذا السبب، بخصوص

تحللت يللدخل من كل فيشمل يتعداها، بل سببه، على يقتصر
الحكللم يكلون فل عملوما، صلليغة اليلة (َملْن) فللي و اللفظ،

يقصللر الشللرعا مللن نص به اقترن إذا إل سببه على مقصورا
سللأله لمللا وسلللم عليلله الله صلى كقوله سببه، على الحكم

لللي كللانت إنلله الللله رسللول عنه: يا الله رضي الصحابة أحد
فقللال تجزئنللي؟ فهللل بها فضحيت شاةا من ّيإل أحب ٌعناق
بعدكَ. أحدا تجزئ ول تجزئك والسلما: الصلةا عليه

عبللاس ابللن عللن روي المرجئة) قللد (أي أيضا وقالوا 
ّلللْم{ اليللة هذها تفسير عن سئل أنه عنهما الله رضي َوَمللن 

ِفُروَن َكللا ْل ُهُم ا ِئَك  َل ْو ُأ َف ّلُه  َأنَزَل ال ِبَما  ُكم  ]45[المائللدةا/ }َيْح
الكفللر روايللة: ليللس وفللي كفر، دون ٌعباس: كفر ابن فقال
إليه. يذهبون الذي

هذا راوي حجير بن نقول: هشاما أن هذا عن والجواب
أئملة قبللل ملن فيه ٌمتكلم عباس ابن عن طااووس عن الثر

خالفه وقد وغيرهما، معين بن يحي و أحمد كالماما الحديث
عبللدالله وهو منه أوثق هو من طااووس عن الرواية هذها في
عللن سئل لما عباس ابن أن أبيه عن روى وقد طااووس، بن

13ر) كف به قال: هي الية هذها تفسير

القوانين. تحكيم رسالة-  12/284 الفتاوى )(12
الوضعية. القوانين تحكيم في فتوى) (13
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الثالث الناقض
الطاغوت إلى التحاكم

ٍة متعددةا طاواغيٍت إلى تتحاكم الدولة فهذها ِر عربي وغي
ٍة َنها وتلتزما عربي َقها قواني إلللى تحتكم فهي الطاغوتية ومواثي

نصللت كمللا الدوليللة العللدل ومحكمة الدولية، العدل محكمة
القضللائي الجهاز هي ةاالمتحد المم ميثاق ) من92( المادةا

باختصاصاتها المحكمة هذها وتقوما ،المتحدةا للمم الرئيسي
ًا ًا يعتبر أساسي لنظاما وفق المتحللدةا المللم ميثللاق من جزءا
ّلم تؤمن الذي إلللى تنضللم دولللة كّل وتقّرها وتحترمه به وتس
ومللن الكفللري، الركللب هللذا مقدمللة في والسعودية ،الهيئة

قضللاةا ليسللوا نيالمنتخللب قضللاتها أن نقللول أن البللديهي
الثانيللة) (المللادةا نصللت - كمللا هم وإنما ،نيمسلم نيشرعي
لهللم المشللهود عينَّرشللُالم المحكمللة) (مللن (نظللاما مللن

النللزاعا فللي ُوالفصل ُالدولي!) والحكم القانون في بالكفاية
فللي كما الكفرةا، عينّالمشر هؤلءا ِأغلبية ِورأي بهوى يكون

بللرأي المسللائل جميللع فللي المحكمة ): "تفصل55 (المادةا
رجللح الصللوات تساوت وإذا الحاضرين القضاةا من الغلبية

هللذا مللواد فللي ّأن يللأتي فيمللا الرئيس"... وسللتعرف جانب
المتحللدةا المم في العامة للجمعية أن على ينّص ما الميثاق

دولللة لكللل وأن الميثللاق، مبللادئ انتهللك مللن كللل ِلتفص أن
إلللى والتحللاكم اللجللوءا ّحللق المتحللدةا المم لعضوية منتمية
الللدول من دولة كل تعهدت قد الدولية... بل العدل محكمة

تخضللع - بللأن بللالطبع السللعودية ضللمنها - ومللن العضللاءا
ًا تكون قضية أية في المحكمة لحكاما و كما ،)14(فيها طارف ه

المتحللدةا: المللم ميثاق والتسعون) من الرابعة (المادةا نص
علللى ينزل المتحدةا" أن "المم أعضاءا من عضو كل (يتعهد
ًا يكون قضية أي في الدولية العدل محكمة حكم فيها) طارف

أعضللاءا جميللع والتسللعون): (يعتللبر الثالثللة (المللادةا ونللص
ًا عضللويتهم المتحللدةا" بحكللم "المللم النظللاما فللي أطارافلل

الدولية). العدل لمحكمة الساسي

ّوها ٍتوحيد خلف تتستر التي الدولة فهذها ممسللوخ ٍمشلل
المتحللدةا المللم فللي الخللرى العضللاءا العالم دول جميع مع

الكفللري الساسللي ونظامهللا المحكمللة هذها إلى يتحاكمون
ًا ويعتبرون ل الللذي الميثللاق مللن جللزءا هو والذي فيه أطاراف

عليلله بالتصللديق إل المتحللدةا للمللم ِعضللو أي انضللماما يتللم

ّدوليللة) و(العلقللات العللدل لمحكمللة الساسللي (النظاما ) راجع(14 ال
 وغيرها.702ص صبري إسماعيل الدولية) للدكتور السياسية
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الكفللرةا اتهاَضللُق إلللى بنللودها... ويتحللاكمون بللالتزاما والتعهد
 -الثامنللة) (المللادةا نصللت كمللا-  بانتخللابهم تقللوما الللذين

علللى كل المن ومجلس المتحدةا المم في ُالعامة ُالجمعية
.)15(حدةا...

السللعودية مشللايخ ويتعللرف الموّحللد يتعللّرف أن بقي
المحكمللة هللذها تحكللم الللذي الساسللي النظللاما هللذا علللى

ويقللوما... وإلللى ويرتكللز يعتمللد القوانين أي وعلى بمقتضاها
ويرجع... يحتكم أيها

أما الللله؟ حللدود الللله؟ حكللم الللله؟ شللرعا هو هل ترى
)38( المللادةا وصللراحة وضللوح وبكللل هذا على تجيبنا ماذا؟

ُّددَُعوت ُنَّيُبَتالدولية... ف العدل لمحكمة الساسي النظاما من
الدوليللة المحكمللة هللذها تطبقهللا الللتي القللانون مصللادر

ها:ّنص وهذا الطاغوتية

فللي تفصللل أن المحكمللة  وظيفللة)1" ):38( مللادةا
ًًا إليهلا ترفلع التي المنازعات اللدولي القلانون لحكلاما وفقلل

:)16(الشأن هذا في تطبق وهي العاما،

وأمثالهللا الحكومللة هللذها نذالة من العجب أشد ليعجب المرءا ) إن(15
ومصللير قيللادهم يسلللمون كيللف بالسلللما تتمسللح الللتي الللدول من

كمللا فيهللم ليتحكمللوا الرذال لؤلئللك وشللعوبهم وعروشللهم دولهللم
ّنصارى الكلي النقياد هذا مثل فإن يشاؤون، المسلليطرين واليهود لل

ينتسللب الللتي العربيللة الشلليم حللتى لتأباها المنظمات هذها مثل على
تردعلله ل عقيللدته، مللن وانسلخ دينه عليه هان من ولكن هؤلءا، إليها

( المحكمة: ملادةا لتلك عبوديتهم من أمثلة وهاكَ… كرامة ول شيمة
ًا الحكم قانونها: (يكون ) من60 وعنللد للسللتئناف، قابللل غيللر نهائيلل

بتفسلليرها). المحكمللة تقللوما مللدلوله مللدى فللي أو معنللاها في النزاعا
ًا36( مادةا وانظر جميلع المحكملة وليلة - تشلمل1ونّصلها: ( ) أيضل

المسللائل جميللع تشمل كما المتقاضون، عليها يعرضها التي القضايا
فللي أو المتحللدةا المللم ميثللاق فللي خاصللة بصللفة عليهللا المنصللوص
فللي نللزاعا قيللاما حالة - في6… بها المعمول والتفاقيات المعاهدات

منها) أهل. بقرار النزاعا هذا في المحكمة تفصل المحكمة ولية شأن
النصللوص هذها تمنحها التي التلعب أبواب كثير.. فتأمل ذلك وأمثال

ّطغللاةا هللؤلءا عبودية وتأمل… المطلقة لمثللل قيللادهم وتسللليمهم ال
الهيئات! هذها

(نلللص الدولي للعدل الدائمة للمحكمة الساسي النظاما نص () إن16
المحكمللة بللالقول: "إن يكتفللي ) كللان1920  ديسللمبر16 في وضع

فّصللل فقللد اليللوما القائمللة الدولية العدل محكمة نص " أما…تطبق
هي المادةا تعددها التي المصادر أن صراحة ليبين أطاول بجملة المر

نفسها. الدولي القانون مصادر
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قواعد تضع التي والخاصة العامة الدولية أ) التفاقات
المتنازعة. الدول جانب من صراحة بها معترف

قللانون بمثابللة المعتللبرةا المرعية الدولية ب) العادات
الستعمال. تواتر عليه دّل

المتمدنة. المم أقّرتها التي العامة القانون ج) مبادئ

فللي المللؤلفين كبللار ومللذاهب المحللاكم د) أحكللاما
المم". مختلف من العاما القانون

التوحيد... دعاةا ... يا أرأيتم

الدوليلة إلى:التفاقيلات النزاعا عند إذن يكون التحاكم
وأحكللاما العامللة القللانون - ومبللادئ الدوليللة - والعللادات

والشرعا القانون هو - هذا القانونيين كبار ومذاهب المحاكم
،المحكمللة هللذها - فللي الللدول كللل الللدول إليه تتحاكم الذي
ًا الللدول هللذها ضللمن ومن الحرميللن!.. خللادما حكومللة طابعلل

هللو هللذا المزعللوما... أليللس التوحيللد يهدما ُمشايخ يا وهكذا
َلللْمُسللبحانه: { يقللل إليه.. ألم والتحاكم بالطاغوت اليمان َأ

ِزَل ُأنلل َوَمللا  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ُأن ِبَما  ْا  ُنو ُهْم آَم ّن أ
َ ُعُموَن  َيْز ِذيَن  ّل َلى ا ِإ َتَر 

ْا ُأِملُرو ْد  َقل َو ُغوِت  ّطلا َللى ال ِإ ْا  َكُمو َتَحا َي َأن  ُدوَن  ِري ُي ِلَك  ْب َق ِمن 
ًدا} ِعيلل َب ُهْم َضلللَلً  ّل ُيِضلل َأن  َطاُن  ْي ُد الّشلل ِريلل ُي َو ِه  ِبل ْا  ُفللُرو ْك َي َأن 

.]60[النساءا/

ّذب وتوحيللد َإيمللان اليللات هللذها فللي وجل عز الله فك
ّي إلللى تتحللاكم مادامت وأمثالها الدولة هذها مللن ٍطاللاغوت أ

الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشيخ العالم... يقول طاواغيت
حللول فتللواها فللي نفسللها السللعودية للدولة السابق المفتي
ّذب تحكيم (يزعمون) فكللل بقوله إيمانهم الله القوانين: "ك

وسلللم عليلله الللله صلللى النبي به جاءا ما غير إلى تحاكم من
بالله" أهل. لكفرها َبِوجُالم َاليمان بالطاغوت آمن فقد

المنازعللات تسللوية هيئة إلى الحكومة هذها تحتكم كما
ً وإليك العربية الخليج لدول التعاون مجلس في ًا مثال واحللد
ا) ي (نظامها من ّطلاغوت عللى َكْلّفَرُعالساسلي) (قانونه ال

ومللن النللزاعا عنللد ًمجتمعللة المجلس دول إليه تتحاكم الذي
ّدمتها وفي بل بينها (السعودية).  أعني)17()َّرقَالم (دولة مق

التعللاون، لمجلللس الساسللي النظللاما الثانية) من (المادةا ) نّصت(17
السعودية. العربية المملكة (الرياض) في مقّرها أن على
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تهذيب؛ الكواشف الجلية في كفر 
الدولة السعودية

وفتاويهللا توصللياتها الهيئللة التاسللعة): (تصللدر (المادةا
ًا: وفق

التعاون. لمجلس الساسي النظاما - لحكاما 

الدولي. - والقانون 

الدولي. - والعرف 

تقاريرهللا ترفع أن على السلمية الشريعة - ومبادئ 
لتخللاذ العلللى المجلس إلى عليها المطروحة الحالة بشأن

ًا) يراها ما .لأه مناسب

ا التوحيد! أرأيتلم دعاةا يا أرأيتم العلملاءا! كبلار هيئلة ي
ًا تختلف المزعوما.. ل التوحيد دولة دولتكم، هي هذها عن أبد

بهللا تتمسللح الللتي الله الخليج... شريعة طاواغيت من غيرها
توضللع دينكللم، عليكللم َسِللْبلَوت ُمَكلّلَضُِتول ُمَكِتْكسُِتل أمامكم

النزاعا: قانون وفصل التحاكم في القائمة.. يسبقها آخر في
ثم الكفري الدولي القانون الساسي) ثم (النظاما المجلس

ًا الفاسد الدولي العرف السلمية. الشريعة وأخير

ُها{يقول:  ذكرها جل الله ّدو َفُر ٍءا  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف
ِلَك َذ ِر  ِما الِخ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ُكن ِإن  َوالّرُسوِل  ِه  ّل َلى ال ًِإ ِويل ْأ َت َأْحَسُن  َو ْيٌر  .]59النساءا/  [سورةا}َخ

فللي يقولللون السعودية حكاما فيهم بما الخليج وطاغاةا
ّدوها شلليءا فللي تنللازعتم تشللريعاتهم: "إن نظللاما إلللى فللر

ًا الدولي والعرف الدولي والقانون المجلس الشريعة وأخير
ّكُروَن}{السلمية)  َذ َت ِليًل ّما  َق ِه  ّل َع ال َلٌه ّم ِإ أ

النمللل/  [سورةاَ
ُلللوَن}{ .]62 ِق ْع َت َفَل  َأ ِه  ّللل ُدوِن ال ُدوَن ِمن  ُب ْع َت ِلَما  َو ُكْم  ّل ُأّف 

.]67النبياءا/ [سورةا )18(

ا تقولون فما السلنة! ويلا علملاءا ويلا التوحيلد دعلاةا ي
ملن مخلرج ٌأكلبر ٌشلركَ أما هلذا ٌالعقيلدةا؟! أمعصلية حملاةا
ّلة؟ الم

سفاهة بين بعدما قالها إبراهيم أن كتابه في وجل عز الله ) أخبرنا(18
هنللا نعنيهللا التي والعبادةا… الله دون من ومعبوداتهم قومه طاواغيت

الدوليللة وقللوانينهم تشللريعاتهم فللي الشلليطان أوليللاءا طااعللة هللي
وغيرها.
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العلللم طالبللة صللغار علللى ىيخفلل ل والللله هذا مثل إن
ً والعلماءا. العلم إلى ينتسب عّمن فضل

(الشللريعة يضللعوا لللم أنهللم إخواني يا فثقوا هذا، ومع
ًا والتللدليس، للتلللبيس إل يللذكروها السلمية) ولم ل تلبيسلل

القلللوب... وإل فْلللُوغ البصللائر يْللمُع علللى إل والله يخفى
والرض، السللماوات ِجبللار َشللريعة َيسللاوي أن ُقبلللَي فهللل

ّنصارى، اليهود عقول زبالت ِوقوانين ِبشرائع في ٌإنسان وال
ً ولشللرعه الللله لدين ٍوتوقير ٍتعظيم ُذّرةا قلبه أن عللن فضللل

ّدما الركللب مللؤخرةا فللي يجعلهللا القللوانين تلللك عليهللا ويقلل
الفاسدةا... والعراف الفاجرةا

ّنهم هب ثم )19(المللادةا هللذها فللي الللترتيب يقصدوا لم أ

ًا ذلك فإن كفللار أرأيتللم الشللركَ دائللرةا مللن يخللرج لللم أيضلل
الخللرى الربللاب رب هللو الللله يعتللبرون يكونوا ألم قريش،

ّنهللم اللهللة تلكللم مللن أكللثر فيعظمللونه المزعومللة؟.. ولك
التلبية: في قائلهم كقول معه يشركونها

ًا إل  لك شريك ل لبيك*  ملك وما تملكه  لك هو شريك
*

ّنهم هؤلءا، أتباعهم فكذلك الللترتيب يقصدوا لم إنو فإ
ّدموا لللو المادةا...بل هذها في والتأخير والتقديم الشللريعة قلل
ّول في وجعلوها السلمية معهللا أبقوا ولكن إليه يتحاكم ما أ

الللدولي... فللإن والعللرف الللدولي والقانون المجلس قانون
ًا الشللركَ دائرةا من يخرج لم هذا فللي الطاعللة (شللركَ أيضلل

التشريع).

