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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 :.. أما بعد.السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

وليسهل   ،للقراء ليعلموا حقيقة دعوته وكالم العلامء فيهفهذه بعض أقوال أسامة ابن الدن أقرهبا  

 :تصورها أجعلها يف نقاط

 

إن هذه األحداث  :سبتمرب فقال 11األوىل/ تكفريه لعلامئنا وعامتنا ممن مل يوافق عىل تفجري 

قد قسمت العامل بأرسه إىل فسطاطني فسطاط إيامن ال نفاق فيه وفسطاط كفر أعاذنا اهلل وإياكم 

 رصحيا ر؟ اا.هـ أليس هذا تكفرير منه 

 

 ،التفجري األول يف العليا وبالتحديد ،الثانية/ أنه أيد التفجريات التي حصلت يف بالد السعودية

واعرتف بأنه من املحرضني هلم فقال: حرضنا األمة إلخراج هذا   ،ورجا أن املفجرين من الشهداء

فكان منهم هؤالء  ،استجاب من الشباب العدو املحتل الغاصب ألرض احلرمني فاستجاب من 

املعثم ورياض اهلاجري ومصلح الشمراين نرجو اهلل سبحانه  عبد العزيزالشباب خالد السعيد و

من العوامل الذي لبسنا  عظيامر  اوأماطوا جزءر  ،اأن يتقبلهم شهداء وقد رفعوا رأس األمة عالير 

مريكية إلباحة بالد اهلل وإباحة بالد بسبب خذالن وتواطؤ احلكومة السعودية مع احلكومة األ

فنحن ننظر إىل هؤالء الشباب كأبطال عظام وجماهدين اقتدوا برسولنا عليه الصالة   ،احلرمني هلم

وأن  ،وأن يلهم أهلهم الصرب ،فنحن حرضنا وهم استجابوا فنرجوا اهلل أن يتقبلهم ،والسالم

وأن يتقبلهم ويرمحهم ا.هـ ويف كلمته   ،ون فيناجيعلهم من الشفعاء الذين يشفعون يف أهلهم ويشفع
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هـ أشار إىل إقرارها وتأييدها ا.هـ فام نعيشه من 1423التي ألقاها يف شهر ذي احلجة عام 

 .قاتل اهلل احلامسة .تفجريات هي بتحريض منه وتأييد

 

 عبد العزيز السعودية( منذ قيام مؤسسها امللك )الثالثة / أنه قدح يف أهل علم دولة التوحيد 

 إبراهيم  بن  حممد  والشيخ  العتيق  اسعدر   الشيخ  هؤالء  من  أن   خيفاك  وال  .هذا  يومنا  إىل  –  اهلل  رمحه  –

 رمحهم – العثيمني صالح بن  حممد والشيخ باز بن عبد العزيز والشيخ محيد بن  عبد اهلل والشيخ

االستعانة بالقوات  جواز يف العلامء كبار هيئة من علامئنا فتوى جعل ثم ،- واسعة رمحة اهلل

د عبومن أشهر هؤالء املفتني سامحة الشيخ  ،األمريكية لرد العدو الباغي صدام فتوى مداهنة

 ووزراء  السوء علامء وأما: فقال – اهلل رمحهام –بن باز والشيخ حممد بن صالح العثيمني  العزيز

فهؤالء رجال  .رجالو دولة زمن لكل: قيل فكام وأشباههم املأجورة األقالم وأصحاب  البالط

الدولة الذين حيرفون احلق ويشهدون بالزور حتى يف البلد احلرام يف البيت احلرام وال حول وال 

يقولون ذلك  .ويزعمون أن احلكام اخلائنني والة أمر لنا وال حول وال قوة إال باهلل .قوة إال باهلل

 – فيجب هجرهم والتحذير منهم  فهؤالء قد ضلوا سواء السبيل ،من أجل تثبيت أركان الدولة

فأصدروا تلك  علامءه فأمر ،لألمريكيني احلرمني بالد امللك أباح أن  يوم حصل كام – قال ثم

الفتوى الطامة التي خالفت الدين واستخفت بعقول املسلمني واملؤيد لفعله اخلائن يف تلك 

وخوف وهتديد من جراء ذلك القرار واألمة اليوم إنام تعاين ما تعانيه من مصائب    ،املصيبة العظيمة

 املدمر وتلك الفتوى املداهنة ا.هـ

 العلامء عىل وعاب  ،والرياض العرب  كرزاي – اهلل رمحه – عبد العزيزوقبل هذا عد امللك 

  رمحه   –  عبد العزيز  امللك  احلكام  هؤالء  ومن  ،حكامهم  بأيدي  أيدهيم  لوضع  الناس  يدعون   الذين

