
 بيان حول الدعاوي الكاذبة 
 من سفر الحوالي وأشباهه

 
 أبي جندل األزدي لشيخل

 فارس آل شويل الزهراني

 تقبله اهلل
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

قد يعلم اهلل املعوقني منكم والقائلني إلخواهنم هلم إلينا وال يأتون البأس إال } :احلمد هلل القائل
اخلوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُغشى عليه من املوت فإذا قليال * أشحة عليكم فإذا جاء 

ذهب اخلوف سلقوكم بألسنة حداد أشحًة على اخلري أولئك مل يؤمنوا فأحبط اهلل أعماهلم وكان ذلك على 
اهلل يسريا * حيسبون األحزاب مل يذهبوا وإن يأت األحزاب يودوا لو أهنم بادون يف األعراب يسألون عن 

 {.أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليال

فصرب على ذلك   ،وافرتوا عليه اإلفرتاءات ،والصالة والسالم على من أشاع عنه املنافقون الشائعات
 {.يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم: }وأمره اهلل سبحانه وتعاىل بقوله ،كله

 :مث أما بعد

سأسلم  -فارس بن أمحد آل شويل الزهراين  -فإن ما تناقلته وسائل اإلعالم والصحافة من أين أنا 
ومل أفكر يف يوم من األيام بفضل اهلل أن أسلم نفسي ، كذب وغري صحيح  ؛نفسي إىل طواغيت آل سعود

 .ألي طاغوت

قبل  ،ك اجلوائزوكانت يل جائزة من تل ،بل أذكر أن طواغيت آل سعود عرضوا جوائز حلفل ما
، وحلفت حينها أن ال متس يدي يد كافر طاغوت ،فرفضت أن أستلم تلك اجلائزة ،ست سنوات تقريبا

 .أسأل اهلل أن يثبتين على ذلكو 

  - أين أريد أن أسلم نفسي لطاغوت يريد أن يبطش يب ويودعين زنازينه الظاملة ؛فكيف يقال عين
 !؟-م كنايف أو حممد بن نائف أخزاهم اهلل وأذهل

 وإذا نزلت بدار ذل فارحل       حكم سيوفك يف رقاب العّذل



 خوفا عليك من التحام اجلحفل   وإذا اجلبان هناك يوم كريهة
 واقدم إذا حق اللقا يف األول        فاعص مقالته وال حتفل هبا

 أو مت كرميا حتت ظل القسطل  واخرت لنفسك منزال تعلو به
 بل فاسقين بالعز كأس احلنظل    ال تسقين ماء احلياة بذلة

 :وأعلنها عبر هذا البيان

أين طلبت مرات ومرات مناظرة سفر احلوايل يف كفر دولة آل سعود وحكمها بالقوانني الوضعية 
فأعرض عن  ،وغري ذلك من الكفريات ،ومواالهتا لكفار الشرق والغرب وإباحتها جزيرة العرب للصليبيني

 .ذلك وأىب واستكرب

 ،فليس بيين وبينه أي معرفة، من تسليمي لنفسي واتصاله معي ؛ ححة لما يقوله عنيكما أنه ال
أي قبل احدى عشر سنة تقريبا  - ومل أقابله يف حيايت إال مرة واحدة حني زار إحدى قبائل زهران قبل سجنه

- 

لوصول إيل بأي إال أنه استطاع أن خيرج بعض األسرى من سجن الرويس من أجل البحث عين وا
 ،فأرسل يل مقتطفات من كالم سفر احلوايل ،وكان بيين وبني بعض هؤالء األسرى بريد سابق، وسيلة ممكنة

 .ومل يكن هناك طلب صريح بالتفاوض أو التسليم ،على أنه مسع ذلك منه ال غري

 ،وقد أعلنت ذلك عرب جملة صوت اجلهاد يف حينه، على ذلك صريح وواضح منذ البداية وكان ردي
وال : }فقد قال تعاىل ،وحذرته من اجملادلة عن الطواغيت والركون إليهم ،ليه رد الناصح األمنيورددت ع

وال : }وقال سبحانه{، دون اهلل من أولياء مث ال تنصرونتركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من 
ن الذين خيتانون أنفسهم إن اهلل تكن للخائنني خصيما واستغفر اهلل إن اهلل كان غفورا رحيما * وال جتادل ع

ال حيب من كان خوانا أثيما * يستخفون من الناس وال يستخفون من اهلل وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى 
من القول وكان اهلل مبا يعملون حميطا * ها أنتم هؤالء جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا فمن جيادل اهلل عنهم يوم 

 {.وكيالالقيامة أم من يكون عليهم 

وكانت آخر ، لكي يقابلين بأي وسيلة ممكنة ،وواصل اإلستعطاف واملناورة ،ولكنه أىب كل ذلك
 :رسالة أرسلها خيريين بني ثالث خيارات

 –كاجملرم السفاح حممد بن نايف   -مقابلته مث بعد ذلك أقابل طواغيت الداخلية  :األول
 .لذلكوهم يقومون بالتنسيق  ،تسفريي إىل العراق :الثاين

