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  طريق إلى الشرك ةالبدع
ا ُه لََح ا لَ ْكَر َوإِنَّ ذِّ ْلَنا ال ا َنْحُن َنزَّ ) ٩فُِظوَن) (الحجر:أما بعد : فإن هللا سبحانه وتعالى أنزل دينه في األرض، وتكفل بحفظه فقال (إِنَّ

يِن َما لَْم َيأَْذْن ِبِه وقد جعل هللا وسائل لحفظ دينه، كان من أھمھا النھي عن البدع، قال سبحانه : ( أَْم لَُھْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَُھْم ِمَن الدِّ
ُ)(الشورى: من اآلية ر ٢١هللاَّ ى غي ه، إل و رد " متفق علي ه فھ يس من ا ل ذا م ) وقال صلى هللا عليه وسلم :" من أحدث في أمرنا ھ

أسباب تغيير األديان، وانطماس معالمھا و وقوع الناس  ذلك من اآليات واألحاديث المتكاثرة في النھي عن البدع، وذلك أن أعظم
د  دع، فق ان بسبب الب ع في األرض ك في الشرك با انتشار البدع بينھم وال يخفى على عالم بدين هللا حقاً أن سبب أول شرك وق

َذُرنَّ َوّداً َوال روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي هللا عنھما في تفسير قول هللا تعالى : (َوَقالُوا ال تَ  َذُرنَّ آلَِھَتُكْم َوال َت
اتوا أوحى الشيطان ٢٣ُسَواعاً َوال َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسراً) (نوح: ا م وح لم ) قال ابن عباس : ھذه أسماء رجال صالحين من قوم ن

ذكر ك ليت ا إلى قومھم أن انصبوا إلى مجالسھم التي يجلسون فيھا أنصاباً وسموھا بأسمائھم [ وذل ادتھم وم ة صورھم عب وا برؤي
دع  ذي ابت ل األول ال ي الجي وا [ يعن ى إذا ھلك د، حت م تعب وا ول كانوا عليه من صالح  وتقوى، فيزدادوا في عبادة هللا ] قال : ففعل

ذا الفعل و ل األول لھ انظر كيف أن استحسان الجي ظنھم ھذه البدعة ] وتنسخ العلم [ يعني قل العلم ونسي ] عبدت من دون هللا ف
ا  ل مم يھم ب اه هللا إل أنه مما يزيد في العبادة، أدى إلى الوقوع في الشرك ألن فعلھم وإن رأوا أن فيه مصلحة إال أنه ليس مما أوح

  . الشيطانإلى دين  الرحمنأوحاه الشيطان إليھم لينتقل بھم درجة  درجة إلى غاية ما يريده، وھو إخراج الناس من دين 
ة ا ر ولقد حدث ھذا في أم ا أحدثوھا الخي ذلك أول م دون ب دع أحدثوھا يري اس في ب ع بعض الن لم، فوق ه وس ي صلى هللا علي لنب

ه،  بسببھاواالزدياد في طاعة هللا، ثم ما لبث الشيطان أن ھوى بھم  ا من الشيطان وعمل وذ ب إلى غياھب الشرك والكفر با نع
ال لمة ق إذا خرج  ومن ذلك ما رواه الدار مي وغيره عن عمرو بن س داة ، ف ل الغ ن مسعود قب د هللا ب اب عب ى ب ا نجلس عل : كن

مشينا معه إلى المسجد ، فجاءنا أبو موسى األشعري فقال : أخرج إليكم أبو عبد الرحمن ؟ قلنا : ال فجلس معنا حتى خرج ، فلما 
د  إال خرج قمنا إليه جميعاً ، فقال له أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد  م أرى والحم ه ، ول راً أنكرت اً أم آنف

  خيراً . قال : فما ھو ؟ 
فقال : إن عشت فستراه ، رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ، ينتظرون الصالة ، في كل حلقة رجل ، وفي أيديھم حصاً، فيقول 

  ا مئة ، فيسبحون مئة .  : كبروا مئة ، فيكبرون مئة ، فيقول : ھللوا مئة ، فيھللون مئة ، ويقول سبحو
  قال : فماذا قلت لھم ؟ 

  قال : ما قلت لھم شيئاً أنتظر رأيك أو أنتظر أمرك . 
  قال : أفال أمرتھم أن يعدوا سيئاتھم ، وضمنت لھم أن ال يضيع من حسناتھم شيء ؟. 

