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  بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم
  

   . .فضيلة شيخنا العالمة / الشيخ ربيع بن هادي املدخلي       حفظه اهللافضيلة شيخنا العالمة / الشيخ ربيع بن هادي املدخلي       حفظه اهللا
  وبعد وبعد …………. …………. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  
شــيخنا حفظكــم اهللا، ال خيفــاكم مــا للجلــيس مــن أثــر علــى جليســه، ســواًء  

  أو شراً. أو شراً.   كان خرياً 
ولقد وقع بعض إخواننا السلفيني يف هذه األيام يف خمالطـة بعـض املخـالفني 

األخ أقـــل مـــا للمـــنهج الســـلفي علـــى ســـبيل الصـــحبة وتوافـــق الطبـــع؛ فتجـــد أن هـــذا 
يصـــاب بـــه هـــو التبلـــد جتـــاه األفكـــار املخالفـــة للعقيـــدة الســـلفية، ويشـــمئز مـــن ذكـــر 

  القضايا املنهجية.
فنريــــد مــــنكم حفظكــــم اهللا تعــــاىل ذكــــر كلمــــه تربويــــة ســــلفية؛ تبــــني خطــــورة 
خمالطة هؤالء، وذكر اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، واآلثار السلفية، يف تبيـني 

ذكــر األمثلــة مــن التــأريخ تبــني حتــول بعــض أهــل الســنة إىل البدعــة خطــورة ذلــك، و 
  بسبب مماشاة أهل األهواء. 

  بارك اهللا يف عمركم وعلمكم، وجزاكم اهللا خرياً.بارك اهللا يف عمركم وعلمكم، وجزاكم اهللا خرياً.
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  أجاب حفظه اهللا بقوله :أجاب حفظه اهللا بقوله :
إّن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا ومـن 

 فال مضّل له، ومـن يضـلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن سّيئات أعمالنا، من يهده اهللا
  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن حممدا عبده ورسوله.

{يا أيّها الذين آمنـوا اتقـوا اَهللا َحـقَّ تـَُقاتِـِه وال َتُمـوُتنَّ إالَّ وأَنـُتم ُمْسـِلُموَن 
١٠٢ .{١  

ُكـم ِمـن نـَْفـٍس واِحـَدٍة وَخلَـَق ِمْنهـا {يا أيّها الناُس اتـُّقوا ربَّكُم الـَّذي َخَلقَ 
ُهما رِجاًال َكِثيراً َوِنساًء واتـَُّقـوا اَهللاَ◌ الـَِّذي َتَسـاَءُلوَن بِـِه واَألْرحـاَم  َزْوَجها وَبثَّ ِمنـْ

  ٢}.١ِإنَّ اَهللا كان َعَلْيُكْم رَِقيباً 

ــْوًال َســدِ { ُيْصــِلْح  ٧٠يداً يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا اتـَُّقــوا اَهللا وُقولُــوا قـَ
ــــْوزاً  َقــــْد فَــــاَز فـَ َلُكــــْم َأْعمــــاَلكْم ويـَْغِفــــْر َلكــــْم ُذنــــوَبُكْم وَمــــن يُِطــــِع اَهللا وَرُســــوَلُه فـَ

  ٣}.٧١َعِظيماً 
  أما بعد،،أما بعد،،

ا فإن أصدق احلديث كـالم اهللا وخـري اهلـدي هـدي حممـد فإن أصدق احلديث كـالم اهللا وخـري اهلـدي هـدي حممـد  ا ، وشـر األمـور  حمـدثا ، وشـر األمـور  حمـدثا
  يف النار .يف النار .وكّل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة وكّل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة 

  مث أما بعد :مث أما بعد :
ا خطـري؛  ا خطـري؛ فإجابًة على هذا السؤال أقـول: إن هـذه املسـألة مهمـة جـداً وشـأ فإجابًة على هذا السؤال أقـول: إن هـذه املسـألة مهمـة جـداً وشـأ
ــا الكتــاب والســنة، والســلف الصــاحل يف دواويــن اإلســالم، وخاصــًة مــا  ــا الكتــاب والســنة، والســلف الصــاحل يف دواويــن اإلســالم، وخاصــًة مــا وهلــذا اهــتم  وهلــذا اهــتم 

                                                                                                                      
  ))١٠٢١٠٢سورة آل عمران  رقم اآلية  (سورة آل عمران  رقم اآلية  (  ١١
  ) ) ١١سورة النساء  رقم اآلية (سورة النساء  رقم اآلية (  ٢٢
  ))  ٧١٧١إىل إىل   ٧٠٧٠سورة األحزاب رقم اآلية ( سورة األحزاب رقم اآلية (   ٣٣
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يتعلق بالعقائد، وبالـذات مـا يتعلـق بـاملواقف مـن أهـل البـدع والضـالل، وأهـل الفـنت يتعلق بالعقائد، وبالـذات مـا يتعلـق بـاملواقف مـن أهـل البـدع والضـالل، وأهـل الفـنت 
اء الســوء بالــذات، ففيمــا بينــوه الشــفاء والكفايــة ملــن أراد لنفســه اء الســوء بالــذات، ففيمــا بينــوه الشــفاء والكفايــة ملــن أراد لنفســه واالحنرافــات، وجلســواالحنرافــات، وجلســ

اخلري، وأراد لنفسه أن حييا حياة تُرضي ربه وتقربه إليه، وتبعـده عـن النـار، لقـد اهـتم اخلري، وأراد لنفسه أن حييا حياة تُرضي ربه وتقربه إليه، وتبعـده عـن النـار، لقـد اهـتم 
ــذا املوضــوع ســلفنا الصــاحل رضــوان اهللا علــيهم علمــاً وعمــًال وتطبيقــاً، رضــوان اهللا ــذا املوضــوع ســلفنا الصــاحل رضــوان اهللا علــيهم علمــاً وعمــًال وتطبيقــاً، رضــوان اهللا 

 أن نتبــع ســبيل هــؤالء املــؤمنني الصــادقني  أن نتبــع ســبيل هــؤالء املــؤمنني الصــادقني علــيهم، فمــا علينــا إن كنــا نريــد النجــاة إالعلــيهم، فمــا علينــا إن كنــا نريــد النجــاة إال
ــــذين عرفــــوا الشــــريعة اإلســــالمية عقائــــدها، ومناهجهــــا، ومقاصــــدها،  ــــذين عرفــــوا الشــــريعة اإلســــالمية عقائــــدها، ومناهجهــــا، ومقاصــــدها، املخلصــــني، ال املخلصــــني، ال
ومراميها، فقدموا النصـح و البيـان و التحـذير، ملـن أراد اهللا بـه خـرياً مـن هـذه األمـة، ومراميها، فقدموا النصـح و البيـان و التحـذير، ملـن أراد اهللا بـه خـرياً مـن هـذه األمـة، 

لـه تعـاىل{هو لـه تعـاىل{هو وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة فعًال، يف القرآن الكـرمي تقـرأون قو وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة فعًال، يف القرآن الكـرمي تقـرأون قو 
ات فأما   الذي أنزلالذي أنزل ات فأما عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشا عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشا

م زيــغ فيتبعــون مـــا تشــابه منــه ابتغــاء الفتنـــة وابتغــاء تأويلــه ومــا يعلـــم  م زيــغ فيتبعــون مـــا تشــابه منــه ابتغــاء الفتنـــة وابتغــاء تأويلــه ومــا يعلـــم الــذين يف قلــو الــذين يف قلــو
فبــني فبــني   ١١}}٧٧تأويلــه إىل اهللا والراســخون يف العلــم يقولــون آمنــا بــه كــل مــن عنــد ربنــاتأويلــه إىل اهللا والراســخون يف العلــم يقولــون آمنــا بــه كــل مــن عنــد ربنــا

ـم يتقصـدون الشـر لألمـة، و اهللا يف هذه اآلية وااهللا يف هذه اآلية وا ـم يتقصـدون الشـر لألمـة، و قـع وحـال أهـل الزيـغ واألهـواء ، وأ قـع وحـال أهـل الزيـغ واألهـواء ، وأ
م مريضـة ، ويريـدون أن  م مريضـة ، ويريـدون أن يتقصدون هلم الفـنت ؛ ألن نوايـاهم ليسـت بسـليمة ، وقلـو يتقصدون هلم الفـنت ؛ ألن نوايـاهم ليسـت بسـليمة ، وقلـو
ـــت هانـــت) ويف املثـــل  ـــت هانـــت) ويف املثـــل يصـــاب النـــاس بـــأدوائهم ألنـــه كمـــا يقـــال يف املثـــل (كلمـــا َعمَّ يصـــاب النـــاس بـــأدوائهم ألنـــه كمـــا يقـــال يف املثـــل (كلمـــا َعمَّ

قـال اهللا تبـارك وتعـاىل يف قـال اهللا تبـارك وتعـاىل يف العامي ( ُقِطع ذنب الثعلب فَقَطَع أذنـاب اآلخـرين ) وقـد العامي ( ُقِطع ذنب الثعلب فَقَطَع أذنـاب اآلخـرين ) وقـد 
الكفار{يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا إن تطيعــوا فريقــا مــن الــذين أوتــوا الكتــاب يــردوكم بعــد الكفار{يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا إن تطيعــوا فريقــا مــن الــذين أوتــوا الكتــاب يــردوكم بعــد 

  ..  ٢٢}}١٠٠١٠٠إميانكم كافرين إميانكم كافرين 
ويــود الكفــار والنصــارى واليهــود  للمســلمني أن يرتــدوا عــن ديــنهم، وألهــل 

هــل اخلــري؛ مــن هنــا البــدع نصــيٌب كبــري مــن هــذا القصــد الســيئ، ومــن إرادة الســوء أل
جيــب احلــذر مــنهم غايــة احلــذر، وقــد نبَهنــا اهللا يف هــذه اآليــة الــيت ذكرناهــا أن الــذين 
م زيــغ يتبعــون مــا تشــابه منــه ابتغــاء الفتنــة ، يتقصــدون فتنــة النــاس يف ديــنهم  يف قلــو
م عن ديـن اهللا احلـق إىل مـا هـم فيـه مـن البـدع والضـالل ، ومـا هـم فيـه  واالحنراف 

هات و التخبطــات واالحنرافــات وهــم يريــدون الســوء ملــن يثــق فــيهم، وملــن مــن الشــب

                                                                                                                      
  ) ) ٧٧سورة آل عمران رقم اآلية (سورة آل عمران رقم اآلية (  ١١
  ) .) .١٠٠١٠٠سورة آل عمران  (سورة آل عمران  (  ٢٢
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جيالسهم وخيالطهم؛ وهلذا تراهم يسلكون شىت املسالك لصد أهـل احلـق، وال سـيما 
الشــباب عــن مــنهج اهللا احلــق، فلهــم طــرق قــد برعــوا فيهــا، وأســاليب قــد مهــروا فيهــا 

م، فتجــــده ال يعلــــم كيــــف يتوضــــأ؛ ولكنــــ ــــوا عليهــــا شــــبا ه جييــــد عــــرض الشــــبه ورب
والتشـــكيك والتشـــويه والتنفـــري مـــن احلـــق وأهلـــه، قـــد جتـــده جييـــد هـــذا إجـــادة عظيمـــة 
والعياذ باهللا، ونسأل اهللا أن ينقذهم مـن هـذه املسـالك الشـيطانية، وأن ينقـذهم مـن 

:(فــإذا قــالأســباب اهلــالك ، الرســول عليــه الصــالة والســالم تــال هــذه اآليــة ملــا تالهــا 
فهــؤالء أهــل ١ون مــا تشــابه منــه فألئــك الــذين مســى اهللا فحــذروهم) رأيــتم الــذين يتبعــ

ات، الرسول  يقصد  أن أهل الزيـغ  األهواء وأهل الزيغ هم الذين يتتبعون املتشا
الذين يتبعـون املتشـابه هـم الـذين جيـب أن حيـذرهم النـاس، فمـن عالمـة أهـل البـدع، 

ــم ال يســلكون مســالك أهــل الســن ة يف بنــاء ديــنهم علــى ومــن عالمــة أهــل الزيــغ أ
ات إىل احملكمـــات؛ وإمنـــا يتعلقـــون مبـــا يوافـــق هـــواهم،  اآليـــات احملكمـــة، وَردَّ املتشـــا
ويســتطيعون أن يروجــوا بــه لــدعواهم الفاســدة، وبــدعهم الضــالة؛ كمــا فعــل اخلــوارج 
ة مبـــا  م يتعلقـــون مـــن النصـــوص اجململـــة واملتشـــا والـــروافض، واملرجئـــة، والقدريـــة؛ فـــإ

هم؛ فيضــلون بــه ويضــلون النــاس، وعلــى هــذه الشــاكلة أهــل البــدع يف كــل يوافــق هــوا
زمان ومكان، مهما كان نوع بدعتهم، وال حتتقراً شيئاً من البدع وال تستصـغراً منهـا 
شــيئا؛ فــإن هــذه مســالكهم، يَفــنت ويَزيــغ، ويريــد أن يُفــنت النــاس ويزيغــون مثــل زيغــه، 

والعيـــاذ بـــاهللا، فأنـــت تـــرى اآليـــة بينـــت  وينحرفـــوا مثـــل احنرافـــه، ويُفتنـــون مثـــل فتنتـــه،
  بني حاهلم وحذر منهم.  حاهلم والرسول 

جــران الصــحابة الــذين ختلفــوا عــن غــزوة تبــوك حــىت بعــد  وإذا كــان قــد أمــر 
ــا، بــل تــابوا ونــدموا واعرتفــوا، ومــع ــذه فتنــة ومل يتحركــوا    تــوبتهم، وهــم مل يركضــوا 

ــم متهمــون يف هــذه احلــال   ســول  ســول  ذلــك ملــا وقعــوا فيــه مــن املخالفــة ألمــر الر ذلــك ملــا وقعــوا فيــه مــن املخالفــة ألمــر الر  ــم متهمــون يف هــذه احلــال ؛ أل ؛ أل
  وقد يكونون متهمني بالنفاق.وقد يكونون متهمني بالنفاق.

فإحســان الظــن بأهــل االحنرافــات، وأهــل البــدع والضــالالت، خمــالٌف ملــنهج فإحســان الظــن بأهــل االحنرافــات، وأهــل البــدع والضــالالت، خمــالٌف ملــنهج 
اهللا تبارك وتعاىل، فال بد من احلذر منهم، وهلذا قـال الرسـول عليـه الصـالة والسـالم اهللا تبارك وتعاىل، فال بد من احلذر منهم، وهلذا قـال الرسـول عليـه الصـالة والسـالم 
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. مـــا قـــال . مـــا قـــال ١١فاحـــذروهم )) فاحـــذروهم ))   (( فـــإذا رأيـــتم مـــن يتبـــع املتشـــابه فأولئـــك الـــذين لعـــن اهللا(( فـــإذا رأيـــتم مـــن يتبـــع املتشـــابه فأولئـــك الـــذين لعـــن اهللا
م الظن كما يقول اآلن كثري من أهل األهـواء: أنـتم تتكلمـون عـن النوايـا،  م الظن كما يقول اآلن كثري من أهل األهـواء: أنـتم تتكلمـون عـن النوايـا، أحسنوا  أحسنوا 
أنتم تتكلمون عن املقاصد، يا أخي إذا رأينا عندك شبه وضالالت أنت متهم، اهللا أنتم تتكلمون عن املقاصد، يا أخي إذا رأينا عندك شبه وضالالت أنت متهم، اهللا 
حـــذرنا منـــك، ورســـول اهللا حـــذرنا منـــك، كيـــف ال حنـــذر منـــك، وكيـــف حنســـن بـــك حـــذرنا منـــك، ورســـول اهللا حـــذرنا منـــك، كيـــف ال حنـــذر منـــك، وكيـــف حنســـن بـــك 

