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 بسم الرمحن الرحيم

 وصَّلى اهلل وسلىم عَّل عبده ورسوله حممد، وعَّل آله، وصحبه أمجعي.

نة واجلامعة يف التعامل مع ا بعد؛ فهذا بحث يف بيان منهج أهل السُّ أمى 

 الـمخالف.

هـ، وكنت أزيد عليه بي الفينة  1434وهذا البحث كنت أعددته منذ عام 

، ثم ُنَسًخا ألكرتونيةقد أعطيُت منه إلخواين من طلبة العلم، واألخرى، وكنت 

إخواين من املشايخ وطلبة   ألستفيد من ملحوظات بدا يل أن أنرشه هنا يف حلقات؛ 

 العلم، ولعل ذلك يكون حافًزا يل عَّل طبعه؛ ليعم النفع به.

 

 إمام بن عيل األثري  كتبه/                                                                                 

 للتواصل عرب الواتس                                                                                      

                                                                                     00966559334920 
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 احللقة األوىل:  

 ؟أهل البدعحق بل  ي  و، نةالس  متى خيرج الرجل أو الطائفة من 

 ذكر الشاطبي يف »االعتصام« ضابطي:

نة يف أمر كيل.  األول: إذا خالف أهل الس 

ًقا بخالفها للفرقة  (: »2/712قال يف »االعتصام« ) ق إنام تصري فِر  هذه الِفر 

الناجية يف معنًى كيلٍّ يف الدين، وقاعدة من قواعد الرشيعة، ال يف جزئي من 

ق شيًعا،  اجلزئيات ، إذ اجلزئي والفرع الشاذ ال ينشأ عنه خمالفة يقع بسببه التفرُّ

ق عند وقوع املخ الفة يف األمور الكلية؛ ألن الكليات نصٌّ من وإنام ينشا التفرُّ

اجلزئيات غري قليل، وشأهنا يف الغالب أالى ختتص بمحل دون حمل، وال بباب دون 

باب، واعترب ذلك بمسألة التحسي العقيل، فإن املخالفة فيها أنشأت بي املخالفي 

 خالًفا يف فروع ال تنحرص ما بي فروع عقائد وفروع أعامل، 

نة يف جزئيات كثرية:  الثاين:  إذا خالف أهل الس 

»وجيرى جمرى القاعدة الكلية:  (:2/712قال الشاطبي يف »االعتصام« )

فإن املبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع املخرتعة عاد ذلك عَّل كثري  كثرة اجلزئيات،

من الرشيعة باملعارضة، كام تصري القاعدة الكلية معارضة أيًضا، وأما اجلزئي 

ة والفلتة، وإن كانت زلة  فبخالف ذلك، بل ُيعدُّ وقوع ذلك من املبتدع له كالزلى

رىض اهلل عنه: ثالث هيدمن  العامل مما هيدم الدين، حيث قال عمر بن اخلطاب 

الدين: زلة العامل، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ولكن إذا َقُرب موقع 

ق يف الغالب وال َهْدم للدين بخالف الكليات«.  الزلة مل حيصل بسببها تفرُّ

وهذا الضابط الثاين فيه قوة إذا قيل بأنه يدل عَّل خلل يف أمر كيل، وإال 

 فيحتاج إىل تأمُّل.

 وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ضابًطا آخر: •
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وهو: أن يكون مما حصل فيه اشتهار بمخالفة الكتاب والسنة، ثم مثىل ببدعة 

نة فيه ألهل  نة فيام اشتهر خالف أهل السُّ القدرية ونحوها، أو إذا خالف أهل السُّ

من  (: »البدعة التي ُيعدُّ هبا الرجل35/414البدع، قال يف »جمموع الفتاوى« )

نة، كبدعة  نة خمالفتها للكتاب والسُّ أهل األهواء ما اشَتَهر عند أهل العلم بالسُّ

 اخلوارج، والروافض، والقدرية، واملرجئة«. 

 وعربى ابن بطة بتعبري آخر، فقال: إذا خالف يف أصل: •

(: »ونحن اآلن ذاكرون رشَح 176 -175قال يف »اإلبانة الصغرى« )ص 

نة، وَوْصَفها، وما ك به العبُد، ودان اهللَ به،  السُّ هي يف نفسها، وما الذي إذا متسى

ي هبا، واستحقى الدخوَل يف مجلة أهلها، وما إْن خالَفُه أو شيًئا منه دخل يف  ُسمِّ

حنا لُه  ر منه من أهل البدِع والزيِغ، مما أمجع عَّل رَشْ مجلِة َمن ِعبناُه، وذكرناُه، وُحذِّ

، ُمْذ َبَعَث اهللُ نبيىه ملسو هيلع هللا ىلص إىل وقتِنا هذا«. ثم ذكر أمور أهُل اإلسالِم وسائُر األئمةِ 

 االعتقاد. 

 فالتعبري باملخالفة يف أصل، يدخل فيه ما تقدم ذكره.

 ما الدليل عَّل التبديع بالكليات واجلزئيات املشتهرة؟ فإن قيل:

فيقال: أما األمر الكيل فواضح، كالتبديع ببدعة القدر، أو بدعة اإلرجاء.  

 وهكذا.

َلف عَّل عدم التبديع باملخالفة يف جزئيات وقع  وأما اجلزئي؛ فقد أمجع السى

دوا النكري عَّل  عوا بجزئيات أخرى، وشدى نة، ويف املقابل، بدى فيها بعض أئمة السُّ

 أصحاهبا.

والضابط يف بيان اجلزئي والكيل: أن الكيل، فهو ما يدخل حتته جزئيات 

 حتته أفراد وال أجزاء. وأفراد، وأما اجلزئي، فهو الذي ليس
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َلف، وبي اجلزئيات التي مل  ع هبا السى فإن قيل: ما الفرق بي اجلزئيات التي بدى

َلف؟ ع هبا السى  ُيبدِّ

عوا هبا كانت مما اشَتَهر اخلالف  ،فيقال: الفرق بينهام: أن اجلزئيات التي بدى

نة وأهل البدعة، بخالف اجلزئيات التي مل يُ  عوا هبا، فهي مما مل فيها بي أهل السُّ بدِّ

نة وأهل البدعة.  َيشتهر اخلالف فيها بي أهل السُّ

  وسنذكر أمثلة عَّل النوعي:

 أما النوع األول، وهو مما مل ُيبدِّع به السََّلف: 

عوا َمن أرجع الضمرَي يف قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل فمن أمثلته:  - 1 أهنم مل ُيبدِّ

 آدم: َخَلق آدم عَّل صورته« إىل 

ومع ذلك أثنى  وممن وقع يف ذلك إمام األئمة حممد بن إسحاق بن خزيمة، 

ًة، ال ُيؤاخُذ هبا، فقد َنَقل شيخ اإلسالم ابن  عليه األئمة، واعتربوا ما وقع منه زلى

( عن احلافظ أيب موسى املديني 411 – 6/409تيمية يف »بيان تلبيس اجلهمية« )

نة أيب القاسم إسامعيل بن حممد فيام مَجَعه من مناقب اإلمام املُ  ب بِقَوام السُّ لقى

التيمي صاحب ))كتاب الرتغيب والرتهيب(( أنه قال: »أخطأ حممُد بُن خزيمَة يف 

، بل ال ُيؤَخُذ عنه هذا فحسُب. قال أبو وال ي طعن  عليه بذلك  حديِث الصورِة، 

ة، فإذا تِِه  موسى: أشار بذلك أنىه َقلى من إماٍم وإال ولُه زلى ُترك ذلك اإلماُم ألجِل زلى

ل«.  ُتِرَك كثرٌي من األئمة، وهذا ال ينبغي أن ُيفعى

به بذلك: شيخ اإلسالم ابن تيمية،  كام اشَتَهر تلقيُبُه بـ )إمام األئمة(، فقد لقى

بكي، والنووي، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه اشتهر هبذا  والذهبي، والسُّ

 اللقب.
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 فقد تكلىم يف حديث الصورة أيًضا، ومع ذلك ، (1)أيب ثوروكذلك احلال يف 

ًة، ال ُيؤاخُذ هبا، فقد روى ابن عدي  أثنى عليه األئمُة، واعتربوا ما وقع منه زلى

بسنده حممد بن عبد اهلل الصرييف الشافعي أنه خاطب املُتعلِّمي ملذهب الشافعي، 

ور، فاحلسي يف حفظه وِعْلِمِه، فقال هلم: اعتربوا هبذين: حسي الَكَرابييس وأيب ث

ُه يف ِعْلِمِه، فتكلىم فيه أمحد بن حنبل يف باب اللفظ فَسَقط،  وأثنى وأبو ثور ال َيعرُشُ

نة، فارتفع عىل أيب ثور يف مالزمتِِه للس 
(2). 

نِة منُذ مخسَي سنٍة،  وقال أبو بكر األَْعي: سألُت عنه أمحَد، فقال: َأعرُفُه بالسُّ

 .  وهو عندي يف ِمْسالِخ الثوريِّ

وهذا الثناء من اإلمام أمحد عَّل أيب ثور ظل مستمًرا حتى بعد موت أيب ثور، 

كنَت؟   قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد: انرصفت من جنازة أيب ثور، فقال يل أيب: أين

 .(3)فقلت: صلىيُت عَّل أيب ثور. فقال: رمحه اهلل، إنه كان فقيًها

أن خطأمها كان يف أمر جزئي، مل يشتهر  ني:م  ـوسبب عدم تبديع هذين العالِ 

نِة وأهل البدعِة.  اخلالُف فيه بي أهل السُّ

ب:  - 2 ن تأول صفة الع ج  عوا م  بدِّ  ومن أمثلته: أهنم مل ي 

قايض رُشيح، فإنه أنكر صفة الَعَجب، وقال: إن اهلل ال وممن وقع يف ذلك ال

 َيعَجب.

 

هو: إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن، أبو ثور الكلبي، الفقيه، البغدادي، ويقال: كنيته أبو  (1)

والشافعي عبد اهلل، وأبو ثور لقب. روى عن ابن عيينة، وأيب معاوية، ووكيع، 

 (. 1/118وَصِحَبه. »هتذيب التهذيب« )

 (.2/360»هتذيب التهذيب« ) (2)

 (.1/118»هتذيب التهذيب« ) (3)
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فقد أخرج احلاكم يف »املستدرك« من طريق األعمش، عن أيب وائل شقيق بن 

سلمة قال: قرأ عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه: ﴿بل عجبُت ويسخرون﴾؛ قال 

األعمش: فذكرُت  رشيح: إن اهللَ ال َيعجب من يشء، إنام َيعجب َمن ال َيعلم. قال

إلبراهيم، فقال: إن رشحًيا كان ُيعجبه رأُيه، إن عبد اهلل كان أعلم من رشيح، وكان 

 عبد اهلل يقرأها: ﴿بل عجبُت﴾.

ومع ذلك، فقد احتمل األئمة منه ذلك، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

(: »وكان القايض رُشيح ُينكر قراءة َمن قرأ 493 – 492/ 12»جمموع الفتاوى« )

)بل عجبُت(، ويقول: إن اهلل ال َيعجب، فَبَلغ ذلك إبراهيم النىَخعي، فقال: إنام  

رُشيح شاعر ُيعجبه علُمُه، كان عبد اهلل أفقه منه، وكان يقول: )بل عجبُت(، فهذا 

واتَّفقت األمة عىل أنه نة، قد أنكر قراءة ثابتة، وأنكر صفة دلى عليها الكتاب والسُّ 

 «. إمام من األئمة

يح يف ذلك: أن خطأه كان يف أمر جزئي، لـم  وسبب عدم تبديع القايض ُش 

نة وأهل البدعة.  يشتهر اخلالف فيه بي أهل السُّ

 ما بدَّع به السََّلف: فيوأما النوع الثاني، وهو 

سلطان املسلم تبديعهم ملن يقول بجواز اخلروج عَّل ال فمن أمثلته: - 1

 اجلائر:

نة« )ص  (: »وال حَيلُّ قتاُل السلطاِن، وال 71قال اإلمام أمحد يف »أصول السُّ

نِة  اخلروُج عليه ألحٍد من الناِس، فَمن َفَعل ذلك فهو مبتدٌع، عَّل غرِي السُّ

 والطريِق«.

 تبديعهم لـمن سبى صحابيًّا من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ومن أمثلته: - 2

نة« )ص  قال اإلمام (: »وَمن انتقص أحًدا من 44أمحد يف »أصول السُّ

أصحاِب رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، أو َأبغَضُه بَحَدٍث كان منُه، أو ذكر مساوئه، كان مبتدًعا، 

َم عليهم مجيًعا، ويكوُن قلُبُه هلم سلياًم«.  حتى يرتحى
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نة« )ص  280وقال حرب بن إسامعيل الكِْرماين )ت   - 57هـ( يف »السُّ

أ (: »58 فَمن َذَكر أحًدا من أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص بُسوء، أو َطَعن عليه بعيب، أو تربى

ض بسبِّهم وَشْتمهم، فهو رافيض، خمالف،  من أحد منهم، أو سبىهم، أو عرى

.»  خبيث، ضالٌّ

 حرف وصوت: أن كالم اهلل تعاىل بتبديعهم لـمن أنكر  ومن أمثلته: - 3

جزي )ت  رد عَّل َمن أنكر احلرف هـ( يف »ال 444قال أبو نرص السِّ

، ظاهر فمبتدع(: »وأما غريه ممن نفى احلرف والصوت، 169والصوت« )ص 

 البدعة، أو مقروف هبا، مهجور عَّل ما جرى منه«.

م عليًّا عَّل عثامن ريض اهلل عنهام يف اخلالفة: ومن أمثلته:  - 4  تبديعهم ملن قدى

َلِف يف  فقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف »العقيدة الواسطية« خالَف السى

املفاضلِة بي عثامَن وعيلٍّ ريض اهلل عنهام، وَذَكر أنى هذه املسألَة مما يسوُغ فيها 

اخلالُف، ثم بيى أنى املسألَة التي يستحقُّ أن ُيضلىل فيها املخالُِف: َمن َزَعم أنى عليًّا 

، باخلالف ة من عثامَن، فقال رمحه اهلل: »وإْن كانت هذه املسألُة، مسألُة عثامَن وعيلٍّ

نِة،  لكنَّ املسألة   ليست من األصوِل التي ُيضلىُل املخالُِف فيها عند مجهوِر أهِل السُّ

 «.التي ي ضلَّل  املخالِف  فيها: مسألة  اخلالفةِ 

عوا بجزئيات، ا شَتَهر فيها خالف أهل ففي هذه النصوص أن أهل العلم بدى

نة ألهل البدعة.  السُّ

ل ف مجاعة من األعيان ممن وقعوا يف بدع جزئية:  ع السَّ  وقد بدَّ

 :املحاسبي للحارث  أمحد اإلمام تبديع :ذلك أمثلة فمن – 1

( عن عيل بن أيب خالد أنه قال: 234 - 233/ 1ففي »طبقات احلنابلة« )

هو جاري، وقد هنيُتُه   -لشيخ حرض معنا-قلت ألمحد بن حنبل: إن هذا الشيخ 

، -يعني حارًثا املحاسبي-عن رجل، وحيبُّ أن يسمَع قوَلك فيه: حارث القصري 
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ه، وال تكلِّْمه. فلم أكلِّْمه وكنَت رأيتني معه منذ سني كثرية، فقلَت يل: ال جتالِْس 

حتى الساعة. وهذا الشيخ جيالسه، فام تقول فيه؟ فرأيت أمحد قد امحرى لونه، 

وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض، ويقول: ذاك؟ 

َفَعل اهلل به وَفَعل، ليس يعرف ذاك إال َمن َخرَبه وَعَرفه، أويه، أويه، أويه، ذاك ال 

عرفه إال َمن قد َخرَبه وَعَرفه، ذاك جالسه املغازيل ويعقوب وفالن. فأخرجهم إىل ي

رأي جهم، َهَلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد اهلل، يروي احلديث، ساكن 

َك   خاشع، ِمن قصته وِمن قصته؟ فغضب أبو عبد اهلل، وجعل يقول: ال َيغرُّ

نكيس رأسه. فإنه رجل سوء، ذاك ال يعرفه إال  خشوُعُه ولِينُُه، ويقول: ال تغرتى بت

ث بأحاديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َمن قد َخرَبه، ال تكلِّْمه، وال كرامة له، كلُّ َمن حدى

جتلس إليه؟ ال، وال كرامة، وال ُنعمى عي، وجعل يقول: ذاك!  وكان مبتدًعا

 ذاك!

