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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ... أما بعد: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

قد جعل الصحابة  ،متمسك بهفهذه رسالٌة خمترصٌة مهمٌة غاية األمهية إىل كل سني معتز بدينه 

األخيار والسلف األبرار قدوته يف االهتداء هبدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. فيها بيان خطر 

وفيها ذكر أخطاء بعض املبتدعة كيوسف  ،عىل طريقة خري القرون  ،واملوقف من املبتدعة ،البدعة

 .بن عبد اهلل القرضاوي

 

اصربوا "  :بعد يوم قال أنس بن مالك  ا يزداد يف األمة اإلسالمية يوم  / إن الرش  أهيا القارئ الكريم

سمعته من نبيكم حممٍد صىل اهلل عليه  .فإنه ال يأيت زمان إال والذي بعده رٌش منه حتى تلقوا ربكم

  .رواه البخاري ."وسلم

ه قد كمل ومن أخطر هذه الرشور البدع لكون الزمها التكذيب للشارع الذي حكم عىل الدين بأن

من ابتدع يف الدين بدعة فقد " ك:لرسول الدين حممٍد صىل اهلل عليه وسلم قال اإلمام مال اواهتام  

 فمن ،لألجر اولكون أصحاهبا يفعلوهنا دين ا فهم جمتهدون فيها طلب  " خان الرسالة ازعم أن حممد  

سفيان الثوري أنه قال ثم تصعب توبتهم لظنهم أهنم عىل خري.وهذا معنى ما رواه الاللكائي عن 

 ." املعصية يتاب منها والبدعة ال يتاب منها ،البدعة أحب إىل إبليس من املعصية"

رسيعة الرسيان يف األمة لذا أدرك الصحابة منها أشياء غري قليلٍة فقد روى البخاري    اوالبدعة أيض  

وهو مغضب سمعت أم الدرداء تقول دخل عيل أبو الدرداء  :يف صحيحه من طريق سامل قال

إال إهنم يصلون  افقال واهلل ما أعرف من أمة حممٍد صىل اهلل عليه وسلم شيئ   ؟فقلت ما أغضبك

 ؟بغري عرص الصحابة كالعصور التالية هلم بل كيف احلال بعرٍص كعرصنا هذا إذن فكيف  " امجيع  



 2 

ها الكبري وينشأ كيف أنتم إذا لبستكم فتنة هيرم في" :فقد روى الدارمي عن ابن مسعود أنه قال

 ." فيها الصغري جتري عىل الناس يتخذوهنا سنة إذا غريت قيل إهنا غريت السنة أو هذا منكر

فقد روى الدارمي عن حسان بن عطية التابعي أنه  امن مضارِّ البدع أهنا هتدم الدين هدم   اثم أيض  

ارمي وابن وضاح أن وروى الد، " ما ابتدع قوم بدعة يف دينهم إال ُنزع من سنتهم مثلها " :قال

 .يذهب الدين سنة  سنة كام يذهب احلبل قوة  قوة :عبد اهلل بن حمرييز قال

 بكل – اهلل بحمد كذلك وهم–عىل العلامء وطالب العلم السلفيني حرب البدع  الذا كان لزام  

 عىل  وردودهم ،مسطورة الباب هذا يف كلامهتم إذ الصالح سلفهم دأب  هذا فإن   رشعيةٍ  وسيلةٍ 

من أتاه رجل فشاوره فدلَّه عىل مبتدع فقد غّش  :قال الفضيل بن عياض  ،البدعة وأهلها مزبورة

الاللكائي رقم )ا.هـ  اإلسالم واحذروا الدخول عىل أصحاب البدع فإهنم يصدون عن احلق

(261)). 

ئي رقم الاللكا) ا.هـ من وقَّر صاحب بدعة فقد أعان عىل هدم اإلسالم :وقال إبراهيم بن ميرسة

 :- والسنة احلديث أهل وصف  يف –هـ  449املتوىف سنة  وقال أبو عثامن الصابوين ((373)

وال حيبوهنم وال يصحبوهنم وال يسمعون   ،ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا يف الدين ما ليس منه

ن سامع ويرون صون آذاهنم ع كالمهم وال جيالسوهنم وال جيادلوهنم يف الدين وال يناظروهنم

ت   ت يف القلوب رضَّ  السنة  أهل   عالمات  وإحدى  –  قال  ثم  –أباطيلهم التي إذا مرت باآلذان وقرَّ