تبـــــارك وتعـــــاىل إىل ســـــوء قصـــــدك، وحـــــذر رســـــول اهللا منـــــك، تبـــــارك وتعـــــاىل إىل ســـــوء قصـــــدك، وحـــــذر رســـــول اهللا منـــــك، الظـــــن وقـــــد نبهنـــــا اهللا الظـــــن وقـــــد نبهنـــــا اهللا 
ــؤالء وهــم صــحابة وبعضــهم  بــدريون، وختلفــوا   فالرســول فالرســول  ــؤالء وهــم صــحابة وبعضــهم  بــدريون، وختلفــوا ملــاذا مــا أحســن الظـــن  ملــاذا مــا أحســن الظـــن 

لعذر من األعذار وبينوا، وهو لسبب من األسباب ما نقول عـذر مـن األعـذار بينـوا لعذر من األعذار وبينوا، وهو لسبب من األسباب ما نقول عـذر مـن األعـذار بينـوا 
د صــدقوا د صــدقوا احلقيقــة لرســول اهللا عليــه الصــالة والســالم كمــا هــي، فقــال: أمــا هــؤالء فقــاحلقيقــة لرســول اهللا عليــه الصــالة والســالم كمــا هــي، فقــال: أمــا هــؤالء فقــ

ولكن نكل أمرهم إىل اهللا عز وجل، وحىت يقضي اهللا فيهم ما أراد سبحانه وتعاىل، ولكن نكل أمرهم إىل اهللا عز وجل، وحىت يقضي اهللا فيهم ما أراد سبحانه وتعاىل، 
م إىل أربعـــني يـــوم، وبعــد أربعـــني يـــوم يرســل هلـــم الرســـل أن  جــرا م إىل أربعـــني يـــوم، وبعــد أربعـــني يـــوم يرســل هلـــم الرســـل أن فــأمر رســـول اهللا   جــرا فــأمر رســـول اهللا  
يعتزلـــوا نســـائهم، هجـــرهم اجملتمـــع برمتـــه، مـــا كـــان يكلمهـــم أحـــد أبـــداً، بقـــي معهـــم يعتزلـــوا نســـائهم، هجـــرهم اجملتمـــع برمتـــه، مـــا كـــان يكلمهـــم أحـــد أبـــداً، بقـــي معهـــم 

م يعطفــــن علــــيهم، فــــأمرهم م يعطفــــن علــــيهم، فــــأمرهمزوجــــا ــــرحيم   زوجــــا ــــرحيم رســــول اهللا بــــاعتزال نســــائهم ، أمــــر اهللا ال رســــول اهللا بــــاعتزال نســــائهم ، أمــــر اهللا ال
الـــرؤوف، ورســـوله الـــرؤوف الـــرحيم عليـــه الصـــالة والســـالم يعامـــل هـــؤالء مبثـــل هـــذه الـــرؤوف، ورســـوله الـــرؤوف الـــرحيم عليـــه الصـــالة والســـالم يعامـــل هـــؤالء مبثـــل هـــذه 
م ومقــــاطعتهم هــــو الســــبيل  م ومقــــاطعتهم هــــو الســــبيل املعاملــــة، فاحلــــذر مــــن أهــــل البــــدع، وبغضــــهم وهجــــرا املعاملــــة، فاحلــــذر مــــن أهــــل البــــدع، وبغضــــهم وهجــــرا
الصحيح حلماية األِصحَّاء من أهل السـنة مـن الوقـوع يف فتنـتهم ،و التسـاهل معهـم الصحيح حلماية األِصحَّاء من أهل السـنة مـن الوقـوع يف فتنـتهم ،و التسـاهل معهـم 

م، والركون إليهم هو بداية يف طريـق الضـالل واالحنـراف،{وال تركنـوا و و  م، والركون إليهم هو بداية يف طريـق الضـالل واالحنـراف،{وال تركنـوا حسن الظن  حسن الظن 
ومــن أظلــم مــن أهــل البــدع، أهــل البــدع ومــن أظلــم مــن أهــل البــدع، أهــل البــدع ٢٢}}١١٣١١٣إىل الــذين ظلمــوا فتمســكم النــارإىل الــذين ظلمــوا فتمســكم النــار

شــر مــن الفســاق وأهــل املعاصــي ، وهلــذا يقــول فقيــه البصــرة وعــاقلهم ســالم بــن أيب شــر مــن الفســاق وأهــل املعاصــي ، وهلــذا يقــول فقيــه البصــرة وعــاقلهم ســالم بــن أيب 
أن ألقـــاه بصـــحيفة عمـــرو بـــن أن ألقـــاه بصـــحيفة عمـــرو بـــن   مطيـــع: ألن ألقـــى اهللا بصـــحيفة احلجـــاج ، أحـــب إيلمطيـــع: ألن ألقـــى اهللا بصـــحيفة احلجـــاج ، أحـــب إيل

، عابــد زاهــد مــا شــاء اهللا، لكــن مبتــدع ضــال، واحلجــاج، ، عابــد زاهــد مــا شــاء اهللا، لكــن مبتــدع ضــال، واحلجــاج، ١١عبيــد ، عمــر و بــن عبيــدعبيــد ، عمــر و بــن عبيــد
فاجر سفاك جمرم، يرى أنه لو ُخريِّ أن يلقى اهللا بصـحيفة احلجـاج، وصـحيفة عمـرو فاجر سفاك جمرم، يرى أنه لو ُخريِّ أن يلقى اهللا بصـحيفة احلجـاج، وصـحيفة عمـرو 
بـــن عبيـــد، الختـــار أن يلقـــى اهللا بصـــحيفة احلجـــاج الســـفاك الظـــامل الفـــاجر، ملـــاذا ؟ بـــن عبيـــد، الختـــار أن يلقـــى اهللا بصـــحيفة احلجـــاج الســـفاك الظـــامل الفـــاجر، ملـــاذا ؟ 
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ـــه أو    البـــدع وشـــناعتها، ويكفينـــا أن الرســـول البـــدع وشـــناعتها، ويكفينـــا أن الرســـول   إلدراكـــه خلطـــورةإلدراكـــه خلطـــورة ـــه أو  كـــان يف كـــل ُخطَِب كـــان يف كـــل ُخطَِب
ـــا شـــر األمـــور، كمـــا يف حـــديث جـــابر رضـــي اهللا عنـــه قـــال :كـــان  ـــا شـــر األمـــور، كمـــا يف حـــديث جـــابر رضـــي اهللا عنـــه قـــال :كـــان ُجِلهـــا يصـــفها بأ ُجِلهـــا يصـــفها بأ

إذا خطب، يعلوا صوته وحيمر وجهه كأنه منذر جـيش يقـول  َصـبَّحكم إذا خطب، يعلوا صوته وحيمر وجهه كأنه منذر جـيش يقـول  َصـبَّحكم   الرسول الرسول 
ـــاكم ، مث يقـــول: أمـــا بعـــد، فـــإن خـــري احلـــديث كـــالم اهللا، وخـــري ـــاكم ، مث يقـــول: أمـــا بعـــد، فـــإن خـــري احلـــديث كـــالم اهللا، وخـــريوَمسَّ  اهلـــدي هـــدي  اهلـــدي هـــدي وَمسَّ

احممــد حممــد  ا، وشــر األمــور حمــدثا ، وهــي تــدخل يف قــول اهللا تبــارك وتعــاىل{ أم  هلــم ، وهــي تــدخل يف قــول اهللا تبــارك وتعــاىل{ أم  هلــم ٢٢، وشــر األمــور حمــدثا
وقولــه {اختــذوا أحبــارهم وقولــه {اختــذوا أحبــارهم   ٣٣}}٢١٢١شــركاء شــرعوا هلــم مــن الــدين مــا مل يــأذن بــه اهللا شــركاء شــرعوا هلــم مــن الــدين مــا مل يــأذن بــه اهللا 

م أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي وما أمـروا إال ليعبـدوا إهلـاً واحـداً ال إلـه  م أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي وما أمـروا إال ليعبـدوا إهلـاً واحـداً ال إلـه ورهبا ورهبا
فهــؤالء أتبــاع أهــل البــدع، مهمــا كــان هــذه البــدع تتناولــه مثــل هــذه فهــؤالء أتبــاع أهــل البــدع، مهمــا كــان هــذه البــدع تتناولــه مثــل هــذه ١١}}٣١٣١إال هــوإال هــو

م علـى طاعـة الرسـول  م وقـاد ـم يقـدمون طاعـة أمـرائهم وسـاد م علـى طاعـة الرسـول اآليات، ملـاذا ؟ أل م وقـاد ـم يقـدمون طاعـة أمـرائهم وسـاد اآليات، ملـاذا ؟ أل
ذه  ذه عليه الصالة والسالم، وعلى طاعة اهللا تبارك وتعاىل، وكثري من هو سيلقى اهللا  عليه الصالة والسالم، وعلى طاعة اهللا تبارك وتعاىل، وكثري من هو سيلقى اهللا 

ــم ضــعفني   ٦٧٦٧ونا الســبيال ونا الســبيال اإلجابــة {ربنــا إنــا أطعنــا ســادتنا وكربائنــا فأضــلاإلجابــة {ربنــا إنــا أطعنــا ســادتنا وكربائنــا فأضــل ــم ضــعفني ربنــا آ ربنــا آ
كثــري مــنهم كثــري مــنهم     --ال أقــول كلهــمال أقــول كلهــم––كثــري مــنهم  كثــري مــنهم  ٢٢}}٦٨٦٨مــن العــذاب والعــنهم لعنــا كبــرياً مــن العــذاب والعــنهم لعنــا كبــرياً 

ذه اإلجابة، خاصة من يتبع هواه يف حماربة احلق، والرضى بالباطـل بـل  ذه اإلجابة، خاصة من يتبع هواه يف حماربة احلق، والرضى بالباطـل بـل سيلقى اهللا  سيلقى اهللا 
الــدعوة إىل الباطــل وتشــويه احلــق ؛ كمــا جيــري مــن كثــري مــن النــاس يف هــذه األيــام، الــدعوة إىل الباطــل وتشــويه احلــق ؛ كمــا جيــري مــن كثــري مــن النــاس يف هــذه األيــام، 

اهم يلبســـون ُمســـوح اإلســـالم بـــل مســـوح الســـلفية؛ وهـــم أشـــد النـــاس حربـــاً علـــى اهم يلبســـون ُمســـوح اإلســـالم بـــل مســـوح الســـلفية؛ وهـــم أشـــد النـــاس حربـــاً علـــى تـــر تـــر 
  السلفية وأهلها.السلفية وأهلها.

فالذي حيرتم املنهج السـلفي وحيـرتم العقيـدة السـلفية وحيـرتم أهـل هـذا املـنهج    
ســابقهم والحقهــم، كيــف حيســن الظــن ويــركن إىل أهــل الباطــل، إن قلــت كتــاب اهللا 

هــي حجــة عليـــك، إن قلــت أئمــة اإلســـالم فهــو عليــك، إن قلــت ســـنة رســول اهللا ف
ــــدع وبغضــــهم  ــــاة أهــــل الب ــــآليفهم معروفــــة يف جماف م وت فمــــواقفهم معروفــــة، ومــــدونا

كمالـــــــك، واألوزاعـــــــي، والشـــــــافعي،   -وال ســـــــيما أئمـــــــة الســـــــنة -والتحـــــــذير مـــــــنهم
والسفيانني، وأبـو حـامت، وأبـو زرعـة، أئمـة اإلسـالم وجبـال السـنة، وهـم قـدوة األمـة، 
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ــؤالء وحييــد عــن ســبيلهم فــواهللا إنــه ملتبــع لســبيل الشــيطان، ويــركض فمــن ال يقتــدي 
  يف ميادين الشيطان، مهما أدعى لنفسه.

اآلن هــات موقــف الصــحابة والتــابعني وأئمــة اإلســالم ممــن يســب أصــحاب اآلن هــات موقــف الصــحابة والتــابعني وأئمــة اإلســالم ممــن يســب أصــحاب 
، الرسول عليـه الصـالة والسـالم يقـول (( ال تسـبوا أصـحايب والـذي نفسـي  ، الرسول عليـه الصـالة والسـالم يقـول (( ال تسـبوا أصـحايب والـذي نفسـي  حممد حممد 

يعـــين يعـــين     ١١ذهبـــاً مـــا بلـــغ مـــد أحـــدهم وال نصـــيفه ))ذهبـــاً مـــا بلـــغ مـــد أحـــدهم وال نصـــيفه ))بيـــده لـــو أنفـــق أحـــدكم مثـــل أحـــٍد بيـــده لـــو أنفـــق أحـــدكم مثـــل أحـــٍد 
الصــحابة فــوق القمــم، مــا هــم قمــم بــل فــوق القمــم، يعــين هــم بعــد األنبيــاء مباشــرًة الصــحابة فــوق القمــم، مــا هــم قمــم بــل فــوق القمــم، يعــين هــم بعــد األنبيــاء مباشــرًة 
ملــاذا تســبهم، ملــاذا تســب أحــداً مــنهم وأنــت لــو جئــت بأعمــال اخلــري كلهــا وأنفقــت ملــاذا تســبهم، ملــاذا تســب أحــداً مــنهم وأنــت لــو جئــت بأعمــال اخلــري كلهــا وأنفقــت 
جبال الذهب كلها لو صـارت جبـال الـدنيا مثـل جبـل أحـد ذهبـاً وأنفقتـه مـا بلغـت جبال الذهب كلها لو صـارت جبـال الـدنيا مثـل جبـل أحـد ذهبـاً وأنفقتـه مـا بلغـت 

يلعــن مــن يســب أحــداً مــن يلعــن مــن يســب أحــداً مــن   د أحــدهم وال نصــيفه، فكيــف تســبهم ،والرســول د أحــدهم وال نصــيفه، فكيــف تســبهم ،والرســول مــمــ
، ،   أصــحابه؛ مث جتــد هــؤالء  الضــالني ال يغضــبون ألحــٍد مــن أصــحاب رســول اهللا أصــحابه؛ مث جتــد هــؤالء  الضــالني ال يغضــبون ألحــٍد مــن أصــحاب رســول اهللا 

ويا ويلك إن انتقدت إماماً من أئمة  الضالل السـابني لألنبيـاء والصـحابة والقـائلني ويا ويلك إن انتقدت إماماً من أئمة  الضالل السـابني لألنبيـاء والصـحابة والقـائلني 
هــذا الضــال ال مــن أجــل هــذا الضــال ال مــن أجــل بــاحللول ووحــدة الوجــود، يبغضــونك وحياربونــك مــن أجــل بــاحللول ووحــدة الوجــود، يبغضــونك وحياربونــك مــن أجــل 

ــم مــن أهــل أصــحاب حممــد أصــحاب حممــد  ــم مــن أهــل ،فهــذا ضــالل وأي ضــالل ،  كثــري مــنهم يزعمــون أ ،فهــذا ضــالل وأي ضــالل ،  كثــري مــنهم يزعمــون أ
الســنة وهــذا واقعهــم وهــذا حــاهلم، فــأي احــرتام عنــدهم للســنة وقــد أهــني أصــحاب الســنة وهــذا واقعهــم وهــذا حــاهلم، فــأي احــرتام عنــدهم للســنة وقــد أهــني أصــحاب 

م مبــنهج       رســول اهللارســول اهللا ــم رفعــوا عقيــد م وفجــورهم أ م مبــنهج فلــم ينصــروهم، ومــن كــِذ ــم رفعــوا عقيــد م وفجــورهم أ فلــم ينصــروهم، ومــن كــِذ
نصـاف ،ملـاذا ال تنصـفون الصـحابة ، ملـاذا مـا نصـاف ،ملـاذا ال تنصـفون الصـحابة ، ملـاذا مـا املوازنات،ويسمونه مبنهج العـدل و اإلاملوازنات،ويسمونه مبنهج العـدل و اإل

هـذا دليـل  هـذا دليـل    تنصبون موازينكم هذه أول شيء لنيب من األنبياء وألصحاب حممـد  تنصبون موازينكم هذه أول شيء لنيب من األنبياء وألصحاب حممـد  
أنكم ما أنشأمت مثل هـذا املـنهج ومـا تعلقـتم بـه إال لنصـرة الباطـل، ونصـرة الضـالل، أنكم ما أنشأمت مثل هـذا املـنهج ومـا تعلقـتم بـه إال لنصـرة الباطـل، ونصـرة الضـالل، 

اخرتعـتم اخرتعـتم   وحلماية الضالل وأهله، وحلماية مناهج الضالل، واهللا لو كنتم صادقني مـاوحلماية الضالل وأهله، وحلماية مناهج الضالل، واهللا لو كنتم صادقني مـا
وإنصافهم ممن افرتى وإنصافهم ممن افرتى   هذا املنهج، لو كنتم صادقني لبدأمت بنصرة أصحاب حممد هذا املنهج، لو كنتم صادقني لبدأمت بنصرة أصحاب حممد 

م ورمـى بعضـهم بالنفـاق  ورمـى بعضـهم بـالردة وفعـل وفعـل،  م ورمـى بعضـهم بالنفـاق  ورمـى بعضـهم بـالردة وفعـل وفعـل، عليهم وظلمهم وأهـا عليهم وظلمهم وأهـا
  ومثل هذا مقدس عندكم، مثل هذا مقدس، جمدد، إمام، إىل آخره.ومثل هذا مقدس عندكم، مثل هذا مقدس، جمدد، إمام، إىل آخره.