لامء سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم والشيخ سعد العتيق والشيخ ابن الع هؤالء من أليس .- اهلل
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 االستعانة بجواز علامئنا فتوى أن  علامر  ،- اهلل رمحهم –محيد والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني 

 قبل  ال  الذي  العدو  علينا  هجم  ملا  أنه  وذلك  ،صحتها  األيام  أثبت  صائبة  فتوى  األمريكية  بالقوات 

وأظهرت عداوهتا رأى  ،ملا لديه من قوة ونارصته دول جماورة فكرشت عن أنياهبا بمواجهته لنا

 يشء مقابل منه اإفسادر  أشد هو من عىل بكافر يستعينوا أن  – اخرير  اهلل جزاهم –حكامنا وعلامؤنا 

 يف واألمن والتوحيد الدين وهو أهم هو ما وإبقاء ،الدنيا من أكثر هو ما إلبقاء الدنيا حطام من

وحفظنا يف أوطاننا  ،رد اهلل الباغي وبقينا عىل إقامة توحيد اهلل ودينه اوحقر  ،األعراض واألوطان

ولوال فضل اهلل ورمحته ثم استعانتنا هبذا الكافر  ،فلله احلمد رب العاملني .وأعراضنا وأنفسنا

حتمد ال من جهة  لكنا عىل حالة ال ،مقابل يشء من حطام الدنيا الزائل لرد هذا العدو الباغي

 حزب  منا متكن لو عليكم فباهلل .واألنفس األعراض جهة من وال ،- األهم هو الذي –الدين 

 :عقيدهتم املخصر  شاعرهم يقول الذي الكافر البعث

 ما له ثان   اوبالعروبة دينر ال رشيك له اآمنت بالبعث ربر  

أم أن كتاب اهلل  ،كن هذا احلزب هل تظنون راية التوحيد ترفع، أو أن السنة تنرش وترشعلو مت

 ؟وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم حتكم

وكم كانت ستفسد ثم لو قدر أن علامءنا أخطأوا يف  ،قاتل اهلل احلامسة املفرطة كم أفسدت 

 يصح  ال  اجتهادية  مسألة  فإهنا  –ا احلق كله  فيه  أصابوا  فقد  واهلل  وإال  تنزالر   وهذا  –فتوى االستعانة  

 ! ؟اهلل أولياء العلامء عىل فيها اجلاين الدن  ابن يشنع فلامذا أجلها، من التشنيع

 

 ا شيئر  فيها فأظهر – اهلل رمحه –بن باز  عبد العزيزالرابعة / أنه كتب رسالة إىل سامحة الشيخ 

 من اطرفر  وإليك – اهلل رمحة عليه – العالمة اإلمام هذا حق يف بجهل املصحوب  تطاوله من

  :الرسالة
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( الذي أصدرته هيئة النصيحة 11يف البيان رقم ) – يستحق ما اهلل من عليه –قال ابن الدن 

: وكأنكم مل تكتفوا بإباحة بالد احلرمني الرشيفني لقوات االحتالل واإلصالح التابعة البن الدن 

حلرمني يف املصيبة بإضفائكم الصبغة الرشعية عىل حتى أدخلتم ثالث ا ،اليهودية والصليبية

صكوك االستسالم التي يوقعها اخلونة واجلبناء من طواغيت العرب مع اليهود إن هذا الكالم 

.. إن الفتاوى السابقة ..وطامة عامة ملا فيه من التدليس عىل الناس والتلبيس عىل األمة  ،خطري كبري

ويرتتب عليها من آثار  ،بها ما تضمنته من الباطللو صدرت عن غريكم لقيل بتعمد صاح

ولكنها ملا صدرت منكم تعني أن يكون سبب اخللل فيها غري ذلك من األسباب التي ال   ،وأخطار

وما يرتتب عىل مثل هذه   ،ولكن لعدم إدراك حقيقة الواقع ،ترجع إىل نقص علمكم الرشعي

ستوفاة الرشوط ومن ثم ال يصح إطالقها مما يتحتم الفتاوى من آثار مما جيعل الفتوى حينئذ غري م

عىل املفتي عندئذ أن يتوقف عن الفتوى أو حييلها إىل املختصني اجلامعني بني العلم باحلكم 

 الرشعي والعلم بحقيقة الواقع ا.هـ 

: فقد سبق لنا يف هيئة النصيحة واإلصالح أن وجهنا لكم رسالة  (12البيان رقم )وقال يف 

ونبهناكم  ،وبواجبكم الرشعي جتاه امللة واألمة ،( وذكرناكم فيها باهلل11بياننا رقم )مفتوحة يف 

والتي أحلقت باألمة والعاملني لإلسالم  ،فيها عىل جمموعة من الفتاوى واملواقف الصادرة منكم

