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  العلمِ   أهلِ   ا من  ، بقاي  الرسلِ   من    فرتة    زمان     كل  ِف   ي جعل  الذِ   هللِ  احلمد  

 اهللِ   بكتاِب   ى، حييون   األذ  عل    منهم    ى، ويصربون   اهلد  إل    ن ضل  م    يدعون  

، أحيوه    قد    إلبليس    قتيل    من    أهل العمى، فكم    اهللِ  بنورِ   ى، ويبرصون  املوت  

فم  هدوه    قد    تائه    ضال    من    وكم   أحسن  ،  الناسِ عل    أثرهم      وأقبح     أثرِ   ، 

 . م  عليه الناسِ 

وانتحال  الغالي    حتريف    اهللِ  كتاِب   عن    ينفون   وتأويل  املبطلي    ،   ،  

 ِف  خمتلفون    فهم    الفتنةِ   وا عقال  وأطلق  ،  البدعِ   وا ألوية  عقد    ، الذين  اجلاهلي  

،  اهللِعل    ، يقولون  الكتاِب    مفارقةِ عل    ، جممعون  للكتاِب   ، خمالفون  الكتاِب 

  ، وخيدعون  الكالمِ  من    باملتشابهِ  يتكلمون    علم    بغيِ   اهللِ  كتاِب ، وِف  اهللِوِف 

 . الضالي   فتنِ  من   باهللِ ، فنعوذ  عليهم   هون   يشب  بم   الناسِ  جهال  

إله  أن ّل    وأشهد   ا عبده    ، وأشهد  له     رشيك  ّل    ، وحده   اهلل  إّل        أن  حممد 

 .ورسوله  



2 

ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوََل ََتُوُتنَّ إَِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ ﴿ َ   ﴾ َياَأُّيه

  [102]آل عمران: 

 : ا بعد  أم  

  ستفرتق    املحمدية    األمة    أن   -صل  اهلل  عليِه وسل م  -ا  نبين    بهِ   ا أخرب  م    إن  ف

 ، ثبت  واحدة     مجاعة  إّل    للنارِ   ومستحقة    لة  ضا  اه  ل  ك    فرقة    وسبعي    ثالث    عل  

  أن    -عنه    اهلل   رض  -   سفيان  أِب   بنِ   معاوية    عن     داود  وأِب   أمحد    اإلمامِ   عند  

اهلل  عليِه وسل م  -  النبي   إِن    »:  قال   -صل   ِذهِ   و  ِ   ه  ث   امل  ث ال  ل   ع  ق   ِ رت  ت ف  س  ة   ل 

 .» ة  ع  ِهي  اجل  م  ة  ِف اجل  ن ِة، و  اِحد  و  ون  ِف الن اِر، و  ب ع  س  : ثِن ت اِن و  ب ِعي  س   و 

  هنلك  لئال    بهِ   والتمسك    احلق    ا معرفة  ا علين م    أوجب    كان    كذلك    ا كان  فإذ  

قال  اهلالكي    مع   َتتَّبُِعوا ﴿:  تعال    ،  َوََل  َفاتَّبُِعوُه  ُمْسَتِقيًما  اطِي  ِِصَ َذا  َهَٰ َوَأنَّ 

َق بُِكْم َعن َسبِيلِهِ  ُبَل َفَتَفرَّ  [.153األنعام: ﴾ ]السه

  اهللِ   إفراد    وهو    بالتوحيدِ   التمسك    احلق    أهلِ   أماراِت   أعظمِ   ومن  

 ه ّل  وحد     باهللِإّل     استغاثة  ّل  و    للمددِ    طلب  ّل  و    ّل نذر  و     ذبح  ، فال  بالعبادةِ 

قال  له    رشيك   َوبِاْلَوالَِدْيِن ﴿:  تعال    ،  اُه  إِيَّ إَِلَّ  َتْعُبُدوا  َأَلَّ  َربهَك  َوَقََضَٰ 

َوََمَْياَي ﴿ :  تعال    [، وقال  23اإلرساء:  ﴾ ]إِْحَساناا ُقْل إِنَّ َصََلِِت َوُنُسكِي 
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اَلُْْسلِِمنيَ َوََمَاِِت   ُل  َأوَّ َوَأَنا  ُأِمْرُت  لَِك  َوبَِذَٰ َلُه  يَك  . ََل ََشِ اْلَعاَلَنَِي  ﴾ َّللَِِّ َربِّ 

 [، 163 - 162األنعام: ]

ِذِه  ﴿:  تعال     قال  ، كم   التوحيدِ إل    الدعوة    احلق    أهلِ   أماراِت   ومن   ُقْل َهَٰ

َأَنا   َبِصرَيٍة  َعََلَٰ  اَّللَِّ  إََِل  َأْدُعو  ِمَن َسبِيِِل  َأَنا  َوَما  اَّللَِّ  َوُسْبَحاَن  َبَعنِي  اتَّ َوَمِن 

كنِيَ   [.108يوسف: ﴾ ]اَلُْْْشِ

  العلمِ   أهلِ   ، واحرتام  الوحي    ، ألنه  الرشعي    العلمِ   م تعظيم  أماراِت   ومن  

 .وأزل   وزل   وأضل   ضل    الرشعي    العلمِ  بغيِ  د اهلل ن تعب  ه، وم  محلت   ألهنم  

قال  املنجياِت   ِت املهم    من    وأهلهِ   للحق    املخالفي    معرفة    وإن   :  تعال    ، 

ُل اْْلَياِت َولَِتْسَتبنَِي َسبِيُل اَلُْْجِرِمنيَ ﴿ لَِك ُنَفصِّ  [، 55األنعام: ﴾ ]َوَكَذَٰ

 : الشاعر   وقال  

 يقع    اخليِ   من    الرش    يعرِف   ّل    نوم   ... لتوقيهِ   ولكن    ّل للرش    الرش    عرفت  

 فيهِ 
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غر  التِ   اجلمعاِت   هذهِ   ومن   ألهن  وفتنت    الناس    ِت ي    باسمِ   ا خرجت  هم، 

مجاعة  األخالِق و    والزهدِ   والدعوةِ   والتضحيةِ   الدينِ  وتسم  التبليغِ   ،  ى ، 

 . األحباِب  ، وبجمعةِ الدعوةِ  بجمعةِ 

احلديِث  امليزان    وقبل  أن  ي علم  أن  ينبغي  التبليغ  مجاعة  معرفةِ   عن   ف 

الكتاب   واألفراد  العواطف    بفهمِ   والسنة    اجلمعات  الصالح، ّل   السلف 

 وما ت ظهر من تضحيات.  واحلمسات  

ُكنُتْم ﴿:  تعال    قال   إِن  ُسوِل  َوالرَّ اَّللَِّ  إََِل  وُه  َفُرده ٍء  ََشْ ِِف  َتنَاَزْعُتْم  َفإِن 

لَِك َخرْيٌ َوأَ ُتْؤِمنُ   . [59النساء: ﴾ ]ْحَسُن َتْأِويَلا وَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َذَٰ

، رة  هم مسط  هم وأخبارِ كتبِ   ومن    قة  موث    ا ضالّلت  عنده    التبليغِ   ومجاعة  

 :ا يِل م   ذلك   ومن  

:  وّل    ،بالعبادةِ   اهللِ  إفراد    وهو    ،التوحيدِ بِ   يعتنون    ّل    التبليغِ   مجاعة   أوّل 

 الرشك     حياربون  ، وّل  إليهِ   يدعون    اهم  رت    ّل    الذ    ،عليهِ   يعادون    وّل    يوالون  

  ا يتكلمون  م    فغاية     التوحيدِ وا ِف ا تكلم   إذ  ، وإنم  اهللِ  لغيِ   والدعاء    والذبح  

 .. ا.، وهكذ  خلقهِ  ، وتعظيم  اهللِ تعظيم   وهو   الربوبيةِ  توحيد   بهِ 
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:  تعال   ، قال  ينفعهم   ول   قريش   كفار   بهِ  يقر   كان   التوحيدِ  من    النوع  ا وهذ  

َلَيُقوُلنَّ اَّللَُّ﴿ ًَمَواِت َواْْلَْرَض  ْن َخَلَق السَّ [ 38الزمر:  ﴾ ]َوَلئِن َسَأْلَتُهم مَّ

 .بالعبادةِ  اهللِ إفراد   ي هو  الذِ  األلوهيةِ   توحيدِ ِف  وا مرشكي  كان   ؛ألهنم  

  ّل    الذ    ،الرشعي    العلمِ   ِف   وتزهيد    جهل    مجاعة    التبليغِ   مجاعة   ثاني ا:

نظِ   رةِ كالطها  ،والفقهِ   التوحيدِ   مِ تعل    ِف   حلقات    مجاعتهم    ألفرادِ   مون  ي 

وإنم  والزكاةِ   والصومِ   والصالةِ  ي نظمون  ،  الرقائِق ِف   حلقات       والوعظِ    

 ا بي  ا م  يعيدوهن    الصاحلي    رياضِ   كتاِب   من    معينة    أحاديث    ا بقراءةِ أمثاهل  و  

 . فحسب   وآخر   حي  

 لتنفيِ   سبب    ذلك    أن    وت قرر    بل    ،املنكراِت   ت نكر    ّل    التبليغِ   مجاعة   ثالث ا:

 ا من  غيه    دون    والزهدِ   الِق كاألخ  املعروِف   ببعضِ   يأمرون    موإن    ،املدعو  

 .الكثيةِ  الرشعيةِ  األحكامِ 

 ِف   األمةِ   هذهِ   خيية    جعل    اهلل   أن    وذلك  ؛  هم وأوابدهم  عجائبِ   ا من  وهذ  

ُأْخِرَجْت ﴿:  تعال    ، قال  املنكرِ   عن    والنهي    باملعروِف   األمرِ  ٍة  ُأمَّ ُكنُتْم َخرْيَ 

آل عمران:  ﴾ ]لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاَلَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن اَلُْنَكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ

 ا.خييته   سبِب  عن   التجرد   ا يريدون  هبذ   [، فهم  110
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ا:  بزمن    املحددِ   كاخلروِج   ،بدعية    ترتيبات    أصحاب    التبليغِ   مجاعة   رابع 

ا،  وأربعي    أيام    كثالثةِ   اكوهن    عل    زيادة    التنظيمت    هذهِ   ثم    ا،وهكذ  ...    يوم 

فإهنم  وتفكيكه    سلمةِ امل  األرسةِ   لتشتيِت   سبب    اأهن    إّل    بدعة   رجون    ا،    خي 

ه، ه وأرست  معهم ويأمرونه أّل يتواصل مع أرسته، في ضي ع األب  أمانت    األب  

روا من ا دم  م    ا أكثر  ، وم  عليهِ   املتحتمةِ   الواجباِت   ه من  ه بأرستِ اعتناء    أن    مع  

 ا.هذ    بمثلِ   أرِس املسلمي  

ا:خ   خة    التبليغِ   مجاعة   امس  ر  ف    ب  أصحا  دون  يتصي    مفإهن    ،للتكفييي    م 

 دين  تبليغي  مج  ع  م ِف هم، في دخلوهن  وغيِ   املخدراِت   ، كأصحاِب الشهواِت 

فه  م  ، ثوالبدعةِ   اجلهلِ   بي   موهم،  يعل    وهم ول  أمهل    ألهنم    التكفييون    م  يتلق 

 ه.وأهل   العلم   ي حيارب  الذِ   الباطلِ   منهجهم   بسبِب 

 ، التبليغِ  مجاعةِ  وتبديعِ  ضاللةِ  أسباِب  بعض   اخلمسة   وهذهِ 

تسمعون  م    أقول   وأستغفر  ا  ولكم  ِل   اهلل   ،  إن  فاستغفروه      هو  ،    ور  الغف  ه 

 . الرحيم  
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صل  اهلل   - اهللِ  رسولِ عل   والسالم   ، والصالة  القهارِ  الواحدِ  هللِ احلمد  

 :ا بعد  أم   ... -عليِه وسل م  

  تبديعِ عل   السنةِ  أهلِ  علمء   ا توارد  وغيه   اخلمسةِ  األسباِب  فلهذهِ 

ا،  معه   ا واخلروِج ه  مصاحبتِ  من    الناسِ  ا وحتذيرِ ، وتضليله  التبليغِ  مجاعةِ 

 نا: علمئِ  كالمِ  طرف ا من   موإليك  

  : ِف إجابةِ -تعال    اهلل  رمحه  - بازِ  بنِ  العزيزِ  عبدِ  الشيِخ  سمحة   قال  

  الثنتيِ   عمومِ  من   واإلخوانِ  التبليغِ  ومجاعة  ": التبليغِ  مجاعةِ  حول   سؤال  

 ."الضالةِ  فرقة   والسبعي  

  بصية   وعدم   جهال   همعند   أن  ": وقال   آخر   سؤال   إجابةِ   ِف وبي  

 . " م  إليهِ  اجلهالِ  انضممِ  منِ  روحذ   بالعقيدةِ 

  -اهلل  رمحه  -العثيمي   صالح   بنِ  حممد   الشيِخ  طالِب  من   مجاعة   وكتب  

ع   الشيخ    أن   وا فيهِ بيان ا شهد    . التبليغِ  مجاعة   بد 
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  كبارِ  هيئةِ  عضو   الفوزان   صالح    الدكتور   العالمة   وقال  
ِ
 حفظه  - العلمء

 امل   انظر    اليوم    الناسِ  من    كثي   هبم   اغرت   قدِ  الذين    التبليغِ  مجاعة   و" :- اهلل 

