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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

احلمد هلل الكبري املتعال الواحد القهار والعزيز اجلبار ذي العز واجلالل غافر الذنب وقابل التوبة 
شديد العقاب ذي الطور ال إله إال هو إليه املصري والصالة والسالم على من علمنا العز واإلباء 

بن عبد اهلل إمام ومناجزة األعداء والسري يف درب الشرفاء وعدم اخلنوع للكافرين األذالء حممٍد 
األتقياء واألنقياء احلنفاء رضي اهلل عن الصحابة األقوياء الذين تربأوا من كل من خالف احلنّيفية 

السمحاء ولو كان من أقرب األقرباء فانطلقوا مهاجرين راكبني املخاطر يف البحر والصحراء 
تعبيًدا للناس لرب األرض وقدموا برهانًا لذلك األشالء والدماء وفتحوا األمصار تلو األمصار 

 :والسماء .. أما بعد
 

فإين أنا املعتز باهلل فارس بن أمحد أبن مجعان بن علي آل شويل احلسين الزهراين األزدي أعلنها 
أمام العامل أمجع أن جنسية آل سعود موضوعٌة حتت قدمي فلست بسعودي وال أعرتف هبذه 

 .اجلنسية ألحد من الناس فأنا مسلٌم من املسلمني
 

قرأت التاريخ فلم أجد فيه شيء امسه جنسية بل كان املسلم يتحرك يف دار اإلسالم حيث شاء 



 .الحدود حتده وال جوازات تستوقفه وال وطن طاغويت يعبده من دون اهلل
 

وأنا من آباء معروفني وأسرة معروفة وهي من القبائل العربية املعروفة من بين حسن إحدى قبائل 
ران تعود لألزد فلست من آل سعود والحيق آلل سعود أن ينسبوا الناس إليهم زهران وقبيلة زه

والعامل أمجع يشهد أن كل الناس يعودون لبالدهم وأمصارهم أو قبائلهم وعشائرهم أو أسرهم إال 
يف هذه الدولة املسماة بالسعودية ينسبون الناس فيها هلذه األسرة احلاكمة الظاملة الغامشة وكما 

  ].15الزخرف :   [ ﴾فستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوًما فاسقين   ﴿: قال اهلل 
 
 

وأنا أدعوا الناس يف جزيرة العرب إىل عدم الرضا باستخفاف هذه األسرة احلاكمة هبم وإىل تذكر 
 أهانوهم وأذلوهم ماضيهم العظيم وأن يقوموا قومة رجل واحد على هؤالء الطواغيت الذين

 .الناس وشوهوا صورهتم أمام
 

رُنا أَنّا قَليٌل َعديُدنا *** فَ ُقلُت هَلا ِإنَّ الِكراَم قَليلُ   .تُ َعي ِّ
 .َوما َقلَّ َمن كاَنت بَقاياُه ِمثَلنا *** َشباٌب َتسامى لِلُعلى وَُكهولُ 

 َوما َضرَّنا أَنّا قَليٌل َوجارُنا *** َعزيٌز َوجاُر اأَلكَثريَن َذليلُ 
 الَقتَل ُسبًَّة *** ِإذا ما رَأَتُه عاِمٌر َوَسلولُ َوِإنّا َلَقوٌم ال نَرى 

وِت آجالَنا لَنا *** َوَتكَرُهُه آجاهُلُم فَ َتطولُ 
َ

 يُ َقرُِّب ُحبُّ امل
 َتسيُل َعلى َحدِّ الظُباِت نُفوُسنا *** َولَيَست َعلى َغرِي الظُباِت َتسيلُ 

 الِكراُم فَ ُعولُ  ِإذا َسيٌِّد ِمّنا َخال قاَم َسيٌِّد *** قَ ُؤوٌل ِلما قالَ 
نا يف النازِلنَي نَزيلُ   َوما ُأمِخَدت ناٌر لَنا دوَن طارٍِق *** َوال َذمَّ

نا *** هَلا ُغَرٌر َمعلوَمٌة َوُحجولُ   َوأَيّاُمنا َمشهوَرٌة يف َعُدوِّ



 َوَأسيافُنا يف ُكلِّ َشرٍق َوَمغِرٍب *** هِبا ِمن ِقراِع الدارِعنَي فُلولُ 
 1ُتَسلَّ ِنصاهُلا *** فَ ُتغَمَد َحّّت ُيسَتباَح قَبيلُ ُمَعوََّدٌة َأاّل 

 
فيا قبائل جزيرة العرب إن عزتكم مل تقم إال باإلسالم ولن تعود إال باإلسالم وها أنتم ترون 

الكفر البواح من هذه الدول واألنظمة اليت حتكمكم فمظاهرة الكافرين على املسلمني واحلكم 
ى قلب رسول اهلل ليكون من املرسلني وإباحة جزيرة العرب لليهود بغري مانزل به الروح األمني عل

والصليبني ومطاردة واعتقال وقتل عباد اهلل املؤمنني وحتليل ماحرم اهلل أمام الناس أمجعني وحترمي ما 
  أحل اهلل للمسلمني.

 
بل  كل ذلك واضح جلي أمام األعمى والبصري الصغري والكبري فال الدين أبقاه لكم الطواغيت

هم حياربوننا من أجل ديننا وال هم حفظوها لكم بل هم أكرب لصوص عرفهم التاريخ هنبوا 
خريات البالد وثرواهتا وحطموا معاش البالد واقتصادها وأفسدوا أخالق الناس وآداهبا وغري ذلك 

اإلسالم؟ من املصائب اليت قاموا هبا فإىل مّت اخلوف يا أسود اجلزيرة ؟ وإىل مّت اخلنوع يا أبطال 
 وإىل مّت املهانة يا أحفاد الصحابة من املهاجرين واألنصار ؟

 
 :وأما أنتم يا آل سعود فأقول لكم

 
 ال تطمعوا أْن هُتيُنونا وُنكرَمكم *** وأْن ُنكفَّ األذى عنكم وُتؤُذونَا

 اهلل يعلُم أنَّا ال ُُنبكُم *** وال نلومُكم إْن مل حُتبُّونَا
 2بُغِض صاِحِبِه *** يف اهلل نبغُضكم دوماً وَتقُلونا ُكلٌّ َلُه نِيٌَّة يف

                                                           
1

, ط : دار  05/09ص -م ( , أنظر : ] ديوانا عروة بن الورد والسموأل  065من شعر " السموأل بن غريض بن عادياء " ) ت :  
 ] بيروت للطباعة والنشر 

2
, شرح وتعليق  05ص -ديوان الحماسة ألبي تمام [ :  هـ ( , أنظر 00من شعر " الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي َلهب " ) ت :  
  ]بيروت لبنان -أحمد حسن بسج , ط : دار الكتب العلمية : 



 
 .واهلل املستعان وعليه التكالن والحول والقوة إال باهلل العلي العظيم

 
 

  :ألقاه
 

فارس أبن أمحد آل شويل الزهراين )مساء يوم الثالثاء الثالث من مجادى اآلخرة من عام مخسة 
 .وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة( وصلى اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 

 

 

   
 