أم بســـبه أم بســـبه       حممـــد حممـــد أَبـََلـــغ هـــذا الشـــأو، وبلـــغ هـــذه املنزلـــة بســـبه ألصـــحاب أَبـََلـــغ هـــذا الشـــأو، وبلـــغ هـــذه املنزلـــة بســـبه ألصـــحاب 
ملوســى، أم بقولــه بــاحللول، أم بقولــه بوحــدة الوجــود، أم لتعطيلــه للصــفات، أم بقولــه ملوســى، أم بقولــه بــاحللول، أم بقولــه بوحــدة الوجــود، أم لتعطيلــه للصــفات، أم بقولــه 
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ـــــذه األشـــــياء، وكثــــري وكثـــــري مـــــن  ـــــذه األشـــــياء، وكثــــري وكثـــــري مـــــن باالشــــرتاكية، بلـــــغ هــــذه املنزلـــــة الســـــامية عنــــدكم  باالشــــرتاكية، بلـــــغ هــــذه املنزلـــــة الســـــامية عنــــدكم 
يف اهلـامش، وبعيـدون يف اهلـامش، وبعيـدون   املخازي، ومـع ذلـك هـو عنـدكم قمـة، وأصـحاب الرسـول املخازي، ومـع ذلـك هـو عنـدكم قمـة، وأصـحاب الرسـول 

م واهللا، لــــو كــــان هــــذا الشــــخص أبــــاكم وجــــدكم م واهللا، لــــو كــــان هــــذا الشــــخص أبــــاكم وجــــدكم عــــن اهلــــامش، لــــو كنــــتم حترتمــــو عــــن اهلــــامش، لــــو كنــــتم حترتمــــو 
حلاربتموه، ولكن إمنا هي األهواء، وإمنا هو الضالل واالحنراف واالستهانة بـدين اهللا حلاربتموه، ولكن إمنا هي األهواء، وإمنا هو الضالل واالحنراف واالستهانة بـدين اهللا 

علـــى كـــل علـــى كـــل   --ومحلتـــه، مهمـــا ادعيـــتم ألنفســـكم فهـــذا الواقـــع يكشـــفكم ويفضـــحكمومحلتـــه، مهمـــا ادعيـــتم ألنفســـكم فهـــذا الواقـــع يكشـــفكم ويفضـــحكم
  أنا أحيل الشباب إىل كتب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة، ال يأخـذون مـنأنا أحيل الشباب إىل كتب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة، ال يأخـذون مـن  --حالحال

أشرطة فالن، وكتابات فالن، وإمنا يأخذوا العلم مـن مناهلـه األصـيلة، ويرجعـون إىل أشرطة فالن، وكتابات فالن، وإمنا يأخذوا العلم مـن مناهلـه األصـيلة، ويرجعـون إىل 
ال ســـيما ال ســـيما   --ورب الســـماءورب الســـماء--جلـــد جلـــد   --واهللاواهللا  ––العلمـــاء فيمـــا يشـــكل علـــيهم، وإن األمـــر العلمـــاء فيمـــا يشـــكل علـــيهم، وإن األمـــر 

ري لـــه، فالســـنة اآلن ُحتـــارب، وأهلهـــا حيـــاربون مبختلـــف ري لـــه، فالســـنة اآلن ُحتـــارب، وأهلهـــا حيـــاربون مبختلـــف واملشـــاكل بلغـــت حـــداً ال نظـــواملشـــاكل بلغـــت حـــداً ال نظـــ
وســـائل اإلعـــالم، ويف الكتـــب ويف األشـــرطة واالنرتنيـــت ويف كـــل مكـــان، ويصـــورون وســـائل اإلعـــالم، ويف الكتـــب ويف األشـــرطة واالنرتنيـــت ويف كـــل مكـــان، ويصـــورون 

م،  م خــوارج، !! بــل يكفــرو م، أهــل الســنة بــأ م خــوارج، !! بــل يكفــرو فــأي فتنــة أخبــث وأشــد علــى اإلســالم أهــل الســنة بــأ
أل اهللا واملسلمني مـن هـذه الفتنـة اخلطـرية الـيت ملئـت األرض واألجـواء والفضـاء فنسـ

  العافية.
ـم، والركـون  فنحن حنـذر الشـباب السـلفي مـن خمالطـة هـؤالء، واالسـتئناس 
إلـــيهم، فليعتـــربوا مبـــن ســـلف ممـــن كـــان يغـــرت بنفســـه ويـــرى نفســـه انـــه ســـيهدي أهـــل 
الضالل، ويردهم عن زيغهم وضالهلم؛ وإذا به يـرتنح ويتخـبط مث يصـرع يف أحضـان 

  أهل البدع.
يخ اإلسـالم، فأُنـاس مـن أبنـاء الصـحابة ملـا وقد مضـت جتـارب مـن فجـر تـار 

  ركنوا إىل ابن سبأ؛ وقعوا يف الضالل.
وأناس من أبناء الصحابة والتابعني ملا ركنـوا إىل املختـار بـن أيب عبيـد؛ وقعـوا 

  يف الضالل.
وأنـــاس ركنـــوا إىل كثـــري مـــن الـــدعاة السياســـيني الضـــالني ومـــن رؤوس البـــدع؛ 

  فوقعوا يف حبائل أهل الضالل.
ثريون وكثريون جداً، ولكن نذكر منهم قصة عمران بـن حطـان، كـان مـن وك

أهل السنة وهوي امرأة من اخلوارج، فأراد أن يتزوجها ويهديها إىل السنة، فتزوجهـا؛ 
فأوقعتـــــه يف البدعـــــة، قبحـــــه اهللا، وكـــــان يريـــــد أن يهـــــديها فضـــــل بســـــببها،وكثري مـــــن 

هــل األهــواء ألهــديهم فيقــع يف املنتســبني إىل املــنهج الســلفي يقــول: أنــا أدخــل مــع أ



  ١١

حبائلهم، عبد الرمحن بن ملجم، و عمران بن حطـان، كلهـم كـان ينتمـي إىل السـنة 
مث وقــع يف الضــالل، وأدى بعبــد الــرمحن بــن ملجــم  فجــوره إىل أن قتــل عليــاً، وأدى 

  بعمران بن حطان فجوره إىل أن مدح هذا القاتل نسأل اهللا العافية قال :
ا ******  إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا يا ضـربة من تقي ما   أراد 

  إين  ألذكره   حيناً  فأحسبه   ****** أوىف  الربية  عند    اهللا   ميزانا 
  ١أكرم بقوم بطون الطري قربهم******  مل خيلطوا دينهم بغياً  و عـدوانا

  إىل آخر  أبيات رديئة قاهلا يف مدح هذا اجملرم، بارك اهللا فيكم.
عبـــد الـــرزاق مـــن أئمـــة احلـــديث أن اخنـــدع بعبـــادة وزهـــد جعفـــر بـــن وحصـــل ل

