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احلمد هلل عامل الغيب والشهادة، اخلبري بدقيق أمور عباده وجليلها، والصالة والسالم عىل عبده ورسوله 

 .حممد، وعىل أزواجه وذريته وأصحابه، وعىل كل من هو به مقتد، وبسنته عامل وذاب مدافع

 : -سدد اهلل أفهامكم وقوى مدارككم  -ء النبهاء أهيا اإلخوة النبال أما بعد،

فهذا جزء صغري حجمه، قليلة أوراقه، يسرية قراءته، إال أنه كبري القدر، كثري النفع، عميق املعنى، طيب 

، العاقبة، بالغ النصح، حسن التسديد، مجعته من كالم إمام كبري، وعامل جهبذ، وفقيه نحرير، وناقد بصري

امة حممد بن صالح وداعية إىل السنة واحلديث، جليل مشهور، طيب وقور، أال وهو الشيخ العالمة ا لفهَّ

 . -رمحه اهلل  -العثيمني 

وقد قربته منكم فجعلته يف وقفات عدة، تسهياًل للفهم، وتقريبًا للمعنى، وتيسريًا لإلملام، وعنونت لكل 

 .وح، ويقوي الضبطوقفة بام يدل عليه الكالم، ويزيد يف الوض

وأسأل يل ولكم النفع الراسخ به، وزيادة البصرية، وتسديد الفهم، وقوة احلجة، وحسن املحجة، والثبات 

 .عىل احلق، والتوايص به، إن ريب سميع جميب، وعىل كل يشء قدير

 :هذه الوقفات -بارك اهلل لكم  -فدونكم 

 

 ارعقفة األوىل

رطلبة من أهل اربد  ومن عنده أفكار خمارفة ملنهج ارسلف ارصارح عن ارتحذيص يف املمجارس وبن يفعف ا

 وأنه واجب ومن ارنصيحة وريس من ارغيبة

 :  (021:رقم) "رقاء ارباب املفتعح"يف  -رمحه اهلل  -إذ قال 

الكالم يف أهل البدع ومن عندهم أفكار غري سليمة أو منهج غري مستقيم، هذا من النصيحة، وليس من ))

فعلينا أن ، فإذا رأينا أحدًا مبتدعًا ينرش بدعته، بل هو من النصيحة هلل ولكتابه ولرسوله وللمسلمني ،الغيبة

وإذا رأينا شخصًا عنده أفكار ختالف ما كان عليه السلف، فعلينا ، نبني أنه مبتدع، حتى يسلم الناس من رشه

معني عواقبه سيئة، علينا أن نبني ذلك حتى وإذا رأينا إنسانًا له منهج ، أن نبني ذلك حتى ال يغرت الناس به

وهذا من باب النصيحة هلل ولكتابه ورسوله وألئمة واملسلمني وعامتهم، وسواء كان ، يسلم الناس من رشه

وما دمنا نخشى من انتشار هذه ، الكالم يف أهل البدع فيام بني الطلبة أو يف املجالس األخرى فليس بغيبة
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 ((.بذلك أن نبني حتى ال يغرت الناس ا املنهج املخالف ملنهج السلف جيب عليناالبدعة أو هذا الفكر أو هذ

 اهـ

 : (باب ارنصيحة 090-2/091) "رشح رياض ارصاحلن"تابه يف ك -رمحه اهلل  -وقال 

الذب عن رشيعته ومحايتها، فالذب عنها بأن ال  -صىل اهلل عليه وسلم  -ومن النصيحة لرسول اهلل ))

والذب عنها بأن ال يزيد فيها أحد ما ليس منها، فتحارب أهل البدع القولية والفعلية  ينتقصها أحد،

صىل اهلل عليه  -حد، كلها ضاللة، كام قال الرسول والعقدية، ألن البدع كلها باب واحد، كلها حقل وا

ف هدي النبي ال يستثنى من هذا بدعة قولية وال فعلية وال عقدية، كل ما خال (كل بدعة ضالرة):  -وسلم 

 اهلل مل فهو بدعة، فمن النصيحة لرسول، وما جاء به يف العقيدة أو القول أو يف الع - عليه وسلم صىل اهلل -

أن حتارب أهل البدع بمثل ما حياربون به السنة، إن حاربوا بالقول فبالقول، وإن  -صىل اهلل عليه وسلم  -

 اهـ ((. صىل اهلل عليه وسلم  من النصيحة لرسول اهلل حاربوا بالفعل فبالفعل، جزاًء وفاقًا؛ ألن هذا 

 : (5/300) "ارضياء ارالمع من اخلطب اجلعامع" يف كتابه -رمحه اهلل  -وقال 

فاحذروا الغيبة والنميمة أهيا املسلمون، فإن هبام فساد الدين والدنيا، وتفكك املجتمع، وإلقاء العداوة ))

ومها بضاعة كل بطال، وإضاعة الوقت بالقيل والقال، ولكن إذا كان  والبغضاء، وحلول النقم والبالء،

املقصود نصيحة اخللق وحتذيرهم من أهل السوء، فال حرج يف ذلك، فإذا رأيت شخصًا ينرش أفكارًا هدامة 

مة، أو يبث أخالقًا سيئة، أو يشيع تشكيكًا بني املسلمني يف دينهم، فذكرته بام فيه حتذيرًا من رشه، ونصحًا لأل

 اهـ  ((. ذلك، بل ربام يكون واجبًا عليكومحاية للدين، فال حرج عليك يف

يف أثناء اركالم عن هني بعضهم من ارتحذيص من أحد ( 99 رقم) "رقاء ارباب املفتعح"يف  - رمحه اهلل -وقال 

 : املنحصفن عن جادة ارسلف ارصارح أهل ارسنة واحلديث

الناس، وينرش معايب العلامء، ومعايب والة األمور، إذا كان ِذكرنا له عىل هذا الرجل الذي يثري الفتنة بني ))

سبيل النصيحة، وحتذير الناس منه، فهذا خري، وهو مما يتقرب به العبد إىل ربه، والناهي عن ذلك أي عن 

 اهـ ((.هي عن اخلري، وناهيًا عن النصيحةالتحذير من هذا الرجل نا
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 ارعقفة ارثانية

علم املبتد  من يفعف املتعلون وأنه من هدي ارسلف، وأنه ينبغي أن يطصدوا عن املمجتوع عن طصد أهل ار

 كله ويضيق عليهم ارنطاق حتى ال تنترش بدعهم

 : (201-229أو ص 229-222ص) "ارينيةرشح ارعقيدة ارسف"يف  -رمحه اهلل  -إذ قال 

 {ارصمحن عىل ارعصش استعى}يا أبا عبد اهلل  :سئل وهو يف جملسه فقال له قائل -رمحه اهلل  -فإن مالكًا ))

