
 

 

 

 ردع أهل البدع حماية للشرع

 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص  ٱُّٱ :القائدددد  احلمدددد  ه   

 خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق مف خف حف جف مغ  جغ

ِْمد   " القائد :  والصالة والسالم ىلع نبينا ورسونلا حممد  ، َّ هل مل ا َيح َح  هد
ل  ِمنْ  الِْعلْمح  لحد    ك  و     خح د   دو ح : ع  ْند    يحْنف  ِْريد ح  عح ، َتح َح ِ دال وِيد ح  الْغح

ْ
تحأ ، وح َح حداِهلِ

ْ
 اْل

الح  َح  وحانْتِحح ْبِطلِ  :ما بع أ ،()"الْم 

وزيدر  ملعدا  الشديع عبد  اللطيد  لل الشديع  ار احلركيو  مقطعددفق  نش 
 ،بعد  الرودوز احلركيدة من وحَر ،يناقش في  رسالة علمية ،الشؤو  اإلسالمية

ا بلعد  رودوز اإلخدوا   داستغلوا ما جاء يف املقطد  مدن امداا جارحدة وج ف
 .لفاظة إىل هَه األىلع العقي ة والسن ةالغري ت عفد ،املسلمَ

د    إِذحا ": يف مدن يتفداخر يف عشدريت  وق  قال انليب صىل اه علي  وسدلم   الرَّج 
زَّى زحاءِ  تحعح حاِهلِيَّةِ  بِعح

ْ
وه   اْل ِعضُّ

ح
بِي ِ  بِ حنِ  فحأ

ح
لح  أ  .() " تحْكن وا وح

ْو  ": والسالمعلي  الصالة وقال 
ح
دات وا، أ ِيدنح مح و ح بِآبحائِِ م  اَّلَّ ْقوحاٌم يحْفتحِخر 

ح
َّ أ َح حنْتحِ  َلح

نِْفِ "
ح
ِرحاءح بِأ

ْ
ْهِ ه  اْل ِي ي  ح ِ  اَّلَّ  عح

ْ
ح اهِ ِمْن اْل ْهوح ح ىلعح

ح
ون نَّ أ حك   .() َلح

                                 



 

 

 

ْص ): ورشك ه عن  لرج  ريض ا الص يق ويف ابلخاري قال أبو بكر  بحْظرح  اْوص 
ِا   (.الالَّ

حد  رسدول اه صدىل اه  هولكن داع ،جارحة عن  العربقوية و سبةويه 
  .علي  وسلم إىل قوهلا

عند ما  ىم والصدمم عدالابلكدم وصديب م ي  ومن العج  أ  هؤلء احلدركيَ
الشيع ما سي  قط  اَّلي تكلم في  معا   م، فيكو  اْلطأ من املنتسبَ حلزب

 :ر إل وق  وق  في من منكح 
وحيد  ؛ تحدق اه األعظدم وجي د  ة،توحيد  الربوبيد  فاتلوحي  عند ه هدو -

 .األلوهية
اإللهيدة، ممدا ريا مدن الصدفاا ثدوك ينيف الستواء ،ة والعقي ة عن ه فاس -
 سيأيت.
لول )بن عثيمَ رمح  اه في :  حىت قال الشيع حمم  ،ويقول بوح ة الوجود -
 ة والسنة. يقوهلا من شم راحئة العقي  ماوطوام (،  لكفرت الورع 

         : [ وينملداذا اعد و ] يمس يف متاب  حيث قال ،وادلعوة عن ه يه دعوة اْلوارج
باعتبار أن م هدم اَّليدن سديقووو   ،واَّلي قلت  هلم َلفكروا يف اْلطة والوسيلة) 
... وهَه األعمدال يه الدرد فدور وقدوع اعتقدالا بما يف أي ي م من إواكنياا ،ب ا

 ،رئديس الدوزارةو ،يف مق مت ا رئيس اْلم وريدة ،بإزالة رؤوس ،ألعضاء اتلنظيم
احلريب ثم نسد  بلعد   ،وم ير ابلوليس ،وم ير املخابراا ،وم ير وكت  املشري

 ،لضما  ع م تتب  بقية اإلخوا  في دا ،ا اليت تش  حركة وواصالا القاهرةاملنشآ



 

 

 

 () . (والكباري ،ويف خارج ا ممحطة الك رباء
 : اقوأل فاسمعوا ،( رهايب مبريإ) :و قوق  ص ق معاَل  ب

 سىم اه بالريشة املعجزة. ] راج  اتلصوير الفين [ . .1
 سىم اه بالعق  امل بر. ]املرج  نفس  [. .2
، واملدءء، والرؤيدة، والسدم ، والد م، عط  صفة الستواء، والزنول، واَل  .3

 والعلو. ] راج  الظالل [.
قال عن إبراهيم د علي  السالم د أن  شاكٌّ يف ربل ، وأ  إمرام  للضدي ، ن   .4

 من اعدة ابل و، وليس من فض  إبراهيم .
قال عن ووىس : )إن  زعيم، من ف ، عصيب املدزاج (، قدال الشديع ابدن بداز:  .5

ستِقلٌَّة .الست زاء با ٌة و   ألنبياء ردَّ
 يشكك يف تكليم اه نلبي  ووىس علي  السالم. .6
 ينكر رف  عيىس علي  السالم . .7
 يقول عن الكم الرس : أن  فكر برشي . .8
تحلة عثما : إن م َيملو  روح اإلسالم . .9  يقول عن قح
 . ويقول: َتطمت أسس اإلسالم، يف ع   عثما   .10
ويقول:ننت خالفة عثما ، فجوة بَ خالفة الشيخَ، وخالفة يلع  ريض  .11

 اه عن م مجيعاً. 
وص  معاوية بن أيب سفيا ، وعمرو بن العاص بما ييل : الكَب ، الغش ،  .12

                                 



 

 

 

اْل يعة ، انلفاق ، الرشوة ، رشاء اَّلوم ، ادلرك األسف  من األخدالق . قدال الشديع  
العلماء : قال أبو زرعة الرازي: )إذا رأيدت االرجد  بكر أبو زي  عضو هيئة مبار 

ينتقص أح اً من أصحاب رسول اه صىل اه علي  وسلم، فاعلم  أند  زند يق( . 
 انظر متاب  ) تصني  انلاس بَ الظن واَلقَ(.