ذي أرا ذا ال ا ھ ال : م يھم وق د ثم مضى ومضينا معه ، حتى أتى حلقة من تلك الحلق ، فوقف عل ا عب ا أب الوا : ي م تصنعون ؟ ق ك
د ، رال ة محم حمن  ، حصاً نعد به التكبير والتھليل والتسبيح . قال : فعدوا سيئاتكم ، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أھدى من مل

  أو مفتحوا باب ضاللة .
  قالوا : وهللا يا أبا عبد الحمن ما أردنا إال الخير . 

  صيبه ، إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثنا : إن قوماً يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيھم .  فقال : وكم من مريد للخير لن ي
  وأيم هللا ما أدري ، لعل أكثرھم منكم ، ثم تولى عنھم .  

   ١فقال عمرو بن سلمة : رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النھروان مع الخوارج .أ.ھـ.
بداية ھؤالء النفر، كانت جلسات ذكر!! أحدثوا فيھا صفات للذكر لم تكن على عھد رسول هللا صلى فانظر رعاك هللا كيف كانت 

ال  ا ق ان مقصدھم كم ذكر بالحصى وك هللا عليه وسلم ولم يفعلھا أصحابه رضوان هللا عليھم، أحدثوا فيھا الذكر الجماعي وعد ال
م انتھى بأحدھم البن مسعود  وإ ر، ث ا إال الخي ا أردن تلھم  م لم وق ه وس ر أصحاب رسول هللا صلى هللا علي ى تكفي م األمر إل ھ

  وقتالھم. 
ان قصد  الى، وك ن هللا سبحانه وتع ى دي ان من المنطق والفلسفة إل وم اليون أدخلوا عل ابعين، ف ثم جاء قوم بعد عھد الصحابة والت

را –كما ظنوا -ن منھم الخير، وذلك ليكون لھم يالكثير وى في االستدالل لم ق أق لم بطري ه وس راد رسوله صلى هللا علي د هللا وم
لم  ه وس م كالم هللا وكالم رسوله صلى هللا علي رى وھي فھ المنطق والفلسفة، فماذا أدى بھم ذلك، لقد صدھم ذلك عن الغاية الكب

اب والسنة  ة إبطال االستدالل بالكت م كانت النھاي اب والسنة ث د في الكت ك الزھ م ذل ة وشغلھم عنھا، ثم أورثھ بطرق شتى ملتوي
ة  الى، أو أن تكون السنة حجة ملزم ومغلفة، ونتج عن ذلك أنواع من الكفر البواح كإنكار أن يكون القرآن كالم هللا سبحانه وتع
ل  م انتق ة . ث المة والعافي أل هللا الس ر المحض نس ذا إال الكف ل ھ ه، وھ ه وجالل ق بذات ماء أو صفات تلي ازعين أو أن  أس للمتن

ل، فوجه سھامه الشيطان  ذوق والعق ى ال اب والسنة إل م من نشو اإلعراض عن الكت اخ المالئ ئ المن دما ھي إلى ناحية أخرى بع
أخرين  ى ھؤالء المت أوحى إل ة، ف الخبيثة إلى أصل الدين الذي بعث به محمد صلى هللا عليه وسلم أال وھو توحيد العبادة واأللوھي