 .مقابلة سفر احلوايل فقط :الثالث

 .ومل أرد على تلك الرسالة



 .ولن أفتحه بإذن اهلل ،ومل أفتحه من فرتة طويلة ،وقد أعرضت عن ذلك الربيد اإللكرتوين

 .أن يصلوا إيل ؛وأحتدى سفر احلوايل أو رسله

واهلل } ،اإلحتياطات الالزمةفأنا حريص يف كل حتركايت واتصااليت وأختذ لذلك  ؛وليطمئن احملبون
 {.خري حافظا وهو أرحم الرامحني

ولن مينعنا احلذر من  ،فذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء ،ولئن قتلت بعد ذلك يف غدوة أو روحة
 {.يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا} :كما قال اهلل  ،العمل

  واملخذلني..كما أوصيهم أن حيذروا من املرجفني

ن م: )ولكن كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ومل أكن أحرص أن أرد على فالن أو عالن
 .كما آذى عباد اهلل اجملاهدين،  وسفر قد آذاين وافرتى علي وكذب(، يعذرين فيمن آذاين يف أهل بييت

اعرتف هو بنفسه بتسليم  حىت إنه ،والكل يرى دوره احلثيث يف تسليم اجملاهدين واحدا تلو اآلخر
 .أكثر من مائة جماهد

 وأقول لسفر الحوالي:

فاحلق  !ب من املناظرة باألدلة الشرعية؟فلماذا تتهر  ،وطالب علم ،أين أفهم األدلة؛ إن كنت تقول
 .وحنن على درهبم سائرون بإذن اهلل ،وما قدم اخواننا أرواحهم إال يف سبيل هذا احلق، بغيتنا

 .فهذا ما ال يقره شرع وال عقل ؛السجون ومناظرات املعتقالتأما تراجعات 

 وإني أقولها للجميع: 

وأن العمليات اليت قامت وتقوم يف جزيرة العرب هي  ،إين أدين اهلل بصحة الطريق وسالمة املنهج
 .ال جيتمع فيها دينان ،فجزيرة العرب ال بد أن تبقى خالصة لإلسالم ،من أعظم القربات وأوجب الواجبات

يف أهل الذمة هل ميكنون من ركوب  -كما تعلم -قد اختلفوا  -يا سفر  -بل إن فقهاء الشافعية 
! ؟فكيف وطائرات الصليب تسرح ومترح يف جزيرة العرب ؟أم ال ميكنون –أي البحر األمحر  –حبر القلزم 

 !؟وبوارج ومدمرات الصليبيني تتحكم يف حبارنا ومضايقنا

 عجبا لك يا سفر.. فيا



يف هذه احلرب الضروس اليت نشهدها اليوم بني اإلسالم والصليب يف أفغانستان والعراق وجزيرة 
ومل نرك للمجاهدين  ،نراك تقف يف صف أعداء اجملاهدين ومحاة الصليب من احلكام واملرتدين ،العرب
هدك هو مطاردة اجملاهدين وإمنا جل ج! وال ألسرى املسلمني فككت! وال للصليبيني جاهدت! نصرت

 .كي تقر عني أمريكا وأذناهبا  ،وتسليمهم للطواغيت

 .وال من أنصارهم ،فلست من اجملاهدين ،وال ختادع املسلمني ،وال ختادع نفسك

 .أننا نربأ من أفعالك وأقوالك وليس بيننا وبينك أي اتصال ؛نعلنها - يف جزيرة العرب -وحنن هنا 

 :وإني أعلنها حريحة مدوية

جيب جهادها وقتل طواغيتها والكفر هبم والرباءة منهم  ،بأن الدولة السعودية دولة كافرة طاغوتية
وال يدخلهم يف دائرة اإلسالم فتوى من عامل  ،وليس هلم ذمة ،وليس هلم بيعة ،ليس هلم عهد ،ومن أفعاهلم

 .ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمنة رسفاحلق ما جاء يف كتاب اهلل وس، ء أو تزكية من منافق عليم اللسانسو 

 

 

 :وإلى اخواني المسلمين أقول

وال يثنينكم عن اجلهاد  ،التحقوا بركب اجملاهدين ودافعوا عن حرمات املسلمني وأراضيهم وأمواهلم
فإن احلي ال  ،ومن كان مستنا فليسنت مبن قد مات ،ومناصرة أهله أقوال املخذلني وال تراجعات املنتكسني

 .تنةتؤمن عليه الف

أن ما ذكره حمسن العواجي يف برنامج حوار مفتوح على قناة اجلزيرة غري صحيح  ؛كما أنبه المحبين
 .أحقر بكثري من أن أتواصل معه أو يكون بيين وبينه رسائل ؛والعواجي ،وكذب صريح

 ... حسيب اهلل عليهم أمجعني... حسيب اهلل عليهم أمجعني.وحسيب اهلل عليهم أمجعني

 {أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون غالب على واهلل}

 
 ألقاه

 أبو سلمان فارس بن أمحد آل شويل الزهراين
 صبيحة يوم االثنني الثامن عشر من شهر مجادى األوىل 

 من عام ألف وأربعمائة ومخس وعشرين للهجرة



 
 




