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 احللقاُت الَعرش

لفيني نة واحلديث السَّ  يف صدِّ ُعدوان الُبغاة عجيل النَّشمي وموافِقيه عىل أهل السُّ

 (احللقُة الثَّالثة)

 

ين، وأذلَّ الظَّاملني،  م الظُّلم، وقبَّح املفِتر اء، وجرَّ
م االفِتر املمتنِّ عىل العباد بيوٍم ُيقتصُّ احلمُد هلل الذي حرَّ

ين اجلائرين ن املعتدر  .فيه للمظلوم من الظَّاملني، واملعتَدى عليه مر

ُي املبطلني الكاذبني، وَنََصه اهلل عليهم  ه َرمر ادق املصدوق، الذي مل يرضَّ الم عىل الصَّ الُة والسَّ والصَّ

نفسهم من َخطِّ أيدهيم، وُنطق ألسنتهم، خوًفا مل وأظهره عىل العامَلني، وعىل آله وأصحابه اخلائفني عىل أ

ين رب إىل َيوم الدِّ ني باحلقِّ والصَّ
هم املتواصر  .ُيَر مثله يف العابدين املتَّقني، وأتباعر

ين ا بعُد، فيا معاِشر أهل الدِّ مجَّلكم اهلل بطاعته، ولزوم َهْدير  -والعقل والنُّبل من أهل الكويت  أمَّ

َظ لكم   : -درينكم وبالدكم رسوله، وَحفر

ياسة الكويتية»تكم صحيفة قد طالعتنا وطالع  71/3)يف يوم الثالثاء  -عاملها اهلل بقصدها  -« السِّ

ٌن ملا جاء يف بياٍن جائٍر خارٍج عن احلقيقة والعدل، ( م92/7/9173املوافق  -هـ 7131/ بمقاٍل متضمِّ

 .اء والتَّدلي،، وطريق اخليانة والش قد رتع كاتبوه يف باب الظُّلم واجلَور، وسبيل االفِت

 :وكانت ديباجته وعنوانه ورأسه هكذا

ة] رقة عىل وحدة األمَّ
 .احَذُروا من خطورة هذه الفر

 .[خارجون عن َهدي كتاب اهلل وُسنَّة نبيِّه« اجلامية»أتباع : علامء وُدعاة

 :وهذه مقدمته

عاة ] ر عدٌد من العلامء والدُّ الكويتيني من خطورة فرقة اجلامية أو املدخلية، الفرتني إىل أنَّ التَّاريخ حذَّ

صت يف جتريح العلامء واجلامعات واألحزاب يف  رقة مثل هذه الفرقة اخلطرة التي ختصَّ
اإلسالمي مل يشهد فر

ين أنَّ أتباع هذه الفر  نة، ُمعتربر ن رقة هم خارجون عكلِّ بلٍد َمْهاَم كانت مكانتهم، ولو كانوا من أهل السُّ
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، وقالوا يف بياٍن صحايف وقَّعه أربعة عرش عاملًا  -صىلَّ اهلل وعليه وسلَّم  -َهدي كتاب اهلل، وُسنة نبيِّه 

 ....[وداعًيا

ة والنَّاس يف بالد  هني لألمَّ عاة، واملوجِّ ي إىل عدٍد من املُفتني، والدُّ
وقد ُنسبت املوافقة عىل هذا البيان الباغر

 :؛ حيث جاء يف خامتته -م أهلها من ِشِّ كلِّ ذي ِشٍّ سلَّمها اهلل وسلَّ  -ت اهلل الكوي

يوافقون عىل هذا  - وغريهم كثري -الية أسامؤهم َمن ُأخذت موافقتهمالفرًتا إىل أنَّ علامء الكويت التَّ ]

 :التَّحذير، وُهم

يخ عجيل جاسم النشمي الشيخ ، لد املذكورالشيخ خا، الشيخ نبيل العويض، الشيخ عيسى زكي، الشَّ

الشيخ جاسم ، الشيخ حامد عبد اهلل العيل، الشيخ وليد العنجري، الشيخ طارق الطواري، شايف العجمي

خ أمحد الشي، الشيخ مجعان العازمي، الشيخ بدر الرخيص، الشيخ أسامة الكندري، مهلهل الياسني

 .[الشيخ يوسف السند، الفالح

ي يف  -هـ 72/3/7131)الكويتية بتاريخ « الوطن» صحيفة ثمَّ ُنرش هذا البيان املعتدر

 (.م37/7/9173

َن له هبذا العنوان  :وُعنور

 !!!. [اجلامية فرقٌة خطرية فاحذروها : «الوطن»:عجيل النشمي لـر.د]

اًم إىل مقاطع ُمتسلسلة، عىل َنْف،ر  - سلَّمكم اهلل - وُدونكم يا أهل الكويت ما جاء يف هذا البيان ُمقسَّ

حيفة من َغري َبٍِت وال تقديٍم وال تأخريترتيبر   .وَنْظمر املكتوب يف الصَّ

 :وهذه هي حلقُته الثَّالثة

 :وقد جاء فيه، (املقطُع الثَّالث)

ها من حيث : وأضاف البيان] رقة، وجعلت مهَّ
ة ظهرت هذه الفر أنه يف هذا الوقت احلرج الذي تعيشه األمَّ

لف واإلخوان وغريهم، جيمعون تسجيالت ومقاالت وخطب الواقع جتريح علامء  عوة من السَّ الفقه والدَّ

لون عباراهتم ما ال حتتمل ح، وحيمِّ
وحيملوهنا عىل أسوأ املحامل ، الفقهاء والدعاة ثم يبدؤون بالنَّقد اجلارر

ُجون يف ويتدرَّ ، اجلارحة، ويستخدمون عبارات نابية غري معهودة بني العلامء وال بني طلبة العلم
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عاة واجلامعات إخراجهم ثم ، ثم وصفهم باخلوارج، ثم تفسيقهم، التجريح؛ يبدؤون بتبديع الفقهاء والدُّ

نة واجلامعة  .[من أهل السُّ

ا الكويتي احلصيف النَّبيل  دك اهلل وسلَّمك  -أهيُّ  : -سدَّ

امل َعقٍل، وميزان قسٍط، وُكن فانُظره بإع -رزقهم اهلل التَّوبة واإلصالح  -بني يديك كالم هؤالء القوم 

ي إىل براثنه وأنت ال تشعر، وإذا  ًقا واسع اإلدراك؛ حتى ال يلتب، عليك احلقُّ فتضّل، أو جيّرك الشاور ُمدقِّ

ي ُظلمه وجهاالته َداد ُجنده، وتنَص حزبه وتنظيمه، وتقوِّ  .بك قد أصبحت يف عر

ة وقفاٍت تزيد يف -قادك اهلل إىل مراضيه  -وُدونك  ي ُنَصتك عدَّ له، وتقوِّ  موقفك وال تسفِّ
 َفهمرك، وُتعيلر

 :للمظلوم ال الظاملني

 :الوقفُة األُوىل

ة تعي  يف وقت فتنٍة واضطراب، أو زمن َحرٍب وسجال مع األعداء؛ فإنَّ هذا ال يعني أن  إذا كانت األمَّ

عاة تصحيح ما وقع النَّاس فيه من خمالفة للقرآن والسُّ  نة، وما فعلوه من ِشكياٍت وبدع، يِتك العلامء والدُّ

ا يف َهْيَكَلترها  ٍق إىل مجاعاٍت وأحزاب كأهنَّ وما ارتكبوه من منكراٍت وفواح ، وما ُهم عليه من تفرُّ

 .حكومات

خول يف  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم   -فقد كان النبيُّ  وهو قدوة اجلميع يف أقواله وأفعاله يدُعو النَّاَس إىل الدُّ

م قرلَّة ال كثرة، درين اهلل   يف أيِّ أمٍر مع أهنَّ
ُح ما يقُع فيه املسلمون من خطأٍ اإلسالم، ويف نف، الوقت ُيصحِّ

قهم وتفريقهم، وكان جياهد  واألعداء يِتبَّصون هبم، ويكيدون هلم، ويتآمرون عليهم، ويريدون تفرُّ

ار، ويشزو يف سبيل اهلل، ويف نف، الوقت ُيصحح ما يقع فيه املس  يف أثناء امليش إىل الكفَّ
ٍ
لمون من أخطاء

يعلم أنَّ  - اهلل عليه وسلَّم صىلَّ  -قول لي، هذا وقته وحينه؛ ألنَّه الشزو، وقبل الشزو، وبعد الشزو، وال ي

ار عىل رقاب املسلمني وعىل بلداهنم وأمواهلم، وأنَّ  الذنوب بجميع أنواعها من أشدِّ أسباب تسلُّط الكفَّ

نوب هو السبيُل األمََض، والطريُق األقَوى، والعالج األكيد يف رفع هذا التسلُّط، التَّوبة واإلقالع ع ن الذُّ

ل النََّص، وَمن تركه أو بطَّأ به َخَذل  وإزالة الُعدوان واإلجرام، وإزهاق القهر واإلذالل، من َسَلكه عجَّ

ن ُُضٍّ وَُضر ة، وأطال أمد ما هبا مر  .األمَّ
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ة اإلسالم  -ريض اهلل عنهم  -هذا املكني سار أصحابه  -يه وسلَّم صىلَّ اهلل عل -وعىل طريقه  ، وأئمَّ

ن بعدهم، يشُزون يف سبيل اهلل، ومترُّ عليهم الفتن واملحن، فيستعينون اهلل عليها وال يوقفون 
املشهورين مر

الالت  .ردودهم وحتذيرهم من أهل البدع وأصحاب الضَّ

يعة، يطالرُب أهل إىل أن ظهرت يف وقتنا احلاُض مجاعات وأح ين والرشَّ رق تنسب نفسها إىل الدِّ
زاب وفر

كوت عن بدعهم وضالالهتم، وما ُهم  لفيني بالسُّ نيني السَّ لم السُّ
زعامتها وُدعاهتا وُمفكروها أهل العر

ايف الذي كان عليه النبيُّ عليه من ُبعٍد عن اإلسالم   وأصحابه، والتَّابعون -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  -الصَّ

وأتباعهم تَصحًيا وتلميًحا وتعريًضا، ويف الكتب واألِشطة واملقاالت، وعرب الفضائيات واإلذاعات 

حف ومواقع الشبكة العنكبوتية   (.اإلنِتنيت)والصُّ

ليَصفوهم عن القراءة واالستامع لصوت  - واملتعاطفني معهم واملنخدعني هبمويقولون أمام أتباعهم 

لفينياحلقِّ واهلَدى من علامء أهل ا نة واحلديث السَّ  : - لسُّ

ة اليوم يف حمنٍة شديدة، واألعداء قد تكالبوا عليها، وهؤالء أششلوا أنفسهم بالكالم يف النَّاس»  .«األمَّ

إال أنفسهم وأحزاهبم ومجاعاهتم؛ يريدون وقف أو ختفيف « النَّاس» :وهم يف احلقيقة ال يقصدون بـ

حف  لفي عليهم، والقائُم عىل رمحة النَّاس ورمحتهم من تسليط أهل الُكفر والنِّفاق والفساد الزَّ ني السَّ السُّ

نيا، والعذاب يف اآلخرة، بكشف بدعهم وضالالهتم، وحتريف قادهتم وكبارهم وُدعاهتم لنصوص  يف الدُّ

نة، وبيان  هم عامَّ كان عليه النبيُّ القرآن والسُّ
وأصحابه والتَّابعني وأتباعهم،  -يه وسلَّم صىلَّ اهلل عل -ُبعدر

يعة من ضالالهتم حتى ال ُينسب إليها إال احلّق، وتصل إىل األجيال القادمة كام أراد اهلل  وتنقية الرشَّ

 .ورسوله؛ ال كام أرادوا، وأرادت أحزاهبم ومجاعاهتم

هم أقوُل  يلهم وقالـر  :وإىل هؤالء القوم ومن تأثر بطرحهم، وانخدع بقر

ُطوها يف مزيٍد من الفُجور يف اخلصومة، وال هتلكوها بُظلم اآلخرين، وال  ال تتعبُوا أنفسكم، وال تورِّ

ُذوا ما  م لن ينفِّ لفيني، فإهنَّ نة واحلديث السَّ تكثروا من سيِّئاهتا وذنوهبا بسبب اخلوض يف أعراض أهل السُّ

ن ُقَواهم َبَياناتكم وَتَعاُضَداتكم، ولن صىلَّ اهلل عليه  -ألجلكم طريق النبيِّ  يِتكوا تريدون، ولن ُتوهر

، وفيه اهلداية، وهو سبيُل  -وسلَّم  م يعتقدون أنَّه احلقُّ ة وَمن بعدهم، ألهنَّ وأصحابه وباقي سلف األمَّ

 .النَُّصة، وطريق التَّمكني
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ار عىل املسلمني بالقتل واإل نة أنَّه ما تسلَّط الكفَّ ذالل وهنب اخلريات ويعلمون من نُصوص القرآن والسُّ

نوب التي انترشت يف صفوفهم، وتكاثرت يف بلداهنم، من ِشكياٍت وبدٍع ومعايص  .إال بسبب الذُّ

ي يف ُحجتك -سلَّمك اهلل  -وال بأس أخي الكويتي  ر بصريتك، وأقوِّ  يف ختام هذا األمر أن ُأنوِّ

 من ُسنة نبيِّك 
ٍ
، يف تأكيد  -ريض اهلل عنه  -ر أصحابه ، وآثا -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  -واحتجاجك بيشء

 :ما مرَّ بك

 -( 2119)، وابن حبان (9781)ِتمذي ، وال(97211و 97821)« مسنده»فقد أخرج اإلمام أمحد يف 

ْيثري  -رمحهم اهلل  ُْم َخَرُجوا عَ )):  -ريض اهلل عنه  -عن أيب واقٍد اللَّ َة َمَع َرُسولر اهللر َأهنَّ َصىلَّ اهللُ  -ْن َمكَّ

، َقاَل  -َم َلْيهر َوَسلَّ عَ  َا َأْسلرَحتَُهْم، ُيَقاُل هَلَا: إرىَل ُحننَْيٍ نَْدَها، َوُيَعلُِّقوَن هبر
ْدَرٌة َيْعُكُفوَن عر ارر سر َذاُت : َوَكاَن لرْلُكفَّ

اَء َعظريَمٍة، َقاَل : َأْنَواٍط، َقاَل  ْدَرٍة َخرْضَ ْنَواٍط َفَقاَل َرُسوُل َعْل َلنَا َذاَت أَ َيا َرُسوَل اهللر، اْج : َفُقْلنَا: َفَمَرْرَنا برسر

هر َكاَم َقاَل َقْوُم ُموَسى:  -ىلَّ اهللُ َعَلْيهر َوَسلََّم َص  -اهللر  ي َنْفِسر برَيدر ذر ًَة َقا}: ُقْلُتْم َوالَّ َل اْجَعْل َلنَا إرهَلًا َكاَم هَلُْم آهلر

َهُلونَ  نَُن، َلَِتْ  {إرنَُّكْم َقْوٌم جَتْ َا السُّ  .((اَن َقْبَلُكْم ُسنًَّة ُسنَّةً َكُبنَّ ُسنََن َمْن كَ إرهنَّ

حه  .-رمحهم اهلل  -اجلوزية، واأللباين، وابن باز،  الِتمذي، وابن حبان، وابن قيم :وقد صحَّ

 زمن اجلهاد يفيف غزوة ُحنني، ويف  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  -لتَّشليظ فيه قد وقع من النبيِّ وهذا اإلنكاُر وا

 .سبيل اهلل

َأنَّ )) : -ريض اهلل عنه  -عن َعدي بن حاترم ( 811) «صحيحه»يف  -رمحه اهلل  -وأخرج اإلمام مسلم 

نْدَ رَ  هر : ، َفَقاَل  -ىلَّ اهللُ َعَليْهر َوَسلََّم َص  -النَّبريِّ  ُجاًل َخَطَب عر اَم، َمْن ُيطرعر اهللَ َوَرُسوَلُه، َفَقْد َرَشَد، َوَمْن َيْعصر

َم َص  -َغَوى، َفَقاَل َرُسوُل اهللر  َفَقدْ  َوَمْن َيْعصر اهللَ : برْئَ، اخْلَطريُب َأْنَت، ُقْل :  -ىلَّ اهللُ َعَلْيهر َوَسلَّ

 .((َوَرُسوَلهُ 

 عىل الَفور عند حصول اخلطأ، -م صىلَّ اهلل عليه وسلَّ  - هذا اخلطيب قد وقع من النبيِّ وهذا اإلنكاُر عىل

 .َلن، أمام النَّاس وبمحرضهمويف العَ 

ُف  عن عمرو بن ميمون أنَّه قال وهو( 3111) «صحيحه»يف  -رمحه اهلل  -وأخرج اإلمام البخاري  َيصر

َل )):  -أخزاه اهلل   -حني طعنه أبو لؤلؤة املجويس  -عنه  ريض اهلل -ما جَرى لعمر بن اخلطاب  َفاْحُتمر

يبٌَة َقْبَل َيْوَمئرٍذ، َفَقائرٌل َيُقوُل إرىَل َبْيترهر َفاْنَطَلْقنَا َمَعُه، وَ 
ْبُهْم ُمصر َأَخاُف : الَ َبْأَس، َوَقائرٌل َيُقوُل : َكَأنَّ النَّاَس مَلْ ُتصر
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، َفعَ  هر ْن ُجْرحر َبُه َفَخَرَج مر َ برَلَبٍن َفرَشر ، ُثمَّ ُأِتر
ْن َجْوفرهر َبُه، َفَخَرَج مر َ برنَبريٍذ َفرَشر ، َفُأِتر

ُه َميٌِّت، َفَدَخْلنَا لرُموا َأنَّ َعَلْيهر

، َفَقاَل  ، َوَجاَء َرُجٌل َشابٌّ
، َوَجاَء النَّاُس، َفَجَعُلوا ُيثْنُوَن َعَليْهر

ى اهللَّر َلَك،: َعَلْيهر برُْشَ
نرنَي بر رَي امُلْؤمر ْ َيا َأمر

 َأْبرشر

ْن ُصْحَبةر َرُسولر اهللَّر  يَت َفَعَدْلَت، ُثمَّ ، َوَقَدٍم يفر  -ىلَّ اهللُ َعَلْيهر َوَسلََّم َص  -مر
ْمَت، ُثمَّ َولر

ْساَلمر َما َقْد َعلر اإلر

، َفَلامَّ َأْدَبَر إرَذا إرَزاُرُه َيَم،ُّ األَْرَض، َقاَل : َشَهاَدٌة، َقاَل  َك َكَفاٌف الَ َعيَلَّ َوالَ ِلر
ُردُّوا َعيَلَّ : َودرْدُت َأنَّ َذلر

ي اْرَفْع َثْوبَ : الُشاَلَم، َقاَل  ُه َأْبَقى َيا اْبَن َأخر َربَِّك َك، َفإرنَّ
 .((لرَثْوبرَك، َوَأْتَقى لر

وتصحيحه، مل ينقطع حتَّى يف هذا احلال؛  -ريض اهلل عنه  -إىل إنكار الفاروق عمر  -سددك اهلل  -فانظر 

ج، وقت أملر َطعناتر املوت، وجراح مفارقة احلياة عب احلَرر ديد، والوقت الصَّ  .والُعرس الشَّ

 :انيةالوقفُة الثَّ 

 :  -أصلحهم اهلل  -قال أهل هذا البيان 

ها من حيث الواقرع جتريح علامء الفقه والدَّ ] رقة وجعلت مهَّ
لف واإلخوان ظهرت هذه الفر عوة من السَّ

 .[وغريهم

 !!يا هؤالء

دق؟  أين الصِّ

 أين اإلنصاف؟

 أين مصداقية الطَّرح؟

 أين ِشف اخلصومة؟

 !ما هذا االفِتاء؟

 مثل هذا اجلَور؟كيف تقعون يف 

 كيف بلغ بكم الظُّلم؟

 !َأَخفَّ ميزان العدل عندكم؟

 !يا قوم
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إنَّكم وَمن َنَبزمُتُوه وظلمتموه وبشيتم عليه بكالمكم هذا وما قبله وما بعده ملالُقوا رّبكم يوم التَّناد، وإنَّام 

 .قتصُّ هلم وينتصفونهي أيام ولياٍل ويرحلون وترحلون، وحُيرشون وحُترشون، ويُ 

هم من حيث الواقع هو جتريح علامء الفقه والدَّ  لف واإلخوان وغريهمجعلُتم مَهَّ  !عوة من السَّ

كيات والبد نة، والتَّحذير من الرشِّ  ع يف أرجاء الدنيا وأماكن اخللق؟أين جهودهم يف نرش التَّوحيد والسُّ

جوع إىل القرآن وال نة وما كان عليه سلف األمة؟أين دعوهتم النَّاس إىل الرُّ  سُّ

نني الطَّويلة يف املساجد، واملدارس، واملعاهد، واجلامعات، واملراكز، لرُكتُب  أين تدريسهم وتعليمهم السِّ

ف؟العقيدة واحلديث، والفقه والتفسري، والفرائض، واملصطلح،   وأصول الفقه، والنَّحو والَصَّ

 ختَصة واملتوسطة واملطولة؟أين ُكتبهم يف سائر العلوم والفنون امل

 ْعظ النَّاس وتذكريهم وإرشادهم؟أين ُخطبهم وحماُضاهتم وكلامهتم يف وَ 

يهم يف ُنَصة املستضعفني واملن  كوبني من املسلمني يف كلِّ مكان؟أين َمَساعر

افضة، واملتصوفة، والنُّصريية، واإلسامعي لية، والقاديانية، أين ُكتبهم ومقاالهتم وأِشطتهم يف الردِّ عىل الرَّ

 والبهائية؟

يوعيني، والعلامنيني، واحلداثيني،  يعة بالقلم واللِّسان من البعثيني، والشُّ أين جهادهم أعداء الرشَّ

ذيلة؟واللرباليني، واملاسونيني، ودُعاة حترير املر ار األعراض والرَّ  أة، وجتَّ

م للُوالة واألمراء والوزراء واملسؤولني  هة؟ باملكاتبة واملشافأين ُمنَاَصَحاهتر

 !م فيها، كلُّ هذه قد أذهبتموها؟كلُّ هذه األعامل واجلهود تناسيتموها، وتشافلتم عنها، وتعاميتم وغالطت

ا تذهب وتصبح ال وجود هلا حني َيضُعف دريُن املرء، وتنخرم العدالة والقيام بني النَّاس بالقرسط،  نعم إهنِّ

ين، ولألخالء بالباطل عىل وُينتَص للنَّف، واهلَوى ال للح ع والدِّ قِّ واهلَُدى، وللحزب والتَّنظيم ال للرشَّ

 .الُبعداء

روا وكشفوا عن بعض ال كّل ضالالت وانحرافات  م حذَّ « مجاعة اإلخوان املسلمني»َأُكلُّ هذا ألجل أهنَّ

رهيا؟  !ورموزها وُدعاهتا ومفكِّ
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 !ذا عدٌل، أهذا قسط، أهذا إنصاف؟أه

 ى ستدوم هذه التَّعمية؟ولكن إىل مت

وران؟ وإىل أيِّ أمدٍ   سيبَقى هذا اللَّف والدَّ

 !!ون يف هذه املراوغة واملخادعة؟وكم ستظلُّ 

حوا عل لف؟أين األمثلة عىل أهنم جرَّ عوة من السَّ  امء الفقه والدَّ

فحة، والرابط واملوقع، والتَّسجيل والرشَّ  اء اجلزء والصَّ  يط؟ما لكم مل تذكروا للُقرَّ

 َأَعجزُتم أم أفلستم؟

اءُلوا َلنَا، َبيِّنُوا قو  للُقرَّ

د بن إبراهيم آل الشيخ، أو السعدي، أو عبيد اهلل املباركفوري، أو ابن باز، أو األلباين، أو  َأَجرُحوا حممَّ

محن املعلمي، أو عمر فالته، أ اس، أو عبد الرزاق محزة، أو عبد الرَّ و عبد العثيمني، أو حممد خليل هرَّ

بيل؟ وأُضاهبم  الرزاق عفيفي، أو حممد تقي الدين اهلالِل، أو الوادعي، أو الفوزان، أو حممد السُّ

 .وأتراهبم

ري  أهل »مع « حزب اإلخوان املسلمني»لكن ال عجب، فهذه عادُة بيانركم، وعادُة ُكثر من ُدعاة وُمفكِّ

لفيني نة واحلديث السَّ  قيام بالقسط، وال ِشف يف اخلصومة، وال تطبيق ، ال إعامل مليزان العدل، وال«السُّ

 .ملا يطالبوهنم به معهم

م نقُدوا أفكار  مول الذي أطلقتموه أهنَّ محن عبد اخلالق»إال إن كنتم تقصدون هبذا التَّعميم والشُّ « عبد الرَّ

نة وال لف وأتباعه عىل طريقته، وما وقع ووقعوا فيه من ضالٍل وانحراف، وخمالفة للقرآن والسُّ سَّ

 الصالح؟

 .فنعم، وُخُذونا شهوًدا عليه! إن كان هذا؟

محن عبد اخلالق»و داد السلفيني، وال  -اهلل وكل خمالف إىل جادة السنة  رده -« عبد الرَّ لي، عندهم يف عر

ى بذلك، وقد ردَّ عىل بعض انحرافاته وَنَقَده مجٌع من العلامء، منهم  العالمة ابن باز،: هو منهم، وإن َتسمَّ
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عبد  والعالمة األلباين، والعالمة الفوزان، والعالمة الوادعي، والعالمة النَّجمي، والعالمة حممد بن

 .، وغريهم -رمحهم اهلل  -الوهاب البنا 

يف نقد مصنَّفاته ومقاالته وأفكاره، وكشف  -سلَّمه اهلل  -ف العالمة ربيع بن هادي املدخيل وقد صنَّ 

يعة، ين والرشَّ م لبعض ُكتبه علامٌء  خمالفاته للدِّ ه وانحرافاته، وقد قدَّ وبنيَّ ضالالته وبالياه، وأظهر طوامِّ

لفيني، منهم نة واحلديث السَّ َبار من أهل السُّ
ائمة  -العالمة صالح بن فوزان الفوزان  :كر عضو اللَّجنة الدَّ

بيل ، والعالمة  -عضو هيئة كبار العلامء باململكة لإلفتاء و ئ -حممد السُّ ي، العام لشؤون احلرمني الرَّ

، ومفتي جنوب اجلزيرة العربية  -عضو هيئة كبار العلامء باململكة وإمام وخطيب املسجد احلرام و

 .العالمة أمحد النَّجمي، والعالمة حممد بن عبد الوهاب البنا، وغريهم

ٌة، ومن أقطاٍر خمتلفة، وبعضهم من مشاخيه، وبعضهم   .ممَّن َزاَملهوردَّ عليه، وعىل انحرافاته عدَّ

مول، وحتَّى لو مل تدرسوا ُكتب األصول واللشة، فال  لكْن ال يصلح منكم هذا التَّعميم، وال ُيقَبل هذا الشُّ

ر لإلفتاء  ام النَّاس يعرفونه، فكيف من تصدَّ ُعذر لكم؛ ألنَّ مثل هذا األسلوب يف الكالم حتى عوَّ

 .والتَّدري، واخلطابة والتَّأليف

 :لثةالوقفُة الثَّا

نة و -مع قول أهل هذا البيان  تهم صربَّ اهلل أهل السُّ لفيني عىل أذيَّ  : -احلديث السَّ

لون عباراهتم ما ] عاة ثم يبدؤون بالنَّقد اجلارح، وحيمِّ جيمعون تسجيالٍت ومقاالٍت وُخطب الفقهاء والدُّ

لوهنا عىل أسوأ املحامل اجلارحة، ويستخدمون عباراٍت ، ال حتتمل نابية غري معهودة بني العلامء وال وحيمر

عاة واجلامعات، بني طلبة العلم جون يف التَّجريح؛ يبدؤون بتبديع الفقهاء والدُّ ثم ، ثم تفسيقهم، ويتدرَّ

نة واجلامعةثم ، وصفهم باخلوارج  .[إخراجهم من أهل السُّ

ائره من أتباعهم وعموم النَّ  رزقنا اهلل وإياهم القيام  -اس وعند هذا الكالم أقوُل ألهل هذا البيان وُقرَّ

 : -والقرسط وجعلنا من أهل اإلنصاف  بالَعدل

لفيني ال َذنب أل :أوالً  نة واحلديث السَّ دهم اهلل وسلَّمهم  -هل السُّ وال َلوم وال َتبرعة وال َغَضاضة  -سدَّ

 : َتلحُقهم
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ين " الالت واالنحرافات املبايرنَة للدِّ َضة للقرآن العزيز أن وجدوا عدًدا كثرًيا من الضَّ يعة، واملناهر والرشَّ

نة، يف َفة للتَّوحيد والسُّ
كتاٍب، أو ِشيٍط، أو مقاٍل، أو فضائيٍة، أو صحيفٍة، أو : واحلديث النَّبوي، واملخالر

وا عىل ُدعاهتا، ونصُحوا أهَلها، (تويِت)إذاعٍة، أو موقع إنِتنيت، أو تشريدة عرب  ، فبيَّنوا خمالفتها، وردُّ

لُ  م وُسنَّة نبيِّهم وا عىل ما قاموا به وقالوودلَّ حابة  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  -ه بكتاب رهبِّ  -، وأقوال الصَّ

لفيني يف كلِّ عٍَص  -ريض اهلل عنهم  نة واحلديث السَّ ة أهل السُّ عوا برذكر كالم أئمَّ ووقت، ومن كلِّ  ، ووسَّ

 ."َناحيٍة ومرَص

نُب يف هذا اَم اللَّوُم والذَّ يكوُن عىل املخالرف ال عىل النَّاصح املشفق، والتثريُب نصيب املخطئ عىل  وإنَّ

يعة ال املصحح له وخلطئه، والتَّبرَعة تلحُق َمن َضلَّل النَّاس ال َمن ردَّهم عن ضالله وبدعته،  الرشَّ

وا إىل اخل ح له وللمسلمني؛ حتَّى ال ينجرُّ طيئة واإلثم والَشَضاضة جيُب أن تنزل بَمن انحرف ال َمن َصحَّ

 .بسببه

بيل مع اخلطأ واملخطئني، والبدعة واملبتدعني، واالنحراف واملن حرفني، لشاهبنا من لو سلكنا هذا السَّ

عهم يف غري ما موضع من كتابه العزيز بقوله -عزَّ وجلَّ  -وبَّخهم اهلل  ُكُمونَ }: ، وقرَّ  .{َما َلُكْم َكْيَف حَتْ

َنا عىل َس  ْدَنا عنه؛ َلرسر ترْلَك }: يف شأهنا وأهلها -جلَّ وَعال  -القرسمة اجلائرة التي قال اهلل  نَن أهلولو حر

يَزى  .{إرًذا قرْسَمٌة ضر

إنساًنا بمسمٍع ولو َمَشينا عىل هذه الطَّريقة لكان كلُّ َمن َسبَّ أو اغتاب أو َنمَّ أو افِتى أو قذف أو هبت 

حني، وُعْدَنا عليه باللَّوم  ًحا، ويف ُزمرة املجرِّ ره وَنَصحه إنساٌن آخر عددناه ُُمرِّ نَّا أو مشهٍد فوعظه وذكَّ
مر

والتَّثريب، وَأَرْينَاه الوجوه الَشاضبة؛ مع أنَّه حمسٌن ال ُمِسء، وواعٌظ ناصح أمني، لكنَّها ال تعمى األبصار 

 .م غيظ القلوب ال وحي عالمر الُشيُوببل َتَتعاَمى، وحَيْكُ 

ين والعقيدة ال  :ثانًيا ريٍة عىل الدِّ اضون به، أهل غر ون عليه، والرَّ
إن كان ُكتَّاب هذا البيان، واملوافقر

قه والفقهاء ال املبتدعة واملنحرفني من قادة  اجلامعات واألحزاب، وأصحاب ُنَصة للعرلم والعلامء والفر

الح وُدعاة ومنظِّري اجلام لف الصَّ يعة ومنهج السَّ عات والتَّنظيامت، وُدعاة ُنصٍح صحيح مطابرق للرشَّ

يًبا  :إلخواهنم من عوامِّ املسلمني ذُكوًرا وإناًثا، شباًبا وكهوالً، صشاًرا وشر

افضة، وبيان عقائدبياناهتم  فلريونا هم التي حتمُل أسامَءهم وتوقيعاهتم يف حتذير املسلمني من التَّشيُّع والرَّ

 .وضالالهتم وإجرامهم، واعتداءاهتم عىل زوجات رسول ربِّ العاملني، وأصحابه امُلكَرمرني
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« سيد قطب»ليخرجوا لنا بياناهتم التي حتمل أسامءهم وتوقيعاهتم يف حتذير املسلمني من فركر وكتابات 

الة و -ول ربِّ العاملني موسى بن عمران التي فيها القدح يف كلريم ورس الم عليه الصَّ ، وتكفري  -السَّ

صىلَّ اهلل  -لية، والطعن يف أصحاب رسول اهلل ُمتمعات املسلمني، ووصفه مساجدهم بأهنا معابد جاه

ان، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أيب سفيان، ومدحه وإشادته باخلوارج  -عليه وسلم  كعثامن بن عفَّ

 .اشدين املهدينياملجرمني التكفرييني الذين خرجوا وقتلوا ثالث اخللفاء الرَّ 

التي حتمل أسامءهم وتوقيعاهتم يف حتذير املسلمني من التكفرييني املعارصين الذين  لريطلرُعونا عىل بياناهتم

روا، واغَتالوا،  روا، وفجَّ عوية فكفَّ احة الدَّ خرجوا من حتت عباءة بعض اجلامعات املوجودة عىل السَّ

روا، وأفسدوا، ونقُضوا عهود املسلمني  ُفوا، وأرعبُوا، ودمَّ ومواثيقهم مع املعاهدين واملستأمنني؛ فخوَّ

عوة من أهل األقطار املختلفة ة الدَّ ُهوا ُصورة اإلسالم واملسلمني يف عيون أمَّ  .وقتلوا، وشوَّ

مجاعة اإلخوان »التي حتمل أسامءهم وتوقيعاهتم يف التَّحذير من بعض ُدعاة  لرريشُدونا إىل بياناهتم

الذين ُيضلُّون املسلمني يف مشارق األرض ومشارهبا، وُيلبِّسون عليهم « اة التَّصوفُدع»و« املسلمني

م؛ فأجازوا هلم وأباحوا ما أمجع العلامء عىل حتريمه واملنع منه كاالستشاثة  ينهم الذي ارتضاه هلم رهبُّ
در

ل املسلم من اإل احلني، واخلروج عىل احلاكم املسلم اجلائر، وحتوُّ سالم إىل الُكفر، وبقاء باألولياء والصَّ

ُعه، وأكل ذبائح ُعبَّاد األصنام كالبُوذيني، واالستامع لآلالت 
ُعها وجتامر التي أسلمت يف عرصمة الكافر جيامر

محة ملن مات عىل الُكفر باهلل كالَباَباَوات وغريهم، والثَّناء عىل  عاء باملشفرة والرَّ املوسيقية والعزف هبا، والدُّ

وافض و مة، واملنكرات الشليظة، والسيِّئات الكبرية، رؤوس الرَّ تبجيلهم، وغريها من العظائم املحرَّ

نيعة  .واآلثام الشَّ

أليسوا أحّق بالبيانات، أليسوا أُّض عىل اإلسالم واملسلمني، أليسوا أكرب ُجرًما، وأعظم سيَّئة، وأشّد 

 خطًرا؟

 !ما َلُكم كيف حتكمون؟

 !ما َلُكم تفعلون هكذا؟

رُ  الَزُموا كتاب اهلل وُسنَّة : قال اهلل قال رسوله، فيمن يقول للنَّاس: ون بياناتكم يف َمن يدعو إىلُتصدر

ام، وفيام بينكم  يعة احلََكم فيام بينكم وبني النَّاس، وفيام بينكم وبني احلُكَّ رسوله يف كلِّ يشء، واجَعلوا الرشَّ

ار  .وبني أهل البدع، وفيام بينكم وبني الكفَّ
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س العرلم والفقه، ويرشُح الُكُتب واملتون يف  وتصدعون بتحذيراتكم وتتكالبوا وتتعاضدوا عىل َمن ُيدرِّ

بيبة،  الح بني اخلليقة، ويريبِّ عليه النَّاشئة والشَّ لف الصَّ ر العلوم والفنون، وحُييي عقيدة ومنهج السَّ
سائر

ر  نة، وحيذِّ ه إليه عموم النَّاس، وينرش التَّوحيد والسُّ ي ويوجِّ ، وحيمر كيات والبدع واملعايصر من الرشِّ

الالت وأهلها وُدعاهتا وُكتبهم ومواقعهم، ويردُّ عىل نهم من البدع والضَّ وافض، : املسلمني وحيصِّ الرَّ

يدية، واملعتزلة،  واإلسامعيلية، والنُّصريية، واملتصوفة، واخلوارج، واإلباضية، والتَّكفرييني، والزَّ

 .شريب والفسادواألشعرية، وُدعاة التَّ 

 .فمنهم من قََض َنْحَبه عىل ذلك، ومنهم من ينتظر أن يموَت عليه

ة إال به، فنرعم ! لكن نْه املستمد، وعليه املستند، وال َحول وال قوَّ
هلم اهلل، هو حسُبهم، وعليه معتمدهم، فمر

 .املوىل، ونرعم النَّصري

لفيني الذين نبزوهم بـأنَّ أهل  -أبعدهم اهلل عن ظلم عباده  -زعموا  :ثالًثا نة واحلديث السَّ « اجلامية» السُّ

 :«املدخلية»و 

لون عباراهتم َما ] عاة ثم يبدؤون بالنَّقد اجلارح، وحيمِّ جيمعون تسجيالت ومقاالت وخطب الفقهاء والدُّ

لوهنا عىل أسوأ املحامل اجلارحة، ويستخدمون عبارات نابية غري معهودة بني العلامء، ال حتتمل وال  وحيمر

 .[بني طلبة العلم

عب قبل النطق هو  ولكن ما أسهل الكالم عىل اللَّسان، وما َأيرس إخراجه عىل النَّاس وإشهاره، لكن الصَّ

ر قول اهلل تعاىل ْن َقْوٍل إرالَّ َلَدْيهر َرقريٌب َعتريدٌ }: َتَذكُّ ُظ مر  .{َما َيْلفر

ْمَع َواْلبَََصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئرَك َكاَن َعنُْه َواَل َتْقُف َما َلْيَ، }:  -عزَّ وجلَّ  -وقوله  ْلٌم إرنَّ السَّ
َلَك برهر عر

 .{َمْسئُواًل 

ي )):  -ه وسلَّم صىلَّ اهلل علي -وقول رسوله  ي هَلَا َباالً هَيْور
ْن َسَخطر اهللر الَ ُيْلقر إرنَّ اْلَعبَْد َلَيَتَكلَُّم براْلَكلرَمةر مر

َا يفر َجَهنَّمَ   (.2118)رواه البخاري (( هبر

يعة يف احلُكم  ع، فيخرج يف حقِّ مستحقه بعد ثبوته وموافقة الرشَّ وأصعُب منه وأشّد أن ُيضبط بالرشَّ

عليه، ال ُمرد التَّحذير، وتلبية رغبة احلزب والتنظيم واألصحاب واألخالء، فالنَّْف، هي املؤاخَذة 

رتوحدها أمام اهلل بام َصَدر عنها فظلمت به وا رت ودلَّست ولبَّست وغرَّ  عَتدت وافَِتت وزوَّ
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سل بل ُأوُلوا الَعزم منهم ليقولون يف ذلك اليوم ، حينها ال ينفُع ((نفِس نفِس)): وخدعت؛ حتَّى إنَّ الرُّ

لٌّ وال حمبٌّ 
 .حزٌب وال تنظيم وال مجاعة وال صاحب وال خر

 !يا هؤالء القوم

نيا  لعجزتم أشدَّ العجز أن ُتثبرُتوا أمامهم بالكتاب واجلزء والصفحة، واملقال، لو َحاَكمنَاُكم يف حماكرم الدُّ

م سمي، ما وصفتموهم به من أهنَّ لون عباراهتم َما ال حتتمل] :واملوقع الرَّ لوهنا عىل أسوأ ، حيمِّ وحيمر

حة، ويستخدمون عبارات َنابية غري معهودة ل اجلارر  .[بني العلامء وال بني طلبة العلم املحامر

بكة العنكبوتية  سمية يف الشَّ ( اإلنِتنيت)وإال فُكُتبهم وأِشطتهم ومقاالهتم بني أيديكم، ويف مواقعهم الرَّ

عاة التي محَّلوها َما ال حتتمل من املعنَى؛ بل ومَحُلوها عىل  منذ سنني عديدة، َفأُتونا بعبارات الفقهاء والدُّ

 .أسوأ املحامل واملعاين اجلارحة

ونا باأل ُ عاة؛ َبَصِّ لفا  النَّابية التي مل يعهدها العلامء وال طالب العلم واسَتخدُموها يف حقِّ الفقهاء والدُّ

يعة ال اهلَوى واحلزب  اء بيانكم معكم فيها عىل حدٍّ َسواء، وحيكمون فيها بُحكم الرشَّ حتَّى ينظر قرَّ

 .والتَّنظيم

 !يا هؤالء

حها منها :  قريللو كان األمر كام تزعمون؛ ألَبنُتم، ولكن كام َبت، وجعل اهلل ُمبطرلها وفاضر َخَوت َفَخرر

نيا، وأشهرمتوه  . وفيها، َفَلُه احلَمُد، ولو وجدتم أنتم أو أتباعكم ما تزعمون َلطررُتم به يف أرجاء الدُّ

اب إن قلت له ح فعبارٌة مطَّاطة ال تصلح َهاُهنا؛ فالكذَّ رٌح ِل، نقدك جا: أنت كذاب، قال: أما النَّقد اجلارر

نقدك : أنت مرتٍ ، قال: نقدك جارٌح ِل، واملرتيشر إن قلت له: أنت مبتدع، قال: واملبتدع إن قلت له

م، قال: نقدك جارٌح ِل، والنَّامم إن قلت له: أنت خائن، قال: جارٌح ِل، واخلائن إن قلت له نقدك : أنت نامَّ

ك جارٌح ِل، وال يستقبلونك باحلفاوةر نقد: أنت تكفريي، قال: جارٌح ِل، والتَّكفريي إن قلت له

كر والعررفان، واملكافئة واإلهداء؛ مع أنَّ  ور، والشُّ واألَحَضان، واألُن، واإلعجاب، والَفرحة والرسُّ

ع، موافق للُعرف، مطابق للواقع  .نقدك هلم بذلك مقبول يف الرشَّ
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م املستبَشع ح املحرَّ
ي أو : أن جترَح إنساًنا بام هو بريٌء منه، فتقول له :النَّقد اجلارر أنت وهايب، أو أنت َجامر

س، وعليها  نة، إليها يدعو، وفيها يصنِّف، وهلا يرشح ويدرِّ َمدَخيل وهو عىل عقيدة وطريقة أهل السُّ

 .يعيرُ  وحيَيى ويرُجو أن يموت

ن أشهر النَّاس د :النَّقد اجلارح الُكبَّار ة أن جترح َمن هو مر فًظا ملقام أئمَّ
نة، وأكثرهم حر عوًة للكتاب والسُّ

م خارجون عن َهْدير « اإلخوان»أهل العرلم املشهورين املعروفني؛ ال مقام رؤوس وُدعاة  وأتراهبم بأهنَّ

فظ مقام العلامء وكرامتهم -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  -كتاب اهلل وُسنة نبيه  عوة إىل اهلل، وحر  .يف الدَّ

م املسَتهَجنالنَّقُد اجل ح امْلُحرَّ
، فررقة جديدة ُيقال هلا :ارر ؛ «املدخلية»أو « اجلامية»: أن جترَح إنساًنا بأنَّه أسَّ

م إنشاء األحزاب واجلامعات والتنظيامت، وُيدلِّل عىل ذلك من نُصوص  وهو بريٌء من ذلك؛ بل وحُيرِّ

الح ة الصَّ نة وأقوال سلف األمَّ  .القرآن والسُّ

م الفاحر النَّقُد اجل ح امْلُحرَّ
م قد أطلُقوا ووصُفوا َهَذْين  :ارر لم والفضل؛ فتزُعم أهنَّ

أن تكذَب عىل أهل العر

نة واحل َني وتالمذهتام من أهل السُّ
م الَعاملر لفيني بأهنَّ  ! «مرجئة»ديث السَّ

ني ح املُْشر م يقُفون ضدَّ كّل ما تراه اجلامعا :النَّقُد اجلارر ا وواجبًا ِشعيًّاأن تفِتَي عليهم بأهنَّ  .ت حقًّ

ي ح امْلُخزر نة واحلديث الذين  :النَّقُد اجلارر أن يبلَغ بك الظُّلم والعدوان فتزُعم أنَّ مرشوع أهل السُّ

ة؛ ال دعوة الناس إىل التوحيد والسنة وإبعادهم عن « املدخلية»أو « اجلامية»: وصفتهم بـ هو تفكيُك األمَّ

بات  فض والتصوف»، و«التَّحرير»، و«التَّكفري»، و«التَّبليغ»، و«اإلخوان»حتزُّ ، «االعتزال»، و«ُدعاة الرَّ

 .«اخلوارج»، و«التَّمشُعر»و

ر ج الَفاجر نة واحلديث الذين وصفتهم بـ: النَّقُد اجلارر « املدخلية»أو « اجلامية»:  أن تكذَب عىل أهل السُّ

م  وس، وأهنَّ م مع الرُّ م وقُفوا ضدَّ األفشان يف حرهبر نُون عزائم كلِّ َمن بأهنَّ كانوا ُيثبُِّطون املجاهدين وُيوهر

م من أوائل َمن ذهَب ونارَص وقاَتل، حتَّى إنَّ  العالمة ربيع بن  يزمع االلتحاق باملجاهدين؛ والواقُع أهنَّ

تني  -سلَّمه اهلل  -هادي املدخيل  ه يف جبهات جبال أفشانستان وهو يف بحر السِّ
كان مع املجاهدين بنَْفسر

ة املرض من ل منها بسبب شدَّ  .ُعمره، حتَّى ُأنزر
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افر عىَل اآلخرين، هذا هو اإلفُك الُكبَّار، وَعاُر  م، هذا هو الَبْشي والُعدوان السَّ هذا هو َجرُح النَّاس املُْحرَّ

اء ة الفظيع، وخيانُة الُقرَّ ل، وَغ ُّ األمَّ
رية، وَقْلُب احلقِّ إىَل الباطر ، وتزوير التَّاريخ النَّف، والتَّاريخ والسِّ

 .عىَل األجيال

عاة وطلبوا العرلم والفقه، وعىَل أيدي َمن تلَقوه،  :رابعاً  سون والدُّ ال أدري أين َدَرس هؤالء املفتُون واملدرِّ

 .وإال فضعُفهم فيه ظاهٌر، وفهمهم فيه قارٌص؛ بياهُنم قد َفَضحهم وأنزهلم وأخفضهم

 :وُدونكم قوهلم، فقد قالوا

جون] عاة واجلامعات ويتدرَّ ثم وصفهم ، ثم تفسيقهم، يف التَّجريح؛ يبدؤون بتبديع الفقهاء والدُّ

نة واجلامعة، باخلوارج  .[ثم إخراجهم من أهل السُّ

؟!! فيا للعجب ٍس لطُّالب العرلم وحُمَاُضر ٍم وُمفٍت ومدرِّ
لٍم ُمدقِّق؛ ناهيك عن عالـر ُظ هبذا طالب عر  !َأيتلفَّ

 :  -عاىل حكمة يف تكثري طرق إخزائهم ولعلَّ هلل ت -يف بياهنم لكْن هكذا ورد األمر 

نة " قوهنم، ثم يصفوهنم باخلوارج، ثم خيرجوهنم من أهل السَّ يتدرجون فيبدؤون بتبديعهم، ثم ُيفسِّ

 ."واجلامعة

 !هكذا يِتقَّى أهله يف األحكام

من وقع يف الفسق يكون من املبتدعة؛ ألنَّ  وإال فالتَّبديع أعىَل من التَّفسيق، إذ كلُّ مبتدٍع فاسق، ولي، كلُّ 

سق حيُصل بارتكاب الكبرية أو اإلرصار عىَل الصشرية، ومن وقع يف هذا النوع من أهل التوحيد  الفر

والسنة خيرب عنه بأنه من فساق أهل السنة، وفساق أهل السنة خري من املبتدعة، ومن َوصَف أحًدا بأنَّه 

نة واجلامعة، بل إن اخلوارج من رؤوس فرق املبتدعة، بحيث مبتدٌع أو خارجي فقد أخرجه م ن أهل السُّ

 .خارجي، عرف أنه من مبتدع ال سني: إذا قيل

الكني بني منازل إ»يف كتابه  -رمحه اهلل  -قال اإلمام ابن قيم اجلوزية  اك نعبُد وإيَّاك نستعنيمدارج السَّ « يَّ

(7/323) : 

سق أهلر البدع  م اهلل، وفرسُق االعتقاد كفر ُمون ما حرَّ الذين يؤمنون باهلل ورسوله واليوم اآلخر، وحيرِّ

يوخ، ويثبتون  ويوجبون ما أوجب اهلل، ولكن ينفون كثرًيا ممَّا أثبت اهلل ورسوله جهالً وتأوياًل وتقليًدا للشُّ
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وافض، والقدرية و املعتزلة، وكثري ما مل يثبته اهلل ورسوله كذلك، وهؤالء كاخلوارج املارقة، وكثري من الرَّ

افضة لي، للطائفتني يف اإلسالم  ية اجلهمية فكُشالة الرَّ
م، وأما َغالر من اجلهمية الذين ليسوا غالة يف التجهُّ

بعني فرقة، وقالوا لف من الثِّنتني والسَّ لَّة: نصيب، ولذلك أخرجهم مجاعة من السَّ  اهـ.هم ُمَبايرنُون للمر

 : (29 :مسألة -7/972)« فتاوى ومسائل ابن الصالح» يف كام -رمحه اهلل  -ح وقال ابن الصال

ق، ولي، كلُّ فاسٍق مبتدًعا، واملرادُ  أنَّ املبتدع الذي ال خُترجه بدعته عن اإلسالم؛ وهذا : كلُّ مبتدٍع فاسر

سق قد يكون فساًدا يف العمل مع سالمة  ين، والفر ألنَّ البدعة فساٌد يف العقيدة يف أصٍل من أصول الدِّ

 اهـ .دةالعقي

ة باملسائل املنثورةفتاوى اإلمام النَّووي املس»كام يف  -رمحه اهلل  -وقال النَّووي   -931 :ص)« امَّ

 : (71:مسألة

سُق  ا الفر  اهـ .فيحُصل بارتكاب كبرية أو اإلرصار عىل صشرية: وأمَّ

رمحه اهلل  - بإسناد حسن عن أرطاة بن املنذر( 279) "ذم الكالم"يف كتابه  -رمحه اهلل  -وأخرج اهلروي 

 َأَحبَّ إرَِلَّ )): أنه قال -
اقر َن اْلُفسَّ

ًقا مر َب َهًوىأَلَْن َيُكوَن اْبنري َفاسر ْن َأْن َيُكوَن َصاحر  .((مر

 .املبتدع: واملراد بصاحب اهلوى

عن العوام بن حوشب ( 733 أو 791) "البدع والنهي عنها"يف كتابه  -رمحه اهلل  -وأخرج ابن وضاح 

ابرطر )): أنه كان يقول يف شأن ابنه عيسى -رمحه اهلل  - ُ، َأْصَحاَب اْلرَبَ
يَسى جُيَالر

، َواهللَّر أَلَْن َأَرى عر

َبةر  ْن َأْن َأَراُه جُيَ ، َواْلَباطرلر ، َواأْلَِْشر  اهـ .أهل البدع: يعني ((ْصَحاَب اخْلُُصوَماتر الرُ، أَ َأَحبُّ إرَِلَّ مر

 .وإسناده حسن أو صحيح

 .عود من آالت اللهوال: والربابط هي

 : (911-3/922) "الفروع"يف كتابه  -رمحه اهلل  -ل العالمة أبو عبد اهلل بن مفلح وقا

ُقُبوُر َأْهلر )): حدثنا عبد اهلل بن أمحد حدثنا أيب قال :من حديث الطرباين "الطبقات"وروى أبو احلسني يف 

ْن َأْهلر اْلَكَبائررر َرْوَضٌة، َوُقُبورُ  نَّةر مر اُد  السُّ َياُء اهللَّر، َوُزهَّ
نَّةر َأْولر اُق َأْهلر السُّ أهل البدع من الزهاد ُحْفَرٌة، ُفسَّ

 .((أهل اْلبرَدعر َأْعَداُء اهللَّر
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رمحه اهلل  -بإسناد حسن عن يوسف بن أسباط ( 91) "الرشيعة"يف كتابه  -رمحه اهلل  -وأخرج اآلجري 

ةُ : ُأُصوُل اْلبرَدعر َأْرَبعٌ )): أنه قال - يَّ ُج، َواْلَقَدرر ُض، َواخْلََوارر
َوافر َ ، الرَّ

ُب ُكلُّ فرْرَقٍة َثاَمينر َئُة، ُثمَّ َتتََشعَّ
َوامْلُْرجر

تري َقاَل النَّبر  بُْعوَن اجْلاََمَعُة الَّ َثُة َوالسَّ
َة َطائرَفًة، َفترْلَك اْثنََتانر َوَسبُْعوَن فرْرَقًة، َوالثَّالر : لَّمَ ْيهر َوَس يُّ َصىلَّ اهللُ َعلَ َعرْشَ

َيةُ » َا النَّاجر  .(( «إرهنَّ

وواهلل ما كان بودنا أن تشينوا أنفسكم وُتزروا هبا هكذا، وال أن تظهروا جتنيها وظلمها وجورها 

 .وُتشهروه، فال نحب ملسلم أن يقع يف اإلثم، ويقرر الباطل، ويلج باب البشي

َ )): يقول لنا ولكم - اهلل عليه وسلم - كيف ونبينا صىل بَّ ألر
ُن َأَحُدُكْم َحتَّى حُير بُّ الَ ُيْؤمر

يهر َما حُير خر

هر   (.19)ومسلم ( 73)أخرجه البخاري  ((لرنَْفسر

 .ولكن قدر اهلل وما شاء فعل، هكذا ُأمرنا أن نقول

 .يف احللقة الرابعة وما تبعها من حلقات -بإذن اهلل تعاىل  -هذا وللحديث بقية وتتمة وستكون 

 

 .القادر بن حممد اجلنيدعبد : وكتبه


