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  ٢

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )في ميزان أھل السنة والجماعة بن الدن أسامةا(

هــ  ٥/٣/١٤٢٤د هللا الذي بنعمته تتم الصـالحات، وعلـى مـا مـّن اهللا بـه علـى هـذه الـبالد يـوم الثالثـاء الماضـيالحم
من إحباط محاولة إرهابية محرمة لشرذمة ضالة مارقـة (الجهنـي وحزبـه) ، ثـم فجعنـا بسـماع نبـأ العمليـة المتطرفـة 

ن، ونسأله سبحانه أن يحفظ لهذا البلد دينه وأمنه إنه هـ، فإنا هللا وٕانا إليه راجعو١١/٣/١٤٢٤الفاجرة يوم االثنين 
سميع مجيب، وأن يتم علينا النعمة بالقبض على هؤالء المغررين عـاجًال، غيـر آجـل، ثـم الشـكر كـل الشـكر لهـؤالء 
الرجال الموفقين من رجال األمن على ما بذلوه ويبذلونه من جهود جبارة في حماية هذا البلـد الطيـب، وعلـى رأسـهم 

ولـيس لهـم منـا إال الـدعاء بـالتوفيق والسـداد إنـه سـميع  -حفظـه اهللا–ير الداخلية األميـر نـايف بـن عبـد العزيـز وز 
  مجيب.

  والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي أدى بهؤالء سفهاء األحالم، وحدثاء األسنان إلى هذا المرتع الوخيم؟
عن شرحها، لعل اهللا أن ييسر في مقاالت قادمة، والجواب: أن ذلك راجع إلى أسباب كثيرة يطول سردها فضًال 

التعرض لها بشيء من التفصيل والبيان، لكني هنا أتعرض إلى أهم سبب من أسبابها، أال وهو أخذ العلم والدين 
عن من ليس من أهله ال في قبيل وال دبير، وترك أهل العلم الراسخين في العلم، وقديمًا قال السلف: إن هذا العلم 

 ِإَلى ظروا عمن تأخذون دينكم، قال اهللا تعالى : (َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْألَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوهُ دين فان
ُكْم َوَرْحَمُتُه َالتََّبْعُتُم الشَّْيَطاَن ِإالَّ الرَُّسوِل َوإَِلى ُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَليْ 

) وأولوا األمر في هذه اآلية هم أهل العلم الراسخون في العلم، ال المتطفلون عليه الذين ال ٨٣َقِليًال) (النساء:
  يعرفون بعلم أو فقه إال في أيام الفتن.

ا من شيخ اإلسالم في هذا الزمان عبدالعزيز بن فيا ترى ممن أخذ (الجهني وحزبه) أفكارهم وتصوراتهم، هل أخذوه
باز؟؟ أم أخذوها من محدث الشام ناصر الدين األلباني؟؟ أم أخذوها من الفقيه الزاهد محمد بن عثيمين؟؟ أم من 
مفتي البالد عبدالعزيز آل الشيخ؟؟ أم من سيف السنة وقامع البدعة صالح الفوزان؟؟ أم من محدث اليمن مقبل 

  .-رحم اهللا الماضين منهم وحفظ الباقين-الوادعي؟؟ 
  الجواب: كال واهللا !!!

لقد تجاوز أولئك األغمار هؤالء األعالم، وأئمة اإلسالم، إلى آخرين من أشباه العلماء وال علم، المنسوبين زورًا 
م، وبصائرهم، فمن وبهتانًا إلى الفقه وال فقه، وهؤالء األشباه وصفاتهم معروفة بحمد اهللا عند من أنار اهللا أبصاره

  :١صفات هؤالء األشباه
تقديم العاطفة والهوى على الشرع، فيجعلون العاطفة والهوى متبوعًا والشرع تابعًا، فسالحهم الوحيد لترويج -١

نَّاِس ِباْلَحقِّ َوال ضاللهم، التالعب بعواطف الناس، قال تعالى: (َيا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اْألَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن ال
َما َنُسوا َيْوَم اْلِحَساِب) َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بِ 

                                                           
  ).١٣١-١٢٥بتصرف من منزلة العلماء للشيخ عبدالعزيز السدحان (- ١



 

  ٣

  ) ٢٦(ّص:
ِبُعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ِممَِّن اتََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهدًى ِمَن اللَِّه ِإنَّ وقال عز وجل: (َفِإْن َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنََّما َيتَّ 

  ) ٥٠اللََّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن) (القصص:
الجرأة على الفتيا في المسائل الكبيرة، والتسرع في ذلك دون ترو، أو بحث، فيصدرون الفتاوى والبيانات في -٢