  عل   تأثيهم   ة  وشد   ،يقولون   كم   الع صاةِ  وتتويِب  دِ التعب   من   منهم   ي ظهر  

رِ  هم   ولكن   هم،يصحب   من   ، عةِ البد إل   املعصيةِ  من   الع صاة    جون  خي 

  من   العابدِ  من   خي   السنةِ   أهلِ   من  ، والعاِص املعصيةِ  رشٌّ من   والبدعة  

  إن   ي معهم  الذِ  للخيِ  ا كراهية  ا قلت  هذ  ، وم  ه لذلك  ، فلي تنب  البدعِ  أهلِ 

 . باخليِ  تذهب   البدعة    فإن   للبدعةِ  ه كراهية  م قلت  ، وإن  خي   فيهم   كان  

  ِمن   تاب   ثم   م  ا م ن صحبه  ذكره   قد   التبليغِ  مجاعةِ  ي عند  التِ  والبدع  

 . "م  بدعهِ  ، وبيانِ منهم    التحذيرِ ِف  كثية   كتب   هم، وأ ل فت  مصاحبتِ 

 ا، هذ   وبعد  

 ، ومن  البدعيةِ  التبليغِ  بجمعةِ  املغرتين   ا بعض  ي ردده   شبهات   هناك   فإن  

منهمكي  وا كان   كثي   هيم خلق   أيدِ ى عل  اهتد   ه قدِ : إن  ونيقول   م: أهن  ذلك  

 .  املخدراِت ف 

م   سي  ، وّل  بالصواِب  الج  يع   باخلطأ، بل    ي عالج  ّل   اخلطأ   : إن  قال  في  

 بعثةِ  ة أم ا من  الرشعي    بالطرِق  ى اهلل هد   ، وقد  موجود   الرشعي   العالج  
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 عل    الناسِ  هداية   تتوقف   ول   ا،هذ   نا يومِ  إل   -صل  اهلل  عليِه وسل م  - النبي  

  قبل   الكندهلوي   إلياس   حممد   اهلندي   اأسسه   يالتِ  اهلنديةِ   التبليغِ  مجاعةِ 

 . واملوبقاِت  الشنائع   ويفعل    القبورِ عل   يعكف   كان   يوالذِ  ،سنة   مائةِ 

ا   التبليغِ   جلمعةِ  هم: أن  بعض  ا ي يردده  التِ   الشبهاِت  ومن   بذّل  ونشاط 

ا.   كبي 

،  والتعِب  اجلهدِ   كثرةِ  ِف ّل   والسنة   الكتاب    موافقتهِ ِف  : العربة  ال  ق  في  

يَن َأْعًَمَلا .﴿: ه  سبحان   قال   الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِِف  ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكم بِاْْلَْخََسِ

ا ُْم َُيِْسنُوَن ُصنْعا ْنَيا َوُهْم ََيَْسُبوَن َأَّنَّ َياِة الده  [.104-103الكهف: ﴾ ]اْْلَ

  ِف  يتكلم   أن   ألحد    يصح  ّل   : إنه  هم يقول  بعض   : أن  الشبهاِت  ومن  

 . معهم   ى خيرج  حت   التبليغِ  مجاعةِ 

ا، ولي خطأ   : هذهِ ال  ق  في   ا، بل   س  قطع   هم من  أخبارِ  ي معرفة  يكفِ  ّلزم 

ا الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاَءُكْم ﴿: تعال   ، قال  عنهم   الثقات   هم، ونقل  كتبِ  َ َيا َأُّيه

، فكيف    الثقةِ   [، فخرب  6احلجرات: ﴾ ]َفاِسٌق بِنََبإٍ َفَتَبيَّنُوا وا  ا كان  إذ   كاف 

 ؟كثيين   ثقات  
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  ألنه   والنفاسِ  احليضِ   أحكامِ ِف  الرشعي   العال    يتكلم   ا أّل  هذ   ّلزم   ثم  

 ا. ... وهكذ    حييض  ّل  

  ا من  ينجين  ، وأن  املسلمي   ضال   هيدي   أن   إّل هو    إله  ي ّل  الذِ  اهلل  أسأل  

  ا عل  جيعلن  ، وأن  والسنةِ   التوحيدِ ا عل  يثبتن   ، وأن  البدعيةِ   اجلمعاِت 

ا  حييين  ، وأن  ا أمجعي  لن  يغفر   راضي ا، وأن   ى اهلل ى نلق  حت   املستقيمِ   الرصاطِ 

ا عل    . ذلك  ا عل  يميتن   ، وأن  والسنةِ   التوحيدِ مجيع 

 

 د. عبدالعزيز بن ريس الريس

 املرشف عل موقع اإلسالم العتيق 
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