
ھیئة النصیحة واإلصالح
)2بیان رقم (

  دعوتنا .. للنصیحة واإلصالح

إن الحمد � نحمده ونس��تعینھ ونس��تغفره ونس��تھدیھ، ونعوذ با� من ش��رور أنفس��نا، وس��یئات      
أعمالنا من یھده هللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك 

لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ .
م خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون الحمد � القائل في محكم كتابھ : { كنت     

عن المنكر وتؤمنون با� } . آل عمران .

القائل : ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا   والص���الة والس���الم على رس���ول هللا محمد      
على یده أوشك أن یعمھم هللا بعقاب منھ ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي .

..كة العربیة الس���عودیة فھد بن عبدالعزیز آل س���عود، ش���عب الجزیرة العربیة المس���لمملك الممل

..السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ وبعد

فقد س�������بق لكم أیھا الملك أن أرس�������لتم إلینا مراراً، وألححتم تكراراً، رغبة منكم في عودتنا      
ذلك بوسائل شتى، وطرق عدة .للداخل، وأبدیتم حرصاً شدیداً، وعزماً أكیداً على بلوغ 

وعلم هللا ما بنا عن بالدنا رغبة، وال لنا عنھا إلى غیرھا تش�������وف، كیف وھي مھبط الوحي      
ومنبع الرسالة ؟ وقد كانت مسقط الرأس ومرتع الطفولة .

ولكن الوقائع الس����ابقة والقرائن واألحداث الالحقة أقنعتنا بض����رورة وجودنا في الخارج إلى      
، وأكدت لنا أن رغبتكم ھذه وراءھا ما وراءھا .حین
ونحن ال نقول ھذا الكالم من باب س�������وء الظن وافتراض الش�������ر، ولكن س�������وابق َمنعنا من      

النصح، وسلبنا حق السفر، وما تبع ذلك من تجمید أموالنا منذ سنتین والعمل على التشھیر بنا في 
طع ص�����التنا بالبالد وأھلھا عن طریق مص�����ادرة إعالمكم في الداخل والخارج، وأخیرا محاولة ق

وإلغاء وثائق الھویة الش��خص��یة العائدة إلینا دون ذنب ارتكبناه أو جرم اقترفناه، إال أن نقول ربنا 
هللا ، محاولة منكم لثنینا عن القیام بواجب النصح والبیان، كل ذلك یؤكد حقیقة ما ذھبنا إلیھ .

ل بھا كثیرا، ألنھا في ظاھرھا أمور ش�������خص�������یة، وقض�������ایا غیر أن ھذه كلھا أمور ال نحف     
خاص��ة، والخالف بیننا في حقیقتھ یتجاوز توافھ األمور الش��خص��یة  وص��غائر الش��ؤون الخاص��ة، 

إلى أمھات األمور المھمة، وعظائم قضایا األمة .
ء بذلك ) أن نرجع إلى ھذا الموض��وع، ووفا1وقد س��بق لنا أن وعدنا في بیاننا األول ( رقم      

الوعد یأتي ھذا البیان، إحقاقاً للحق وإنصافا للخلق، لیھلك من ھلك عن بینة، ویحیى من حي عن 
بینة .
وس����وف نجمل األمور ھنا إجماال دون تفص����یل، وإیجازا دون تطویل، على أن تجد س����بیلھا      

ن العبارة،للش�����رح في خطابات الحقة إن ش�����اء هللا مكتفین في ھذا الخطاب باإلش�����ارة أحیانا دو
وبالتلمیح دون التصریح، صیانة للقلم، وحفظاً للسان، مقتصرین بالتناول على ما یلي :

لقد دأب علماؤنا األجالء، ودعاتنا الفض�������الء، منذ زمن طویل على نص�������حكم وتذكیركم، أوالً :
متوخین في ذلك أس���لوب الرفق واللین بالحكمة والموعظة الحس���نة داعین إلى اإلص���الح والتوبة
من المنكرات العظام، والمفاس����د الجس����ام، التي ش����مل التجاوز فیھا حقوق المواطنین الش����رعیة، 

وُمحكمات الدین القطعیة .
لم یجدوا منكم إال الص��دود واإلعراض، بل والس��خریة واالس��تھزاء، ولم -لألس��ف الش��دید-ولكن 

سابقة بمنكرات ر، كل الحقة أكبر وأكثیقف األمر عند حد تسفیھھم فقط، بل تعززت المخالفات ال
ذلك في دولة العقیدة وبالد التوحید !! فلم یعد السكوت مستساغاً، وال التغاضي مقبوالً .