ئل لو حدثت على عهد عمر لجمع لها أهل بدر، بينما ترى أولئك األئمة المضلين يهونون من شأنها، ولم مسا
بًا يقدروا الضرر المترتب عليها، واآلثار السيئة الناجمة من جرائها. قال تعالى: (َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكذِ 

  ) ١٤٤ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن)(األنعام: من اآلية ِلُيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعْلمٍ 
أنهم يجعلون أنفسهم أقرانًا لكبار علماء السنة، بل ينتقصونهم ويرمونهم بما هم براء منه، قال األمام -٣

شدة معاداتهم لحملة  الصابوني رحمه اهللا: (وعالمات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعالماتهم
بإسناده عن أبي  -رحمه اهللا-أخبار النبي صلى اهللا عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم، ثم نقل الصابوني 

  حاتم الرازي قوله: عالمة أهل البدع الوقيعة في أهل األثر).
  )٥٨َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتانًا َوإِْثمًا ُمِبينًا) (األحزاب:قال تعالى: (َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر 

ولنأخذ مثاًال واحدًا ألحد هؤالء في هذا الزمان ممن انطبقت عليه تلك الصفات المذكورة آنفًا، إنه: أسامة بن محمد 
لم، ولقد جر على األمة من بن  الدن، فإن هذا الرجل من أعظم الباليا على أمة محمد صلى اهللا عليه وس

المصائب والمحن ما لم يستطع عدو أن يفعله بها في هذا الزمان،  وتعالوا بنا ننظر إلى نصيب ابن الدن من كل 
  صفة من تلك الصفات:

تقديمه العاطفة والهوى على الشرع، فيجعل العاطفة والهوى متبوعًا والشرع تابعًا، فسالحه الوحيد لترويج -١
عب بعواطف الناس، ففي كل خطاب يخرج علينا به ابن الدن ال يفوته أن يذكر بالقتلى والجرحى ضالله، التال

على أفغانستان، أطلق خطابه  الذي ضمنه القسم المشهور الذي  -الظالم–والمشردين، ولما بدأ غزو األمريكان 
ن الفلسطينية وٕاخراج الجيوش هدد به األمريكيين، والغريب أنه أقحم في خطابه ذاك قضية أطفال العراق وجني

الكافرة من أرض محمد صلى اهللا عليه وسلم!، وأغرب من ذلك أن يذكر ضرب أمريكا لليابان!! ال لشيء إال 
ليستدر عطف العامة، وعلى مدى قرابة العشر دقائق في ذلك الخطاب الذي يعد إعالن بدأ الحرب المباشرة مع 

بن الدن وأتباعه، ظل يدغدغ عواطف الناس، ولم يذكر آية من كتاب اهللا أمريكا والتي  كان يتمناها ويحلم بها ا
ِلَتْحَسُبوُه  وال حديثًا من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال تعالى: (َوإِنَّ ِمْنُهْم َلَفِريقًا َيْلُووَن َأْلِسَنَتُهْم ِباْلِكَتابِ 

وَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَيُقوُلوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهْم ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َوَيُقولُ 
  )٧٨َيْعَلُموَن) (آل عمران:

جرأة ابن الدن على الفتيا في المسائل الكبيرة، والتسرع في ذلك دون ترو، أو بحث، فيصدر الفتاوى والبيانات -٢
عهد عمر لجمع لها أهل بدر، بينما تراه يهون من شأنها، ولم يقدر الضرر المترتب في مسائل لو حدثت على 
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عليها، واآلثار السيئة الناجمة من جرائها، فهذه أعماله التي جرت على المسلمين الويل والدمار، قولوا لي بربكم 
  من هم العلماء الربانيون الذين صدر ابن الدن عن رأيهم فيها، فمثًال :

يوم بالتفجيرات داخل بالد المسلمين لقتل األمريكيين، كما حصل في مدينة الرياض في حي العليا ضحى القيام -أ
من األمور التي نادى بها ابن الدن وال يزال، بل عقد األلوية باسم المفسدين األربعة  هـ، ٢٠/٦/١٤١٦االثنين 

لك، ويدعو شبابنا إلى القيام بالمزيد، وما الذين قاموا بتلك العملية البائسة، وتبجح في حينها أنه حرض على ذ
  حصل يوم االثنين الماضي إال ثمرة من ثمرات غرسه، فماذا كان رأي علماء األمة في ذلك؟!

  لقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بيانًا نددوا فيه بتلك األعمال اإلجرامية التي تبناها ابن الدن، هذا نصه:
  نبي بعده محمد وآله وصحبه. وبعد: والسالم على من ال  الحمد اهللا رب العالمين والصالة

حـدث مـن التفجيـر الـذي وقـع فـي حـي العليـا بمدينـة  فإن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية علمـت مـا 
هـــ وأنــه قــد ذهــب ضــحيته نفــوس معصــومة، وجــرح  ٢٠/٦/١٤١٦الريــاض قــرب الشــارع العــام ضــحوة يــوم األثنــين

آثـم وٕاجـرام شـنيع، وهـو  االعتـداءروع آمنون وأخيف عابر  السبيل، ولذا فإن الهيئة تقرر أن هذا بسببه آخرون، و 
يفعلــه إال نفــس فــاجرة، مشــبعة  ،والواالســتقرارخيانــة وغــدر، وهتــك لحرمــات الــدين فــي األنفــس، واألمــوال، واألمــن، 
في بشـاعة  يختلف المسلمون في تحريمه، وال بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان، وكراهية الحياة والخير، وال

  جرمه وعظيم إثمه، واآليات واألحاديث في تحريم هذا األجرام وأمثاله كثيرة ومعلومة.
ــة إذ تقــرر تحــريم هــذا اإلجــرام وتحــذر مــن نزعــات الســوء، ومســالك الجنــوح الفكــري، والفســاد العقــدي،   وٕان الهيئ

ان ذهبـت بـه مـذاهب الـردى، ووجـد الحاقـدون نـء إذا أرخى لهـا المـرء العوالتوجيه المردي، وٕان النفس األمارة بالسو 
فيهــا مــدخًال ألغراضــهم وأهــوائهم التــي يبثونهــا فــي قوالــب التحســين، والواجــب علــى كــل مــن علــم شــيئًا عــن هــؤالء 

  المخربين أن يبلغ عنهم الجهة المختصة.
إنمـا جـزاُء الـذين ُيحـاربون   ين في األرض فقـال:وقد حذر اهللا سبحانه في محكم التنزيل من دعاة السوء والمفسد 

اهللا ورســوله ويســعون فــي األرِض فســادًا أن يقتلــوا أو يصــلبوا أو تقطــع أيــديهم وأرجلهــم مــن خــالٍف أو ينفــوا مــن 
ومـن النـاس  ] وقـال تعـالى:٣٣[سـورة المائـدة، آيـة األرض ذلك لهم خزٌي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم

في قلبه وهو ألد الخصام* وٕاذا تولى سعى فـي األرض ليفسـَد  وله في الحياِة الدنيا وُيشهد اهللا على مامن يعجبك ق
يحــب الفســاد* وٕاذا قيــل لــه اتــِق اهللا أخذتــه العــزُة بــاإلثم فحســبه جهــنُم ولبــئس  فيهــا وُيهلــك الحــرث والنســل واهللا ال

  [ سورة البقرة]المهادُ 
الحســنى وصــفاته العلـى، أن يهتــك ســتر المعتــدين علــى حرمــات اآلمنــين، وأن  نسـأل اهللا ســبحانه وتعــالى بأســمائه 

يكف البأس عنا وعن جميع المسلمين، وأن يحمي هذه البالد وسائر بال المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يوفق  
ى نبينـا محمـد والة أمرنا وجميع والة أمر المسلمين لمـا فيـه صـالح العبـاد والـبالد إنـه خيـر مسـئول، وصـلى اهللا علـ

  .ا.هـوآله وصحبه وسلم
  وقد سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهللا عن تلك األفعال فقبل:
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  ؟ اإلسالميةما حكم االعتداء على األجانب السياح والزوار في البالد  سماحة الشيخ عبد العزيز  بن باز:

احا أو عمــاال؛ ألنهــم مســتأمنون، دخلــوا ســي كــانوافأجــاب : هــذا ال يجــوز، االعتــداء ال يجــوز علــى أي أحــد، ســواء 
تناصح الدولة حتى تمنعهم مما ال ينبغي إظهاره، أما االعتداء عليهم فـال  ولكنباألمان، فال يجوز االعتداء عليهم، 

إلـى والة األمـور؛  األمـرأفراد الناس فليس لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم، بل علـيهم أن يرفعـوا  أمايجوز، 
علـيهم، ولكـن يرفـع أمـرهم إلـى مـن يسـتطيع  التعـديعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا باألمـان فـال يجـوز ألن الت

 كـانوانصـيحتهم ودعـوتهم إلـى اإلسـالم أو إلـى تـرك المنكـر إن  أمـا. الظـاهرمنع دخولهم أو منعهم من ذلك المنكـر 
اهللا وســلم علــى  وصــلىإال بــاهللا.  قــوةول وال مســلمين فهــذا مطلــوب، وتعمــه األدلــة الشــرعية، واهللا المســتعان، وال حــ

  ]٨/٢٣٩[مجموع الفتاوى نبينا محمد، وآله وصحبه. 

