إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
وأشهد أن دمحماً عبده ورسوله .
أما بعد :
فهذذما م ذذاف هع ذ فيذذه بعذذق أل ذواف أهذذل العلذذا وا ذان يف الثنذذال عل ذ آف سذذعود ح ذذا
ِ
السنِية نصرة للحق وإبطاالً للباطل .
اململ ة العربية السعودية ودولتها األَبية ُ
السعود فِــي ثَـن ـ ِ
ـاء العُلَم ِاء َعلَ ــى ُح َّك ِـام ِ
آل ُسعُ ْود".
اختصرته من كتايب َ " :م َراقِي ُّ ُ ْ ْ َ
َ

والوالذذأ أ ان اململ ذذة العربيذذة السذذعودية ي ذذهد بفضذذلها وم انتهذذا لسذذان احلذذاف ويصذذدله لسذذان
امل ذاف مذن هذ الل العلمذذال الذرابني أ فمذا أسذذد ،اللسذان أ ومذا أعذدبماأ وهذذمه الذبالد الطيبذة ي ذذهد
ٍ
منصف عرف احلق وشهد به .
بفضلها وبفضل ح امها كل
"وقد قرر جملس هيئة كبـار العلمـاء مجاعـان َّا اكملكـة العرايـة السـعود ة  -حبمـد هللا
 حتكم شرن هللا ،واحملاكم الشرعية منتشرة يف عيع رجائها وال مينع حد من رفع ظالمتـ ىلاجلهات اكختصة يف احملاكم و د واا اكظامل"
وهمه األلواف منها إهاع علذ أ ان اململ ذة العربيذة السذعودية هذ بذالد التوحيذد والسذنة وأ ا ذا
بالد تطبق ال ريعة ا سالمية يف كل مراف ها ؛ وأ ا مع ل ا سال األخري الذمي بذع علذ شذبابنا
أن حيافظوا عليه وأن ال يتخاذلوا عنه .
وإليك اآلن أخ ال رمي بعق ألواف أهل العلا وا ان :

كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
ُممد بن إِبر ِ
اه ْي َم آل ا
الش ْيخ
َْ
َُ ا
ِ
لل َت َع َال-
ِح ُه ا ُ
 َر َ احل ومذذة – حبمذذد هللا – دسذذتورها الذذمي ب ذذا بذذه هذذو كتذذال هللا وسذذنة رسذوله أ ولذذداّللِ
فتح احملاكا ال رعية من أجل ذلك ب ي اً ل وف هللا تعاىل  فَِإن تَذنَ َازعتُا ِيف َشذ ٍل فَذ ُذرودوهُ إِ َىل ا
وف أ وما عدى ذلك فهو من ح ا اجلاهلية المي لاف تعاىل فيه  أَفَح ا اجل ِ
والارس ِ
اهلِيا ِة يَذبذغُو َن
ُ َ َ
َ ُ
ِ
اّللِ ح ما لَِ وٍ يولِنُو َن. 
ُ
َوَمن أَح َس ُن م َن ا ُ ً
 حماكا همه اململ ة ال تت يد أبي لانون وضع أ وإمنا تسري يف أح امها وفق مذا ممذر بذهال ريعة ا سالمية.
 ح ومتنذذا – حبمذذد هللا – شذذرعية دسذذتورها كتذذال هللا تعذذاىل وس ذنة رس ذوله سذذل هللا عليذذهوعل آله وسحبه وسلا.
 احل ومذذة السذذعودية – أيذذدها هللا بتوفي ذذه ورعايتذذه – ال بذذت ا إىل لذذانون وضذذع مطل ذاًأوإمنا حماكمها لائمة عل ب ذيا شذريعة هللا تعذاىل أو سذنة رسذوله  أو انع ذد علذ ال ذوف بذه إهذاع
األمةأ إذ التحاكا إىل غري ما أنزف هللا طريق إىل ال فر والظلا والفسو.،
كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
ت َِقي الدِّ ي ِن ِ
اهل ََّل ِل
ْ
ِ
لل َت َع َال-
ِح ُه ا ُ
 َر َ ال ذعع السذعودي واململ ذذة السذعودية ب يذادة مل هذذا ا مذا املصذلل جاللذذة امللذك فيصذذلواألئمة الساب من أسالفه رمحها هللا مل يزالذوا حي مذون شذريعة هللاأ ويتخذمون ال ذرآن إمامذاً والسذنة
س ذراجاُأ يضذذيئان بذذا ظلمذذات احليذذاة الذذدنيا ابنت ذذار األمذذن عل ذ األنف ذ واألم ذواف واألع ذرا يف
بالده ذذا إىل ح ذذد ال يوج ذذد ل ذذه نظ ذذري يف ال ذذدنيا  ...وحن ذذن ن ذذاهد شذ ذريعة ال ذذرآن تنف ذذم علذ ذ ر و
األشهادأ يف همه اململ ة الفمةأ في تل ال اتل املتعمدأ ويذرجا مذن الذز ة مذن يسذتحق الذرجاأ وبلذد
من يستحق اجللد مأ التغريعأ وت طأ يذد السذار،أ وي ذا احلذد علذ ال ذارلأ وال حي ذا حذاكا يف

هيأ أرجائه إال ب ريعة ال رآنأ ف يذف يسذتطيأ مسذلا أو منصذف أن يسذوي بينهمذا وبذ مذن حيذل
ما حر هللاأ وحي ا بغري ما أنزف هللا
كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
ابن َب ٍ
َع ْب ِد ال َع ِز ْيز ِ
از
ِ
لل َت َع َال-
ِح ُه ا ُ
َ -ر َ

 آف سعود  -جزاها هللا خرياً  -نصروا همه الدعوةأ ه الل با اليذد الطذوىل يف نصذر هذما احلذق -جزاها هللا خرياً  -ساعدواأ نصرواأ فالواجع حمبتها يف هللاأ والدعال با ابلتوفيقأ حمبتها يف هللا .
 العــداء هــلد الدولــة عــداء لل ــت ،عــداء للتوحيــدأ أي دولذذة ت ذذو ابلتوحيذذد اآلن مذذن حولنذذا :مصذذرأ ال ذذا أ الع ذرا،أ مذذن يذذدعو إىل التوحيذذد اآلن وحي ذذا ش ذريعة هللا ويهذذد ال بذذور ال ذ تعبذذد مذذن
دون هللا َمذذن أ أيذذن هذذا أ أيذذن الدولذذة الذ ت ذذو غذذمه ال ذريعة أ غذذري هذذمه الدولذذة اسذ ف هللا لنذذا وبذذا
ابداية والتوفيق والصالح ونس ف هللا أن يعينها عل كل خري ونس ف هللا أن يوف ها ؛ زالة كل شر
وكل ن ص علينا أن ندعو هللا با ابلتوحيد وا عانة والتسديد والنصل با يف كل حاف.
 بعق امل رخ بمه الدعوة ي وف  :إ ان التاريخ ا سالم بعد عهذد الرسذالة والراشذدين مل ي ذهدالتزامذاً ام ذاً أبح ذذا ا سذذال كمذذا شذذهدته اجلزيذذرة العربيذذة يف ظذذل الدولذذة السذذعودية ال ذ أيذذدت هذذمه
الدعوة ودافع عنها  ...واململ ذة العربيذة السذعودية ح امذاً وعلمذال يهمهذا أمذر املسذلم يف العذامل
كله وحيرسون عل ن ر ا سال يف ربوع الدنيا لتنعا مبا تنعا به همه البالد.
 هلد الدولة السعود ة دولة مباركة نصر هللا هبا احلت ونصر غذا الذدين وهذأ غذا ال لمذة ولضذغذذا عل ذ أسذذبال الفسذذاد وأمذذن هللا غذذا الذذبالد وحصذذل غذذا مذذن الذذنعا العظيمذذة مذذا ال حيصذذيه إال هللا
وليس معصذومة وليسذ كاملذة كذل فيذه ن ذص فالواجذع التعذاون معهذا علذ إكمذاف الذن ص وعلذ
إزالة الن ص وعل سد اخللل ابلتناسل والتواس ابحلق وامل اتبة الصاحلة والزايرة الصاحلة .

كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
ُم امد ن ِ ِ
َاِص الدِّ ْي ِن األَ ْل َب ِان
َُ
ِ
لل َت َع َال-
ِح ُه ا ُ
َ -ر َ

 اس ذ ف هللا سذذبحانه وتعذذاىل أن يذذدمي النعمذذة عل ذ أر اجلزيذذرةأ وعل ذ سذذائر بذذالد املسذذلم أ وأنحيفظ دولة التوحيد .
 السذذعوديون – وخصوس ذاً أهذذل العلذذا مذذنها – ال يزالذذون – واحلمذذد هلل – حمتفظذذون بع يذذد ا يفالتوحيدأ حمارب لل ركيات والوثنيات ال منها االستغاثة بغري هللا تعاىل من األموات .

ال يخ دمحم بن عبد الوهال وأتباعه رفعوا راية التوحيذد خفالذة يف بذالد وذد وغريهذا أ جذزاها هللا عذن
ا سال خرياً .
مهذذا هذذو العلذذا الوحيذذد يف الذذدنيا الذذمي ي تذذع عليذذه إشذذارة التوحيذذد ...هذذما العلذذا الذذمي يذُلَذ ِوح
 َعلَ ُاب ذذان الصذذحيل والتوحيذذد الصذذحيل امل ذذرون اب ذذان أبن دمحماً رسذذوف هللا أالا تذذرو ا يف املسذذاجد
هناك يعبدون هللا وي ذن امل ذن .

منهجنذذا لذذائا عل ذ إتبذذاع ال تذذال والسذذنةأ وعل ذ مذذا كذذان عليذذه سذذلفنا الصذذاحأ وأعت ذذد أن الذذبالد
السعودية إىل اآلن ال يزاف ال ثري من أهل العلا فيها عل هما املنهج .
كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
ُم امد بن َصالِح ال ُع َث ْي ِم ْي
َُ
ِ
لل َت َع َال-
ِح ُه ا ُ
 َر َ أشهد هللا تعاىل عل ما ألوف وأُشذهدكا أيضذاً أَنذ ال أَعلذا أَن يف األر اليذوَ مذن يطبذق شذريعةهللا ما يطب ه هما الوطن  -أع  :اكملكة العراية السعود ة . -
 هذذمه الذذبالد  -وهلل احلمذذد  -بذذالد ب ذذا ابل ذريعة ا سذذالمية وال ضذذاة ال حي مذذون إال ابل ريع ذذةا سالمية والصيا لائا واحلج لائا والدرو يف املساجد لائمة ...
مث إذا نظر إىل بالد وإذا هو لي هناك بنال عل ال بور وال طواف يف ال بذور وال بذدع سذوفية أو
غريها ظاهرة لذد ي ذون عنذد النذا بدعذة سذوفية أو مذا أشذبهه  :ذلذك خفيذةأ هذمه كذل جتمذأ البذد

أن ي ون فيذه شذ ل مذن الفسذاد إذا نظذر إىل هذما ولذار  -واحلمذد هلل  -بذ هذمه اململ ذة والذبالد
األخذذرى ال ريبذذة منذذا وجذذد الفذذر ،العظذذيا  :يوجذذد يف بعذذق الذذبالد ال ريبذذة منذذا ج ذرار اخلمذذر علن ذاً يف
األسوا ،تباع واملطاعا تفتل يف ار رمضان أيكل ا نسذان وي ذرل علذ مذا يريذد بذل يوجذد البغذااي
علنذاً حذذث حذذدث بعذذق النذذا  :أن الذذمين أيتذذون إىل بعذذق الذذبالد للسذذياحة مذذن حذ مذذا ينذذزف مذذن
املطار بد عنده الفتيات والفتيان  -والعيذاذ ابهلل  -ي وف  :ماذا ختتذار أفث أ فتذاة علناً  -سذبحان
هللا -اانساا جيب ا نظر ىل واقع حكومت وواقع االدد وال لهب نشر اكسـاو الـ قـد
كـوا احلـاكم فيهــا معـلور لســبب و لعـىد ن عمــى عـن اكصــاي واكنـافع عما ــة مـة وال كـ ا
احلكومــة عنــدها شــيء مــن ا ــى ىلطالقــا ؟! هذذما لذذي مذذن العذذدف ي ذذوف هللا عذذز وجذذل َ اي أَيذو َهذذا
اِ
ين َآمنُذوا ُكونُذوا لَ ذ او ِام َ ِاّللِ ُشذ َذه َدالَ ِابل ِس ذ ِ َوال َب ذ ِرَمنا ُ ا َشذذنََ ُن لَذذوٍ َعلَذ أاَال تَذعذ ِذدلُوا اعذ ِذدلُوا ُهذ َذو
الذذم َ
ل لِلتاذ َوى . 
أَلذَر ُ
 ال نسذذتطيأ أن نع ذ أو حنذذدد دولذذة مذذن الذذدوف ون ذذوف  :اخذذرإ إليهذذا وانظذذر ل ذذن هذذو لذذو أسذذغبنصذذف أذنذذه ليسذذمأ مذذا ي ذذون يف الذذدوف ا سذذالمية الع ذ ف اع افذاً ال ين ذذر فيذذه أن بذذالد  -وهلل
احلمد  -خري بالد املسلم عل ما فينا من ن ص يف رعيتنا ورعاتنا .
كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
ُم امد األَن َْص ِ
اري
ِحاد بن ُ َ
َا
ِ
لل َت َع َال-
ِح ُه ا ُ
َ -ر َ