 ،النار إىل يدعون الذين البدع ألئمة وبغضهم وأوليائها وأنصارها وعلامئها السنة ألئمة حبهم

 .(105،110كتاب عقيدة السلف وأصحاب احلديث ص)  هـ.ا  البوار  دار  عىل   أصحاهبم  ويدلون

 والبدع األهواء وظهور ،األمة هذه افرتاق عن وسلم عليه اهلل صىل النبي أخرب قد"وقال البغوي 

 رأى إذا املسلم املرء فعىل – عنهم اهلل ريض– أصحابه وسنة ،سنته اتبع ملن بالنجاة وحكى ،فيهم

أن هيجره ويتربأ منه  السنة من بيشء يتهاون أو ،امعتقد   والبدع األهواء من اشيئ   يتعاطى رجال  
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رشح )ا.هـ  وال جييبه إذا ابتدأ إىل أن يرتك بدعته ويراجع احلق ،فال يسلِّم عليه إذا لقيه ،ويرتكه

 (.(224/ 1السنة )

ومثل أئمة البدع من أهل املقاالت املخالفة للكتاب والسنة أو العبادات املخالفة   "وقال ابن تيميه  

هلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاق املسلمني حتى قيل ألمحد بن فإن بيان حا ،للكتاب والسنة

إذا قام وصىل  :فقال ؟الرجل يصوم ويصيل ويعتكف أحب إليك أو يتكلم يف أهل البدع :حنبل 

فبني أن هذا نفع  ،واعتكف فإنام هو لنفسه وإذا تكلم يف أهل البدع فإنام هو للمسلمني هذا أفضل 

ودفع بغي هؤالء  ،ن جنس اجلهاد يف سبيل اهلل ودينه ومنهاجه ورشعتهعام للمسلمني يف دينهم م

ولوال من يقيمه اهلل لدفع رضر هؤالء  ،وعدواهنم عىل ذلك واجب عىل الكفاية باتفاق املسلمني

فإن هؤالء إذا استولوا مل   ،وكان فساده أعظم من فساد استيالء العدو من أهل احلرب،لفسد الدين

جمموع )  ا.هـ  وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء    ،اما فيها من الدين إال تبع  يفسدوا القلوب و

 . ((232– 131/  28الفتاوى )

و اشتد نكري السلف واألئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من " (1/403وقال ابن القيم يف املدارج )

الفواحش  لغوا يف إنكارأقطار األرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا يف ذلك بام مل يبا

 ا.هـ دشأوالظلم والعدوان إذ مرضة البدع وهدمها للدين ومنافاته له 

/ قد فشت يف زماننا أقواٌل لبعض املبتدعة رصحية املخالفة للكتاب  أهيا القارئ الكريم :وبعد

 ،اوالسنة وما عليه سلف األمة وهذا من اخلطر العظيم الذي هيدم رصح السنة وأهلها هدم  

واألخطر من هذا واألشد أنك ترى بعض املنتسبني للسنة والسلف الصالح يدافع عن هؤالء 

 .الخ …خدموا الدين املبتدعة بحجة أن هلم حسنات وأهنم 

 عىل  –فيا سبحان اهلل متى كانت حسنات الرجل متنع التحذير منه ووصفه بالبدعة إذا تلبس هبا 

 ا هدم    الدين   هتدم  سبق  كام  والبدع–ترك التحذير منه سبب النتشار بدعته    ن إ  ؟–  تفصيله  سيأيت  ما
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ع يف مقام الرد سبٌب املبتد حسنات  وذكر بل مصلحة كل عىل مقدمة الرشيعة حفظ ومصلحة–

 ، فدونك كتبهم ،إلضعاف الرد عليه لذا ال جتد السلف يتبعون ذلك يف ردودهم عىل املبتدعة

جممعون  –رمحهم اهلل  –العزيز بن باز واإلمام األلباين واإلمام ابن عثيمني  وعلامؤنا كاإلمام عبد

 .أن حسنات املبتدع ال تذكر يف مقام الرد

 

 البلوى  هبم  عمت  نفر  ثالثة  –  عجلة  عجالة  عىل  –  وراقإين ذاكر يف هذه األ  /  أهيا القارئ الكريم

 :وأنصار أتباع هلم صار حتى

من البدع كترصحيه أن القرآن مصنوع أي خملوق  افهو ذلكم الرجل الذي تقلد أنواع   :أما األول

هو كسائر ما يبدعه  إنام – قال ثم –فالقرآن من صنع اهلل الذي ال يملك اخللق حماكاته " :إذ قال

 اوالشأن يف هذا اإلعجاز هو الشأن يف خلق اهلل مجيع  "  :ا.هـ وقال  "اهلل يعجز املخلوقون أن يصفوه

 .ا.هـ" وهو مثل صنع اهلل يف كل يشء وصنع الناس

 : ل صفة االستواء باالستيالء والسيطرة إذ قالومل يتوقف عند هذا احلد اهلالك بل زاد وأو  

 ا.هـ كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتةواالستواء عىل العرش 

لذا قال إمام السنة ورافع راية السلف ابن   ،وال خيفاك أهيا السني ما يف التأويل البدعي من خطورة

 (استوى) تأول من أن عىل متفقون األمة وسلف السنة وأهل :- عنه وريض اهلل رمحه –تيميه 

كتاب التسعينية ) ا.هـ هلل فوق سامواته فهو جهمي ضالا أن ينفي آخر بمعنى أو استوىل بمعنى

 اهلل  ريض –بل تطاول هذا الرجل عىل إنكار خالفة اخلليفة الراشد عثامن بن عفان  ،((545/ 2)

 قبله الشيخني خلالفة اطبيعي   اامتداد   عيلّ  خالفة اعتبار إىل نميل  ونحن :قال إذ فيه والطعن – عنه

 ا.هـ بينهام فجوة   كان عثامن عهد وأن
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فمن ثم تطاول عىل كليم اهلل موسى   ،اه وقف عند هذا احلد بل ازداد سوء  ئثم يا ليت احلد عىل سو

 السني  أهيا  –ا.هـ أعد    لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم املندفع العصبي املزاج  : عليه السالم إذ قال

 افبعد    ،يم اهلل موسى عليه السالملكل  والذم  التطاول  إال  أبى  فيمن  لك  بدا  ما  وقل  والنظر  الفكر  –

 اهلل ريض – عفان  ابن النورين وذا – السالم عليه –ملن مل ينرص نبي اهلل وكليمه موسى  اوسحق  

  .انرص   فاللهم!!  حسنات  القائل هلذا إن  بحجة – عنه

  

ه بام يؤمل وحيرق قلب كل سني سلفي فام :أما الثاين يملك ذلك  فهو ذلكم الرجل الذي أكثر التفوُّ

السلفي إال أن يرفع أكف  الرضاعة ملواله وخالقه أن يعجل فرج اإلسالم واملسلمني بإهالكه 

 اوإذا كان الفكر اإلسالمي يف كل قرن فكر   :إنه القائل ؟وإهالك فكره أتدرون من هذا الرجل

ذلك فقه العقيدة وعربة  وسواء  يف  ابالظروف القائمة فال نصيب من خلود بعدها إال تراث   امرتبط  

 :ا.هـ وهو القائل العقيدة ينبغي أال تكون كالمية وال سلفية :وهو القائل ،ا.هـ أو فقه الرشيعة

 :ا.هـ وهو القائل بوقاحة وسوء أدب  القديم الديني علم تقليدي جامد يقوم عىل عاطفة ساذجة

ليه وسلم وال أسأل عنه عامل وال آخذ بقول رسول اهلل صىل اهلل ع ،آخذ فيه برأي الطبيب الكافر

أنه يدعو الختالط النساء بالرجال يف العمل  :ا.هـ ومن نافلة القول يف حقه أن يقال الدين

منه ألحاديث رسول اهلل صىل اهلل عليه   اوجماالت احلياة بل جيوز تويل املرأة اإلمامة العظمى تكذيب  

من هذيانه  اوأخري   ،رأة لإلمامة العظمىمنه إلمجاعات أهل العلم يف حرمة تويل امل اوسلم ونقض  

 .جواز مصافحة الرجال للنساء

 

فهو ذلكم الرجل الدؤوب عىل هدم اإلسالم والسنة باسم الوسطية والتجديد  :أما الثالث 

القولية والفعلية الثابتة   والتيسري فهذه منه كلامت حق أريد هبا معاين باطلة وإال فإن القرآن والسنة
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 صىل اهلل عليه وسلم بفهم السلف الصالح كافية يف حتديد الوسطية التي ليس بعدها عن رسول اهلل

