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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 والصالة والسالم عـىل نبينـا حممـد وآلـه ،احلمد هللا رب العاملني
 .أمجعنيوصحبه 
 )دعــوة أهــل البــدع: (فقــد تــصفحت الكتــاب املــسمى: وبعــد
 اً فوجدته واحلمد هللا كتاب،خالد بن أمحد الزهراين:  الشيخهملؤلف
 ًمـدعام ، يف عرضهاً شيق، يف أسلوبهاً واضح، يف موضوعهاًمفيد

فـأرجو اهللا أن  ،باألدلة من الكتاب والسنة والنقول عـن األئمـة
 .ؤلفهينفع به ويكتب األجر مل

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه
 كتبـه

  صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان
  عضو هيئة كبار العلماء
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 والـصالة والـسالم ، اآلمر خلقه بعبادته أمجعني،احلمد هللا رب العاملني
 :أما بعد.. . املبعوث رمحة لألولني واآلخرين،األمنيعىل النبي 

 وكيفية تبليغـه لـدين ، والناظر يف دعوته،^فإن املتأمل يف سرية النبي 
 ، من كافة الوسائل املمكنة واملتاحة يف عرصهاستفاد ^ جيد أنه ،اهللا تعاىل

 ، واهتم بالشعر والشعراء،فكتب الكتب والرسائل إىل امللوك والسالطني
 .هم لنرصة الدعوة والذب عنهاووجه

ــاىل^وصــارع  ــدعوة إىل اهللا تع ــسخري ، غــريه ألجــل ال ــن ت ــذا م  وه
 .الرياضة وجعلها وسيلة للدعوة إىل اهللا تعاىل

وقد خرج صلوات اهللا وسالمه عليه بنفسه الرشيفة ألجل الـدعوة إىل 
ــوادهيم،اهللا ــاهتم ون ــار واجتامع ــرض جمــامع الكف ــشاهم يف ، فح ــان يغ  وك

ــارش ،جمالــسهم  ويــستغل املواســم التــي جيتمعــون هلــا مــن كــل مكــان ليب
 .دعوهتم

 أصـحابه وسـائر أمتـه مـن بعـدهم عـىل القيـام هبـذا ^كام حث النبي 
 .)١()بلغوا عني ولو آية: (^ فقال ،الواجب العظيم

                                                                                                                         

 ).٣٢٧٤) (٢/١٢٧٥(البخاري ) 1(
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 ٦ 
 ًألن هيـدي اهللا بـك رجـال: (اوقال البن عمه اخلليفة الراشد عيل 

 "رجـل" وتأمـل اإلطـالق يف كلمـة ،)١() خـري لـك مـن محـر الـنعماًواحد
 .حيث دخل فيها أي رجل من أي جنس كان

öN *:  قولـه^وقد أنزل اهللا تعاىل عـىل نبيـه  çGZä. uéöç yz >p ¨B é& ôMy_Ìç ÷zé& Ä¨$̈Y=Ï9 
tbr âêßDù' s? Å$r ãç ÷èyJ ø9$$Î/ öc öq yg÷Y s?ur Ç t̀ã Ìçx6ZßJ ø9$# & ]ــران  "واملعــروف" ،]١١٠:آل عم

 يـشمل الكفـر "املنكـر" وكذلك ، الرشيعةلفظ عام يشمل كل معروف يف
 ، وكذا ما دون الكبائر مـن الـصغائر،والرشك وما دوهنا من كبائر الذنوب
 . وكذلك أصغر الصغائر من اللمم

 ، يف سـائر النـصوص يف الـدعوة إىل اهللا تعـاىلاًوهذا العموم يظهر أيض
ــــــه ــــــام يف قول ` *: ك ä3 tFø9 ur öN ä3YÏiB ×p̈B é& tbqããôâ tÉ í n< Î) Îéöç sÉ ø: $# tbr ãçãB ù'tÉ ur Å$r ãç÷è pR ùQ$$Î/ 

tböqyg÷Z tÉ ur Ç` tã Ìçs3YßJø9 ـــران[ & #$ äí÷ä *: ويف قولـــه ســـبحانه ،]١٠٤:آل عم $# 4í n< Î) 
È@ã Î6 yô y7În/ uë Ïp yJ õ3Ït ø: $$Î/ Ïp sàÏã öq yJ ø9$#ur Ïp uZ|¡pt ø: فقـــــد أمـــــر اهللا  ،]١٢٥:النحـــــل[ & #$

الف الـرصاط سبحانه نبيـه عليـه الـصالة والـسالم بـأن يـدعو كـل مـن خـ
ــستقيم ــه الــرصاط امل ــه والتزام ــستقيم للرجــوع إىل احلــق والتمــسك ب  ،امل

 .والنصوص يف هذا كثرية معلومة
لقد فهم الصحابة رضوان اهللا علـيهم النـصوص .. أهيا القارئ الكريم

                                                                                                                         

، مسلم )٣٩٧٣)(٣٤٩٨)(٢٧٨٣)(٤/١٥٤٢) (١٣٥٧، ٣/١٠٧٧(البخاري) 1(
)٢٤٠٦) (٤/١٨٧٢.( 
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 فـانطلقوا ،^ متأسني يف ذلك بمعلمهم رسول اهللا ،السابقة عىل عمومها

ــرشق والغــر ــرشون اإلســالم يف ال ــشام ،بين ــة أهــل ال ــى أســلم عام  حت
 وكذا أهـل مـرص والـسودان ،)إيران(والعراق عىل أيدهيم وكذلك فارس 

 حتــى أصــبحت مجيــع تلــك الــديار مــن قــالع اإلســالم ،وشــامل إفريقيــة
 .وحصونه

ُوكان من أهم أسباب هداية تلك الديار حسن خلق الصحابة رضوان 
ــيهم ــصحابة ،اهللا عل ــة والتمكــني مــع النــرص والغل- ي فقــد كــان ال ب

 يف غاية التواضع والورع واخلوف من اهللا تعاىل؛ -والسيطرة عىل املغلوب
 ومجـال ، وارتفـاع القـصور، وبريـق الـذهب،مل تسيطر عليهم نشوة النرص

 .النساء املرتفات املتنعامت
 ،هذا هو ما فهمه الصحابة من عموم األدلة يف الـدعوة إىل اهللا سـبحانه

 . ^ وهو القدوة ، يفعله ويقوم به^وهذا ما رأوا رسول اهللا 
يف التغلــيظ عــىل وقــد وردت يف كتــب أهــل العلــم كثــري مــن األقــوال 

ــه ــدرس كــل ف ،املخــالف وهجــره والتحــذير مــن ســوء خامتت ينبغــي أن ت
 ويف أحـوال تلـك ، وال بد مـن اجلمـع بينهـا والنظـر فيهـا،األقوال جمتمعة

د بن أمحـد الزهـراين يف  خال/ ولقد اجتهد فضيلة الشيخ،وأوقاهتااألقوال 
 فجـزاه اهللا ، وأفـاد- وفقـه اهللا - فأجـاد ،بحث تلك املـسائل والنظـر فيهـا

 . ووفقه للرب والرشاداًخري
وقبل أن أتركك أهيـا القـارئ الكـريم مـع الكتـاب أود التنبيـه عـىل   •
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 :أمور

 ‡ والنظر يف قـصص الرسـل ،ال بد من دراسة القرآن الكريم: ًأوال
هم وأخذ الدروس والعرب منهـا؛ فهـذا كلـيم اهللا موسـى يف دعوهتم ألقوام

 يتلقى من ربه األمر الرصيح الواضـح بلـني اخلطـاب مـع مـن؟ مـع ×
  :  الذي بلغ من جربوته وطغيانه وعدوانـه أن قـال لقومـه،فرعون الطاغية

* O$tRr& ãN ä3ö/ uë 4í n?ôã F{ $# ÇËÍÈ & ]ومــع ذلــك يقــول اهللا تعــاىل لنبيــه  ،]٢٤:النازعــات
üwq* : إوأخيـه هـارون موسى  à)sù ¼ çm s9 Zwöq s% $YY Íhã ©9 ¼ ã& ©#yè©9 ãç ©. xãtF tÉ ÷r r& 4Ó ý øÉ sÜ & 

 .]٤٤:طه[
البد للمسلمني عامة والدعاة عىل وجه اخلصوص مـن االهـتامم : اًثاني

؛ فهي مدرسـة العلـم والـدعوة والـصرب ^بدراسة سرية الرسول الكريم 
 .واجلهاد

يـأيت إىل  ،ً حلـياماً وكـان سـيد،ة وهو عتبة بـن ربيعـ،فهذا رسول قريش
 ،ـ الدعوة إىل اهللا ^ النبي  يرتك مقابل أناًأمورعليه فيعرض ^ النبي 

ــه رســول اهللا  ــال ،^فينــصت ل ــه ق ــن كالم ــرغ م ــى إذا ف ــي  حت : ^النب
 ).أفرغت يا أبا الوليد؟(

 .أفعل: قال) اسمع مني: ( قال.نعم: قال
Om ÇÊÈ ×@É$ *: (^فقـــال رســـول اهللا  Íî\ s? z̀ ÏiB Ç`»uH÷q§ç9$# ÉOä Ïm§ç9$# ÇËÈ Ò=»tG Ï. 

ôMn=Å_Á èù ¼ çm çG»tÉ#uä $ºR#uä öç è% $|ã Î/ tçtã 5Qöq s)Ïj9 tbq ßJn=ôètÉ ÇÌÈ & ]ــــصلت ــــىض ) ]٣-١:ف فم
 فلام سمع هبا عتبة أنصت هلا وألقى بيديه خلفـه أو ، يقرؤها^رسول اهللا 
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 إىل ^حتـى انتهـى رسـول اهللا  ، علـيهام ليـسمع منـهاًخلف ظهـره معتمـد

:  قـال.سـمعت: قـال) سمعت يا أبـا الوليـد؟: (لسجدة فسجدها ثم قالا
 .)١()فأنت وذاك(

وهـو مـرشك ومـع !  برتك الدعوة^فهذا الرجل جاء إلقناع الرسول 
حتـى إذا فـرغ مـن !  لكالمـه وال يقاطعـهاً منـصت^ذلك يستمع له النبـي 

 كـام أبا الوليد؟ ثـم يطلـب منـه االسـتامع إليـهيا أفرغت : ^كالمه قال له 
 .  فيتلو عليه آيات من كالم اهللا تعاىل،استمع هو

ُ وأن تـسمعه ،أن تستمع من الطرف اآلخر: فهذا درس يف أدب احلوار
 . وهو إرادة اهلداية له،ُما عندك بأدب وحسن قصد

 قـول ربـه ً أهل الكتـاب بـالتي هـي أحـسن ممتـثال^وقد جادل النبي 
ـــــــاىل üwur (#þq *: تع ä9Ïâ»pg éB ü@÷dr& É=»tG Å6ø9$# ûwÎ) Ó ÉL©9$$Î/ }ë Ïd ß |̀¡ômr& ûwÎ) tûï Ï%©! $# (#q ßJn=sß 

óOßg÷Y ÏB ( (#þq ä9q è% ur $̈ZtB#uä üì Ï%©! $$Î/ tAÌìRé& $uZøä s9Î) tAÌìRé& ur öN à6öã s9Î) $oY ßg»s9Î) ur öN ä3ßg»s9Î) ur ÓâÏnº ur 
ß ø̀t wUur ¼ çm s9 tbq ßJ Î=ó¡ãB & ]ــاش إىل درجــة  ،]٤٦:العنكبــوت واشــتد معهــم يف النق
ــةاملب ــال اهللا . )٢(اهل ــاىلق ô *: تع ỳJsù y7§_!%tn ÏmãÏù . Ï̀B Ïâ÷èt/ $tB x8uä !%ỳ z̀ ÏB ÉOù=Ïèø9$# 

ö@à)sù (#öq s9$yès? äíôâtR $tRuä !$oY ö/ r& ö/ ä. uä !$oY ö/ r& ur $tRuä !$|¡ÎS ur öN ä. uä !$|¡ÎS ur $oY |¡àÿRr& ur öN ä3|¡àÿRr& ur ¢OèO ö@ÍktJö6tR 
@yèôfuZsù |MuZ÷è©9 «!$# í n?tã öúü Î/ Éã»x6ø9$# ÇÏÊÈ & ]٦١:آل عمران[. 

