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ْإن احلمد هللا, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا, من هيـده  َ
ْاهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال  َ  اً إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشـهد أن حممـدٰإلهُ

 .عبده ورسوله
﴿` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T  ﴾ ]آل عمران[. 
﴿ U T S RQ P O N M L K J I H G F E D C B A 

_ ^ ] \ [ Z YX W V ﴾ ]النساء[. 
﴿} | { z y x w v u   ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~

¯ ® ¬ « ª © ﴾ ]األحزاب[. 
 :أما بعد

ْفإن أصدق احلديث كتاب اهللا, وأحسن اهلدي هدي حممـد  ّدثاهتا, وكـل حمدثـة , ورش األمـور حمـملسو هيلع هللا ىلصَْ
 .بدعة, وكل بدعة ضاللة

 !أهيا املؤمنون
ًاتقوا ربكم, فإنه من يتق اهللا جيعل له من أمره يرس ُ ِْ رمحكـم −  ويرزقه من حيث ال حيتسب, ثم اعلمـوااَ

, ويأمرنـا بالـصالة والـصدقة, »اًاعبدوا اهللا وال ترشكوا به شيئ«: يقول لنا ملسو هيلع هللا ىلص اًأن اهللا بعث إلينا حممد −اهللا
ً قياماًوالصلة, والعفاف دين َ ِ. 

 فريقان;ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمون بعد حممد 
ُال خيرجون عنـه قـدر أنملـة, وال ملسو هيلع هللا ىلص ُفريق آخذ بالرصاط املستقيم والدين القويم الذي بعث به حممد 

 .أقل من ذلك
 .ً وشامالاًوفريق آخذ عنه يمين

 مفارقون للحق, مفرتقون فاألولون سالكون سبيل اهللا, واآلخرون سالكون سبل الشيطان واألهواء;
 .يف الباطل

جم رشهم, وتطـاير رشرهـم منـذ الـصدر َاخلوارج الذين ن: ً وأسوأهم كيالًأال وإن من أقبحهم ميال
والقـصة يف  − ملسو هيلع هللا ىلصاألول لإلسالم, فكانـت بـاكورة أحـدثهم, وبـاكر إحـداثهم أن جـاء رجـل إىل النبـي 

ًيقسم قسامملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي  − ڤالصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري  ْ يـا :  من املغانم فقـال الرجـلَ
 .فواهللا ما عدلت منذ اليوم:  − زاد أمحد يف مسنده − اعدل! رسول اهللا

, ملسو هيلع هللا ىلصأي يرجو أن يعطيه فلـم يعطـه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ّأنه تعرض لرسول اهللا : ويف حديث أيب برزة األسلمي
َفعرض له من قبل وجهه فلم يعطه النبي  َ, فأتاه من قبل يمينهاًشيئملسو هيلع هللا ىلص ِ , ثم إنه أتـاه مـن اًشيئملسو هيلع هللا ىلص  فلم يعطه ِ

َقبل شامله فلم يعطه النبي   ., فقال الرجل ما قالاًشيئملسو هيلع هللا ىلص ِ
َلقد شقيت إن مل أعدل«: ملسو هيلع هللا ىلصثم قال  َومن يعدل إن مل أعدل, خبت وخرست إن ! ويلك«: , ويف رواية»ِ َ ْ َ
 .»مل أكن أعدل
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ثـالث ملسو هيلع هللا ىلص  قاهلـا »علـيكم منـيواهللا ال جتدون بعدي أعدل «: قالملسو هيلع هللا ىلص  أنه »الكرب«وعند النسائي يف 
:  أي»دعـه«: ملسو هيلع هللا ىلصائذن يل فيـه فـأرضب عنقـه, فقـال ! يا رسول اهللا:  محية لإلسالمڤمرات, فقال عمر 

 .اتركه
معـاذ اهللا أن يتحـدث النـاس أين أقتـل «: قـالملسو هيلع هللا ىلص  القـصة أنـه ٰهـذهويف حديث جابر عند مـسلم يف 

حيقر أحدكم صالته مع صـالهتم, وصـيامه  اًدعه, فإن له أصحاب«: خيرب خرب الرجلملسو هيلع هللا ىلص , ثم قال »أصحايب
َمع صيامهم, يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم ِ«. 