استوى كيف استوى؟ فأطرق رمحه اهلل برأسه حتى عاله العرق من شدة وقع السؤال عىل قلبه، ثم رفع 

يا هذا االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإليامن به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما : رأسه وقال

 .فأخرج أراك إال مبتدعًا، ثم أمر به

وهكذا ينبغي ألهل العلم إذا رأوا يف صفوفهم مبتدعًا أن يطردوه عن صفوفهم، ألن املبتدع وجوده يف أهل 

 .السنة رش، ألن البدعة مرض كالرسطان ال يرجى برؤه إال أن يشاء اهلل

هل البدع، ألن أهل حيتمل أنه أراد إال مبتدعًا هبذا السؤال أو إال مبتدعًا إال أنك من أ .(إال مبتدعا  ): قوله

البدع هم الذين يكون دينهم عن املشتبهات من أجل التشويش عىل الناس، وأيًا كان املعنى فهو يدل عىل أن 

من هدي السلف طرد املبتدعني عن صفوف املتعلمني، وهكذا ينبغي أن يطردوا عن املجتمع كله، وأن 

نسان حر، نعم هو حر لكن يف حدود الرشع، إن اإل: يضيق النطاق عليهم حتى ال تنترش بدعهم، وال يقال

تقتضيه  أما إذا خالف الرشع فإنه جيب أن يضيق عليه، ويبني له احلق، فإن رجع إليه فذاك، وإال عومل بام

 اهـ ((.بدعته من تكفري أو تفسيق

 : (091-029ص) "حلية طارب ارعلم"يف رشحه عىل كتاب  -رمحه اهلل  -وقال 

يطردوه من املجالس، وللشيخ أن يطرد يف جملسه ما دون ذلك، إذا رأى من ، فنعم :أما طرده من املجالس))

، وبحيث يعتدون عىل الشيخ وال هيابونه وحيتقرونه، أحد من الطلبة أنه يريد أن يفسد الطلب عند زمالئه

 .ألن هذا يعترب ماذا؟ مفسدة، فيطرد، فله أن يطرده

يسألون ، ألن الذين يسألون عن مثل هذا هم املبتدعة (مبتدعا  إال  ما أراك): قال -رمحه اهلل  -واإلمام مالك 

 أخربين كيف استوى؟ كيف استواؤه؟ :يقولون، كيف استوى؟ حيرجون بذلك أهل السنة

 .أن اهلل أخربنا أنه قد استوى عىل العرش، ومل خيربنا كيف استوى: واجلواب عن ذلك سهل
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 .عنا؟ أبداً وهل نعلم كيفية يشء مل نعلم به وهو غائب 

لكن هل تعرف كيفية هذا ، فقد علمت أنه بنى بيتًا، وتعرف كيف بناء البيت، إين بنيت بيتاً : لو قال لك قائل

 يت؟ وما فيه من احلَُجر والُغرف؟الب

 ((.نا عنها، ومل ُنْخرَب عن كيفيتها، أخرب -عز وجل  -كنت مل تشاهده، وهكذا صفات اهلل ال، إذا : اجلواب

 اهـ

 

 ة ارثارثةارعقف

عن ارتحذيص من امليت املبتد  وعدم سرت ما يظهص عليه من عالمات سعء اخلامتة عند تغسيله ريحذر ارناس 

 من دععته وينفصوا عنه وال يغرتوا به

حتصيم سب األمعات بغري : باب 200-2/201) "رشح رياض ارصاحلن"يف كتابه  -رمحه اهلل  -إذ قال 

 : (حق ومصلحة رشعية

باب حتريم سب األموات بغري حق أو مصلحة : "رياض الصاحلني"يف كتاب  - رمحه اهلل - املؤلف قال)) 

 .رشعية

األموات من املسلمني، أما الكافر فال حرمة له إال إذا كان يف سبه إيذاء لألحياء من أقاربه : يعني (األمعات)

بغري ):  -رمحه اهلل  -وهذا هو معنى قول املؤلف  فال يسب، وأما إذا مل يكن هناك رضر فإنه ال حرمة له،

 . (حق

 .ألن لنا احلق أن نسب األموات الكافرين الذين آذوا املسلمني وقاتلوهم وحياولون أن يفسدوا عليهم دينهم

أو مصلحة رشعية، مثل أن يكون هذا امليت صاحب بدعة ينرشها بني الناس، فهنا من املصلحة أن نسبَّه، 

ر منه،  اهـ ((.ومن طريقته، لئال يغرت الناس به ونحذِّ

 ( : 299-5/292) "اررشح املوتع عىل زاد املستقنع"يف كتابه  - رمحه اهلل -وقال 

عىل غاسل امليت سرت ما رآه من امليت إن مل يكن : أي (اسل سرت ما رآه إن مل يكن حسنا  وعىل ارغ): قوله))

والعياذ  -عنوية، فقد يرى إما من الناحية اجلسدية، وإما من الناحية امل حسنًا، فربام يرى منه ما ليس بحسن،

إين رأيت وجهه مظلاًم، : وجهه مظلاًم متغريًا كثريًا عن حياته، فال جيوز أن يتحدث إىل الناس، ويقول - باهلل
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متبساًم فهذا ألنه إذا قال ذلك ظن الناس به سوءًا، وقد يكون وجهه مسفرًا حتى إن بعضهم ُيرى بعد موته 

ال يسرته، أما السيئ من الناحية اجلسدية، فإن امليت قد يكون يف جلده أشياء من التي تسوؤه إذا اطلع الناس 

ص  }: عليها، كام قال اهلل تعاىل يف قصة موسى ْ عء  َتخ رْيِ س  اءخ ِمْن غخ ْيضخ قد يكون فيه برص يكره أن يطلع : أي {ْج بخ

واهلل  -لون اجللد ببقع سوداء، والظاهر  رأيت فيه برصًا، وقد يتغري: يقول الناس عليه، فال جيوز لإلنسان أن

 .أهنا دموية، فال يذكرها للناس بل جيب أن يسرتها -أعلم 

إال إذا كان صاحب بدعة، وداعية إىل بدعته، ورآه عىل وجٍه مكروه، فإنه ينبغي أن يبني ذلك : قال العلامء

البدعة، ألن الناس إذا علموا أن خامتته عىل هذه احلال، فإهنم ينفرون من حتى حيذر الناس من دعوته إىل 