  سليمان الضبعي، وأِنَس إليه؛ فوقع يف حبائل التشيع.
واخنــدع أبــو ذر اهلــروي راوي الصــحيح بروايــات، وهــو مــن أعــالم احلــديث، 
اخنــــدع بكلمــــة قاهلــــا الــــدارقطين  يف مــــدح البــــاقالين؛ فَجرَّتــــه هــــذه الكلمــــة يف مــــدح 

ــــة مــــن دعــــاة األشــــعرية؛ البــــاقالين ، إىل  أن وقــــع يف حبائــــل األشــــاعرة، وصــــار داعي
وانتشـــر بســـببه املـــذهب األشـــعري يف املغـــرب العـــريب، فأهـــل املغـــرب يأنســـون إليـــه، 
ويأتونــــه ويزورونــــه، ويبــــث فــــيهم مــــنهج األشــــعري، وهــــم قبلــــه ال يعرفــــون إال املــــنهج 

نـــيب عليـــه الصـــالة نســـأل اهللا العافيـــة كمـــا قـــال ال ١الســـلفي؛ فســـن هلـــم ســـنة ســـيئة ،
والسالم (( من دعى إىل هدًى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص مـن 
أجورهم شيئاً ومن دعى إىل ضاللة كان عليه من الوزر مثل أوزارهم إىل يـوم القيامـة 

  فنسأل اهللا العافية. ٢ال ينقص من أوزارهم شيئاً ))
وأمثالـه، وكـان مـن أعـالم والبيهقي اخندع ببعض أهل الضالل، كـابن فـورك  
  احلديث.
أنت جاهل وتثق بنفسك، وتغـرت بنفسـك، وأنـت مـا عنـدك علـم حيميـك؛  

  فأنت أوىل مئات املرات بالوقوع يف البدعة من هؤالء.

                                                                                                                      
  ٢١٥٢١٥//٤٤سري أعالم النبالء سري أعالم النبالء   ١١
  ٥٥٨٥٥٨//١٧١٧سري أعالم النبالء سري أعالم النبالء   ١١
  ٤١٤١  الصفحةالصفحة  //١١صحيح ابن ماجةصحيح ابن ماجة  ٢٢

  



  ١٢

و اخندع البيهقي بابن فورك فوقع يف األشعرية ، وكثري وكثري من النـاس، ويف 
ملـنهج السـلفي؛ وملـا اختلطـوا بأهـل هذا العصر أمثلـة كثـرية ممـن عرفنـاهم كـانوا علـى ا

 -البـــدع ضـــلوا؛ ألن أهـــل البـــدع اآلن  هلـــم أســـاليب، وهلـــم نشـــاطات، وهلـــم طـــرق 
فعرفـــوا اآلن  هـــذه األســـاليب  -ميكـــن ماكـــان يعرفهـــا الشـــياطني يف الوقـــت املاضـــي

وهــذه الطــرق وكيــف خيــدعون النــاس، فمــن أســاليبهم أنــك تقــرأ وتأخــذ احلــق وتــرتك 
لشــباب ال يعــرف احلــق مــن الباطــل، وال مييــز بــني احلــق والباطــل، الباطــل، كثــري مــن ا

فيقــع يف الباطــل يــرى أنــه حــق، ويــرفض احلــق يــرى أنــه باطــل، وتنقلــب عليــه األمــور، 
وكمـــا قـــال حذيفـــة رضـــي اهللا عنـــه (( إن الضـــاللة كـــل الضـــاللة أن تنكـــر مـــا كنـــت 

  تعرف، وتعرف ما كنت تنكر )) . 
لفي واملضمار السـلفي مـا شـاء اهللا مـا حتـس فرتى هذا سائر  يف امليدان الس

إال وقـــد اســـتدار املســـكني، فـــإذا بـــه حـــرب علـــى أهـــل الســـنة، وأصـــبح املنكـــر عنـــده 
معروفــــاً، واملعــــروف عنــــده منكــــراً، وهــــذه هــــي الضــــاللة كــــل الضــــاللة، فــــنحن حنــــذر 

  الشباب السلفي من االغرتار بأهل البدع والركون إليهم .
  فأنصح الشباب السلفي :

: أن يطلبــوا العلــم وأن جيالســوا أهــل اخلــري وأن حيــذروا أهــل الشــر، فــإن : أن يطلبــوا العلــم وأن جيالســوا أهــل اخلــري وأن حيــذروا أهــل الشــر، فــإن أوالً أوالً   
الرســـول الكـــرمي عليـــه الصـــالة والســـالم ضـــرب مـــثًال للجلـــيس الســـوء وآثـــاره الســـيئة، الرســـول الكـــرمي عليـــه الصـــالة والســـالم ضـــرب مـــثًال للجلـــيس الســـوء وآثـــاره الســـيئة، 
واجللــــيس اخلــــري وآثــــاره الطيبــــة، فقــــال: (( مثــــل اجللــــيس الصــــاحل واجللــــيس الســــوء،  واجللــــيس اخلــــري وآثــــاره الطيبــــة، فقــــال: (( مثــــل اجللــــيس الصــــاحل واجللــــيس الســــوء،  

ذيك، وإمــا أن تبتــاع منــه، ذيك، وإمــا أن تبتــاع منــه، كحامــل املســك ونــافخ الكــري، فحامــل املســك إمــا أن حيــكحامــل املســك ونــافخ الكــري، فحامــل املســك إمــا أن حيــ
يعـين أنـت رابـح  و مسـتفيد منـه علـى كـل حـال مـن يعـين أنـت رابـح  و مسـتفيد منـه علـى كـل حـال مـن   --وإما أن جتد منـه رحيـاً طيبـة، وإما أن جتد منـه رحيـاً طيبـة، 

األحوال، ال جتد منه إال اخلري، كالنخلة كلها خـري، وكلهـا نفـع كمـا هـو مثـل املـؤمن األحوال، ال جتد منه إال اخلري، كالنخلة كلها خـري، وكلهـا نفـع كمـا هـو مثـل املـؤمن 
واجلليس السوء كنافخ الكري إما أن حيرق ثيابك، وإما أن ال تسلم من دخانه )) واجلليس السوء كنافخ الكري إما أن حيرق ثيابك، وإما أن ال تسلم من دخانه ))   --
البــد الحــق بــك، والشــر ال بــد أن يلحــق بــك، جســيماً أو خفيفــاً، فــإذا  البــد الحــق بــك، والشــر ال بــد أن يلحــق بــك، جســيماً أو خفيفــاً، فــإذا  فــاألذى فــاألذى ١١

كــان البــد مــن الضــرر مــن جمالســة أصــحاب الســوء، فلمــاذا  حتــرص علــى جمالســتهم كــان البــد مــن الضــرر مــن جمالســة أصــحاب الســوء، فلمــاذا  حتــرص علــى جمالســتهم 
أنــذر، الرســول أنــذر، الرســول   َحــذَّر ، الرســول َحــذَّر ، الرســول   وخمــالطتهم مــا دليلــك علــى اجلــواز، الرســول وخمــالطتهم مــا دليلــك علــى اجلــواز، الرســول 
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   ا ، ونفـذوا توجيهـات ا ، ونفـذوا توجيهـات بـَنيَّ اخلطر فما هو عذرك ، و أئمة اإلسالم َحـذروا وأنـذرو بـَنيَّ اخلطر فما هو عذرك ، و أئمة اإلسالم َحـذروا وأنـذرو
الرســـول عليـــه الصـــالة والســـالم ، وتوجيهـــات القـــرآن الكـــرمي والســـنة،  فبـــأيِّ دليـــل الرســـول عليـــه الصـــالة والســـالم ، وتوجيهـــات القـــرآن الكـــرمي والســـنة،  فبـــأيِّ دليـــل 
ختـــالف مـــنهج أهـــل الســـنة واجلماعـــة، وتتحـــدى إخوانـــك الـــذين حيبـــون لـــك اخلـــري، ختـــالف مـــنهج أهـــل الســـنة واجلماعـــة، وتتحـــدى إخوانـــك الـــذين حيبـــون لـــك اخلـــري، 

  وخيافون عليك من الوقوع يف الشر.وخيافون عليك من الوقوع يف الشر.
هج فأنــا أنصـــح  الشــباٍب الســـلفي أينمــا كـــانوا، وأينمــا نزلـــوا، أن يدرســوا مـــن