إال إفراط وتفريط أو تفريط إذ مصدرها من عند رب العباد وخالقهم العامل سبحانه باألنفع 

من ضالالته باسم الوسطية والتجديد والتيسري لتعلم علم اليقني أهنا  افإليك شيئ   .واأليرس هلم

 : أريد هبا معاين باطلة كلامت 

هتوينه من شأن الدعوة لتوحيد اهلل وحتقيقه بني العباد وجعله من الثانويات التي ال يصح أن :  أوال  

إذ   اوباإلسالم دين   وبمحمد رسوال    اتقدم عىل األولويات بحجة أن جمتمعاتنا مسلمة آمنت باهلل رب  

يدة وندعو إليها ألننا اليوم بني نغرس العق اوليس من الرضوري أن نظل ثالثة عرش عام   :قال

مسلمني يؤمنون بأن ال إله إال اهلل وأن حممد رسول اهلل فليسوا حمتاجني إىل أن نعلمهم مثل هذه 

 كان وإن رسوال   وبمحمد ادين   وباإلسالم ارب   باهلل آمن فقد اليوم جمتمعنا بخالف  -قال ثم –املدة 

 ا.هـ اهلل رشع عن واالنحراف املعصية من فيه ما فيه

/ أما يعلم هذا الكاتب أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم استمر يف دعوة  أهيا القارئ الكريم

أصحابه إىل التوحيد حتى يف املدينة إىل آخر حياته عند موته كام ثبت يف حديث عائشة املتفق عليه 

فها ثم قال وهو ملا نزل برسول اهلل طفق يطرح مخيصة له عىل وجهه فإذا اغتم كش :أهنا قالت

 ."…صنعوا ما حيذر" مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود عىل اهلل لعنة" :كذلك 

 "…  يلوهنم الذين ثم قرين الناس خري " :وسلم عليه اهلل صىل بقوله الناس خري أصحابه أن  علام  

ادات لغري اهلل العب رصف من الرصاح األكرب الرشك فيها فشا قد متأخرة بأزمان  إذن  احلال فكيف

سبحانه بل من الغريب املدهش أن بلد هذا الكاتب مرص وهي من البلدان التي قام الرشك فيها 

فها يا ترى   ،عىل أشده من تقرب لألولياء بالذبح هلم ودعائهم من دون اهلل والطواف عىل قبورهم

أنه من  امرص  هذا الرجل ال يعرف حقيقة التوحيد ونقيضه الرشك األكرب أم يعرف وال زال 

 !؟الثانويات وأن املسلمني غري حمتاجني إليه
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  وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم   إن كنت ال تدري فتلك مصيبةٌ  

إذا كان األخوة املسيحيون يتأذون من  :للمسلمني فقال اأنه يرى اليهود والنصارى إخوان  ثاني ا: 

ا ال أنساه يف هذا املؤمتر أن أحد إخواننا األقباط ومم :ا.هـ ومما قال هذا املصطلح فليغري أو حيذف

َيا ﴿  :صدق اهلل وكذبت إذ قال سبحانه  ،ا.هـ وما أملك إال أن أقول إنا هلل وإنا إليه راجعون   تكلم

ا الَِّذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَوهلَُّ  َ ُه َأهيه ْم ِمنُْكْم َفإِنَّ

وأخرج الشيخان عن عائشة أن رسول اهلل  [51املائدة: ] ﴾ِدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ ِمنُْهْم إِنَّ اهللََّ ال هَيْ 

 ." لعنة اهلل عىل اليهود والنصارى ":صىل اهلل عليه وسلم قال

ومن آثار هذه األخوة التي يراها مع النصارى الكفار أنه جيوز هتنئتهم بأعيادهم إذ قال يف جواب 

 .ا.هـ  جاملة بالبطاقة ونحوهايكفي امل  :سائل يسأله عن حضور حفالت هؤالء الكفار وأعيادهم

أحكام أهل يف مع العلم أن هتنئة الكفار بأعيادهم املختصة هبم حراٌم باالتفاق حكاه ابن  القيم 

لكن من قلة هيبة اهلل يف قلبه مل يعد يبايل يف القول عىل اهلل بغري علم. نسأل اهللَ  ،(441/  1)الذمة 

  .العافيةَ 

 يفتي بجواز خروج املرأة عىل مرسح التمثيل زاعام    ابداعية اإلسالم زور    املتسميثم هذا  الث ا:  ث