منهجه وطريقه، وهذا القول ال شك قول جيد وحسن، ملا فيه من درء املفسدة التي حتصل باتباع هذا املبتدع 

 اهـ ((.مبدأ هّدام كالبعثيني واحلداثينيالداعية، وكذا لو كان صاحب 

 

 ارعقفة ارصابعة

 ح باسم املبتد  وعدم ذكص حماسنه عند ارصد عليه وارتحذيص منه ومن بدعه وضالالته عن ارترصي

 :  (020:رقم) "رقاء ارباب املفتعح"يف  -رمحه اهلل  -إذ قال 

ب وأما من أراد النصح والتحذير من بدعته وخطره فال يذكر احلسنات، ألنه إذا ذكر احلسنا)) ت فهذا يرغِّ

 ((.الناس باالتصال به

فمثاًل إذا إنسان ابتدع بدعة وأردنا أن نتكلم نحذر من البدعة فإنا نذكره وال بأس، وإن كان قد )) :قالثم 

 ((.يكون من املصلحة أال ُيذكر باسمه

كام يف  ذكر أسامء معينة بأشخاصهم يف مقام النصح، -عليه الصالة والسالم  -الرسول )) :ثم زاد فقال

 -صىل اهلل عليه وسلم  -عاوية وأسامة بن زيد فذكر النبي حديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها أبو جهم وم

ومل يذكر حماسنهام، مع أن  (انكحي أسامة): عن أيب جهم وعن معاوية ما يقتيض أال تتزوجهام، وقال

 اهـ (.(كت عن ذلك، ألن املقام يقتيض هذاحماسنهام ال شك أهنا كثرية، لكنه س
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 ارعقفة اخلامسة

عن تأكد طلب ارعلم اررشعي إذا ارشأبت أعناق اربد  ومل جيد املبتد  من يصدعه بارربهان ارصحيح وأنه قد 

يكعن أوجب وأوىل من اجلهاد بارسالح بل من أوجب ارعاجبات يف مثل هذه احلارة وعظم حاجة ارناس 

 رلعلامء رصد كيد املبتدعن وسائص أعداء اهلل

 : (505-09/503) "جموع  فتاويه ورسائله" كام يف -رمحه اهلل  -إذ قال 

ومن اجلهاد يف سبيل اهلل طلب العلم الرشعي، بل قد يكون أوجب وأوىل من اجلهاد بالسالح، السيام إذا ))

ارشأبت أعناق البدع، وظهرت الغوغاء يف الفتاوى، وارتكب كل إنسان رأيه، وإن كان قارصًا يف علمه، 

ن هذه بلية عظيمة أن يبدأ ظهور البدع يف املجتمع، وال جيد املبتدع من يردعه عن بدعته بالربهان أل

الصحيح، أو أن تكثر الفتاوى التي تصدر من قارص، أو مقرص، إما من قارص يف علمه، أو مقرص يف التحري 

يكون لدينا علم تام وطلب احلق، ففي مثل هذه احلال يكون طلب العلم من أوجب الواجبات، والبد أن 

 .راسخ ندفع به الشبهات، ونحقق به املسائل واألحكام الرشعية، حتى ال يضيع الرشع، ويتفرق الناس

فلو جاءنا رجل ليس عنده مال وهو قادر عىل التكسب  إذن فطلب العلم الرشعي من اجلهاد يف سبيل اهلل،

لكنه يريد أن يتفرغ لطلب العلم الرشعي فإنه جيوز أن نعطيه من الزكاة ليتوفر له الوقت فنعطيه ما يقوم 

 اهـ. ((ا فقطبكفايته من املالبس واألكل والرشب والسكن والكتب الالزمة التي حيتاج إليه

 : (باب املمجاهدة 55-2/55) "رشح رياض ارصاحلن"يف كتابه  -رمحه اهلل  -وقال 

 .قسم بالعلم والبيان، وقسم بالسالح: أما جماهدة الغري فإهنا تنقسم إىل قسمني))

أما من جماهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمى باإلسالم وليس من املسلمني، مثل املنافقني وأهل البدع 

ن أن نجاهدهم بالسالح، ألهنم يتظاهرون باإلسالم، وأهنم معنا، املكفرة وما أشبه ذلك، فإن هؤالء ال يمك

عليهم  يا أهيا ارنبي جاهد اركفار واملنافقن واغلظ}: ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان، قال اهلل تعاىل

 .، فجهاد الكفار يكون بالسالح، وجهاد املنافقني يكون بالعلم والبيان{ومأواهم جهنم وبئس املصري

يعلم بأن يف أصحابه منافقني، ويعلمهم بأعياهنم، ولكنه ال  -عليه الصالة والسالم  -ن الرسول وهلذا كا

 (.ث ارناس بأن حمودا  يقتل أيحابهال يتحد): يقتلهم، واستؤذن يف قتلهم فقال
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م فكذلك الذين ينضوون حتت لواء اإلسالم من أهل البدع ال نقاتلهم بالسالح، لكننا نقاتلهم بالعل

والبيان، وهلذا كان واجبًا عىل شباب األمة اإلسالمية أن يتعلموا العلم عىل وجه راسخ ثابت ال عىل وجه 

سطحي كام يوجد يف كثري من بيوت العلم، حيث يتعلمون علاًم سطحيًا ال يرسخ بالذهن، علاًم يقصد به 

لم الذي يرسخ يف القلب، ويكون اإلنسان أن حيصل عىل بطاقة أو شهادة فقط، ولكن العلم احلقيقي هو الع

كامللكة لإلنسان، حتى إن اإلنسان الذي يوفق هلذا النوع من العلم جتده ال يكاد تأتيه مسألة من املسائل إال 

عرف كيف خيرجها عىل األدلة من الكتاب والسنة والقياس الصحيح، فالبد من علم راسخ، والناس اليوم 

العلم، ألن البدع بدأ يفشوا ظالمها يف بلدنا هذه، بعد أن كانت نزهية يف عرصنا حمتاجون إىل هذا النوع من 

منها، لكن نظرًا النفتاحنا عىل الناس، وانفتاح الناس علينا، وذهاب بعضنا إىل بالد أخرى، وجميء آخرين 

العلم  إىل بالدنا ليسوا عىل عقيدة سليمة، بدأت البدع تظهر، ويفشوا ظالمها، وهذه البدع حتتاج إىل نور من

ييضء الطريق حتى ال يصيب بالدنا ما أصاب غريها من البدع املنكرة العظيمة التي قد تصل إىل الكفر 

 .والعياذ باهلل

فالبد من جماهدة أهل البدع وأهل النفاق بالعلم والبيان، وبيان بطالن ما هم عليه، باألدلة املقنعة من كتاب 