ـم أهـل النصـح،  السلف، وأن يعرفوا قـْدر أهـل السـنة واجلماعـة، وأن يـدركوا فـيهم أ
يتحقــق فــيمن يأخــذ بقــوهلم أو خيــالفهم، فمــن  -واهللا –وأهــل اخلــربة، ومــا يقولونــه 

خـــالفهم؛ فالغالـــب عليـــه الوقـــوع يف الباطـــل، والوقـــوع يف الشـــر، ومـــن اســـتفاد مـــنهم 
  عدهلا شيء.َسِلَم وجنى،والسالمة والنجاة ال ي

وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب السـختياين ، وابـن سـريين، وجماهـد، 
وغـــــريهم، ال يطيقـــــون أن يســـــمعوا كلمـــــة أو نصـــــف كلمـــــة مـــــن أهـــــل الباطـــــل، وال 
يســمحون لــك أن تنــاظر أهــل البــدع؛ ألن املنــاظرة جتــرك إىل الوقــوع يف الفتنــة، فهــم 

  اب أن يستفيدوا:أهل خربة، وأهل ذكاء، وأهل نصح، فأوصي الشب
  : من كتاب اهللا .: من كتاب اهللا .أوالً أوالً 
  ..  : من سنة رسول اهللا : من سنة رسول اهللا ثانياً ثانياً 
: مــــن توجيهــــات ومواقــــف الســــلف الصــــاحل ، بــــدأً بالصــــحابة، وعلــــى : مــــن توجيهــــات ومواقــــف الســــلف الصــــاحل ، بــــدأً بالصــــحابة، وعلــــى ثالثــــاً ثالثــــاً 

رأسـهم عمــر، اخلليفــة الراشـد، وعلــي بــن أيب طالـب، رضــوان اهللا علــيهم ، وعبــد اهللا رأسـهم عمــر، اخلليفــة الراشـد، وعلــي بــن أيب طالـب، رضــوان اهللا علــيهم ، وعبــد اهللا 
اهللا علـــيهم مجيعـــاً، اهللا علـــيهم مجيعـــاً، ابـــن عبـــاس، وجـــابر بـــن عبـــد اهللا، و عبـــد اهللا بـــن عمـــر، رضـــوان ابـــن عبـــاس، وجـــابر بـــن عبـــد اهللا، و عبـــد اهللا بـــن عمـــر، رضـــوان 
  ونذكر لكم مواقف بعضهم؛ ألن الوقت ال يتسع الستقصائهم .ونذكر لكم مواقف بعضهم؛ ألن الوقت ال يتسع الستقصائهم .

أمـا عمــر، فقصـته مــع صـبيغ بــن عسـل مشــهورة و معروفـة، إذ كــان يقــذف  
بــبعض الشــبهات يف أوســاط النــاس؛ فاســتدعاه عمــر، وضــربه ضــرباً شــديداً، وأودعــه 

ن، مث يف الثالثـة قـال: يف السجن، مث استدعاه مرًة أخرى، وضـربه، وأودعـه يف السـج
يــا أمـــري املـــؤمنني، إن أردت قتلــي فأحســـن قتلـــيت، وإن أردت أن خيــرج مـــا يف رأســـي 
جرانـه،  فواهللا لقد خرج، فلم يأمن جانبه أبداً، بعد كل هذا نفاه إىل العـراق، وأمـر 
فهذه عقوبة بسبب هذه الشبهات الذي كان يقـذفها يف أوسـاط النـاس، إذا ِقسـَتها 

 تنتشر من أخف الناس بدعة جتد البون الشاسـع بـني مـا عنـد صـبيغ ومـا بالبدع اليت
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عنـــد هـــؤالء املتـــأخرين مـــن الضـــالالت؛ ألن هـــذه أخطـــر وأشـــد بكثـــري وكثـــري، وهلـــا 
  على كل املستويات . -مع األسف الشديد -دعاة، وهلا نشاطات

وأما علي بن أيب طالـب، فيكفـي أنـه قـَتَـل اخلـوارج، الـذين قـال فـيهم رسـول 
: شر اخللق واخلليقـة، شـر مـن حتـت أدمي السـماء، ويف هـذا الوقـت بـزغ قـرن   اهللا

اخلــوارج يف غايــة العنــف، ويف غايــة الشــدة، وهلــم مــن الوســائل واإلعــالم والــدعايات 
واألعمال والفتك ماال يعلمهـا إال اهللا تبـارك وتعـاىل؛ فكيـف يـأنس املسـلم الصـادق 

مبن هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه إىل من حيب هؤالء ويواليهم؛ وكيف يثق 
  من األمة .

وأما عبد اهللا بن عباس فله كالم شديد يف أهل القـدر رضـي اهللا عنـه، منهـا 
قــال إئتــوين بواحــد مــنهم حــىت أعــض أنفــه، حــىت أجدعــه، أو كمــا قــال، يعــين هكــذا 

  سيتعامل مع أهل البدع. 
ن أن ال قـدر، قـال: أبلغهـم ابن عمر ملَّا بلغه أن قومـاً يتقفـرون العلـم ويقولـو 

ــم مــين بُــرءاء، مل يفــتح ملــف وحتقيقــات وإىل آخــره كمــا يفعــل  أنــين مــنهم بَــراء، وأ
اآلن أهــل البــدع، يقــذفون النــاس ظلمــاً وعــدواناً، فــإذا ثبــت لــك شــيء مــن ضــالهلم 
وتكلمت وحذرت منه قالوا: ما يتثبت ، نعوذ باهللا من اهلوى ولـو يـأيت ألـف شـاهد 

ا ، ألــف شــاهد عــدل، علــى ضــال مــن ضــ م ، بــل يســقطو الهلم ال يقبلــون شــهاد
على ضال من ضالَّهلم ال يقبلون شهادته؛ فضيعوا اإلسالم وضيعوا شباب اإلسالم 

  ذه األساليب املاكرة نسأل اهللا العافية .
ابن عمر ملا أخـربه واحـد، و الثـاين يسـمع فقـط؛ صـدقه ألنـه مـؤمن، عـدل، 

خبــار العــدول، مــن قواعــده أخبــار العــدول، فــإذا نقــل لــك وثقــة، وديننــا يقــوم علــى أ
اإلنســان العــدل كالمــاً فاألصــل فيــه الصــحة، وجيــب أن تبــين عليــه األحكــام، وحــذر 
اهللا مــن خــرب الفاســق، فــإذا إنســان معــروف بالفســق وجــاءك خبــرب ال تكذبــه، تـَثََّبــت؛ 

ثَّبَـت ال بـأس، ألن هناك  احتماًال أن  يكـون هـذا الفاسـق يف هـذا اخلـرب صـادق،  تَـ 
أمـــا اآلن العـــدل تلـــو العـــدل، والعـــدل تلـــو العـــدل يكتـــب ويشـــهد مـــا يُقبـــل كالمـــه، 
ويَنقل كالم الضال باحلروف ما تقبل شـهادته، يقولـون حاقـد، فهـذه مـن األسـاليب 

ال يعرفها اخلـوارج، وال   -نسأل اهللا العافية -عند أهل البدع و الفنت يف هذا الوقت
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دع يف األزمـــــان املاضـــــية، وجـــــاءوا لألمـــــة بأســـــاليب وقواعـــــد الـــــروافض، وال أهـــــل البـــــ
مــا يبقــى مــن الــدين شــيء،  –واهللا –ومنــاهج وفــنت ومشــاكل وأســاليب؛ إذا مجعتهــا 

إذا مجعـت أســاليبهم وقواعــدهم ال يُبقــون مــن اإلسـالم شــيئاً، ومنهــا  أخبــار العــدول 
ا، ومــنهج الســلف يف نقــد أهــل البــدع يســقطونه بطــ رق خبيثــة، يريــدون أن  يســقطو

ــــذا  يســــموها بالعــــدل واملوازنــــة بــــني الســــيئات واحلســــنات إىل أخــــره، وإذا أخــــذت 
املـــنهج صـــار  أئمتنـــا كلهـــم فاســـقني، غـــري عـــدول، ظـــاملني، َفَجـــَرة علـــى هـــذا املـــنهج 