 ).٦٤-٣/٦٣(البداية والنهاية ) 1(                                                                                                                         
ة:  املباهلة)2( َاملالعنَ َ ِأن جيتمع القوم إذاوهي . ُ ة اهللا عىل : نيف يشء فيقولو  اختلفواَ ُلعنَ ْ َ

  .الظامل منا
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 ١٠ 
 ومـن ذلـك حتجـري رمحـة اهللا ،احلذر من الكالم عىل اهللا بغري علم: اًثالث
ــة ال أو ! والقــول بــأن اهللا ال يغفــر لفــالن ،تعــاىل ــة الفالني القــول بــأن الفئ

هتتدي أو أهنم ال يمكن أن يتوبوا من باطلهم هو من التقول عـىل اهللا بغـري 
üwur (#q *:  وقد قال تعاىل،علم ä9q à)s? $yJ Ï9 ß#ÅÁ s? ãN à6çG oY Å¡ø9r& z>Éãs3ø9$# #xã»yd ×@»n=ym 

#xã»ydur ×P#tçym (#r çétI øÿtG Ïj9 í n?tã «!$# z>Éãs3ø9$# 4 ¨b Î) tûï Ï%©! $# tbr çétI øÿtÉ í n?tã «!$# z>Éãs3ø9$# üw 
tbq ßsÎ=øÿãÉ ÇÊÊÏÈ & ]١١٦:النحل[. 
ب العلم بخلط املفاهيم خيطئ كثري من الشباب واملبتدئني يف طل: اًرابع
ُعدم تفريقهم بني عقيدة الوالء والرباء وبـني حـسن :  ومن ذلك،الرشعية

 أو اً أصلياً سواء كان اآلخر من الكافرين كفر،اخللق يف التعامل مع اآلخر
 ولكنـي أختـرص لـك ، وهذه املـسألة يطـول فيهـا الكـالم،اً أو مبتدعاًمرتد

 : فأقول،ـ اهللا  العون مناً مستمد،املسألة يف كلامت
 فهو أشـد النـاس ، هو إمامنا وقدوتنا يف عقيدة الوالء والرباء^النبي 

 وهـو قـدوتنا يف أخالقـه ، للمـسلمنياً حبـ^ وأشدهم ،عداوة للكافرين
 -رعـاك اهللا-وتعامالته وترصفاته وأقواله وأفعاله عـىل اإلطـالق؛ فـانظر 

لكفـار مـن أهـل  يف تعاملـه مـع ا^هديه وحلقه يف ذلـك؛ فإنـك ال جتـده 
 ومل حتفـظ الـدنيا عنـه موقـف اسـتهزاء أو سـخرية مـن ،السباب والشتيمة

قـدمت (:  عنـدما سـألتهل ألسامء بنت أيب بكر ^ بل قال ،أحد منهم
 ،^ فاسـتفتيت رسـول اهللا ،^عيل أمي وهي مرشكة يف عهد رسول اهللا 
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١١ 
 .)١() صيل أمك،نعم: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: قلت
 فـالوالء ، ولـيس هـذا مـن الـوالء،هذه قصة من قصص كثرية مشاهبةف

 .  فال يلزم من حسن اخللق واملعاملة الوالء،يعني املحبة والنرصة
 نعـم جـاءت ،والواجـب عـىل املـسلم أن يـتحىل بـآداب اإلسـالم كلهـا

نــصوص وآثــار يف املخــالفني ولكنهــا وردت يف مواضــع ومــسائل حمــددة 
وأحيلك أهيا القارئ الكـريم عـىل كتـاب العالمـة  ،ينبغي أن تدرس بعناية

؛ فإنه من )الفروق( املوسوم بكتاب ) ٢(/شهاب الدين القرايف املالكي 
 الفـرق بـني " لبيـان اً نفيـسً فقد عقد فصال،أجل الكتب وأنفعها وأحسنها

 "األمر بعدم والية الكفار واألمر برب أهل الذمـة مـنهم واإلحـسان إلـيهم 
 ألهنـم يف جوارنـا ويف ؛ علينـا هلـمًذمـة يوجـب حقوقـاعقد ال« :/فقال 

 فمــن اعتــدى ، وديــن اإلســالم^خفارتنـا وذمــة اهللا تعــاىل وذمــة رســوله 
عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة يف عرض أحدهم أو نوع من أنـواع األذيـة 

 وذمـة ديـن ^أو أعان عىل ذلـك فقـد ضـيع ذمـة اهللا تعـاىل وذمـة رسـوله 
                                                                                                                         

 ).١٠٠٣)(٢/٦٩٦(، مسلم )٢٤٧٧)(٢/٩٢٤(البخاري ) 1(
، املرصي املالكي، أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن يلني الصنهاجي )2(

 .هـ)٦٨٤(،  وتويف فيها سنة  هـ بمرص)٦٢٦(، ولد سنة املشهور بالقرايف
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 ١٢ 
حـزم يف مراتـب اإلمجـاع لـه أن مـن كـان يف وكـذلك حكـى ابـن . اإلسالم

ــا أن نخــرج  الذمــة وجــاء أهــل احلــرب إىل بالدنــا يقــصدونه وجــب علين
 ملـن هـو يف ذمـة اهللا ً صـونا؛لقتاهلم بالكراع والـسالح ونمـوت دون ذلـك

 وإذا ... فإن تسليمه دون ذلك إمهـال لعقـد الذمـة،^تعاىل وذمة رسوله 
علينا أن نربهم بكل أمر ال يكون ظـاهره كان عقد الذمة هبذه املثابة وتعني 

 فمتـى أدى إىل أحـد ، وال تعظـيم شـعائر الكفـر،يدل عىل مودات القلوب
 ويتـضح ذلـك ،هذين امتنع وصار من قبل مـا هنـي عنـه يف اآليـة وغريهـا

 ، والقيــام هلــم حينئــذ، فــإخالء املجــالس هلــم عنــد قــدومهم علينــا:باملثــل
 ، لرفع شأن املنادى هبا هـذا كلـه حـرامونداؤهم باألسامء العظيمة املوجبة

وكذلك إذا تالقينا معهم يف الطريق وأخلينا هلم واسعها ورحبها والـسهل 
 كـام جـرت العـادة أن ، وتركنا أنفسنا يف خسيـسها وحزهنـا وضـيقها،منها

 فـإن ،يفعل ذلك املرء مع الرئيس والولد مع الوالد واحلقـري مـع الـرشيف
م شعائر الكفر وحتقري شعائر اهللا تعـاىل وشـعائر  ملا فيه من تعظي؛هذا ممنوع

 ،وأمـا مـا أمـر بـه مـن بـرهم ومـن غـري مـودة باطنيـة...دينه واحتقار أهلـه
 ، وإكساء عـارهيم، وإطعام جائعهم، وسد خلة فقريهم،فالرفق بضعيفهم
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١٣ 

ولني القول هلم عىل سبيل اللطف هلم والرمحة ال عىل سبيل اخلوف والذلـة 
 اً هبـم ال خوفـااجلـوار مـع القـدرة عـىل إزالتـه لطفـا منـذيـتهم يف أواحتامل 
 ونـصيحتهم ، والدعاء هلم باهلداية وأن جيعلوا مـن أهـل الـسعادة،ًوتعظيام

ــاهم ــنهم ودني ــورهم يف دي ــع أم ــتهم إذا تعــرض أحــد ،يف مجي  وحفــظ غيب
 وصـــون أمـــواهلم وعيـــاهلم وأعراضـــهم ومجيـــع حقـــوقهم ،ألذيـــتهم

 ، وإيصاهلم جلميع حقوقهم،الظلم عنهم وأن يعانوا عىل دفع ،ومصاحلهم
 ومن العدو أن يفعله مع ،وكل خري حيسن من األعىل مع األسفل أن يفعله

 فجميـع مـا نفعلـه معهـم مـن ذلـك ، فإن ذلك من مكارم األخـالق؛عدوه
 وال عـىل ،ينبغي أن يكون من هذا القبيل ال عىل وجـه العـزة واجلاللـة منـا

ــسنا  ــصنيع هلــموجــه التعظــيم هلــم وحتقــري أنف ــذلك ال ــا أن ،ب  وينبغــي لن
 وأهنم لـو ،^نستحرض يف قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا 

 وأهنـم مـن ،قدروا علينا الستأصلوا شأفتنا واستولوا عىل دمائنـا وأموالنـا
ً  ثم نعاملهم بعد ذلك بام تقدم ذكره امتثـاال،Qأشد العصاة لربنا ومالكنا 

 وال نظهـر آثـار ، هلـمً ال حمبـة فـيهم وال تعظـيام^  وأمر نبيناQألمر ربنا 
 ألن عقـد ؛تلك األمور التي  نستحرضها يف قلوبنـا مـن صـفاهتم الذميمـة
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 ١٤ 
العهد يمنعنـا مـن ذلـك فنستحـرضها حتـى يمنعنـا مـن الـود البـاطن هلـم 

 .)١(»واملحرم علينا خاصة
فأوصيك أخي الكريم بالرجوع إليه؛ فهو من أنفـس مـا كتـب يف هـذا 

 .بالبا
ــك أن تنظــر فيهــا و ــة عظيمــة علي ــة جليل تتأمــل يف وأذكــرك أخــي بآي

b *:  قــال تعــاىل،دالالهتــا Î) ur öÇ#yâyg»y_ #í n?tã b r& öÇ Íç ô±è@ í Î1 $tB }§øä s9 y7s9 ¾ Ïm Î/ 

ÖN ù=Ïæ üx sù $yJ ßg÷èÏÜ è? ( $yJ ßgö6 Ïm$|¹ur í Îû $uã ÷Rëâ9$# $]ùr ãç ÷ètB ( ôì Î7 ¨?$#ur ü@ã Î6 yô ô t̀B z>$tRr& ¥í n< Î) 4 ¢OèO 

¥í n< Î) öN ä3ãèÅ_öçtB N à6ã¥ Îm;tRé' sù $yJ Î/ óOçFZä. tbq è=yJ ÷ès? & ]ــــامن ــــام  ]١٥:لق ــــل يف قي فتأم
 وبـذل غايــة اجلهـد لكــي يــرشك ،الوالـدين عــىل محـل ولــدمها عـىل الكفــر

ـــاهللا ـــر ب ـــأمره اهللا ،ويكف ـــك ي ـــع ذل ـــهQ وم ـــيهام يف قول ـــسان إل   :  باإلح
* $yJ ßgö6 Ïm$|¹ur í Îû $uã ÷Rëâ9$# $]ùr ãç ÷ètB & وانظـــر إىل دقـــائق وأرسار كلمـــة * $]ùr ãç ÷ètB & 

 !!ودالالهتا
يعـيش كثــري مـن طلبـة العلــم والـدعاة سـاعاهتم احلــارضة ال : اًخامـس

 وال ينظـرون كـذلك إىل ،ينظرون يف التاريخ ليأخـذوا منـه العظـة والعـربة

                                                                                                                         

 .)١٦-٣/١٥: (الفروق) 1(
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١٥ 
ّ أثنـاء حفـر اخلنـدق يبـرش أصـحابه بكنـوز ^ فهـذا رسـول اهللا ،املستقبل

 يقـول عمـن Q واهللا ،هلـا أمثاهلـاهي نظـرة مـستقبلية؛ و و،كرسى وقيرص
ôâs)s9 öc%x. í* : مىض Îû öN Îh ÅÁ |Á s% ×ouéö9 Ïã í Í< 'r T[{ É=»t6 ø9F{ فيقرأ  ]١١١:يوسف[ & #$

الواحد يف التاريخ ويعترب بمن مىض من أهل الكالم من املعتزلة وغريهم؛ 
 ،الـبالدومن اإلسـامعيلية الـذين سـادوا شـامل إفريقيـة وحكمـوا العبـاد و

وألزموا الناس بمذاهبهم ونحلهـم الفاسـدة؛ وكـان هلـم وجـود حكـومي 
قتلـوا العلـامء ونـرشوا مـذهبهم ! اً بيـنام كـان أثـرهم الـشعبي ضـعيف،قوي
ّ ولكن اهللا القـدير يـرس زوال دولـتهم عـىل يـد القائـد الفـذ صـالح ،بالقوة

ــويب ــسنة واجلامعــة،الــدين األي ــذهب أهــل ال  وتتابعــت قوافــل ، فظهــر م
 ،املهتدين عىل مر العصور والقرون؛ وهكذا كثري من القساوسة النـصارى

 وكــذا اإلســامعيلية والرافــضة ، والــسحرة،واحلاخامــات والكهنــة اليهــود
والصوفية وغريهم وغريهم؛ كثري منهم هيتدون ويتوبون ويؤوبون بفضل 

 وتنقلـب حمـاربتهم للحـق إىل حـرص عـىل اتبـاع هـدي النبـي ،اهللا ورمحته
ل اهللا تعاىل أن جيعلنا وإياك أخـي القـارئ مـن الـداعني إىل هـدي  نسأ،^

 . ^رسول اهللا 
 ،ـيستعجل بعض الدعاة قطاف الثامر؛ بيـنام اهلدايـة مـن اهللا : اًسادس

y7̈RÎ) üw ì* : ـ يقـول ،فليس علينـا إال بـذل اجلهـد ÏâöksE ô t̀B |Mö6 t7 ômr& £ Å̀3»s9ur 
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 ١٦ 
©!$# ì Ïâökuâ t̀B âä !$t±oÑ 4 uq èdur ãN n=÷æ r& öúï ÏâtF ôgßJ ø9$$Î/ ÇÎÏÈ & ]٥٦:القصص[. 