حيسبون أنه هلم وهو عليهم, يمرقون من الدين كام يمـرق الـسهم «:  عند مسلمڤ ويف حديث عيل
 .»هم رش اخللق واخلليقة«: »الصحيح«ويف رواية يف  .»من الرمية

: ملسو هيلع هللا ىلص, ثـم قـال »يقتلون أهل اإلسـالم, ويـدعون أهـل األوثـان«:  القصةٰهذهقال يف ملسو هيلع هللا ىلص وعندمها أنه 
 .»خيرجون عىل حني فرتة من الناس«: , ويف رواية ألمحد»ُخيرجون عىل حني فرقة من الناس«

ْلئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد«: ملسو هيلع هللا ىلصثم قال   القصة من رواية أيب بـرزة عنـد النـسائي ٰهذه زاد يف »َ
ُ خيرجون حتى خيرج آخرهم مع املسيح الدجالال يزالون«: قالملسو هيلع هللا ىلص وغريه أنه  ُ«. 

رحم اهللا موسـى قـد أوذي «: قالملسو هيلع هللا ىلص  القصة أنه ٰهذه يف »الصحيحني«ووقع يف حديث ابن مسعود يف 
 .» فصربٰهذابأكثر من 

ُوإذا عرف املبتد عقل املنتهى; فإن مفتتح األمر لنابتة اخلوارج اغرتار داعيتهم بحسن حاله يف دينـه,  ُ ِ ُ ُِ
 ال يعـرف سـوء اًبان األبيضان, ووبيص أثر السجود بني العينني كافيان بأن يـر املـرء لنفـسه مكانـفالثو

ْعاقبته, ليتجرأ يف الدخول يف شأن ليس من شأنه, بطريق ليـست طريقـه, فقـسمة األمـوال العامـة إىل ذي  ِ
عه, والتباهي بدعوتـه إىل أعلم الناس بأمر اهللا ورشملسو هيلع هللا ىلص السلطان وهو مأمور أن يقسمها بام أمر اهللا, وحممد 

أمني اهللا يف أرضه بتبليغ رسالته ثم جيد فيه أحد ملسو هيلع هللا ىلص إذ كيف يكون حممد ; العدل بارقة تشري إىل سوء الطوية
ِما مل جيد اهللا فيه من عدم أداء األمانة; إذ لو كان األمر كذلك حلل الـشقاء واخليبـة واخلـرسان بمـن أرسـل  ُ ْ َ َّ

َ منا أحد أعدل من حممد إليهم, وواهللا ال يكون فينا وال  .ملسو هيلع هللا ىلصٌ
ًإىل قتل الرجل مالحظـة ملـصلحة أعظـم أن يتحـدث النـاس أن حممـدملسو هيلع هللا ىلص ومل يبادر النبي  يقتـل  ملسو هيلع هللا ىلص اً

ُمن يلوذ من الناس به, ويظهر اتباعه: أي− أصحابه ْ  .وإن كان يف احلقيقة ليس منه −َ
ًإىل أمر عظيم خيلد ذكره باقيملسو هيلع هللا ىلص ثم توجهت عنايته  ْ ِ َّ  ً متكـامالً بتحديد معـامل ترسـم فهـام األمةٰهذه يف اُ

َنحو تفاقم رش تلك النابتة فيام يستقبل بعده من أيام أهل اإلسالم ُ. 
صفة القوم وحليتهم; فهم أولو حظ وافر من العبادة حتى حيقر خري الناس ملسو هيلع هللا ىلص بيانه : فأول تلك املعامل

 .همصالهتم مع صالهتم, وصيامهم مع صيام −ملسو هيلع هللا ىلصوهم أصحاب حممد − بعد األنبياء
; فال »حلوقهم«: فساد علومهم وتصوراهتم; فهم يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم, ويف رواية: وثانيها

 .»حيسبون أنه هلم وهو عليهم«: ملسو هيلع هللا ىلصْفهم هلم بل هم فيه كام قال 
ًانقالهبم عىل أهل اإلسالم, فتلك احلال التي تر منهم صـالح: وثالثها ُ, ويرجـى معهـا أن اً وتعبـداُ
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 له وألهله, تتمحض عن نكـايتهم بأهـل اإلسـالم, وقتـاهلم هلـم, وتـركهم اً لإلسالم وأنصاراًءيكونوا رد
 .الكفار أهل األوثان

ومن شدة انقالهبم أن يكون أولئك املخذولون من أنصار رش النـاس وهـو املـسيح الـدجال يف آخـر 
 .الزمان