ّهللاُر{ َق ْل ُد ا َواِحلل ْل ّلللُه ا ِما ال َأ ْيللٌر  ُقللوَن َخ َفّر َت َبللاٌب ّم َأْر ؟}َأ
]39[يوسف/

الشلللريعة، بعلللض تحكيلللم فلللي صلللدقوا للللو فحلللتى
هللو هللذا فللإن.. والعللراف القوانين تلك مع لها واستسلموا

بعينه... الشركَ

فللي تعللالى الللله رحملله تيميللة ابن السلما شيخ يقول
ًا الله يقبل ل السلما، دين هو الدين فتاويه: "وهذا غيرها، دين

للله استسلللم فمللن وحللدها لللله الستسلما يتضمن فالسلما

الترتيب. تقتضي ل الواو بأن المشايخ بعض لهم يرقع ) فقد(19
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ًا، كان ولغيرها ًا كان له يستسلم لم ومن مشرك عن مستكبر
.20 كافران" اهل عبادته عن والمستكبر والمشركَ عبادته،

ِه{تعالى:  قال َلي َع ّلُه  ْد َحّرمَا ال َق َف ِه  ّل ِبال ِركَْ  ُيْش ّنُه َمن  ِإ
ّنَة} ْلَج ].72المائدةا/ [سورةاا

ْغِفلُر{سبحانه:  وقال َي َو ِه  ِب ُيْشَركََ  َأن  ِفُر  ْغ َي ّلَه لَ  ِإّن ال
ْثًمللا ِإ َتللَرى  ْف ِد ا َق َف ِه  ّل ِبال ِركَْ  ُيْش َوَمن  َيَشاءا  ِلَمن  ِلَك  َذ ُدوَن  َما 

ِظيًما .]48المائدةا/  [سورةا}َع

ْا{ تعالى وقال ُنللو ُهللْم آَم ّن أ
َ ُعُمللوَن  َيْز ِذيَن  ّل َلى ا ِإ َتَر  َلْم  َأ

َلى ِإ ْا  َكُمو َتَحا َي َأن  ُدوَن  ِري ُي ِلَك  ْب َق ِزَل ِمن  ُأن َوَما  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ُأن ِبَما 
َأن َطاُن  ْي ُد الّشلل ِريلل ُي َو ِه  ِبلل ْا  ُفللُرو ْك َي َأن  ْا  ُأِمللُرو ْد  َقلل َو ُغوِت  ّطا ال

ًدا ِعي َب ُهْم َضلَلً  ّل .]60النساءا/  [سورةا}ُيِض

اليللة هللذها: (21الللله رحملله العقل حمللود الشلليخ قللال
هُللمَّكُحي أو الطللاغوت إلللى يتحللاكم من ّأن في ٌنص الكريمة

أنهللم يزعمللون{ :تعللالى قوله بدليل اليمان عنه انتفى فقد
اليمللان ادعائهم عن ّرعب لما حقا مؤمنين كانوا لو  إذ}آمنوا

اليمللان حقيقللة انتفللاءا علللى ّدل بللالزعم عللبر فلما بالزعم،
بلله يكفللروا أن أمللروا وقللد{ تعللالى قللوله في ّأن كما بالله،
عللى أيضللا ٌدليلل ً}بعيللدا ًضللل يضلللهم أن الشيطان ويريد
إلللى تحللاكم مللن ُكفللر ويتضللح عنهللم، اليمللان حقيقة انتفاءا

ّكمه أو الطاغوت ذكللر وقد الية، هذها نزول سبب بمعرفة ح
مللن ٍرجللل بيللن كللانت أنهللا الية نزول سبب أن المفسرون

اليهودي: نللترافع فقال ،ٌخصومة اليهود غير من َوآخر اليهود
بللن كعللب إلللى نللترافع الخللر: بللل وقللال الللله، رسللول إلى

الشللعبي: كللان وقللال اليللة، هذها فنزلت اليهودي، الشرف
فقللال خصللومة، اليهللود مللن ورجل المنافقين من رجل بين

الرشللوةا، يأخللذ ل أنلله عللرف محمللد، إلللى اليهودي: نللترافع
يأخللذون أنهللم لعلملله اليهللود، إلللى المنللافق: نتحللاكم وقال

إليلله، ويتحاكمللا جهينللة، فللي كاهنللا يأتيللا أن فاتفقا الرشوةا،
الثللر وهللذا ،}اليللة. يزعمللون.. الللذين إلى تر ألم{ فنزلت

شللواهد للله أن إل ضللعف فيه كان وإن الشعبي عن المروي
هلذها نلزول بسبب الستشهاد ووجه ،هيّوتقو تعضدها ًمتعددةا

الخطللاب بللن عمللر فيها: أن ذكروا من وردةا كفر على الية
صلللى النبي بحكم يرض لم الذي الرجل قتل عنه الله رضي

قتله. لما مرتدا يكن لم فلو وسلم، عليه الله

).28/23(  الفتاوى)(20
الوضعية. القوانين تحكيم في  فتوى)(21
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إلللى قللال: اختصللم أنلله الزبير بن عروةا عن روي كما
لحللدهما، فقضللى رجلن وسلللم عليه الله صلى الله رسول
فقال عنه، الله رضي عمر إلى عليه: ردنا قضى الذي فقال

عمللر، إلللى انطلقللوا نعللم وسلللم: عليلله الله صلى الرسول
ابللن للله: يللا قضللى الللذي قللال عمللر، تيللاأ فلمللا فانطلقللا،

وإن لي، قضى وسلم عليه الله صلى الرسول الخطاب: إن
الللله صلللى الللله رسللول إليك فردنا عمر إلى قال: ردنا هذا

فقللال هعليلل قضللى للللذي عمر: أكللذلك؟ فقال وسلم، عليه
فخللرج بينكمللا، فأقضي أخرج حتى عمر: مكانك فقال نعم،

فقتله. عمر إلى ردنا قال الذي فضرب سيفه على مشتمل

فللي يقدح ل القصة سياق في الحاصل الختلف وهذا
ِقيللَل {تعللالى: قللوله في أن كما التعدد، لحتمال ثبوتها َذا  ِإ َو

ِقيَن ِف َنا ْلُم ْيَت ا َأ َلى الّرُسوِل َر ِإ َو ّلُه  َأنَزَل ال َلى َما  ِإ ْا  ْو َل َعا َت ُهْم  َل
ًدا ُدو َعنَك ُص ّدوَن  صللد من أن على دللة ]61} [النساءا/َيُص

ّكم عنه وأعرض ورسوله الله حكم عن منللافق، أنه غيرها فح
.) اهلكافر والمنافق

الرابع الناقض
ُة ُتهم الكفار موال ومحب

ُتهم المسلمين على ونصر
ً ليدعا بما ثبت فقد هللذها طاللواغيت تللولي للشك مجال
ليل بذلك يصرحون فهم وأخوتهم ومحبتهم للكفار الحكومة

وخطابللاتهم وبيانللاتهم إعلمهللم فللي بلله ويجهللرون نهللار،
دول يسللمون فهللم مناسللبة، ولغيللر لمناسبة عليه ويؤكدون

عمللق إعلن مللن يتحرجللون ول الصللديقة، بالللدول الكفللر
ل بمكللاٍن الرسللوخ مللن أنها ويؤكدون بينهم الودية العلقات
ٌد يستطيع يعايشلله أمللٌر وهللذا فيلله، يللؤثر أو يزحزحلله أن أح
ٍما كللّل النللاس َفللّك يكللاد ل فللإعلُمهم يللو ْن هللذها ترديللد عللن َي

خللائن رسللالة ذلللك أمثلللة ومن الناس بين ونشرها المعاني
بللوتين) (فلديمير الروسي الرئيس بها يهنئءا التي الحرمين

للدولللة رئاسللته تسللتمر بهللا الللتي النتخابللات فللي بفللوزها
بيللن الحللرب فيلله كانت الذي الوقت في للسلما، المحاربة

ّدها على الروس وبين الشيشان المسلمين هللذها فتأمللل أش
مللوادةا فللي والصللراحة الوضللوح مللن فيهللا ومللا الرسللالة
الكافرين:
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بوتين؛ فلدييمير الرئيس (فخامة

جمهوريللة برئاسللة النتخابللات فللي فللوزكم نبللأ تلقينللا
روسلليا شللعب ثقللة علللى نهنئكللم   إذ ونحن التحادية، روسيا

َد     الصللديق ولشللعبكم لكللم لنرجو وبقيادتكم بشخصكم مزيلل
ً قيللادتكم تكللون أن لنأمللل وإننللا والزدهللار     التقللدما عللامل

الللوقت فللي نتطلللع كمللا الللدوليين والسلما المن لستقرار
وشعبينا. بلدينا بين العلقات ونمو تطور إلى ذاته

.22والسداد) التوفيق لفخامتكم راجين

ُةا الدوللللة حكلللاما ملللن الطلللواغيت هلللؤلءا ومظلللاهر
علللى إل يخفللى ل ممللا المسلللمين علللى للكفللار السللعودية

المريكيللة الصللليبية الطللائرات كللانت فقللد والبللله الحمقى
المسلللمين لتضرب العرب جزيرةا في قواعدهم من تنطلق

والقنابل والصواريخ السلحة بأنواعا والعراق أفغانستان في
أهللل كان وقد وتعذب، وتفتك وتهدما وتجرح لتقتل المدمرةا
ُتهمون التوحيد علللى ويفللترونه المللر هللذا يختلقللون بللأنهم ي

الطلواغيت هؤلءا ألسنة الله - فأنطق - زعموا التوحيد دولة
المنللافقين مللن لهللم المعتللذرين علللى الطريللق يقطللع بمللا

الصللليبيين دولللة فللي سللفارتهم فأصللدرت السللوءا وعلمللاءا
كللامل وسأوردها المقدمة في إليه أشرُت الذي البيان أمريكا
فيه: جاءا ومما الكتاب هذا بآخر ملحقا

العربيللة المملكللة حكومة اتخذت  سبتمبر،11 ومنذ( 
العلالمي. وفيملا الرهلاب لمحاربة إجراءاات عدةا السعودية

تصريحات من مأخوذةا الجراءاات هذها على مادية أمثلة يلي
المريكيللة، الدارةا فللي ومسللؤولين السللعوديين، للقللادةا

جميعهللا تؤكللد رسمية، إعلمية وإصدارات صحفية ومقالت
حكومللة بللذلتها الللتي الرهاب على الحرب في الجهود على

مللا الملخللص التقريللر السللعودية. ويشللمل العربية المملكة
:يلي

.الدولي التعاون) 1
.بهم المشتبه مع والتحقيق العتقال) 2
.الخيرية الجمعيات بخصوص اتخاذها تم إجراءاات) 3
.بالرهاب بارتباطاهم للمشتبه الممتلكات تجميد) 4

السادسللة  / السللنة11601 العللدد الريللاض  جريللدةا)(22
 مللارس29/   هللل1420 الحجللة  ذو23 الربعللاءا والثلثللون/

ما.2000
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.الرهاب لمكافحة وتنظيمية قانونية إجراءاات) 5
.)بالرها بمكافحة مرتبطة أخرى مبادرات) 6

المتأمللل إن: (23كاتبيها قول النصيحة مذكرةا في وورد
أتي:ي ما يلحظ الخارجية علقاتنا في

تحارب التي للدول والمعنوي المادي الدعم  تقديم)1
سللوريا مثل بصيرةا على الله     إلى     الدعوةا     نشر     وتمنع الدعاةا

تربطهللا ل أخللرى ٍلجهات أو الجزائر، في الجديدةا والسلطة
بالمملكة. ظاهرةا مصالح

مللع المملكللة سياسللة تتعللارض أل علللى  الحللرص)2
ود التي الغربية النظمة مصالح ويتضلح للسللما، العلداءا تق

غللالب فللي المريكيللة المتحللدةا الوليللات مجللاراةا فللي ذلك
عمليللة نحللو النللدفاعا مثللل والقللرارات والعلقات المواقف

.)اليهود مع السلما

هللذا فللي السللعودية الحكومللة وقللوعا ثبللت هذا وبمثل
 السلما من العبد به يخرج الذي الذنب

َد{تعالى:  قال  ُهللو َي ْل ْا ا ُذو ّتِخلل َت ْا لَ  ُنللو ِذيَن آَم ّللل َهللا ا ّي أ
َ َيا 

ُكللْم ُهم ّمن ّل َو َتلل َي َوَمللن  ْعللٍض  َب َيللاءا  ِل ْو َأ ُهْم  ْعُض َب َياءا  ِل ْو َأ ّنَصاَرى  َوال
ِلِميَن ّظللا ْومَا ال َقلل ْل ِدي ا ْهلل َي ّلللَه لَ  ِإّن ال ُهللْم  ْن ّنُه ِم ِإ  [المائللدةا/}َف

ِماسبحانه: ( وقال ]،51 ْو َيلل ْل َوا ِه  ّل ِبللال ُنللوَن  ْؤِم ُي ْوًمللا  َق ُد  َتِجلل َل 
ْو َأ ُهْم  َبللاءا ُنوا آ َكللا ْو  َللل َو َلُه  َوَرُسللو ّلللَه  ّد ال ّدوَن َمْن َحا َوا ُي ِر  اْلِخ
ِهُم ِب ُلللو ُق ِفللي  َتللَب  َك ِئللَك  َل ْو ُأ ُهْم  َت َعِشيَر ْو  َأ ُهْم  َن َوا ِإْخ ْو  َأ ُهْم  َناءا ْب َأ
َهلا ِت َتْح ِري ِملن  َتْج ّناٍت  ُهْم َج ُل ْدِخ ُي َو ْنُه  ِبُروٍح ّم ُهم  َد ّي َأ َو ِْليَماَن  ا
ِئللَك َل ْو ُأ ْنللُه  َع َوَرُضللوا  ُهللْم  ْن َع ّلللُه  َها َرِضللَي ال ِفي ِديَن  ِل َهاُر َخا ْن ْل

َ ا
ِلُحللوَن ْف ْلُم ُهللُم ا ِه  ّللل ِإّن ِحللْزَب ال َأَل  ِه  ّللل  [سللورةا}ِحللْزُب ال

ِذيَن وقال ]،22المجادلة/ ّل َوا َفُروا تعالى: { ُهْم َك ْعُض ُءا َب َيللا ِل ْو َأ
ْعٍض ُها ِإّل َب ُلو َع ْف ُكْن َت َنٌة َت ْت َْلْرِض ِفي ِف ٌد ا َفَسا ِبيٌر} [سللورةا َو َك

].73النفال/

ملن اليللة: (فللإّن تفسللير فللي الطللبري جرير ابن قال
ّلتهم، دينهم أهل من فهو المؤمنين على ونصرهم تولّهم وم

ّنه ّلى ل فإ ًا متوٍل يتو ّ أحللد عليله هللو وملا وبللدينه بله وهللو إل
وسللخطه خالفه ما عادى فقد دينه ورضي رضيه وإذا ،ٍراض
.24ه)َحكم هُحكم وصار

الخارجية. العلقات واقع-  الخارجية  العلقات)(23
6/277  التفسير)(24
11/138 المحلى: )25(
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ٍما ابن قال  تعللالى قللوله أن : "صللح25الللله رحملله حللز
َوَمْن ُهْم { ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم} إنما َف ْن أنه ظلاهرها عللى هلو ِم ب
مللن اثنللان فيلله يختلللف ل حللق وهذا الكفار، جملة من كافٌر

المسلمين". 

ِإّل تعللالى قللوله : "ومعنللى26الله رحمه كثير ابن قال }
ُها ُلللو َع ْف ُكللْن َت َنللٌة َت ْت َْلْرِض ِفللي ِف ٌد ا َفَسللا ِبيللٌر} أي: إن َو لللم َك
فللي فتنللٌة وقعللت إل و المللؤمنين وتوالوا المشركين تجانبوا

بالكللافرين المللؤمنين واختلط المللر التبللاس وهللو النللاس؛
ٌد الناس بين فيقع منتشٌر".  فسا

الوهللاب عبللد بللن محمللد المللاما المجللدد الشيخ وذكر
أعظلم ملن أّن عللما: (27فقلال السللما نلواقض الله رحمه

المشللركين عشللرةا:... الثللامن: مظللاهرةا السلللما نللواقض
َوَمللنتعللالى: { قللوله والللدليل المسلللمين علللى ومعاونتهم

ِلِميَن ّظللا ْومَا ال َق ْل ِدي ا ْه َي ّلَه لَ  ِإّن ال ُهْم  ْن ّنُه ِم ِإ َف ُكْم  ُهم ّمن ّل َو َت }َي
]).51المائدةا/ [سورةا

: "فذكر28الله رحمه الله عبد بن سليمان الشيخ وقال
أنزل وما والنبي بالله لليمان منافيٌة الكفار موالةا أن تعالى
ٍر كوُن ذلك سبَب أن أخبر ثم إليه، ولللم فاسللقين، منهللم كثي

ٍر حال وهكذا يخف، لم ومن الدائرةا خاف من بين يفّرق كللثي
فّجللر فاسللقون، منهللم كللثير ردتهم قبل المرتدين هؤلءا من
مللن بللالله نعللوذ السلما، عن والردةا الكفار موالةا إلى ذلك

ذلك".

فللي مسلللم كللل فليعلم شاكر:" أل أحمد الشيخ وقال
السلللما أعللداءا مللع تعللاون إذ أنللهالرض:  بقاعا من بقعة أي

وأحلفهللم والفرنسلليين النجليز , من المسلمين مستعبدي
فلللم سللالمهم , أو التعللاون أنللواعا مللن نوعا , بأي وأشباههم
أو بللالقول ينصللرهم أن عللن ًفضللل اسللتطاعا، بمللا يحللاربهم

ًا فعل إن , إنه الدين في إخوانهم على العمل ذلللك مللن شيئ
تيمللم أو ٍغسللل أو ٍبوضللوءا تطهر , أو باطالة فصلته صلى ثم

ًا صللاما أو , باطال فطهورها , أو باطاللل فصللومه ًنفل أو فرضلل

2/331  التفسير)26( 
 91الشخصية:   الرسائل)27(
8/129 الدرر )28(
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26
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صللدقًة أخللرج , أو ًمفروضللة ًزكاةا أدى , أو ٌباطال هّفحج ّحج
ًا عبللادةا بأي لربه تعبد , أو عليه ٌمردودةا ٌباطالة فزكاته تطوع
ذلللك مللن ٍشلليءا فللي للله ليس عليه، ٌمردودةا ٌباطالة فعبادته

والوزر. الثم فيه عليه بل أجٌر

:مسلم كل فليعلم أل

, مللن عمللله حبللط الدنيءا المركب هذا ركب إذا أنه 
ةاِّدالر هذها حمأةا في يرتكس أن قبل لربه بها تعبد ٍعبادةا كل

حقيللق ٌمسلللم بها يرضى أن الله , ومعاذ لنفسه رضي التي
اليمللان بأن ذلك وبرسوله؛ بالله يؤمن العظيم الوصف بهذا

بللديهي هللو كمللا , قبولهللا وفللي عبللادةا كللل صحة في ٌشرط
ٌد فيلله يخللالف ل بالضللرورةا، الللدين مللن ٌمعلللوما مللن أحلل

.29المسلمين)

د الشيخ وقال  ه عب ن الل د ب ب": 30حمي ن فيج ويتعي
ٍم كل على العلمللاءا قللررها مللا يعللرف أن لنفسلله ناصٍح مسل

والموالةا. التولي بين الفرق من الله، رحمهم

وإظهللار الكلما، ليللن مثللل الله: الموالةا رحمهم قالوا
مللن ذلللك أشللبه ومللا الللدواةا، لياثللة أو البشاشللة، من شيءا

دينهللم، ومللن منهللم الللبراءاةا إظهللار مللع اليسلليرةا، المللور
الللذنوب، كبللائر مللن كبيرةا مرتكب فهذا منه، بذلك وعلمهم

خطر. على وهو

والنصللرةا عليهللم، والثنللاءا إكرامهللم، التولي: فهو وأما
الللبراءاةا وعللدما والمعاشرةا، المسلمين، على والمعاونة لهم

ًا، منهم عليلله تجللرى أن يجللب فللاعله، مللن ردةا فهللذا ظاهر
وإجمللاعا والسنة الكتاب ذلك على دل كما المرتدين، أحكاما
بهم". المقتدى المة

التفسير  عمدةا)(29
15/479  الدرر)(30
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لخلصةا
ّدما فيملا الملر خلصة ّللله، تقل أن الموحللد يعلرف أن ك

بالسلللما تتمّسللح ... الللتيَالكللافرةا َالخبيثللة َالحكومللة هللذها
ديلن ملن خرجلت قلد هللي إذ ذللك، فللي ٌوشريعته... كاذبلة

ّلة ومن السلما مللا أهمهللا مللن شللتى ٍأبللواب من وحيدتال وم
يلي:

إليها. والتحاكم القوانين ُوتحكيم ُ تشريع:الول- 

الشللرقيين الكفللار مللن الللله ِأعداءا ُ موالةا:الثاني- 
علللى أما البللاقين العللرب أما الخليجييللن ًسللواءا والغربييللن،

ّلهللا المتحللدةا المللم مستوى طاريللق عللن معهللم والتعللاون ك
معهللم والصللداقة والحللب والمللودةا الخللوةا روابللط توثيللق

.والنصرةا بالتأييد وتوليهم

أوليللائهم وقللوانين قللوانينهم مللن بأدلللة ذلك كل تقدما
وأقلللوالهم ونصوصلللهم واتفاقيلللاتهم معاهلللداتهم وملللن

علللى ألفللت الللتي وأحبللابهم أنصللارهم وكتللب وتصللريحاتهم
تقدما. مما ذلك وغير والثناءا المدح سبيل

واضحة صريحة وأقوال واتفاقيات وقوانين تصريحات
التوحيللد عللادى مللن بكفللر ٍكامل ٍعلم وعن التأويل تحتمل ل

ّهللال يقللال أن يرضللون ل هللم إذ ونقضلله وحللاربه عنهللم: ج
ًا ويفتخللرون يعلنللون وهللم كيللف بالتوحيد، ّنهم دوملل أهللل بللأ
حقيقي.. ٍإكراها التوحيد! وبل وحماةا التوحيد ودولة التوحيد

ّنهللم يقال وكيف ويعلنللون يصللّرحون وهللم مكرهللون أ
ّنهللم بأنفسللهم، ويفتخللرون دول ملن لدولللة خاضللعين غيللر أ

أو تللؤثر ل حكللومتهم وأن ٌمسللتقلة ٌدولة دولتهم وأن العالم،
مللع علقاتها وإنما العالم حكومات من ٌحكومة عليها تسيطر
لجللل ٍمشللتركَ ٍوتعللاون ٍصداقة ُعلقات هي وأمثالها أمريكا

تحللت ول ٍلحللد تللابعين ليسللوا وأنهللم البلللدين، كل مصللالح
.)31(غيرها ول أمريكا ل ٍأحد ِوإكراها ِونفوذ ِسيطرةا

أقوال من المثال سبيل على خذ كثيرةا، التصريحات هذها ) وأمثلة(31
(فهد): 

ًا نخشى "ل العللزةا رب إل علينللا فضللل لحللد وليللس الحمد ولله أحد
وأن رأسلله يرفللع أن يسللتطيع مللواطان قللوله: "أي وكذا لله والجلل

نبنللي بآخر، أو بشكل كانت دولة لي التزامات بأي مرتبط غير وطانه
يكللون ل أن حللدود فللي المشتركة، مصالحنا على الدول مع صداقتنا
أن أراد السللعودية! ومللن العربيللة المملكللة فللي لجنبي قدما موضع

)25(والجهاد التوحيد منبر
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...ٌبواح ٌكفر فهذا

الله... مع ٌتشريع- 

القانونية... للطواغيت ٌوتحاكم- 

الللدين أعللداءا مللن لوليائهللا ٌومللودةا ٌونصللرةا ّوتللول- 
والغربيين... الشرقيين

ٍ.إكراها ... وبل ٍجهل ... وبلٍتأويل بل هذا كّل

ً السللاس هذا على معنا يتعامل ً أهل للله يكللون أن أراد ومللن وسللهل
السلللمية! نقللول العقيللدةا نطاق عن يخرج توجيه أي أو قدما موضع

بالمدينللة السلللمية الجامعللة فللي له كلمة السلمة". أهل. من مع له
لمشللروعا التذكاريللة اللوحللة عللن السللتار إزاحللة بمناسللبة المنللورةا
فتأمللل كللثير ذللك وأمثلال...لل 1405  صلفر8 الخميس يوما الجامعة

فهللو مكللرها غيللر أنلله يصرح هو… الخر أحد) وقوله نخشى (ل قوله
ّطللواغيت إلللى ويتحللاكم يشرعا إذن مللن ويمكنهللم الكفللار ويللوالي ال

كل ويعمل وكرما بسخاءا لهم ويسّخرها وأموالهم، المسلمين خيرات
ًا تقدما مما يعمله ما ّفللر مللن إكللراها أو خشللية دون مختللار أحللد.. فيك

المطموسللة الللدعاةا مللن وكللثير السللوءا بنفسلله. ومشللايخ نفسلله
الللذي الشللأن صللاحب نصدق؟ مكرها! فمن هو يقولون: ل بصائرهم
أيللن قللوما يللا ؟المجللانين هللؤلءا أما… نفسلله عللن ويتكلللم يعللترف

تهرفللون الللذي هذا واستضعاف إكراها أي لكم؟ جرى ماذا عقولكم؟
ظل تحت الجزيرةا توحيد (كعيد الستقلل بأعياد المكرها أيحتفل به؟

ّبللل ويرصللد المستضللعف أينكللل وسلللطانهم)؟ حكمهم ويسللجن ويك
أي وطاغيللانه؟ بللاطاله يهللدد مللن ولكللل للللدعاةا ويكيللد ويحللارب

احبه يمللك اللذي هلذا استضعاف والملن والمخلابرات الجيلوش ص
القللوةا مقومللات مللن ذلللك وغيللر والبترول والسلح والمال والعلما

الكللراها مللن هللذا كللان إن الزمللان؟ هللذا فللي الللدنيوي والتمكيللن
مسللتحيل وهللو هذا صح وإن ،…السلما عقولكم فعلى والستضعاف

ًا دفللة عللن والتخلي الستقالة من يمنعهم الذي ذا وعقلً- فمن شرع
إن النللار عللذاب من لينجوا ويستحقه، له يصلح لمن وتسليمه الحكم
العقللل فللي العافيللة نسللألك إنا بالستضعاف؟! اللهم يعتذرون كانوا

ّلها... إن والمور والجسد ل مللن بلله يهللرف الللذي الكلما هذا معنى ك
ًا أن معناها، يعرف فللي مكرهيللن معذورين كانوا كافة والعرب قريش
ّلللة ثتللهْعِب يوما كانوا فقد وسلم، عليه الله صلى للنبي اتباعهم عدما أذ

ّلم قلد متنلازعين، وشللراذما صلاغرين، للفللرس قيلادهم ملللوكهم سل
}.أرضنا من نتخطف معك الهدى نتبع إن وقالوا{ والروما،

بققأنهم تعققالى الله وصفهم قد موحدون، يا المستضعفون
ً يهتدون ول حيلة يستطيعون ل الدولللة هذها واقع ! فهلسبيل

بكل هذا ينفون  إنهم... كذلك؟.الله.. عباد على المتسلطة المتجبرةا
ّوفهم بعدما يفتخرون بل حال، يظهرونلله مللا لحد! هذا وخضوعهم تخ