 حنذن فت ذنا العذامل اليذو فلذا وذد دولذة تطبذذق ا سذال ومتمسذ ة بذه وتذدعو إليذه إال هذمه الذذبالد -يع  :السعودية . -
 نعت ذذد أن هذذمه الدولذذة السذذعودية ن ذذرت الع يذذدة السذذلفية ع يذذدة السذذلف الصذذاح بعذذد مذذدة مذذناالن طاع والبعد عنها إال عند ثلة من النا .
 إن اململ ة العربية السعودية دولة سلفية . همه اململ ة العربية السعودية ه ال ب ي خلدمة ا سال والدعوة السلفية . إن الدولة السعودية با احلظ األوفر يف هما الزمذان بن ذر العلذا وعلذي ا ابلذدعال بذا ابلنصذر علذهيأ األعدال .

كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
ِحد بن حييى الن ْاج ِمي
َأ ْ َ
ِ
لل َت َع َال–
ِح ُه ا ُ
 َر َإن دولتنا دولة مسلمة ب ا شذرع هللا يف حماكمهذا وت ذيا ديذن هللا يف والعهذا وتعلذا التوحيذد مذن أوف
يومه ذذا ولضذ ذ علذ ذ مظ ذذاهر ال ذذرك يف هي ذذأ س ذذلطا ا ت ذذيا الص ذذالة وختص ذذص امل اف ذذَت ل ئم ذذة
وامل ذن وتعمل كل خري ومعروف يف الداخل واخلارإ ول لليات املسلمة يف كل م ان .
وكملك ما ت و به الدولة من إسالحات يف امل اعر امل دسة وسهر علذ مصذلحة احلجذيج
واحملافظة عليها وإرشادها واحملافظذة علذ سذالمتها إىل غذري ذلذك مذن ا سذالحات الذ ال حيصذيها
ديوان .
إ ان الدولة  -واحلمد هلل  -دولة عادلة وبالد من ألصاها إىل ألصذاها  -أي بذالد احلذرم
 ب ذ احل ذذا الس ذذعودي  :ت ذذدين ابمل ذذنهج الس ذذلف ح ذذاكم وحم ذذوم ل ذذادة ورعي ذذة ذك ذذوراً وإ ًسغاراً وكباراً .
إ ان الدولة السعودية جتل علمالها أ وتبجلها وب مها أ مبا مل ي ن يف دولة من الدوفأ وال
يف بلد من البلدان ل أحث إن رئي الدولة ليزور كبارها يف بيو ا .
ومذذأ ذلذذك فالدولذذة ب ذذا شذذرع هللا يف حماكمهذذا وب ذذا هيئذذة كبذذار العلمذذال يف بعذذق األمذذور
املستعصية ومخم مبا وجهها كبار العلمال إليه من شرع هللا عز وجل .
كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
ُممد ِ
الس َب ِّيل
َُ ا
لل َت َع َال–
 رِحه ا ُوالة األمذذور عنذذد لذذائمون  -ج ذزاها هللا خ ذرياً  -مبذذا بذذع علذذيها والعلمذذال أيض ذاً لذذائمون مبذذا بذذع
عل ذذيها م ذذا ب ذذع عل ذذيها حن ذذو والة األم ذذور ؛م ذذن ال ذذدعال ب ذذا ومناس ذذحتهاأ تثل ذذون أم ذذر الرس ذذوف 
اِ
اّلل وأ ِ
ِ
ذوف َوأُوِ األَمذ ِر ِمذن ُ ا. 
َطيعُذوا الار ُس َ
ين َآمنُوا أَطيعُوا اَ َ
و تثلون أمر هللا حيث ي وف َ اي أَيذو َها الم َ

والة أمذذور  -واحلمذذد هلل  -يت بلذذون مذذن العلمذذال ويس شذذدون غذذاأ واألمذذور العامذذة ل مذذة يس ذ لون
عنها العلمال .
مث  -أيضذاً ُ -حمَ ِ ُمذذون شذذرع هللا  .كذذل بلذذد جتذذد فيذذه لاضذذياًأ لاضذذي أ ثالثذذة لضذذاة وبعذذق
البلدان إىل ع رين لاضياً كلها حي مون ب ذرع هللا  .ووالة األمذر مذا بذا علذيها سذلطةأ بذل ي ضذون
وحي م ذذون مب ذذا ي ذذرون أن ذذه احل ذذقأ ورمب ذذا شطئ ذذون يف اجته ذذادها ب ذذرع هللا  -س ذذبحانه وتع ذذاىل – وه ذذا
كغريها غري معصوم أ والعصمة ألنبيال هللا ورسله .
هذذا  -واحلمذذد هلل  -أحذذرا النذذا عل ذ الصذذالة وأكثذذر مذذن يعمذذر املسذذاجد – ج ذزاها هللا خ ذرياً -
مثل ما ترون ما لا به خاد احلرم  -جزاه هللا خرياً – من عمارة احلرم ال ريف أكل من جذال
تعجذذع منهمذذاأ وكذذملك يف أكثذذر البلذذدان لذذا ببنذذال مسذذاجد فيهذذا إِامنذَذا يذعمذذر مسذ ِ
اّللِ َمذذن َآمذ َذن
ذاج َد ا
َ ُُ َ َ
ِاب اّللِ َواليَذوِ اآل ِخ ِر عمارة املساجد فيها فضل عظيا ودليل ا ان .
يف أي بلذذد مذذن البلذذدان نسذذمأ مثذذل والة أمذذور !! حنذذن يف نعمذذة ل ذذن كث ذرياً مذذن النذذا ال
ي ذ رون النعمذذةأ النعمذذة يتضذذاي ون منهذذا لو ذذاأ املسذذلا ينبغذ أن ي ذ ر هذذمه النعمذذة ويذذدعو لذذوالة
األمور وال حي ق ا نسان إ انه  -كما يف احلديث  -إال ابلدعال لوالة األمور  :أن هللا يهديها وأن
هللا يوف ها ويرزلها البطانة الصاحلة وبزيها عنا كل خريأ هم سهروا يف مصاي األمة و دافعوا
عن األمة .
وحنن ندعو أن هللا ن والة أمور من همه السلطة وأن هللا يعينها ويسددها يدفعون عنا
شروراًأ شرور ما ندري عنها حنن .
كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
زَ ْيد ا َملدْ َخ ِل
لل َت َع َال–
رِحه ا ُحنذن يف اململ ذة العربيذذة السذعودية علمذذال وع ذالل وعامذة نعلنهذذا سذرحية ظذذاهراً وابطنذاً أبن يف عناقنــا
ايعة شرعية كلك البالد "اكملكة العراية السعود ة".

ونعترب الوفال غا واجباً شرعياً ب رطه بل ونعترب ذلك نعمة عظم ومنة كربى مذن هللا العلذ األعلذ
كلما أرسلنا النظر إىل دنيا الب ر شرلاً وغرابً وجنوابً ومشاالً .

نعذذا إننذذا نعتذذرب إمامتذذه علينذذا رمحذذة وواليتذذه شذذرعية تسذذتدع الصذذد ،منذذا يف الوفذذال سذراً وعلن ذاً وابطن ذاً
وظاهراً وما ذاك إال ألنه حيرا عل االلتذزا ابل تذال والسذنة وينذادي بذملك يف كذل مناسذبة ويفذتل
ح ذذوف العلذذا ال ذذرع ال ذريف ب افذذة املسذذتوايت يف داخذذل الذذبالد وخارجهذذا ذذا ال حيتذذاإ م ذ إىل
إلامة برهان.
وينفذذم أح ذذا ال ذريعة ا سذذالمية م ذذن ف ذرائق وواجب ذذات وحذذدود وش ذذعائر يف شذذعبه ال ذذمي
استطاع هو وأبوه وإخوانه من لبله أن يبسذطوا أيذديها عليذه ويرعذوا مصذاحله دينذاً ودنيذا اب ضذافة إىل
نفعها املتعدي .
وحنذذن إذ ن ذذوف هذذما فإننذذا ال نذذدع ألنفسذذنا وال لذذوالة أمذذر ال مذذاف أ إذ ال مذذاف يف الب ذذر
ويف دنيا الب ذر عزيذز أ بذل وال نذدع بذا العصذمة مذن الولذوع يف اخلطذ كذال أ ف ذل ابذن آد خطذال
وخري اخلطائ التوابون  .وننصل بذا مذن سذميا للوبنذا ونذدعو بذا ابلتوفيذق ملذا يرضذ هللا والصذالح
يف احلذذاف واملذذَف ونرضذ بذذا أن ي ونذوا معتصذذم حببذذل هللا املتذ كتذذال هللا املبذ ورسذذالة الصذذاد،
املصدو ،رسوف رل العامل إذ بملك تربأ المما وتدو الفضائل والنعا وتدفأ البالاي واحملن والن ا.
كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
ِ
اللح ْيدَ ان
َصالِحِ
 َح ِف َظ ُه اللُ َت َع َال– هذذمه الذذبالد للذذع ا سذذال وحذذرزه تذذنعا أبمذذور كثذذرية مذذن األمذذن ال يوجذذد بذذا نظذذري يف العذذامل وه ذبدون شك أفضل ح ومة عل ا طال ،يف همه الدنياأ وال يع هما وال ي وف أحد إ ا كاملة بل
با أخطال ولنذا أخطذال أ ول نهذا – أي احل ومذة السذعودية -خذري ح ومذة علذ وجذه األر وبذما
بذذع عل ذ كذذل مسذذلا يف داخذذل الذذبالد وخارجهذذا أن يذذدعو هللا بذذا ابلثبذذات وال ذذوة يف احلذذق ونصذذرة
املظلذذو والسذذبع أ ا ذذا ابليذذة عل ذ ع يذذدة التوحيذذد الصذذافيةأ وأ ذذا ت ذذيا حذذدود هللا إذا تذذوفر موجذذع
إلامتها .
وح ذذا هذذمه الذذبالد ال ي ذذك منصذذف يف الذذدنيا مذذن املسذذلم وغذذري املسذذلم ال ي ذذك أن
والة همه البالد خري والة يف بالد العامل .

ال شك ح ٌد يف ذلك ىلال مـن كـاا ذا هـو ال ىلنصـاد عنـدد و كـاا جـاهال ال ـدر

عن حوال الناس وهما من فضل هللا جل وعال عل همه البالد .
كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
َع ْب ِد ال َع ِز ْيز آل ا
الش ْيخ
َ -ح ِف َظ ُه اللُ َت َع َال–

 إ ان هللا م ذذن فض ذذله وكرم ذذه مذ ذ ان علذ ذ ه ذذمه ال ذذبالد ب ذذنعا عظيم ذذةأ أجله ذذا وأكربه ذذا وأعظمه ذذا نعم ذذةا سال أ فاحلمد هلل المي هدا لإلسال أ وما كنا لنهتدي لوال أن هدا هللا ..
وهذذمه الذذبالد  -وهلل احلمذذد  -مذذن تلذذك الذذدعوة الصذذاحلة  -وه ذ ال ت ذزاف ت ذذيا حذذدود هللا وال ي ذزاف
لاد ا حي مون شرع هللا وال يزاف علمال ا سال با فيها ال لمة النافمة مأ لاد ا تعاو ً علذ الذرب
والت وى وتعاو ً عل اخلري وحرساً عل هأ كلمة األمة ومشلها وحرسذاً علذ املسذار الصذحيل علذ
منهج كتال هللا وسنة دمحم ... 
إن أعدال ا سال يغيظها ما ي اهدون يف هذمه الذبالد مذن نعمذة واسذت رار وتعذاون وتسذاعد واتفذا،
كلمذة واجتمذذاع مشذذل إن ذلذذك شذجناً يف حنذذور أعذذدال ا سذذال حيذذاولون مذن كذذل لريذذع حيذذاولون ب ذذل
أسذذلول عس ذ أن بذذدوا منفذذماً ينفذذمون بذذه إىل سذذفوفنا ول ذذن أييب هللا علذذيها ذلذذك بفضذذله وكرمذذه
ول ن واجع علينا أن نتمسك ب رع هللا وأن نعمل بدين هللا وأن نست يا علذ طاعذة هللا لتذدو لنذا
همه النعمة بفضل هللا وكرمه .
كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
َصالِح ال ُفوزَان
 َح ِف َظ ُه اللُ َت َع َال– حنن  -وهلل احلمد  -يف همه البالد هاعة واحدة وعل ع يدة واحذدة وديذن واحذد ولبلذة واحذدةوأمتنا واحدة أنمر ابملعروف وننه عذن املن ذر وحن ذا ب ذريعة هللا فاحملذاكا ال ذرعية مفتوحذة للح ذا
بذ النذذا يف كذذل املنازعذذات ال يف األحذواف ال خصذذية ف ذ كمذذا يف الذذبالد األخذذرى  .وحنذذن  -وهلل