  اخلبيث.
الشـــاهد أنَّـــا كمـــا ذكرنـــا غـــري مـــرة أن اهللا حـــذرنا مـــن أهـــل البـــدع، وبـــني أن الشـــاهد أنَّـــا كمـــا ذكرنـــا غـــري مـــرة أن اهللا حـــذرنا مـــن أهـــل البـــدع، وبـــني أن 

ــ  مقاصــدهم ســيئة، والرســول مقاصــدهم ســيئة، والرســول  ــأكَّ َد ذلــك وحــذر مــنهم، حــذر مــنهم عليــه الصــالة  َد ذلــك وحــذر مــنهم، حــذر مــنهم عليــه الصــالة  أكَّ
والســالم، َفِهــَم الســلف مــن هــذه النصــوص ومــن غريهــا الكثــري والكثــري، فهمــوا منهــا والســالم، َفِهــَم الســلف مــن هــذه النصــوص ومــن غريهــا الكثــري والكثــري، فهمــوا منهــا 
ـــبهم،  ـــوا ذلـــك يف كت ـــبهم، املواقـــف الســـليمة والصـــحيحة مـــن أهـــل البـــدع والضـــالل، وَدوَّن ـــوا ذلـــك يف كت املواقـــف الســـليمة والصـــحيحة مـــن أهـــل البـــدع والضـــالل، وَدوَّن

جهـاد، جهـاد،   وقالوا إن املبتدع ال غيبة له، وأنـه جيـب التحـذير منـه، وأن حماربـة أهـل البـدعوقالوا إن املبتدع ال غيبة له، وأنـه جيـب التحـذير منـه، وأن حماربـة أهـل البـدع
وهو أفضل من الضرب بالسيوف ملاذا ؟ ألن هذا يفسد الدين مباشـرة، هـذا يفسـد وهو أفضل من الضرب بالسيوف ملاذا ؟ ألن هذا يفسد الدين مباشـرة، هـذا يفسـد 
الــدين، الفاســد يفســد الــدين، الفاســق معــرتف بأنــه منحــرف، وأنــه خمــالف للــدين، الــدين، الفاســد يفســد الــدين، الفاســق معــرتف بأنــه منحــرف، وأنــه خمــالف للــدين، 
وُحيدِّث نفسه بالتوبـة، أمـا هـذا ال، هـذا يُفسـد الـدين، ويفسـد النـاس، هلـذا نـرى أن وُحيدِّث نفسه بالتوبـة، أمـا هـذا ال، هـذا يُفسـد الـدين، ويفسـد النـاس، هلـذا نـرى أن 

م وعلماء السوء منهم أشدَّ من حماربته اهللا تبارك وتعاىل حارب أحبار اليهاهللا تبارك وتعاىل حارب أحبار اليه م وعلماء السوء منهم أشدَّ من حماربته ود ورهبا ود ورهبا
للحكـــام والطغـــاة اجلبـــابرة ملـــاذا ؟ ألن أولئـــك ضـــالهلم وفســـادهم معـــروف وواضـــح للحكـــام والطغـــاة اجلبـــابرة ملـــاذا ؟ ألن أولئـــك ضـــالهلم وفســـادهم معـــروف وواضـــح 
للناس، لكن هؤالء يلبسون احلق  بالباطل، كما قال تبارك وتعاىل{مل تلبسون احلـق للناس، لكن هؤالء يلبسون احلق  بالباطل، كما قال تبارك وتعاىل{مل تلبسون احلـق 

  ،وهـــذا حـــال أهـــل البـــدع عنـــدهم،وهـــذا حـــال أهـــل البـــدع عنـــدهم١١}}٧١٧١بالباطـــل وتكتمـــون احلـــق وأنـــتم تعلمـــون بالباطـــل وتكتمـــون احلـــق وأنـــتم تعلمـــون 
شــيء مــن احلــق أو شــيء مــن الضــاللة يلبســونه بشــيء مــن احلــق حــىت يــروج، طــرق شــيء مــن احلــق أو شــيء مــن الضــاللة يلبســونه بشــيء مــن احلــق حــىت يــروج، طــرق 
مـاكرة، فــاهللا ســبحانه وتعـاىل أعلــم بعبــاده، تـراه كــم صــب مـن اللــوم والــذم والتحــذير مـاكرة، فــاهللا ســبحانه وتعـاىل أعلــم بعبــاده، تـراه كــم صــب مـن اللــوم والــذم والتحــذير 
م أفسدوا دين اهللا، وهـذا شـأن أهـل  م أفسدوا دين اهللا، وهـذا شـأن أهـل والطعن لليهود وعلمائهم وللنصارى ملاذا ؟ أل والطعن لليهود وعلمائهم وللنصارى ملاذا ؟ أل

 تبـارك وتعـاىل إىل اليهـود والنصـارى،  تبـارك وتعـاىل إىل اليهـود والنصـارى، البدع وهلم حظ من هذا الذم الـذي يوجهـه اهللالبدع وهلم حظ من هذا الذم الـذي يوجهـه اهللا
(( لتتـبعن سـنن مـن كـان قـبلكم حـذو القـذة بالقـذة، حـىت (( لتتـبعن سـنن مـن كـان قـبلكم حـذو القـذة بالقـذة، حـىت   والدليل قـول الرسـول والدليل قـول الرسـول 
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فقـــد وقـــع أهـــل البـــدع يف هـــذا الشـــر، وتـــابعوا فقـــد وقـــع أهـــل البـــدع يف هـــذا الشـــر، وتـــابعوا   ٢٢لـــو دخلـــوا جحـــر ضـــب لـــدخلتموه))لـــو دخلـــوا جحـــر ضـــب لـــدخلتموه))
اليهــود يف التأويــل ويف التحريــف ويف الكــذب ويف نشــر الباطــل والدعايــة يف الباطــل، اليهــود يف التأويــل ويف التحريــف ويف الكــذب ويف نشــر الباطــل والدعايــة يف الباطــل، 

يف كـــل هـــذه األشـــياء، فالشـــبه قويـــة جـــداً بيـــنهم وبـــني هـــؤالء، وقـــد أخـــرب يف كـــل هـــذه األشـــياء، فالشـــبه قويـــة جـــداً بيـــنهم وبـــني هـــؤالء، وقـــد أخـــرب   شـــاركوهمشـــاركوهم
م.   الرسول الرسول  م. أن هؤالء سيتابعو   أن هؤالء سيتابعو

فــنحن عــل كــل حــال بعــد هــذا كلــه ننصــح الشــباب الســلفي أن يُقبلــوا علــى فــنحن عــل كــل حــال بعــد هــذا كلــه ننصــح الشــباب الســلفي أن يُقبلــوا علــى 
طلب العلم، وأن حيرصوا على معاشرة الصاحلني، وأن حيـذروا كـل احلـذر مـن خمالطـة طلب العلم، وأن حيرصوا على معاشرة الصاحلني، وأن حيـذروا كـل احلـذر مـن خمالطـة 

، وهـــذه النصـــيحة أرجــو أن تلقـــى آذانــاً صـــاغية مـــن ، وهـــذه النصـــيحة أرجــو أن تلقـــى آذانــاً صـــاغية مـــن أهــل البـــدع وأهــل الشـــبه والفــنتأهــل البـــدع وأهــل الشـــبه والفــنت
إخواننــا طــالب احلــق وأهــل احلــق، ونســأل اهللا أن ينفعنــا وإيــاهم، وأن جيعلنــا وإيــاهم إخواننــا طــالب احلــق وأهــل احلــق، ونســأل اهللا أن ينفعنــا وإيــاهم، وأن جيعلنــا وإيــاهم 

الــذين الــذين   مــن الــذين يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، وأن جيعلنــا مــن أتبــاع حممــدمــن الــذين يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، وأن جيعلنــا مــن أتبــاع حممــد
الــدعاء . الــدعاء .     يـُـؤثِرون طاعتــه واتباعــه علــى كــل أمــر مــن أمــور احليــاة هــذه، إن ربنــا مسيــعيـُـؤثِرون طاعتــه واتباعــه علــى كــل أمــر مــن أمــور احليــاة هــذه، إن ربنــا مسيــع

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم . وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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