ولما بلغ التجاوز ما بلغ، وتعدى حدود الكبائر والموبقات، إلى نواقض اإلس�������الم الجلیات،      
ذانھم من أص���وات قامت مجموعة من العلماء والدعاة الذین ض���اقت ص���دورھم ذرعا بما أص���م أ
الضالل، وغشي أبصارھم من حجب الظلم، وأزكم أنوفھم من رائحة الفساد .

فانبعثت نذر الرفض، وارتفعت أص��وات اإلص��الح داعیة لتدارك الموقف، وتالفي الوض��ع،      
وانضم إلیھم في ذلك المئات من المثقفین والوجھاء، والتجار، والمسؤولین السابقین، فرفعوا إلیكم 

إبان حرب الخلیج ھـ���������1411رائض والمذكرات المتض��منة المطالبة باإلص��الح، ففي س��نة الع
رفعت إلیكم عریضة وقعھا حوالي أربعمائة شخصیة من ھؤالء تدعوكم إلصالح أوضاع البالد، 
ورفع الظلم عن العباد . غیر أنكم تجاھلتم النص����ح، واس����تھزأتم بالناص����حین، وظلت األوض����اع 

.تزداد سوءاً على سوء 
وحینئذ أعاد ھؤالء الناص�������حون الكرة من جدید بمذكرات وعرائض أخرى كان من أھمھا      

والتي شخصت الداء ووصفت الدواء، في ھـ����1413مذكرة النصیحة التي سلمت لكم في محرم 
تأص����یل ش����رعي قویم، وعرض علمي س����لیم، فتناولت بذلك الفجوات الكبرى في فلس����فة النظام، 

ة في دعائم الحكم، فبینت ما یعانیھ علماء ودعاة البالد من تھمیش ومواض�������ع الخلل الرئیس�������ی
وتحیید، بل ومن مالحقة وتضییق .

وأوض������حت حالة األنظمة واللوائح في البالد، وما تض������منتھ من مخالفات ش������ملت التحریم      
والتحلیل تشریعاً من دون هللا .

تقدیس األش��خاص والذوات، وأداةوتعرض��ت لوض��ع اإلعالم في البالد الذي أص��بح وس��یلة ل      
لناس الطمس الحقائق، وتزییف الوقائع والتشھیر بأھل الحق، والتباكي على قضایا األمة لتضلیل 

دون عمل جاد .
قت إلى حقوق العباد الشرعیة المھدورة والمصاَدرة في ھذه البالد .وتطر
.لت الوضع اإلداري، وما یحكمھ من عجز، ویشیع فیھ من فساد وتناو
وأبانت حالة الوضع المالي واالقتصادي للدولة، والمصیر المخیف المرعب الذي ینتظره في       

ظل الدیون الربویة التي قص�����مت ظھر الدولة، والتبذیر الذي یبدد أموال األمة إش�����باعاً للنزوات 
الشخصیة الخاصة !! ثم ُتفرض الضرائب والرسوم والمكوس وغیر ذلك على الشعب؟!!! . وھذا 

المرافق االجتماعیة المزریة داخل البالد، والتي اس����تفحلت بعد المذكرة وتفاقمت، وبخاص����ة یس����
خدمات المیاه أھم مقومات الحیاة .

تدعي من إخواننا التقشف والزھد واالقتصاد في المصاریف تحسبا لما قد وعرضت حالة الج     
.أطل وهللا المستعان

وكش��فت عن حالة یش وما كش��فتھ أزمة الخلیج، من قلة أفراده، وض��عف إعداده، وعجز قائد      
قواده، رغم ما أنفق علیھ من أرقام فلكیة ال تعقل !! وال تخفى ؟.

وعلى مس�������توى القض��������اء والمحاكم، بینت المذكرة تعطیل العدید من األحكام الش�������رعیة،      
واستبدالھا بالقوانین الوضعیة .