احلم ذد  -ن ذذدر العل ذذو ال ذذرعية يف مدارس ذذنا ويف مس ذذاجد ف ذذنحن هاع ذذة واح ذذدة م ذذن الراع ذ إىل
الرعية .
 االدان  -واحلمد هلل  -ختتلف عـن البلـداا األىـر حـا حباهـا هللا مـن ا ـى مـن الـدعوة ىلالتوحيد وزوال الشرك ومن قيـام حكومـة ىلسـالمية حتكـم الشـر عة مـن عهـد اامـام ا ـدد  :دمحم
ان عبد الوهاب  -رمح هللا  -ىل وقتنا هلا  -واحلمد هلل . -
ال ن وف  :إ ا كاملة من كل وجه ل ن ه  -واحلمذد هلل  -ال تذزاف لائمذة علذ اخلذري فيهذا
أمر ابملعروف و عن املن ر وإلامة للحدود وح ا مبا أنزف هللا .
احملذذاكا ال ذذرعية لائمذذة واملواريذذث والفذرائق علذ مذذا شذذرع هللا ال يتذذدخل فيهذذا أحذذد ذذالف
البالد األخرى.
 إننا  -واحلمد هلل  -نرى من ح ومة هذمه الذبالد ليامذاً ابلواجذع حنذو ا سذال وب يمذاً ل ذريعتهولوجد بعق الن ص يف ذلك ونرجو هللا أن يصلحه.
 حنن  -وهلل احلمد  -عل ث ة من والة أمر وعل ث ذة مذن املذنهج الذمي نسذري عليذه ولذي معذهما أننا لد كملنا وأن لي عند ن ص وال ت صذري بذل عنذد ن ذص ول ذن حنذن يف سذبيل إسذالحه
وعالجه  -إن شال هللا  -ابلطر ،ال رعية .
ويف عهذذد الن ذ  وجذذد مذذن يسذذر ،ووجذذد مذذن يذذزر ووجذذد مذذن ي ذذرل اخلمذذر وكذذان الن ذ  ي ذذيا
عليها احلدود .
حنذذن  -وهلل احلمذذد  -ت ذذا عنذذد احلذذدود علذ مذذن تبذ وثبذ عليذذه مذذا يوجذذع احلذذد ون ذذيا
ال صاا يف ال تل هما  -وهلل احلمذد  -خذري ولذو كذان هنذاك ن ذصأ الذن ص ال بذد منذه ؛ ألنذه مذن
طبيعة الب ر .
بعفوه .

ونرجو هللا تعاىل أن يصلل أحوالنا ويعيننا عل أنفسنا وأن يسدد خطذا وأن ي مذل ن صذنا

الدولة السعودية منم ن ت وه تناسر الدين وأهله وما لام إال علذ هذما األسذا ومذا
تبمله اآلن من مناسرة املسلم يف كل م ان ابملساعدات املاليذة وبنذال املراكذز ا سذالمية واملسذاجد
وإرسذذاف الذذدعاة وطبذذأ ال تذذع وعلذ رأسذذها ال ذذرآن ال ذذرمي وفذذتل املعاهذذد العلميذذة وال ليذذات ال ذذرعية
وب يمها لل ريعة ا سالمية وجعل جهة مست لة ل مر ابملعروف والنه عن املن ر يف كل بلد كل

ذلك دليل واضل عل مناسر ا لإلسال وأهله وشج يف حلو ،أهل النفا ،وأهل ال ر وال ذ ا،
وهللا سر دينه ولو كره امل ركون واملغرضذون  .وال ن ذوف:إن هذمه الدولذة كاملذة مذن كذل وجذه ولذي
با أخطال فاألخطذال حاسذلة مذن كذل أحذد ونسذ ف هللا أن يعينهذا علذ إسذالح األخطذال .ولذو نظذر
هذذما ال ائذذل يف نفسذذه لوجذذد عنذذده مذذن األخطذذال مذذا ي صذذر لسذذانه عذذن ال ذذال يف غذذريه وشجلذذه مذذن
النظر إىل النا .
كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
َربِ ْيـــع ا َملدْ َخ ِـل
 َح ِف َظ ُه اللُ َت َع َال–حنذذن نعت ذذد أن هذذمه الذذبالد  -وهلل احلمذذد  -بذذا هاعذذة وهذذا علمذذال التوحيذذد وعلمذذال السذذنة -واحلمذذد
هلل -يف هما البلد الطيع املبارك وبا إما ابيعوه عل كتال هللا وعل سنة رسوف هللا عليذه الصذالة
والسال  -واحلمد هلل . -
الذذدين الصذذحيل يذُ َذد ار ُ يف هذذمه الذذبالد أ الع يذذدة الصذذحيحة تُذ َذد ار ُ يف مدارسذذنا ويف جامعاتنذذا ويف
مسذذاجد واملسذذاجد نظيفذذة مذذن البذذدع ال ذذركية وغريهذذا بينمذذا البلذذدان األخذذرى تعذذج ابل بذذور وال ذذرك
والبذذدع والضذذالف وهذذمه الذذبالد جامعا ذذا نظيفذذة أ التعلذذيا جيذذدأ هنذذاك فصذذل ب ذ الرجذذاف والنسذذال؛
واالختالط ال نيأ موجود يف بلدان الدنيا كلها .
مذذا تُذ َ ذذا ِر ُن شذذيئاً يف هذذما البلذذد ابلبلذذدان األخذذرى إال وتذذرى التميذذز ال بذذري الذذمي ال مناسذذبة بينذذه وب ذ