هلم بإحسان وأئمة ل السلف الصالح من الصحابة والتابعني اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم وأقوا

 اهـ (.اهلدى من بعدهم

 : (01-29و22ص ) "رعلمكتاب ا": ع بعنعانكام يف كتاب ره طب -رمحه اهلل  -وقال 

 : ....طالب العلم البد له من التأدب بآداب، نذكر منها))

 .الدفاع عن الرشيعة: األمر الثالث

أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الرشيعة، ألن الكتب ال يمكن أن تدافع عن الرشيعة، وال يدافع عن 

الرشيعة إال حامل الرشيعة، فلوا أن رجالً من أهل البدع جاء إىل مكتبة حافلة بالكتب الرشعية فيها ما ال 

د عليه، لكن إذا تكلم عند شخص حييص من الكتب، وقام يتكلم ببدعة ويقررها فال أظن أن كتابًا واحدًا ير

 .من أهل العلم ببدعته ليقررها، فإن طالب العلم يرد عليه ويدحض كالمه بالقرآن والسنة

فعىل طالب العلم أن ينوى بطلب العلم الدفاع عن الرشيعة، ألن الدفاع عن الرشيعة ال يكون إال برجاهلا 

ل هذه األسلحة تستطيع أن تقوم من أجل أن تلقي كالسالح متامًا، لو كان عندنا أسلحة مألت خزائننا فه

 .قذائفها عىل العدو؟ أو ال يكون ذلك إال بالرجال؟
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 .ال يكون ذلك إال بالرجال، وكذلك العلم: فاجلواب

ثم إن البدع تتجدد، فقد توجد بدع ما حدثت يف الزمن األول وال توجد يف الكتب، فال يمكن أن يدافع 

 .عنها إال طالب العلم

إن ما جتب مراعاته لطالب العلم الدفاع عن الرشيعة، إذن فالناس يف حاجة ماسة إىل العلامء، : ا أقولوهلذ

، وال يكون ذلك إال بالعلم الرشعي -عز وجل  -ألجل أن يردوا عىل كيد املبتدعني وسائر أعداء اهلل 

 اهـ ((.املتلقي من كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم

 

 

 ارسادسةارعقفة 

 عن أهل ارسنة وأنه ال يوكنهم ارسكعت عن املبتدعة وتصك امليدان هلم يصتعع فيه ببدعهم كام يشاءون

 : إجابة عىل هذا ارسؤال( 229-295ص) "رشح ارعقيدة ارسفارينية" يف -رمحه اهلل  -إذ قال 

و نقعل ماذا تصيد باجلسم إذا وجدنا شخصا  يعني خيعض يتكلم يف اجلعهص واجلسم وارعصض فهل ننهاه أ]

 : [وارعصض؟

: جيب عليك اإلعراض عن هذا، وعدم اخلوض فيه، فإن أرص أن يتكلم تكلمنا معه، يعني: نقول له أوالً ))

 يتكلم أهل السنة يف هذه األمور؟ ملاذا: ما نرتكه، وهلذا بعض الناس يقول

ن نرتكهم يف امليدان يرتعون كام يشاءون، ال مكره أخاك ال بطل، إذا تكلم فيها أهل البدع ما يمكن أ: فنقول

 اهـ ((.أن ننزل معهم يف امليدان ونتكلم بد

 

 ارعقفة ارسابعة

عن إدخال طارب ارعلم اركتب ارضارة ارتي حتول فكصا  ومنهمجا  خيارف منهج ارسلف ارصارح أهل ارسنة 

 واحلديث إىل مكتبته ككتب املبتدعة ارتي ترض بارعقيدة واركتب ارثعرية ارتي ترض باملنهج 



11 
 

 ( :90ص) "كتاب ارعلم "يف كتاب ره طبع بعنعان  -رمحه اهلل  -إذ قال 

 : ثالثة أقسامالكتب تنقسم إىل))

 .كتب خري: القسم األول

 .كتب رش: القسم الثاين

 .كتب ال خري وال رش: القسم الثالث

فاحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خري أو التي فيها رش، وهناك كتب يقال إهنا 

عينة وذات منهج كتب أدب، لكنها تقطع الوقت وتقتله يف غري فائدة، وهناك كتب ضارة ذات أفكار م

معني، فهذه أيضًا ال تدخل املكتبة سواء كان ذلك يف املنهج أو كان ذلك يف العقيدة، مثل كتب املبتدعة التي 

 .ترض يف العقيدة، والكتب الثورية التي ترض يف املنهج

فإذا تغذيت  وعمومًا كل كتب ترض فال تدخل مكتبتك، ألن الكتب غذاء للروح كالطعام والرشاب للبدن،

 اهـ ((.خمالفًا ملنهج طالب العلم الصحيحبمثل هذه الكتب صار عليك رضر عظيم، واجتهت اجتاهًا 

 : (051-059ص) "رشح ملعة االعتقاد"كتابه يف  -رمحه اهلل  -وقال 

اد عن أو تروجيها بني الناس فاالبتع ترك النظر يف كتبهم خوفًا من الفتنة هبا،:  ومن هجر أهل البدع))

من سوع به فلينأ عنه، فعاهلل إّن ارصجل ): يف الدجال -صىل اهلل عليه وسلم  -مواطن الضالل واجب، لقوله 

وإسناده : ود، قال األلباينرواه أبو دا (ريأتيه وهع حيسب أنه مؤمن فيّتبعه مما يبعث به من ارشبهات

 اهـ (.(صحيح

 

 ارعقفة ارثامنة

عن ارقصاءة يف اركتب املضلة املحتعية عىل ارباطل ككتب أهل اركفص أو كتب أهل اربد  واألهعاء ملن مل يكن 

 عنده رييد قعي من ارعلم حيصنه

 : (32رقم) "رقاء ارباب املفتعح"يف  - رمحه اهلل -إذ قال 
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و املرشكني أو أهل البدع إال أرى أنه ال جيوز لإلنسان أن يقرأ كتابًا مضاًل من كتب اليهود أو النصارى أ))

إذا كان عنده رصيد قوي يمكن أن يتحصن به، وأما إذا كان مبتدئًا يف القراءة فال جيوز له أن يبدأ بقراءة هذه 

 .ه ربام تأثر بام فيها من الباطلالكتب الباطلة، ألن

حتى حيصنوا أنفسهم بالعلوم الرشعية الصحيحة قبل أن يدخلوا  فهؤالء ننصحهم بأن يرتكوا هذه الكتب،

يف هذه الكتب املضلة، فاإلنسان إذا أراد أن يتحصن من السيل أخذ يف بناء السدود واملصارف قبل جميء 

أوالً حصنوا أنفسكم بمعرفة الرشيعة، واغرسوها يف قلوبكم حتى : السيل، ال يفعل ذلك بعد جميئه، فنقول

 اهـ ((.رتدوا عىل شبهات القوم وأباطيلهمفال بأس أن تقرءوا ل إذا متكنتم

 

 ارعقفة ارتاسعة

 عن همجص أهل اربد  واألهعاء وبيان حكوه وبعض يعره وكيف يتحقق

 : (051-059ص) "رشح ملعة االعتقاد"يف كتابه  - رمحه اهلل -إذ قال 

 : واملراد هبجران أهل البدع))

 .ومواالهتم، والسالم عليهم، وزيارهتم، وعيادهتم، ونحو ذلكاالبتعاد عنهم، وترك حمبتهم، 

اآلخص يعادون من حاد اهلل ال جتد قعما  يؤمنعن باهلل واريعم }: وهجران أهل البدع واجب، لقوله تعاىل

 .، وألن النبي صىل اهلل عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حني ختلفوا عن غزوة تبوك{ورسعره

لستهم مصلحة لتبيني احلق هلم وحتذيرهم من البدعة فال بأس بذلك، وربام يكون ذلك لكن إن كان يف جما

، وهذا قد {ظة احلسنة وجادهلم بارتي هي أحسناد  إىل سبيل ربك باحلكوة واملعع}: مطلوبًا لقوله تعاىل

 .يكون باملجالسة واملشافهة، وقد يكون باملراسلة واملكاتبة

 : ومن همجص أهل اربد 

 .اد عن مواطن الضالل واجبالنظر يف كتبهم خوفًا من الفتنة هبا، أو تروجيها بني الناس فاالبتع ترك

من سوع به فلينأ عنه فع اهلل إن ارصجل ريأتيه وهع حيسب أنه ): ، يف الدجال -صىل اهلل عليه وسلم  -لقوله 

 .إسناده صحيحو: رواه أبو داود، قال األلباين (بهاتمؤمن فيتبعه مما يبعث به من ارش
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لكن إن كان الغرض من النظر يف كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فال بأس بذلك ملن كان عنده من العقيدة 

الصحيحة ما يتحصن به، وكان قادرًا عىل الرد عليهم، بل ربام كان واجبًا، ألن رد البدعة واجب وما ال يتم 

 اهـ ((.به فهو واجب الواجب إال

 

 ارعقفة ارعارشة

 حكم وقف األغنياء وارتمجار األمعال عىل طباعة اركتب ارتي عصفت باربد  وارضالالت عن

 : (23-00/20) "املوتع عىل زاد املستقنعاررشح "يف كتابه  -رمحه اهلل  -إذ قال 

فلو  ككتب الشيوعية، أو كتب البدع املكفرة أو املفسقة، فال جيوز الوقف عليها، .(وكتب زندقة): قوله

فكتب .... أوقف إنسان شيئًا عىل مؤلفات الزنادقة، فإنه ال يصح الوقف، ألنه إعانة عىل اإلثم والعدوان، 

الشيوعية كتب ضالل وإحلاد، وليست من عند اهلل، فيمنع من إثبات األوقاف فيها، والعمل هبا مطلقًا، 

 اهـ ((.خ كتب البدعبالد اإلسالم عىل نس وكذلك كتب البدع يمنع، فال يوقف أي يشء يف

 

 ارعقفة احلادية عرشة

عن االعتصام واالجتام  مع أهل اربد  واألهعاء وكيف يكعن وعىل ماذا يكعن وبعض ارتطبيقات اخلاطئة ره 

 من قبل بعض اردعاة

 : (093رقم) "رقاء ارباب املفتعح "يف  -رمحه اهلل  -إذ قال 

ْبِل اهللِّ  }: كام قال اهلل عز وجل أما اجتامع األمة ال شك أنه واجب،)) عا بِحخ اْعتخِصو  عاوخ ّصق  فخ ال تخ ِيعا  وخ  .{ عخ

وأصحابه، ما هو عىل األهواء،  -صىل اهلل عليه وسلم  -واجب عىل أي يشء؟ عىل هدي النبي لكن 

وأما أن نتفق باملداهنة،  وحبل اهلل هو دينه ورشيعته، {عيعا  }: بدأ باحلبل قبل أن يقول {اعتصوعا بحبل اهلل}

أن الواجب عليهم الرجوع إىل يردون عىل املبتدعة، ويرون  -رمحهم اهلل  -وهلذا نجد العلامء فهذا غلط، 

 اهـ ((.احلق

 :جميبا  عىل سؤال نصه( 055رقم) "رقاء ارباب املفتعح"ا  يف أيض -رمحه اهلل  -وقال 
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بعض إخعاننا اردعاة إىل اهلل عز وجل يف اربالد رأوا أن من املصلحة أهنم يتفقعن مع ارصعفية يف عدم اركالم ]

 -األشياء، واستدرعا باتفاق ارنبي يف املحارضات أو يف اخلطب يف االستعاء مثال  أو االستغاثة وغريها من 

 : [خ؟ ما تعجيهكم؟مع اريهعد، فهل االستدالل يحيح يا شي -يىل اهلل عليه وسلم 

د  }: ال هذا االستدالل غري صحيح، ألن هذا الذي تذكر هو قوله تعاىل)) ي ْدِهن عنخ وخ ْدِهن  فخ  .{وا رخْع ت 

إنام صالح اليهود عىل أال يعتدي أحد عىل  -عليه الصالة والسالم  -اهنة يف الدين ال جتوز، والرسول املد

الرضا : وال يمكن يرىض الرسول بدينهم أبدًا، وهذا الذي تذكر، يعني أحد، ال عىل أن نرىض بدينهم أبدًا،

بام هم عليه من الباطل، فاملصاحلة عىل هذا الوجه هي مداهنة يف الواقع، واملداهنة حمرمة، ال جيوز ألحد أن 

بدءوا يداهن أحدًا يف دين اهلل، بل جيب بيان احلق مهام كان، لكن من املمكن إذا رأوا من املصلحة أال ي

باإلنكار قبل كل يشء، وأن يبدءوا أوالً بالرشح الصحيح، فمثاًل إذا تكلم عن االستواء كام قلتم يرشح 

ويوجد أناس يفرسونه بكذا إال بعد أن يتوطن الناس ويعرفوا : معنى االستواء ويبني حقيقته دون أن يقول