خطف الطائرات، وضرب المدنيين، من النساء واألطفال والشيوخ، والتي تبناها ابن الدن هو والتسـعة عشـر مـن -ب
  لسنة في ذلك؟أتباعه، هل سمى لنا علماء السنة الذين أفتوه بذلك، وماذا كان رأي علماء ا

نشـرت فـي مجلــة التوحيـد التـي تصــدر عـن أنصــار  -تالطــائرا اختطـافحــول قضـية ى رحمـه اهللا تعـال قـال ابـن بــاز
 :-رئيسا للجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة النبويـة الشيخهـ عندما كان ١٣٩٣عام  ١٠-٨السنة المحمدية بمصر ص 

المعلـوم لـدى كـل  فمـناهتدى بهداه وأما بعد:  ومنصحابه هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأ الحمد
اإلنسان من السفارات وغيرها، من الجـرائم العظيمـة العالميـة، التـي  وبنيمن له أدنى بصيرة أن اختطاف الطائرات، 

  . اهللالمفاسد الكبيرة، واألضرار العظيمة، وٕاضاقة األبرياء وٕايذائهم ما ال يحصيه إال  منيترتب عليها 

دولـة، وال طائفـة دون طائفـة، بـل يعـم العـالم  دونأن من المعلوم أن هذه الجرائم ال يخص ضررها وشرها دولة  كما
والمسئولين من العلماء وغيـرهم: أن  الحكوماتريب أن ما كان من الجرائم بهذه المثابة، فإن الواجب على  والكله، 

م شره، والقضاء عليه، وقد أنزل اهللا كتابه الكـريم تبيانـا لكـل الممكنة لحس الجهوديعنوا به غاية العناية، وأن يبذلوا 
علـى العبـاد  وحجـةورحمة وبشرى للمسلمين، وبعث نبيه محمدا صلى اهللا عليه وسلم رحمة للعالمين،  وهدىشيء 

مــا تنــازع فيــه النــاس إلــى كتابــه وســنة  وردأجمعــين، وأوجــب علــى جميــع الثقلــين: الحكــم بشــريعته والتحــاكم إليهــا، 
ثُـمَّ ال  َبْيـَنُهمْ َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّمـوَك ِفيَمـا َشـَجَر  َفال: وجلرسوله محمد صلى اهللا عليه وسلم كما قال عز 

ْحَسـُن ِمـَن اللَّـِه اْلَجاِهِليَّـِة َيْبُغـوَن َوَمـْن أَ  َأَفُحْكـمَ تعـالى:  وقالَتْسِليًما  َوُيَسلُِّمواَيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت 
َوُأوِلــي اْألَْمــِر ِمــْنُكْم َفــِإْن  الرَُّســولَ َأيَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا َأِطيُعــوا اللَّــَه َوَأِطيُعــوا  َيــاعــز وجــل:  وقــالِلَقــْوٍم ُيوِقُنــوَن  ُحْكًمــا

أجمـع  وقـداْآلِخِر َذِلَك َخْيـٌر َوَأْحَسـُن تَـْأِويًال  َواْلَيْومِ الرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه ِإَلى اللَِّه وَ  َفُردُّوهُ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء 
يم، وأن الرد إلـى الرسـول هـو الـرد إليـه فـي حياتـه، كتابه الكر  إلىالعلماء رحمهم اهللا على أن الرد إلى اهللا هو الرد 

اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمـُه ِإَلـى اللَّـِه  َوَماسبحانه:  وقالوفاته عليه الصالة والسالم.  بعدوٕالى سنته الصحيحة 
النـاس إلـى اهللا سـبحانه، وٕالـى  فيـهدل على وجوب رد ما تنازع اآليات الكريمات وما جاء في معناها: كلها ت فهذه

عز وجل، والحذر مما خالفه في جميع األمور، ومن أهم  اهللالرسول عليه الصالة والسالم، وذلك هو الرد إلى حكم 
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كـم الواجب علـى الدولـة التـي يقـع فـي يـدها الخـاطفون: أن تح فإنكاالختطاف.  وشرهاذلك األمور التي يعم ضررها 
الكثيـرة، والمفاسـد  واألضـرارشـرع اهللا، لمـا يترتـب علـى جـريمتهم الشـنيعة مـن الحقـوق هللا، والحقـوق لعبـاده،  فيهم