وق  كما أوحى إلى المتقدمين، البدعة العظيمة م ف و في الصالحين، ورفعھ يھم الغل المفضية إلى الشرك األكبر الصالح، فأوحى إل
الى : "  منزلتھم، مع وضوح األدلة وجالئھا في كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في النھي عن الغلو فيھم كقوله تع

   إنما أھلك من كان قبلكم الغلو".: "قل يا أھل الكتاب ال تغلو في دينكم " وكقوله صلى هللا عليه وسلم 

                                                           
رأي (في سننه في المقدمة باب  رحمه هللا أخرجه الدارمي - ١ اب ذكر القصاص ٢٠٨في كراھية أخذ ال ة ب ة الجمع دالرزاق في المصنف في كتاب ) وعب
  ) ذكر فيه طرقه وشواھد. ٢٦وأنظر تخريجاً بديعاً لألثر في كتاب البدعة لسليم بن عيدالھاللي (، األلباني والھيثميوصححه ) ه ٥٤٠٩(
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ومع ذلك كله انتشر بين فئات ليست بالقليلة من أمة محمد صلى هللا عليه وسلم الغلو في الصالحين، بصور شتى وأشكال متنوعة 
  فمنھا : 

ر ذل ا وغي لم في أوالً : رفع قبور الصالحين والبناء عليھا باألبنية الفاخرة من الرخام والجص وتزيينھا وإنارتھ د روى مس ك، وق
لم  ه وس صحيحه عن أبي الھياج األسدي، قال : قال لي علي بن أبي طالب أال أبعثك على ما بعثني عليه رسول هللا صلى هللا علي
ي والمزين  القبر المبن : أال تدع صورة تمثاالً إال طمستھا وال قبراً مشرفاً إال سويته " والقبر المشرف ھو القبر المرتفع، فكيف ب

  أنواع الزينة . ب
ي صلى هللا  ثانياً : بناء المساجد على قبور الصالحين، أو إدخال قبور الصالحين في المساجد، مع النھي العظيم والشديد من النب

ؤمنين عائشة، عليه وسلم في كتب السنة والصالحين والسنن والمسانيد ومن ذلك  ا أم الم : ما رواه البخاري ومسلم من حديث أمن
ُة أنھا قال ت: لّما ُنزل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم طفِق يطرح خميصًة على وجھه، فإذا اغتم بھا كَشفھا، فقال وھو كذلك: لعن

ي  ال: سمعُت النب د هللا، ق ن عب دب ب لٌم في صحيحه عن جن هللا على اليھود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد، وروى مس
  بخمٍس، وھو يقول: أال، فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنھاكم عن ذلك ". صلى هللا عليه وسلم  قبل أن يموت

ا يفعل بعض الطوائف ته إقامة المآمنثالثاً : الغلو في محبة ومدح الصالحين وتجاوز الحد في ذلك، و في كالرافضة م لموتھم كم
ل في مناظر تقشعر منھ ئھالدما ةأيام الحسين من لطم الخدود وضرب لألبدان وإسال ؤمنين، وبالمقاب ا جلود العقالء فضالً عن الم

ى مستوى  اراً عل االت شيوعاً وانتش ذه االحتف ان من أعظم ھ الن، وك ولي فالن أو الصالح ف إقامة األعياد واالحتفاالت بمولد ال
ع األول م اني عشر من ربي وم الث لم في ي ه وس د رسول هللا صلى هللا علي ال بمول الم اإلسالمي االحتف ام كل  نالع ام حيث تق ع

ھرع إلى المساجد بأصناف األطعمة والمشروبات وتنظم القصائد والمقطوعات، في مدح االحتفاالت وتزين المساجد باألنوار، ويُ 
  .النبي صلى هللا عليه وسلم وشمائله وخصاله، حتى صار ھذا اليوم عيداً من األعياد الدينية التي تضاھي عيدي الفطر واألضحى

ذي والذي ال يعرفه  كثير من الناس أن أول من أحدث بدعة االحتفال بمولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العبيدون القرامطة، ال
اطميين  انوا يتسمون بالف زي –كانوا ينتسبون البنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة أم الحسن والحسين، فك ه المقري ا نقل كم

  ل شاعرھم يمدح خليفتھم : اعقائد ضالة منھا حلول هللا في خلفائھم حتى ق كانوا يعتقدونالذين و -)١/٤٩٠في خططه (
  ما شئت ال ما شاءت األقدار ***  فاحكم فأنت الواحد القھار .