وعلى ص��عید س��یاس��ة الدولة الخارجیة كش��فت المذكرة ما تمیزت بھ ھذه الس��یاس��ة من خذالن       
أریحا) –وتجاھل قض���ایا المس���لمین، بل ومن مناص���رة ومؤازرة األعداء ض���دھم ولیس���ت (غزة

والجزائر عنا ببعید، وغیرھما كثیر .
على المس���لم معدودة في وال یخفى على أحد أن تحكیم القوانین الوض���عیة، ومناص���رة الكافر     

  نواقض اإلسالم العشرة، كما قرر ذلك أھل العلم ومنھم الشیخ محمد بن عبد الوھاب رحمھ هللا.
ومع أن المذكرة عرضت كل ذلك بلین عبارة، ولطف إشارة، مذكرة با�، واعظة بالحسنى،      

ھا لمن تولى في أس��لوب رقیق ومض��مون ص��ادق  ورغم أھمیة النص��یحة في اإلس��الم، وض��رورت
أمر الناس، ورغم عدد ومكانة الموقعین على ھذه المذكرة، والمتعاطفین معھا، فإن ذلك لم یش���فع 

لھا، إذ قوبل مضمونھا بالصد والرد وموقعوھا والمتعاطفون معھا بالتسفیھ والعقاب .
ف، ین تطرغیر أن اللواء لم یس����قط بذلك، والرایة لم تقع، وأنَّى یكون ذلك وفي أھل الحق ع     

أو عرق ینبض ؟!  فقامت مجموعة من أھل العلم والنص�������ح من جدید فش�������كلوا لجنة الدفاع عن 



الحقوق الش�����رعیة، مناص�����رة للحق ومؤازرة للمظلوم، غیر أنھا قوبلت بنفس األس�����لوب، فالقت 
نفس المصیر وأشد .

، عنھ ال عن الدینكل ذلك بمباركة الھیئات الرس���میة الس���لطانیة التي س���خرھا النظام للدفاع     
بعد تضلیل وتلبیس األمور على بعض أفرادھا، وفصل وعزل من لم یقبل االبتزاز والتسخیر من 
العلماء الص�ادقین وال نزكي على هللا أحدا، وفي تآمر مكش�وف مع البعض اآلخر، فس�ارعت ھذه 

سلوبھا ا ستنكار، تشبھ في صیاغتھا وأ األمنیة لبیاناتالھیئات المسخرة إلى إصدار بیانات رد وا
واإلعالمیة، مفتقدة الحد األدنى من النظرة الش��رعیة الس��دیدة المفترض��ة في مثل ھذه الھیئات في 
لبت  ھذه البالد  وال غرابة في ذلك فقد فقدت ھذه الھیئات مكانتھا وض�������یعت واجبھا، بعد أن س�������ُ

استقاللھا، وأُلحقت بالدیوان الملكي، تتلقى األوامر، وتتولى التنفیذ .
لقد أعطت ھذه الھیئات بذلك أكبر مبرر للش���عب ألن یس���حب ثقتھ منھا وُیوِدعھا من ھو أھل      

لھا من العلماء والدعاة الذین أثبتت االبتالءات والمحن جدارتھم بھا  فكس������بوا بذلك ثقة الش������عب 
وتعاطف األمة .

ة لى العباد، ومحاربأما وقد وصل وضع البالد ما وصل، من شیوع الفساد، والتضییق عثانیاً :
ثاق  أھ�ل الحق ومالحقتھم في ال�داخ�ل والخ�ارج، ف�إنن�ا ومن موقعن�ا ھن�ا في الخ�ارج، ووف�اء بمی
البیان، وأداء لواجب النص������ح، نعلن مواص������لة ما بدأه علماؤنا وإخواننا في الداخل من النص������ح 

، یجمعنا الھدف واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ألننا جزء ال یتجزأ من الدعوة اإلس������المیة
ویوحدنا المصیر .

وبھذه المناسبة نؤكد تمسكنا بمطالب مذكرة النصیحة، وتأییدنا لما دعت إلیھ لجنة الدفاع عن      
الحقوق الشرعیة  وكل المطالب الشرعیة األخرى .

ا نونظراً لتعذر العمل في الداخل في ظل اإلرھاب والقھر المس��یطَرْین حالیا، فإننا ومن موقع     
ھنا، وبالتش�����اور مع بعض إخواننا في الجزیرة العربیة قمنا بتش�����كیل ھیئة للقیام بمھمة النص�����ح 

ومناصرة الحق تحت اسم ( ھیئة النصیحة واإلصالح ) .
وأخیرا نس����أل هللا تعالى أن یبرم لھذه األمة أمر رش����د، یعز فیھ أھل طاعتھ، ویذل فیھ أھل       

نھى فیھ عن المنكر، كما نس��������ألھ أن یولي علینا خیارنا، معص�������یتھ، ویؤمر فیھ بالمعروف، وی
ویصرف عنا شرارنا .

ونذكر كل مس�������لم بالقیام بواجبھ باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر والتعاون على البر       
والتقوى { إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم } .

  
  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

  
  ھـ2/11/1414لتاریخ : ا

  م13/4/1994الموافق : 
  

عنھم / أسامة بن محمد بن الدن