 اهـ ((.يهم االنتقال من الباطل إىل احلقاحلق ويسهل عل

 

 ارثانية عرشة ارعقفة

عن املعاملة مع املمجاهص باربدعة واررتدد عليه وأنه ال ينبغي حتى ورع كان املعامل ره واملرتدد عليه ال يتأثص به 

 أو يستفيد منه ماريا  وعلويا  وأنه يؤدي إىل انخدا  ارناس به وظنهم أنه عىل احلق وهذا من ارتغصيص هبم 

 : (59رقم) "رقاء ارباب املفتعح"يف  -رمحه اهلل   -إذ قال 

إذا كان هذا الرجل جماهرًا بام عنده من البدعة، فإنه ال ينبغي لإلنسان أن يتعامل معه، وأن يرتدد عليه، ))

أن الناس ينخدعون ويظنون أن هذا املبتدع عىل حق، : ألنه وإن كان ال يتأثر به فقد يغرت به غريه، بمعنى

إلنسان عىل أهل البدع، مهام استفاد منهم ماليًا أو علميًا، ملا يف ذلك من التغرير فالذي ينبغي أال يرتدد ا

 اهـ((.باآلخرين
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 ارعقفة ارثارثة عرشة

عن املعقف من أهل اربد  من ارصافضة وغريهم إذا دععا إىل يشء خيارف مذهب ارسلف ارصارح أهل ارسنة 

 أثناء ارتدريس وأهنم خطص حتى ورع درسعا غري األمعر اررشعية واحلديث  يف

 :حن سئل عن ارصافضة( 05رقم) "رقاء ارباب املفتعح"يف  - رمحه اهلل -إذ قال 

فإذا ظهر منهم الدعوة إىل  وأما ما يتعلق بالتدريس، فيجب أن يقول اإلنسان احلق سواًء كان له أو عليه،))

خالف مذهب السلف الصالح فإنه جيب أن يمنعوا من إظهار هذه البدعة، وأن يناظروا عليها، ومعلوم أنه 

إذا ناظرهم هم أو غريهم من أهل البدع من عنده علم بالسنة وطريقة السلف، معلوم أهنم سوف يعجزون 

قْ }: عن مقاومة احلق، ألن اهلل تعاىل قال رخ بخْل نخ اِهٌق وخ عخ زخ ا ه  إِذخ ه  فخ غ  يخْدمخ ىلخ اْربخاطِِل فخ قِّ عخ ْيل  مِمّا ِذف  بِاحْلخ م  اْرعخ ك 

عنخ   .{تخِصف 

أما إذا كان تدريسهم يف أشياء ال متت إىل العقيدة بصلة، إنام هم يف أمور حسابية أو أمور أدبية أو لغوية، ومل 

حتى  ن ال بد من أن يتأمل اإلنسان خطر أهل البدع مطلقاً يتعرضوا ملا يتعلق بالعقيدة فال بأس يف ذلك، ولك

 اهـ ((.ال تنترش البدع بني شبابنا

 

 ارعقفة ارصابعة عرشة

 عن طصق حفظ ارسنة ارنبعية وأن منها ارصد عىل شبهات أهل اربد  وارضالل حعهلا

 : (35ص) "كتاب ارعلم"يف كتاب ره طبع بعنعان  -رمحه اهلل  -إذ قال 

فهي ثاين املصدرين للرشيعة اإلسالمية، وهي املوضحة للقرآن الكريم، فيجب عىل : الصحيحةالسنة ))

طالب العلم اجلمع بينهام واحلرص عليهام، وعىل طالب العلم حفظ السنة، إما بحفظ نصوص األحاديث أو 

والرد عىل  بدراسة أسانيدها ومتوهنا ومتييز الصحيح من الضعيف، وكذلك يكون حفظ السنة بالدفاع عنها

 .اهـ(( شبهات أهل البدع يف السنة

 

 ارعقفة اخلامسة عرشة

قة ارقضاء سعاء كان عىل أهل ارسنة أو عىل املبتدعة مثلهم  عن حكم تعرية أهل اربد  املفسِّ
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 : (05/290) "اررشح املوتع عىل زاد املستقنع"يف كتابه  -رمحه اهلل  -إذ قال 

 القضاء؟هل جيوز تولية أهل البدع : مسائل))

 :أهل البدع ينقسمون إىل قسمني

أهل بدع مكفرة، فهؤالء انتفى عنهم رشط اإلسالم، وأهل بدع مفسقة، انتفى عنهم رشط العدالة، فإذا 

 اهـ ((.كانت البدعة مفسقة فال يوىل، ولو عىل أهل بدعته

 

 ارعقفة ارسادسة عرشة

 وضالالهتم مع تبين احلق وإيضاحه هلمعن بعض أسباب عدم رجع   أهل اربد  واألهعاء عن بدعهم 

 : (0/095) "ارقعل املفيد عىل كتاب ارتعحيد"يف كتابه  -رمحه اهلل  -إذ قال 

وهلذا كانت البدع غالبها شبهة، ولكن كثريًا منها سببه الشهوة، وهلذا يبني احلق ألهل الشهوة من أهل ))

وغالبهم يقصد بذلك بقاء جاهه ورئاسته بني الناس دون صالح اخللق، ويظن يف  البدع فيرصون عليها،

هذا رجل متقلب : وانفسه ويميل عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بني الناس، وقال

 اهـ ((.وليس عنده علم

 

 ارعقفة ارسابعة عرشة

عن علعم أهل اربد  ارذين خيايوعن يف بدعهم وأهنا ناقصة ارربكة ال خري فيها وال ينتهعن فيها إىل حق 

 ألهنم مل يقصدوا إال نرص أقعاهلم وما هم عليه 

 : (335-2/333) "تفسري سعرة اربقصة"يف  -رمحه اهلل  -إذ قال 

ولذلك جتد أهل البدع الذين خياصمون يف بدعهم علومهم ناقصة الربكة ال خري فيها، وجتد أهنم ))

خياصمون، وجيادلون وينتهون إىل ال يشء، ال ينتهون إىل احلق، ألهنم مل يقصدوا إال أن ينرصوا ما هم عليه، 

 اهـ ((.كة العلمجيد برفكل إنسان جادل من أجل أن ينترص قوله فإن الغالب أنه ال يوفق، وال 
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 ارعقفة ارثامنة عرشة

عن طلب ارعلم عىل أيدي علامء أهل اربد  واألهعاء حتى ورع كان علم ارعصبية من نحع ورصف وبالغة 

ويف حال ارسعة واالختيار ووقت اردراسة ارنظامية ويعر مناقشة وجمادرة ارطارب ارسني رلودرس املبتد  