 والـدعوة إليهـا ، وهديه والتمسك هبا^فعىل الدعاة حتري سنة النبي 
 والقيـام ، والقصد إبـراء الذمـة،باحلكمة والكلمة الطيبة واملوعظة احلسنة
 .بالواجب وطلب األجر من اهللا الكريم

املنحـرفني عـن ة املخالفني ألهل السنة واجلامعـومن هذا القيام بدعوة 
ــنة النبــي  ــدعوهتم فيــه القيــام بــرد شــبهاهتم ،^س  واعلــم أن القيــام ب
 والقيـام بـدعوهتم يتـضمن ، بخالف الرد املجـرد مـن الـدعوة،وأكاذيبهم

 ، ومعرفـة نقـاط الـضعف والقـوة عنـدهم،دراسة أحواهلم وكذلك كتبهم
 وعـــاداهتم ،وكـــذلك يتطلـــب األمـــر النظـــر يف خمططـــاهتم ومـــشاريعهم

 .الفاهتمواخت
ن القيام بدعوهتم أوسـع وأشـمل وأعـم مـن جمـرد الـرد إ.. واخلالصة

 .عليهم والتحذير من بدعهم
 عىل اختالف مذاهبهم املخالفني ألهل السنة واجلامعةفالواجب دعوة 

 وفقـه اهللا -وقـد أفـاد مؤلـف الكتـاب .. اًونحلهم وبـدعهم ملـا ذكرنـا آنفـ
 . هذا وأجادبيان    يف-وسدده 

 . عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلموصىل اهللا
  رويشالد صالح بن عبد اهللا :أماله

  الكبرى بالقطيف لقاضي بالمحكمةا
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١٧ 

 
 

 
احلمد هللا الذي هدانا لإلسالم، وجعلنا من أهل السنة واإليامن، 

ألنام وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والصالة والسالم عىل خري ا
 :وصحابته الكرام والتابعني هلم بإحسان، وبعد

دعوة "فقد طلب مني مجع من طالب العلم والدعاة اختصار كتايب 
 .ائدة منهفهل قراءته، وتقل تكلفته، وتعم ال؛ لتس"أهل البدع

 فاستعنت باهللا ورشعت يف اختصاره، واعتمدت يف ذلك عىل حذف
 تواخترص االستدالل،يقوم غريها مقامها يف  التي النقول، بعض
 أصبح بذلكو؛ ، وأبقيت عىل مقدمات الكتاب ملا فيها من الفائدةبعضها

 .ومباحثهًاملخترص مشتمال عىل مجيع فصول الكتاب 
وقد بذلت جهدي ما استطعت، وال يسلم علم البرش من النقص 

 .واخللل والتقصري، وما توفيقي إال باهللا، عليه توكلت وإليه أنبت
  ..لم وبارك عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وس

املؤلف
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 ،العلم أهل من بقايا الرسل من فرتة زمان كل يف جعل الذي هللا احلمد
 اهللا بكتاب حييون ،األذى عىل منهم ويصربون ،اهلدى إىل ضل من يدعون
 بليسإل قتيل من فكم ،والعمى الضاللة أهل اهللا بنور ويبرصون ،املوتى
 .)١(هدوه قد ضال تائه من وكم ،أحيوه قد

 : وآله وصحبه أمجعني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني
 :أما بعد

فإن الدعوة إىل اهللا تبارك وتعاىل هي املهمة التي ابتعث اهللا من أجلها 
 وهي املهمة التي محلها من بعده ،رسوله صلوات اهللا وسالمه عليه

 ، فقد محلوا مشعل اهلداية والنور،رضوان اهللا عليهمعه وأتباأصحابه 
 مل ،ودعوا إىل دين رهبم تبارك وتعاىل كل من ضل عن الرصاط املستقيم

بني  بني عبدة األوثان و، أو حر وعبد،يفرقوا يف هذا بني عريب وعجمي
 ، بل شملت هذه الرمحة التي محلوها كل البرش،عبدة الصلبان أو النريان

  :  من قال عنه ربه تبارك وتعاىل،أتباع املبعوث رمحة للعاملنيفقد كانوا 
                                                                                                                         

 ).١/٦ (الرد عىل الزنادقة واجلهمية: من مقدمة اإلمام أمحد رمحه اهللا يف كتابه) 1(
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* !$tB ur öÅ»oYù=yôöë r& ûwÎ) Zp tHôqyë öúüÏJn=»yèù=Ïj9 ÇÊÉÐÈ & ] ـ ومن قال .]األنبياءسورة 

tB$! *: عنه ur y7»oYù=yôöë r& ûwÎ) Zp ©ù!$ü2 Ä¨$̈Y=Ïj9 #ZéçÏ±o0 #\çÉÉãtRur & ]٢٨:سبأ[. 
 بالـــدعوة ي الـــصحب الكـــرام وكـــان ممـــن توجـــه إلـــيهم هـــؤالء

؛ املخــالفون ألهــل الــسنة واجلامعــة مــن أهــل البــدع وغــريهماإلرشــاد و
ها هو حـرب ف ، منهم رضوان اهللا عليهم عىل هداية اخللق ورمحة هبماًحرص

 يرسـله أمـري املـؤمنني عـيل باألمة وترمجان القرآن عبد اهللا بن عبـاس 
ّ والتـي قـد حـذر -م لدعوة أول فرقة ظهرت يف اإلسالابن أيب طالب 

 فيتجـه إلـيهم -منها الرسول الكريم عليه الصالة والـسالم أشـد التحـذير
أربعة :  وقيل، فيهتدي ويعود عىل يديه ألفان،اً ربانيً ومعلام،اً شفيقاًناصح
  .)١(ًعرشون ألفا:  وقيل،آالف

 انحـرست يف عـصور املـسلمني -دعوة املخـالفني-ولكن هذه الدعوة 
قم هبا إال فئام من الناس ال يكاد يسمع عنهم؛ ثم قيض اهللا  فلم ي،املتأخرة
 هلذه األمة أن تستيقظ من سباهتا بدعوة الشيخ املجدد اإلمام حممـد بـن ـ
 بفـضل ، والتي رست يف الناس رسيان النـار يف اهلـشيم،/الوهاب  عبد
 . ثم بفضل ما حتمله من احلق الذي يعىل وال يعىل عليه،ـاهللا 

                                                                                                                         

 .وسائل دعوة املخالفني: سوف نورد القصة يف فصل) 1(
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 ٢٠ 
 ، ويعملون هبا ويـدعون إليهـا، أمور دينهم يتعلموهنافأقبل الناس عىل

وكان من أهم وسائل ذلـك تـأليف الكتـب والرسـائل يف شـتى املجـاالت 
 .والفنون

ــتكلم عــن البدعــة  ــا ي ــك الكتــب التــي ألفــت م وكــان مــن ضــمن تل
 .  ممن تنكبوا طريق السنة واجلامعة، وأحوال أصحاهبا،وأحكامها

ضــوع البدعــة ومــا يتعلــق هبــا مــن وبــالرغم مــن كثــرة مــا كتــب يف مو
 ،املخــالفني إال أنــه مل يؤلــف كتــاب مــستقل يف مــسألة دعــوة ،)١(األحكــام

فظلت هذه املسألة عىل أمهيتها واعتناء السلف هبا متناثرة يف كتـب األئمـة 

                                                                                                                         

ًاستفدت كثريا من هذه الكتب يف بحثي هذا، خاصة كتاب االعتصام لإلمام  )1(
ثري من املواطن يف  يف ك/، وكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية /الشاطبي 

 .الفتاوى وغريه من الكتب، ومن كالم أئمة الدعوة النجدية عليهم رمحة اهللا
رسالة املاجستري : ًومن الرسائل املعارصة التي استفدت منها كثريا يف بحثي هذا

؛ والتي »حقيقة البدعة وأحكامها«: سعيد بن نارص الغامدي/للشيخ الدكتور
وكذلك رسالة الدكتوراه للشيخ .. هي من أفضل الرسائل يف باهبا

موقف أهل السنة واجلامعة من أهل «: إبراهيم بن عامر الرحييل/الدكتور
 .»األهواء والبدع

إنصاف أهل السنة «: وكذلك الكتيب املاتع لألخ حممد بن صالح بن يوسف العيل
 .»واجلامعة ومعاملتهم ملخالفيهم
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٢١ 
 . ال جيمعها يشء،املتقدمني واملتأخرين

أيته من  وملا ر، لعالقتي بدعوة بعض الفرق املخالفة ألهل السنةاًونظر
 وحاجتهم إىل الدعاة ،حاجة هؤالء الناس إىل الدعوة إىل الدين احلق

 مع ما اً خصوص،الصادقني لينتشلوهم من ظلامت اجلهل واالنحراف
 وما رأيته ، لهاًرأيته من إقبال عىل احلق لكل من تبني له وكان طالب

 ،وسمعته من بعض الدعاة الذين يثبطون عن الدعوة يف هذا اجلانب
 أو من سرية ،Qسكني بأعذار واهية ليس عليها برهان من كتاب اهللا متم

 كل هذا جعلني أستعني باهللا سبحانه وأرشع يف ،وهديه^ املصطفى 
 مرشوعية - بإذن اهللا تعاىل- والذي سوف أبني فيه،كتابة هذا البحث

 واملسائل ، وأحكام هذه الدعوة،ألهل السنة واجلامعة املخالفنيدعوة 
 وسنة املصطفى ـ  هلا بكتاب اهللاً مستدال، عليها هذه األحكامالتي تنبني

-  ومن تبعهم من األئمة والعلامءي وبأقوال وأفعال الصحابة ،^
 وما ،ـ فام كان من صواب فبفضل اهللا ، عىل مر التاريخ- عليهم رمحة اهللا

 . كان من خطأ فمن نفيس والشيطان
ــا بواجــب النــصيف ّهــال شــمرنا عــن ســاعد اجلــد وقمن ــه ّ حة هللا ولكتاب

 ودعونا كل من استطعنا إبالغه ديـن ،ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
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 ٢٢ 
بعـضهم ها ف وتركنا احلجج الواهية والدعاوى الباطلة التي زخر،اهللا احلق

 . من القيام هبذا الواجب العظيماًهرب
أتقدم بالشكر لكل من ساهم وأعان عىل إمتام هذا الكتاب : ويف اخلتام

العزيز  عبد/ فائدة أو تصويب؛ وأخص فضيلة الشيخ الدكتوربإشارة أو
 الذي تفضل بقراءة الكتاب وإبداء ملحوظاته ،اللطيف بن حممد آل عبد

 .وفوائده يف كل فصول الكتاب؛ فجزاه اهللا خري اجلزاء 
 ويرينا ، ويرزقنا اتباعهاًنسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يرينا احلق حقو

 .جتنابه ويرزقنا اًالباطل باطال
 وأن ، لوجهه الكريماًوأسأله سبحانه أن جيعل هذا العمل خالص

 إال من أتى اهللا ، يوم ال ينفع مال وال بنون،يضعه يف موازين حسنايت
 .بقلب سليم

 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
 

  خالد بن أحمد الزهراني/ كتبه
  هـ١٤٢٣في شوال من عام 

kzahrany@hotmail.com  
٠٥٠٥٨٤٨٩٨٨  
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 ٢٤ 
  

  
  

 
 

 خـري اً واحدًألن هيدي اهللا بك رجال «:^قال رسول اهللا  -
 .»لك من محر النعم

مقام الـدعوة إىل اهللا أفـضل مقامـات «: /قال ابن القيم  -
 .»العبد
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 ٢٦ 
  

 
 وهي ،صرسولنا أعظم مهامت هي إىل اهللا تبارك وتعاىل الدعوة 

¾ %ö@è *:  قال سبحانه،وسيلة وسبيل لتحقيق توحيد اهللا تعاىل ÍnÉã»yd þíÍ?ä Î6 yô 

(#þq ãã÷ä r& í n<Î) «!$# 4 4ín?tã >ouéç ÅÁ t/ O$tRr& Ç t̀B ur Ó Í_yèt6̈?$# ( z̀ »ysö6 ßôur «!$# !$tB ur O$tRr& z̀ ÏB 

öúüÏ.Îéô³ßJ ø9$# ÇÊÉÑÈ & ]١٠٨:يوسف[.  
pköâ$ *: سبحانهقال و r' ¯»tÉ êÓ É<̈Z9$# !$̄RÎ) y7»oY ù=yôöë r& #YâÎg»x© #ZéÅe³t6 ãBur #\çÉÉãtRur ÇÍÎÈ $·ä Ïã#yäur 

í n<Î) «!$# ¾Ïm ÏRøå Î*Î/ %[`#uéÅ ur #Zéç ÏY ïB ÇÍÏÈ & ] األحزابسورة[. 
 فقال ؛األممعىل سائر هذه األمة هبا تعاىل ل اهللا ّفضوهي امليزة التي 

öN * :تعاىل çGZä. uéöç yz >p ¨Bé& ôMy_Ìç ÷zé& Ä¨$̈Y=Ï9 tbrâêßDù' s? Å$rãç ÷èyJ ø9$$Î/ öcöq yg÷Y s?ur Ç t̀ã 

Ìçx6ZßJ ø9$# tbqãZÏB ÷sè?ur «!$$Î/ & ]هبا اً آمرتبارك وتعاىلوقال  ،]١١٠: عمرانآل 
ä̀3tF *:  عباده عىل القيام هبااًوحاث ø9ur öNä3Y ÏiB ×p ¨Bé& tbqããôâtÉ í n< Î) Îéöç sÉ ø:$# tbrãç ãB ù'tÉ ur 

Å$rãç ÷èpR ùQ$$Î/ tböq yg÷ZtÉ ur Ç t̀ã Ìçs3YßJ ø9$# & ]١٠٤:مرانع آل.[ 
العامل بـام يـدعو إليـه مـن أحـسن النـاس تعاىل الداعية إىل اهللا لذا كان 

ô * : قـــال تعـــاىل،ًقـــوال t̀B ur ß |̀¡ômr& Zwöq s% £̀J ÏiB !%tæ yä í n< Î) «!$# ü@ÏJtã ur $[sÎ=»|¹ tA$s% ur 

Ó Í_̄RÎ) z̀ ÏB tûü ÏJ Î=ó¡ßJ ø9$# ÇÌÌÈ & ]٣٣:فصلت.[ 
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 وله كذلك أجر مـن دعـاهم إىل ،الداعية له أجره من اهللا الكريمإن بل 
من دعا إىل هدى كان لـه مـن األجـر مثـل أجـور مـن  (:^ قال ،اهللا تعاىل

 .)١()اًشيئأجورهم تبعه ال ينقص من 
واهللا سبحانه حيفظ أهل القرى من عذابه عامة بسبب وجود الدعاة 

tB$ *:  قال تعاىل، الذين يدعون إىل سبيل اهللا،املصلحني فيها ur tb%ü2 öÅï/uë 

öÅÏ=ôgãä Ï9 3ì tç à)ø9$# 8N ù=ÝàÎ/ $ygè=÷dr& ur öcqßsÎ=óÁ ãB ÇÊÊÐÈ & ] هودسورة.[ 
صورة بوقت وال مكان وال طريقة والدعوة بحمد اهللا ونعمته غري حم

 . يف الدعوة إىل اهللا^ وغري خمالفة لطريقة النبي ،ما دام أهنا وفق الرشيعة
 هذا نوح عليه الصالة والسالم يدعو قومه يف الليل :فمن جهة الوقت

tA$s% Éb>uë íÎoT *: والنهار Î) ßNöqtã yä íÍG öqs% Wxøã s9 #Yë$ygtRur ÇÎÈ & ] نوحسورة.[  
ÄÓ *:  يدعو يف السجن× هذا يوسف :املكانومن جهة  t<Ås9 |Á»tÉ 

Ç ồfÅb¡9$# Ò>$t/öë r& uä öcqè% ÌhçxÿtGïB îéöç yz ÏQr& ª!$# ßâÏnºuq ø9$# âë$£gs)ø9$# ÇÌÒÈ & ] يوسفسورة.[ 
: متنوعةبطرق إىل اهللا ودينه يدعو  اًأيض هذا نوح :ةومن جهة الطريق

* §NèO þíÎoT Î) àMZn=ôã r& öN çl m; ßNöë uéó r& ur öN çl m; #Yë#uéó  Î) ÇÒÈ & ] نوحسورة.[ 
                                                                                                                         

، أبو داود )٢٦٧٤() ٥/٤٣(، الرتمذي )٢٦٧٤(، )٤/٢٠٦٠(مسلم ) ١(
)٤٦٠٩) (٢/٦١٢(. 
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 ٢٨ 
ال يتم التوحيد حتى يكمل «: /قال الشيخ عبد الرمحن السعدي 

 وهذا هو طريق مجيع ، ثم يسعى يف تكميل غريه،العبد مجيع مراتبه
 ، فإهنم أول ما يدعون قومهم إىل عبادة اهللا وحده ال رشيك له،األنبياء

 ودعا ،هبذه الدعوة أعظم قيام ألنه قام ؛^وهي طريقة سيدهم وإمامهم 
 مل ، واملجادلة بالتي هي أحسن،إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة

 ، وهدى به اخللق العظيم، حتى أقام اهللا به الدين، ومل يضعف،يفرت
 وكان يدعو ،ووصل دينه بربكة دعوته إىل مشارق األرض ومغارهبا

 وإىل توحيده قبل كل يشء؛  ويأمر رسله وأتباعه أن يدعوا إىل اهللا،بنفسه
 .ألن مجيع األعامل متوقفة يف صحتها وقبوهلا عىل التوحيد

 فعليه أن يدعو العباد إىل اهللا ،فكام أن عىل العبد أن يقوم بتوحيد اهللا
 من غري ، وكل من اهتدى عىل يديه فله مثل أجورهم،بالتي هي أحسن

 .أن ينقص من أجورهم يشء
ًوإذا كانت الدعوة إىل اهللا  عىل كل ا وإىل شهادة أن ال إله إال اهللا فرض

 . كان الواجب عىل كل أحد بحسب مقدوره،أحد
فعىل العامل من بيان ذلك والدعوة واإلرشاد واهلداية أعظم مما عىل 

 .غريه ممن ليس بعامل
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 أعظم مما عىل من ، أو جاهه وقوله، أو ماله،وعىل القادر ببدنه ويده
 .ليست له تلك القدرة

q#)* : تعاىلقال  à)̈?$$sù ©!$# $tB ÷Läê÷èsÜ tFóô$# & ]ورحم اهللا من أعان ،]١٦:التغابن 
 وإنام اهلالك يف ترك ما يقدر عليه العبد من ،عىل الدين ولو بشطر كلمة

 .)١(»الدعوة إىل هذا الدين
  

  :الدعوة إلى اهللا أفضل مقامات العبد
 :يف كتابه مفتاح دار السعادة /قال ابن القيم 

ô *: وهو قوله تعاىل: جه الثالثون بعد املائةالو« t̀B ur ß |̀¡ômr& Zwöq s% £̀JÏiB 

!%tæ yä ín< Î) «!$# ü@ÏJtã ur $[sÎ=»|¹ tA$s% ur ÓÍ_̄RÎ) z̀ ÏB tûüÏJÎ=ó¡ßJ ø9$# ÇÌÌÈ & ]قال  ]٣٣:فصلت 
 ودعا الناس إىل ما أجاب اهللا فيه ،هو املؤمن أجاب اهللا يف دعوته (:احلسن

فمقام  ،) هذا ويل اهللا، فهذا حبيب اهللا، يف إجابتهاً وعمل صاحل،من دعوته
¼ *:  قال تعاىل،الدعوة إىل اهللا أفضل مقامات العبد çm ¯Rr& ur $®R mQ tP$s% ßâö7 tã «!$# 

çnqãã ôâtÉ (#r ßä%x. tbqçRq ä3tÉ Ïm øãn=tã #Yât7 Ï9 ÇÊÒÈ & ] ىل وقال تعا،]اجلنسورة :* äí÷ä$# 4í n<Î) 

È@ã Î6yô y7În/ uë Ïp yJ õ3Ït ø:$$Î/ ÏpsàÏã öq yJø9$#ur Ïp uZ|¡pt ø: $# ( Oßgø9Ïâ»y_ur ÓÉL©9$$Î/ }ë Ïd ß |̀¡ômr& & 

 ].١٢٥:النحل[
                                                                                                                         

 .)٣٣-٣٢:ص(القول السديد ) 1(
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 فاملستجيب ،جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب اخللق

 والقابل ،القابل الذكي الذي ال يعاند احلق وال يأباه يدعى بطريق احلكمة
 وهي األمر والنهي ،الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى باملوعظة احلسنة

 هذا ، واملعاند اجلاحد جيادل بالتي هي أحسن،املقرون بالرغبة والرهبة
 .)١(»لخ إ...يةهو الصحيح يف معنى هذه اآل

 

  :الدعوة إلى اهللا أعظم المراتب وأجلها عند اهللا
 أن اًكون عندك معلوموي...«: /قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

ô *:  التي قال اهللا،أعظم املراتب وأجلها عند اهللا الدعوة إليه t̀B ur ß |̀¡ômr& 

Zwöq s% £̀J ÏiB !%tæ yä í n<Î) «!$# ü@ÏJtã ur $[sÎ=»|¹ tA$s%ur ÓÍ_̄RÎ) z̀ ÏB tûüÏJ Î=ó¡ßJ ø9$# ÇÌÌÈ & 

 خري اً واحدًواهللا ألن هيدي اهللا بك رجال(:  ويف احلديث ،]٣٣:فصلت[
 . )٣(»)٢() من محر النعملك

بفضل اهللا ًاخللق تكميال ملراتب اجلهاد  وأكمل ،والدعوة إىل اهللا جهاد
 يف كتابه زاد املعاد يف هدي / يقول العالمة ابن القيم ،^هو قدوتنا 

                                                                                                                         

 .)١/١٥٣(مفتاح دار السعادة ) ١(
، )٣٩٧٣) (٣٤٩٨) (٢٧٨٣) (٤/١٥٤٢)(١٣٥٧، ٣/١٠٧٧(البخاري ) ٢(

 .)٢٤٠٦) (٤/١٨٧٢(مسلم 
 ).١/٦٣(الدرر السنية من األجوبة النجدية ) ٣(
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 واخللق ،وأكمل اخللق عند اهللا من كمل مراتب اجلهاد كلها« :خري العباد

 وهلذا كان أكمل ،هتم يف مراتب اجلهادمتفاوتون يف منازهلم عند اهللا تفاو
 ، فإنه كمل مراتب اجلهاد؛اخللق وأكرمهم عىل اهللا خاتم أنبيائه ورسله

 ورشع يف اجلهاد من حني بعث إىل أن توفاه ،وجاهد يف اهللا حق جهاده
pköâ$ *: فإنه ملا نزل عليه ؛Qاهللا  r' ¯»tÉ ãçÏoO £âßJø9$# ÇÊÈ óOè% öë ÉãRr' sù ÇËÈ y7/uë ur ÷éÉi9 s3sù ÇÌÈ 

y7t/$uã ÏOur öçÎdgsÜsù ÇÍÈ & ] وقام يف ذات اهللا ،ر عن ساق الدعوةّشم ،]املدثرسورة 
ً ودعا إىل اهللا ليال وهنارا،أتم قيام ً ورسا وجهارا،ً  íyâô¹$$sù÷ *:  وملا نزل عليه،ً

$yJÎ/ ãçtB÷s è? & ]فدعا إىل ، فصدع بأمر اهللا ال تأخذه فيه لومة الئم ،]٩٤:احلجر 
 ، واألمحر واألسود، والذكر واألنثى، واحلر والعبد،لصغري والكبرياهللا ا

  .)١(»واجلن واإلنس
 :/هذا اإلمام الرباين ًأيضا وقال 

 وهــم خلفــاء ،الــدعوة إىل اهللا تعــاىل هــي وظيفــة املرســلني وأتبــاعهم«
 واهللا سبحانه قد أمر رسـوله أن يبلـغ مـا ، والناس تبع هلم،الرسل يف أممهم

 وهكذا املبلغون عنه مـن ، وضمن له حفظه وعصمته من الناس،أنزل إليه
 ،أمته هلم من حفظ اهللا وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبلـيغهم لـه

                                                                                                                         

 ).٣/١١(زاد املعاد يف هدي خري العباد ) ١(
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 ،ًعـا ملـن بلـغ عنـه ولـو حـديثا ود، بالتبليغ عنـه ولـو آيـة^وقد أمر النبي 

 ألن ذلـك ؛وتبليغ سنته إىل األمة أفضل من تبليغ السهام إىل نحـور العـدو
 وأمـا تبليـغ الـسنن فـال تقـوم بـه إال ورثـة ،التبليغ يفعلـه كثـري مـن النـاس

 .)١(» جعلنا اهللا تعاىل منهم بمنه وكرمه،األنبياء وخلفاؤهم يف أممهم
 ، وإنكــار البدعــة هنــي عــن املنكــر،فوالــدعوة إىل الــسنة أمــر بــاملعرو

 وهبـام حيفــظ ،واألمـر بـاملعروف والنهـي عــن املنكـر صـامم أمــان الـرشيعة
 .  وتستقيم العقائد والعبادات،الدين