»وأما (: 2/6وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف »درء تعارض العقل والنقل« )

ب، وهلذا أمر أمحد هبجره، وكان  احلارث املحاسبي، فكان ينتسب إىل قول ابن ُكالى

ب وأتباعه«. ر عن ابن ُكالى  أمحد حيذِّ

: »واإلمام أمحد بن حنبل وغريه من  12/368وقال يف »جمموع الفتاوى« )

رو ب، وحيذِّ رون عن هذا األصل الذي أحدثه ابن ُكالى نة كانوا حيذِّ ن عن  أئمة السُّ

أصحابه، وهذا هو سبب حتذير اإلمام أمحد عن احلارث املحاسبي ونحوه من 

بية«.  الُكالى

َلف للُحسي الَكَرابييس:ومن أمثلته:  - 2  تبديع السى

(: »وأول َمن 1/340قال أبو القاسم األصبهاين يف »احلجة يف بيان املحجة« )

عه أمحد بن قال باللفظ، وقال: ألفاظنا بالقرآن خملوقة: )ُحسي  الَكَرابييس(، فبدى

اًم، منهم: ـحنبل، ووافقه عَّل تبديعه علامء األمصار«، فذكر ستة وأربعي عال

اإلمام إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وحرب بن إسامعيل 
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وذي،   الكرماين، وحممد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر األثرم، وأبو بكر املرُّ

 زرعة. وأبو حاتم، وأبو 

َلف للحسن بن صالح:ومن أمثلته:  - 3  تبديع السى

(: »عن زافر بن سليامن أنه قال: أردت 7/363ففي »سري أعالم النبالء« )

، فقال يل احلسن بن صالح: إْن لقيَت أبا عبد اهلل سفيان الثوري بمكة، َفَأْقِرِه  احلجى

الطواف، فقلت: إن  مني السالَم، وقل: أنا عَّل األمر األول. فلقيت سفيان يف

أخاك احلسن بن صالح يقرأ عليك السالم، ويقول: أنا عَّل االمر األول. قال: فام 

بال اجلمعة؟ قلت ]أي: الذهبي[: كان يرتك اجلمعة، وال يراها خلف أئمة اجلَور، 

 بزعمه«.

(: »وقال أمحد بن يونس الرَيبوعي: لو مل ُيوَلُد احلسن بن 7/365وقال يف )

ا له، يرتك اجلمعَة، ويرى السيَف، جالسته عرشين سنة، ما رأيته صالح كان خريً 

 رفع رأَسه إىل السامء، وال َذَكر الدنيا«. 

َلف من اخلوارج الَقَعدية، فام بال أهل زماننا يستنكرون  هذا هو موقف السى

علينا تبديعنا لرجاالت اإلخوان املسلمي، وَمن شايعهم من القطبيي 

جعلوا من أصول دعوهتم: نزع يد الطاعة، وعدم االعرتاف والرسوريي، الذين 

 برشعية احلكومات اإلسالمية القائمة.

لفية زوًرا وهبتاًنا َمن أظهر   بل وَوَجدنا من أهل عرصنا ممن كان ينتسب للسى

اجلرأة يف جواز اخلروج عَّل السلطان اجلائر، بل ومنهم َمن شارك يف اخلروج، 

 .(1)لرسائل والكلامت يف تصويب ما قاموا بهونارص اخلارجي، بل وأصدر ا

 

م، مُ ـومن هؤالء ممن أذكرهم اآلن: حممد بن إسامعيل ال (1) وأمحد ويارس برهامي، قدى

ُحطيبة، وأمحد فريد، وسعيد عبدالعظيم، وسيد حسي العفاين، وحممد بن 
= 
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 ومن أمثلة البدع الكلية ما ييل: 

 تأويل الصفات الفعلية.  - 1

 عدم الدعوة إىل التوحيد. - 2

 عدم العداء أهل البدع، أو تعظيم رؤوس أهل البدع والثناء عليهم. - 3

ر املدعوـمن قال: ال ُأنكر ال - 4  :منكرات حتى ال ُأنفِّ

نة يف أمر كيل، وذلك: أن عدم أمر كيلخمالفة يف هذا و ؛ ألنه خالف أهل السُّ

 ا بدعة كلية.نًإنكار املنكرات عَّل األشخاص واملدعوين تديُّ 

 الوالء والرباء عَّل شخص أو حزب.  - 5

 = 

د، وممدوح جابر، ونشأت أمحد، وسيد العريب، وفوزي السعيد، وحممد مقصوـعبدال

 ، ونبيل العويض، وسلامن العودة، ونارص العمر.حسان، ووحيد عبدالسالم بايل

وِمن هؤالء اخلوارج القعدية َمن أثنى عَّل )سيد قطب( رأس اخلوارج يف هذا العرص، كام 

م(، فقد قال مُ ـفعل )حممد بن إسامعيل ال عنه يف كتابه )علو اهلمة(: »عاش سيًِّدا، قدى

 ومات سيًِّدا، وعاش قطًبا، ومات قطًبا«! إي واهلل، هكذا قال، فضى اهلُل َفاُه.

أن من خمازي )سيد قطب( أنه كان ال يرى صحة  -أهيا القارئ الكريم-ويكفي أن تعلم 

رفيق َدْربه يف أيامه  صالة اجلمعة يف بلٍد ال حتكم بام أنزل اهلل! وقد َشِهَد عليه بذلك

األخرية )عيل عشاموي(، أحد قادة التنظيم اخلاص لإلخوان املسلمي، فقد قال يف 

ي جلامعة اإلخوان املسلمي« )ص  ًثا عن سيد قطب: 112كتابه »التاريخ الرسِّ ( ُمتحدِّ

-»وجاء وقت صالة اجلمعة، فقلت له: َدْعنا نقم ونصيل، وكانت املفاجأة أْن علمُت 

أن صالة اجلمعة تسقط إذا  -فقهًيا-أنه ال ُيصيل اجلمعة، وقال: إنه يرى -مرة وألول

 سقطت اخلالفة, وأنه ال مجعة إاًل بخالفة«.

َلف للحسن بن صالح، وكيف مل َيغرتوا بصالحه وزهده؛ ملا  -رمحك اهلل–فانظر  إىل ذم السى

كان عليه من البدعة، وانظر إىل حال أهل زماننا يف تعظيمهم لسيد قطب، مع ما عليه 

 من البدعة، ترى َعَجًبا!  
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أمر كيل؛ ألن معنى هذا: أنه حيب كل َمن أحبى هذا الشخص خمالفة يف هذا و

 ا الشخص لذاته. فهذه بدعة كلية.لذاته، وَيبغض كل َمن أبغض هذ

(: »فَمن جعل  3/347قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف »جمموع الفتاوى« )

نة  شخًصا من األشخاص غري رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َمن أحبه ووافقه كان ِمن أهل السُّ

واجلامعة، وَمن خالفه كان ِمن أهل البدعة والُفرقة، كام يوجد ذلك يف الطوائف 

الكالم يف الدين وغري ذلك، كان من أهل البدع والضالل من اتباع أئمة يف 

ق«.   والتفرُّ

(: »وليس ألحد أن ينصب لألمة شخًصا يدعو إىل 20/164وقال أيًضا )

طريقته، ويوايل ويعادي عليها غري النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال ينصب هلم كالًما يوايل عليه 

ن فعل أهل ويعادي غري كالم اهلل ورسوله وما اجتمعت عليه األمة، بل هذا مِ 

قون به بي األمة، يوالون به عَّل  البدع، الذين ينصبون هلم شخًصا أو كالًما ُيفرِّ

 ذلك الكالم، أو تلك النسبة، ويعادون«.

 ومن األمور الكلية اليت بدَّع بها السََّلف قدمًيا: 

 .تبديعهم ملرجئة الفقهاء - 1

 تبديعهم لألشاعرة. - 2

 الفقهاء:أما تبديعهم ملرجئة  •

ى اإليامن، فإن من املعلوم أن مرجئة الفقهاء ُي  رجون أعامل اجلوارح من ُمسمى

عهم  ال وهذا ، ألجل ذلك بدى نة واجلامعة يف أمر كيلٍّ شك خمالفة منهم ألهل السُّ

َلف وضلىلوهم.  السى

؛ جمموع 7/507قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف »اإليامن األوسط« )

محاُد بُن أيب سليامَن وَمن اتىبعه تفاضَل اإليامِن، ودخوَل األعامِل الفتاوى(: »وأنكر 

، إماُم أهِل  ، وأما إبراهيُم النخعيُّ
ِ
فيه، واالستثناَء فيه؛ وهؤالء ِمن مرجئِة الفقهاء

الكوفِة، شيُخ محاِد بِن أيب سليامَن وأمثاُلُه؛ وَمن قبَلُه ِمن أصحاب ابن مسعود:  
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ا من أشدِّ الناِس خمالفًة للمرجئِة، وكانوا يستثنون يف كعلقمَة واألسوِد؛ فكانو

اإليامِن؛ لكنى محاَد بَن أيب سليامَن خاَلَف َسَلفُه؛ واتىبعه َمن اتىبعه، ودخل يف هذا 

َلف واألئمَة اشتدى إنكاُرهم عَّل  طوائُف من أهل الكوفة وَمن بعدهم، ثم إنى السى

 ،
ِ
مهؤالء  فيهم«.، وتغليُظ القوِل وتبديع ه 

 وأما تبديعهم لألشاعرة: •

نة واجلامعة يف أصول عظيمة يستحقون هبا  فإن األشاعرة خالفوا أهل السُّ

 التبديع، وإليك شيًئا من معتقداهتم الباطلة:

ى  عندهم اإليامن  – 1 هو التصديق، وأعامل اجلوارح ليست داخلة يف ُمسمى

 اإليامن.

 هو التكذيب، وال كفر بأعامل اجلوارح.عندهم الكفر  - 2

يف باب القدر جربية، فال يثبتون إال اإلرادة الكونية، فليس للعبد عندهم  - 3

 قدرة وال يثبتون إال االستطاعة والقدرة املقارنة للعمل دون ما قبله.

 علة وال حكمة.عندهم س ألفعال اهلل لي - 4

 ال يثبتون شيًئا من الصفات الفعلية. - 5

 األشاعرة ِمن بعد أيب املعايل اجلويني أنكروا علو اهلل عَّل َخْلقه بذاته. - 6

ال يثبتون من صفات املعاين إال سبًعا أو أكثر، وعمدهتم يف اإلثبات:  - 7

نة، فيقولون: العقل، ثم هم يف الصفات السبع نفسها ال ي ثبتوهنا كام يثبتها أهل السُّ

 صفات قديمة.

 هو توحيد الربوبية.عندهم التوحيد  - 8

قوهلم يف كالم اهلل يرجع إىل القول بأن القرآن خملوق، كام أفاده أحد أئمة  - 9

 األشاعرة املتأخرين الرازي. 
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رون أن رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة -10 ، وهذا إنام تكون إىل غري جهة ،يقرِّ

 اه: إنكار الرؤية.القول مؤدى 

ن وال ُيقبِّح.عندهم التحسي والتقبيح  -11  رشعي فقط، والعقل ال حُيسِّ

هو النظر، وال يصحُّ إسالم أحد إال عندهم أول واجب عَّل املكلف  -12

ر املقلد، كالباقالين، والسنويس، وأحد قويل أيب املعايل فى بذلك، وبعضهم ك

 اجلويني.

تبي لك ذلك كله، أيقنت ضالل فرقة األشاعرة، فإن الواحدة من هذه إذا 

نة واجلامعة، فكيف هبا  االعتقادات الضالة تكفي يف إخراجهم من أهل السُّ

 جمتمعة؟!

نة إال إذا   نة ال ي صفون الرجل  أنه من أهل الس  زد عىل ذلك: أن أئمة الس 

نة:  اجتمعت فيه خصال أهل الس 

نة« )ص   280ن إسامعيل الكِرماين )ت قال اإلمام حرب ب هـ( يف »كتاب السُّ

نِة، املعروفَي  28 – 27 (: »هذا مذهُب أهِل العلِم، وأصحاِب األثِر، وأهِل السُّ

هبا، املقَتَدى هبم فيها، من لدِن أصحاِب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل يوِمنا هذا، وأدركُت من  

 أهل العراق، واحلجاِز، والشاِم، وغ
ِ
ن خالف رِيمِها عليها، أدركُت من علامء فم 

شيًئا من هذه املذاهِب، أو ط ع ن فيها، أو عاب قائل ها، فهو خمالٌف، مبتدٌع، خارٌج 

نِة وسبيِل احلقِّ  ، وهو مذهب أمحد، وإسحاق بن عن اجلامعة، زائل عن منهج الس 

إبراهيم بن خملد، وعبد اهلل بن الزبري احلميدي، وسعيد بن منصور، وغريهم ممن 

ك جالس نا، وأخذنا عنهم العلم، فكان من قوهلم: اإليامن قول وعمل ونيىة، ومتسُّ

نِة. نة، واإليامن يزيد وينقص ...«، ثم َذَكر مجلَة اعتقاِد أهِل السُّ  بالسُّ

(: »ونحن اآلن 176 - 175وقال ابن بطة يف »اإلبانة الصغرى« )ص 

نِة، وَوْصَفها، وما هي يف نفسها، وم ك به العبد، ذاكرون رشَح السُّ ا الذي إذا متسى

ي هبا، واستحقى الدخوَل يف مجلة أهلها،  ه  أو شيًئا ودان اهللَ به؛ ُسمِّ وما إْن خالف 
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ر منه من أهل البدع والزيغ ذِّ رناه، وح  ك  ، وذ  ن ِعبن اه  ، مما أمجع منه؛ دخل يف مجلة م 

ه ملسو هيلع هللا ىلص إىل وقتنا هذا ...«، عَّل رشحنا له أهُل اإلسالِم وسائُر األمِة، منذ بعث اهللُ نبيى 

 ثم ذكر اإليامن، والصفات، والقدر، وغريها من أمور االعتقاد.

نة إال إذا  ففي كالم هؤالء األئمة املعتربين أن الرجل ال ُيعدُّ من أهل السُّ

م خالفوا  قت فيه هذه اخلصال التي ذكروها، والناظُر يف حال األشاعرة جيد أهنى حتقى

نة يف  نة، فام بالك أهل السُّ أصوٍل عظيمٍة، الواحدة منها تكفي يف إخراجهم من السُّ

 هبا جمتمعة!

بعد ذلك أنقل نصوًصا عن أهل العلم يف ذم األشاعرة، وتبديعهم، 

 وتضليلهم:

جزي:  – 1  أبو نرص السِّ

(: »فكلُّ  101 - 100قال يف »الرد عَّل من أنكر احلرف والصوت« )ص 

نة جيُب أن  ٍع للسُّ ُيطاَلب بالنقِل الصحيِح بام يقوُلُه، فإْن أتى بذلك ُعلَِم ِصدُقُه، ُمدى

َلف، ُعلَِم أنىه حُمِدٌث زائٌغ، ـوُقبَِل قوُلُه، وإْن ل ن ِمن َنْقل ما يقوُلُه عن السى م يتمكى

وأنىه ال َيستِحقُّ أْن ُيصَغى إليه، أو ُينَظَر يف قولِِه، وخصوُمنا املتكلِّمون معلوٌم منهم 

، أمج ٌ َع اجتناُب النقِل والقوِل بِه، بل متحينُُهم ألهلِِه ظاهٌر، ونفوُرُهم عنهم بيِّ

ب، وقال  وكتُبُهم عاريٌة عن إسناٍد، بل يقولون: قال األشعري، وقال ابن ُكالى

الَقاَلنيِس، وقال اجلُبىائي ...، ومعلوٌم أن القائَل بام َثَبَت من طريِق النقِل الصحيِح 

ى ُسنيًّا ُمتبًعا، وأنى َمن قال يف نفِسِه قواًل، عن الرسوِل  ى حُمِدًثا، بل ُيسمى ملسو هيلع هللا ىلص ال ُيسمى

وزعم أنىه مقتىض عقلِِه، وأن احلديَث املخالَف ال ينبغي أن ُيلتفَت إليه، لكونِِه من 

ى  أخباِر اآلحاِد، وهي ال ُتوِجُب علاًم، وعقُلُه ُموِجٌب للعلِم، يستحقُّ أن ُيسمى

ق بيننا وبي خمالفينا حُمِدًثا م بتدًعا، خمالًِفا، وَمن كان له أدنى حتصيل أمكنَُه أن ُيفرِّ

ل هذا الفصل يف أول َوْهلة،  م، وأن املبتدعة   بتأمُّ نة نحن دوهن  وي عل م  أن أهل  الس 

نا دوننا  «.خصوم 
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جزي يرى أن رضر األشاعرة أشد من رضر املعتزلة، فقال يف )ص  بل إن السِّ

م 224 - 222 عون أهنى نة بعد هؤالء ]أي: املعتزلة[، بقوٍم يدى (: »ثم ُبيِلَ أهُل السُّ

م أكثر  من رضِر املعتزلِة وغرِيِهممن أهِل االتباِع،  ه  ، وهم أبو حممد بن ورضر 

ب وأبو العباس الَقاَلنيِس، وأبو احلسن األشعري، وبعدهم: حممد بن أيب تريد  ُكالى

 جماهد بالبرصة.بسجستان، وأبو عبد اهلل ابن 

ويف وقتنا: أبو بكر بن الباقالين ببغداد، وأبو إسحاق اإلسفرائيني، وأبو بكر 

فهؤالء ي رد ون عىل املعتزلة بعض أقاويلهم، وي رد ون عىل أهل بن فورك بخراسان، 

 «.األثر أكثر مما رّدوه عىل املعتزلة

نة وترك احلديث، ، يدعون الناس إىل خمالفة السُّ وكلهم أئمة ضاللةثم قال: »

وإذا خاطبهم َمن له هيبة َوْحشمة من أهل االتباع، قالوا: االعتقاد ما تقولونه، 

وإنام نتعلىم الكالم ملناظرة اخلصوم، والذي يقولونه كذب، وإنام يسترتون هبذا، 

 لئال ُيشنِّع عليهم أصحاُب احلديِث«.