  ولقد كان لھذه البدع الثالث : 
  .بناء القبور وتشييدھا -١
 .فيھا القبور وبناء المساجد عليھا أو إدخال -٢
 .االحتفال بمولد النبي صلى هللا عليه وسلمھا منو ،وما يسمى باالحتفال بالموالد -٣

ى  لم إل ه وس ه صلى هللا علي ام من أمت ا فئ ة مشؤومة ولجت منھ لقد كان لھذه البدع أكبر األثر على توحيد العبادة، فصارت بواب
ورھم وأضرحتھم ك، وقُ ملھ بحغيث بأصحاب ھذه القبور، وذُ الشرك، فاستُ  ا يطاف دمت على عتبات قبورھم النذور، وطيف بقب م

اً صالحين ببيت هللا دون أناس وم يعب ى ق  الحرام، فصارت ھذه القبور أوثاناً تعبد من دون هللا، فكما أن نوحاً عليه السالم خرج عل
ان  ذي ك الالت ال اً صالحين ك دون أناس وم يعب ى ق لم عل ه وس كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وخرج رسول هللا صلى هللا علي

ة ھي  يلت السويق للحاج فلما اً، فالطريق مات عكفوا على قبره، فكذلك عادت عبادة الصالحين مرة أخرى وبنفس  الصورة تقريب
ِ ُزْلَفى)(الزمر: من اآليةالطريقة، والشبه ھي الشبه األولى وعلى مر العصور :  ُبوَنا إِلَى هللاَّ (َوَيْعُبُدوَن ِمْن  )،٣(َما َنْعُبُدُھْم إاِلَّ لُِيَقرِّ

)(يونس: من اآلية ُدوِن هللاَِّ  ُھْم َوال َيْنَفُعُھْم َوَيقُولُوَن َھُؤالِء ُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد هللاَّ ه  )١٨َما ال َيُضرُّ مصداقاً لقول رسول هللا صلى هللا علي
ي وسلم وآية شاھدة على صدق رسالته لما قال : " ولن تقوم الساعة  حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمت

  الحديث . …..ألوثان ا
دعوة وُع ذه ولقد كان من أھم أسباب انتشار ھذه البدع، تلبس بعض الخواص ِمن َمن تصدى لل الم بھ ى مستوى الع ذلك عل رف ب

ول  ليمة والعق ي الفطر الس ان ف ا لك ع منھ ا يمن لم م ه وس نة رسول هللا صلى هللا علي اب هللا وس ي كت ن ف م يك و ل ي ل دع، والت الب
ة أدفعھا ويردھا، وسأكتفي بمثال واحد المستقيمة ما ي ي رؤوس إحدى الجماعات اإلسالمية الحركي ذا، وھو تبن الي ھ ه مق تم ب خ

ي  ة، أال وھ ذه الجماع عبي لھ مي والش توى الرس ى المس ه عل ه، وإحيائ اركة في د والمش ية المول ة أولقض وان فرق ة اإلخ جماع
ان بھا لذي نشأت المسلمين، فلقد كان من أبرز أسباب تغلغلھا في  البلد ا بھا،  وك ا بحس ا، وتلونھ ي وجدت فيھ ة الت محاكاتھا للبيئ

لم ه وس ي صلى هللا علي د النب ال بمول ذا وذاك االحتف ل ھ يدة زينب. وقب ، منھا إقامة الموالد الكثيرة كمولد البدوي والدسوقي والس
  ومن ذلك:

ال المبتدع لمولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويردد قول حسن البنا المرشد األول لإلخوان المسلمين وھو ينشد في االحتف
أتباعه من خلفه، حيث يزعم في نشيده أن النبي صلى هللا عليه وسلم يحضر حفلتھم، ويغفر ذنوبھم، وھل ھذا إال شرك في 

  يقول وبئس ما قال: ٢الربوبية،
  ھذا الحبيب مع األحباب قد حضر *** وسامح الكل فيما قد مضى وجرى

  دار على العشـــــــــــاق خمـرتـه *** صرفاً يكاد سـناھا يذھب البصــرالقد أ
  ومـــا لركـــب الحمى مالـت معاطفه *** ال شك أن حبيب القوم قد حضرا                           

                                                           
ة وليس معنى ذلك أنني أكفره، بل ھو معذور عندي بجھله، ل- ٢ نة في األلوھي دة أھل الس ذا الجاھل بعقي ون ھ كن المصيبة اليوم في بني جلدتنا الذي يجعل

  !والربوبية واألسماء والصفات بل والمخالف لھم بل والمنكر عليھم، مجدداً لدين هللا، وأي دين ھذا الذي سيجدده من اليعرف أصله ولبه؟!!



  ٤

د ولعل القليل من شبابنا ھو الذي يعلم أن حسن البنا قد بايع على الطريقة الصوفية الحصافية، يقول حس ن البنا: وحضر السيد عب
  ا.ھـ٣وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه وآذنني بأدوارھا ووظائفھا. -وھو المجيز للطريقة الحصافية–الوھاب 

د–وقال محمد قطب  ذا البل ال  -وھو أحد قادة فرقة اإلخوان المسلمين في السعودية والذي كان له تأثير سيء على بعض أبناء ھ ق
ه في معرض الثناء على حس ن البنا: بدأ حياته صوفياً، فانتمى منذ صباه إلى جماعة صوفية عمقت إشراقه الروحي ووصلت قلب

.   ا.ھـ ٤با
ان  -في كتابه التفسير السياسي لإلسالم–وقد استمر على ذلك إلى آخر أيامه، كما نقل ذلك أبو الحسن الندوي  ه ك قال عن البنا: إن

ى الط -كما صرح بنفسه-في أول أمره  د عل دة، وق ا م ا، وداوم عليھ د مارس أشغالھا وأذكارھ ان ق اذلية، وك ة الحصافية الش ريق
  ٥حدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي متمسكاً بھذه األشغال واألوراد إلى آخر عھده وفي زحمة أعماله.ا.ھـ

بدعة، فيحتفل معھم، ويخطب فيھم، يحضر المواطن التي باض الشرك فيھا وفرخ، وعششت ال -عفى هللا عنه-وكان حسن البنا 
وال ينطق ببنت شفه في األمر بالتوحيد أو السنة أو إنكار الشرك والبدعة، ومن ذلك خطبته في حفل عند ضريح ما يسمى 

، لم يتكلم فيه بحرف في األمر بالتوحيد والسنة أو النھي عن الشرك أو ٦بالسيدة زينب، كما نقل ذلك السيسي في قافلة اإلخوان
ً خطبته في االحتفال بأحد طواغيت الطرق الصوفية، أال وھو محمد عثمان الميرغني، ومما قال في تلك ال بدعة، ومنھا أيضا

… الخطبة: نحن اإلخوان مدينون للسادة الميرغنية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة التي غمرونا بھا من قبل ومن بعد، 
باإلسماعيلية، فقد كان أول أنصارھا والمجاھدون لتركيزھا اإلخوان الختمية الميرغنية ولقد  لكنه دين قديم منذ نشأت ھذه الدعوة

م حفالً لإلسراء والمعراج في زاوية وخلوة السيد الميرغني الكبير باإلسماعيلية، وھي ال تزال قائمة ١٩٣٧حضرت عام 
دعوة منذ فجرھا وسماحة السيد عثمان الميرغني الكبير والزلت أذكر أخانا ھناك فالقلب الختمي والتأييد الختمي يسير مع ال
 ٧ووارثه السيد محمد عثمان ھو أول من حمل ھذا اللواء وبشر به.ا.ھـ

ك.  ٨ومن منھج الجماعة العام التي كان يسبر عليھا البنا وأتباعه: االحتفال بالمناسبات الصوفية البدعية كالمولد والھجرة وغير ذل
  ا.ھـ

  اإلخوان في سوريا، مصطفى السباعي، وھو يستغيث بالنبي صلى هللا عليه وسلم، كما يستغيث أحدنا بربه:ومن ذلك قول مرشد 
  يا ســــــيدي ياحـبيب هللا جئت على *** بابك أشـكــو البرح من سـقمـي

  ٩ياسيدي قد تمادى السقم في جسدي *** من شدة السقم لم أغفل ولم أنم  
ْرِكُكْم َوال ُينَ وهللا يقول: (إِْن َتْدُعوھُ    ُروَن ِبِش ِة َيْكفُ ْوَم اْلقَِياَم ْم َوَي َتَجاُبوا لَُك ا اْس ِمُعوا َم ْو َس ٍر) ْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َولَ ُل َخِبي َك ِمْث ُئ بِّ

  )١٤(فاطر:
ِ ِعَباٌد أَْمَثالُُكْم َفاْدُعوُھْم َفلْ    ) ١٩٤َيْسَتِجيُبوا لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َصاِدقِيَن) (ألعراف:وقال تعالى: (إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ

رِّ َعْنُكْم َوال َتْحِويالً، أُولَ  ُم وقال سبحانه: (قُِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِنِه َفال َيْملُِكوَن َكْشَف الضُّ ِھ ى َربِّ ِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إِلَ
  ) ٥٧، ٥٦ُھْم أَْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَيَخافُوَن َعَذاَبُه إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمْحُذوراً) (االسراء:اْلَوِسيلََة أَيُّ 

وھذه ليست زلة واحٍد منھم بل ھو منھجھم العام الذي يسيرون عليه، كما صرح بذلك عباس السيسي في كتابھم (قافلة اإلخوان)، 
ام -المنھج المعوج متبجحاً بھذا–حيث يقول  ة نشاطھم وضيق ١٩٤٨: صدر قرار بحل جماعة اإلخوان ع وا من مزاول م، ومنع

رار  م يصدر ق الى، حيث ل ى هللا تع دعوة إل عليھم، فاتجه شباب اإلخوان إلى مساجد أنصار السنة، يمارسون فيھا نشاطھم في ال
دخل في الشؤون السياسي دم الت اً بع زم قانون دعوة يخالف يختلف عن أسلوب بحل جماعتھم التي تلت لوباً في ال ا أس ا أن لھ ة، كم

أثرين بأسلوب أنصار السنة في  ا بعض اإلخوة مت اد إليھ رار حل جماعة اإلخوان ع اإلخوان وشمول دعوتھم، وحيث ألغي ق
ل ھ١٠الدعوة، فكانوا دائماً مشغولين بحماس شديد بتحريم الصور وحكم لبس الذھب للرجال وزيارة القبور ي ، ومث ياء الت ذه األش

دار، وعاش اإلخوة مع  ود اإلخوان داخل ال اً للمناقشة، والجدال استغرقت جھ تستولي على خطبھم، ونقاشاتھم وفتحوا بذلك باب
ھؤالء فترة من الصراع الفكري، تجلى فيھا اختالفنا في التصور والسلوك، حتى إن اإلخوة لم يجدوا بداً من مواجھتھم بصراحة 

ؤمن ووضوح: بأننا ھ نا في دار اإلخوان المسلمون المحددة أغراضھم ووسائلھم وتعاليمھم وشمول أفكارھم، فمن كان يؤمن بما ي
اره،  ع أفك تالءم م ذي ي ى المحيط ال ه أن ينصرف إل ارھم فعلي ر أفك ار أخرى غي ؤمن بأفك ان ي ن ك نھم، وم و م ه اإلخوان فھ ب

ق وأوضحنا لھم أننا لن نسمح في دارنا لمن يخالف اتجاھن اب وانطل ذا الب ك ھ د ذل ة، وأُوصد بع ة الفكري ذه البلبل ل ھ ا بإحداث مث
  ا.ھـ١١.داإلخوة يؤدون رسالتھم دون مراء أو إضاعة للوقت فيما ال يجدي وال يفي

ْنَيا  دُّ اِة ال ي اْلَحَي ْعُيُھْم فِ لَّ َس ِذيَن َض االً الَّ ُئُكْم ِباأْلَْخَسِريَن أَْعَم ْنعاً) (الكھف: قال تعالى: (قُْل َھْل ُنَنبِّ ُنوَن ُص ْم ُيْحِس ُھ ُبوَن أَنَّ ْم َيْحَس َوُھ
١٠-١٠٣.(  
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  ٥

: ل  وأخيراً أقول مذكراً ومخوفاً با اس، ب رق الن ال يجوز أن يوصف من يرد على دعاة الباطل وأصحاب العقائد الفاسدة بأنه يف
نكر، بل عده علماء اإلسالم من الجھاد في الرد على المخالف أصل من أصول اإلسالم وھو من األمر بالمعروف والنھي عن الم

ى "أفضل من الجھاد بالنفس، قال ابن تيمية: عده بعضھم  سبيل هللا، بل ن يحي ى ب ان يحي ى ك د، حت دع مجاھ ى أھل الب الراد عل ف
ة الخاصة وال ،١٢"يقول: الذب عن السنة أفضل من الجھاد ة، وقال رحمه هللا: "إذا كان النصح واجباً في المصالح الديني ل: عام مث
ادات  بيان مقاالت مثلو… نقلة الحديث الذين يغلطون، أو يكذبون، اب والسنة، أو العب ة للكت أئمة البدع من أھل المقاالت المخالف

ل: الرجل يصوم  ن حنب د ب ل ألحم ى قي لمين، حت اق المس نھم واجب باتف المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالھم وتحذير األمة م
ا ( :فقال ؟حب إليك أو يتكلم في أھل البدعويصلي ويعتكف أ دع فإنم إذا قام وصلى واعتكف فإنما ھو لنفسه، وإذا تكلم في أھل الب

ر سبيل هللا، )ھو للمسلمين، ھذا أفضل اد في سبيل هللا، إذ تطھي ه من جنس الجھ نھم وأن ام للمسلمين في دي ، فبين أن نفع ھذا ع
دفع  ودينه، ومنھاجه، وشرعته، ودفع بغي ھؤالء ه هللا ل وال من يقيم لمين، ول اق المس وعدوانھم على ذلك واجب على الكفاية باتف

وب  م يفسدوا القل إن ھؤالء إذا استولوا ل ضرر ھؤالء، لفسد الدين،وكان فساده أعظم من فساد استيالء العدو من أھل الحرب، ف
  ١٣.ا.ھـ".وما فيھا من الدين إال تبعاً، وأما أولئك فھم يفسدون القلوب ابتداء

اً، وضعف  زائم حين وھن، وضعف الع ه ال ر، لكن ان في بعضھم صالح وخي د الباطل وإن ك تنكار نق (والذين يلوون ألسنتھم باس
ه،  ذب عن دين هللا، وال ع الحراسة ل وم الزحف عن مواق ولي ي إدراك مدارك الحق ومناھج الصواب أحياناً، بل في حقيقته من الت

  حق كالناطق بالباطل في اإلثم.وحينئٍذ يكون الساكت عن كلمة ال
  قال أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق.