 :/قال شيخ اإلسالم وشامة الشام ابن تيمية 
 والنهي ،ومن األمر باملعروف كذلك األمر باالئتالف واالجتامع...«

 وأما املنكر الذي هنى اهللا عنه ورسوله ، ذلكعن االختالف والفرقة وغري
ا آخر كالشمس والقمر ـً وهو أن يدعو مع اهللا إهل،فأعظمه الرشك باهللا

و رجل من  أ، أو نبي من األنبياء، أو كملك من املالئكة،والكواكب
 أو غري ذلك مما ، أو متاثيل هؤالء أو قبورهم، أو أحد من اجلن،الصاحلني

 فكل هذا وأشباهه ، من دون اهللا تعاىل أو يستغاث به أو يسجد لهىيدع
 .من الرشك الذي حرمه اهللا عىل لسان مجيع رسله

                                                                                                                         

 .)٤١٥-٤١٤:ص(جالء األفهام ) ١(
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٣٣ 
 وأكـل أمـوال ، كقتـل الـنفس بغـري احلـق،ومن املنكر كل ما حرمـه اهللا

 والبيوع واملعامالت التي هنى ،اطل بالغصب أو بالربا أو امليرسالناس بالب
 وتطفيـف ، وعقوق الوالـدين، وكذلك قطيعة الرحم،^عنها رسول اهللا 
ــزان ــال واملي ــي،املكي ــم والبغ ــي مل ، واإلث ــة الت ــادات املبتدع ــذلك العب  وك

 والرفـق سـبيل األمـر بــاملعروف ، وغـري ذلـك..^يـرشعها اهللا ورسـوله 
 .)١(»ملنكروالنهي عن ا

 أن من أسباب فشو البدعة تقصري أهل /ويؤكد العالمة ابن القيم 
ما وقع يف هذه األمة من البدع ...«:  فقال،احلق يف إظهار السنة واهلدى

 .)٢(» التقصري يف إظهار السنة واهلدى:والضالل كان من أسبابه
 ،تظهر السنة ومتوت البدعةألهل السنة وهكذا بدعوة املخالفني 

 ويذب عن حياض ،املخالف ويظهر ضعف حجة ،ويوقى العامة رشها
تمع الناس عىل جي وهبذا ،عىل العامةاملخالفون  وينكشف ما يلبسه ،الدين

وهو املقصد الرشعي العظيم من دعوة .. اهلدى واالعتصام بحبل اهللا
 . من أهل البدعسنة واجلامعةألهل ال املخالفني

                                                                                                                         

 .)٢/٢١٠(االستقامة ) ١(
 .)٣/١١٣٣(الصواعق املرسلة ) ٢(
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 .اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم -
 .اقتصاد يف سنة خري من اجتهاد يف بدعة -
دعة ال يقبل معها عبادة؛ مـن صـالة وال إن الب -

 .صيام وال صدقة وال غريها من القربات
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  : لغةتعريف البدعة
ابتداء : أحدمها: الباء والدال والعني أصالن: بدع«: قال ابن فارس

: هلمقو:  فاألول،االنقطاع والكالل:  واآلخر،اليشء وصنعه ال عن مثال
 واهللا بديع ، إذا ابتدأته ال عن سابق مثال،ً أو فعالًأبدعت اليشء قوال
 ،ابتدع فالن الركي إذا استنبطه:  والعرب تقول،ضالسموات واألر

ö@è% $tB àMZä. %Yæ *:  قال اهللا تعاىل،وفالن بدع يف هذا األمر ôâÎ/ z̀ ÏiB È@ßôîç9$# & 

 .)١(»ما كنت أول:  أي ،]٩:األحقاف[
 كام ،الذي ذكره ابن فارس راجع إىل املعنى األولالثاين عنى وهذا امل

 أبدعت الناقة إذا انقطعت عن :يقال«: أشار إىل ذلك ابن األثري حيث قال
الل أو ظلع ْالسري بكَ َ  كأنه جعل انقطاعها عام كانت مستمرة عليه من ،َ

 .)٢(»إنشاء أمر خارج عام اعتيد منها:  أي،اًعادة السري إبداع
  :اشرعالبدعة تعريف 

                                                                                                                         

 .)بدع( مادة )١/٢٠٩(معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ).١/١٠٧(النهاية ) ٢(
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٣٧ 

 وهـذا االخـتالف يرجـع إىل زيـادة ،اختلفت تعريفات العلـامء للبدعـة
 : فمن هذه التعريفات،قيود وضوابط عند بعضهم ال يذكرها اآلخر

البدعة ما خالفت الكتاب والسنة «: / قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .)١(» من االعتقادات والعبادات،أو إمجاع سلف األمة

ما أحدث مما ال أصل له : املراد بالبدعة«: /  رجب ابن احلافظوقال
 وأما ما كان له أصل من الرشع يدل عليه فليس ،يف الرشيعة يدل عليه

 .)٢(» وإن كان بدعة لغة،اًببدعة رشع
ــام  ــضوابط للبدعــة مــا ذكــره اإلم ــات وأحــسن ال ومــن أمجــع التعريف

رتعـة عبـارة عـن طريقـة يف الـدين خم: البدعة«:  حيث قال)٣(/الشاطبي 
  ،» يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هللا سبحانه،تضاهي الرشعية

                                                                                                                         

 ).١٨/٣٤٦(جمموع الفتاوى ) ١(
 ).١/٢٦٦(جامع العلوم واحلكم ) ٢(
 بالشاطبي، من أهل إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري) ٣(

: هـ، له مؤلفات من أمهها)٧٩٠(غرناطة، كان من أئمة املالكية، تويف سنة 
 .)االعتصام(و) املوافقات يف أصول الفقه(
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  :خطر البدعة والتحذير منها

 يف ذم البـدع وسـوء )االعتصام( يف كتابه اًباب /عقد اإلمام الشاطبي 
 . بني فيه خطر البدع وذمها من النقل والعقل،منقلب أصحاهبا

 :أما النقل فمن وجوه
 القرآن الكريم مما يدل عىل ذم من ابتـدع يف ديـن اهللا ما جاء يف: أحدها
 :يف اجلملة

uq *: فمن ذلك قول اهللا تعاىل * èd üìÏ%©! $# tAtìRr& y7øã n=tã |=»tG Å3ø9$# çm÷ZÏB ×M»tÉ#uä 

ìM»yJs3øt íC £ è̀d ëP é& É=»tG Å3ø9$# ãçyzé& ur ×M»ygÎ7»t±tF ãB ( $̈B r' sù tûïÏ%©! $# í Îû óOÎgÎ/qè=è% Ô÷÷É yó tbqãèÎ6®Kuä sù $tB 

tm t7»t±s? çm÷ZÏB uä !$tóÏG ö/$# Ïp uZ÷G Ïÿø9$# uä !$tóÏG ö/$#ur ¾ Ï&Î#É Ír ù' s? 3 $tBur ãN n=÷ètÉ ÿ¼ ã& s#ÉÍr ù' s? ûwÎ) ª!$# 3 tbqãÇÅôº §ç9$#ur 

í Îû ÉOù=Ïèø9$# tbqä9q à)tÉ $̈ZtB#uä ¾ ÏmÎ/ @@ä. ô Ï̀iB ÏâZÏã $uZÎn/ uë 3 $tB ur ãç ©. ¤ãtÉ HwÎ) (#q ä9'r é& É=»t6ø9F{ $# ÇÐÈ & 

 ].٧: عمرانآل[
 : وقد جاء يف احلديث تفسريها،فهذه اآلية من أعظم الشواهد

   عن ^سألت رسول اهللا :  أهنا قالتلفصح من حديث عائشة 
B̈$ *: قوله r' sù tûï Ï%©!$# í Îû óOÎgÎ/qè=è% Ô÷÷É yó tbqãèÎ6®Kuä sù $tB tm t7»t±s? çm ÷ZÏB uä !$tóÏG ö/$# Ïp uZ÷G Ïÿø9$# uä !$tóÏG ö/$#ur 

¾ Ï&Î#É Ír ù's? & ]١()هم فاعرفيهميفإذا رأيت: (قال ،]٧: عمرانآل(. 
                                                                                                                         

 .)٢٩٩٣) (٥/٢٢٢(الرتمذي ) 1(
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٣٩ 
&br¨ *: وقوله تعاىل * ur #xã»yd ë ÏÛºuéÅÀ $VJä É)tG ó¡ãB çnq ãèÎ7̈?$$sù ( üwur (#q ãèÎ7F s? ü@ç6 è¡9$# 

s-§çxÿtG sù öNä3Î/ t̀ã ¾ Ï&Î#ã Î7 yô 4 öNä3Ï9º så Nä38¢¹ur ¾Ïm Î/ öNà6̄=yès9 tbqà)G s? ÇÊÎÌÈ & 

 ].١٥٣:األنعام[
í *:  تعاىللهقوو * n?tã ur «!$# ßâóÁ s% È@ãÎ6 ¡¡9$# $yg÷Y ÏBur Öç Í¬ !$y_ 4 öq s9ur uä !$x© öN à61yâol m; 

öúüÏèuHødr& ÇÒÈ & ]٩:النحل.[ 
!©%bÎ) tûïÏ¨ *: وقوله تعاىل * $# (#qè% §çsù öN åks]É Ïä (#q çR%x.ur $Yèuã Ï© |Mó¡©9 öN åk÷]ÏB í Îû >äóÓ x« 

!$yJ ¯RÎ) öNèdáè øBr& ín< Î) «!$# §N èO N åkã Î̈m6 t̂ ãÉ $oÿÏ3 (#qçR%x. tbqè=yèøÿtÉ ÇÊÎÒÈ & ]١٥٩:األنعام.[ 
ما جاء يف األحاديث املنقولة عن رسول اهللا : الوجه الثاين من النقل

^: 
 ^ عن النبي ل ما يف الصحيح من حديث عائشة :فمن ذلك -
 .)١()من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: (قال

 .)٢() ليس عليه أمرنا فهو ردًمن عمل عمال: (ويف رواية ملسلم -
 كان يقول يف ^أن رسول اهللا : َّوخرج مسلم عن جابر بن عبد اهللا -
 ، وخري اهلدي هدي حممد،فإن خري احلديث كتاب اهللا: أما بعد: (خطبته

                                                                                                                         

 ).١٧١٨)(٣/١٣٤٣(، مسلم )٢٥٥٠)(٢/٩٥٩( البخاري )١(
 ).١٧١٨)(٣/١٣٤٣(مسلم  )٢(
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 ٤٠ 
 .)١() وكل بدعة ضاللة،ورش األمور حمدثاهتا

 ، خيطب الناس؛ حيمد اهللا^كان رسول اهللا : ( قال:ويف رواية -
 ومن يضلل ،من هيده اهللا فال مضل له:  ثم يقول،ليه بام هو أهلهويثني ع

 ورش ، وخري اهلدي هدي حممد، وخري احلديث كتاب اهللا،اهللا فال هادي له
 .)٢() وكل حمدثة بدعة،األمور حمدثاهتا

 وكل ،وكل بدعة ضاللة ،وكل حمدثة بدعة: (ويف رواية للنسائي -
 .)٣()يف النارضاللة 

ـــض - ـــذي أي ـــو داود، وصـــححهاًوروى الرتم ـــن ، وأب  وغريمهـــا ع
 ثم أقبل ، ذات يوم^صىل بنا رسول اهللا :  قالا العرباض بن سارية

 ؛ ووجلت منها القلـوب، فوعظنا موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون،علينا
:  فامذا تعهـد إلينـا؟ قـال، موعظة مودعهكأن هذ! يا رسول اهللا: فقال قائل

 فإنـه مـن ،اً حبـشياً وإن كان عبد،عة والسمع والطا،أوصيكم بتقوى اهللا(
؛ فعلـيكم بـسنتي وسـنة اخللفـاء اً كثـرياًيعش منكم بعدي فـسريى اختالفـ

                                                                                                                         

 ).٨٦٧)(٢/٥٩٢(مسلم  )١(
 ).٨٦٧)(٢/٥٩٢(لم مس ) ٢(
 ).١٨٩-٣/١٨٨(النسائي يف سننه ) ٣(
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٤١ 
 وإيــاكم ، وعــضوا عليهــا بالنواجــذ، متــسكوا هبــا،الراشــدين املهــديني

 .)١() وكل بدعة ضاللة، فإن كل حمدثة بدعة،وحمدثات األمور
 من أحدث ، إىل ثورٌاملدينة حرم ما بني عري: ( ويف حديث الصحيفة-

ً أو آوى حمدث،اًفيها حدث  ال ،؛ فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعنياِ
ًيقبل اهللا منه يوم القيامة رصف  .)٢()ً وال عدالاُ