أقل رضًرا عىل واملعتزلة مع سوء مذهبهم (: »178 - 177وقال أيًضا )ص 

نة من هؤالء؛ ألن املعتزلة قد أظهرت مذهب ها، ومل تستقف،  ومل  عوام أهل الس 

ه وِّ ، بل قالت: إن اهلل بذاته يف كل مكان، وإنه غري مرئي، وإنه ال سمع له وال ُت 

وهم أعداَء،  بية برص ...، فَعَرف أكثر املسلمي مذهَبهم، وجتنىبوهم، وعدُّ الَّ والك 

نة وأهلها، وقالوا يف   واألشعرية قد أظهروا الردَّ عىل املعتزلِة، والذبَّ عن الس 

رية، يدعون قرآًنا ليس  ه، وقوهلم يف القرآن ح  القرآِن وسائِر الصفاِت ما ذكرنا بعض 

 «. بعريب، وأنه الصفة األزلية، وأما هذا النظم العريب، فمخلوق عندهم

ن أن فَِرق اللفظية (: »الفصل اخلامس: يف بيا137وقال أيًضا )ص 

واألشعرية موافقون للمعتزلة يف كثري من مسائل األصول، وزائدون عليهم يف 

 الُقبح، وفساد القول يف بعضها«. 
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شيوخهم أئمة ضالل، (: »الفصل العارش: يف بيان أن 205وقال أيًضا )ص 

 ، وأهنم مرتكبون إىل ما قد هُنُوا عنه«.ودعاة إىل الباطل 

 د املرصي املالكي: ابن خويز مندا - 2

(: »حدثنا إسامعيل 2/942قال ابن عبد الرب يف »جامع بيان العلم وفضله« )

بن عبد الرمحن، ثنا إبراهيم بن بكر، قال: سمعت أبا عبد اهلل حممد بن أمحد بن 

إسحاق بن خويز منداد املرصي املالكي يف كتاب اإلجارات من كتابه يف اخلالف، 

ة يف يشء من ُكتُب أهل األهواء والبدع والتنجيم، قال مالك: ال جتوز اإلجار

وَذَكر ُكُتًبا، ثم قال: وُكُتب أهل األهواء والبدع عند أصحابنا، هي: كتب 

أصحاب الكالم من املعتزلة وغريهم، وُتفَسُخ اإلجارُة يف ذلك، وكذلك ُكُتب 

 بالنجوِم وعزائِم اجلنِّ وما أشبَه ذلَك. وقال يف كتاب الشهاد
ِ
ات يف تأويل القضاء

قول مالك: ال جتوز شهادة أهل البدع وأهل األهواء، قال: أهل األهواء عند 

فكل  متكلٍِّم فهو من أهِل األهواِء مالك وسائر أصحابنا: هم أهل الكالم، 

ا كان أو غري  أشعريٍّ  ، وال ُتقَبُل له شهادٌة يف اإلسالِم، وهُيَجُر، والبدِع، أشعريًّ

 فإْن متادى عليها اسُتتِيَب منها«. وُيؤدُب عَّل بدعتِِه،

 ابن قدامة املقديس:  - 3

طائفًة   وال نعرف يف أهل البدع(: »35قال يف كتابه »املناظرة يف القرآن« )ص 

 يكتمون مقالَتهم، وال يتجارسون عَّل إظهارها، إال الزنادقَة واألشعريَة«.

»وقال أمحد بن (: 42وقال يف كتاب »حتريم النظر يف كتب الكالم« )ص 

إسحاق املالكي: أهل األهواء والبدع عند أصحابنا هم أهل الكالم، فكل متكلِّم 

ا كان أو غري أشعري، ال ُتقبل له شهادة، وهُيَجر،  من أهل األهواء والبدع، أشعريًّ

 وُيؤدىب عَّل بدعته، فإْن متادى عليها اسُتتيب منها«.

متحدثا عن أيب  (58 - 57)ص  «يف القرآن وكالم اهلل وقال يف كتابه »رسالة

ويدعو الناس  ،نشأ يف االعتزال إىل أربعي عاما يناظر عليه»: احلسن األشعري
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وعَّل نبيه صَّل اهلل  ،التي يرد هبا عَّل اهلل سبحانه ،ثم أثمر ذلك مقالته هذهإليه، 

 ،اواجلنة والناس أمجعي، فكيف رضيتم به إمامً  ،وخالف به املسلمي ،عليه وسلم

 متم قوله عَّل قول اهلل سبحانه؟!؟! وكيف قدى ملسو هيلع هللا ىلصا عن رسول اهلل وًض ع

سوى جمرد تقليده  ،بمجرد قوله بال حجة ،وكيف خالفتم إمجاع املسلمي

 واملصري إىل قوله؟!

 وما عوض لنا منهاج جهم ... بمنهاج ابن آمنة األمي

ورسوله الصادق   ،العاملي فلسان حالكم يقول: إن احلق ضاع عن ربِّ 

م إىل ك  قائد  واجلنة والناس أمجعي، حتى وجده ، والصحابة والتابعي ،األمي

هكم، فأجبتم مقاله، ورضيتم حاله، وقبلتم حماله، ، فدعاكم إليه ونبى اجلحيم

 .«ونسبتم من مل يوافقكم عَّل هذه الضاللة، ورميتموه باجلهالة

فرقة من وزعمت : »(435/ 1) «روضة الناظر وجنة املناظروقال يف »

 «.: أنه ال صيغة لألمر، بناء عَّل خياهلم: أن الكالم معنى قائم بالنفسمبتدعةـال

 أبو حامد اإلسفراييني: - 4

 - 2/96فقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف »درء تعارض العقل والنقل« )

( عن أيب احلسن الَكَرجي أنه قال: »كان الشيخ أبو حامد اإلسفراييني شديد 99

 اإلنكار عَّل الباقالين وأصحاب الكالم. 

قال: ومل يزل األئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ُينسبوا إىل األشعري،  

ويتربؤون مما بنى األشعري مذهَبه عليه، وينهون أصحاهَبم وأحباهَبم عن احلوم 

ة من املشايخ واألئمة، منهم: احلافظ املؤمتن بن أمحد  حواليه، عَّل ما سمعت عدى

املشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو بن عيل الساجي، يقولون: سمعنا مجاعة من 

حامد أمحد بن أيب طاهر اإلسفراييني إمام األئمة، الذي َطَبق األرَض علاًم  

وأصحاًبا إذا سعى إىل اجلمعة من قطعية الكرج إىل جامع املنصور، يدخل الرباط 

املعروف بالزوزي املحاذي للجامع، وُيقبل عَّل َمن حرض، ويقول: اشهدوا عيلى  
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القرآن كالم اهلل غري خملوق، كام قاله اإلمام ابن حنبل، ال كام يقوله الباقالين، بأن 

ر ذلك منه مُجُعات، فقيل له يف ذلك، فقال: حتى ينترَش يف الناس ويف أهل  وتكرى

، -يعني: األشعرية-الصالح، ويشيَع اخلرََبُ يف أهل البالد: أين بريء مما هم عليه 

الباقالين، فإن مجاعة من املتفقهة الغرباء يدخلون  وبريء من مذهب أيب بكر ابن

عَّل الباقالين ِخفية، ويقرؤون عليه، فُيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إىل بالدهم 

أظهروا بدعتهم ال حمالة، فَيظن ظانٌّ أهنم منِّي تعلىموه قبَله، وأنا ما قلته، وأنا بريء 

 م ن مذهب البالقالين وعقيدته. 

سن الكرجي: وسمعت شيخي اإلمام أبا منصور الفقيه قال الشيخ أبو احل

األصبهاين يقول: سمعت شيخنا اإلمام أبا بكر الزاذقاين يقول: كنت يف درس 

الشيخ أيب حامد اإلسفراييني، وكان ينهي أصحابه عن الكالم، وعن الدخول عَّل  

م، فظنى أين الباقالين، فَبَلغه أن َنَفًرا من أصحابه يدخلون عليه ِخفية لقراءة الكال

معهم ومنهم، وذكر قصة، قال يف آخرها: إن الشيخ أبا حامد قال يل: يا بني، قد 

؛ فإياك وإياه فإنه مبتدع، -يعني: الباقالين–بلغني أنك تدخل عَّل هذا الرجل 

يدعو الناس إىل الضاللة، وإال فال حترض جمليس. فقلت: أنا عائذ باهلل مما قيل، 

  أين ال أدخل إليه.  وتائب إليه، واشهدوا عيلى 

قال الشيخ أبو احلسن: وسمعت الفقيه اإلمام أبا منصور سعد بن عيل العجيل 

ة من املشايخ واألئمة ببغداد  أظن الشيخ أبا إسحاق -يقول: سمعت عدى

قالوا: كان أبو بكر الباقالين يرج إىل احلامم متربقًعا خوفًا من   -الشريازي أحدهم

 ييني.الشيخ أيب حامد اإلسفرا

قال أبو احلسن: ومعروف شدة الشيخ أيب حامد عَّل أهل الكالم، حتى ميىز 

أصول فقه الشافعي من أصول األشعري، وعلىقه عنه أبو بكر الزاذاقاين، وهو 

عندي، وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشريازي يف كتابيه ))اللمع((، 

ا ميىزه، وقال: هو و))التبرصة((، حتى لو وافق قول األشعري وجًها ألصحابن
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هم من أصحاب الشافعي؛  قول بعض أصحابنا، وبه قالت األشعرية، ومل َيُعدى

 استنكفوا منهم ومن مذهبهم يف أصول الفقه، فضاًل عن أصول الدين. 

قلت: هذا املنقول عن الشيخ أيب حامد وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي، 

 صول الفقه وغريها.أصحاب الوجوه معروف يف كتبهم املصنىفة يف أ

وقد ذكر الشيخ أبو حامد والقايض أبو الطيب وأبو إسحاق الشريازي وغري  

ب واألشعري يف  واحد بيىنوا خمالفة الشافعي وغريه من األئمة لقول ابن ُكالى

ب واألشعري عن غريمها، وإال فسائر  مسألة الكالم، التي امتاز هبا ابن ُكالى

ب وا ألشعري هبا اختصاص، بل ما قااله قاله غرُيمها«. املسائل ليس البن ُكالى

 (. 58وانظر: »األصفهانية« )ص 

 أبو بكر ابن خزيمة: - 5

( أن أبا عيل الثقفي، أحد شيوخ 14/380ففي »سري أعالم النبالء« )

 -أهيا األستاذ-األشاعرة، جاء إىل اإلمام ابن خزيمة، فقال له: »ما الذي أنكرَت 

بيةه؟ قال: من مذاهبنا حتى نرجع عن الَّ ْيلكم إىل مذهب الك  ، فقد كان أمحد بن م 

ب، وعَّل أصحابه، مثل  حنبل ِمن أشدِّ الناس عَّل عبد اهلل بن سعيد بن ُكالى

 احلارث، وغريه«.

 أبو إسامعيل عبد اهلل بن حممد األنصاري: - 6

( أنه ذكر يف كتابه »ذم 4/272ذكر السبكي يف »طبقات الشافعية الكربى« )

، وأنه ترك الرواية عن شيخه القايض كان يلعن أبا احلسن األشعريم« أنه الكال

ا.  أيب بكر احلريي؛ لكونه أشعريًّ

(: »كأيب إسامعيل األنصاري  14/354وقال ابن تيمية يف »جمموع الفتاوى« )

اهلروي، صاحب كتاب ))ذم الكالم((، فإنه من املبالغي يف ذم اجلهمية؛ لنفيهم 

مع أهنم من   ،ويبالغ يف ذم األشعرية))تكفري اجلهمية((، الصفات، وله كتاب 

نة واحلديث،  ، وقد قال له بعض  وربام كان يلعنهمأقرب هذه الطوائف إىل السُّ
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الناس بحرضة نظام امللك: أتلعن األشعرية؟ فقال: ألعن َمن يقول: ليس يف 

 السموات إله، وال يف املصحف قرآن، وال يف القرب نبي. وقام من عنده مغضًبا«.

 :رشد  ابن الوليد أبو – 7

( 222 - 6/221فقد نقل شيخ اإلسالم يف »درء تعارض العقل والنقل« )

به يف كتابه »الكشف عن مناهج األدلة«  عن أيب الوليد ابن رشد املََثل الذي رَضَ

عن خطورة التأويل، ثم نقل عن أيب الوليد أنه قال: »وهذه حال الِفَرق احلادثة يف 

لت يف الرشيعة تأوياًل غري التأويل  هذه الرشيعة، وذلك أن كلى فِرقة منهم تأوى

لته الِفرقة األخرى، وزعمت أنه الذي َقَصد صاحب ا ق الذي تأوى لرشع، حتى متزى

ا عن موضوعه األول، وملا َعلَِم ملسو هيلع هللا ىلص أن مثل هذا  ق، وَبُعَد جدًّ الرشع كل ممزى

َيعِرُض وال بدى يف رشيعته، قال: )ستفرتق أمتي عَّل ثالث وسبعي فِرقة، كلها يف 

ْلُه تأوياًل  النار إال واحدة(، يعني بالواحدة: التي سلكت ظاهر الرشع، ومل ُتؤوِّ

حت به ل  لناس.رصى

لت ما َعَرض يف هذه الرشيعة  اي: أبيعنقال ] الوليد ابن رشد[: وأنت إذا تأمى

يف هذا الوقت، من الفساد العارض فيها من ِقَبل التأويل، تبيىنت أن هذا املثال 

ل من غريى هذا الدواء األعظم هم اخلوارج، ثم املعتزلة بعدهم،  ثم صحيح، فأوى

 ء أبو حامد، فَطمى الوادي عَّل الُقَرى«.، ثم الصوفية، ثم جااألشعرية

ر أن األشاعرة من عموم الثنتي  ففي هذا النقل أن أبا الوليد ابن رشد يقرِّ

ا له.  والسبعي فرقة الضالة، ونقل كالمه شيخ اإلسالم ابن تيمية ُمِقرًّ

 شيخ اإلسالم ابن تيمية: - 8

من  تدعة األشعريةاملب(: »كام يقوله بعض 2/50قال يف »جمموع الفتاوى« )

أن حروفه ابتداء جربائيل أو حممد، مضاهاة منهم يف نصف قوهلم ملن قال: إنه 

 قول البرش من مرشكي العرب، ممن يزعم أنه أنشأه بفضله وقوة نفسه«.
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(: »فإن كثرًيا من 108 -107وقال يف »رشح العقيدة األصفهانية« )ص

ملعتزلة، أو اجلهمية، أو متأخري أصحاب األشعري خرجوا عن قوله إىل قول ا

 الفالسفة«. 

( َجَعلهم من املتكلِّمي، فقال:  6/183ويف »درء تعارض العقل والنقل« )

»وأهل الكالم من األشعرية وغريهم«، وهو هبذا يكون قد أخرجهم من أهل 

نة إىل أهل البدع.  السُّ

نة من غريهم، وهذا يدل  ة مواضع من كتبه َجَعلهم أقرب إىل أهل السُّ ويف عدى

(: »وأما األشعرية، فال 6/55عَّل أهنم ليسوا منهم، قال يف »جمموع الفتاوى« )

أقرب املتكلمي إىل مذهب  وهم يف اجلملةيرون السيف موافقة، ألهل احلديث، 

نة واحلديث«.  أهل السُّ

 ابن املربد: - 9

َساكر عَّل ابن عساكر« )ص قال  (: »ونحن 196يف كتابه »مجع اجليوش والدى

نذكر مجاعة ممن ورد عنهم جمانبة األشاعرة، وجمانبة األشعري وأصحابه، من زمنه 

وإىل اليوم عَّل طريق االختصار، ال عَّل باب التطويل يف الرتاجم كام فعل  

  هذا الباب«.واالتساع، ولو َفَعلُت ذلك لَوَضعُت جملداٍت عديدٍة يف

ون باملئات، ممن روي عنهم احلطُّ عَّل  ثم ذكر مجلة من أهل العلم ُيعدُّ

هم، وعيُبهم، ثم قال )ص  (: »وقد رأينا يف أصحابنا ورفقائنا 280األشاعرة، وذمُّ

وَمن اشتغل معنا أكثر من ألف واحد عَّل جمانبتهم، ومصارمتهم، والوقوع فيهم، 

م أكثر   ممن ذكرنا«.وما َتَركنا ممن تقدى

قه ابن عساكر  ق الذي لفى ثم قال: »فهذه لعمرك الدساكر، ال العسكر امللفى

ل  ،بالصدق والكذب الذين ال يبلغون مخسي َنْفًسا بَمن قد َكَذب عليهم ولو ُنطوِّ

تراجم هؤالء كام قد أطال يف أولئك، لكان هذا الكتاب أكثر من عرش جملدات، 
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َلـاَم َتَركنا أكثَر ممن ذكرنا، ولو ذهبنا نستقيص ونتتبع كلى  وواهلل، ثم واهلل، ثم واهلل،

 َمن جانبهم من يومهم إىل اآلن، لزادوا عَّل عرشة آالف َنْفٍس«.

 الشيخ سليامن بن سحامن:  - 10

اريني ) ا عَّل عدِّ  1/73قال يف حاشية »لوامع األنوار البهية« للسفى ( ردًّ

نة: »  -رمحه اهلل تعاىل-هذا مصانعة من املصنِّف السفاريني لألشاعرة من أهل السُّ

نة واجلامعة؛  فكيف يكون  من أهل يف إدخاله األشعرية واملاتريدية يف أهل السُّ

ل و  الربِّ سبحانه فوق  سامواتِهِ  ثبٍت  ع  ن ال ي  نِة واجلامعِة م  ، واستواَءُه عَّل عرِشِه،  الس 

ُم بحرٍف وصوٍت، وال ُيثبُِت رؤيَة ويقول: حروُف القرآِن خملوقٌة، وإنى اهللَ ال يت كلى

وهنا بزيادِة علٍم  وَن بالرؤيِة، وُيفرسِّ م يف اجلنِة بأبصاِرِهم؛ فهم ُيقرُّ املؤمنَي رهبى

َيلُقُه اهللُ يف قلِب الرائي، ويقول: اإليامُن جمرُد التصديِق، وغري ذلك من أقواهِلم 

نِة وااملعروفِة   «. جلامعةِ املخالفِة ملا عليه أهل  الس 

 الشيخ عبد اهلل بابطني:  - 11

نة إىل ثالِث فَِرق، فيه نظٌر،  اريني: »تقسيُم أهِل السُّ ا عَّل السفى قال أيًضا ردًّ

نِة فِرقٌة واحدٌة، وهي الِفرقُة الناجيُة، التي  فاحلقُّ الذي ال ريَب فيه: أنى أهَل السُّ

بيىنها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حي ُسئل عنها بقوله: )هي اجلامعة(، ويف رواية: )َمن كان عَّل  

عليه اليوم وأصحايب(، أو: )َمن كان عَّل ما أنا عليه وأصحايب(، وهبذا  مثل ما أنا

ُعِرَف أهنم املجتمعون عَّل ما كان عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، وال يكونون سوى 

ملا َذَكر يف املقدمة هذا احلديث قال يف  -يرمحه اهلل–فِرقة واحدة، واملؤلف نفُسُه 

 النىْظم:

 يف فِْرقٍة إال عَّل أهِل األثرِ   وليس هذا النصُّ جزًما ُيعَترَبْ 

يعني بذلك: األثريَة، وهبذا ُعِرَف أنى أهَل السنِة واجلامعِة هم فرقٌة واحدٌة،    

 األثريُة، واهلل أعلم«.
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ث حممد نارص الدين األلباين:  -12  اإلمام امل حدِّ

(: »فإن ما أنا فيه من االشتغال 6/285قال يف »السلسلة الصحيحة« )

نة بي يدي األمة-العظيم  باملرشوع ، الذي يشغلني عنه يف كثري من -تقريب السُّ

نةاألحيان ردود ُتنرش يف رسائل وُكُتب وجمالت  ، من من بعض أعداء الس 

، واملتصوفة، وغريهم، ففي هذا االنشغال ما يغنيني عن واألشاعرةاملتمذهبة، 

 الرد عَّل املحبي الناشئي، فضاًل عن غريهم، واهلل املستعان، وعليه التكالن«.

 الفقيه العالمة حممد بن صالح العثيمني:-13

( عَّل قول شيخ 54 - 1/53فقد علىق يف رشحه لـ »العقيدة الواسطية« )

نة واجلامعة(، فقال: »وُعلَِم من كالم املؤلف اإلسالم ابن تيمية )أهل ال رمحه -سُّ

أنه ال يدخل فيهم َمن خالفهم يف طريقتهم، فاألشاعرة مثاًل واملاتريدية ال  -اهلل

نة واجلامعة يف هذا الباب؛ ألهنم خمالفون ملا كان عليه النبي  ون من أهل السُّ ُيعدُّ

حقيقتها، وهلذا يطئ من  ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه يف إجراء صفات اهلل سبحانه وتعاىل عَّل

نة واجلامعة ثالثة: سلفيون، وأشعريون، وماتريديون، فهذا  يقول: إن أهل السُّ

نة وهم خمتلفونخطأ، نقول:  ؟! فامذا بعد احلق إال كيف يمكن اجلميع أهل س 

 الضالل؟! 

وكيف يكونون أهل ُسنة، وكلُّ واحد َيردُّ عَّل اآلخر؟! هذا ال يمكن، إال إذا 

، فال شك أن أحدهم وحَده هو صاحب أمكن اجل مع بي الضدين، فنعم، وإالى

نة، فمن هو؟  لفية؟  السُّ نة،  األشعرية، أم املاتريدية، أم السى نقول: َمن وافق السُّ

نة، فليس صاحب ُسنة، فنحن نقول:  نة، وَمن خالف السُّ لف فهو صاحب السُّ السَّ

ْص  نة واجلامعة، وال ي صدق الو  ، والكلامت تعترب ف عىل غريهم أبًداهم أهل الس 

نة أهل ُسنة؟  ي َمن خالف السُّ ال ُيمكن! وكيف يمكن   معانيها. لِنَنُظَر كيف ُنسمِّ

نة  أن نقول عن ثالث طوائف خمتلفة: إهنم جمتمعون؟ فأين االجتامع؟  فأهل السُّ
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ر إىل يوم القيامة إذا كا َلف معتقًدا، حتى املتأخِّ ن عَّل طريقة النبي واجلامعة هم السى

 ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، فإنه َسَلفي«.

( تعليًقا عَّل قول شيخ اإلسالم ابن تيمية )صار 2/372وقال يف )

نة واجلامعة(:  املتمسكون باإلسالم املحض اخلالص عن الشوب هم أهل السُّ

األشاعرة واملاتريدية »وهذا التعريف من شيخ اإلسالم ابن تيمية يقتيض أن 

هم ليسوا من أ نة واجلامعةونحو  ؛ ألن متسَكهم مشوٌب بام أدخلوا فيه من هل الس 

البدع. وهذا هو الصحيح؛ أنه ال ُيعدُّ األشاعرة واملاتريدية فيام ذهبوا إليه يف أسامء  

نة واجلامعة.  اهلل وصفاته من أهل السُّ

نة  نة واجلامعة يف ذلك مع خمالفتهم ألهل السُّ ون من أهل السُّ وكيف ُيعدُّ

 !واجلامعة؟

ألنه يقال: إما أن يكون احلق فيام ذهب إليه هؤالء األشاعرة واملاتريدية، أو  

َلف؛ ألن  َلف، وَمن املعلوم أن احلق فيام ذهب إليه السى احلق فيام ذهب إليه السى

َلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة اهلدى من بعدهم، فإذا كان احلق فيام  السى

َلف، وهؤالء ي نة واجلامعة يف ذهب إليه السى الفوهنم؛ صاروا ليسوا من أهل السُّ

 ذلك«.

 شيخنا العالمة صالح الفوزان حفظه اهلل:  -14

(، هذا السؤال: 105فقد ُسئل، كام يف الوقع الرسمي لفضيلته، فتوى رقم )

أحسن اهلل إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل األشاعرة واملاتريدية 

نة ون من أهل السُّ ون،  ُيعدُّ نة واجلامعة؟ اجلواب: ال ُيعدُّ هم أحد من أهل الس  مل ي عد 

نة«.واجلامعة قط نة، وهم ليس من أهل السُّ ون أنفسهم من أهل السُّ  ، لكن هم ُيسمُّ
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نة واجلامعة يف أصول استحقَّت هبا  ق احلديثة التي خالفت أهل الس  ومن الِفر 

 التبديع: فرقة اإلخوان املسلمني: 

 وإليك شيًئا من أصول هذه اجلامعة:

 أهنم يرون اخلروج عَّل السلطان املسلم اجلائر. – 1

 أهنم ال َيدعون إىل التوحيد. – 2

 أهنم ال ينكرون الرشك والبدع. – 3

 أهنم يوالون أهل البدع، بل ويرون التقارب مع الرافضة. – 4

بون  أهنم – 5  .عليهم ويعادون  ويوالون  أشخاص، عَّل يتحزى

: إن ضالل مجاعة اإلخوان املسلمي راجع إىل أمور بعض الناس يقول تنبيه:

 سياسية، ال إىل تأصيالت عقدية، فألجل هذا ال ُيضلىلون مجيًعا.

ويقال جواًبا عَّل هذا: إن مجاعة اإلخوان املسلمي وإْن كان أصل بدعتهم هو 

وقعوا يف بدع عقدية،  التحزب السيايس، لكن هذا ال يمنع من تبديعهم؛ ألهنم

إعطائهم البيعة للمرشد العام للجامعة، الذي هو كزب، واحلكالوالء والرباء عَّل 

 نتيجة وثمرة لتكفريهم حلكام املسلمي، وعدم اعرتافهم برشعية وجودهم.

ع مجاعة اإلخوان املسلمني من علامئنا املعارصين:  وممن بدَّ

 شيخنا اإلمام عبد العزيز ابن باز رمحه اهلل: – 1

فقد ُسئل هذا السؤال: حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف افرتاق األمم: قوله: ستفرتق أمتي 

عَّل ثالث وسبعي فرقة إال واحدة، فهل مجاعة التبليغ عَّل ما عندهم من 

رشكيات وبدع، ومجاعة اإلخوان املسلمي عَّل ما عندهم من حتزب وشق العصا 

 األمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتي الفرقتي تدخل؟عَّل والة 

فأجاب: تدخل يف الثنتـي والسبعي، من خالف عقيدة أهل السنة دخل يف 

الثنتي والسبعي، املراد بقوله )أمتي( أي: أمة اإلجابة، أي: استجابوا له وأظهروا 
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تقامة عَّل دينه،  اتباعهم له، ثالث وسبعي فرقة: الناجية السليمة التي اتبعته واس

 واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العايص وفيهم املبتدع أقسام.

 فقال السائل: يعني: هاتي الفرقتي من ضمن الثنتي والسبعي؟

نعم، من ضمن الثنتي والسبعي واملرجئة وغريهم، املرجئة  :فأجاب 

كن داخلي يف واخلوارج بعض أهل العلم يرى اخلوارج من الكفار خارجي، ل

 عموم الثنتي والسبعي«.

ل سنة  املرجع: دروس يف رشح املنتقى يف الطائف، وهي يف رشيط مسجى

(1419 .) 

ئل رمحه اهلل ( هذا السؤال: سامحة 806، كام يف »جملة املجلة«، عدد )وس 

الشيخ: حركة اإلخوان املسلمي دخلت اململكة منذ فرتة، وأصبح هلا نشاط بي 

 ما رأيكم يف هذه احلركة؟ وما مدى توافقها مع منهج الُسنة واجلامعة؟ طلبة العلم،

حركة اإلخوان املسلمني ينتقدها خواص أهل العلم؛ ألنه ليس اجلواب: 

، هلم أساليب عندهم نشاط يف الدعوة إىل توحيد اهلل، وإنكار الرشك، وإنكار البدع

وجه إىل العقيدة خاصة ينقصها عدم النشاط يف الدعوة إىل اهلل، وعدم الت

 الصحيحة التي عليها أهل الُسنة واجلامعة.

فينبغي لإلخوان املسلمي أن تكون عندهم عناية بالدعوة الَسلفية، الدعوة إىل 

توحيد اهلل، وإنكار عبادة القبور، والتعلق باألموات واالستغاثة بأهل القبور 

ن عندهم عناية هبذا كاحلسي أو احلسن أو البدوي، أو ما أشبه ذلك، جيب أن يكو

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

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة دعا إىل توحيد اهلل، إىل معنى ال إله إال اهلل، فكثري من أهل العلم 

ينتقدون عَّل اإلخوان املسلمي هذا األمر، أي: عدم النشاط يف الدعوة إىل توحيد  

خالص له، وإنكار ما أحدثه اجلهال من التعلق باألموات واالستغاثة اهلل، واإل

 هبم، والنذر هلم والذبح هلم، الذي هو الرشك األكرب، وكذلك ينتقدون عليهم



ـ ـــــــــــ – 27 نة واجلامعةمنهـــــــ     احللقة األوىل  ــ ـ ـــــ الـمخالفي يف التعامل مع  ج أهل السُّ  ــ

 

عدم العناية بالُسنة: تتبع الُسنة، والعناية باحلديث الرشيف، وما كان عليه سلف 

ع الكثري من اإلخوان األمة يف أحكامهم الرشعية، وهناك أشياء كثرية أسم

 ينتقدوهنم فيها، ونسأل اهلل أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحواهلم«.

 : األلباين  الدين نارص حممد العالمة الشيخ – 2

ليس صواًبا أن يقال: إن » :قال يف رشيط »حماورة مع أحد أتباع حممد رسور«

 الُسنة«.اإلخوان املسلمي هم من أهل الُسنة؛ ألهنم حياربون 

 شيخنا العالمة صالح بن فوزان الفوزان: – 3

فقد ُسئل هذا السؤال: هل هذه اجلامعات تدخل يف االثنتي وسبعي فرقة 

 اهلالكة؟

نة واجلامعة ممن ينتسب إىل اإلسالم يف  ،فقال: »نعم، كل َمن خالف أهل السُّ

االثنتي  الدعوة أو يف العقيدة أو يف يشء من أصول اإليامن، فإنه يدخل يف

والسبعي فرقة، ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر خمالفته«. 

 (. 16»األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة« ص )

نة19ويف )ص  ُيعترب  ،(: »اجلامعات التي عندها خمالفات للكتاب والسُّ

  املنتمي إليها مبتدًعا«.

، وسار عَّل –يعني: منهج السلف–(: »َمن خالف هذا املنهج 7ويف )ص 

ى  منهج آخر، فإنه ليس منىا ولسنا منه، وال ننتسب إليه، وال ينتسب إلينا، وال ُيسمى

ى فِرقة من الِفَرق الضالة«  .مجاعة، وإنام ُيسمى

  



ـ ـــــــــــ  – 28 نة واجلامعةمنهـــــــ     احللقة األوىل  ــ ـ ـــــ الـمخالفي يف التعامل مع  ج أهل السُّ  ــ

 

نة واجلامعة يف أصول استحقَّت   ق احلديثة أيًضا التي خالفت أهل الس  ومن الِفر 

 التبليغ: هبا التبديع: مجاعة 

 وإليك شيًئا من أصول هذه اجلامعة:

 .للتوحيد َيدعون  ال أهنم – 1

أهنم ال يرون إنكار املنكرات، وترتىب عَّل هذا: عدم إنكار الرشك  – 2

 والبدع.

 .اجلامعة عَّل ويعادون  يوالون  أهنم – 3

ون  أهنم – 4  .بالربوبية( اهلل إال إله ال) التوحيد كلمة يفرسِّ

ون به، زد عَّل ذلك: أهنم َيدعون بال علم،  – 5 أهنم حياربون العلم، وال هيتمُّ

فَيخرجون للدعوة إىل اهلل بال علم، وهذا الفعل بدعة؛ ألنه مل يفعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص، مع 

قيام املقتيض، وزوال املانع، ومع ذلك مل ُيرِسل إال علامَء الصحابة، كأيب بكر، 

عنهم، فمن خالف وَأرَسَل اجلهال فقد وقع  وعيل، وأيب موسى، ومعاذ ريض اهلل 

 يف البدعة.

قال الشيخ حممد بن صالح العثيمي يف »القول املفيد عَّل كتاب التوحيد« 

(: »فاجلاهُل ال يصلُح للدعوِة، وليس حمموًدا، وليست طريقُتُه طريقَة  1/162)

 الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنى اجلاهَل ُيفسُد أكثَر مما ُيصلُح«.

 بليغيون عَّل خروجه البدعي بدليلي: حيتج الت تنبيه:

ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو ريض   الدليل األول:

 اهلل عنهام، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »َبلُِّغوا عنِّي ولو آيًة«! 

ويقال جواًبا عَّل هذا: إن ُسنىة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُيفرسِّ بعضها بعًضا، واملراد هبذا 

غري الوجه البدعي، وهو تبليغ َمن ال علم عندهم، وإن كان احلديث: التبليغ عَّل 

 املراد البالغ يف جملس، فهذا واضح وال إشكال فيه، فالكل يبلِّغ برشط العلم.



نة واجلامعةمنهـــــــ     احللقة األوىل   ــــــــــــــ  – 29 ـ ـــــ الـمخالفي يف التعامل مع  ج أهل السُّ  ــ

 

وهذا احلديث ملا أورده النووي يف كتابه »رياض الصاحلي«، أدرجه يف كتاب 

ب عليه بقوله: )باُب فضِل العلِم تعلُّاًم وتعلياًم هلل(!   العلم، وبوى

 2/347وقال الشيخ حممد بن صالح العثيمي يف »رشح رياض الصاحلي« )

إال بعلِم اإلنساِن بام ( عند هذا املوضع: »لكْن ال يمكُن أن تتمى الدعوُة 348 -

 
ٍ
ا وهو باطٌل، وقد ينهى عن يشء  يظنُّه حقًّ

ٍ
يدعو إليه؛ ألنى اجلاهَل قد يدعو إىل يشء

 يظنُّه باطاًل وهو حق، فالبدى من العلم أواًل فيتعلىم اإلنساُن ما َيدعو إليه«.

اِل من أنى املقصوَد من احلديِث جمرُد ال  اجلُهى
ِ
تبليِغ، ولو فأين هذا من َفهم هؤالء

 كان املبلِّغ جاهاًل؟!

إنى ِضامًما بن ثعلبة ريض اهلل عنه أخذ من النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بعَض ُأِسِس  الدليل الثاين:

يِن، ثم رجع إىل قوِمِه داعًيا.  الدِّ

ويقال جواًبا عَّل هذا: إن رجوع ِضامم بن ثعلبة ريض اهلل عنه إىل قومه، 

للدعوة، فالدعوة جاءت تبًعا، أما املقصود منه الرجوع إىل بلده، ال اخلروج 

خروج التبليغي من بلداهنم إىل البلدان األخرى فاملقصود منه هو الدعوة، وهبذا 

 خالفوا ِضامًما ريض اهلل عنه.

َجْعلهم أياًما مقصودة   ومن البدع التي ترتَّبت عىل هذا اخلروج البدعي:

 للخروج للدعوة، كثالثة أيام، وأربعة أشهر. 

دوا ما ليس مقصوًدا رشًعا، فقد يرج اإلنسان ووجه كونه ب دعة: أهنم تقصى

د لزمن، أما هؤالء، فالزمن عندهم  للدعوة عرشة أيام، أو أسبوًعا، دون تقصُّ

 مقصود. وهذا ابتداع.

ع مجاعة التبليغ من علامئنا املعارصين:  وممن بدَّ

 شيخنا اإلمام عبد العزيز ابن باز رمحه اهلل: – 1



ـ ـــــــــــ – 30 نة واجلامعةمنهـــــــ     احللقة األوىل  ــ ـ ـــــ الـمخالفي يف التعامل مع  ج أهل السُّ  ــ

 

عن مجاعة اإلخوان الـمسلمي والتبليغ بأهنم من الثنتي  فقد تقدم قوله

 والسبعي فرقة.

ئل أيًضا عن مجاعة التبليغ ، فقال السائل: نسمع يا سامحة الشيخ عن وس 

مجاعة التبليغ، وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني باالنخراط يف هذه اجلامعة، 

 أرجو توجيهي ونصحي، وأعظم اهلل مثوبتكم؟

مجاعة َمن دعا إىل اهلل فهو مبلِّغ، )بلِّغوا عني ولو آية(، لكن  فأجاب: كل

التبليغ املعروفة اهلندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والرشكيات، فال 

، إال إنسان عنده علم يرج لينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا جيوز اخلروج معهم

نقص يف العلم، خرج يتابعهم، ال. ألن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم 

لكن إذا كان مجاعة تبليغ غريهم أهل بصرية وأهل علم يرج معهم للدعوة إىل 

اهلل. أو إنسان عنده علم وبصرية يرج معهم للتبصري واإلنكار والتوجيه إىل اخلري 

نة واجلامعة«.   وتعليمهم حتى يرتكوا املذهب الباطل، ويعتنقوا مذهب أهل السُّ

غت من رشيط بعنوان  )فتوى سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز عَّل مجاعة  ُفرِّ

التبليغ(، وقد صدرت هذه الفتوى يف الطائف، قبل حوايل سنتي من وفاة الشيخ، 

وفيها دحض لتلبيسات مجاعة التبليغ بكالم قديم صدر من الشيخ قبل أن يظهر له 

 .حقيقة حاهلم ومنهجهم

 فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رمحه اهلل: – 2 

( عن خروج مجاعة التبليغ لتذكري 1/174فقد ُسئل، كام يف »جمموع فتاواه« )

فون، وأصحاب طرق قادرية الناس بعظمة اهلل؟ فقال: » الواقع أهنم مبتدعة، خمرِّ

، وخروجهم ليس يف سبيل اهلل، ولكنه يف سبيل إلياس، هم ال يدعون إىل وغريهم

كتاب والُسنىة ولكن يدعون إىل إلياس شيخهم يف بنجالديش، أما اخلروج ال

بقصد الدعوة إىل اهلل فهو خروج يف سبيل اهلل، وليس هذا هو خروج مجاعة 



ـ ـــــ – 31 نة واجلامعةمنهـــــــ     احللقة األوىل   ــــــــ ـ ـــــ الـمخالفي يف التعامل مع  ج أهل السُّ  ــ

 

، هم يف وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم املبتدعة يف أي مكان كانواالتبليغ، 

 طون بشيخهم إلياس«.مرص، وإرسائيل، وأمريكا، والسعودية، وكلهم مرتب

وقال الشيخ محود التوجيري يف كتابه »القول البليغ يف التحذير من مجاعة 

 التبليغ« )(:

 فضيلة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ:  - 3

ر من مجاعة التبليغ فضيلة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، ففي  وممن حذى

(: »من  268 - 1/267خ )»جمموع فتاوى ورسائل حممد بن إبراهيم آل الشي

حممد بن إبراهيم إىل حرضة صاحب السمو امللكي األمري خالد بن سعود، رئيس 

 :الديوان امللكي املوقر، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد

هـ ( وما 21/1/1382د يف  -36/4/5فقد تلقيت خطاب ُسُموكم )رقم 

ب اجلاللة امللك املعظىم، من برفقه، وهو االلتامس املرفوع إىل مقام حرضة صاح

حممد عبد احلامد القادري وشاه أمحد نوراين وعبد السالم القادري وسعود أمحد  

وها )كلية الدعوة  دهلوي، حول طلبهم املساعدة يف مرشوع مجعيتهم، التي سمى

والتبليغ اإلسالمّية(، وكذلك الكتيبات املرفوعة ضمن رسالتهم، وأعرض 

فإهنا مجعية بدعة وضاللة، وبقراءة عية ال خري فيها؛ لُسُموكم أن هذه اجلم

الكتيبات املرفقة بخطاهبم؛ وجدناها تشتمل عىل الضالل والبدعة، والدعوة إىل 

، ولذا فسنقوم إن شاء اهلل عبادة القبور والرشك، األمر الذي ال يسع  السكوت عنه

ينرص دينه، ويعيل بالرد عليها، بام يكشف ضالهلا، ويدفع باطلها، ونسأل اهلل أن 

 كلمته، والسالم عليكم ورمحة اهلل«. 

 : األلباين  الدين نارص حممد العالمة الشيخ – 4

ر من مجاعة التبليغ الشيخ العالمة حممد نارص الدين األلباين، فقد   وممن حذى

ُسئل: ما رأيكم يف مجاعة التبليغ: هل جيوز لطالب العلم أو غريه أن يرج معهم 

 الدعوة إىل اهلل؟بدعوى 



ـ  – 32 ـ ــــــــــ نة واجلامعةمنهـــــــ     احللقة األوىل  ــ ـ ـــــ الـمخالفي يف التعامل مع  ج أهل السُّ  ــ

 

مجاعة التبليغ ال تقوم عَّل منهج كتاب اهلل وسنىة رسوله عليه السالم  :فأجاب 

؛ ألنه فال جيوز اخلروج معهموما كان عليه سلفنا الصالح، وإذا كان األمر كذلك؛ 

َلف الصالح، ففي سبيل الدعوة إىل اهلل يرج  ينايف منهجنا يف تبليغنا ملنهج السى

الذين يرجون معهم فهؤالء واجبهم أن يلزموا بالدهم، وأن العالِـم، أما 

ج منهم علامء يقومون بدورهم يف  يتدارسوا العلم يف مساجدهم، حتى يتخرى

الدعوة إىل اهلل، وما دام األمر كذلك، فعَّل طالب العلم إذن أن يدعو هؤالء يف 

نة، ودعوة الناس إليها  .عقر دارهم إىل تعلم الكتاب والسُّ

؛ ال ي عنون بالدعوة إىل الكتاب والسنَّة كمبدأ عام -ي مجاعة التبليغأ-وهم 

بل إهنم يعتربون هذه الدعوة مفرقة، ولذلك فهم أشبه ما يكونون بجامعة 

 .اإلخوان املسلمي

فهم يقولون: إن دعوهتم قائمة عَّل الكتاب والُسنىة، ولكون هذا جمرد كالم،  

وهذا أشعري، وهذا صويف، وهذا ال  فهم ال عقيدة جتمعهم، فهذا ماُتريدي،

ف، واحلقيقة أنه ال  مذهب له، ذلك ألن دعوهتم قائمة عَّل مبدأ: كتِّل مجِّع ثّم ثقِّ

ثقافة عندهم، فقد مرى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما َنَبغ فيهم عامل، وأما 

ف ثم مجِّع، حتى يكون التجميع عَّل أساس مبدأ ال خالف   .فيهنحن فنقول: ثقِّ

، تدعو إىل األخالق، أما إصالح عقائد  فدعوة مجاعة التبليغ صوفية عرصية

ق، وقد جرت بي األخ  -بزعمهم-املجتمع؛ فهم ال حيركون ساكنًا؛ ألن هذا  يفرِّ

سعد احلصي وبي رئيس مجاعة التبليغ يف اهلند أو يف باكستان مراسالت، تبي 

ون التوسل واالستغاثة وأ شياء كثرية من هذا القبيل، ويطلبون من منها أهنم ُيقرُّ

أفرادهم أن يبايعوا عَّل أربع طرق، منها: الطريقة النقشبندّية، فكل تبليغي ينبغي 

 أن يبايع عَّل هذا األساس.

وقد يسأل سائل: أن هذه اجلامعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثري من الناس 

سلمي، أفليس هذا كافًيا يف إىل اهلل، بل وربام أسلم عَّل أيدهيم أناس من غري امل



ـ ـــــــــــ – 33 نة واجلامعةمنهـــــــ     احللقة األوىل  ــ ـ ـــــ الـمخالفي يف التعامل مع  ج أهل السُّ  ــ

 

جواز اخلروج معهم واملشاركة فيام يدعون إليه؟ فنقول: إن هذه الكلامت نعرفها 

ونسمعها كثرًيا، ونعرفها من الصوفية، فمثاًل: يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة، 

نة، بل ويأكل أموال الناس بالباطل ...، ومع ذلك فكثري   وال يعرف شيًئا من السُّ

 !اق يتوبون عَّل يديهمن الُفسى 

فكل مجاعة تدعو إىل خري، البد أن يكون هلم تبع، ولكن نحن ننظر إىل 

الصميم، إىل ماذا يدعون؟ هل يدعون إىل اتباع كتاب اهلل وحديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  

َلف الصالح، وعدم التعصب للمذاهب، واتباع الُسنىة حيثام كانت،  وعقيدة السى

، وإنام منهجهم حسب ليس هلم منهج علمي فجامعة التبليغومع َمن كانت؟! 

 املكان الذي يوجدون فيه، فهم يتلونون بكل لون«.

 (.38(، )ص 73املرجع: »الفتاوى اإلماراتية« للشيخ األلباين، سؤال ) 

 : الفوزان صالح العالمة شيخنا – 5

فقد ُسئل هذا السؤال: هل هذه اجلامعات تدخل يف االثنتي وسبعي فرقة 

 اهلالكة؟

نة واجلامعة ممن ينتسب إىل اإلسالم يف   فقال: »نعم، كل َمن خالف أهل السُّ

الدعوة أو يف العقيدة أو يف يشء من أصول اإليامن، فإنه يدخل يف االثنتي 

والسبعي فرقة، ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر خمالفته«. 

 (. 16ديدة« ص )»األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجل

نة ُيعترب املنتمي 19ويف )ص  (: »اجلامعات التي عندها خمالفات للكتاب والسُّ

  إليها مبتدًعا«.

، وسار عَّل –يعني: منهج السلف–(: »َمن خالف هذا املنهج 7ويف )ص 

ى  منهج آخر، فإنه ليس منىا ولسنا منه، وال ننتسب إليه، وال ينتسب إلينا، وال ُيسمى

ى فِرقة من الِفَرق الضالة«.مجاعة، وإن  ام ُيسمى
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 يخ العالمة محود التوجيري:الش – 6

( 230فقد تكلىم يف كتابه »القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ« ) ص

ن يمدح مجاعة التبليغ، فقال: »الذين يمدحون التبليغيي، وجيادلون عنهم  عمى

ن كان منهم عاملًا بأن التبليغينيبالباطل،   من أهل البدع والضالالت فم 

واجلهاالت، وهو مع هذا يمدحهم وجيادل عنهم؛ فإنه ي لحق هبم، وي عامل  بام 

وَمن كان جاهاًل هبم، فإنه ينبغي إعالمه  ي عاملون به من البغض واهلجر والتجن ب،

بأهنم من أهل البدع والضالالت واجلهاالت، فإن مل يرتك مدَحهم واملجادلَة 

 عنهم بعد العلم هبم، فإنه ُيلَحق هبم، وُيعامُل بام ُيعاملون به«.

يقول البعض: َوَجدنا عند بعض التبليغيي واإلخوان  اعرتاض وجوابه:

 طلبة العلم؟ املسلمي َمن هم ِمن

فيقال جواًبا عَّل هذا: ما عند بعضهم من العلم ال يصح االحتجاج به عَّل  

أهنم َيدعون للعلم، وذلك: أن ما عند أفرادهم من علم ليس من جهد اجلامعة، بل 

هو جهد شخيص، وكالمنا عن اجلامعة ال عن األفراد، واجلامعة ال تريبِّ عَّل 

 العلم.

ب هة وجواهبا: : إن التبليغيي السعوديي يتلفون عن يقول البعض ش 

 التبليغيي اهلنود؟

فيقال جواًبا عَّل هذا: ُهم وإن اختلفوا يف أصل اعتقادهم من حيث اجلملة، 

 إال أهنم مبتدعة مثُلهم من أوجه: 

دون يف العلامء.  الوجه األول: أهنم حياربون العلم ويزهِّ

 ذلك: ترك إنكار الرشك والبدع.الوجه الثاين: أهنم ال ينكرون املنكر، ومن 

 الوجه الثالث: أهنم ال يدعون إىل التوحيد.

بون عَّل ضاللة، ويوالون ويعادون عليها.   الوجه الرابع: أهنم متحزِّ



نة واجلامعةمنهـــــــ     احللقة األوىل   ــــــــــــــ – 35 ـ ـــــ الـمخالفي يف التعامل مع  ج أهل السُّ  ــ

 

الوجه اخلامس: أهنم ينتسبون إليهم، ويتشبهون هبم يف االسم واملنهج، ومن 

 تشبه بقوم فهو منهم.

ند، وحيرضون اجتامعهم السنوي، الوجه السادس: أهنم يرجون إىل اهل

 ويغضبون إذا قدح أحد يف التبليغيي اهلنود، فدلى ذلك عَّل أهنم إخواهنم.

 قد نفع اهللُ هبم، واهتدى عَّل أيدهيم أناس؟ فإن قيل:

فيقال جواًبا عَّل هذا: إنى َمن يرج معهم ينتقل من املعايص الشهوانية إىل 

 املعايص الشبهاتية، وهذا أخطر.
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 اوى العلامء يف التحذير من اجلامعاتفت

 وجوب حتذير الشباب والعوام من اجلامعات احلزبية: ُتهيد:

ُسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان: هل جيوز للعلامء أن يبّينوا للشباب وللعامة خطر 

 التحزب والتفرق واجلامعات؟

ليكون الناس عَّل فأجاب: »نعم، جيب بيان خطر التحزب وخطر االنقسام والتفرق 

بصرية ألنه حتى العوام اآلن انخدعوا ببعض اجلامعات يظنون أهنا عَّل احلق، فال بد أن نبي 

للناس املتعلمي والعوام خطر األحزاب والفرق ألهنم إذا سكتوا قال الناس: العلامء كانوا 

عندما  عارفي عن هذا وساكتي عليه، فيدخل الضالل من هذا الباب، فال بد من البيان

حتدث مثل هذه األمور، واخلطر عَّل العوام أكثر من اخلطر عَّل املتعلمي، ألن العوام مع 

سكوت العلامء يظنون أن هذا هو الصحيح وهذا هو احلق«. »األجوبة املفيدة عن أسئلة 

 (.68املناهج اجلديدة« ص )

 وإليك اآلن فتاوى العلامء يف التحذير من اجلامعات اإلسالمية:

 ضيلة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ.فتوى ف

 فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز. 

 فتوى فضيلة الشيخ حممد نارص الدين األلباين

 فتوى فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمي.

 فتوى فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي.

 فتوى فضيلة الشيخ العاّلمة صالح بن فوزان الفوزان.

 العاّلمة عبد اهلل بن غديان فتوى فضيلة الشيخ

 فتوى فضيلة الشيخ عبد املحسن العباد.

 فتوى فضيلة الشيخ صالح بن حممد اللحيدان.

 فتوى فضيلة الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد.

 فتوى فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.

 الفتاوى

 فضيلة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ
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إبراهيم إىل حرضة صاحب السمو امللكي األمري خالد بن سعود رئيس من حممد بن 

 :الديوان امللكي املوقر، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد

هـ ( وما برفقه، 21/1/1382د يف -36/4/5فقد تلقيت خطاب سموكم ) رقم

حممد عبد احلامد وهو االلتامس املرفوع إىل مقام حرضة صاحب اجلاللة امللك املعّظم من 

القادري وشاه أمحد نوراين وعبد السالم القادري وسعود أمحد دهلوي حول طلبهم 

املساعدة يف مرشوع مجعيتهم التي سموها كلية الدعوة والتبليغ اإلسالمّية، وكذلك 

الكتيبات املرفوعة ضمن رسالتهم وأعرض لسموكم أن هذه اجلمعية ال خري فيها؛ فإهنا 

لة، وبقراءة الكتيبات املرفقة بخطاهبم؛ وجدناها تشتمل عَّل الضالل مجعية بدعة وضال

والبدعة والدعوة إىل عبادة القبور والرشك، األمر الذي ال يسُع السكوت عنه، ولذا فسنقوم 

إن شاء اهلل بالرد عليها بام يكشف ضالهلا ويدفع باطلها، ونسأل اهلل أن ينرص دينه ويعيل 

هـ. راجع كتاب: 29/1/1382يف  405 -م  -اهلل  ص كلمته والسالم عليكم ورمحة

 (.289»القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ« للشيخ محود التوجيري )ص 

 فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز

س: ما واجب علامء املسلمي حيال كثرة اجلمعيات واجلامعات يف كثري من الدول 

ا حتى إن كل مجاعة تضلل األخرى. أال ترون من اإلسالمية وغريها، واختالفها فيام بينه

املناسب التدخل يف مثل هذه املسألة بإيضاح وجه احلق يف هذه اخلالفات، خشية تفاقمها 

 وعواقبها الوخيمة عَّل املسلمي هناك؟

ج: إن نبينا حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص بي لنا دربًا واحدًا جيب عَّل املسلمي أن يسلكوه وهو رصاط اهلل 

اطي ُمْسَتِقياَمً فاتىبعوُه َوال تتبُعوا  املستقيم ومنهج دينه القويم، يقول اهلل تعاىل: ﴿وأنى َهَذا رِصَ

اكم به لَعلكم َتتىقون﴾، كام هنى رب العزة واجلالل  ق بكم َعن َسبْيلِه َذلِكم َوصى الُسُبَل َفَتَفرى

سلط أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص عن التفرق واختالف الكلمة؛ ألن ذلك من أعظم أسباب الفشل وت

َع  ُقوا﴾ وقوله تعاىل: ﴿رَشَ العدو كام يف قوله جل وعال: ﴿َواعَتِصُموا بحبل اهللى مَجيعًا َوال تىفرى

ْينا بِه إبَراهْيَم َوُموَسى َوعيَسى  َلكم من الديِن َما َوَّصى به ُنوَحًا َوالِذي أوَحْينَا إليَك َوَما َوصى

قوا فيه َكرُبَ  فهذه دعوة إهلية إىل   عَّل املرشكَي َما َتْدُعوُهم إلْيه﴾،أْن أقيُموا الديَن َوال تتفرى

احتاد الكلمة وتآلف القلوب. واجلمعيات إذا كثرت يف أي بلد إسالمي من أجل اخلري 

واملساعدات والتعاون عَّل الرب والتقوى بي املسلمي دون أن ختتلف أهواء أصحاهبا فهي 
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واحدة تضلل األخرى وتنقد أعامهلا فإن  خري وبركة وفوائدها عظيمة، أما إن كانت كل

الرضر هبا حينئذ عظيم والعواقب وخيم، فالواجب عَّل املسلمي توضيح احلقيقة ومناقشة 

كل مجاعة أو مجعية ونصح اجلميع بأن يسريوا يف اخلط الذي رسمه اهلل لعباده ودعا إليه نبينا 

أو ملقاصد ال يعلمها إال اهلل ـ حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ومن جتاوز هذا أو استمر يف عناده ملصالح شخصية 

فإن الواجب التشهري به والتحذير منه ممن عرف احلقيقة، حتى يتجنب الناس طريقهم 

وحتى ال يدخل معهم من ال يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويرصفوه عن الطريق املستقيم 

اطي ُمْسَتِقياَمً  فاتىبعوُه َوال تتبُعوا  الذي أمرنا اهلل باتباعه يف قوله جل وعال: ﴿وأنى َهَذا رِصَ

اكم به لَعلكم َتتىقون﴾، ومما ال شك فيه أن كثرة  ق بكم َعن َسبْيلِه َذلِكم َوصى الُسُبَل َفَتَفرى

الفرق واجلامعات يف املجتمع اإلسالمي مما حيرص عليه الشيطان أوال وأعداء اإلسالم من 

م اخلطر الذي هيددهم ويستهدف اإلنس ثانيًا، ألن اتفاق كلمة املسلمي ووحدهتم وإدراكه

عقيدهتم جيعلهم ينشطون ملكافحة ذلك والعمل يف صف واحد من أجل مصلحة املسلمي 

ودرء اخلطر عن دينهم وبالدهم وإخواهنم وهذا مسلك ال يرضاه األعداء من اإلنس 

واجلن، فلذا هم حيرصون عَّل تفريق كلمة املسلمي وتشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة 

هم، نسأل اهلل أن جيمع كلمة املسلمي عَّل احلق وأن يزيل من جمتمعهم كل فتنة وضاللة، بين

 204ـ5/202إنه ويل ذلك والقادر عليه. »جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة« )

ون مثل الدخول يف هذه اجلامعات: مجاعة  * وُسئَِل سامحة الشيخ ابن باز: هل ُتِقرُّ

جلهاد، أو تنصحوهنم بالبقاء عَّل طلب العلم مع ُطالىب اإلخوان، مجاعة التبليغ، مجاعة ا

 العلم من الدعوة السلفية؟

ه يف  فأجاب بقوله: ننصحهم مجيعًا باالجتامع عَّل كلمٍة واحدة وهي طلب العلم والتفقُّ

الكتاب والُسنىة والسري عَّل منهج أهل الُسنىة واجلامعة، ننصحهم مجيعًا بأن يكون هدفهم هو 

ون اتباع الكتا ب والُسنىة والسري عَّل منهج أهل الُسنىة واجلامعة، وأن يكونوا مجيعًا ُيَسمُّ

ب لإلخوان املسلمي أو مجعية  ا التحزُّ أنفسهم أهل الُسنىة، أو أتباع السلف الصالح، أمى

التبليغ، أو كذا وكذا، ال ننصح بـه، هذا غلط، ولكن ننصحهم بأن يكونوا كتلة واحدة 

 تواصون باحلق والصرب عليه، وينتسبون ألهل الُسنىة واجلامعة.ومجاعة واحدة ي

هذا هو الطريق السوّي الذي يمنع اخلالف، وإذا كانوا مجاعات عَّل هذا الطريق ما 

باع الكتاب  يرض كوهنم مجاعة يف إب، ومجاعة يف صنعاء، لكن كلهم عَّل الطريقة السلفية اتِّ



ـ   – 39 ـ ــــ نة واجلامعةمنهـــــــ     احللقة األوىل   ــــــــ ـ ـــــ الـمخالفي يف التعامل مع  ج أهل السُّ  ــ

 

ب، هذا ال والُسنىة يدعون إىل اهلل وينتسبون إىل  ب وال تعصُّ أهل الُسنىة واجلامعة من غري حتزُّ

دت اجلامعات، لكن يكون هدفهم واحد وطريقهم واحد. من رشيٍط  بأس بـه وإن تعدى

مة يف السادس  "أسئلة أيب احلسن للشيخي ابن باز وابن العثيمي"بعنوان  ة املكرى ل بمكى ُسجِّ

 هـ 1416من ذي احلجة عام 

: بعض الشباب يقول: نحن إذا دخلنا يف مجاعة مثل مجاعة اإلخوان، أو * وُسئَِل أيضاً 

اخل أحسن ما نكون بعيدين عنهم ندخل معهم  التبليغ، أو اجلهاد لنُْصلِح األخطاء من الدى

إن طلبوا ِمنىا بيعة بايعناهم أو نرفض البيعة ولكن ندخل معهم لنصلح أخطاءهم، هل 

 تنصح بذلك؟

ا االنتساب إليهم فأجاب سامحة الشيخ اب ْلح فال بأس، أمى ـىا زيارهتم للصُّ ن باز بقوله: أم

ْلِح بينهم فال  ،ونصيحتهم ،وتوجيههم إىل اخلري ،وللدعوة إىل اخلري ،ال، لكن زيارهتم للصُّ

بأس، ولكن يكونوا مستقلِّي عَّل طريق أهل الُسنىة واجلامعة، وإذا زاروا اإلخوان أو مجاعة 

كوا  ،هلل ونصحوهم ،التبليغ ب، عليكم بالكتاب والُسنىة، متسى وقالوا: دعوا عنكم التعصُّ

ق االختالف، هذا نصيحة طيب. من  بالكتاب والُسنىة، كونوا مع أهل اخلري، دعوا التفرُّ

مة يف  "أسئلة أيب احلسن للشيخي ابن باز وابن العثيمي"رشيٍط بعنوان  ة املكرى ل بمكى ُسجِّ

ـ  1416عام السادس من ذي احلجة   ه

دى أن نجتمع عَّل عهد * ُسئَِل الشيخ ابن باز: بعض الطُّالىب السلفيي يقولون: البُ 

 وعَّل بيعة ألمرٍي لنا وإن ُكنىا عَّل املنهج السلفي، لسنا يف اجلامعات األُخرى؟

ما حيتاج بيعة وال يشء أبدًا، يكفيهم ما كفى األولي. األولون فأجاب الشيخ بقوله: 

أسئلة أيب احلسن "من رشيٍط بعنوان  عاملوا بالرب ِمن دون بيعة ألحد.طلبوا العلم وت

مة يف السادس من ذي احلجة عام  "للشيخي ابن باز وابن العثيمي ة املكرى ل بمكى  1416ُسجِّ

 هـ

ئل رمحه اهلل: سامحة الشيخ: حركة اإلخوان املسلمي دخلت اململكة منذ فرتة وُس 

بي طلبة العلم، ما رأيكم يف هذه احلركة؟ وما مدى توافقها مع منهج  وأصبح هلا نشاط

 الُسنة واجلامعة؟

نشاط اجلواب: حركة اإلخوان املسلمي ينتقدها خواص أهل العلم؛ ألنه ليس عندهم 

إنكار الرشك وإنكار البدع، هلم أساليب خاصة ينقصها عدم يف الدعوة إىل توحيد اهلل و
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اهلل، وعدم التوجه إىل العقيدة الصحيحة التي عليها أهل الُسنة النشاط يف الدعوة إىل 

 واجلامعة.

فينبغي لإلخوان املسلمي أن تكون عندهم عناية بالدعوة الَسلفية، الدعوة إىل توحيد 

اهلل، وإنكار عبادة القبور، والتعلق باألموات واالستغاثة بأهل القبور كاحلسي أو احلسن أو 

لك، جيب أن يكون عندهم عناية هبذا األصل األصيل، بمعنى ال إله البدوي، أو ما أشبه ذ

إال اهلل، التي هي أصل الدين، وأول ما دعا إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة دعا إىل توحيد اهلل، إىل 

معنى ال إله إال اهلل، فكثري من أهل العلم ينتقدون عَّل اإلخوان املسلمي هذا األمر، أي: 

وحيد اهلل، واإلخالص له، وإنكار ما أحدثه اجلهال من التعلق عدم النشاط يف الدعوة إىل ت

باألموات واالستغاثة هبم، والنذر هلم والذبح هلم، الذي هو الرشك األكرب، وكذلك 

كان عليه  عدم العناية بالُسنة: تتبع الُسنة، والعناية باحلديث الرشيف، وما ينتقدون عليهم

شياء كثرية أسمع الكثري من اإلخوان ينتقدوهنم سلف األمة يف أحكامهم الرشعية، وهناك أ

 806نقاًل من جملة املجلة عدد .فيها، ونسأل اهلل أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحواهلم

 آخر فتوى لسامحة اإلمام يف التحذير من مجاعة التبليغ:

، عن مجاعة التبليغ -رمحه اهلل تعاىل-د اهلل بن باز وُسئل سامحة الشيخ عبد العزيز بن عب

فقال السائل: نسمع يا سامحة الشيخ عن مجاعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني 

 باالنخراط يف هذه اجلامعة، أرجو توجيهي ونصحي، وأعظم اهلل مثوبتكم؟

، لكن مجاعة (بلغوا عني ولو آية)ه: كل من دعا إىل اهلل فهو مبلغ فأجاب الشيخ بقول

م خرافات، عندهم بعض البدع والرشكيات، فال جيوز اخلروج التبليغ املعروفة اهلندية عنده

معهم، إال إنسان عنده علم يرج لينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم، ال. ألن 

عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص يف العلم، لكن إذا كان مجاعة تبليغ غريهم 

إنسان عنده علم وبصرية يرج معهم  أهل بصرية وأهل علم يرج معهم للدعوة إىل اهلل. أو

للتبصري واإلنكار والتوجيه إىل اخلري وتعليمهم حتى يرتكوا املذهب الباطل، ويعتنقوا 

 هـ ا مذهب أهل السنة واجلامعة.

غت من رشيط بعنوان )فتوى سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز عَّل مجاعة التبليغ(  ُفرِّ

وايل سنتي من وفاة الشيخ وفيها دحض وقد صدرت هذه الفتوى يف الطائف قبل ح
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لتلبيسات مجاعة التبليغ بكالم قديم صدر من الشيخ قبل أن يظهر له حقيقة حاهلم 

 .ومنهجهم

ستفرتق أمتي عَّل ثالث وسبعي فرقة نبي ملسو هيلع هللا ىلص يف افرتاق األمم: قوله: : حديث الئلوُس 

إال واحدة، فهل مجاعة التبليغ عَّل ما عندهم من رشكيات وبدع، ومجاعة األخوان املسلمي 

عَّل ما عندهم من حتزب وشق العصا عَّل والة األمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتي 

 الفرقتي تدخل؟

السنة دخل يف الثنتي  فأجاب: تدخل يف الثنتي والسبعي، من خالف عقيدة أهل

والسبعي، املراد بقوله )أمتي( أي: أمة اإلجابة، أي: استجابوا له وأظهروا اتباعهم له، 

ثالث وسبعي فرقة: الناجية السليمة التي اتبعته واستقامة عَّل دينه، واثنتان وسبعون فرقة 

 فيهم الكافر وفيهم العايص وفيهم املبتدع أقسام.

 اتي الفرقتي من ضمن الثنتي والسبعي؟فقال السائل: يعني: ه

نعم، من ضمن الثنتي والسبعي واملرجئة وغريهم، املرجئة واخلوارج بعض  :فأجاب

 أهل العلم يرى اخلوارج من الكفار خارجي، لكن داخلي يف عموم الثنتي والسبعي. 

 (1419ضمن دروسه يف رشح املنتقى يف الطائف وهي يف رشيط مسّجل سنة )

 ضيلة الشيخ حممد نارص الدين األلباينف

سؤال: ما هو حكم الرشع يف تعدد هده اجلامعات واألحزاب والتنظيامت اإلسالمية 

مع أهنا خمتلفة فيام بينها يف مناهجها وأساليبها ودعواهتا وعقائدها، واألسس التي قامت 

 عليها وخاصة أن مجاعة احلق واحدة كام دل احلديث عَّل ذلك؟

؛ ولذلك فنوجز وعديدة حول اجلواب عن هذا السؤالنا كلامت كثرية اجلواب: ل

الكالم فيه، فنقول: ال يفى عَّل كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا 

واملناهج  ل يف مجاعات خمتلفة األفكار أواًل الصالح ريض اهلل عنهم، أن التحزب والتكت

وجل يف أكثر من  بل ذلك مما هنى عنه ربنا عز ،ءاإلسالم يف يشا، فليس من يب ثانيً واألسال

ُقوا ِديَنُهم  آية يف القرآن الكريم منها قوله تعاىل: ﴿وال َتكوُنوا ِمن املرشكِـي من الِذْيَن َفرى

يقول: ﴿َوَلو َشاَء َرُبَك جلَعَل  وجلى  فربنا عزى  ، كل ِحزب بِام َلَدهيم َفرُحون﴾وَكاُنوا ِشَيَعاً 

فاهلل تبارك وتعاىل استثنى من  ،لنىاَس أمًة َواِحدة َوال َيَزاُلوَن خمَتلِِفي إال َمن َرِحَم َرُبك﴾ا

هذا اخلالف الذي ال بد منه كونيًا وليس رشعيًا، استثنى من هذا االختالف الطائفة 
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املرحومة حي قال ﴿إال َمن َرِحم َرُبك﴾، وال شك وال ريب أن أي مجاعة يريدون بحرص 

يف أن يكونوا من األمة املرحومة املستثناة من هذا اخلالف  وجلى  بالغ وإخالص هلل عزى 

الكوين، إن ذلك ال سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليًا يف املجتمع اإلسالمي إال بالرجوع 

إىل الكتاب وإىل سنة الرسول عليه الصالة والسالم، وإىل ما كان عليه سلفنا الصالح ريض 

 .اهلل عنهم

ولقد أوضح رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املنهج والطريق السليم يف غري ما حديث صحيح عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص أنه خط ذات يوم عَّل األرض خطًا مستقياًم وخط حوله خطوطًا قصرية عن جانبي اخلط 

اطِي ُمْسَتقياَمً َفاتبىُعوُه َوال تىتبعوا الُسُبَل  :املستقيم ثم قرأ قوله تبارك وتعاىل  ﴿وأنى َهَذا رِصَ

ومر بأصبعه عَّل اخلط املستقيم، وقال هذا رصاط اهلل، وهذه طرق  ،َفَتَفَرَق بكم َعن َسبِيله﴾

عن جوانب اخلط املستقيم، قال عليه السالم: )وعَّل رأس كل طريق منها شيطان يدعو 

الناس إليه، ال شك أن هذه الطرق القصرية هي التي متثل األحزاب واجلامعات العديدة. 