 يقول عن القرل : أن  وصنوع، وأن  صناعة اه . .13
 ويقول: يف اآلية إيقااعا ووسيقية . .14
ويقول عن العدر:: إند  رودز العظمدة، وامللدك، والسديطرة، والسدتعالء،  .15

 ع ولً عن  إثباا عر: الرمحن .
 وانظر إىل تفسريه لد ) ل هلإ إل اه ( . .16
: _أي: الفناء يف الدروح األعظدم _ويقول عن عقي ة اهلن وك ) انلريفانا ( .17

 ( . فلنق  أمام ق است ا خاشعَ. مما يف ) مت  وشخصياا
ويرى أ  املجتمعاا اإلسالمية، جمتمعاا جاهلية وورتد ة ، ويقدول عدن  .18

 املآذ  أن ا معاب  اْلاهلية، ووساج  الرضار .
ويقول يف متاب  الظالل: ارت ا البرشية إىل عبادة العباد، وجور األديدا ،  .19

 وإ  ظ  فريق من ا، يردد ىلع املآذ  ل هلإ إل اه .
الديت ل والعظدائم  ،واحلكم علي م بالردة، ري املسلمَتكفإىل غري ذلك من 
 ().يعلم خطرها إل اه

 
                                 



 

 

 

ا إَل  بعد  سدقوك مثدري مدن وشيخ م اَّلي ْلأوخوا  ف و نصري اإلأما ادلدو 
 بزعمد  وما هجوم  األخري ىلع دولة اتلوحي  وثناؤه ىلع اْلليفة املنتظر ،رؤوس م

، أردواغ  اَّلي أعلن الع اء للموح ين وتربأ من السنة أمام قادة العالم اإلسدالي
وولؤه للي ددود  مارسددة فعل ددم،م، وإذندد  للمثليددَ بوداع لددق قبيحددة ومنكددر

 تفكدم أريقدوغريهدا،  ووصددر وخيانت  للعرب واملسلمَ يف سوريا، وانلصارى
وي عو   وينارصه ويدأور  ،ف َا خليفة عن ه، ومنارصت  للثوراا بسبب  من دماء

   بادلاعء   يف ظ ر الغي .
وق  انترشد   مقطد  يتدربك ويتمسد   ، بالقبوريَوادلدو صويف هالك يتربك 

 .ح  مبار الصوفية القبوريةأب
وورد عن السدل  ، لىلع هؤلء املبت عة الضالَّ  ميف ش ت  أه  العلميالم  ول

  :هو أعظم من ذلك ما
 وسلٌم يف مق مة صحيح  بسن ه إىل عب  اه بن املبارك أن  قال:  فق  روى

ريا بَ أ  أدخ ح  ، لخد ا  أ   )لو خ  ر  درَّ
ح اْلنة وبَ أ  ألىق عب  اه بدن حم 

ٌة أح َّ إ  من !!(  .() ألقاه ثم أدخ  اْلنة؛ فلما رأيت  ننت بحْعرح
ِلحة   ) قال شيع اإلسالم ابن تيمية رمح  اه يف أه  ابل ع : ْعَتح اِا  يِف  فحالْم  فح :  الصل

حانِيث   حْ ِميَّةا َمح
ْ
ا . ْل مَّ

ح
بِيحة وحأ َّ ي ثْبِت و ح :  الْ   اِا  فح فح  ْملحةِ  يِف  الصل

ْ
لِكح .  اْل َح كح ِريُّو ح  وح ْشعح

ح
 اأْل

لح  مْ وح ا - ِكنَّ   مح ْيع   قحالح  مح ب دو الشَّ
ح
اِعي ح  أ دارِيُّ  إْسدمح نْصح

ح
حْ ِميَّدة:  - اأْل

ْ
نحدا    اْل دمْ .  اإْلِ  وحه 

                                 



 

 

 

حانِيث   ِلحةِ  َمح ْعَتح ِمنْ .  الْم  ول   محنْ  انلَّاِس  وح ِلحة  :  يحق  ْعَتح حانِيث   الْم  ةِ  َمح ِسفح الح  .()( الْفح
 )خبيث ضال(.وقال ابن باز رمح  اه يف املسعري: 

والقيام بامليثاق اَّلي أخدَه  ىلع دين اه ةغريال إل  وما داعهم إىل هَه األقوال
 اه علي م.

إذا تكلم أح  بروز من رودوز أهد   ،ها من أخزماولكن ا شنشة ق يمة عرفن
 السدنة وأهل دا وإ  ن   املدتمم سدلفيا غيدورا ىلع، قاووا ادلنيا وأقعد وهاأابل ع 

 .فموازين م حزبية وليست رشعية، وج وا   س ام م
م عن رووزهم ولو سدبوا وسكوت ، يستغرب ع اؤهم أله  احلق وملزهم وَّلا ل
 .اه ورسل 
وصىل اه وسدلم ىلع نبيندا ورسدونلا حممد  وىلع ل   ،باه من اْلَل  فنعوذ
 .مجعَأوأصحاب  

 
 متب 

 سعيل  بن هلي  العمر
 ه9/5/1440

                                 