 فيـشمل كـل حـدث أحـدث فيهـا ممـا ،وهذا احلديث يف سياق العمـوم
  باملدينــة؛اً وهـو وإن كـان خمتـص، والبـدع مـن أقـبح احلـدث،ينـايف الـرشع
 .)٣( يدخل يف املعنىاًفغريها أيض

 مـا جـاء عـن الـسلف الـصالح مـن الـصحابة :الوجه الثالث من النقل
 :وهو كثري ، يف ذم املخالفني ألهل السنة واجلامعةيوالتابعني 

أهيـا : (أنه خطب الناس فقـال: اما صح عن عمر بن اخلطاب  -
 وتـركتم عــىل ، وفرضــت لكـم الفــرائض،قــد سـنت لكــم الـسنن! النـاس

 ).ً وشامالاًالواضحة إال أن تضلوا بالناس يمين
  إيـاكم أن هتلكـوا عـن : ( ثـم قـال،وصفق بإحدى يديـه عـىل األخـرى

                                                                                                                         

 ).٢٦٧٦)(٥/٤٤(، الرتمذي )٤٦٠٧)(٢/٦١٠(أبو داود ) ١(
 ).١٣٧٠)(٢/٩٩٤(، مسلم )٦٣٧٤)(٦/٢٤٨٢( البخاري )٢(
 ).١/٩٦( االعتصام للشاطبي )٣(
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 ٤٢ 
ــل ــول قائ ــرجم؛ أن يق ــة ال ــاب اهللا: آي ــدين يف كت ــم ،ال نجــد ح ــد رج    فق

 .إىل آخر احلديث) ١(...) ورمجنا^رسول اهللا 
! يــا معــرش القــراء: ( أنــه قــالاويف الــصحيح عــن حذيفــة  -
 لقـد ضـللتم ً وشـامالاً وإن أخـذتم يمينـ،اً بعيداً فقد سبقتم سبق،يموااستق

 .)٢()اً بعيدًضالال
أن يؤثروا ما يرون : أخوف ما أخاف عىل الناس اثنتان: (اًوعنه أيض -

 .)٣() وأن يضلوا وهم ال يشعرون،عىل ما يعلمون
اتبعـوا آثارنـا وال : ( أنـه قـالا عن عبـد اهللا بـن مـسعود اًوأيض -

 .)٤() فقد كفيتم،تبتدعوا
 ووالة األمر من ^سن رسول اهللا : (/وعن عمر بن عبد العزيز  -
 وقـوة ، واسـتكامل لطاعـة اهللا، األخذ هبا تصديق لكتـاب اهللا،اً سنن)٥(بعده

                                                                                                                         

 .)٨/٢١٢(، سنن البيهقي )٢/٨٢٤(املوطأ ) ١(
 .)٦٨٥٣)(٦/٢٦٥٦(البخاري ) ٢(
 .)١/٦٠(االعتصام : انظر). ٢/٤٦٥(، الزهد هلناد )١/٢٧٨(ألولياء حلية ا) ٣(
جممع الزوائد : ، وانظر)١/٢٨(، السنة للمروزي )١/٨٠(سنن الدارمي ) ٤(

)١/٤٣٤.( 
أبو بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعثامن بن عفان، : وهم اخللفاء الراشدون) ٥(

 . وعيل بن أيب طالب، ريض اهللا عنهم أمجعني
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٤٣ 
 ، ليس ألحد تغيريهـا وال تبـديلها وال النظـر يف يشء خالفهـا،عىل دين اهللا

هـا اتبـع غـري سـبيل  ومن خالف، ومن انترص هبا منصور،ٍمن عمل هبا مهتد
 .)٢()١()اً وأصاله جهنم وساءت مصري، وواله اهللا ما توىل،املؤمنني

 :وأما الوجه اآلخر فهو النظر والعقل
 :-وهو أحسن من تكلم يف شأن البدعة- / الشاطبياإلمام قال 

 :أما النظر فمن وجوه$
ا أنه قد علم بالتجارب واخلربة السارية يف العامل من أول الـدني: أحدها

 أو مفاسـدها؛ ، هلـااًإىل اليوم أن العقول غري مستقلة بمـصاحلها؛ اسـتجالب
 . هلااًاستدفاع
 ألن ؛أن الرشيعة جاءت كاملة ال حتتمل الزيـادة وال النقـصان: والثاين

tP *: اهللا تعاىل قال فيهـا öq uã ø9$# àMù=yJ ø. r& öN ä3s9 öN ä3oYÉ Ïä àMôJoÿøCr& ur öN ä3øã n=tæ Ó ÉLyJ ÷èÏR àMä ÅÊuë ur 

ãN ä3s9 zN»n=óôM}$# $YYÉ Ïä & ]٣:املائدة.[ 
إن :  فاملبتدع إنام حمصول قوله بلسان حاله أو مقاله،فإذا كان كذلك

 وإنه بقي منها أشياء جيب أن يستحب استدراكها؛ ألنه لو ،الرشيعة مل تتم
 ، وال استدرك عليها، لكامهلا ومتامها من كل وجه مل يبتدعاًكان معتقد

                                                                                                                         

 .)١/٤٠٨) (٩٢(لرشيعة ا) ١(
 .بترصف) ١١٧-١/٧٠(االعتصام )2(
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 ٤٤ 
 .الرصاط املستقيموقائل هذا ضال عن 
ً: )١(ونقال ابن املاجش من ابتدع يف اإلسالم : ( يقولاسمعت مالك

 *:  ألن اهللا يقول؛ خان الرسالة^ اًحسنة؛ فقد زعم أن حممد بدعة يراها

tP öquã ø9$# àMù= yJø. r& öNä3s9 öN ä3oYÉÏä & ]فال يكون اليوم ًا فام مل يكن يومئذ دين،]٣:املائدة 
 .)اًدين

 ألن الـشارع قـد عـني ؛ ومـشاق لـه،أن املبتدع معانـد للـرشع: والثالث
ليهـا بـاألمر  وقـرص اخللـق ع، خاصة عىل وجوه خاصةاًملطالب العبد طرق

إىل ...  وأن الـرش يف تعـدهيا، وأخرب أن اخلري فيها،والنهي والوعد والوعيد
 رمحـة ^ وأنه إنام أرسل الرسـول ،غري ذلك؛ ألن اهللا يعلم ونحن ال نعلم

 ليس ما حرصه ، أخراً فاملبتدع راد هلذا كله؛ فإنه يزعم أن ثم طرق،للعاملني
 اًأن الـشارع يعلـم ونحـن أيـض كـ، وال ما عينه بمتعـني،الشارع بمحصور

 بل ربام يفهم من استدراكه الطرق عىل الشارع أنه علـم مـا مل يعلمـه ،نعلم
 وإن ، للمبتدع فهو كفر بالرشيعة والشارعاً وهذا إن كان مقصود،الشارع

 .كان غري مقصود فهو ضالل مبني

                                                                                                                         

عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة بن املاجشون التيمي موالهم ) ١(
 .هـ)٢١٣(املدين املالكي، تلميذ اإلمام مالك، تويف سنة 
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٤٥ 

ّأن املبتدع قد نزل نفسه منزلة املضاهي للشارع؛ ألن الشارع : والرابع
 وصار هو املنفرد بذلك؛ ، وألزم اخللق اجلري عىل سننها،ضع الرشائعو

 وإال فلو كان الترشيع من ،ألنه حكم بني اخللق فيام كانوا فيه خيتلفون
 وال احتيج ، ومل يبق اخلالف بني الناس،مدركات اخللق مل تنزل الرشائع

 .‡إىل بعث الرسل 
 ، للـشارعاً ومـضاهياًفهذا الذي ابتدع يف دين اهللا قـد صـري نفـسه نظـري

ــث رشع مــع الــشارع ــ،حي ــتح لالخــتالف باب ــشارع يف ،اً وف  ورد قــصد ال
 . وكفى بذلك،االنفراد بالترشيع
لرشع مل يبق ل اًأنه اتباع للهوى؛ ألن العقل إذا مل يكن متبع: واخلامس

 .)١(#له إال اهلوى والشهوة، وأنت تعلم ما يف اتباع اهلوى وأنه ضالل مبني

                                                                                                                         

 .بترصف) ٦٧-١/٦١( االعتصام )1(
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 :/قال ابن تيمية 
: إن البدعة التي يعد الرجل هبا من أهـل األهـواء«

ما اشتهر عند أهل العلم بالـسنة خمالفتهـا للكتـاب 
ــة  ــروافض والقدري ــة اخلــوارج وال ــسنة؛ كبدع وال

 .»واملرجئة
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٤٧ 
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 ٤٨ 
 

 
البدعة الكفرية املخرجة من  فمنها ،البدع ليست عىل مرتبة واحدة

 ، ولكن صاحبها عىل خطر، ومنها البدعة التي ال خترج من امللة،امللة
 ، ومنها البدعة احلقيقية، ومنها البدعة االعتقادية،يةلالعمومنها البدعة 

 .ومنها البدعة اإلضافية
 واختالف مراتب البدع هو ،وهكذا ختتلف مراتب البدع وتتفاوت

 :يف وهذه املتعلقات تنحرص ،متعلقاهتاباختالف 
 .مسائل األصول ومسائل االجتهاد -١
 والفروع االعتقادية ،القواعد واألصول االعتقادية والعملية -٢

 .والعملية
 .الرضوريات واحلاجيات والتكميليات -٣
 .الكليات واجلزئيات -٤
 .ة واإلضافيةي احلقيقالبدع -٥
 .)١(البدع التي يظهر مأخذها والتي يشكل مأخذها -٦

ــة البدعــة ــف مرتب ــذه املتعلقــات ختتل ــاختالف ه ــة ،وب ــف طريق  وختتل
ــه  وال بــد مــن مراعــاة هــذه ،التعامــل مــع الواقــع يف البدعــة واحلكــم علي

                                                                                                                         

 .)٢/١٩٥( للغامدي ةحقيقة البدع) ١(
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٤٩ 
 .الفروق واالختالفات واملراتب

 إذا انتفى رشط ،ًوقد اشرتط الشاطبي رشوطا لكون البدعة صغرية
 : / فقال ؛منها صارت هذه البدعة كبرية

 : فذلك برشوط،إن من البدع ما يكون صغرية: وإذا قلنا«
أن ال يداوم عليها؛ فإن الصغرية من املعـايص ملـن داوم عليهـا : أحدها

 واإلرصار عـىل ،تكرب بالنـسبة إليـه؛ ألن ذلـك ناشـئ عـىل اإلرصار عليهـا
 وال كبـرية ،ال صـغرية مـع إرصار(: لك قالوا ولذ،الصغرية يصريها كبرية

 ...غري فرقمن  فكذلك البدعة ،)١()مع استغفار
أن ال يدعو إليها؛ فإن البدعة قد تكون صغرية : والرشط الثاين

 فيكون ، ثم يدعو مبتدعها إىل القول هبا والعمل عىل مقتضاها،باإلضافة
ها والعمل هبا؛ إثم ذلك كله عليه؛ فإنه الذي أثارها وسبب كثرة وقوع

فإن احلديث الصحيح قد أثبت أن كل من سن سنة سيئة كان عليه 
 والصغرية ،ً ووزر من عمل هبا ال ينقص ذلك من أوزارهم شيئا،وزرها

 فربام تساوي الصغرية ،مع الكبرية إنام تفاوهتا بحسب كثرة اإلثم وقلته
 . عليهاوُمن هذه الوجه الكبرية أو ترب

 أو ،واضع التي هي جمتمعات الناس تفعل يف املأن ال: والرشط الثالث
                                                                                                                         

، والديلمي يف مسند الفردوس )٢/٤٤(القضاعي يف مسند الشهاب أخرجه ) ١(
)٧٩٩٤ .( 
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 ٥٠ 
 .املواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعالم الرشيعة

 به أو ممن به الظـن؛ فـذلك مـن يقتدىفأما إظهارها يف املجتمعات ممن 
 .أرض األشياء عىل سنة اإلسالم

أن ال يستصغرها وال يستحقرها وإن فرضناها : والرشط الرابع
 .)١(» واالستهانة بالذنب أعظم من الذنب، ذلك استهانة هباصغرية؛ فإن

 حجم أن هذه الرشوط متعلقة ب/إال أن الذي يظهر من كالمه 
 وليس الكالم عن حجم هذه البدعة ،صاحب البدعةالذي يلحق اإلثم 

 .يف نفسها
واحلكم عىل صاحب البدعة يكون بحسب نوع البدعة الواقع فيها 

 حال هذا الشخص وما عرض له من شبهة أو  مع النظر إىل،ومرتبتها
 إىل اعتبارات أخرى .. وكذلك درجته ومرتبته يف العلم والسنة،تأويل