بالظاهر. مأمورون ونحن دوما"،

)26(والجهاد التوحيد منبر
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الفتنة من المخرج
وأمثالهللا الخبيثللة الدولللة هذها من الموقف إذن... فما

غربية؟ أما كانت المرتدةا... شرقية الحكومات من

وجاهللدوا هلاجروا والذين آمنوا الذين إن{تعالى:  قال
}رحيللم غفور والله الله رحمة يرجون أولئك الله سبيل في

].218/البقرةا [سورةا

ُكلوَن{... والجهلاد) (الهجلرةا إنه: َت ّتلى لَ  ُهْم َح ُلو ِت َقلا َو
ّله} ِل ّلُه  ُك ّديُن  ُكوَن ال َي َو َنٌة  ْت .ِف

ّيللن بللل هملً، يتركنللا لللم وجل عز فالله الموقللف لنللا ب
وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح فقد بيان، َأحسن

المللور لللولةا والطاعللة السللمع علللى أصللحابه بللايع أنلله
بللن عبللادةا يرويهللا الللتي البيعللة هذها في المسلمين... وجاءا

وغيرهمللا: ومسلم البخاري في كما عنه الله رضي الصامت
ًا تروا أن إل أهله المر ننازعا ل "وأن ًا كفر مللن عنللدكم بواح
برهان". فيه الله

ُكللوَن{تعالى:  وقال َي َو َنللٌة  ْت ِف ُكللوَن  َت ّتللى لَ  ُهْم َح ُلو ِت َقا َو
ّله} ِل ّلُه  ُك ّديُن  الللدين بعللض كان فإذا ]،39النفال/ [سورةاال

لله. كله الدين يكون حتى قاتلناهم سعود لل وبعضه لله

مجلللس لنظللاما وبعضلله لللله الللدين بعللض كللان وإذا
لمحكمللة أو المم هيئة لميثاق أو الجامعة لميثاق أو التعاون

مللن ذلللك غيللر أو الللدولي للقللانون أو العللدل! الدوليللة
لله.. كله الدين يكون حتى قاتلناهم الطواغيت

الللله توحيللد ُتحقيللق هُوهللدف القتللال هللذا فغاية وهكذا
والنبيللاءا الرسللل أجله من وبعث الخلق أجله من خلق الذي

ًا ً تحقيق كاملً. شامل

وطاللاغوت ٍدين كل من البراءاةا الله) تعني إل إله (ل إذ
ودين ِوشللرعه سللبحانه ِالله غير ٍومعبود ٍوقانون ٍومنهج

ِِِِلل
ِِِِ
ها...ِ

اليمان. أهل وموالةا الشركَ أهل وعداوةا
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سلناما ذروةا هلي والعلداوةا البراءاةا هذها مراتب وأعلى
يصللير ل الللتي الللله) وأدناهللا سللبيل فللي (الجهللاد السلللما
ًا النسان عبللادته وعدما الطاغوت، اجتناب هي بدونها مسلم

ِفللي{تعللالى:  تأييدها... قال أو نصرته أو وتوليه َنللا  ْث َع َب ْد  َقلل َل َو
ُغوَت ّطا ْا ال ُبو ِن َت َواْج ّلَه  ْا ال ُدو ُب ْع َأِن ا ٍة ّرُسولً  ُأّم } [سللورةاُكّل 

.]36النحل/

عن الشجعي مالك أبي عن صحيحه في مسلم وروى
إل إللله ل قال قال: "من وسلم عليه الله صلى النبي أن أبيه
وحسللابه ودملله مللاله حللرما الله دون من يعبد بما وكفر الله
الله". على

ّدعى من كل فليس ًا ولو إليه انتسب أو التوحيد ا اسلم
مللن ويكللون ودملله مللاله - يحللرما الخبيثللة الدولللة - كهللذها

مللن يعبللد ما بكل ُرفْكَي حتى كذلك يكون ل الموحدين... بل
... أماٍدعاءا أو ٍذبح أو ٍسجود َعبادةا سواءا منه أويتبر الله دون

فللي بللالله اكَرشللإ.. فالٍوتحللاكم ٍواستسلللما ٍتشللريع َعبللادةا
.عبادته في به الشراكَ من حكمه

عبللد بللن محمللد الشلليخ النجدية الدعوةا إماما قال وقد
ًاّمعل تعلالى الله رحمه الوهاب هلذا: مسللم حلديث عللى قل
لللم الللله" فللإنه إل إللله "ل معنللى يللبين مللا أعظم من "وهذا
ًا بها التلفظ يجعل معناها معرفة ول بل والدما، للمال عاصم

اللله إل يلدعو ل كللونه ول بل بذلك، القرار ول بل لفظها مع
ا الكفلر ذلك إلى ُيضيف حتى وحدها اللله، دون ملن ُيعبلد بم
ودمه" أهل. ماله يحرما لم ّدترد أو شك فإن

ّللله؟ هذا بعد قولكم السلما! والتوحيد! ما علماءا فيا ك
فلي وشلاركَ الدولية، بالقوانين آمن ْنَم ُومال ُدما يحرما هل

منهللا أتللبر ول بهللا يكفللر ولم عليها، َوصادق هاََعوتاب تشريعها
ونصللرهم أهلهللا جللالس بللل اجتنبهللا؟ ول أوليائهللا ومللن

وقضللاتهم محاكمهم إلى وتحاكم والمال بالنفس وظاهرهم
ّد بقلللوانينهم فيللله ليفصللللوا إليهلللم والخلف النلللزاعا ور

الباطالة؟ وتشريعاتهم

التعللاون مجلس بقوانين آمن ْنَم ُمال أو ُدما ُيحرما هل
ًأمنيللة ٍنصللرةا ِمعاهللدات الخليج طاواغيت مع وعقد الخليجي

ّدةا َوأواصللر ًواقتصللادية ّبللة ٍمللو لهللم ٍ... وحمايللةٍوإخللاءا ٍومح
بها؟ يكفر أو منها يتبّرأ ولم وقوانينهم ولنظمتهم
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الجامعلة ميثاق دين في دخل ْنَم ُمال أو ُدما ُيحرما هل
وقللوانينهم أنظمتهللم عللن ودافللع طاواغيتهللا ووالللى العربيللة

والمال؟ بالنفس ونصرهم

ًا أمسللى قللد كللله، تقللدما بعللدما والله المر إن واضللح
(والللله) يخفى يعد النهار... ولم رابعة في الّشمس كوضوح

أضّل.. بل كالنعاما هم ومن البصائر عميان على إل

ًا أظهللر إذا الحللاكم أن علللى العلمللاءا نللّص فقللد وأخير
وتغييللرها وتبللديله وعزللله عليلله القيللاما فيجللب البللواح الكفر
ً توحيدها وتحقيق الله شرعا لقامة علللى قللوي  فمن)32(كامل

والعقوبللة، الثللم فعليلله داهن ومن ،والمثوبة الجر فله ذلك
للكفلر الركلون وعلدما ،الهجرةا عليه وجبت عنه ضعف ومن

ًا، بجهللادهم النفللس تحللديث بللل ،وحكومللاته وتربيللة دوملل
النبي عن صّح فقد نفوسهم، في وغرسه ذلك على الذراري

ولللم ُيغللز ولللم مللات قللال: "مللن أنلله وسلم عليه الله صلى
ّدث مسلم.  النفاق". رواها من شعبة على مات نفسه به يح

فللي ٍأحلما َمجللّرد ليللس بالجهللاد النفللس وتحللديث 
الللله ّذما فقللد والتللدريب، عللدادإلل دافللع هللو بللل المنللاما،

الجهللاد، عللن لقعللودهم يعذرهم ولم عدادإال في المقصرين
َها{تعالى:  قال ِر َكلل ِكن  َل َو ًةا  ّد ُع َلُه  ْا  ّدو َع َل ْلُخُروَج  ْا ا ُدو َأَرا ْو  َل َو

ِديَن َقاِعلل ْل َع ا ْا َم ُدو ُع ْق ِقيَل ا َو ُهْم  َط ّب َث َف ُهْم  َث َعا ِب ّلُه ان  [سللورةا}ال
.]46التوبة/

الحكللاما كتللاب في وغيرها حجر ابن الحافظ كلما هذا، في ) انظر(32
الحافظ كلما وكذا )،13/123( البخاري صحيح شرح الباري فتح من

ُغللوَن{تعللالى:  قللوله تفسللير عنللد كللثير ابللن ْب َي ِة  ّيلل ِل ِه ْلَجا ْكللَم ا َفُح }َأ
التوحيللد (تحقيللق كللتيب فراجع منه المزيد شئت وإن]لل 50[المائدةا/

اللبللاني للشلليخ خطيللرةا شبهة على (الرد الطواغيت) وكتيب بجهاد
نشللرات مللن ذلللك المرتللدين) وغيللر الحكاما عن السكوت شأن في

ًا تحوي فإنها الجهاد، جماعة ًا جمع كللان إن ضللير ول… هذا حول طايب
وأن واحد الحال أن عرفت وحكومتها.. فقد مصر على فيه تركيزهم
حكمهم. حكمهم
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علققققى الواجابققققة الهجققققرة
زمان كل في الموحد

الواجبة الهجرةا أنواعا أعظم من أن الله رحمك واعلم
ٌوإعانللة ٌنصللرةا فيلله ٍوعمللل ٍوظيفللة ّكل ُهجرةا زمان كل في

ٍوحفللظ ٍحمايللة أو ٍوتطللبيق ٍتثللبيت ُنللوعا أو الطواغيت لهؤلءا
عليله اللله صللى النلبي علن صح ل.. وقد لقوانينهم... كيف

مللن وغيرها: "المجاهد أحمد الماما رواها فيما قال أنه وسلم
اللله نهلى ملا هجر من والمهاجر الله طااعة في نفسه جاهد

عنه"...

ْا{تعللالى:  قللال وقللد َلُمللو َظ ِذيَن  ّللل َلللى ا ِإ ْا  ُنللو َك َتْر ََولَ  ُثللّم ل َيللاءا  ِل ْو َأ ِه ِمللْن  ّللل ُدوِن ال ُكللم ّمللن  َل َوَمللا  ّناُر  ُكُم ال َتَمّس َف
.]113/هود  [سورةاُتنَصُروَن}

المفّسللرون ذكللرها مللا العلللم: (فللانظر أهل بعض قال
الّركللون، فللي القلللم وبللري الدواةا لياقة بعضهم أدخل حتى

علللى بلله الللله ُعصللي ذنللب أعظللم الشللركَ ذنللب لن وذلك
مللن أفحللش، هللو مللا إليلله انضللاف إذا فكيللف رتبه، اختلف

مللا وتسللمية وأوامللرها أحكللامه وعللزل الله بآيات الستهزاءا
ّنهللا يعلللم والللله بالعدالللة وخللالفه ضللادها والجهللل الكفللر أ

الحيللاةا ملن نصليب قلبلله وفي أنفة، أدنى له ومن والّضللة،
فللي وبراءاتلله إنكللارها ويشتد ودينه، وكتابه ولرسوله لله يغار
جهللاد يحصللل ل الللذي الجهاد من وهذا ٍ،ومجلس ٍمحفل كل

ّ العدو مللا وذما بلله والمللذاكرةا الللله دين إظهار فاغتنم ،به إل
إلى المفضية الوسائل وتأّمل ،أهله ومن منه والبراءاةا خالفه

قطللع فلي الشلارعا نصلوص وتأّملل الكلبرى المفسلدةا هذها
أهللله ومللن هذا من تبّرأ ولو الناس وأكثر والذرائع، الوسائل

والللله بحمللاهم وأقللاما بهللم وأنللس تللولّهم لمللن جنللد فهللو
النجدية. الجوبة في السنية الدرر المستعان) أهل. من

ّنلله وسلللم عليلله الللله صلللى النبي عن ّصح وقد قللال أ
السللفهاءا" قللال: إمللارةا مللن الللله عجرةا: "أعاذكَ بن لكعب

يقتللدون ل بعللدي يكونللون قال: "أمراءا ؟السفهاءا إمارةا وما
وأعللانهم بكللذبهم صللدقهم فمللن بسللنتي يستنون ول بهديي
علّي يردوا ول منهم ولست مني ليسوا فأولئك ظلمهم على

حديث من وغيرهما والترمذي أحمد الماما حوضي..." رواها
الله. عبد بن جابر
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الللله صلللى الللله رسللول أن الخللدري سللعيد أبي وعن
فيليكللم فللأجيب أدعللى أن أوشك إني قال: "أل وسلم عليه

يعرفللون، بمللا ويعملللون يعلمللون مللا يقولللون بعللدي ٌعمللال
ًا، كذلك فتلبثون طااعة، أولئك وطااعة ٌعمللال يليكللم ثللم دهر

فمن ،يعرفون مال ويعملون يعلمون مال يقولون بعدهم من
ّد ووازرهم ناصحهم هلكللوا قللد فأولئللك أعضللاءاهم على وش

بأعمللالكم... وزايلللوهم بأجسللادكم ْطوهمِالَللخ وأهلكللوا،
الّزهللد فللي والللبيهقي الوسط في الطبراني الحديث" رواها

الكبير.