الـذي وضـعه أحكـم الحـاكمين، وأرحـم الـراحمين، فـي  الحـلالعظيمة، وليس لذلك حل يقطع دابرها، ويحسم شـرها إال 
يد األولين واآلخرين، محمدا عليه من ربه أفضل الصالة وأفضلهم، وأرحمهم س الخلقكتابه الكريم، وبعث به أنصح 

تنشــرح لــه  وأنوهــو الحــل الــذي يجــب أن يفهمــه الخــاطفون والمخطوفــون، ومــن لــه صــلة بهــم وغيــرهم،  والتســليم،
عليه وسلم بتحكـيم الشـرع فـيهم، كمـا  اهللاصدورهم إن كانوا مؤمنين، فإن لم يكونوا مؤمنين فقد أمر اهللا نبيه صلى 

َحَكْمـَت َفـاْحُكْم َبْيـَنُهْم  َوإِنْ عـز وجـل:  وقولـه َأْهَواَءُهمْ ْنَزَل اللَُّه َوال َتتَِّبْع اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما أَ  َوَأنِ ه سبحانه: في قول
: تكـوين لجنـة مـن علمـاء الشـرع الخـاطفونلـى كـل دولـة يلجـأ إليهـا علـى مـا ذكرنـا فـإن الواجـب ع وبنـاءِباْلِقْسِط 

  فيها بشرع اهللا.  والحكماإلسالمي للنظر في القضية ودراستها من جوانبها 

اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم وأن  كتابهؤالء العلماء أن يحكموا في القضية على ضوء األدلة من  وعلى
آية المحاربة من سورة المائدة، وما ذكره العلماء في كل مذهب فـي:  عنداء الشرع يستضيئوا في ذلك بما ذكره علم

تنفيـذ  الخـاطفونوثم يصدروا حكمهم معززا باألدلة الشرعية وعلى الحكومـة التـي لجـأ إليهـا  الطريقباب حكم قطاع 
لعظيمـة، ورغبـة فـي تحقيـق الجـرائم ا هـذهالحكم الشرعي، طاعة هللا، وتعظيما ألمره، وتنفيذا لشـرعه، وحسـما لمـادة 

  األمن، ورحمة المخطوفين وٕانصافهم. 

نصحا لألمة، وبراءة للذمة، وتـذكيرا للعمـوم  الكلمةهذه الجريمة وخطورتها، رأيت أن من الواجب تحرير هذه  ولعظم
  على البر والتقوى  المسئولينبهذا الواجب العظيم، وتعاونا مع 

ويوفق حكوماتهم للحكـم بالشـريعة اإلسـالمية،  المستقيم،ويهديهم صراطه  المسئول أن يصلح أحوال المسلمين واهللا
جميــع األمــور إنـه جــواد كـريم وصــلى اهللا علــى عبـده ورســوله، نبينـا محمــد وآلــه  فـيوالتحـاكم إليهــا، والتمسـك بهــا 

  .ا.هـوسلموصحبه 
لماء السـنة، بـل تـراه ينتقصـهم من صفات ابن الدن التي شابه فيها أئمة الضالل: أنه جعل نفسه قرينًا لكبار ع-٣

ويرميهم بما هم براء منه، وسأكتفي هنا بنقل كالم ابن الدن لشيخ اإلسالم في هذا الزمان اإلمام عبدالعزيز بـن بـاز 
) بعنـوان: رسـالة مفتوحـة إلـى ١١رحمه اهللا، من منشورات هيئة النصيحة واإلصالح التـابع البـن الدن البيـان رقـم (

فضـيلة الشـيخ : لقـد أردنـا مـن ذكـر مـا … ن فتـواه بالصـلح مـع اليهـود، قـال وليتـه مـا قـال:  الشيخ ابن باز ببطال 
سبق تذكيركم بواجبكم تجاه الدين، وتجاه األمة، وتنبيهكم إلى مسـؤوليتكم العظيمـة، فـإن الـذكرى تنفـع المـؤمنين... 

ون، ووئـد الحـق، وسـجن الـدعاة، أردنا تـذكيركم فـي هـذا الوقـت الـذي انـتفش فيـه الباطـل، وعربـد المبطلـون المضـل
  واسكت المصلحون، واألغرب أن ذلك لم يتم بعلم منكم وسكوت فقط، بل مرر على ظهر فتاواكم ومواقفكم.
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... ونحن بين يدي فتواكم األخيرة بشأن ما يسمى بالسالم مع اليهود والتي كانت فاجعة للمسلمين، حيـث اسـتجبتم 
ار مــا كــان يضــمره مــن قبــل مــن الــدخول فــي هــذه المهزلــة االستســالمية مــع للرغبــة السياســية للنظــام لمــا قــرر إظهــ

  اليهود، فأصدرتم فتوى تبيح السالم مطلقا ومقيدا مع العدو...
وكأنكم لم تكتفوا بإباحة بالد الحرمين الشـريفين لقـوات االحـتالل اليهوديـة والصـليبية، حتـى أدخلـتم ثالـث الحـرمين  

شرعية على صكوك االستسالم التـي يوقعهـا الخونـة والجبنـاء مـن طواغيـت العـرب في المصيبة بإضفائكم الصبغة ال
  مع اليهود إن هذا الكالم خطير كبير، وطامة عامة لما فيه من التدليس على الناس والتلبيس على األمة.

من آثار ... إن الفتاوى السابقة لو صدرت عن غيركم لقيل بتعمد صاحبها ما تتضمنه من الباطل، ويترتب عليها 
وأخطار، ولكنها لما صدرت منكم تعين أن يكون سبب الخلل فيها غير ذلك من األسباب التي ال ترجع إلى نقص 
علمكم الشرعي، ولكن لعدم إدراك حقيقة الواقع، وما يترتب على مثل هذه الفتاوى من آثار، مما يجعل الفتوى 

يحتم على المفتي عندئذ أن يتوقف عن الفتوى أو حينئذ غير مستوفاة الشروط ومن ثم ال يصح إطالقها، مما 
  يحيلها إلى المختصين الجامعين بين العلم بالحكم الشرعي والعلم بحقيقة الواقع.

  م  عنهم / أسامة بن محمد بن الدن.١٩٩٤/  ١٢/  ٢٩هـ  الموافق :  ١٤١٥/  ٧/  ٢٧التاريخ :  
فقد سبق لنـا فـي ( هيئـة النصـيحة واإلصـالح ) أن ) :…  ١٢ثم أردف هذه الرسالة بأختها فقال: في البيان رقم ( 

) وذكرناكم فيها باهللا، وبـواجبكم الشـرعي تجـاه الملـة واألمـة، ونبهنـاكم ١١وجهنا لكم رسالة مفتوحة في بياننا رقم (
الـدعاة فيها على مجموعة من الفتاوى والمواقف الصادرة منكم، والتي ألحقت باألمة والعاملين لإلسالم من العلماء و 

ولــذا فإننــا ننبــه األمــة إلــى خطــورة مثــل هــذه الفتــاوى الباطلــة وغيــر مســتوفية الشــروط، … أضــرارًا جســيمة عظيمــة.
كمــا نكــرر … ونــدعوها إلــى الرجــوع فــي الفتــوى إلــى أولئــك الــذين جمعــوا بــين العلــم الشــرعي واالطــالع علــى الواقــع،

لذين سخروكم لخدمة أهوائهم وتترسوا بكم ضد كل داعية، دعوتنا لكم أيها الشيخ للخروج من خندق هؤالء الحكام ا
كما نعظكـم بحـال أولئـك الـذين قـال اهللا فـيهم إنهـم ( يحملـون أوزارهـم كاملـة يـوم … ورموا بكم في وجه كل مصلح.

  القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أال ساء ما يزرون ).
ذا أنتم لم تسـتطيعوا أن تتحملـوا تبعـات الجهـر بـالحق والصـدع بـه، أيها الشيخ في ختام هذه الرسالة نقول لكم : إ 

ومناصــرة أهلــه ضــد هــؤالء الحكــام، فــال أقــل مــن أن تتنحــوا عــن المناصــب الرســمية التــي لــوثكم بهــا هــذا النظــام، 
ة الـذي وتهجروا أبواب هؤالء السالطين الذين بارزوا اهللا بالحرب، حتى ال يصيبكم ما يصيبهم، والتزموا طريـق النجـا

حدده صلى اهللا عليه وسـلم للسـائل عنـه بقولـه : ( املـك عليـك لسـانك، وليسـعك بيتـك، وابـك علـى خطيئتـك ) رواه 
م  عـنهم /أسـامة بـن ١٩٩٥/  ١/  ٢٩هــ   الموافـق ١٤١٥/  ٨/  ٢٨الترمذي، صحيح الجامع الصغير. التاريخ 

وغيـره فـي فتـواه للصـلح مـع إسـرائيل اسـتمع إلـى محمد بن الدن. [ولسماع رد الشيخ ابن بـاز علـى كـالم ابـن الدن 
شــريط فتــاوى العلمــاء فــي الجهــاد مــن إصــدار تســجيالت منهــاج الســنة، بالســويدي، وراجــع فتــاوى الشــيخ ابــن بــاز 