ات بـني املـسلمني ويف بلـداهنم, االفرتاق والفتن, ووقوع اخلصوم أهنم يتكاثرون يف أوقات: ورابعها
 . يتنفسون فيهً مالئاماًفيجدون هلم مناخ
شدة خطرهم وإن كانوا عىل ما هم عليـه مـن العبـادة, فمـع الـصالة والـصيام, والقـرآن : وخامسها

هـم رش اخللـق واخلليقـة, «: والقيام قال خري اخللق للخلق, وأرحم اخللق باخللق, وأنصح اخللـق للخلـق
 .»سالم كام يمرق السهم من الرميةيمرقون من اإل

ًفام يتزينون به من حلة اإلسالم زور ال حقيقة له, وسيبقون هتديد  . لألمة إىل آخر الزماناُ
ًوجوب قتاهلم والتصدي هلم, والتحذير مـن رشهـم; فاحلكومـات املعـارصة يف منـأ: وسادسها ْ يف  َ

 مـع اسـتنهاض املـسلمني عـىل اخـتالف »ادلئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عـ«: وقد قالملسو هيلع هللا ىلص رتبتها عن حاله 
ُقدرهم وأقدارهم للحيلولة دون استفحال شملهم حتى يقتلوا كقتل عاد فيقىض عليهم ُ. 

وجوب الصرب عىل أذيـتهم واهتـامهم وعـدم الـتخيل عـن احلقـائق الـرشعية, حتـت وابـل : وسابعها
وهـم  − لطاغوتية والردة; فاألنبياءهجمتهم الرشسة من اهتام الصاحلني املصلحني بالعاملة واجلاسوسية وا

 .ًأوذوا أذ عظيام − خري منا
 .أقول ما تسمعون وأستغفر اهللا العيل العظيم يل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

 إال اهللا وحده ال رشيـك لـه, وأشـهد أن ٰإله, وأشهد أن ال اً وترتاً, والشكر له توالياً محداًاحلمد هللا محد
َّاللهمرسوله,  عبده واًحممد  إنـك , كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم, صل عىل حممد وعىل آل حممدّٰ

َّاللهممحيد جميد,   . إنك محيد جميد, كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم, بارك عىل حممد وعىل آل حممدّٰ
 :أما بعد

ا يف كـل زمـان ومكـان بـام يناسـبهام; إن دعوة اخلوارج باقية يف الناس, تتجدد شعاراهت !أهيا املؤمنون
ُ, وال حكم إال هللا, ويتجدد اليوم صـد تلـك الـشعارات يف أثـواب جديـدة »اعدل« كان شعارهم ًفقديام

كتداول السلطة, واخليار املجتمعي, والقرار املشرتك, وحمو الوصاية, وإزالة الكهنوتية, وإطالق احلريـات 
ِّالذي يمكن دعاهتا من استعامل الـشعارات يف صـورتني متقـابلتني; يف سلسلة تعتورها الضبابية واإلمجال  ُ
 للرشور, ومل تزل أبواقها تـنفخ دعوهتـا, وتتـسلل بخفـاء اً وتروجياًإحدامها للحق, واألخر للباطل مكر

ًحتى تغريت أمور ألبست لباس الرشع, وبدال ِ  اً لألمـة قبـل سـنني حتريـراً من الـضجيج الـذي كـان طلبـُ
ً املطلب اليوم حترير مكة واملدينة, وعوض صار;لألقىص  عن قتل الكفار املحاربني املثخنني يف أهل اإلسالم اِ

ِقوتل املسلمون املساملون الذائدون عن اإلسالم ُ. 
ً البالد رعاة ورعية, رجاالٰهذهإن احلال التي انتهينا إلينا تسترصخ أهل  ً ونساء, كبارً  للنفـري اً وصـغاراً
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 اً للتعـاون, وجتنبـاًالدهم ودنياهم, ومقارعة اخلوارج الظاملني عىل األصعدة كافـة حتقيقـإىل محاية دينهم وب
 .للتخاذل والتهاون

. إننا ال نحتاج اآلن إىل احلديث عن أمهية األمن, أو حرمة الدماء, أو جتريم حادثة عـسري فقـط, نعـم
ُّ االجتامع عىل القـرآن والـسنة ولـزوم تقوية روح: , ونحتاج أكثر وأكثر إىل أشياء أخر منهاٰهذانحتاج إىل 