الفتاوى   ... ولذا فإننا ننبه األمة عىل خطورة مثل هذه..جسيمة عظيمة  امن العلامء والدعاة أرضارر 

وندعوها إىل الرجوع يف الفتوى إىل أولئك الذين مجعوا بني العلم   ،الباطلة وغري مستوفية الرشوط

.. كام نكرر دعوتنا لكم أهيا الشيخ للخروج من خندق هؤالء ..الرشعي واالطالع عىل الواقع

يف وجه كل وروموا بكم  ،احلكام الذين سخروكم خلدمة أهوائهم وترتسوا بكم ضد كل داعية

َلةر َيْوَم ﴿.. كام نعظكم بحال أولئك الذين قال اهلل فيهم إهنم ..مصلح ُلوا َأْوَزاَرُهْم َكام  ل َيْحم 

ُرونَ  ْلٍم َأال َساَء َما َيز  لُّوهَنُْم ب َغرْي  ع  يَن ُيض  ذ  ْن َأْوَزار  الَّ َياَمة  َوم  . أهيا الشيخ يف ختام هذه الرسالة ﴾اْلق 
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ومنارصة أهله ضد  ،أنتم مل تستطيعوا أن تتحملوا تبعات اجلهر باحلق والصدع به نقول لكم: إذا

  فال أقل من أن تتنحوا عن املناصب الرسمية التي لوثكم هبا هذا النظام ا.هـ ،هؤالء احلكام

 

ومع وجود هذه الطوام املهلكة عند ابن الدن إال أنه ال يزال هناك من هو مغرت به وهيتف 

 ونداءات  مهاتفات  املخطئ من املحق متييز يف العربة ليس – احلمد وهلل –لكن  ،مهوينادي باس

   .العلامء يقرره ما العربة وإنام ،الدمهاء

إن أراد اهلل به  امرتددر  اال يزال شاكر  ممامن كالمهم ليطمئن أهل اإليامن وهيتدي  الذا إليك طرفر 

 :اخرير 

 

أما ما يقوم به اآلن حممد املسعري وسعد الفقيه وأشباههام ) ) :-اهلل رمحه –قال اإلمام بن باز 

 ،وفساد كبري   ،وهم دعاة رش عظيم  ،من نارشي الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بال شك رش عظيم

وعدم التعاون معهم يف أي يشء يدعو  ،وإتالفها ،عليها والقضاء ،والواجب احلذر من نرشاهتم

ألن اهلل أمر بالتعاون عىل الرب والتقوى ال بالتعاون عىل الفساد   ؛والفتنإىل الفساد والرش والباطل  

 .ونرش الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة واختالل األمن إىل غري ذلك ،ونرش الكذب  ،والرش

أو من املسعري أو من غريمها من دعاة الباطل ودعاة  ،هذه النرشات التي تصدر من الفقيه

وجيب نصيحتهم وإرشادهم  ،القضاء عليها وإتالفها وعدم االلتفات إليها الرش والفرقة جيب

وجيب أن  ،للحق، وحتذيرهم من هذا الباطل، وال جيوز ألحد أن يتعاون معهم يف هذا الرش

 .وأن يَدعوا هذا الباطل ويرتكوه ،وأن يعودوا إىل رشدهم ،ينصحوا

 ،الوخيم يسلك سبيلهم أن يَدعوا هذا الطريقونصيحتي للمسعري والفقيه وابن الدن ومجيع من   

 ،وأن يتوبوا إىل اهلل مما سلف منهم  ،وأن يعودوا إىل رشدهم  ،وأن يتقوا اهلل وحيذروا نقمته وغضبه
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َباد َي ﴿  :كام قال سبحانه  ،واإلحسان إليهم  ،واهلل سبحانه وعد عباده التائبني بقبول توبتهم ُقْل َيا ع 

يَن َأرْسَ  ذ  ُه ُهَو اْلَغُفورُ الَّ ا إ نَّ يعر
ُنوَب مَج  ُر الذُّ ْن َرمْحَة  اهللَّ  إ نَّ اهللََّ َيْغف 

ْم ال َتْقنَُطوا م  ه  يُم ُفوا َعىَل َأْنُفس  ح   الرَّ

ْن َقْبل  َأْن َيْأت َيُكُم اْلَعَذاُب ُثمَّ ال ُكْم َوَأْسل ُموا َلُه م  يُبوا إ ىَل َربِّ
ونَ تُ  * َوَأن   :وقال سبحانه ﴾ْنََصُ

ُكْم ُتْفل ُحونَ ﴿ نُوَن َلَعلَّ َا املُْْؤم  ا َأهيُّ يعر
جملة )( أهـ (واآليات يف هذا املعنى كثرية﴾َوُتوُبوا إ ىَل اهللَّ  مَج 

 ( 100-9/99فتاوى ومقاالت اإلمام ابن باز ) 17 -7ص  50البحوث اإلسالمية العدد 

 