 إذا تكلم يف ما خيارف ارعقيدة

 -عقب قعل ارشيخ بكص أبع زيد ( 020ص) "حلية طارب ارعلم"يف رشحه عىل كتاب  -رمحه اهلل  - إذ قال

 :  -رمحه اهلل 

ه وإن كان أروى ارناِس، : ال يؤخذ ارعلم عن أربعة: )قال -رمحه اهلل تعاىل  -ارك وعن م] سفيه يعلن ارّسفخ

ه يف احلديث، ويارح عابد  وياحب بدعة يدعع إىل هعاه، ومن يخْكذب يف حديث ارناِس، وإن كنت ال أهّتِو 

ث بهفاضل  خدِّ  (.إذا كان ال حيفظ ما حي 

ِريٍّ أو : فيا أهيا ارطارِب إذا كنت يف ارّسعة واالختيار فال تأخذ عن مبتد    دخ ْصِجئ  أو قخ رافِِِضٍّ أو خارجيٍّ أو م 

ب عِريٍّ  ْبلخغ ارصجاِل يحيح ا... ق  ْبل غ مخ عوهكذا، فإنك رن تخ ْقف  ْقِد يف اردين متن االتصال باهلل يحيح ارنظص تخ  رعخ

 [.األثص إال هبمجص املبتدعة وبدعهم

أنه ال يؤخذ عن صاحب البدعة يشء، حتى فيام ال  -رمحه اهلل ووفقه اهلل  -والذي يعلم من كالم الشيخ ))

فهل ، البالغة والنحو والرصف :فمثالً إذا وجدنا رجاًل مبتدعًا لكنه جيد يف علم العربية، يتعلق ببدعته

 علم الذي هو موجود فيه أو هنجره؟نجلس إليه ونأخذ منه ال

 :ألن ذلك يوجب مفسدتني، جلس إليهأننا ال ن: ظاهر كالم الشيخ

 .غرتاره بنفسه، فيحسب أنه عىل حقا: املفسدة األوىل

 .قون منهاغرتار الناس به، حيث يتوارد عليه طالب العلم، ويتل: واملفسدة الثانية

هلذا نرى أن اإلنسان ال جيلس إىل أهل األهواء والبدع ، والعامي ال يفرق بني علم النحو وعلم العقيدة

فسيجعل اهلل له خريًا منهم، ألنا ، حتى وإن كان ال جيد علم العربية والبالغة والرصف مثال إال فيهم، مطلقاً 

 ((.مغرورهم، واغرتار الناس هبلو نأيت إىل هؤالء ونرتدد إليهم ال شك أنه يوجب 

 : (022ص)يف نفس املصدر  -رمحه اهلل  -وقال 
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وإن كان املبتدع عنده علوم ال توجد عند أهل السنة وال تتعلق بالعقيدة كمسائل النحو والبالغة وما ))

 :منه، ألن يتولد من ذلك مفسدتان أشبهها فال تأخذ

 .اغرتاره بنفسه: األوىل

 اهـ ((.لناس ال يعلمون، فلذلك جيب احلذراغرتار الناس به، فا :والثانية

 :  -رمحه اهلل  -ارشيخ بكص أبع زيد  عقب قعل( 092)يف نفس املصدر  -رمحه اهلل  -وقال 

ر منه، مع ] وما ذكصته رك هع يف حال ارّسعة واالختيار، أما إن كنت يف دراسة نظامّية ال ِخيار رك، فاْحذخ

ه، باريقظة من دخسائِسه عىل االستعاذة من  دِّ قعهلمرشِّ بخةخ يف ارنارِ اْجِن ارثِّامخ : )حخ وال تتخاذل عن ( رخ وأخْرِق اخلشخ

مصه وتّتِقي رّشه وتخكشف ارطلب، فأخشى أن يكعن هذا من ارّتعِّلِّ يعم ارّزحف، فام عليك إال أن تتبّن أ

 [.ِسرته

فقد ينُدب ، وذلك يف الدراسات النظامية، أنه قد ُيلجأ إنسان إىل األخذ عن مبتدع :يعني، هذا احرتاز جيد)

ولكن ماذا ، إىل التدريس يف علوم العربية أو يف العلوم أخرى، هو مبتدع، ومعروف أنه من أهل البدع

ب يف إن تكلم أمام الطال، خذ من خريه ودع رشه: تعمل؟ إذا كنت ال بد أن تدرس عىل هذا الشيخ، نقول

واحذر أن ، العقيدة فعليك بمناقشته إن كنت تقدر عىل املناقشة، وإال فارفع أمره ملن يقدر عىل مناقشته

، ألن هذا رضر ليس عليك أنت، عىل القول الذي تدافع عنه، تدخل معه يف نقاش ال تستطيع التخلص منه

لكن إذا كان عندك قدرة يف ، لباطلألنك إذا فشلت أمام هذا األستاذ مثاًل صار يف هذا كرس للحق، ونرص ل

مصلحة و، مصلحة لك أن هيديه اهلل عىل يديك، جمادلته فعليك بذلك، وربام يكون يف هذا مصلحة للجميع

 اهـ ((.له هو هيديه اهلل من بدعته

 : -رمحه اهلل  -عقب قعل ارشيخ بكص أبع زيد ( 093ص)يف نفس املصدر  -رمحه اهلل  -وقال 

ع املبتد  وبدعته بلسان احل  فإذا اشتّد ]  [.مّجة واربيان، وارسالمساعدك يف ارعلم فاْقوخ

أما إذا مل يكن عندك العلم الوايف يف رد البدعة فإياك أن جتادل، ألنك ، صحيح، إذا اشتد ساعدك يف العلم))

ولذلك ال نرى اجلواز  ،فهو هزيمة للسنة، إذا ُهزمت وأنت ُسنِّي لعدم قدرتك عىل مدافعة هذا املبتدع

 .لإلنسان أن جيادل مبتدعًا إال وعنده قدرة عىل جمادلته

وإال لكان ، ال نجادهلم وإال ونحن نعلم أننا عىل يقني من أمرنا -الكفار  -غري املبتدعة  هكذا أيضًا جمادلةو

 .عكسيكون األمر بال، بدل أن يكون انتصار لنا، ملا نحن عليه من دين وسنة ، األمر عكسياً 
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 :كام قال الشاعر، قوة احلجة، أن يكون معك من يساعدك: ومن ذلك، يعني

 .فضعيفان يغلبان قوياً = ال ختاصم بواحد أهل بيت 

تقمعه من اخلد األيرس،  إذا صار معك أحد فإن حجتك سوف تقوى، ألنه يقمعه من اخلد األيمن، وأنت