 .اجلامعة والسمع والطاعة, وجمانبة أسباب الفرقة واخلصومات
 اً ودعوة وإصـالحاً وإرشادًاإلسفار عن الوجه الصبيح للرشع الصحيح يف أبواب الدين تعليام: ومنها

 .حتى يتبني احلق لذي عينني
روحاهتم يف الـسياسة واالقتـصاد والعلـم والثقافـة أخذ احلذر من تلك الفئة الضالة لتعلية أط:  ومنها
 .واألخالق
َّالتحذير من األهواء وأهلها مما يلبس ثوب الديانة بعلم مكـني, وعقـل رزيـن ينـأ الناصـح :  ومنها ُ

 .معهام عن تشكالت اخلصومات الشخصية أو اإلقليمية
 مصادر التلقي املوثوقة للدين تبصري الناشئة خاصة باخلطر املحدق, وتوجيههم هم وغريهم إىل: ومنها

 البالد, أو العالمة صالح بن فوزان, أو العالمة صـالح ٰهذهعن علامئنا املعروفني من الثقات, كسامحة مفتي 
ُبن حليدان, وأرضاهبم ممن ال جيهلون ْ َ. 

ّمتييز صف الناصحني الصادقني من صف الغاشني امللبسني, فأهل احلق من علامء الرشع ودعاة : ومنها
 .اهلد براء مما حييكه امللبسون

إشاعة الدور املرشق لرجال األمن ورشف مهمتهم ومشاركتهم مههـم فهـم عـسكر اإلسـالم : ومنها
 .وحصن أهله
ًالعرفان باجلميل للبلد األصيل اململكة العربية السعودية الذي نتفيؤ ظالل فضل اهللا فيـه نعمـة : ومنها

ًد واآلباء حكام من األجدااً وجهاداًمن اهللا, ثم كفاح  . وحمكومنياُ
 .فعار علينا أبناء اليوم أن حيفظوه لنا بدين اهللا, ثم نضيعه نحن بعدم القيام بواجباتنا

 .ًفيا أهيا املالكون للهوية الوطنية بطاقة املكوها وفق أمر اهللا قوة وطاقة
َّاللهم َّاللهمً البلد خاصة وبالد املسلمني, ٰهذا احفظ ّٰ  رش األرشار, وكيـد الفجـار,  إنا نعـوذ بـك مـنّٰ

َّاللهم َّاللهم نعوذ بك من رشورهم وندرأ بك يف نحورهم, ّٰ  احفظنا باإلسالم قائمني, واحفظنـا باإلسـالم ّٰ
 .قاعدين, واحفظنا باإلسالم نائمني

َّاللهم َّاللهم أحينا عىل خري حال, وتوفنا عىل خري حال, ّٰ ً أحينا حياة سعيدة, وتوفنا وفاة محيـدة, ّٰ َّاللهـمً ّٰ 
 . وأنت عنا راضاًأحينا وأنت عنا راض وتوفنا وأنت عنا راض, واحرشنا مجيع

َّاللهم َّاللهمُ أهلمنا رشدنا وقنا رش أنفسنا, ّٰ ْ آت أنفسنا تقواها, وزكها أنت خري من زكاها, أنـت وليهـا ّٰ َ ِ
 .وموهلا
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 صالح بن عبد اهللا بن حمد العصيمي. َّالشيخ د  ٦
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َّاللهم َّاللهمّ إنا نسألك اهلد والتقى والعفاف والغنى, ّٰ ا نسألك اهلد والتقـى والعفـاف والغنـى, ّ إنّٰ
َّاللهم ِّ حبب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, ّٰ َّاللهمّ  هيـئ لنـا مـن أمرنـا ّٰ
َّاللهم, اًرشد  .اً هيئ لنا من أمرنا رشدّٰ

َّاللهم َّاللهم اجتنابه,  وارزقناً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطالاً أرنا احلق حقّٰ ُ فرج كرب املكـروبني, ّٰ ّ
 .ِّونفس مهوم املهمومني, واقض الدين عن املدينني

َّاللهم َّاللهم ارحم املظلومني من الشهداء, ّٰ َّاللهم ارحم املظلومني من الشهداء, ّٰ  ارحـم املظلـومني مـن ّٰ
َّاللهمالشهداء,  َّاللهم عليك بالعداة الظاملني, ّٰ  .لظاملني عليك بالعداة اّٰ
﴿ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ±  ﴾]٤٥: العنكبوت[. 

 .وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر


