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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

 .. أما بعد: .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

ابن   كاإلمام  السلفيني  لعلامئنا  احلق إن  مريد  يكفي  املسلمني  واإلخوان  التبليغ  يف  فتاوى  باز 

من  مجلة  وإليك  عاطفي  ال  علمي  بمنظور  اجلامعتني  هاتني  حال  حقيقة  ليعلم  عليها  اإلطالع 

 :فتاوهيم

إبراهيم  /  1 بن  حممد  الشيخ  وأعرض    :عنهم  سئل   ملا  التبليغ  مجاعة  عن  قال/    -اهلل  رمحه–سامحة 

خ ال  مجعية  هذه  أن  فيهالسموكم  وضاللة،  ري  بدعة  مجعية  بخطاهبم    .فإهنا  املرفقة  الكتيبات  وبقراءة 

وجدناها تشتمل عىل الضالل والبدعة والدعوة إىل عبادة القبور والرشك األمر الذي ال يسع السكوت  

بالرد عليها بام يكشف ضالهلا ويدفع باطلها.  عنه. دينه    ولذا فسنقوم إن شاء اهلل  ونسأل اهلل أن ينرص 

كلمتهويع اهلل  .يل  ورمحة  عليكم  إبراهيم    )  ا.هـ.والسالم  بن  حممد  الشيخ  سامحة  ورسائل  فتاوى 

(1/268  ) 

ومجاعة   :قال يف إجابة سؤال حول مجاعة التبليغ ؟   /  -اهلل   رمحه–سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز  /  2

دهم بصرية يف العقيدة ما عن  –ثم قال    –التبليغ عندهم جهل وعندهم عدم بصرية وإال عندهم حتمس  

وال ينبغي االنضامم إليهم إال إنسان عنده علم ينضم إليهم ليوجههم وليكون معهم يف إيضاح احلق أما  

وإال عندهم محاس وصرب ونفع اهلل هبم يف أشياء وأسلم عىل أيدهيم أناس    –ثم قال  -عامة الناس ال.

للموثوقني كابن كثري وابن تيمية وابن القيم وابن  ثم أمر بتعلم العلم    .وإال ما عندهم بصرية يف العقيدة

املجيد وفتح  السنية  والدرر  الدعوة  وأئمة  واإلخوان    ،رجب  التبليغ  جلامعة  االنضامم  عن  هنى  ثم 

أتباعهم    ،املسلمني كثر  لذا  للعقيدة  دعوة  التبليغ  مجاعة  عند  ليس  أنه  ذكر  بتاريخ )ثم  اإلجابة  كانت 
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بعنوان  27/3/1413 رشيط  راجع  املسلمنيهـ  واإلخوان  التبليغ  مجاعة  حول  كتاب   ،فتوى  وراجع 

 (  ( 331/ 8) - اهلل رمحه–جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبد العزيز ابن باز 

أما   :وقال .ال يصح التعصب والتحزب جلامعة التبليغ وال اإلخوان املسلمني  :وقال يف إجابة سؤال آخر

م للصلح بينهم والدعوة إىل اخلري وتوجيههم للخري ونصيحتهم ال  ولكن زيارهت  ال.  االنتساب إليهم. 

  ( هـ راجع رشيط القول البليغ يف ذم مجاعة التبليغ6/12/1416كانت هذه اإلجابة بتاريخ ) .بأس

اهلل    –وسئل   إليك  :-رمحه  اهلل  قوله  ،أحسن  األمم:  افرتاق  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي   ":  حديث 

فهل مجاعة التبليغ عىل ما عندهم من    ."ث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدةستفرتق أمتي عىل ثال 

وبدع  األمور   ،رشكيات  والة  عىل  العصا  وشق  حتزب  من  عندهم  ما  عىل  املسلمني  اإلخوان  ومجاعة 

: تدخل يف  -غفر اهلل له  –  فأجابوعدم السمع والطاعة. هل هاتني الفرقتني تدخل يف الفرق اهلالكة؟  

املراد بقوله ) أمتي ( أي: أمة   ،من خالف عقيدة أهل السنة دخل يف الثنتني والسبعني  ، والسبعنيالثنتني

له  ،اإلجابة اتباعهم  وأظهروا  له  استجابوا  اتبعته    ،أي:  التي  السليمة  الناجية  فرقة:  وسبعني  ثالث 

فقال    .ملبتدع أقساموفيهم ا  ،وفيهم العايص  ،واثنتان وسبعون فرقة: فيهم الكافر  ،واستقامت عىل دينه

من ضمن الثنتني والسبعني    ،السائل: يعني: هاتني الفرقتني من ضمن الثنتني والسبعني؟ فأجاب: نعم

لكن داخلني   ،املرجئة واخلوارج بعض أهل العلم يرى اخلوارج من الكفار خارجني  ،واملرجئة وغريهم

الثنتني والسبعني. ا.هـ ) املنتقى  يف عموم    ،وهي يف رشيط مسجل  ،يف الطائفضمن دروسه يف رشح 

ومطوية    ،وراجع رشيط القول البليغ يف ذم مجاعة التبليغ  .بسنتني أو أقل   –رمحه اهلل    –وهي قبل وفاته  

 ( "أقوال علامء السنة يف مجاعة التبليغ "

  ،منذ فرتة وأصبح هلا نشاط واضح بني طلبة العلم حركة )اإلخوان املسلمون( دخلت اململكة  /وسئل

 توافقها مع منهج أهل السنة واجلامعة ؟  ا رأيكم يف هذه احلركة؟ وما مدىم
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 ألنه ليس عندهم نشاط يف الدعوة إىل،  حركة اإلخوان املسلمني ينتقدها خواص أهل العلم :  جلوابا

البدع   وإنكار  الرشك  وإنكار  اهلل   يف  النشاط   عدم  :ينقصها   خاصة  أساليب  هلم   –التوحيد  إىل  الدعوة 

التو واجلامعةوعدم  السنة  أهل  عليها  التي  الصحيحة  العقيدة  إىل  أن   .جيه  املسلمني  لإلخوان  فينبغي 

بالدعوة عناية  عندهم  توحيدالسلفية    تكون  إىل  باألموات   الدعوة  والتعلق  القبور  عبادة  وإنكار  اهلل 

أو  القبور كاحلسن  بأهل  أشبه ذلك واالستغاثة  أوما  البدوي  أو  أن تكون عند  ،احلسني  هم عناية  جيب 

إله إال اهلل التي هي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي صىل اهلل عليه   بمعنى ال  ، هبذا األصل األصيل

اإلخوان   هل العلم ينتقدون عىلمن أ   فكثري  .إله إال اهلل  إىل معنى ال  ،يف مكة دعا إىل توحيد اهلل وسلم

 وإنكار ما أحدث اجلهال  ،د اهلل واإلخالص لهاملسلمني هذا األمر أي عدم النشاط يف الدعوة إىل توحي

ينتقدون  كذلك  ،التعلق باألموات واالستغاثة هبم والنذر هلم والذبح هلم الذي هو الرشك األكربمن  

سلف األمة يف أحكامهم  عليهم عدم العناية بالسنة تتبع السنة والعناية باحلديث الرشيف وما كان عليه

أ،  الرشعية كثرية  أشياء  الكثري وهناك  فيهامن    سمع  ينتقدوهنم  يوفقهم   اإلخوان  أن  اهلل   جملة   –ونسأل 

 (  806) عدد "املجلة"

 

الفهامة:/  3 املحدث  العالمة  األلباين    الشيخ  الدين  نارص  قال  -اهلل  رمحه–حممد  أن    :/  اعتقده  الذي 

 –  قال  ثم  –سلَّم  دعوة التبليغ هي صوفية عرصية ال تقوم عىل كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه و

للتبليغ أهاًل  ليسوا  أهنم  يعرتفون  للتبليغ وهم  أهنم خيرجون  أهل    ،إن من عجبي  به  يقوم  إنام  والتبليغ 

أفاضل   الرسل من أصحابه من  يرسل  يفعل حينام كان  العلم كام كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم 

رشيط القول البليغ يف ذم مجاعة )  هـ.ا…مأصحابه من علامئهم وفقهائهم ليعلموا الناس الدين واإلسال

 ( التبليغ
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من   ليس صوابًا أن يقال إن اإلخوان املسلمني هم   :- اهلل رمحه –نارص الدين األلباين يخ حممد  قال الشو 

 ( الوجه الثاين  "فتوى حول مجاعة التبليغ واإلخوان  "رشيط  ا.هـ )  السنة ألهنم حياربون  ؛أهل السنة

اتفقنا عليه  :موقال يف قاعدهت فيام  فيه ) نتعاون  اإلخوان املسلمون    :(  ويعذر بعضنا بعضًا فيام اختلفنا 

وضعها من    ينطلقون التي  القاعدة  األول هذه  رئيسهم  إطالقها  ،هلم  ال   ،وعىل  فيهم    ولذلك  جتد 

املستقى رسولهمن    التناصح  اهلل وسنة  كتاب  اهلل عليه وسلم   نصوص    سبب   هي  العبارة  هذه.…صىل 

وبالتايل  ،  بعيدين فكريًا عن فهم اإلسالم فهاًم صحيحاً   ، عملياً  اء اإلخوان املسلمني نحو سبعني سنةبق

 .ألن فاقد اليشء ال يعطيه ؛اإلسالم عملياً  بعيدين عن تطبيق

بن   البيان ( فهام )العبده وحممد رسور( جملة  صاحب  العبده  "  -:  (  يف الرشيط السابق)    وقال رمحه اهلل

ثم ال أدري ما هي أسباب االنفصال   ،رشيكني يف إصدار هذه املجلة )البيان( ين العابدين( كانانايف ز

)السنة(  ،بينهام بمجلة  رسور  )البيان(وتفرد  بمجلة  العبده  استقل  هذه،  حيث  تسمية  أن  اعتقد   وأنا 

 .يسموهنا بغري اسمها :باب من   املجلة بـ)السنة(هو

 

عبد  /  4 األصويل  الفقيه  عفيفي  الشيخ   لتذكري  التبليغ   مجاعة  خروج   عن  سئل  /-اهلل  رمحه –الرزاق 

قادرية    : -  اهلل  رمحه–  الشيخ  فقال  ؟  اهلل  بعظمة  الناس طرق  وأصحاب  فون  َرِّ وحمح مبتدعة  أهنم  الواقع 

هم ال يدعون إىل الكتاب والسنة ولكن   ، لكنه يف سبيل إلياس  ، وخروجهم ليس يف سبيل اهلل  ،وغريهم

إلي  إىل  بنجالديشيدعون  فهو جهاد يف سبيل   ،اس شيخهم يف  إىل اإلسالم  الدعوة  بقصد  اخلروج  أما 

وهم املبتدعة يف أي مكان   ،وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم  ،وليس هذا هو خروج مجاعة التبليغ   ،اهلل

وإرسائيل مرص  يف  هم  إلياس  .والسعودية  ،وأمريكا  ،كانوا  بشيخهم  مرتبطون  وى  فتا  )  ا.هـ.وكلهم 

 ( (174/ 1ورسائل سامحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )
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 وله   ،فيهم  خاصاً   كتاباً   -اهلل  رمحه–قد ألف  /  -اهلل  رمحه–الشيخ العالمة محود بن عبد اهلل التوجيري  /  5

، 7ص  بقوله  الفتوى  هذه   صّدر  وقد  ،فلرتاجع  البليغ  القول  كتابه  أول  مع  طبعت  عظيمة  فتوى  فيهم

فإهنم مجاعة بدعة وضاللة وليسوا عىل األمر الذي كان عليه رسول اهلل صىل اهلل   ،أما مجاعة التبليغ  :30

 –وإنام هم عىل بعض طرق الصوفية ومناهجهم املبتدعة    ، عليه وسلَّم وأصحابه والتابعون هلم بإحسان 

ال  :السائل  قول  عن  اإلجابة  يف  –ثم قال   البالد )أي  التبليغيني يف داخل  بالد هل أنصحه باخلروج مع 

السعودية ( أو يف خارجها أم ال؟ فجوابه أن أقول: وأنصح غريه من الذين حيرصون عىل سالمة دينهم 

وال خيرجوا معهم أبدًا سواء    ،من أدناس الرشك والغلو والبدع واخلرافات أن ال ينظموا إىل التبليغيني

 ا.هـ   -وقد تقدم نقلها  -…كان ذلك يف البالد السعودية أو يف خارجها 

 

لل/  6 الدائمة  اللجنة  وعضو  العلامء  كبار  هيئة  عضو  الفوزان  فوزان  بن  صالح  العالمة  بحوث  الشيخ 

 . تعريفها–قد قدم لكتاب مجاعة التبليغ يف شبه القارة اهلندية عقائدها    /  -حفظه اهلل    –علمية واإلفتاء  ال

ثم قال يف   ،شيخ سعد احلصنيوقدم لكتاب حقيقة الدعوة إىل اهلل تعاىل وما اختصت به جزيرة العرب لل

 ،أن يقضوا عليها بالقوة فلم ينجحوافقد حاول أعداء هذه الدعوة )أي دعوة التوحيد(    مقدمة الكتاب:

  ، فام زادها إال تألقاً   ،وحاولوا أن يقاوموها بالتشكيك والتضليل والشبهات ووصفها باألوصاف املنفرة

م  وإقباالً.  ،وقبوالً   ،ووضوحاً  ذلك  آخر  بالدنا ومن  إىل  أفكار غريبة مشبوهة  اآلن من وفود  نعايشه  ا 

ومجاعة التبليغ    ،مجاعة اإلخوان املسلمني  عىل أيدي مجاعات تتسمى بأسامء خمتلفة مثل:  ،باسم الدعوة

ويف الواقع أن مقصود هذه   ،وهو أن تزيح دعوة التوحيد وحتل حملها  ،وهدفها واحد  ،ومجاعة كذا وكذا

كلهم يريدون القضاء عليها   ،ف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة املباركةاجلامعات ال خيتل

وإال لو كانت هذه اجلامعات حقًا تريد الدعوة إىل اهلل فلامذا   ،-لكن االختالف اختالف خطط فقط    –

بالد تتعداها وتغزو ؟  وهي أحوج ما تكون إىل الدعوة واإلصالح ،تتعدى بالدها التي وفدت إلينا منها
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وإيقاع الفتنة    ،وتريد التغرير بشباهبا  ،التوحيد تريد تغيري مسارها اإلصالحي الصحيح إىل مسار معوج

بينهم قال    -.والعداوة   ،بأفكارها  فتأثروا   ، شبابنا  ببعض  غررت   قد  اجلامعات  هذه  كانت  وإذا  –ثم 

فرتكوا االهتامم    ،العقيدة فيهموانطفأت الغرية عىل    ،وتشككوا يف قاداهتم وعلامئهم  ،وتنكروا ملجتمعهم

يعرفون  ال  بام  هيرفون  وصاروا  يسمعون   ،هبا  بام  البالد    .وينعقون  هذه  يف  احلمد    –فإن    رجاالً   –وهلل 

نحورهم  ،عقيدهتم  عن  ويدافعون   لدينهم  يغارون  يف  األعداء  كيد  باألسامء   ،ويردون  ينخدعون  وال 

 (  4-3يقة الدعوة إىل اهلل صحق) هـا.  .وال يتأثرون باحلامس الكاذب  ،الرباقة

ئل  هل هذه اجلامعات تدخل يف االثنتني وسبعني فرقة اهلالكة؟  :-حفظه اهلل-سح

يف العقيدة أو يف   الدعوة أواجلامعة ممن ينتسب إىل اإلسالم يف  و  كل من خالف أهل السنة  ،نعم))  :فقال

والسبعني  إ ف  ،اإليامنيشء من أصول   االثنتني  يدخل يف  الوعيدويشم  ،فرقةنه  الذم    ويكون  ،له  من  له 

 ((. والعقوبة بقدر خمالفته

ئل: ما حكم وجود مثل هذه الفرق: التبليغ  وغريها يف بالد   ،وحزب التحرير  ،واإلخوان املسلمني  ،و سح

 املسلمني عامة ؟ 

الوافدة   )) هذه اجلامعات  نتقبلهافقال:  أال  تبليغ  جيب  وتفرقنا وجتعل هذا  بنا  تنحرف  أن  تريد  يًا  ألهنا 

َ هذا التفرق ؟ هذا كفٌر بنعمة اهلل سبحانه وتعاىل ،وهذا إخوانيًا وهذا كذا... ونحن عىل مجاعٍة واحدة  ،ِلم

أمرنا بينٍة من  اهلل سبحانه    ،وعىل  أكرمنا  نتنازل عام  ملاذا  ؟  بالذي هو خري  أدنى  هو  الذي  نستبدل  ملاذا 

به من االجتامع واأللفة والطريق الصحيح تفرقنا وتشتت شملنا  وننتمي  ،وتعاىل  وتزرع    ،إىل مجاعات 

من إجابات    ،من كتاب األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدةالعداوة بيننا ؟ هذا ال جيوز أبدًا ((.  

 الشيخ صالح الفوزان. 
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 : مجلة من املآخذ عىل التبليغيني باختصار

وهي الدعوة التي من أجلها أرسلت  (هذه اجلامعة ال هتتم بالدعوة إىل توحيد اإلهلية )العبادة  /1

أن اعبدوا اهلل قال تعاىل  ،  الكتب وخلق الثقالن   الرسل وأنزلت  ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً 

الطاغوت   ليعبدون وقال    واجتنبوا  إال  واإلنس  اجلن  خلقت  من   وما  ذكرت  وإن  وهي 

أهنا من أبعد الناس عنها وذلك أن   أصوهلا الكلمة الطيبة )ال إله إال اهلل وحممد رسول اهلل ( إال

اإلسالم  يف  يدخلهم  وِل  قريش  كفار  به  أقر  الذي  الربوبية  توحيد  هو  به  يعتنون  الذي  التوحيد 

 الذي من أجله أرسلت الرسل.  دون توحيد األلوهية

فهم يبايعون العجم ومن يثقون به من العرب   أن هذه اجلامعة قد انغمست يف البدع املختلفة(  2

ا والسهرورديةعىل  والقادرية  والنقشبندية  اجلشتية  األربعة  املبتدعة  الصوفية  هذا )   لطرق  ذكر 

آخر يف    مذيلة  الشيخ سعد احلصني يف رسالته املتضمنة نصيحة لرئيس مجاعة التبليغ حاليًا انظرها

ص  ،الكتاب البديع  القول  من   .(  209،  137،  9-7وانظر  ألتباعهم  املعد  كتاهبم  وكذلك 

 . فيه من البدع الكثرية املهلكة "يغي نصاب  تبل"العجم 

منا(  3  يف  عندهم  وليس  بالعلم  التبليغيون  هيتم  احلقهال  بمعناه  العلم  أحكام   -جهم  معرفة 

وهو املتابعة لرسول   ،والدراسة عىل العلامء فهم مفرطون يف رشط العبادة الثاين  -بأدلتهالرشع  

التبليغ صانظر كتاب مجاع)  اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم التبليغ ص،  48ة   ، 22وقفات مع مجاعة 

؟  .(  199،  29 فإىل أي يشء يدعون  إذا ِل يكن عندهم علم  اهلل  فاقد اليشء   فيا سبحان  وهل 

علم عىل  دعوة  األنبياء  ؟ودعوة  تعاىل،  يعطيه  أنا    قال  عىل بصرية  اهلل  إىل  أدعو  سبييل  قل هذه 

 عىل  زيادة–وقعوا يف بدع كثرية يف باب العبادات    فألجل عدم اهتاممهم بالعلم  ..ومن اتبعني

 . ((63-60، 35-31ص) الستةكتاب الصفات  ) – البدع من ذكره سبق ما
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اخلروج(  4 اجلامعة  اهلل  :من أصول هذه  إىل  للدعوة  السفر  حممود مطلوب  وهذا األصل    ، وهو 

وسلَّم عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عند  الصحابة    ،موجود  من  مجاعات  أرسل  اهللإذ  إىل   ،للدعوة 

وأبا هريرة وغريهم   أبا موسى وعليًا ومعاذًا  عىل غري   لكن  –  أمجعني  عنهم  اهلل  ريض–فأرسل 

فإن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم ِل يكن يرسل إال العلامء فلم يرسل غريهم   ،طريقة التبليغيني

وما كانت هذه صورته فحكمه   ،للدعوة إىل اهلل مع وجود املقتيض واحلاجة يف زمانه وانتفاء املانع

البدع وال يصح   .بدعة يف الرشيعة فنخلص من هذا أن إرسال اجلهال للدعوة إىل اهلل من مجلة 

ألحد أن يستدل بام رواه البخاري عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن رسول اهلل صىل اهلل عليه 

ولو آية واحدة يف حالة سفر   هذا يشمل كل من عرف  :فيقول  "بلغوا عني ولو آية  "  :وسلَّم قال

به   تلفظ  به من  الكالم وعمل  فهم هذا  يقال: خري من  إذ  اهلل عليه وسلمأو حرض  ومع   ،صىل 

 الصحابة  ذلك ِل يفهم أنه شامل ملا ذكرت إذ لو كان فامهًا ما ذكرت ألرسل حتى غري العلامء من

أ  ،للدعوة عىل  دل  املانع  وانتفاء  احلاجة  وجود  مع  يفعل  ِل  احلديث فلام  مطلق  يف  داخل  غري  نه 

كرشيط ) اجلامعة  هذه  عن  الصوتية  مسجالته  بعض  يف  األلباين  الدين  نارص  حممد  الشيخ  أفاده 

التبليغ مجاعة  ذم  يف  البليغ  ال   (  القول  للدعوة  ذهبوا  إذا  وغريهم  التبليغيني  من  اجلهال  إن  ثم 

   يقترصون عىل تالوة آية أو ذكر حديث.

 

 العرب: التبليغيون يف جزيرة 

والباكستانيني  اهلنود  التبليغيني  حق  يف  هذا  إن  بعضهم:  يردد  ما  فال   ،كثريًا  السعوديون  التبليغيون  أما 

 .ينطبق عليهم حكم التحريم

 واجلواب من أوجه:
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مبتدعة  –1 ونحوهم  اهلنود  التبليغيني  هؤالء  منهمف  -  األحوال  أقل  عىل  –  أن  الرباءة    ، الواجب 

التبليغيني    ، هم ال االنتساب إليهم والدفاع عنهموالتحذير من سلوك طريق يف    املوجودينكام هو حال 

 جزيرة العرب.

أي    -هل أنصحه باخلروج مع التبليغيني يف داخل البالد    :وأما قول السائل  :قال الشيخ محود التوجيري

السعودية الذين    غريه  وأنصح  السائل  أنصح   إين"  أقول  أن   فجوابه  ؟  ال  أم   خارجها  أويف  –  البالد  من 

،  حيرصون عىل سالمة دينهم من أدناس الرشك والغلو والبدع واخلرافات أن ال ينضموا إىل التبليغيني 

أبداً  معهم  خيرجوا  خارجها؛  ،وال  يف  أو  السعودية  البالد  يف  ذلك  كان  يف    وسواء  يقال  ما  أهون  ألن 

  ؛ كانوا هبذه الصفة الذميمة  ومن،  التبليغيني أهنم أهل بدعة وضاللة وجهالة يف عقائدهم ويف سلوكهم 

  أهل   من  حيذرون  الصالح  السلف  كان   وقد  –ثم قال  -. فال شك أن السالمة يف جمانبتهم والبعد عنهم

منهم  ، البدع التحذير  يف  كالمهم  ، ويبالغون  وسامع  ومصاحبتهم  جمالستهم  عن  ويأمرون  ،  وينهون 

  (31 – 30القول البليغ ) ا.هـ  بمجانبتهم ومعاداهتم وبغضهم وهجرهم 

يف   الصابوين  الرمحن  عبد  بن  الشيخ إسامعيل  واجلامعة  "قال  السنة  أهل  البدع    :"عقيدة  أهل  وجيانبون 

ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا يف الدين ما   ،ويعادون أصحاب األهواء واجلهاالت   ،والضالالت 

 جيادلوهنم يف الدين وال وال حيبوهنم وال يصحبوهنم وال يسمعون كالمهم وال جيالسوهنم وال  ،ليس منه

رضت    ويرون صون آذاهنم عن سامع أباطيلهم التي إذا مرت باآلذان ووقرت يف القلوب؛  ،يناظروهنم