الللذين المللراءا عللى ةّللمتنزل الحلاديث هذها أن واعلم
الظلللم بعللض عليهللم ظهللر ما إذا ودينه الله بشرعا يحكمون

والقانون؟ الكفر وأمراءا بملوكَ والجور... فكيف

الله:     رحمك     ... فاعلم     هذا     عرفت     إذا

ّنه الشللركَ وعرف التوحيد َرائحة ّشم ٍلمسلم يصح ل إ
ًا يكلون أن وأبللوابه وذرائعه ًا أو ظهيللر ًا أو معينلل لهللذها نصللير
ّدولة للله يجللوز الكللافرةا.. فل المرتللدةا الدول من وأمثالها ال
جيشها ول الوطاني حرسها ول عساكرها في يعمل أن ٍبحال

وجواسيسللها، ومباحثهلا أمنها أو مخابراتها شرطاتها... ول أو
ّله هذا فإن المللؤمنين علللى وإعانتهللا ونصللرتها يهللاّتول ملن ك

يقللف ل بللذلك بها.. فهو الكافرين منها المتبرئين الموّحدين
بحسللب والللردةا، الكفللر إلللى يتعداها بل المعصية حدود عند

ِهيلللًرا{فيللله...  وارتكاسللله صلللاحبه وللللوغ َظ َنّن  ُكلللو َت َفَل 
ِريَن ِف َكا ْل .]86القصص/  [سورةا}ّل

عللن نهى أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ّصح وقد
عللن ونهللى والجللور الظلللم أمللراءا عنللد العمللال هللذها مثللل

أو ٍجللور أو ٍمظلمللة فللي والمللؤمنين الموّحدين على إعانتهم
مشللركي مللن والمرتللدين الكفللار بإعانللة  فكيللف)33(ٍقتللال

الموحدين؟ على ونصرتهم القوانين

رسول قال: قال عنه تعالى الله رضي هريرةا أبي عن
يقربلون أمللراءا عليكللم  "ليلأتينوسلللم: عليه الله صلى الله

المسلللم الميللر إمرةا تحت الكفار قتال جواز بين التفريق ) يجب(33
مللن الللترهيب في وانظر الموحدين، قتال على معاونته وبين الفاجر
سواد يكثر أن كرها من (باب الفتنة كتاب في البخاري رواها ما الخير
ّنه السود أبي والظلم) عن الفتن أهللل علللى قطللع بعث في اكتتب أ

ً كان  قيل: لنه.النهي أشد ذلك عن عكرمة فنهاها المدينة ضللد قتللال
َكللُة{تعللالى:  بقللوله مسلللمين.. واسللتدل ِئ ْلَملَ ُهُم ا ّفللا َو َت ِذيَن  ّللل ِإّن ا

ِهْم ُفِس ْن َأ ِلِمي  نزولها.  وبسبب]97النساءا/ } [سورةا... اليةَظا

)31(والجهاد التوحيد منبر



تهذيب؛ الكواشف الجلية في كفر 
الدولة السعودية

ذلك أدركَ فمن مواقيتها عن الصلةا ويؤخرون الناس شرار
ًا يكونن فل منهم ًا ول عريفل ًا" ول جابيلا ول شللرطاي .)34(خازنل

ّطغللاةا وهللؤلءا النللاس كفللار بللل النللاس شللرار قربللوا قللد ال
علللى دوهمّوسللو وهمّللوول وهللمّوعزز مللوهمّوكر ومرتديهم

ّطلللوا الشللريعة أحكللاما المسلللمين... وأّخللروا أوامرهللا وع
ًا لهللم يكللون أن ٍلمسلللم ّيحللل فكيللف ونواهيهللا أو شللرطاي

ًا؟ .)35(عريف

مثل عن نهى قد وسلم عليه الله صلى النبي كان وإذا
علللى إعانتهم َخشية الظلمة الجور أمراءا عند الوظائف هذها

ّظلم تثبيت على وإعانتهم ِالكفرةا ِالمراءا مع الحال فكيف ال
الكافرةا. وقوانينهم أنظمتهم

َكلما الشللجعي مالللك أبللي حللديث عند لك قدمنا وقد
ّدماا عصللمة حللول الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ للل
ّنها والمال به... والكفر الّشركَ من البراءاةا على ٌمتوقفة وأ

وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي ُقتل هذا على دّل وقد
يس ركين لجواس ابراتهم المش ونهم ومخ توي)36(وعي  فيس

والحكاما. القانون ومشركو الصناما مشركو بذلك

صحيح. حديث وهو وغيرهما يعلى وأبو حبان ابن رواها ) الحديث(34
35)ً ًا حاصللل فهللو بالخلق الصلةا تأخيرهم عن ) فضل مللن عنللد أيضلل

تللأخير مطلللق هنللا بلله المقصللود ليللس الصلةا تأخير إذ منهم، يصلي
كللل في نادر فهذا الدولة، مساجد من مسجد كل في مواقيتها وتغير

التي مساجدهم في وإمامتهم صلتهم تأخير المراد وإنما … العصور
الصلللةا بإقامة تأمر الخرى الحاديث جاءات لذا بالناس، فيها يصلون
كللثيرةا.. وهللي… الظلمققة المققراء خلف نافلة والصلة لوقتها
ّطلع ومن المللر لهللذا تطبيقهم يعرف إماراتهم قرب المساجد على ي

ًا ًا تطبيق وقتها. تأخر وإن المير يخرج حتى الصلةا تقاما ل حيث جلي
ًا قللال: كنللا له واللفظ ومسلم البخاري ) روى(36 حذيفللة مللع جلوسلل

فقيللل إلينللا جللس حلتى رجلل فجلاءا المسللجد فلي عنلله الللله رضي
أن إرادةا حذيفللة فقللال أشللياءا، للسلللطان يرفللع هللذا لحذيفللة: إن

ليقللول: "  وسلللم عليلله الللله صلللى لللله رسللول ُيسللمعه: سللمعت
يعلللم ل حيللث مللن يتسمع الذي " والقتات: هو قتات الجنة يدخل

بمثللل عمللل فيمللن والتشللديد التغليظ وهذا … سمعه ما ينقل ثم به
والضللرار والتحريللش للفتنللة العللدل أمللراءا زمللن فللي العمللل هللذا

وأوليللاءا القللانون مشللركي عند بمثله عمل بمن بالمسلمين.. فكيف
وغيرها البخاري رواها ما الحال، هذها في حكمه أن لشك الطواغيت؟

عين بقتل أمرها وسلم عليه الله صلى النبي أن الكوعا بن سلمة عن
الللدما (حلل حكللومته حكللم إذن فحكملله سلللبه، ونفللله للمشللركين

).6/168( الفتح في الحديث والمال).. وانظر
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ًا هذا أدلة ومن فرعللون أهلللك حين تعالى الله أن أيض
فقللال: والجنللود، الجيللش معلله أهلللك بللل ،وحللدها يهلكلله لم
َكللاَن{ ْيللَف  َك ُظْر  َفللان َيللّم  ْل ِفللي ا ُهْم  َنا ْذ َبلل َن َف ُها  َد ُنللو َوُج ُها  َنا ْذ َأَخ َف

ِلِميَن ّظا َبُة ال ِق ].40/القصص  [سورةا}َعا

ّنلله علللى الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ نص وقد :أ
ول الياسللق لقللوانين ميللنّالمحك التتللار جيللش إلللى ينضم ل

منللافق إل للسلما المظهرين من ًمختارا بمعسكرهم يلحق
لهللم المعللاون حكللم  وأن)37(فللاجر فاسللق أو زنللديق أو

 ويقللول: (وإذا)38(المباشر كحكم المعاون حكم إذ كحكمهم،
كللونهم مللع مرتللدين الزكللاةا مللانعي سللّموا قللد السلف كان

المسلللمين، جماعللة يقللاتلون يكونوا ولم ويصلون يصومون
ً ورسلللوله اللللله أعلللداءا ملللع صلللار بملللن فكيلللف قلللاتل

.39للمسلمين؟)

الوهللاب: (مظللاهرةا عبللد بللن محمللد الشلليخ وقللال
كفر).  المسلمين على ومعاونتهم المشركين

نّسلَح ْنَللم رّلفَُكن وكللذلك(: 40تعالى الله رحمه ويقول
احته عللى الباطاللة الشلبهة وأقاما للناس الشركَ وكلذلك إب

دونهللا بسلليفه وقاتللل الشللركَ، مشاهد دون بسيفه قاما من
دون قاتللل مللن فكللل ،إزالتهللا) فللي يسعى من وقاتل وأنكر

وقاتللل وأنكللر الكفللري الشللركي القللانون ودول مشللاهد
وتحقيللق الللله شرعا وتحكيم إزالتها إلى الساعين الموّحدين

ًا... إذ هذا في داخل كاملً.. فهو التوحيد بللالله الشراكَ أيض
عبادته. في به الشراكَ من حكمه في

فيمللن الشيخ آل اللطيف عبد بن محمد الشيخ ويقول
فللأخرجوها المشللركين ظهرانللي بيللن مللن الخروج عن عجز

وأخللذ القتللل فللي حكمهللم حكمله أن سللوادهم يكللثر معهللم
لقتللال معهللم خللرج مللن قال: (وأمللا ثم الكفر، في ل المال

ًا المسلمين ًا طاوع أن شللك فل ومللاله ببدنه وأعانهم واختيار
41الكفر) أهل. في حكمهم حكمه

فللي عللتيق بن حمد الشيخ ُتكفير ٌمشهور ٌومعلوما هذا
وأهللل المرتللدين مللوالةا مللن والفكللاكَ النجللاةا (سبيل كتابه

).28/535( الفتاوى مجموعا ) انظر(37
).3/91( نفسه السابق ) المرجع(38
).28/530( الفتاوى )(39
.)60 (ص الشخصية الرسائل مجموعا )(40
2/135 والمسائل الرسائل مجموعة )(41
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محمد الشيخ بن الله عبد بن سليمان الشيخ الشراكَ) وكذا
الشللراكَ) أهللل مللوالةا (حكللم كتللابه فللي الوهللاب عبللد بن

بجيلش واستنصللروا نصللروا اللذين سللعود آل ِأمللراءا لبعلض
والقلانون بالدسلتور يحكلم كلان باشا) - اللذي علي (محمد

- القبللور لشللركيات إقللرارها إلى إضافة المصرية الدولة في
.)42(كتابه كلهما ألف ذلك ولجل

ًا تكون أن الموّحد أخي فإياكَ ًا أو ظهير للكافرين معين
النادمين.. الخاسرين من وتكون بذنبك والمجرمين... فتبوءا

الشللركية وجيوشللهم وعسللاكرهم جنللدهم مللن تكللن ول
ْهللُزومٌا{فيهم:  تعالى قال نالذي الطاغوتية ِلللَك َم َنا ُه ٌد ّمللا  ُجن

َْلْحَزاِب} ُبللوا{: تعللالى وقللال ]،11/ص سللورةا [ّمَن ا ِك ْب ُك َف
ُووَن  َغللا ْل َوا ُهللْم  َهللا  ُعللوَن}*ِفي َأْجَم ِليللَس  ْب ِإ ُد  ُنللو َوُج  [سللورةا 

.]95 - 94الصافات/

وعسللاكر العقيللدةا وجيوش التوحيد جند من كن ولكن
ُهللُم{ وجللل عز المولى فيهم قال الذين اليمان َل َنا  َد ِإّن ُجنلل َو

ُبوَن} ِل َغا ْل .]731/الصافات سورةا[ ا

جنللدهم فللي والعمل ونصرتهم موالتهم حكم في هذا
ّنه واعلم ومباحثهم، وعساكرهم إلللى ًإضللافة عليللك يحللرما أ

أمللوال أكلل ملن جور، أو باطال أو ظلم على تعينهم أن ذلك
والمكللوس الضللرائب جبايللة علللى بإعللانتهم بالباطال الناس

الباطالة، والمخالفات الغرامات من ذلك إلى وما والجماركَ
العمللل عللن النهللي فللي المتقللدما هريرةا أبي حديث في كما

ًا جابيا أن بهللؤلءا؟.. أو فكيللف الجللور أئمة عند ونحوها وخازن
على تعينهم وظيفة أي أو الربوية بنوكهم من بنك في تعمل

ْا{تعالى:  قال قد لمسلم. إذ يحل ل فهذا باطالهم ُنو َو َعا َت َولَ 
َواِن} ْد ُع ْل َوا ِم  ْث ِل َلى ا النللبي عللن وصح]لل 2المائدةا/ [سورةا َع

ّنه وسلم عليه الله صلى امريللءا ّحق ٌرجل يقتطع قال: "ل أ
النللار" للله وأوجللب الجنللة عليلله الللله مّاحللر إل بيمينه ٍمسلم
ًا كان وإن الله رسول رجٌل: يا فقال ًا؟ شيئ "وإن قال: يسير
ًا كللان أمامللة أبللي عللن ماجللة ابللن أراكَ" رواها مللن سللواك

الحارثي.

في حجر ابن الحافظ ذكرها ما الباب هذا في والضابط
ّنهم العلم أهل عن الفتح إل الشللركَ أهل عند العمل كرهوا أ

بشروط: لضرورةا

السنية (الدرر كتاب في الجهاد جزءا  من309 ص في ذلك ) انظر(42
فيصلهم. نفقة على السعودية في النجدية) المطبوعا الجوبة في
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فعله. للمسلم يحل فيما عمله يكون أحدها: أن

علللى ضللررها يعللود مللا علللى يعينهللم ل والثللاني: أن
المسلمين.

.)43(للمسلم ٌإذلل العمل في يكون ل والثالث: أن

مللن الكليللة براءاتلله إلللى يضلليف أن للموحللد والفضل
مللن ٍحكوميللة ٍوظيفللة بللأي العمللل َاجتنللاب الحكومللات هذها

واسللتعبادهم تحكمهللم ومللن منهللم يتحللرر كللي وظائفهللا،
ًا... فإن ً لبد كان تمام كللان فللإن وظيفتلله في فلينظر فاعل

فللإن يهللا... وليهجرهللاّتول للله ّيحللل هذا... فل من ٌشيءا فيها
ّنلله وينصللرها يتولها الله ذو اقّالللرز هللو سللبحانه ويرزقلله... إ

النصير. ونعم المولى المتين... نعم القوةا

تعللالى الللله رضللوان الصللالح الّسلللف أن واعلللم هللذا
ومللن السلللطاين أبللواب مللن ونّيفللر كللانوا ،أجمعين عليهم

،والفتوحللات الخلفللة أزمنللة فللي ،وغيرها كالقضاءا مناصبهم
ُيضلرب ُيسلجن ملن فمنهم فيلأبى، المنصلب تلولي لجللل و
مللا بغيللر نفسلله ذبللح فقللد القضاءا ولي يقولون: (من وكانوا

عبللاد مللن وبريطانيللا أمريكا عملءا أزمنة في سكين) فكيف
والدوليللة والعربيللة والخليجية المحلية والطواغيت القوانين

وأوليائها؟

طاريقتهللم إلللى وانتمللى السلف إلى انتسب من فعلى
كللان مللن مسلللكهم. وعلللى يسلللك أن عليهللم الللله رضوان
ًا ات بملن ّفليسلتن السللف بدعوةا مستن منهلم... وتقلدما م

وتلبيسللاتهم، والحيللاءا وترقيعللاتهم بالمتللأخرين يغللتر ل وأن

البللاب هذا ). وأكثر4/452( الجارةا كتاب الباري فتح في ) أنظرها(43
شللئت الغللاب) فللإن شللريعة عللن النقللاب (كشف كتاب من مستفاد
هللذها بيللن فرق ل أن عرفت فقد فراجعه، والتفصيل هذا في الزيادةا

ّنهلللم عللللى فيللله، الكلما أن واعللللم… وغيرهلللا الخبيثلللة الدوللللة أ
وأعظللم وأخطللر أشد فالحال مرتدون أنهم تقرر إذا أما… مشركون

…بالسلليف إل يعامللل ول بحللال يعللايش ول يهللادن ل المرتد إذ شرا،
ّنُهتعللالى: { قللوله فللي العلللم أهل قرر ولذا ِإ َفلل ُكللْم  ُهم ّمن ّل َو َتلل َي َوَمللن 

ُهْم ْن منهللم هللو الكتاب أهل بتولي المرتد  أن]51المائدةا/ [سورةا} ِم
ول يقللر فل الصللليين، الكتللاب أهللل مشركي بأحكاما ل بالكفر يعني
الللذي المرتللد معاملللة يعامللل وإنمللا جزية منه تقبل ول ذمة له تعقد
القيم) ( لبن الذمة أهل (أحكاما هذا في وراجع… لسيف إل له ليس