 .ينبغي مراعاهتا عند احلكم عىل الواقع يف البدعة
  : مفارقًا ألهل السنة- أو الطائفة-متى يكون الرجل 

والبدعة التي يعد هبا الرجل من أهل «: /يقول شيخ اإلسالم 
 كبدعة ، ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة خمالفتها للكتاب والسنة:ءاألهوا
 فإن عبد اهللا بن املبارك ، واملرجئة، والقدرية، والروافض،اخلوارج

: ني وسبعني فرقة هي أربعتأصول اثن: ويوسف بن أسباط وغريمها قالوا
                                                                                                                         

 ).٥٥٧، ٥٥٣، ٥٥٢، ٢/٥٥١(االعتصام ) ١(
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٥١ 
 .)١(» واملرجئة، والقدرية، والروافض،اخلوارج

  :ا وحكم قبولهالمخالفرواية 
 من العلامء يفرقون يف اً فإن كثري،هذا مسألة رواية املخالفيلحق ومما 

 وباعتبار نشاطهم وحتمسهم ،هذه املسألة بني املخالفني باعتبار بدعتهم
 وصاحب البدعة ، فيفرقون بني صاحب البدعة املكفرة،هلذه البدعة

 . وبني الداعية للبدعة وغري الداعية،املفسقة
قال العلامء من املحدثني والفقهاء وأصحاب « :قال اإلمام النووي

 .)٢(»املبتدع الذي يكفر ببدعته ال تقبل روايته باالتفاق: األصول
 فيفرق بني البدعة ؛ثم لو كانت البدعة غري مكفرة فينظر فيها

 ويفرق كذلك بني من أوقعته بدعته يف ،الصغرى والبدعة الكربى
 .ة عن استحالل الكذبعته بعيدد وبني من كانت ب،استحالل الكذب

ورد شهادة من عرف بالكـذب متفـق عليـه «: / وقال شيخ اإلسالم
 .)٣(»بني الفقهاء

 مل يكن من :أي- ًفإن كان املخالف خارجا عن األصناف السابقة 
 فقد وقع - ومل يكن ممن يستحل الكذب،أصحاب البدع املكفرة الكربى

 .خالف بني العلامء يف قبول روايته وعدمه
                                                                                                                         

 ).٣٥/٤١٤(جمموع الفتاوى ) ١(
 ).٣٢٤:ص(ً التقريب للنووي أيضا :، وانظر)١/٦٠(رشح صحيح مسلم ) ٢(
 ).١/٦٢(منهاج السنة ) ٣(
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اختلفوا يف قبول رواية املبتدع الذي ال يكفر يف «: /  الصالحقال ابن

 وكام استوى يف الكفر ،فمنهم من رد روايته ألنه فاسق ببدعته: بدعته
 ومنهم من قبل ،املتأول وغري املتأول يستوي يف الفسق املتأول وغري املتأول

رواية املبتدع إذا مل يكن ممن يستحل الكذب يف نرصة مذهبه أو ألهل 
 وعزا بعضهم هذا إىل ، سواء كان داعية إىل بدعته أو مل يكن،مذهبه

 ؛أقبل شهادة أهل األهواء إال اخلطابية من الرافضة«: الشافعي لقوله
 .»ألهنم يرون الشهادة بالزور ملوافقيهم

 وال تقبـل إذا كـان ،تقبل روايته إذا مل يكـن داعيـة إىل بدعتـه: وقال قوم
 وحكى بعـض أصـحاب ،و األكثر من العلامءوهذا مذهب الكثري أ. داعية

ً خالفــا بــني أصــحابه يف قبــول روايــة املبتــدع إذا مل يــدع إىل االــشافعي 
 .أما إذا كان داعية فال خالف بينهم يف عدم قبول روايته:  وقال،بدعته

: ُوقال أبو حـاتم بـن حبـان البـستي أحـد املـصنفني مـن أئمـة احلـديث
 ال أعلـم بيـنهم ،ًحتجاج به عند أئمتنا قاطبـةالداعية إىل البدع ال جيوز اال$

 .#ًفيه خالفا
ْوهذا املذهب الثالث أعدهلا وأوالها ُْ  واألول بعيد مباعد للشائع عن ،َ

 ويف ، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن املبتدعة غري الدعاة،أئمة احلديث
 .)١(»واهللا أعلم. الصحيحني كثري من أحاديثهم يف الشواهد واألصول

 بل نقل ؛يق بني الداعية وغري الداعية هو قول األكثر كام تقدمفالتفر
                                                                                                                         

 .)١٠٤-١٠٣:ص(علوم احلديث ) ١(
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٥٣ 
 وإن كانت دعوى اإلمجاع غري ،مجاع عىل هذا القولإلابن حبان ا

 .صحيحة
عبـد الـرمحن بـن  و،/وممن نقل عنه هذا القـول عبـد اهللا بـن املبـارك 

ــام أمحــد  و،/مهــدي  ــك  ،/اإلم ــام مال ــذا القــول عــن اإلم وروي ه
/)١(. 

  :لفين ألهل السنة وتعزيرهمعقوبة المخا
 بـاب العقوبـات والتعزيـرات :مما يتفرع عن اختالف البدع ومراتبهـاو

 فقد جـاءت آثـار كثـرية عـن الـسلف يف ،للمخالفني ألهل السنة واجلامعة
ــة ــات خمتلف ــة املخــالفني بعقوب ــي ؛عقوب ــد ونف ــبس ورضب وجل ــن ح  م

 .وتغريب وإهانة وهجر
لو رأيت أحـدهم ألخـذت : (ة أنه قال يف القدريبفعن ابن عباس 

 .)٢()بشعره
ً يوجـع رضبـا ، القرآن خملـوق:من قال«:  قال/أنس مالك بن عن و

 .)٣(»وحيبس حتى يموت
سألت أيب عن رجل ابتدع بدعة «: وعن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال

                                                                                                                         

، وطبقـــــات )١٠/٢٠٨( ، والـــــسنن الكـــــربى)١٢٨-١٢٦:ص( الكفايـــــة: انظـــــر) ١(
 .)٢/٨٢١(، وجامع بيان العلم وفضله )١/٢٥٠(، ورشح السنة)١/٢٥٠(احلنابلة

 .)٨٧٤-٢/٨٧٣) (٤٥٤( الرشيعة )٢(
 ).١/٥٠١) (١٦٦( املصدر السابق )٣(
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 ٥٤ 
 أرى أن .نعم:  هل ترى أن حيبس؟ قال، وله دعاة عليها،ايدعو إليه

 .)١(»سلمنيحيبس وتكف بدعته عن امل
 ..ويف املقابل هناك آثار أخرى عن السلف ختتلف عام ذكر

 ،لنــا أقــارب بخراســان يــرون اإلرجــاء«: قلــت ألمحــد: قــال أبــو داود
 .»!سبحان اهللا ملاذا ال تقرئهم؟: فنكتب إىل خراسان نقرئهم السالم؟ قال

ً إال أن يكون داعيا .نعم: نكلمهم؟ قال«: قلت ألمحد: قالويف رواية 
 .)٢(»اصم فيهوخي

 مـن جهـة عقـوبتهم املخـالفنياالختالف يف مواقف السلف جتاه وهذا 
 .يرجع إىل اختالف البدع واختالف أحوال أصحاهبا ،والتنكيل هبم
وإذا «: بعـد أن ذكـر بعـض عقوبـات املخـالفني /يخ اإلسالم قال ش

ُ علـم أنـه خيتلـف بـاختالف ؛ُعرف أن هذا هو من باب العقوبات الرشعية
وأن املـرشوع  ، وظهـور الـسنة وخفائهـا، من قلة البدعة وكثرهتا؛األحوال

 يتـألف ^كـام كـان النبـي . قد يكون هو التـأليف تـارة واهلجـران أخـرى
 ومـن خيـاف عليــه ،كني ممـن هـو حــديث عهـد باإلسـالمًأقوامـا مـن املـرش

 . املؤلفة قلوهبم ما ال يعطي غريهمي فيعط،الفتنة
ًإين أعطي رجاال وأدع رجاال: (قال يف احلديث الصحيح  والذي أدع ،ً

                                                                                                                         

 ).٢٢٤:ص(مسائل اإلمام أمحد برواية عبد اهللا ) ١(
 ).٢٧٦:ص( داود مسائل اإلمام أمحد أليب) ٢(
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٥٥ 
ً أعطي رجاال ملا جعل اهللا يف قلوهبم من اهللع ،أحب إيل من الذي أعطي

 منهم ،قلوهبم من الغنى واخلريً وأدع رجاال ملا جعل اهللا يف ،واجلزع
 .)١()عمرو بن تغلب

 خشية أن يكبه اهللا ،إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه: (وقال
 . أو كام قال)٢()عىل وجهه يف النار

 خلفوا يف غزوة ن كام هجر الثالثة الذي،وكان هيجر بعض املؤمنني
فيستعمل  ، ألن املقصود دعوة اخللق إىل طاعة اهللا بأقوم طريق؛تبوك

 . والرهبة حيث تكون أصلح،الرغبة حيث تكون أصلح
ًومن عرف هذا تبني له أن من رد الشهادة والرواية مطلقا من 

 فإن السلف قد ،املخالفني ألهل السنة واجلامعة املتأولني فقوله ضعيف
 ومن جعل املظهرين للبدعة أئمة يف ،دخلوا بالتأويل يف أنواع عظيمة

 ،ً فقوله ضعيف أيضا،نكر عليهم هبجر وال ردعالعلم والشهادة ال ي
وكذلك من صىل خلف املظهر للبدع والفجور من غري إنكار عليه وال 

 وهذا ، فقوله ضعيف،استبدال به من هو خري منه مع القدرة عىل ذلك
 ،يستلزم إقرار املنكر الذي يبغضه اهللا ورسوله مع القدرة عىل إنكاره

دة عىل كل من صىل خلف كل ذي  ومن أوجب اإلعا،وهذا ال جيوز
                                                                                                                         

 .)٧٠٩٧)(٦/٢٧٤١(صحيح البخاري ) ١(
 .)٤٩٩٢)(٨/١٠٣(، سنن النسائي )٤٦٨٣) (٢/٦٣٢(سنن أيب داود ) ٢(
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 ٥٦ 
 فإن السلف واألئمة من الصحابة والتابعني ،فجور وبدعة فقوله ضعيف

 وهلذا كان من أصول ،صلوا خلف هؤالء وهؤالء ملا كانوا والة عليهم
 أن الصلوات التي يقيمها والة األمور تصىل خلفهم عىل أي :أهل السنة
 .)١(» معهمى كام حيج معهم ويغز،حالة كانوا
  :المخالفهجر 

 ،ومما يتعلق هبذا الباب قضية مهمة ال بد من معرفة القول الفصل فيهـا
اإلعــراض عــن : وهــو ، قــضية اهلجــر: وهــي،ًخــصوصا يف هــذه األزمــان

 وعدم جمالسته وترك مكاملته وعدم السالم عليـه وتـرك الـدخول املخالف
حتـى  ؛ال بـد مـن معرفـة املقاصـد الـرشعية هلـا وهذه القضية قـضية ،عليه

 .يمكن التعامل معها بالطريقة الصحيحة
  :مشروعية الهجر

 واألدلـة ،)قد يستحب وقـد جيـب(اهلجر أمر مرشوع عند احلاجة إليه 
 .عىل مرشوعية اهلجر عند احلاجة إليه كثرية من الكتاب والسنة واإلمجاع

 : من القرآن: ًأوال
så# *: قول اهللا تعاىل Î)ur |M÷É r& uë tûï Ï%©!$# tbqàÊq èÉ sÜ þíÎû $uZÏF»tÉ#uä óÚÍèôã r' sù öN åk÷]tã 4Ó ®Lym 

(#q àÊqèÉ sÜ íÎû B]É Ïâtn ¾ ÍnÎéöç xî 4 $̈BÎ) ur y7̈Zuä Å¡Y ãÉ ß`»sÜøã ¤±9$# üx sù ôâãèø)s? yâ÷èt/ 3ì tçò2Éjã9$# 

yì tB ÏQöq s)ø9$# tûüÏHÍ>»©à9$# ÇÏÑÈ & ]في هذه اآلية داللة عىل حتريم ف ،]٦٨:األنعام
                                                                                                                         

 ).٦٦-١/٦٣(منهاج السنة النبوية ) ١(
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٥٧ 
 .هل الكبائر واملعايصجمالسة أهل البدع واألهواء وأ

%ôâs *: قوله تعاىلو ur tÄìtR öN à6øãn=tæ í Îû É=»tGÅ3ø9$# ÷b r& #så Î) ÷Läê÷èÏÿxú ÏM»tÉ#uä «!$# ãçxÿõ3ãÉ 
$pkÍ5 é& tìöktJó¡çÑ ur $pkÍ5 üx sù (#r ßâãèø)s? óOßgyètB 4Ó ®Lym (#qàÊq èÉ sÜ í Îû B]ÉÏâtn ÿ¾ ÍnÎéöçxî 4 ö/ ä3̄RÎ) #]å Î) 