  ا.هـ وجرت إليها الوساوس واخلطرات الفاسدة

والتباعد  ،  واتفقوا مع ذلك عىل القول بقهر أهل البدع وإذالهلم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم"قال  و

ـ .انتهى "والتقرب إىل اهلل عز وجل بمجانبتهم ومهاجرهتم ، مصاحبتهم ومعارشهتممنهم ومن   ا.ه

وقد ثبت لعقيدة السلفية متشبهون بأولئك املبتدعة يف الدعوة إىل اهلل  املنتسبني لأن هؤالء التبليغيني    -2

تشبه بقوم فهو   من"  :عند اإلمام أمحد وأيب داود عن ابن عمر أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم قال
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وهذا نص عام يشمل حتى املبتدعة وقد عممه طائفة من أهل العلم حتى عىل الفساق فكيف   "منهم  

املبتدعة ؟  وأضّل  أشّد  هم  والنووي    .بمن  والصنعاين  القرطبي  العلامء  أولئك  الرضب    إذومن  حرم 

( وكتاب 4/238سالم )( وسبل ال8/206راجع روضة الطالبني )  .ألنه تشبه باملخنثني  ؛بالصفاقتني

 69التشبه املنهي عنه ص

الدعوة  البدعية و  إال أهنم مل يسلموا من األمور األخرى  الرشكيات أهنم وإن سلموا مما عندهم من    -3

ومن املشاهد لكل ذي بصرية أن كثريًا منهم جهال ليس هلم عناية بعلم بل شأهنم يف املجالس    ،بجهل 

 عن  غني  فهو  عنهم  املعروف  املشهور  من  وهذا  واألمثال  –ا  بصحته  أعلم  اهلل  التي–حكاية القصص  

البدع   ،والتدليل  الربهان  يف  الوقوع  من  مذمومة  أمورًا  هلم  سّبب  بالرشع  هذا  وتناقل   ،وجهلهم 

األحاديث الضعيفة بل ونسبة بعض األقوال إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم ظنًا منهم أهنا من كالمه  

باملنكر وعدم اإلنكار عليهم  ،مصىل اهلل عليه وسلَّ  املنكرات حال تلبسهم  القول )  .وجمالسة أصحاب 

 ( (275 ،15-13) البليغ

وقد سبق أن هذا    ،أهنم وقعوا فيام وقع فيه تبليغو اهلند وباكستان من اخلروج باجلهال للدعوة إىل اهلل  -4

 .فاقد اليشء ال يعطيهأن و ،من البدع

وذلك أهنم تسموا باسم   ،تؤدي إىل تقسيم املسلمني وجعلهم أحزابًا وشيعاً أهنم سائرون عىل طريقة  -5

به عن باقي املسلمني السائرين عىل طريقة السلف املاضني ومعلوم كم   متميزينجديد حمدث جعلهم  

هلذا من األثر يف تفريق املسلمني وإشعال اخلصومة بينهم فصاروا يسمون أصحاهبم أحبابًا ودروسهم  

ونحوا    )  :املتقرر يف الرشع أن ما أدى إىل تفريق املسلمني وجعلهم أحزابًا حمرم قال تعاىلبيانًا ومن   َوال َتكح

كمنيَ  م َن املمحرشم ونَ   .   مم حح ممم َفرم ٍب بماَم َلَدهيم زم
لُّ حم َيعًا كح مم َوَكانحوا شم قحوا دمينَهح يَن َفرَّ ذم َن الَّ وا  ( وقال تعاىل )مم مح

َتصم َواعم

قحوابمَحبملم اهللَّم مَجم   (  يعًا َوال َتَفرَّ
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ليس يف الكتاب وال السنة ما يبيح تعدد اجلامعات واألحزاب بل    :قال الشيخ حممد بن صالح العثيمني

ال يمكن للدعوة أن تقوى وتنترش إال إذا   :يف الكتاب والسنة ما يذم ذلك ا.هـ ثم بني خطأ قول القائل

 ( 155 ،154وتوجيهات ص كتاب الصحوة اإلسالمية ضوابط ) كانت حتت حزب.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

 العزيز بن ريس الريس عبد

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 