بن  عبد اهللبن  عبد العزيز تكذيب نسبة هذا الكالم لإلمام تنبيه/ صدرت كلامت من بعضهم يف

 :أوجه من عليها والرد – اهلل رمحه –باز 

والثاين: فتاوى ومقاالت الشيخ ابن  .األول: جملة البحوث :/ أنه موثق من مصدرين موثوقني1

 . وقد طبع هذا يف حياته وراجعه وأقره .باز

ا سامحته وهي موجودة بصوته عند تسجيالت البينة / أن أصل هذه الكلمة حمارضة ألقاه2

والوصل  ،وسبيل املؤمنني بالدمام ،ومعاذ بن جبل بمكة ،واألصالة واآلجري بجدة ،بالرياض

 .بحائل

 .الفوزان أقر بصحتها ونسبتها لسامحة الشيخ ابن باز ا/ أن الشيخ العالمة صاحلر 3

 

 

يف جريدة الرأي العام  -رمحه اهلل -هادي الوادعي  ويف لقاء مع عالمة اليمن الشيخ مقبل بن 

أبرأ إىل اهلل )) :-رمحه اهلل- قال الشيخ مقبل  11503 :العدد 19/12/1998الكويتية بتاريخ 

 (.(من بن الدن فهو شؤم وبالء عىل األمة وأعمــاله رش 

 :يف نفس اللقاءو
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الدول الغربية بمجرد حدوث انفجار املالحظ أن املسلمني يتعرضون للمضايقات يف    :السائل 

  ؟يف أي مكان يف العامل

وقد اتصل يب بعض األخوة من بريطانيا يشكون التضييق  ،أعلم ذلك :أجاب الشيخ مقبل

فقلنا هلم تربأنا منه ومن  ،عليهم، ويسألون عام إذا كان جيوز هلم إعالن الرباءة من أسامة بن الدن 

ع يشهد أن املسلمني يف دول الغرب مضيق عليهم بسبب احلركات والواق ،أعامله منذ زمن بعيد

 .واهلل املستعان  ،التي تغذهيا حركة اإلخوان املفلسني أو غريهم

 

 :ويف اخلتام أنبه إىل ثالثة أمور

ومل يفزعوا إىل   ،أن بعض املتعاطفني مع أسامة ابن الدن يشككون يف نسبة هذا الكالم إليه  /األول

 ،ملا ضيق عليهم اخلناق بأن ظهر هلم سوء عاقبة نداءاته التي أرضت باألمة اإلسالميةالتشكيك إال  

  .وإال كانوا من قبل هيتفون به ويقرون بنسبة هذا الكالم إليه

يكتبون يف الشبكات   اوأنصارر   اوعىل كٍل حماولة التشكيك حماولة فاشلة ألن ألسامة ابن الدن أتباعر 

 .ملا كذب عليه اكذب عليه لكانوا أسبق الناس بيانر فلو  ،العنكبوتية وغريها

ويدل لذلك  ،وهذا صحيح لكنه قديم .يردد بعضهم أن بعض العلامء أثنى عىل ابن الدن الثاين/ 

 أمران:

يعني قبل أن يظهر منهجه  ،/ أن هذا الثناء كان عقب حمارضة ألقاها ابن الدن يف القصيم1

بدليل أن املحارضة كانت يف السعودية إذ هو بعد  ،ولعلامئهم اإلفسادي والعدائي لدولة التوحيد

 .- اهلل حرسها – (السعودية)عدائه مل يدخل بالد التوحيد 
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بل هم ينكروهنا كمثل إرسال الفاكسات  ،/ أن طريقة ابن الدن مصادمة لطريقة علامء السنة2

الدن ورجع بالطعن عىل العلامء أنفسهم لذا مل يصرب ابن    .الثورية التكفريية لوالة السعودية وهكذا

 .ملخالفتهم له كام تقدم

حياول بعض املتعاطفني مع أسامة ابن الدن أن ينفروا الناس من التحذير والقدح يف  /الثالث

  .أسامة ابن الدن بزعم أنه مسلم

التحذير واجب   بل  ،أال حيذر منه  لكن ليس معنى كونه مسلامر   ،وإن مما ينبغي أن يعرف أننا ال نكفره

فكم هلك بسبب  .حتى ال يتبعوه عىل باطله وأفكاره التكفريية اإلجرامية ؛لألمة وشباهبا انصحر 

  .فكره من دول وشباب 

  .بل كم تسلط األعداء عىل املسلمني بسبب عجلته

   ؟أفكاره بسبب إال – يقال كام –وهل امتألت السجون من شباب الصحوة 

  .هرش  وقى اهلل املسلمني

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

  

 بن ريس الريس عبد العزيز

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق
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