 اهـ ((.حتى يضيع

 

 ارعقفة ارتاسعة عرشة

اربد  عىل ارناس ال سيام إذا تظاهصوا بينهم بارسنة أو أهنم من أهل ارسنة أو كان عندهم  عن  خطعرة أهل

 فصاحة يف اربيان وسالطة يف ارلسان

رلشيخ بكص  عقب كالم( 022-025ص) "حلية طارب ارعلم"ىل كتاب يف رشحه ع -رمحه اهلل  -إذ قال 

 : -رمحه اهلل  -أبع زيد 

والسيام إذا كان ، حذر هذا التحذير املرير من أهل البدع، وهم جديرون بذلك -وفقه اهلل  -املؤلف ))

والسيام إذا كانت بدعته أيضا مكفرة أو ، فإن رشه يكون أشد وأعظم، املبتدع سليط اللسان، فصيح البيان

ن بعض والسيام إذا كان يتظاهر أمام الناس بأنه من أهل السنة، أل، مفسقة تفسيقًا بالغًا فإن خطره أعظم

أنا من أهل السنة، وأنا ال أكره فالنًا وال : جتده عند من خياف منه يتمسكن، ويقول، أهل البدع عندهم نفاق

 اهـ ((.كاذب، فمثل هؤالء جيب احلذر منهمفالنًا من الصحابة، وأنا معكم وهو 

 

 ارعقفة ارعرشون

 ارصالة عىل جنازة امليت املبتد  ويالة ارفصيضة وارنافلة خلف إمام مبتد  وتعين املبتد  إماما   عن 

 : (029-022ص) "حلية طارب ارعلم"ىل كتاب يف رشحه ع -رمحه اهلل  -إذ قال 

عىل كل حال إذا كانت البدعة مكفرة فال شك  (سلف من ال يصيل عىل جنازة مبتد وكان من ار): وقوله))

وال تصل عىل أحد }: يف املنافقني -صىل اهلل عليه وسلم  -ىل لرسوله يه ال جتوز، لقوله تعاأن الصالة عل

 .هذا ال يصىل عليه {منهم مات أبدا  
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عدمها، فإذا كان أهل أما إذا كانت غري مكفرة فهذا ُينظر فيام يرتتب عىل ترك الصالة عليه من املفسدة أو 

ألن أهل السنة ، السنة أقوياء وكان أهل البدعة يف عنفوان دعوهتم فال شك أن ترك الصالة عليهم أوىل

 .أقوى منهم، وهؤالء يف عنفوان دعوهتم ربام إذا تركنا الصالة عليهم حيصل بذلك ردع عظيم هلم

 -رمحه اهلل  -السعودية يف زمنه يدل عىل قوته  الدمفتي الب -رمحه اهلل  -يخ حممد بن إبراهيم وما ُذكر عن الش

 .حيث انرصف عن الصالة عىل مبتدع، ورصامته

وأيضًا الصالة خلفه من باب أوىل أن حيذر اإلنسان منها، فإن كانت بدعته مكفرة فإن الصالة خلفه مع 

، لكن ال ينبغي أن حيحةوإن كانت دون ذلك فالصحيح أن الصالة خلفه ص،  العلم ببدعته املكفرة ال تصح

 اهـ((.يصيل خلفه

 : (من املكتبة ارشاملة 9/2) "فتاوى نعر عىل اردرب"يف  -رمحه اهلل  -وقال 

البدعة املكفرة ال جتوز الصالة خلف من يقول هبا، وأما البدع التي ال تكفر فهذه نخاطب أوالً املسؤولني ))

ال جتعلوا املبتدع إمامًا للمسلمني حتى وإن كانت بدعته غري مكفرة، ألنه خيشى أن  :عن املساجد فنقول

ينرش بدعته يف الناس، واإلنسان يف غنى عن هذا، لكن لو أنه جعل وصار إمامًا وبدعته غري مكفرة فإنه 

 اهـ ((.فلترتك الصالة معه إىل مسجد آخر يصىل خلفه إال إذا كان يف هجر الصالة معه مصلحة

 

 ارعقفة احلادية وارعرشون واألخرية

عن ارعول مع اجلامعات واألحزاب ارتي تنسب نفسها إىل اإلسالم ويقال أهنا تعاجه ارعلامنية وارشيععية 

 وغريها من املبادئ اهلدامة وهل هع من احلكوة

 : وغريه بصعته إجابة عىل هذا ارسؤال كام يف رشيط ره معجعد عىل اريعتعب -رمحه اهلل  -إذ قال 

إلسالمية ارتي تعاجه ارعلامنية وارشيععية وغريها من املبادئ اهلدامة أم ا هل من احلكوة ارعول مع األحزاب]

 [احلكوة تصك هذه األحزاب وتصك ارعول ارسيايس مطلقا ؟

أن نعمل بام كان عليه السلف الصالح من سلوك الطريق الصحيح يف أنفسنا  :احلكمة يف هذه األحزاب))

أوالً، ثم يف إصالح غرينا، ويف هذا كفاية يف رد األعداء، والعمل مع الفرق األخرى الضالة التي تنتسب إىل 

أنتم تقولون  :قد ال يزيد األعداء إال شدة، ألهنم سوف يدخلون علينا من البدع الضالة، ويقولوناإلسالم
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كذا وكذا، ألننا أمامهم طائفة واحدة، فيحصل لنا الرضر يف هذا االجتامع املشتمل عىل البدع والسنة، لكننا 

نجانب هذا كله، وندعو من طريق واحد، وهو طريق السلف الصالح، وكفى به كفاية، وما هذا الفكر الذي 

ألعداء، ما هذا النظر إال كنظر من يقول هات يقول نجتمع كلنا من أهل السنة وأهل البدع يف مقابلة ا

األحاديث الضعيفة وامجعها يف الرتغيب، وامجع األحاديث الضعيفة يف الرتهيب من أجل أن يرغب الناس 

يف الطاعة وأن يرهبوا من املعصية، وهذا خطأ، وهلذا ال نرى إيراد األحاديث الضعيفة ال يف الرتغيب وال يف 

ا إطالقًا إال مقرونًة ببيان الضعف، ألن يف األحاديث الصحيحة كفاية، كذلك يف الرتهيب، ال نرى إيراده

 اهـ ((.اخلالص من شوائب البدع فيه كفايةطريق السلف الصالح 

 

 .عبد ارقادر بن حمود بن عبد ارصمحن اجلنيد: ععه ورتبه وعنعنه واخترصه وهّذبه