د  وة، أيري اج النب ى منھ والنبي صلى هللا عليه وسلم يخبر عن افتراق األمة إلى ثالث وسبعين فرقة، والنجاة منھا لفرقة واحدة عل
  ة واحدة مع قيام التمايز العقدي المضطرب؟؟!ھؤالء اختصار األمة إلى فرقة وجماع

  أم أنھا دعوة إلى وحدة تصدع كلمة التوحيد فاحذروا.
  وما حجتھم إال المقوالت الباطلة:

  ال تصدعوا الصف من الداخل.
  ال تثيروا الغبار من الخارج.

  ال تحركوا الخالف بين المسلمين.
  ….ختلفنا فيه، وھكذانلتقي فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما ا

ُب السكوت؟  ى مرأى ومسمع وُيطلَ اد عل وأضعف اإليمان أن يقال لھؤالء: ھل سكت المبطلون لنسكت، أم أنھم يھاجمون االعتق
  اللھم ال..

اع  ذا يظھرون الوحدة واالجتم اب، ومع ھ الفون للكت اب، مخ ى الكت ونعيذ با كل مسلم من تسرب حجة يھود، فھم مختلفون عل
ةوقد ك ره هللا ١٤ذبھم هللا تعالى فقال سبحانه: {َتْحَسُبُھْم َجِميعاً َوقُلُوُبُھْم َشتَّى) (الحشر: من اآلي ا ذك تھم م ان من أسباب لعن )، وك

اد ا٧٩بقوله: {َكاُنوا ال َيَتَناَھْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعلُوهُ لَِبْئَس َما َكاُنوا َيْفَعلُوَن} (المائدة: د لشدة االعتق إلسالمي الصافي من كل )، فال ب
 ِ ِل هللاَّ ُموا ِبَحْب دو الخارج سواء {َواْعَتِص شائبة: من كشف زيوف العداء واالستعداء، وحراسة الصف من الداخل كحراسة من الع

قُوا} (آل عمران: من اآلية نبي عليه )، فنحن و الحمد على أمر جامع في االعتقاد على ضوء الكتاب وسنة ال١٠٣َجِميعاً َوال َتَفرَّ
دو"،  الصالة والسالم، فالبد من الزم ذلك بالذب عن االعتقاد، ونفي أي دخيل عليه، سيراً على منھاج النبوة، وردعاً "لخفراء الع

  واستصالحاً لھم.
ة  زاتھم العنيف م الشرسة، وھ واءھم في حمالتھ واء أھ ى أھل األھ ه نقضھم عل وھذا أصل من أصول أھل السنة والجماعة، ومن

  االعتقاد على ميراث النبوة نقياً صافياً. ليبقى
  ):٢٨/٥٣في الفتاوى ( -رحمه هللا–وإن المؤمن للمؤمن كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ة،  المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداھم األخرى، وقد ال ينقلع الوسخ إال بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعوم
  خشين. انتھىما نحمد معه ذلك الت

) وكل يقوم بھذا الواجب حسب وسعه ١٢فعلى أھل العلم واإليمان التيقظ لتلك األقالم {َواْضِرُبوا ِمْنُھْم ُكلَّ َبَناٍن}(ألنفال: من اآلية
  ١٤وطاقته على منھاج الشريعة، والنصح لكل مسلم ميثاق نبوي).
م بشريعته، وأن نسأل هللا بمنه وجوده أن يصلح حال أمة محمد صلى هللا عليه و ه، والحك ده وسنة نبي ى توحي سلم، وأن يردھم إل

  ير فع عنھم الذل والھوان، إنه سميع مجيب.
  كتبه

  مدير المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد بالرياض بحي العزيزية
  عتيقابن حمد بن عبدالعزيز بن حمد 

 ھـ١٨/٢/١٤٢٥

                                                           
  .٤/١٣الفتاوى  -  ١٢
  .٢٣٦- ٢٨/٢٣١الفتاوى  -  ١٣
  .٧٠الرد على المخالف، بواسطة كتاب الردود ص -  ١٤