  ]٢٢٩-٢١٢،٢١٩صفحة ٨المجلد
  !هذه هي نظرة ابن الدن لعلماء اإلسالم، وهذا هو أدبه معهم، فكيف سيكون مع أمراء المسلمين وعامتهم؟!
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  وأخيرًا:
هذا هو حال من يتلقى عنه بعض أبنائنا المغرر بهم، ولقـد وقـف فـي وجهـه أئمـة الـدين، ليصـدوا فسـاده وعدوانـه، 
فناصحوه، وأظهروا عواره، ولكن المصـيبة حـين يتمـاأل الكثيـرون ممـن ينتسـب للـدعوة فـي هـذه الـبالد أو الموكلـون 

الربانيـة، والنصـائح األبويـة، ليحلـوا محلهـا األفكـار المسـمومة، بتربية الشباب على تغييب شبابنا عـن تلـك الفتـاوى 
  والبيانات المدسوسة، فقولوا لي بربكم متى يصحو شبابنا.

ومن تلك البيانـات الربانيـة فـي بيـان حـال هـؤالء الضـالل مـن أمثـال ابـن الدن وغيـره، بيـاٌن لشـيخ اإلسـالم فـي هـذا 
ونشـر فـي جريـدة  ١٠٠[من فتاوى الشـيخ ابـن بـاز المجلـد التاسـع ص الزمان اإلمام عبدالعزيز بن باز رحمه اهللا، 

] قـال فيـه: أمـا مـا يقـوم بـه اآلن ١٥ص ٥٠،وهـو ضـمن مجلـة البحـوث اإلسـالمية العـدد  ١٢١٨٢الرياض العـدد 
محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات الفاسـدة الضـالة فهـذا بـال شـك شـر عظـيم، وهـم دعـاة 

وفساد كبير، والواجب الحذر من نشراتهم، والقضاء عليها، وٕاتالفها، وعدم التعاون معهـم فـي أي شـيء  شر عظيم،
يدعو إلى الفساد والشر والباطـل والفـتن، ويجـب لزامـا عـدم التعـاون معهـم والتحـذير مـنهم وممـا ينشـرونه والقضـاء 

فســاد والشــر، ونشــر الكــذب، ونشــر الــدعوات عليــه ألن اهللا أمــر بالتعــاون علــى البــر والتقــوى، ال بالتعــاون علــى ال
الباطلة التي تسبب الفرقة واختالل األمن إلى غير ذلك. هذه النشرات التي تصدر مـن الفقيـه، أو مـن المسـعري، أو 
مــن غيرهمــا مــن دعــاة الباطــل ودعــاة الشــر، يجــب القضــاء عليهــا وٕاتالفهــا وعــدم االلتفــات إليهــا، ويجــب علــى مــن 

ينشــدهم ويرشــدهم للحــق وأن يحــذرهم مــن هــذا الباطــل وال يجــوز التعــاون معهــم فــي هــذا  يســتطيع أن ينصــحهم وأن
الفساد وال يجـوز ألحـد أن يتعـاون معهـم فـي هـذا الشـر ويجـب أن ينصـحوا وأن يعـودوا إلـى رشـدهم وأن يـدعوا هـذا 

فاســدة يجــب أن وجميــع مــن يتحــرى طــرق الشــر ال وأن يــدعوه المســعري والفقيــه وابــن الدنالباطــل يجــب أن يتركــوه 
يحذروا من هذه الطرق ويجب أن ال يتعـاون معهـم ويجـب أن ينصـحوا حتـى يرجعـوا إلـى الصـواب حتـى يرجعـوا إلـى 

  الحق حتى يدعوا ما هم فيه من الباطل وأسباب الفرقة واالختالف.
ى طـرق هــ]: إن أسـامة بـن الدن مـن المفسـدين فـي األرض، ويتحـر ٩/٥/١٤١٧وقال رحمه اهللا [جريدة المسلمون 

  الشر الفاسدة.ا.هـ
فقـد  -رحمه اهللا–ومن الذين وقفوا في وجه ابن الدن محدث وعالمة اليمن الشيخ اإلمام : مقبل بن هادي الوادعي 

] قـال: أبـرأ إلـى اهللا مـن ابـن  ١١٥٠٣العدد:  ١٩/١٢/١٩٩٨قال [في لقاء مع جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ 
  …ة وأعماله شرالدن، فهو شؤم وبالء على األم

وسئل في اللقاء نفسه: المالحظ أن المسلمين يتعرضون للمضايقات في الدول الغربية بمجرد حدوث انفجار في أي 
  مكان في العالم؟