1/67.(
(هامات) ويفري  يقطعبه هل حي بالسيف هل فحي

النواصيا
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يسللتوحش أل الفتنة... وعليلله عليه تؤمن ل والله الحي فإن
ّلة من الهللالكين بكللثرةا يغللتر أو الطريللق لهللذها السللالكين ق

وألقلللابهم المخلللالفين بكلللثرةا ّريتضلللر أو المتسلللاقطين،
ولكللن الحللق يعللرف بللالكثرةا ول بالرجللال فمللا وأسللمائهم،

الناس... ويميز الرجال تعرف بالحق

الحللديث فللي عليلله الللله صلللى النللبّي عللن صللح وقللد
ل الللله بللأمر قائمللة أمللتي مللن طاائفللة تللزال " ل المتللواتر
وهللم الللله أمللر يللأتي حللتى خللالفهم أو خللذلهم مللن يضرهم

.)44(الناس" على ظاهرون

مللن يضللّرهم المصللدوق: "ل الصللادق قللول فتأّمللل
ًا فيهللا الللله" فللإن أمللر يللأتي حللتى خللالفهم أو خللذلهم تثبيتلل

علللى الموحللدين وإخواننللا الللله الغريللب... ثبتنللا للموحللد
النبيين من عليهم الله أنعم الذين صراط المستقيم صراطاه

ًا. أولئك وحسن والصالحين والشهداءا والصديقين رفيق

من وفقدانه     والهدى الدين غربة نشكو الله إلى
غدا أو راح من بين

ذوو فليبك الدين على بدا قد كان ما مثل ًغريبا فعاد
والهدى العلم

العوالم بين أعلمه طامست فقد

هذها على      واحتيالهم الورى إقبال صار وقد
الدراهم وجمع الدنيا

صلةا وفعل    الفل في لبيك الدين أن يظنون
المل عن والسكوت

إل الدين وما  قل قد الدين لذا من وخالط وسالم
والول والبغض الحب

وآثم غاو كل من البرا كذاكَ

بدار يقيم        مسلم كل من المعصوما بريءا وقد
مصارما غير الكفر

في كان ولو    الخ هو فذاكَ الدنيا (فراعوا) أخا
ملطخ المعاصي كل

متواتر المستفيم: حديث الصراط اقتضاءا في السلما شيخ ) قال(44
ًا عشللر خمسللة عللن مللروي السللتة الكتللب أصللحاب أخرجلله صللحابي

الصللالح السلللف كتللب وسائر السنة كتب وفي والمسانيد والمعاجم
أجمعين. عنهم الله رضي
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جاءانا ما إذا ألسنا         نتضمخ الخطأ بأوضار ألسنا
متضمخ

ظالم كل من الشركَ أهل بأوضار

ونسعى                 والثنا بالتحية إليهم نبش
بالولئم إكرامهم في

أفعال مبغض ول  الهدى ذوي يا أقوالهم منكر ول
واعتدى ضّل من

للدين مظهر ول   غدا بينهم من بالعرف آمر ول
الردى ذوي بين

الجرائم أهل هجر منا كان فهل

ّلة به   وانمحت بالدين حّل ما نرى فلسنا الم
القواصم إحدى السمحاءا

قاتلنا نحن وهل    ناّود المهيمن ذات في كان وهل
ناّصد عنه الذي

ولكنما        دنا والذي غدا أبعدنا نحن وهل
عندنا المعيشي العقل
آثم كل من العاصين مسالمة

قلة ويا       جاهل كل من السلما محنة فيا
عالم كل من النصار
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الول الملحق
السعودية السفارة بيان

السعودية الحكومة جاهود حول
الرهاب مكافحة في

الوليققات     فققي     السققعودية     السققفارة     أصققدرت   
:  45  التي     البيان     المريكية     المتحدة

تحللالف تشللكيل تللم المروعة،  سبتمبر11 أحداث بعد
الرهللاب. المملكللة لمكافحللة  دولللة100 مللن أكللثر يضللم

أصدر وقد التحالف، هذا في كامل شريك السعودية العربية
ًا الرهللاب مكافحللة منسللق مكتللب مللايو 21 فللي تقريللر
أن: علللى ّالعللالمي" نللص الرهاب "أشكال بعنوان ما2002

بمكافحللة التزامهللا تأكيد أعادت السعودية العربية "المملكة
بللإجراءاات مطللالب مللع إيجللابي بشللكل وتجللاوبت الرهللاب

وطاالبللان، القاعللدةا تنظيللم ضللد التحللالف جهود لدعم فعلية
المعينللون الللدينيون والزعمللاءا العهد وولي الملك، أدان وقد
ًا الرسللمية العلما ووسائل الحكومة قبل من وبصللورةا علنلل

".الرهاب مستمرةا

العربيللة المملكللة حكومللة اتخللذت  سللبتمبر،11 ومنذ
العلالمي. وفيملا الرهلاب لمحاربة إجراءاات عدةا السعودية

تصريحات من مأخوذةا الجراءاات هذها على مادية أمثلة يلي
المريكيللة، الدارةا فللي ومسللؤولين السللعوديين، للقللادةا

جميعهللا تؤكللد رسمية، إعلمية وإصدارات صحفية ومقالت
حكومللة بللذلتها الللتي الرهاب على الحرب في الجهود على

مللا الملخللص التقريللر السللعودية. ويشللمل العربية المملكة
:يلي

.الدولي التعاون) 1
.بهم المشتبه مع والتحقيق العتقال) 2
.الخيرية الجمعيات بخصوص اتخاذها تم إجراءاات)  3
.بالرهاب بارتباطاهم للمشتبه الممتلكات تجميد) 4
 .الرهاب لمكافحة وتنظيمية قانونية إجراءاات) 5
ب.الرها بمكافحة مرتبطة أخرى مبادرات) 6

الخميللس الثالثللة ) السللنة797( العدد السعودية، الوطان  جريدةا)(45
ما2002  ديسمبر5 الموافق
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:  الدولي     التعاون  ) 1

علللى للنتصللار أساسللي متعددةا جهات مع التعاون إن
ًا السللعودية دعمللت الرهللاب. وقللد وإقليميللة دوليللة جهللود

فللي وثنائيللة متعددةا أطاراف بين اتفاقيات خلل من متعددةا
حكومللات مللع بالتعللاون ملتزمة وهي الرهاب، على الحرب

لضللمان المتحدةا المم ومع وآسيا وأوروبا المتحدةا الوليات
إجلراءاات. المكلان قللدر وفعاليللة بسرعة المعلومات تبادل

:محددةا

لمكافحة بلجنة المتحدةا والوليات السعودية تحتفظ- 
والجهللات السللتخبارات فللي عناصللر مللن تتللألف الرهللاب
لتبللادل منتظللم بشللكل هللؤلءا ويلتقللي ،الخللرى المنيللة

علللى للقضللاءا عمللل خطللط ووضللع والمصللادر المعلومللات
إلى السعودية العربية المملكة وتسعى. الرهابية الشبكات

خلل مللن المتحللدةا والوليللات المملكللة بيللن التعاون تقوية
.المتبادلة الزيارات

السللعودية والبنللوكَ السللعودية الحكوميللة الجهللات- 
حللول الدوليللة والندوات المؤتمرات في بالمشاركة مطالبة
المملكة استضافت تمويله. وقد ومكافحة الرهاب مكافحة
ًا السعودية العربية الللتي والندوات المؤتمرات هذها من عدد
ًا الرهاب. والسعودية مكافحة تناقش وحللدةا فللي عضو أيض
- G( الكبرى السبع الدول أنشأتها التي) FATF( المالي العمل

.ما1988 عاما )7

وأكملللت علللى السللعودية العربية المملكة صادقت- 
توصللية 40 بللال المتعلللق الذاتي التقويم استبيان وسلمت

صللادقت المللوال. وقللد غسلليل منع حول)لل FATF( لمجموعة
المتعلللق الللذاتي التقللويم اسللتبيان وسلمت على السعودية

تمويللل حللول)لل FATF( لمجموعللة الخاصة الثماني بالتوصيات
.الرهاب

حللول المعلومللات السللعودية النقد مؤسسة تتبادل- 
الجهللات مللع الرهللاب تمويللل ونشللاطاات المللوال غسلليل
المنيللة. كمللا الجهللات ومللع البنللوكَ علللى المشرفة الخرى
الذاتي بالتقييم للقياما لجنة السعودية النقد مؤسسة أنشأت

اسللتبيانات تسللليم تللم وقللد ،)FATF( بتوصيات اللتزاما حول
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( السعودية العربية المملكة دعت وقد ،هذها الذاتي التقويم
FATF( ما2003 أبريل في متبادل تقييم لجراءا.

:   معهم     والتحقيق     بهم     المشتبه     اعتقال  ) 2

السللعودية المنية والجهزةا الستخبارات أجهزةا تعمل
الخللرى والللدول والنللتربول المتحدةا الوليات مع قرب عن
إذا وتللوقيفهم بهللم، المشتبه مع والتحقيق الكشف أجل من
محددةا: إجراءاات. المر لزما

ملن أكللثر ملع السلعودية العربيللة المملكللة حققلت- 
فللي الحرب في هؤلءا من عدد شاركَ شخص. وقد 2000

البوسللنة فللي وكللذلك السللوفيتي، الغللزو خلل أفغانسللتان
.والشيشان

ًا العتقللال قيللد بهللم المشللتبه ملن عللدد هناكَ-  حاليلل
.معهم للتحقيق

المنيللة والجهللات السللعودية السللتخبارات قللامت- 
أشللخاص سللبعة ملن تتلألف خليللة واعتقللال بكشف الخرى
يخططللون الخليللة عناصللر وكللان القاعللدةا، بتنظيم مرتبطة

المملكللة. فللي حيويللة منشللآت على إرهابية بهجمات للقياما
هللذها وكللانت ،السللودان مللن الخليللة رئيللس ترحيللل تم وقد

أمريكية حربية طاائرات إسقاط محاولة عن مسؤولة الخلية
يتللم جللو أرض صواريخ باستخداما سلطان المير قاعدةا في

.الكتف فوق من إطالقها

إيران مع بنجاح السعودية العربية المملكة تفاوضت- 
ًا16 لترحيل .للقاعدةا بانتمائهم  مشتبه

ًا،750 توقيف النتربول من السعودية طالبت-   شخص
المخدرات وتجارةا الموال بغسيل بقيامهم يشتبه منهم عدد

214 الرقللم هللذا بالرهللاب. ويتضللمن متعلقللة ونشللاطاات
ًا النللتربول معلومللات قائمللة فللي أسللماؤهم تظهللر سللعودي
.السعودية العربية المملكة من هربوا وأجانب
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الجمعيققات     بخصققوص     اتخاذها     تم     إجاراءات  ) 3
الخيرية:

الجمعيلات آلف وهنلاكَ السلما من هاما جزءا الصدقة
 سللبتمبر،11 الوسللط. ومنللذ الشرق في القانونية الخيرية

الخيريللة لجمعياتهللا شللاملة مراجعللة بإجراءا السعودية تقوما
إجللراءاات المحللددةا، التغييللرات مللن عللدد بللإجراءا وقللامت
محددةا:

المريكية الخزانة وزارةا قامت ما،2002 مارس في- 
والبوسللنة الصللومال فللروعا حسللابات بتجميللد والسللعودية

السللعودية. فللي مركزها التي السلمية الحرمين لمؤسسة
الخيريللة الجمعيللة لهللذها الرئيسللي المركللز يكللرس وبينمللا
السللعودية ارتللأت المحتللاجين، لمسللاعدةا نشاطااته الخاصة

تدعم والبوسنة الصومال في فروعها أن المتحدةا والوليات
والتحللاد القاعللدةا مثللل إرهابية ومنظمات إرهابية نشاطاات
.وغيرهما السلمي

اتخللذت الرهاب، لمكافحة آخر مشتركَ عمل وفي- 
أحد ممتلكات لتجميد خطوات المتحدةا والوليات السعودية

وهللو جليللدان، حمللزةا وائللل وهللو لدن بللن مسللاعدي كبللار
أمللوال بتسللريب قللاما أنلله يعتقللد العدالللة مللن فللار سعودي
ًا جليللدان عمل القاعدةا. وقد لتنظيم الرابطللة لتحللاد مللدير

.أخرى ومنظمات

جميللع علللى للرقابللة عليللا هيئللة السللعودية أسست- 
فللي وهللي والمسللاهمات والتبرعللات الخيريللة، الجمعيللات
لدارةا العمليلللة الجلللراءاات لعلللداد النهائيلللة المراحلللل

بمللا الخيريللة، الجمعيللات ومللن إلى والتبرعات المساهمات
.الخارج في أعمالها ذلك في

المجموعات على وثيقة رقابة هناكَ  سبتمبر11 منذ- 
هنللاكَ ليللس أنه من للتأكد إضافي تدقيق إجراءا وتم الخيرية
.مشبوهة مجموعات مع ارتباط

من للتأكد وضعها تم جديدةا وأنظمة إرشادات هناكَ- 
هللذها مللن السللتفادةا تسللتطيع ل الرهابيللة المنظمللات أن

آليللات هللذها وتتضللمن المسللتقبل، فللي الخيريللة الجمعيللات
.مالية ضبط
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يتللم أن يجللب السللعودية خللارج الخيرية النشاطاات- 
.الخارجية وزارةا مع تنسيقها

ومحاربققة     الرهققابيين     ممتلكققات     تجميققد  ) 4
:  الموال     غسيل

إجللراءاات السللعودية اتخللذت  سبتمبر،11 أحداث بعد
السللعودية البنللوكَ وطاالبت ما2001  سبتمبر26 في عاجلة
إرهابيين بكونهم للمشتبه والممتلكات الموال جميع بتجميد

حكومللة أصللدرتها الللتي اللئحللة حسب المشبوهة وللجهات
البنوكَ تقم ما. ولم2001  سبتمبر23 في المتحدةا الوليات

بإجراءا بادرت بل فقط، الموال وبتجميد باللتزاما السعودية
بانتمللائهم المشللتبه يكللون قد مالية تحويلت حول تحقيقات
 :محددةا إجراءاات ،الماضي في أجروها للقاعدةا

اتخللذت الللتي الللدول أوائللل مللن السللعودية كللانت- 
.لدن بن أسامة ممتلكات وجمدت ما1994 عاما إجراءاات

يشلتبه مصللرفية حسللابات بعللدةا السلعودية حققت- 
ًا 33 السعودية جمدت بالرهاب. وقد بارتباطاها يعود حساب

ًا5.574.196 مجموعها ويبلغ  أشخاص3 إلى . دولر

القليلة السنوات خلل المتحدةا الوليات مع بالعمل- 
مللن أكللثر من شبكة كشف في السعودية ساعدت الماضية

حول الموال لتحريك لدن بن أسامة استخدمها شركة 50
الوسللط الشللرق فللي موجللودةا الشللركات العللالم. وكللانت