ب عَّل كل مسلم حريض عَّل أن يكون حقًا من الفرقة الناجية أن ينطلق ولذلك فالواج

سالكًا الطريق املستقيم، وأن ال يأخذ يمينًا ويسارًا، وليس هناك حزب ناجح إال حزب اهلل 

 ُهم املفلُِحون﴾. تبارك وتعاىل الذي حدثنا عنه القرآن الكريم ﴿أال إنى ِحْزَب اهللِ

 فإنام هو من حزب الشيطان وليس من حزب الرمحن، فإذًا، كل حزب ليس هو حزب اهلل

وال شك وال ريب أن السلوك عَّل الرصاط املستقيم يتطلب معرفة هذا الرصاط املستقيم 

معرفة صحيحة، وال يكون ذلك بمجرد التكتل والتحزب األعمى عَّل كلمة هي كلمة 

ارك وتعاىل عَّل قلب حممد اإٍلسالم احلق لكنهم ال يفقهون من هذا اإلسالم كام أنزل اهلل تب

ل: هي ملسو هيلع هللا ىلص، هلذا كان من عالمة الفرقة الناجية التي رصح النبي ملسو هيلع هللا ىلص هبا حينام سئل عنها فقا

هذا احلديث يشعر الباحث احلريص عَّل معرفة رصاط اهلل  اما أنا عليه وأصحايب، فإذً 

 .اعَّل علم بأمرين اثني هامي جدًّ  املستقيم أنه جيب أن يكون

 ليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاألول: ما كان ع

واآلخر: ما كان عليه أصحابه عليه الصالة والسالم. ذلك ألن الصحابة الكرام هم 

الذين نقلوا إلينا أوال هديه ملسو هيلع هللا ىلص وسنته، وثانيًا: هم الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقًا 

عمليًا، فال يمكننا واحلالة هذه ان نعرف معرفة صحيحة سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال بطريق 

فالشاهد من هذا وذاك أن فهم اإلسالم فهاًم صحيحًا ال سبيل إال بمعرفة سري أصحابه... 
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الصحابة وتطبيقهم هلذا اإلسالم العظيم الذي تلقوه عنه ملسو هيلع هللا ىلص إما بقوله وإما بفعله وإما 

 بتقريره.

لذلك نعتقد جازمي أن كل مجاعة ال تقوم قائمتها عَّل هذا اإلساس من الكتاب 

دراسة واسعة جدًا حميطة بكل أحكام اإلسالم كبريها  والسنة ومنهج السلف الصالح

وصغريها أصوهلا وفروعها، فليست هذه اجلامعة من الفرقة الناجية من التي تسري عَّل 

 الرصاط املستقيم الذي أشار إليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الصحيح.

ه ليست وإذا فرضنا أن هناك مجاعات متفرقة يف البالد اإلسالمية عَّل هذا املنهج، فهذ

رقهم يف البالد ، وإنام هي مجاعة واحدة ومنهجها منهج واحد وطريقها واحد، فتفاأحزابً 

، وإنام هو تفرق بتفرقهم يف البالد بخالف اجلامعات اا منهجيًّ عقديًّ  اا فكريًّ ليس تفرقً 

 .واألحزاب التي تكون يف بلد واحد ومع ذلك فكل حزب بام لدهيم فرحون

أهنا عَّل الرصاط املستقيم بل نجزم بأهنا عَّل تلك الطرق التي هذه األحزاب ال نعتقد 

 ملا سبق. او الناس إليه، ولعل يف هذا جوابً عَّل رأس كل طريق منها شيطان يدع

( من كتاب )فتاوى الشيخ األلباين( لعكاشة عبد املنان الطيبي. 114ـ106انظر ص )

 الطبعة األوىل. مكتبة الرتاث اإٍلسالمي

 والتبليغ فرق مبتدعة:اإلخوان 

ا أن يقال ليس صوابً  حماورة مع أحد أتباع حممد رسور«:يف رشيط » –رمحه اهلل  –وقال 

 إن اإلخوان املسلمي هم من أهل الُسنة؛ ألهنم حياربون الُسنة.

: ما رأيكم يف مجاعة التبليغ: هل جيوز لطالب العلم أو غريه أن -رمحه اهلل تعاىل-وُسئل 

 وى الدعوة إىل اهلل؟يرج معهم بدع

مجاعة التبليغ ال تقوم عَّل منهج كتاب اهلل وسنىة رسوله عليه السالم وما كان  :فأجاب

عليه سلفنا الصالح. وإذا كان األمر كذلك؛ فال جيوز اخلروج معهم؛ ألنه ينايف منهجنا يف 

لذين يرجون تبليغنا ملنهج السلف الصالح، ففي سبيل الدعوة إىل اهلل يرج العامِل، أما ا

معهم فهؤالء واجبهم أن يلزموا بالدهم وأن يتدارسوا العلم يف مساجدهم، حتى يتخرج 

منهم علامء يقومون بدورهم يف الدعوة إىل اهلل. وما دام األمر كذلك فعَّل طالب العلم إذن 

 .أن يدعو هؤالء يف عقر دارهم، إىل تعلم الكتاب والسنىة ودعوة الناس إليها
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ال ُيعنون بالدعوة إىل الكتاب والسنىة كمبدأ عام؛ بل إهنم  -عة التبليغأي مجا-وهم 

 .يعتربون هذه الدعوة مفرقة، ولذلك فهم أشبه ما يكونون بجامعة اإلخوان املسلمي

فهم يقولون إن دعوهتم قائمة عَّل الكتاب والُسنىة، ولكون هذا جمرد كالم، فهم ال 

أشعري، وهذا صويف، وهذا ال مذهب له، ذلك ألن ريدي، وهذا عقيدة جتمعهم، فهذا ماتُ 

دعوهتم قائمة عَّل مبدأ: كّتل مّجع ثّم ثّقف، واحلقيقة أنه ال ثقافة عندهم، فقد مّر عليهم أكثر 

من نصف قرن من الزمان ما نبَغ فيهم عامل، وأما نحن فنقول: ثّقف ثّم مّجع، حتى يكون 

 .التجميع عَّل أساس مبدأ ال خالف فيه

اعة التبليغ صوفّية عرصّية، تدعو إىل األخالق، أما إصالح عقائد املجتمع؛ فدعوة مج

ق.وقد جرت بي األخ سعد احلصي وبي  -بزعمهم-فهم ال حيركون ساكنًا؛ ألن هذا  يفرِّ

رئيس مجاعة التبليغ يف اهلند أو يف باكستان مراسالت، تبّي منها أهّنم يقرون التوسل 

ن هذا القبيل، ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا عَّل أربع طرق، واالستغاثة وأشياء كثرية م

منها الطريقة النقشبندّية، فكل تبليغي ينبغي أن يبايع عَّل هذا األساس.وقد يسأل سائل: أن 

هذه اجلامعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثري من الناس إىل اهلل، بل وربام أسلم عَّل أيدهيم 

يف جواز اخلروج معهم واملشاركة فيام يدعون إليه؟  اهذا كافيً أفليس  أناس من غري املسلمي،

  فنقول: إن هذه الكلامت نعرفها ونسمعها كثريًا ونعرفها من الصوفّية

من الُسنّة، بل ويأكل أموال  اشيخ عقيدته فاسدة وال يعرف شيئً  يكون هناك فمثاًل 

اق يتوبون عَّل  الناس بالباطل  !...يديه...، ومع ذلك فكثري من الُفسى

فكل مجاعة تدعو إىل خري البد أن يكون هلم تبع ولكن نحن ننظر إىل الصميم، إىل ماذا 

يدعون؟ هل يدعون إىل اتباع كتاب اهلل وحديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وعقيدة السلف الصالح، 

ن كانت؟! فجامعة التبليغ ليس وعدم التعصب للمذاهب، واتباع الُسنىة حيثام كانت ومع مَ 

 علمي، وإنام منهجهم حسب املكان الذي يوجدون فيه، فهم يتلونون بكل لونهلم منهج 

 (.38( ص )73راجع »الفتاوى اإلماراتية« للشيخ أللباين سؤال ) 

وقال الشيخ األلباين يف حديث حذيفة الذي فيه: فاعتِزل تلك الفرق ُكّلها قال: يف هذا 

ب، وأالى يتكتىل مع أي  احلديث: أنى املسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع؛ فعليه حينذاك أالى يتحزى

 ه ال توجد اجلامعة التي عليها إمام مبايع من املسلمي.مجاعة أو مع أي فرقة، مادام أنى 

عوة إىل اهلل»  (.98احللبي )بن حسن لعيل  «الدى
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 فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني

د اجلامعات ُسئَِل رمحه اهلل: هل هناك نصوص يف كتاب اهلل  وُسنىة نبيِّه ملسو هيلع هللا ىلص فيها إباحة تعدُّ

 اإلسالمية؟

د اجلامعات واألحزاب، بل إنى يف  فأجاب بقوله: ليس يف الكتاب والُسنىة ما يبيح تعدُّ

ْسَت ِمنُْهْم يِف  ُقوْا ِديَنُهْم َوَكاُنوْا ِشَيًعا لى ِذيَن َفرى  الكتاب والُسنىة ما َيُذّم ذلك، قال تعاىل: ﴿إِنى الى

اَم َأْمُرُهْم إِىَل اهللِّ ُثمى ُيَنبُِّئُهم بِاَم َكاُنوْا َيْفَعُلوَن﴾، وقال تعاىل: ﴿ُكلُّ ِحْزٍب باَِم َلَدهْيِ   إِنى
ٍ
ء ْم يَشْ

 .َفِرُحوَن﴾

وال شكى أنى هذه األحزاب تنايف ما أمر اهلل، بل ما حثى اهلل عليه يف قوله: ﴿إِنى َهِذِه 

ًة وَ  ُتُكْم ُأمى ب ُأمى ق والتحزُّ ُكْم َفاْعُبُدوِن﴾، وال سّيام حينام ننظر إىل آثار هذا التفرُّ اِحَدًة َوَأَنا َربُّ

حيث كان ُكّل حزب وُكلُّ فريق يرمي اآلخر بالتشنيع والسبِّ والتفسيق، وربام بام هو أعظم 

َب خطٌأ.  من ذلك، لذلك فإنىنِي أرى أنى هذا التحزُّ

ل عام  83املسلم، العدد جملىة اجلندي    هـ 1417يف ربيع األوى

 يف جواٍب له عن سؤاٍل حول اجلامعات: -رمحه اهلل  –وقال 

أرى أنى هذه اجلامعات التي جاء يف السؤال أرى أن جتتمع عَّل كلمة واحدة بدون  

وال  مبايعة، بدون معاهدة، ألنى النىاس ما داموا حتت لواء دولة وحكم وسلطان، فال معاهدة

مبايعة، ألنى هذه املعاهدة واملبايعة إن كانت خمالفة للنظام السائد يف الدولة، فهذا يعني 

اخلروج عَّل الدولة واالنفراد بام تعاهدوا عليه، وإن كانت تعني التساعد فيام هيدفون إليه 

فهذا ال حيتاج إىل بيعة ومعاهدة، بل يكفي كل واحد من الشباب أن يدرس عَّل شيخ يثق 

؛ كام كان دون أن يكون هناك مبايعة ومعاهدةعلمه وأمانته ودينه ويتوجه بتوجيهاته ب

 أسالفنا.

اإلمام أمحد رمحه اهلل إمام وله أصحاب ومل جير بينه وبينهم معاهدة وال مبايعة. اإلمام 

الشافعي كذلك، اإلمام مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وغريهم من األئمة، هل أحد 

تالميذه وأصحابه أن يبايعوا أو يعاهدوا عَّل أمٍر من األمور، أبدًا مل نسمع  منهم طلب من

عيه، فلامذا ال نكون مثلهم، إنىا ال نعلم أحدًا عاهد أو بايع  ع أن يدى هبذا ومل نعلم وال يمكن ملدى

خاء واحلرب والّسلم إالى اخلوارج الذين  ة والرى شخصًا ّما يكون حتت سيطرته يف الّشدى

 جون عَّل أئمة املسلمي وحيصل بخروجهم ما مل حتمد عقباه.ير
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ة  ،أسئلة أيب احلسن للشيخي ابن باز وابن العثيميمن رشيٍط بعنوان  ل بمكى ُسجِّ

مة عام   .هـ 1416املكرى

 فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي

 ُسئل عن خروج مجاعة التبليغ لتذكري الناس بعظمة اهلل؟

فون وأصحاب طرق قادرية وغريهم، وخروجهم م مبتدعة خمرِّ فقال الشيخ: الواقع أهن

ليس يف سبيل اهلل، ولكنه يف سبيل إلياس، هم ال يدعون إىل الكتاب والُسنىة ولكن يدعون 

أما اخلروج بقصد الدعوة إىل اهلل فهو خروج يف سبيل اهلل  ،إىل إلياس شيخهم يف بنجالديش

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

 مكان كانوا هم يف مرص، وإرسائيل وأمريكا والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس.

 ( 1/174فتاوى ورسائل سامحة الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي ) 

 فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

سئل فضيلة الشيخ: إضافة حلالة الرتدي، تعيش األمة اإلسالمية حالة اضطراب فكري 

خصوصًا يف ما يتعلق بالدين، فقد كثرت اجلامعات والفرق اإلسالمية التي تدعي أن هنجها 

هو النهج اإلسالمي الصحيح الواجب االتباع حتى أصبح املسلم يف حرية من أمره أهيا يتبع 

 وأهيا عَّل احلق؟

التفرق ليس من الدين، ألن الدين أمرنا باالجتامع وأن نكون مجاعة واحدة وأمة  /ج 

ُتكم  واحدة عَّل عقيدة التوحيد وعَّل متابعة الرسول صَّل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يقول تعاىل ﴿إنى َهذه أمى

ًة َواحَدة َوأنا َرُبكم َفاعُبُدون﴾ األنبياء: ًا َوال . يقول تعاىل ﴿َواعَتِصُموا بحبل اهللى مَجيع92أمى

ُقوا﴾ آل عمران:  ُقوا دينهم َوكاُنوا ِشَيَعًا لسَت  103تىفرى وقال سبحانه وتعاىل ﴿إنى الذيَن َفرى

فديننا دين اجلامعة  159ِمنُْهم يف َشئ إَنام أْمُرُهم إىل اهلل ُثمى ينبئهم باَِم كانوا َيفَعُلون﴾ األنعام: 

، فتعدد اجلامعات هذه ليس من الدين، ألن ودين األلفة واالجتامع، والتفرق ليس من الدين

الدين يأمرنا أن نكون مجاعة واحدة والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )املسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه 

( فمعلوم بعضًا( ويقول: )مثل املؤمني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد

البنيان إذا تفرق سقط، كذلك  واحد متامسك ليس فيه تفرق، ألن ءأن البنيان وأن اجلسد يش

اجلسم إذا تفرق فقد احلياة، فال بد من االجتامع وأن نكون مجاعة واحدة أساسها التوحيد 

اطي  ومنهجها دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومسارها عَّل دين اإلسالم، قال تعاىل: ﴿وأنى َهَذا رِصَ
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ق بكم َعن َس  اكم به لَعلكم َتتىقون﴾بْيلِه َذلِ ُمْسَتِقياَمً فاتىبعوُه َوال تتبُعوا الُسُبَل َفَتَفرى ، كم َوصى

فهذه اجلامعات وهذا التفرق احلاصل عَّل الساحة اليوم ال يقره دين اإلسالم بل ينهى عنه 

وعَّل منهج اإلسالم مجاعة واحدة وأمة  أمر باالجتامع عَّل عقيدة التوحيدأشد النهي وي

تعدد اجلامعات إنام هو من كيد شياطي واحدة كام أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بذلك. والتفرق و

اجلن واإلنس هلذه األمة، فام زال الكفار واملنافقون من قديم الزمان يدسون الدسائس 

لتفريق األمة، قال اليهود من قبل: ﴿آِمنوا بالذي أنزَل َعَّل الِذْيَن آَمُنوا َوْجَه النىَهاِر واكفُروا 

سلمون عن دينهم إذا رأوكم رجعتم عنه، وقال آِخَرُه َلَعلُهْم َيْرجُعون﴾ أي يرجع امل

املنافقون: ﴿ال ُتنِْفُقوا َعَّل َمْن ِعنَْد َرُسول اهلل َحتى َينْفُضوا﴾ ﴿والذيَن اخَتذوا َمْسجَدًا 

اَرًا َوكْفَرًا َوَتْفريقًا بَي املؤمني﴾. انظر ص ) مراجعات يف فقه »( من كتاب 45 - 44رِضَ

 كتور الرفاعيللد «الواقع السيايس والفكري

وُسئل: ما حكم وجود مثل هذه الفرق: التبليغ، واإلخوان املسلمي، وحزب التحرير، 

 وغريها يف بالد املسلمي عامة؟

ف بنا وتفرقنا وجتعل فقال: هذه اجلامعات الوافدة جيب أال نتقبلها ألهنا تريد أن تنحر

؟ هذا كفٌر بنعمة اهلل سبحانه وتعاىل، مِلَ هذا التفرق ا وهذا كذا...وهذا إخوانيًّ  اهذا تبليغيًّ 

ونحن عَّل مجاعٍة واحدة وعَّل بينٍة من أمرنا، ملاذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خري؟ 

ملاذا نتنازل عام أكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل به من االجتامع واأللفة والطريق الصحيح، وننتمي 

 .اننا؟ هذا ال جيوز أبدً العداوة بيإىل مجاعات تفرقنا وتشتت شملنا، وتزرع 

وأما اجلامعات املعارصة اآلن، املخالفة (: ) 60)ص  «ملحة عن الفرق الضالة»وقال يف 

  جلامعة أهل السنة إال امتداد هلذه الفرق وفروع عنها(.