فأجاب الشيخ مقبل: أعلم ذلك، وقد اتصل بي بعض اإلخـوة مـن بريطانيـا يشـكون التضـييق علـيهم، ويسـألون عمـا 
مـن أسـامة بـن الدن؟ فقلنـا لهـم تبرأنـا منـه ومـن أعمالـه منـذ زمـن بعيـد، والواقـع  إذا كان يجوز لهـم إعـالن البـراءة



 

  ٩

يشهد أن المسلمين في دول الغر ب مضيق عليهم بسـبب الحركـات التـي تغـذيها حركـة اإلخـوان المفلسـين، [يقصـد 
  الشيخ جماعة اإلخوان المسلمين] أو غيرهم.
  السائل: ألم تقدم نصيحة إلى أسامة بن الدن؟

الشيخ: لقد أرسلت النصائح لكن اهللا أعلم هل وصلت أم ال، وقد جاءنا مـنهم أخـوة يعرضـون مسـاعدتهم لنـا  فأجاب
وٕاعانتنا حتى ندعوا إلى اهللا، وبعد ذلك فوجئنا بهم يرسـلون مـاًال ويطلبـون منـا توزيعـه علـى رؤسـاء القبائـل لشـراء 

  إلى منزلي مرة ثانية. مدافع ورشاشات، ولكنني رفضت عرضهم، وطلبت منهم أن ال يأتوا
هـ] تحت عنوان: مـن وراء التفجيـرات ١٨/٢/١٤١٧وقال الشيخ مقبل [ في كتاب تحفة المجيب من تسجيل بتاريخ 

في أرض الحرمين، قال:روى البخاري ومسلم عن عبداهللا بن عمر أن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم، قـال: "إن اهللا ال 
ء ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخـذ النـاس رؤوسـًا ينتزع  العلم انتزاعًا من صدور العلما

جهاًال فسـئلوا فـأفتوا بغيـر علـم فضـلوا وأضـلوا"، فـإن النـاس منـذ تركـوا الرجـوع للعلمـاء تخبطـوا، يقـول تعـالى: (َوإَِذا 
ِإَلـى الرَُّسـوِل َوإَِلـى ُأوِلـي اْألَْمـِر ِمـْنُهْم َلَعِلَمـُه الَّـِذيَن َيْسـَتْنِبُطوَنُه  َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْألَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبـِه َوَلـْو َردُّوهُ 

ــْيَطاَن ِإالَّ َقِلــيًال) (النســاء: ومــن األمثلــة علــى هــذه الفــتن )… ٨٣ِمــْنُهْم َوَلــْوال َفْضــُل اللَّــِه َعَلــْيُكْم َوَرْحَمتُــُه َالتََّبْعــُتُم الشَّ
ر لليمن من قبـل أسـامة بـن الدن، إذا قيـل لـه: نريـد مبلـغ عشـرين ألـف لایر سـعودي نبنـي الفتنة التي كادت أن تدب

مسجدًا في بلد كذا، قال أسامة: ليس عندنا إمكانيات، سنعطي إن شاء اهللا بقد إمكانياتنا، وٕاذا قيل له: نريـد مـدفعًا 
  اقي.ا.هـورشاشًا وغيرهما، فيقول: خذ هذه مائة ألف أو أكثر وٕان شاء اهللا يأتي الب

ــاريخ  ــدة الريــاض بت ــدالعزيز آل الشــيخ [فــي جري وممــن بــين عــوار مــنهج ابــن الدن العالمــة الشــيخ صــالح بــن عب
م] حيــث بــين أن الســبب وراء تمجيــد أســامة بــن الدن مــن قبــل بعــض المغــرر بهــم مــن المعلمــين أو ٨/١١/٢٠٠١

  المربين أن ذلك راجع إلى الخلل في فهمهم لإلسالم.ا.هـ
ة إلى الموجهين والمربين والمدرسين ورجال الدعوة إلى محاربة هذا الفكر المعوج الذي لم تجن األمـة وأختم بنصيح

منه إال الفساد واإلفساد، وما أحداث إخواننا المسلمين في الجزائر أو أفغانستان عنـا ببعيـد، فهبـوا يـا رجـال اإلسـالم 
  للوقوف أمام هذا الطوفان المدمر للدين والدنيا، والسالم.

  كتبه                                                                     
  حمد بن عبدالعزيز بن حمد العتيق                                                                   

ي للدعوة بحي العزيزية مدير المكتب التعاون                                                                
  بالرياض

  هـ١٥/٣/١٤٢٤                                                                       
  

 