البلدان األخرى  .فهل تدر ع ذائد التوحيد يف بلدان الدنيذا يف املدار أ إال مذدار السذلفية -
مساك سلفي  -الدوف ال تتب ع يدة التوحيد .
وهذذمه الذذبالد وهذذمه احل ومذذة تتب ذ ع يذذدة التوحيذذد ع يذذدة نذذوح وإب ذراهيا وإهاعيذذل وإسذذحا ،وهذذود
وسذذاح أ تذذدر توحيذذد العبذذادة وتوحيذذد األهذذال والصذذفات تذذدر يف هذذمه الذذبالد أح ذذا ال ذريعة
أحم ذذاكا ش ذذرعية أ ال ض ذذاة حي م ذذون ب ذ ذ:ل ذذاف هللا ل ذذاف رس ذذوف هللا  ...خ ذذري كث ذذري أ املعاس ذ موج ذذودة
واملخالفات موجودة .

فهذذمه الذذبالد  -واحلمذذد هلل  -هــي اكع ــخ األىــى ل ســالم نسذ ف هللا أن حيفظهذذا وأن يبصذذرها وأن
يذذدفأ عنهذذا ال ذذر وأن يذذدفأ الغذذزو املسذذتمي مذذن كذذل م ذذان هنذذاك غذذزو ف ذذري أ غذذزو ع ائذذدي أ
مناهج فاسدة أ تغزو همه البالد لت تلأ همه الع يدة ال ت رر هذمه احل ومذة .هذمه نعمذة عظيمذة !

فحافظوا عل هما اخلري املوجود وال تزلزلوه أ ال تصرفوا ال بال عذن هذما اخلذريأ ال ينذوا هذما اخلذري
يف أعينها وال ونوا منه.
كَلِ َم ُة َ
الش ْيخِ ال َع اَّل َم ِة
َصالِح آل ا
الش ْيخ
 َح ِف َظ ُه اللُ َت َع َال–الدعوة ال شك كان با األثر ال بري يف أمصار كثرية ل ن مل ي ن با األثر لوال فضذل هللا -
جل وعال أوالً وآخراً  -مث مساندة الدولة .
وكذذل فضذذل ينسذذع إىل الذذدعوة ال بذذد أن ينسذذع لبذذل ذلذذك إىل األئمذذة مذذن آف سذذعود الذذمين
أيدوا همه الدعوة .
وحنن  -وهلل احلمد  -يف همه البذالد ال يوجد  -مأ عد املبالغذة  -ال يوجد مثاف اليو
يف األر ملثل العاللة ما ب العلمال واألمرال يف همه الدولة ال يوجد مثلها إال املغال أ هما ش ل
آخر ل ن العاللة ال يوجد مثلها .
ل ذذن ال يتصذذور أحذذد أنذذه مذذن شذذرط األمذذري أن ي بذذل كذذل مذذا لالذذه العذذامل أو أن ي ذذون مذذا لالذذه
العذذامل دائم ذاً ي ذذون عل ذ الص ذوال وأنذذه ي ذذون يف املصذذلحة مثَا أشذذيال منصذذوا عليهذذا مثَا أشذذيال غذذري
منصوا عليها وابل الت ويل وابل االجتهاد شو فيه النا ما ب مصيع وب خمط ل.
وهما البلد بلد لائا عل أسا دي منم إن ائهأ وهو تطبيق أح ذا ال ذرآن والسذنة النبويذة

 ...فالسعود ة متمسكة مجلع يدة السلفية الص ي ة.

ويف اخلتام
هذه بعض كلامت العلامء الربانيي الصادقي
وهي كافية ملن كان منصف ًا يف إثبات فضل هذه الدولة السعودية
ومكانتها العظيمة ومنزلتها الرفيعة يف نرش التوحيد والسنة
وُماربة الرشك والبدعة
ومكان هلا بفضله
نرصها الل بنرصه َ
وجزاها عن اإلسَّلم واملسلمي كل خري
أخوكم املحب
د /أِحد بن عمر بازمول