مالية شبكة اكتشاف تم الكاريبي. وقد وجزر وآسيا وأوروبا
الشللبكة هللذها إغلق تللم وقللد  دولللة25 في منتشرةا معقدةا

ًا .فعلي

ًا كونها السعودية، صادقت-  G( مجموعللة في عضو  –

علللى القضللاءا إلللى تهللدف مشللددةا عمللل خطللة علللى)لل 20
العللالم أنحللاءا جميللع فللي الرهابيللة الممتلكللات وتجميللد،

الخطللة هللذها وضللع فللي رائللدةا بكونهللا فخللورةا والسللعودية
المتحللدةا الوليللات لسياسللات الرئيسللية وأهدافها وتطبيقها

ًا الرهللاب مللع للتعامللل الدوليللة والسياسللات وفللي حاليلل
.المستقبل

إلللى تعليمللات السللعودي النقللد مؤسسللة أصللدرت- 
للقيللاما عاجللل بشكل إشراف لجنة لنشاءا السعودية البنوكَ

كللل ولتنسلليق الرهللاب يشللكلها الللتي التهديللدات بمراقبللة
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يتلم اللتي والجهلات للشلخاص الممتلكلات لتجميلد الجهود
البنللوكَ فللي كبللار مسللؤولين مللن اللجنللة تحديدها. وتتللألف

والتللدقيق، المخللاطارةا، علللى السلليطرةا عللن مسللؤولين
بشكل اللجنة القانونية. وتلتقي والعمليات الموال، وغسيل
.السعودي النقد مؤسسة في مسؤولين بحضور منتظم

مستوى على التطبيق قيد السعودية البنوكَ وضعت- 
اللجنللة مسللتوى علللى وكللذلك التنفيللذيين، مسللؤوليها كبللار

الصلللة ذات التحقيقللات جميللع علللى للللرد آليات المشرفة،
الجيللد التنسلليق ولضللمان والللدولي، المحلللي الصللعيد على

بإرسللال السللعودية البنللوكَ جميع تقوما الفعالة، والستجابة
النقللد مؤسسللة طاريق عن الصلة ذات والمعلومات إجاباتها

وزارةا فللي مسؤولين من خاصة لجنة تشكيل السعودي. تم
ومؤسسللة السللتخبارات الخارجية،ووكالة ووزارةا الداخلية،

والللدول الدولية الجهات طالبات مع للتعامل السعودي النقد
.الرهاب تمويل محاربة حول

الخزانلللة وزارةا قلللامت ما،2002 سلللبتمبر فلللي- 
الللذي الثللاني المشللتركَ بعلمهمللا والسللعودية المريكيللة

الللذي لدن بللن مساعدي أحد جليدان، حمزةا وائل استهدف
أمللواله بتجميللد وقامتللا ولوجستية، مالية مساعدات له مّاقد

ًا وممتلكاته .علن

اتخللذت قللد السعودية كانت  سبتمبر،11 قبل حتى- 
لنشللاطاات يسللتخدما ل المللالي نظامها أن لضمان إجراءاات

المللم ميثاق إلى وانضمت المملكة وقعت قانونية. وقد غير
عللاما ما. وفلي1988 علاما المخللدرات تهريللب ضلد المتحدةا
غسللليل لمكافحلللة ٍوحلللدات السلللعودية شلللكلت ما،1995

السللعودي النقللد ومؤسسللة الداخليللة وزارةا فللي المللوال
.التجارية والبنوكَ

لمكافحققة     والتنظيمية     القانونية     لجاراءات  ) ا5
:  الرهاب

تنظيمللي وإطاللار صللارما قللانوني إطاللار المملكللة لللدى
هللذها ُنَمْضللَالماليللة. وت والخللدمات للبنللوكَ قللوي وإشرافي

الخللدمات تقدما التي الجهات وباقي البنوكَ أن التحتية ُيةُْنالب
داخليللة، بضللوابط تحتفللظ وكللذلك ذرةا،َللح تبقللى الماليللة

علللى بللالتعرف فقللط ليللس لهللا تسللمح داخليللة وإجللراءاات
ًا ولكللن زبائنها شخصية وتحللويلتهم. نشللاطااتهم لتعللي أيضلل

اسللتهدافها يتم المشبوهة النشاطاات وباقي الموال ُغسيل
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تتعللرض والنظمللة القللوانين تنتهللك الللتي النشللاطاات وكللل
تعتلبر المللوال ِغسلليل ُرائلمج ،وللسلجن ٍشلديدةا ٍلعقوبلات

إلللى تحويلهللا يتللم بها المتعلقة القضايا ُوجميع ،ًكبيرةا َجرائم
:محددةا إجراءاات ،عليا ٍمحكمة

التجللارةا ووزارةا السللعودي النقللد مؤسسة أصدرت- 
فللي والتجللاري المللالي لقطللاعينل ٍوإرشللادات ٍتعليمللات
النظمللة وتطللبيق ولتقوية الموال غسيل لمحاربة المملكة
رقللم القللانون التجارةا وزارةا أصدرت أفضل، ٍبشكل الحالية
فلي الملوال غسليل ومحاربلة منلع إلى يهدف  الذي1312

قطللاعي النظمللة هللذها  وتسللتهدف.المللالي غيللر القطللاعا
ًا وتغطللي والتصللنيع التجللارةا مثللل المهنيللة الخللدمات أيضلل

.والستشارية القانونية والخدمات المحاسبة

ًا السللعودية الحكومللة اتخذت-  فعليللة خطللوات أيضلل
المللوال. ويتضللمن غسيل لمحاربة مؤسساتي إطاار لنشاءا

تضللم والللتي المللوال، غسلليل لمحاربللة وحللدات إقامللة هذا
مللع الوحللدات هللذها وتعمللل ،ومتخصصللة مدربللة عناصللر

السللعودية، المنيللة والجهللات السللعودي، النقللد مؤسسللة
ًا الحكومة وشجعت خبراتهلا جميلع إحاللة عللى البنلوكَ أيض
والمصللرفية البنكيللة اللجللان إلللى المللوال بغسيل المتعلقة

لجنللة العللامين، المللديرين العمليللات، (رؤسللاءا المتعللددةا
والعمليلللات المعلوملللات لتبلللادل إللللخ) وذللللك اللللتزوير،
.المشتركة

تشكيل هي الخرى الرئيسية المؤسساتية المبادرةا- 
المللن قسللم فللي )FIU( متخصصللة مالية استخبارات وحدةا

الوحللدةا الداخليللة. هللذها وزارةا فللي المخللدرات ومكافحللة
ًا مكلفة قنللاةا فتللح تللم وقللد ،المللوال غسيل بقضايا خصوص
حللول السللعودي النقد ومؤسسة الداخلية وزارةا بين اتصال
.الرهاب تمويل بنشاطاات تتعلق قضايا

السعودي النقد مؤسسة أصدرت ما،1995 عاما في- 
المصللرفية" و"إرشللادات الحسللابات فتللح تنظيللم" قواعللد
غسلليل نشللاطاات مللن البنللوكَ تحمللي عامللة" لكللي عمليللة

حسللابات بفتللح السللعودية للبنللوكَ يسللمح ل المللوال. مثلً،
مؤسسللة من المحددةا الموافقة دون مقيمين غير ٍلشخاص

لمعرفللة مشللددةا قواعللد بتطللبيق مطالبللة والبنللوكَ النقللد
توثيقه يتم أن يجب العملءا غير به يقوما نشاط وأي عملئها،

.كامل بشكل
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البنللوكَ علللى دوري تفللتيش بإجراءا السعودية تقوما- 
عللدما أو ٍانتهللاكَ ّوالقللوانين. أي بالنظمة التزامها من للتأكد
إلللى إحالته وتتم ًصارمة ٍإجراءاات يستدعي للقوانين ٍتطبيق
ذلللك علللى ًالبنك. وزيللادةا في الدارةا ومجلس العليا الدارةا
تقللوما البنللك الللتزاما لمسؤولي ًدائمة ًلجنة الحكومة أنشأت

لجللراءا توصلليات وتقللدما والرشللادات النظمللة بمراجعللة
.هاّلَح ّيتم التطبيق قضايا جميع أن من وللتأكد تعديلت،

لتللدريب بللارزةا بجهللود السللعودية السلطات قامت- 
والتحقيللق المللن وأقسللاما الماليللة المؤسسللات في َعناصر

وتطللبيق بالقللانون علقللة لهللم وآخريللن الداخلية وزارةا في
.القانون

البنوكَ على للقائمين خاصة تدريب برامج تطوير تم- 
ومسللؤولين الجمللاركَ وضللباط والقضاةا العامين والمدعين

ذلللك على ًالحكومية. وزيادةا والوكالت القساما في آخرين
نلايف الميلر أكاديميللة قبللل ملن تدريبيلة دورات إجللراءا يتم

المنللي التللدريب ومدينللة ،المنيللة فهد الملك وكلية المنية،
.السعودي النقد ومؤسسة العامة،

عن لممثلين دائمة لجنة السعودية الحكومة أنشأت- 
القضلللايا جميلللع لدارةا حكوميلللة ووكلللالت وزارات سلللبع

.الموال غسيل بنشاطاات المتعلقة وغيرها القانونية

السللبع الللدول خللارج )FATF( لللل مؤتمر أول عقد تم- 
السللعودي النقد مؤسسة معهد في الرياض في)لل G7( الكبار

.ما1994 عاما البنكية للعمال

نظمللت ما،2002  ينللاير30 28 بيللن الفللترةا فللي- 
المنيللة الجهللات مللع بالتعللاون السللعودي النقللد مؤسسللة

الرياض في النتربول وفرعا المصرفية المالية والمؤسسات
.آسيوي إقليمي اجتماعا لول النتربول مع مؤتمرا

مجلس أقاما ما،2002  مايو14 13 بين الفترةا في- 
مؤسسللة مللع بالتعللاون السللعودي، والصناعة التجارةا غرف
الغللش وكشللف منللع حللول دوليللا مللؤتمرا السللعودي النقللد

.الموال وغسيل القتصادية والجرائم

السللعودي النقد ومؤسسة السعودية البنوكَ قامت- 
توجهللات لتحديللد النللترنت شللبكة على تقرير نظاما بتطبيق
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والمبللادرات السياسات صنع في للمساعدةا الموال غسيل
.الخرى

:   الرهاب     بمحاربة     متعلقة     أخرى     مبادرات  ) 6

وقللدمت علنللا السللعودية العربيللة المملكللة دعمللت
الرهللاب. لمكافحللة المختلفللة الدوليللة الجهللود مللع التعاون

ذلك: ومن

جامعللة رعايللة تحللت اتفاقية على السعودية وقعت- 
.الرهاب لمكافحة العربية الدول

فللي ومللؤثر منتظللم بشللكل السللعودية تشللاركَ- 
عللدةا علللى المملكللة وقعللت وقللد)لل G20( دول اجتماعللات

.عربية غير دول مع ثنائية اتفاقيات

تقريللر وتسللليم بتحضير  يوما90 كل المملكة تقوما- 
يتعلق فيما المملكة اتخذتها التي والجراءاات المبادرات عن

للملم التلابع الملن مجللس لجلان إللى الرهلاب بمكافحلة
.اللجان هذها لطلب ًوفقا المتحدةا

الخارجيللة وزارةا بيللن اتصللال نقاط المملكة أنشأت- 
.المتحدةا للمم الدائم والممثل

قللرارات لعللدةا التاليللة المتطلبللات المملكة دعمت- 
:الرهاب بمكافحة تتعلق المتحدةا للمم

وفقا طاالبان لنظاما أخرى وممتلكات أموال تجميد) 1
.1267 رقم المن مجلس لقرار

قائمة في أسمائهم ذكر تم أشخاص أموال تجميد) 2
.1333 رقم المن مجلس لقرار وفقا

وتمويللل لمكافحللة الللدولي الميثللاق علللى التوقيع) 3
تقريللر تقديم حول1373 المن مجلس لقرار وفقا الرهاب

وتعليمللات أنظمللة تطللبيق حللول المللن مجلللس لجنللة إلللى
.1373 القرار

القرار تطبيق حول المن مجلس إلى تقرير تقديم) 4
1390.
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1368 الخيللر القللرار وتطبق أيضا السعودية تدعم- 
النشللاطاات بتمويللل والمتعلللق ما2001  سللبتمبر12 تاريللخ

.الرهابية

الثاني الملحق
إلى التحاكم استنكار في بيان

46العلما محكمة

علللى والسلللما والصلللةا ،العللالمين رب لللله الحمللد
وبعد: والها، ومن الله رسول

ًا  يوجد)(46 الخضير. علي الشيخ موقع في منشور
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ورحمللة عليكللم السلما الله، وفقهم الفضلءا المشايخ
برقللم القضللاةا إلللى تعميللم صللدر فقللد وبعللد وبركللاته الللله
باعتمللاد صورته، المرفق ل ه5/9/1423  في2071/ت/13

الللتي الشللكاوى فللي الشللرعية المحللاكم نظر عدما موجب
وإحالتهللا المحليللة والمجلت الصللحف فللي ينشر بما تتعلق

فللي كمللا الصللحف فللي ُنشللر مللا وأيضا العلما، وزارةا إلى
للل ه1423/رمضللان/18  في3331 عدد القتصادية صحيفة
اللتزاما بضرورةا المحاكم قضاةا إلى العدل وزير من توجيه
على: وتنص والنشر المطبوعات نظاما  من37 المادةا بنص

العلما وزارةا اختصللاص مللن الصللحف في النشر قضايا أن
الخاصللة المخالفللات فللي وتنظر الشرعية، للمحاكم وليس

العلما وزيللر مللن بقللرار تشللكيلها يتللم لجنللة ذاتلله بالنظاما
عللن أعضائها عدد يقل ول المختص، الوزارةا وكيل ويرأسها

قراراتها اللجنة وتصدر قانونيا، مستشارا أحدهم يكون ثلثة
أقللواله وسللماعا يمثللله مللن أو المخللالف دعوةا بعد بالغلبية

لها يجوز كما أقواله إلى الستماعا ترى من دعوةا لها ويجوز
إل معتمللدةا اللجنللة قللرارات تصللبح ول تراها، بمن الستعانة

والللله ذلللك؟ فللي قللولكم فمللا اهل عليها الوزير موافقة بعد
يحفظكم.