ومهية ليس هلا  اثم بعد ذلك يضع رشوط   ،أن خروجها يف التمثيل أمر رضوري ال بد منه

ز مصافحة الرجال للنساء. اوهو أيض   ،نصيب من الواقع العميل   جيو 

 

تعرف مصادر هذا الكالم  وأنء النفر الثالث تعرف هؤال أن من حقك  /أهيا القارئ الكريم

ولكن قبل ذكر هؤالء النفر الثالث ارجو أن تراجع دينك وال   ،امتحري    متثبت ااملنسوب إليهم لتكن  

وان تكن ممن يقدم حمبة اهلل ورسوله صىل   ،تكن ممن يعرف احلق بالرجال بل تعرف الرجال باحلق

  كهم:ثم بعد ذلك إلي اهلل عليه وسلم عىل عواطفه.
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شئت  إن فهو سيد قطب صاحب تفسري الظالل وكتاب العدالة االجتامعية وراجع /األولأما 

والعدالة  ،(3/1762) (، 1/38) (،2250_4/2249) مصادر الكالم السابق يف الظالل

 .(التصوير الفني يف القران )وكتاب  (ة اخلامسةعالطب 206ص) االجتامعية

لبعض ة فهو حسن بن عبد اهلل الرتايب وما سبق نقله عنه مقتبس من كتاب مناقشة هادئ/الثاينأما 

 .-اخري   اهلل جزاه–أفكار الرتايب ملؤلفه األمني احلاج حممد أمحد 

ت احلركة فهو يوسف بن عبد اهلل القرضاوي وراجع مصادر كالمه يف كتابه أولويا/أما الثالث

فتاوى (وكتاب (، 81ص نحو وحدة فكرية للعاملني لإلسالم)وكتاب  (134ص اإلسالمية

 (.1319) وجملة املجتمع (2/617،670،667،293)( معارصة

 .فإنه مجع أخطاء أخرى له وصيك بمراجعة كتاب القرضاوي يف امليزانأو

 

من استحق هذا الوصف وهذا من بدأت تظهر فكرة حمدثة وهي عدم تبديع    /أهيا القارئ الكريم

إذ فيه خمالفة لطريقة السلف املاضني الذين هم اعلم واسلم واحكم مذهبا ممن بعدهم   ،اخلطأ البنيِّ 

بل كل من خالفهم يف الرشعيات فهو املخطئ ال حمالة فإن السلف مل يتورعوا من تبديع مرجئة 

 (:7/507جمموعة الفتاوى)) تيميهقال اإلمام ابن  ،الفقهاء وفيهم محاد بن أيب سليامن وغريه

 ، فهؤالء أنكر محاد بن أيب سليامن ومن اتبعه تفاضل اإليامن ودخول اإلعامل فيه واالستثناء فيه"

ن السلف واألئمة اشتد إنكارهم عىل هؤالء وتبديعهم وتغليظ إثم -ثم قال-من مرجئة الفقهاء

 ا.هـ القول فيهم

ثم إن يف عدم   .يه أحد هؤالء النفر الثالث الذين سبق ذكرهمعىل أهنم مل يقعوا يف معشار ما وقع ف

لذا جيب  من بدعته ومن إنكارها مما يؤدي إىل انتشارها. ستحق هذا الوصف تسهيال  اتبديع من 

أن يرفعوا راية الرد   ،ااملتبعني ملنهج السلف مذهب    ،اوالقائمني بأمر اهلل صدق    اعىل دعاة اإلسالم حق  



 9 

سبحانه، وان يتعاونوا عىل ذلك  لرضا املوىل اوطلب   اب الرشيعة املطهرة،عىل املخلف محاية جلن

 .للشيطان فرجة للدخول بينهم وأال جيعلوا ،عن النزاعات الشخصية بينهم امعرضني صفح  

 

للبدعة  اوقمع   ورفعا  لراية السلف األخيار املاضني، ،للدين انسألك اللهم نرص   -اوأخري  

املفضيني إىل التساهل مع   ،أن تطهر قلوبنا من اهلوى والتعصب املشنيونسألك اللهم    واملبتدعني.

 املبتدعة الزائغني.

 

  

 وسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

 

 

 العزيز بن ريس الريس دعب

 عىل موقع اإلسالم العتيق املرشف

net.islamancient.www 

http://www.islamancient.net/