 وُسئل: هل هذه اجلامعات تدخل يف االثنتي وسبعي فرقة اهلالكة؟

ة ممن ينتسب إىل اإلسالم يف الدعوة أو يف فقال: نعم، كل من خالف أهل السنة واجلامع

العقيدة أو يف يشء من أصول اإليامن، فإنه يدخل يف االثنتي والسبعي فرقة، ويشمله 

األجوبة املفيدة عن أسئلة »من كتاب  الوعيد، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر خمالفته.

 .(16ص ) «املناهج اجلديدة

فاجلامعات التي عندها خمالفات للكتاب السابق: )( من الكتاب 19ل يف )ص وقا

  والسنة يعترب املنتمي إليها مبتدًعا(.
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وسار عَّل منهج  –يعني منهج السلف  –من خالف هذا املنهج (: )7وقال يف )ص 

آخر فإنه ليس منا ولسنا منه، وال ننتسب إليه، وال ينتسب إلينا، وال يسمى مجاعة، وإنام 

ضالة ألن اجلامعة ال تكون إال عَّل احلق، فهو الذي جيتمع عليه يسمى فرقة من الفرق ال

 الناس، وأما الباطل فإنه يفرق وال جيمع قال تعاىل: ﴿وإن تولوا فإنام هم يف شقاق﴾. اهـ

 فضيلة الشيخ عبد اهلل بن غديان

: )البالد هذي كانت ما تعرف اسم مجاعات لكن وفد علينا ناس من -رمحه اهلل-قال 

اخلارج. وكل ناس يؤسسون ما كان موجودًا يف بلدهم، فعندنا مثاًل ما يسموهنم بجامعة 

اإلخوان املسلمي، وعندنا مثاًل مجاعة التبليغ، وفيه مجاعات كثرية، كل واحد يرأس له 

م ويمنع إتباع غري مجاعته ويعتقد أن مجاعته  مجاعة يريد أن الناس يتبعون هذه اجلامعة، وحيرِّ

عَّل احلق، وأن اجلامعات األخرى عَّل ضاللة. فكم فيه حق يف الدنيا؟ احلق واحد هي التي 

مة ستفرتق كام ذكرت لكم؛ أن الرسول صَّل اهلل عليه وسلم بيى افرتاق األمم وأن هذه األ

ُكلها يف النار إال واحدة. قالوا من هي يا رسول اهلل قال: من كان  ،عَّل ثالث وسبعي فِرقة

عليه اليوم وأصحايب، كل مجاعة تضع هلا نظام، ويكون هلا رئيس، وكل مجاعة  عَّل مثل ما أنا

قون الناس  يعني البلد -من هذه اجلامعات يعملون بيعة، ويريدون الوالء هلم وهكذا، فيفرِّ

رى عداوة، جتد أن أهلها يفرتقون فِرق، وكل فِرقة َتنشأ بينها وبي الِفرقة األخ –الواحدة 

ليس هذا من الدين، ألن الدين واحد، واحلق واحد، واألمة ، ال فهل هذا من الدين؟

﴿كنتم خري أمٍة  قال:، ال ا،نتم خري أمة﴾ ما قال كنتم أقسامً واحدة، اهلل جل وعال يقول: ﴿ك

ُأخِرجت للناس﴾، ويف احلقيقة إن اجلامعات هذه جاءتنا وعملت حركات يف البلد؛ 

ألهنم ما يبون  أي: ال يريدون  الناس  حركات سيئة، ألهنا تستقطب وبخاصة الشباب،

أبناء  ماهلم فيهم شغل، لكن جيون أي: يأتون ،قضوا منهمهؤالء  أي:  هذول الكبار

وهكذا بالنظر  ،املدارس يف املتوسط وأبناء املدارس يف الثانوي وأبناء املدارس يف اجلامعات

فيه دعوة اآلن جلامعة اإلخوان املسلمي، وفيه دعوة جلامعة التبليغ حتى يف  ،اللبنات أيًض 

 (.ملسو هيلع هللا ىلصفلامذا ال يكون اإلنسان مع الرسول  .مدارس البنات

فتاوى العلامء يف اجلامعات وأثرها عَّل بالد احلرمي: تسجيالت منهاج الُسنة 

 بالرياض.

 فضيلة الشيخ عبد املحسن العباد
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)هذه الفرق املختلفة اجلديدة أوالً  واإلخوان املسلمي، فقال: ُسئل عن مجاعتي التبليغ

هي حُمدثة ميالدها يف القرن الرابع عرش، قبل القرن الرابع عرش ما كانت موجودة، هي يف 

عامل األموات وُولدت يف القرن الرابع عرش، أما املنهج القويم والرصاط املستقيم فميالده أو 

حي بعثته  ملسو هيلع هللا ىلص، ما كان عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه منأصله من بعثة الرسول الكريم 

فمن اقتدى هبذا احلق واهلدى فهذا هو الذي َسلَِم ونجى، ومن حاد ، عليه الصالة والسالم

 .عنه فإنه منحرف

تلك الفرق أو تلك اجلامعات من املعلوم إن عندها صواب وعندها خطأ لكن 

 إتباع اجلامعة الذين هم أهل الُسنة أخطاؤها كبرية وعظيمة فُيحَذر منها وحُيَرص عَّل

واجلامعة والذين هم عَّل منهج سلف هذه األمة والذين التعويل عندهم إنام هو عَّل ما جاء 

عن اهلل وعن رسوله عليه الصالة والسالم وليس التعويل عَّل أمور جاءت عن فالن 

اجلامعات أو  وفالن، وعَّل طرق ومناهج ُأحدثت يف القرن الرابع عرش اهلجري. فإن تلك

عَّل هذا املنهج وعَّل  تا و ُولدتا يف القرن الرابع عرشاجلامعتي اللتي أشري إليهام إنام ُوجد

هذه الطريقة املعروفة التي هي االلتزام بام كانوا عليه مما أحدثه من أحدث تلك املناهج 

 آراء وأفكار وأوجد تلك املناهج، فاالعتامد ليس عَّل أدلة الكتاب و الُسنة, وإنام هو عَّل

ومناهج جديدة حُمدثة يبنون عليها َسريهم ومنهجهم، وِمن أوضح ما يف ذلك أن الوالء و 

 .الرباء عندهم إنام يكون ملن دخل معهم ومن كان معهم

ومن مل يكن معهم فإهنم  اإلخوان من دخل معهم فهو صاحبهم يوالونه مثاًل مجاعة

خبث خلق اهلل ولو كان من لو كان من أيكونون عَّل خالٍف معه، أما لو كان معهم و

فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبهم، وهلذا من مناهجهم أهنم جيمعون من هبى  الرافضة

ودب حتى الرافيض الذي هو ُيبغض الصحابة، وال يأخذ باحلق الذي جاء عن الصحابة إذا 

  ا عليهم(,دخل معهم يف مجاعتهم فهو صاحبهم وُيعترب واحدًا منهم, له ماهلم وعليه م

املرجع: فتاوى العلامء يف اجلامعات وأثرها عَّل بالد احلرمي: تسجيالت منهاج السنة  

 السمعية بالرياض.

 فضيلة الشيخ صالح بن حممد اللحيدان

قال حفظه اهلل: )اإلخوان ومجاعة التبليغ ليسوا من أهل املناهج الصحيحة فإن مجيع 

اجلامعات والتسميات ليس هلا أصل يف سلف هذه األمة، وأول مجاعة ُوجدت ومحلت 
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وأما اخلوارج فام كانوا يسمون أنفسهم إال بأهنم  االسم مجاعة الشيعة تسموا بالشيعة،

 .)املؤمنون

اجلامعات وأثرها عَّل بالد احلرمي: تسجيالت منهاج السنة السمعية  فتاوى العلامء يف

 بالرياض.

 فضيلة الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد

إنى إنشاء أي حزب يف اإلسالم يالفه بأمر كيل أو بجزئيات ال جيوز،  قال رمحه اهلل:

 جيوز االنصهار ويرتتب عليه عدم جواز االنتامء إليه، ولنعتزل تلك الفرق كلها، وعليه فال

مع راية أخرى ختالف راية التوحيد بأي وجٍه كان من وسيلة أو غايـة. ومعاذ اهلل أن تكون 

الدعوة عَّل سنن اإلسالم ِمَظلىة يدخل حتتها أي من أهل البدع واألهواء، فُيَغض النىظر عن 

 (153. »حكم االنتامء« ص )هوائهم عَّل حساب الدعوةبدعهم وأ

رب هي بارقة األمل للمسلمي يف نرش عقيدة التوحيد ألهنا موئل وقال: جزيرة الع

مجاعة املسلمي االول وهي السور احلافظ حول احلرمي الرشيفي فينبغي ان تكون كذلك 

ابدا فال يسمح بحال بقيام أي نشاط عقدي أو دعوي ـ مهام كان ـ حتت مظلة اإلسالم خمالفا 

سلمي االوىل: صحابة رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم منهاج النبوة الذي قامت به مجاعة امل

 وجدده وأعَّل مناره الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل.

فاجلامعة واحدة: مجاعة املسلمي حتت علم التوحيد عَّل منهاج النبوة ال تتوازعهم 

ختالف  الفرق واالهواء وال اجلامعات واالحزاب. وان قبول اي دعوة حتت مضلة االسالم

ذلك هي وسيلة اجهاز عَّل دعوة التوحيد وتفتيت جلامعة املسلمي واسقاط المتياز الدعوة 

وسقوط جلامعتها وكرس حلاجز النفرة من البدع واملبتدعي والفسق والفاسقي، واجلامعات 

ان استرشى تعددها يف اجلزيرة فهو خطر داهم هيدد واقعها وهيدم مستقبلها ويسلم بيدها 

 ستعامر هلا، وبه تكون جممع رصاع فكري وعقدي وسلوكي(. ملف اال

 (.85»خصائص جزيرة العرب« )ص 

 فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

 أما مجاعة اإلخوان املسلمي فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم واخلفا قال:

والتلون والتقرب إىل َمن يظنون أنه سينفعهم، وعدم إظهار حقيقة أمرهم، يعني أهنم باطنية 

 .بنوٍع من أنواعها
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وحقيقة األمر يفى، ِمنهم من خالط بعض العلامء واملشايخ زمانًا طوياًل، وهو ال 

 يعرف حقيقة أمرهم، ُيظهر كالمًا وُيبطن غريه، ال يقول كلى ما عنده

امعة وأصوهلا أهنم ُيغلقون عقول أتباعهم عن سامع القول الذي يالف ومن مظاهر اجل

 :منهجهم، وهلم يف هذا اإلغالق طرٌق شتى متنوعة

 منها إشغال وقت الشباب مجيعه من ُصبحه إىل ليله حتى ال يسمع قوالً آخر، -

رون ممن ينقدهم، فإذا رأوا واحدًا من الناس يعرف منهجهم  - ومنها أهنم حيذِّ

يقتهم وبدأ يف نقدهم ويف حتذير الشباب من االنخراط يف احلزبية البغيضة أخذوا وطر

رون منه بطرق شتى تارًة باهتامه، وتارًة بالكذب عليه، وتارًة بقذفه يف أمور هو منها براء  حيذِّ

مون ذلك فُيشنعون به عليه، ويُ  ،وَيعلمون أن ذلك كذب، وتارًة يقفون منه عَّل غلط ضخِّ

وا يف  :يعني–وهم يف ذلك شبيهون باملرشكي  ،الناس عن إتباع احلق واهلُدى حتى يصدُّ

يه وسلم يف املجامع بأن حيث كانوا ينادون عَّل رسول اهلل صَّل اهلل عل -خصلٍة من ِخصاهلم

وا الناس عن  ،وأن هذا فيه كذا وفيه كذا ئ،هذا صاب  .تباعهاحتى يصدُّ

 حيرتمون الُسنة وال حيبون أهلها، وإن كانوا يف أيضًا مما يميِّز اإلخوان عن غريهم أهنم ال

اجلملة ال ُيظهرون ذلك، لكنهم يف حقيقة األمر ما حيبون الُسنة وال َيدُعون ألهلها وقد 

جربنا ذلك يف بعض من كان منتميًا هلم أو يالط بعضهم، فتجد أنه ملَىا بدأ يقرأ كتب الُسنة 

روه وقالوا مثل صحيح البخاري أو احلضور عند بعض امل شايخ لقراءة بعض الكتب، حذى

هذا ال ينفعك، وش ينفعك صحيح البخاري؟ ماذا تنفعك هذه األحاديث؟ انظر إىل العلامء 

ون فيام بينهم  هؤالء ما حاهلم؟ هل نفعوا املسلمي؟ املسلمون يف كذا وكذا، يعني أهنم ال يقرِّ

 . وهو االعتقاد بعامةتدريس الُسنة وال حمبة أهلها فضاًل عن أصل األصول أال

من مظاهرهم أيضًا أهنم يرومون الوصول إىل الُسلطة وذلك بأهنم يتخذون من 

رؤوسهم أدوات جيعلوهنا تصل، وتارًة تكون تلك الرؤوس ثقافية، وتارًة تكون تلك 

الرؤوس تنظيمية، يعني أهنم َيبذلون أنفسهم وُيعينون بعضهم حتى يصل بطريقة أو بأخرى 

، وقد يكون مغفوالً عن ذلك، يعني إىل ُسلطة جزئية، حتى ينُفُذون من خالهلا إىل إىل الُسلطة

بون ِمنهم من يف اجلامعة، وُيبِعدون من مل  التأثري وهذا يتبع أن يكون هناك حتزب، يعني يقرِّ

يكن يف اجلامعة فُيقال: فالن ينبغي إبعاده، ال يمّكن من هذا، ال يمّكن من التدريس، ال 

 أن يكون يف هذا، ملاذا؟يمّكن من 
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 واهلل هذا عليه مالحظات! ما هي هذه املالحظات؟

 قال: ليس من الشباب! ليس من اإلخوان ونحو ذلك

يعني: صار عندهم حب وبغض يف احلزب أو يف اجلامعة، وهذا كام جاء يف حديث 

 من دعا بدعوى اجلاهلية فإنه من جثاءالنبي صَّل اهلل عليه وسلم قال:  احلارث األشعري أن

وإن صَّل وصام، فادعوا بدعوة اهلل التي سامكم هبا ربكم جهنم قال: وإن صَّل وصام؟ قال: 

املسلمي واملؤمني عباد اهلل. وهو حديث صحيح. كذلك ما جاء يف احلديث املعروف أنه 

قال:  جرين ولآلخر الذي انتخى باألنصارتخى باملهاعليه الصالة والسالم قال ملن ان

لكن ملَىا  اسامن رشعيان، املهاجر واألنصاريمع أهنام ية وأنا بي أظهركم! أبدعوى اجلاهل

كان هناك مواالة ومعاداة عليهام ونرصة يف هذين االسمي، وخرجت النرصة عن اسم 

اإلسالم بعامة صارت دعوى اجلاهلية، ففيهم من ِخالل اجلاهليِة يشٌء كثري، وهلذا ينبغي 

للشباب أن ُينبهوا عَّل هذا األمر بالطريقة احلُسنى املثَّل حتى يكون هناك اهتداء إىل طريق 

ل السنة واجلامعة وإىل منهج السلف الصالح كام أمر اهلل جل وعال بقوله ﴿ادُع إىل َسبيل أه

 .ربِّك باحِلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي هي َأحسن﴾

أيضًا من مظاهرهم بل مما يميزهم عن غريهم أن الغاية عندهم من الدعوة هو الوصول 

ان بل يف دعوهتم. الغاية من دعوهتم هو إىل الدولة هذا أمر ظاهر بي يف منهج اإلخو

ى الناس من عذاِب اهلل جل وعال وأن ُتبعث هلم الرمحة  الوصول إىل الدولة أما أن ُينجى

لك فليس يف ذ رب وعذاب النار وما يدخلهم اجلنةهبدايتهم إىل ما ُينجيهم من عذاب الق

دهم هي إقامة الدولة وهلذا وال هيتمون بذلك ألن الغاية عن عندهم كثري أمٍر وال كبري شأن

ق الناس  يقولون الكالم يف احلكام جَيمع الناس، والكالم يف أخطاء الناس ومعاصيهم يفرِّ

فابذلوا ما به جتتمع عليكم القلوب، وهذا ال شك أنه خطأ تأصييل ونية فاسدة, فإن النبي 

عن دينه، وعن نبيه صَّل اهلل عليه وسلم بي أن مسائل القرب ثالث, ُيسأل العبُد عن ربه، و

صَّل اهلل عليه وسلم فمن صحب أولئك زمنًا طوياًل وهو مل َيعلم ما ُينجيه إذا ُادخل يف القرب 

فهل ُنصح له؟ وهل ُحبى له اخلري؟ إنام ُجعل أولئك ليستفاَد منهم للغاية، ولو أحبوا 

يهم من عذاب اهلل، علىمو هم التوحيد وهو أول املسلمي حق املحبة لبذلوا النصيحة فيام ُينجِّ

 مسؤول عنه
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املرجع: »فتاوى العلامء يف اجلامعات وأثرها عَّل بالد احلرمي«، تسجيالت منهاج 

 السنة بالرياض.

 

م عن مسألة: اشرتاط قيام احلجة يف ويف احللقة القادمة بإذن اهلل تعاىل نتكلَّ 

 التبديع. 