الجواب:

وعليكم الله، رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
 وبعلللللللد: وبركلللللللاته، اللللللللله ورحملللللللة السللللللللما

إلللى والتحللاكم إليلله الحكللم وتعللالى سللبحانه الله جعل لقد
ُقللّص{ :تعالى قال غير، ل فقط شرعه َي ِه  ّللل ِل ِإلّ  ْكللُم  ْلُح ِإِن ا

ِليَن َفاِصلل ْل ْيللُر ا َو َخ ُهلل َو ّق  ْلَح وقللال ]،57} [سللورةا النعللاما/ا
ّيللاها {تعالى: ِإ ِإلّ  ْا  ُدو ُب ْع َت َألّ  َأَمَر  ِه  ّل ِل ِإلّ  ْكُم  ْلُح } [سللورةاُ ِإِن ا

ًدا{تعالى: وقال ]،40يوسف/ َأَحلل ِه  ْكِملل ِفللي ُح ِركَُ  ُيْشلل }َوَل 
ِبَمللا {تعللالى: وقال ]،26الكهف/ [سورةا ُكللم  َيْح ّلللْم  َوَمللن 

ِفُروَن َكللا ْل ُهللُم ا ِئللَك  َل ْو ُأ َف ّلللُه  وقللال ]،45[المائللدةا/ }َأنَزَل ال
َ{ :تعللالى وقال }،لحكمه معقب ل يحكم والله{ :تعالى َفل

َ ُثلّم ل ُهللْم  َن ْي َب ِفيَمللا َشلَجَر  ّكُمللوكََ  ُيَح ّتللَى  ُنللوَن َح ْؤِم ُي ّبَك لَ  َوَر
ِليًما َتْسلل ْا  ّلُمو ُيَسلل َو ْيَت  َقَضلل ِهْم َحَرًجا ّمّمللا  ُفِس َأن ِفي  ْا  ُدو }َيِج

ِذيَن {ى:تعللال وقللال ]،65النسللاءا/ [سورةا ّللل َلللى ا ِإ َتللَر  َلللْم  َأ
ِلللَك ْب َق ِزَل ِمللن  ُأنلل َوَمللا  ْيللَك  َل ِإ ِزَل  ُأنلل ِبَمللا  ْا  ُنو ُهْم آَم ّن أ

َ ُعُموَن  َيْز
ْا ُفللُرو ْك َي َأن  ْا  ُأِمللُرو ْد  َق َو ُغوِت  ّطا َلى ال ِإ ْا  َكُمو َتَحا َي َأن  ُدوَن  ِري ُي

ًدا} ِعيلل َب ُهْم َضلَلً  ّل ُيِض َأن  َطاُن  ْي ُد الّش ِري ُي َو ِه  ]،60 [النسللاءا/ِب
ِبيَن{ :تعالى وقال ْلَحاِس ُعا ا َأْسَر َو  ُه َو ْكُم  ْلُح َلُه ا  [سللورةا}َألَ 

ِةا {تعالى: وقال ]،62النعاما/ َواْلِخلَر َللى  ُْلو ِفي ا ُد  ْلَحْم َلُه ا
ُعلوَن ُتْرَج ِه  ْي َل ِإ َو ْكُم  ْلُح َلُه ا وقلال ]،70القصلص/  [سلورةا}َو
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َوالّرُسللوِل{ :تعالى ِه  ّل َلى ال ِإ ُها  ّدو َفُر ٍءا  ِفي َشْي ُتْم  ْع َناَز َت ِإن  َف
َأْحَسللُن َو ْيللٌر  ِلللَك َخ َذ ِر  ِما الِخلل ْو َيلل ْل َوا ِه  ّل ِبللال ُنللوَن  ْؤِم ُت ُتللْم  ُكن ًِإن  ِويل ْأ ِه{ :تعالى وقال ]،59[النساءا/}َت ّللل َأْحَسُن ِمللَن ال َوَمْن 

ُنوَن ِق ُيو ٍما  ْو َق ّل ْكًما  تعللالى: وقللال ]،50النسللاءا/  [سللورةا}ُح
ِكِميَن{ ْلَحللا ِم ا َك َأْح ِبلل ّلُه  ْيَس ال َل وقللال ]،8الللتين/  [سللورةا}َأ

ِبَمللا{ لنبيه ّنللاِس  ْيَن ال َب ُكَم  َتْح ِل ّق  ْلَح ِبا َتاَب  ِك ْل ْيَك ا َل ِإ َنا  ْل َأنَز ّنا  ِإ
ّلُه ُكم{ :ً أيضا وقال ]،105النساءا/  [سورةا}َأَراكََ ال َأِن اْح َو

ُهْم َواءا ْهلل َأ ْع  ِبلل ّت َت َولَ  ّلللُه  َأنللَزَل ال ِبَمآ  ُهم  َن ْي المائللدةا/  [سللورةا}َب
49[.

عليلله الللله صلللى النللبي له قال أنه " شريح أبي وعن
َكللم، هللو الللله  إنوسلللم: ْكللُم" رواها وإليلله الح داود أبللو الُح

 والنسائي.

يرجللع ل بلأنه القاضللية والحللاديث اليلات من وغيرها
أي في الوضعية القانونية المحاكم إلى ل لله إل الحكم في

.كانتٍ دائرةا أو وزارةا

قللاوما فقد التوجه، هذا مثل يقاومون العلماءا زال وما
فقللد ذلك، مثل الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ العلمة

ٌتعميللم ؛ بعنللوان]4048  برقللم12/265[ فتللاويه فللي جللاءا
الله رحمه  هِميمْعَتّ صَون القضايا كل في النظر في للقضاةا
مكتللب إلللى القضايا بعضّ يرد القضاةا بعض أن بلغنا : (فقد
مللن ذلللك أن بحجللة الللدوائر مللن غيرهللا أو والعمال العمل

السلللمية الشللريعة أنٍ خللاف وغيللر ،معينللة جهة اختصاص
وجميللع المجللالت كللل فللي البشللرية أحللوال بإصلحٌ كفيلة

الجهللات تلللك إلللى الحالللة وفللي وغيرهللا، المادية النواحي
المخالفللة النظمللة علىٌ وموافقة الوضعية، للقوانينٌ إقرار

العجللز بمظهللر للمحاكمٌ وإظهار المطهرةا الشريعة لقواعد
مللن والتهللرب الواجبللات عللن التنصل عنٌ وإعلن والكسل

والحكم إليكم يرد ما كل في النظر فاعتمدوا المسؤوليات،
المقصود.  الشريف). انتهى الشرعا يقتضيه بما فيه

(12/251[ مماثل رد في وقال أنلله بللذلك فتحققنا]: 
أنه التنازعا عند المرجع هي التجارية الغرفة تلك كانت حيث

بللل شللرعيين غيللر الحكللاما وأن محكمللة، فيهللا سلليكون
الللله بعث لماٌ مصادمة هذاّ أن ريب ول قانونيون، نظاميون

وحدها هو الذي الشرعا من وسلم عليه الله صلى رسوله به
القللوانين مللنٍ شلليءاُ واعتبار الناس، بين به للحكم المتعين
الللله بحكللمً رضللا عللدما هّللأن شللك لٍ قليللل ولللو بهللا للحكللم
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النقللص). انتهللى إلللى ورسللوله اللللهِ حكمُ ونسبة ورسوله،
 المقصود.

فتلاوى وفلي اللله، رحمه فتاويه في كثير ذلك وأمثال
الله. رحمهم الربانيين العلماءا من إخوانه

الشققيخ     رفضققها     التي     القانونية     المحاكم     فمن
وحاربوهققا     العلمققاء     مققن     وإخوانه     إبراهيم     بن     محمد

  فقققض     , ومحقققاكم     التجاريقققة     أمثقققال: المحكمقققة
واللجققان     العمققال،     ومحققاكم     ،  التجاريققة     المنازعققات

,     ية  ّ  الصققح     , والمحققاكم     القضققائية     الصققلحيات     ذات
العلما....     وزارة     , ومحكمققة     العسققكرية     والمحاكم

لققه     ٌ  ومضققادة     الله     لشرع     ٌ  منازعة     فيه     مما     ذلك     وغير
والسققلمة     العافيققة     اللققه     نسققأل     ،  الملة     عن     ٌ  وخروج

12/247 الللله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ فتاوى (راجع
300(.

المحللاكم هللذها بهللا تحكللم التي النظمة أن دعوى أما
الحكللم أن أو منلهٌ مسللتنبطة أنهللا أو الشللرعا تخلالف ل أنها
:شرعيين لقضاةا فيها

خطللوات ينقضها والبرهان، الدليل عنٌ عاريةً فدعوى
أو أواللوائلللح بالنظملللة المسلللماةا القلللوانين هلللذهاِ وضلللع

تقويمللا، ولً وضللعا الشللرعا إلى فيها يرجع ل التي المراسيم
بصلللة، للشللرعا يمتللون ل الللذين أعضائها نوعية ينقضها كما
هللذها بقللرارات يسللتقلون ل فهم الشرعيين بعض وجد وإن

عللن بللالخروج يسمح ل أنه كما بالغلبية، تتخذ لنها اللجان،
النظاما. مواد

كتللابه فللي السللابق العللدل وزارةا وكيللل ذكللر وقللد
الثللالث: اللجللان المبحللث  فللي461 ص القضللائي التنظيم

القضققايا     من     كثيرا     إن (:قال الخرى القضائية والهيئات
العامققة     المحققاكم     وليققة     مققن     خرجاققت     والمنازعققات

ٌ  تابعققة     أخققرى     ٌ  قضققائية     ٌ  ولجققان     ٌ  هيئققات     عتهققا  ّ  وتوز
(سققابقا)     التجارية     المحكمة     ومنها     متعددة،     ٍ  لجهات

فققي     ) تتبققع  ً  حاليققا  (     التجارية     المنازعات     حسم     هيئة
ولجقققان     ،  التجقققارة     وزارة     ومخابراتهقققا     تشقققكيلها
والشققئون     العمققل     وزارة     تتبققع     العماليققة     القضققايا

مققن     بققأمر     تشققكل     الجمركيققة     واللجققان     الجاتماعية،
القضققاء     سققلطة     ص  ّقق  قل     مما     وهكذا  ...   المالية.     وزير

الخلفقققات     جاميقققع     ّ  حقققل     فقققي     وظيفتقققه     وأفققققده
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فيه     ّ  وينص     إل     نظاما     يصدر     يكاد     ل     حتى     والمنازعات
لاه )  مخالفاته     عقوبات     لتطبيق     ٍ  لجنة     تشكيل     على

لجللان باسللم الموجللودةا القانونيللة المحللاكم سللرد ثم
هيئة أو لجنة ُتسمى قانونية محكمة عشرين من أكثر فذكر

ص مللن السللعودية العربيللة المملكة في القضائي (التنظيم
للشللئون سللابقا العللدل وزارةا وكيل تأليف 515  إلى461

).القضائية

الشللريعة مللن كان من كائنا أحد ُيستثنى أن يمكن ول
الصللحفيون ل الشللرعية المحللاكم خلل من عليه ُيحكم فل
غيرهللم، ول الموظفللون ول العسكريون ول السياسيون ول
وغيرها. السياسة أو والصحافة الدين بين أيضا الفصل ول

الللله صلللى النللبي أن عنه الله رضي عباس ابن وعن
فللي ثلثللة: ملحللد الللله إلى الناس قال: (أبغض وسلم عليه

رواها ،) الحللديث...الجاهليللة سنة السلما في ومبتغ الحرما،
 البخاري.

ّلللم أسللامة عائشللة: أن عللن الصحيحين وفي النللبي ك
كللان من هلك  (إنما:فقال امرأةا في وسلم عليه الله صلى

ويللتركون الوضلليع علللى الحللد يقيمللون كللانوا قبلكللم،أنهللم
ذلللك فعلللت فاطامللة أن لللو بيللدها نفسللي والللذي الشللريف
ّوب لقطعللت علللى الحللدود إقامللة البخللاري عليلله يللدها) بلل
.والوضيع الشريف

على الحد إقامة في المحاباةا تركَ (فيه حجر ابن قال
ًا كللان ولللو عليلله وجللب مللن القللدر كللبير أوً قريبللا أو والللد

تعللرض أو فيلله صّللرخ من على والنكار ذلك في والتشديد
لاه عليه) وجب فيمن للشفاعة

 (من]:4/318[ الفتاوى في الله رحمه تيمية ابن قال
المرسللين اتبلاعا عليله يجب ل من الله أولياءا في أن اعتقد

ملن مثللل قتللل، وإل تللاب فللإن يستتابٌ كافر فهو وطااعتهم
كمللا متللابعته عللن يسللتغني مللن محمللد أمللة فللي أن يعتقد

.لاه موسى) متابعة عن الخضر استغنى

فللي الللله رحملله الوهللاب عبللد بن محمد الشيخ وقال
الخلروج يسلعه الناس بعض أن اعتقد  (من:التاسع الناقض

الخضللر وسللع كما وسلم عليه الله صلى محمد شريعة عن
هلا كافر) فهو السلما عليه موسى شريعة عن الخروج
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الخيللر وأهللل والدعاةا والقضاةا العلماءا على فالواجب
العظيللم، المنكللر هللذاّ صللد فللي عليهللم يجللب بمللا القيللاما

بالتوحيللد يتعلللق فللإنه ومجاهللدته، مقاومته في والحتساب
إلللى بالشللريعة الحكللم عللنُ والعللدول والكفللر، واليمللان
ول الملللة، عللنٌ وخروج العظيم باللهٌ كفر البشرية القوانين

بالله. إل قوةا ول حول

رحملله الديار يمفت إبراهيم بن محمد الشيخ قال وقد
اللعيللنِ القللانونَ تنزيل المستبين الكبر الكفر من  (إن:الله

الللله صلللى محمد قلب علىُ المينُ الروح به نزل ماَ منزلة
فليٍ ملبينٍ عربلليٍ بلسلان المنلذرين من ليكون وسلم عليه

المتنللازعين تنللازعا عنللد إليللهّ والللرد العللالمين، بيللن الحكللم
ِفللي{ وجللل عللز الله لقولٌ ومعاندةاٌ مناقضة ُتْم  ْع َنللاَز َت ِإن  َفلل

ِه ّل ِبللال ُنللوَن  ْؤِم ُت ُتللْم  ُكن ِإن  َوالّرُسللوِل  ِه  ّللل َلللى ال ِإ ُها  ّدو َفُر ٍءا  َشْي
ً ِويل ْأ َتلل َأْحَسللُن  َو ْيللٌر  ِلللَك َخ َذ ِر  ِما الِخلل ْو َيلل ْل ])59 [النسللاءا/}َوا

. ]12/284 الفتاوى[

وصللحبه آللله وعلللى محمللد نبينللا علللى الللله وصلللى
 أجمعين.

:  الموقعون

بللن علللي)لل 2الرشللودي.  العلللي فهللد بللن ) محمللد1
بللن محمد)لل 4 الريس.  ريس بن حمد)لل 3 الخضير.  خضير

الللله عبد)لل 6  الفهد. حمد بن ناصر)لل 5 الصقعبي. سليمان
الحميللدي. الللله عبد بن حمد)لل 7 .سعد آل الرحمن عبد بن
.الخالللدي حمود بن أحمد)لل 9 السناني. صالح بن أحمد)لل 8

العمر. سالم بن العزيز عبد) 10
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الثالث الملحق
العدل وزارة يسمى ما تعميم صورة
غير إلى العلما قضايا إحالة حول

الشرعية المحاكم
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