óOßgè=÷VÏiB 3 ¨b Î) ©!$# ßì ÏB%ỳ tûüÉ)Ïÿ»uZßJ ø9$# tûïÌç Ïÿ»s3ø9$#ur íÎû tL©èygy_ $·èä ÏHsd ÇÊÍÉÈ & 

 ].١٤٠:النساء[
.üwur (#þqãZx *: قوله تعاىلو öçs? ín< Î) tûï Ï%©!$# (#qßJn=sß ãN ä3¡¡yJtG sù âë$̈Y9$# $tB ur Nà6s9 Ï̀iB 

Èbrßä «!$# ô Ï̀B uä !$uäÏ9÷r r& ¢OèO üw öcrçé|ÇZè? ÇÊÊÌÈ & ]١١٣:هود.[ 
 أهنا دالة عىل :الصحيح يف معنى هذه اآلية «:/القرطبي قال 

 فإن صحبتهم كفر ،هجران أهل الكفر واملعايص من أهل البدع وغريهم
 .)١(» إذ الصحبة ال تكون إال عن مودة؛أو معصية

ûw ßâÅg *: قول اهللا تعاىلو rB $YB öqs% öcqãZÏB ÷sãÉ «!$$Î/ ÏQöq uã ø9$#ur Ìç ÅzFy$# öcr ñä !#uqãÉ ô t̀B 
¨ä !$ym ©!$# ¼ ã&s!qßôuë ur öq s9ur (#þqçR%ü2 öNèduä !$t/#uä ÷r r& öN èduä !$oY ö/r& ÷rr& óOßgtRº uq÷zÎ) ÷rr& öN åksE uéç Ï±tã & 

 .]٢٢:املجادلة[
 :من السنة النبوية: ًثانيا

سـيكون يف آخـر أمتـي نـاس : ( قال^ عن النبي اعن أيب هريرة 
 .)٢()إياهم فإياكم و،حيدثونكم بام مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم
املدينة : ( وفيه،^ عن النبي احديث الصحيفة املشهور عن عيل 

                                                                                                                         

 ).٩/١٠٨(تفسري القرطبي ) ١(
 .يف املقدمة) ٦)(١/١٢(مسلم ) ٢(
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 ٥٨ 
ً فمن أحدث فيها حدثا أو آوى حمـدثا فعليـه لعنـة ،حرم ما بني عري إىل ثور ً

 .)١(احلديث...) اهللا واملالئكة والناس أمجعني
 ألهل املعايص ^األحاديث املتكاثرة يف هجر النبي يف كذلك ما جاء 

 مجاعـة مـن ^ رواها عن النبـي ،بت ذلك يف وقائع متعددة ث،حتى يتوبوا
ــنهميالــصحابة  ــك:  م ــن مال ــن عمــرو روى حــديثني،كعــب ب  ، واب
 .ي وغريهم ، وأبو سعيد اخلدري، وعيل، وعامر، وأنس،وعائشة
 ملـا ختلفـوا عـن ي كعـب بـن مالـك وصـاحبيه ^هجر النبي فقد 
 ^رسـول اهللا  حتـى آذن ، واستمر هجـرهم مـدة مخـسني ليلـة،غزاة تبوك

 .)٢(بتوبة اهللا عليهم
أنـا ( :ً قريبا من شـهرين ملـا قالـتل زينب بنت جحش ^وهجر 

 .)٣(ل تعني صفية )أعطي تلك اليهودية
 .)٤( صاحب القبة املرشفة باإلعراض عنه حتى هدمها^وهجر 
 ملالبـسته ؛ رد الـسالم عليـه^ برتكـه ا عامر بـن يـارس ^وهجر 

                                                                                                                         

 ).١٣٧٠)(٢/١١٤٦(، مسلم )٦٣٧٤)(٦/٢٤٨٢( البخاري )١(
، ٤١٥٦)(٦/٢٦٤٠)(٥/٢٣٠٨)(١٧١٨، ٤/١٦٠٣(حيح البخاري ص) ٢(

 .)٢٧٦٩)(٤/٢١٢٠(، صحيح مسلم )٦٧٩٨، ٥٩٠٠، ٤٤٠٠
 .)٤٦٠٢)(٢/٦٠٩(سنن أيب داود ) ٣(
 .)٥٢٣٧)(٢/٧٨١(سنن أيب داود ) ٤(
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٥٩ 
 . )١(اخللوق حتى غسله

 .)٢(ً ألنه كان متخلقا بخلوق؛ً رجال باإلعراض عنه^وهجر 
ً رجال رأى يف يده خامتا من ذهب حتى طرحه^وهجر النبي   وكـان ،ً

  .)٣(هجره له باإلعراض عنه
 . )٤(اونحوه من حديث أيب سعيد اخلدري 

 وذلـك ألن عليـه ثـوبني ؛ً رجال برتك رد الـسالم عليـه^وهجر النبي 
 .)٥(أمحرين

 فمن بعدهم لهذه السنة ي الصحابة تطبيق
  :النبوية

 . باهلجر يف مواضعيوقد أخذ الصحابة 
 ،ً زياد بن حدير ملا رأى عليه طيلـسانا وشـاربه عـافافهجر عمر 

إذ ســلم زيــاد فلــم يــرد عليــه عمــر الــسالم حتــى خلــع الطيلــسان وقــص 

                                                                                                                         

 .)٦٤٦) (١/٩٠(، مسند الطياليس )٤٦٠١)(٢/٦٠٩(سنن أيب داود ) ١(
 ).٣٣٥٠)(٣/٣٤٣( األوسط ، املعجم)١٠٢٠)(١/٣٥٢(األدب املفرد ) ٢(
 ).١٠٢١)(١/٣٥٢(األدب املفرد ) ٣(
 .)١٠٢٢)(١/٣٥٢(، األدب املفرد )٥٢٠٦)(٨/١٧٥(سنن النسائي ) ٤(
، )٢٨٠٧)(٥/١١٦(، سنن الرتمذي )٤٠٦٩)(٢/٤٥٠(سنن أيب داود ) ٥(

 .)٧٣٩٩) (٤/٢١١(املستدرك 
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 ٦٠ 
  .)١(شاربه

 ، كان يعتقل أصحاب النـرد غـدوة ونحوهـااوعيل بن أيب طالب 
  .)٢(لسالم عليهموينهى عن ا

ه أن النبي مً رجال رآه خيذف بعدما أعلبوهجر عبد اهللا بن عمر 
 . )٣()ًواهللا ال أكلمك أبدا(:  وقال، كان ينهى عن اخلذف^

 وهجر ،ً رجال خيذف يف نحو ذلكاوهجر عبد اهللا بن املغفل 
 .)٤(ً فتى كان خيذف^شيخ من أصحاب رسول اهللا 

 :اإلمجاع: ًثالثا
 .)٥( والغزايل، والبغوي،القايض أبو يعىل:  منهم،حكاه مجاعة

  : المقاصد الشرعية للهجر
 :يمكن تلخيص املقاصد الرشعية للهجر يف اآليت

 فهي من جنس اجلهاد ،أن الزجر باهلجر عقوبة رشعية للمهجور -١
                                                                                                                         

 .)١٩٨-٤/١٩٧(حلية األولياء ) ١(
 .)١٢٦٨)(١/٤٣٣(األدب املفرد ) ٢(
 .)٧٧٦٠)(٤/٣١٥(املستدرك ) ٣(
 .)٤٤٠، ٤٣٨)(١٢٨، ١/١٢٧(سنن الدارمي ) ٤(
، )٢٢٧-١/٢٢٦(، ورشح السنة )١/٢٣٢(اآلداب الرشعية البن مفلح : انظر) ٥(

 ).٢/١٦٨(وإحياء علوم الدين 
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٦١ 
ً وأداء لواجب األمر باملعروف ،يف سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا

 .ـًربا إىل اهللا تعاىل بواجب احلب فيه  تق،والنهي عن املنكر
بعث اليقظة يف نفوس املسلمني من الوقوع يف هذه البدعة  -٢

 .وحتذيرهم
 .حتجيم انتشار البدعة -٣
 فإنه إذا حصلت ، ليضعف عن نرش بدعته،قمع املخالف وزجره -٤

 .)١( والنفرة منه بات كالثعلب يف جحره،مقاطعته
 عىل خطئه؛ ليستشعر الفاملختنبيه : ًوأيضا من املقاصد الرشعية -٥

 . فيتوب ويرجع عن بدعته،خمالفته للمسلمني
  :)٢(ضوابط الهجر الشرعية

 إنـام هـو مـن بـاب القـرب املخالفمما ينبه عليه يف هذا املجال أن هجر 
 : ومها، ولذا فال بد من رشطي القبول،والعبادات

 فال بد أن يقصد اهلاجر ،وهو ميزان األعامل يف باطنها:  اإلخالص-١
 وأن يقـصد سـد ، النـصيحة هللا ولكتابـه ولرسـوله وللمـسلمنيمخـالفلل

ّ وزجـر صـاحبها ليعـود إىل الـسنة مـن غـري أن يلتـبس ذلـك ،بـاب البدعـة
 . حيث يدخل حظ النفس واهلوى،بمقاصد أخرى

                                                                                                                         

 ).١١:ص(هجر املبتدع، بكر بن عبد اهللا أبو زيد : انظر) ١(
 .)٤٦-٤٠:ص(املصدر السابق : انظر) ٢(
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 ٦٢ 
وإذا عرف هذا فاهلجرة الرشعية : (/ابن تيمية قال شيخ اإلسالم 

 ، فالطاعة ال بد أن تكون خالصة هللا،من األعامل التي أمر اهللا هبا ورسوله
ً فمن هجر هلوى نفسه أو هجر هجرا غري مأمور ،وأن تكون موافقة ألمره
 .)١()ًبه كان خارجا عن هذا

 . وهي ميزان األعامل يف ظاهرها، املتابعة-٢
 له ضوابط تقوم عىل قاعدة رعاية املصالح ودرء فاملخالوهجر 

مرشوعية اهلجر «:  يقول الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد رمحه اهللا،املفاسد
 .)٢(»هي يف دائرة ضوابطه الرشعية املبنية عىل رعاية املصالح ودرء املفاسد

 :وحتى يتحقق السبب املوجب للهجر ال بد من التأكد من عدة أمور
 فال يكفي بالشائع واملنقول عن ، التأكد والتثبت من وجود البدعة-١
 . بل ال بد من التثبت بسامع قوله أو رؤية فعلته أو كتابته،فالن
سائل التـي  فـال هيجـر يف املـ، أن تكون البدعة مما اتفق عىل بدعيتها-٢

 .اختلفت آراء العلامء يف بدعيتها
ــدع-٣ ــانع اجلهــل، وفهمهــا، بلــوغ احلجــة للمبت ــاع ، وزوال م  وارتف
  .)٣( وانقشاع الغفلة،الشبهة

                                                                                                                         

 ).٢٨/٢٠٧: (جمموع الفتاوى) 1(
 ).٤١:ص(هجر املبتدع ) 2(
 .بترصف) ٢/٣٤٠: (حقيقة البدعة وأحكامها) 3(
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٦٣ 
 : يمكن تلخيص الضوابط الرشعية للهجر يف ضابطنيو

 .مراعاة املصلحة واملفسدة: األول
 .أن العقوبة تكون عىل قدر اجلرم: الثاين

فــإن $:  يف املــسلك احلــق يف اهلجــر/م ابــن تيميــة قـال شــيخ اإلســال
ًأقواما جعلوا ذلك عاما  ، فاستعملوا من اهلجر واإلنكـار مـا مل يـؤمروا بـه،ً
 وربام تركوا بـه واجبـات أو مـستحبات وفعلـوا بـه ،فال جيب وال يستحب

 .حمرمات
 فلم هيجروا ما أمـروا  هبجـره مـن ،وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية

 أو ،دعيــة؛ بـل تركوهــا تـرك املعــرض ال تـرك املنتهــي الكــارهالـسيئات الب
 ، وال ينهـون عنهـا غـريهم، وقد يرتكوهنا ترك املنتهـي الكـاره،وقعوا فيها

 فيكونـون قـد ،وال يعاقبون باهلجرة ونحوهـا مـن يـستحق العقوبـة عليهـا
ًضيعوا من النهي عن املنكر ما أمروا به إجيابا أو اسـتحبابا  فهـم بـني فعـل ،ً

 فهـذا ، وذلك فعل ما هنوا عنه وترك ما أمـروا بـه،نكر أو ترك املنهي عنهامل
 .  )١(#واهللا سبحانه أعلم.  ودين اهللا وسط بني الغايل فيه واجلايف عنه،هذا

 :)٢(فباعتبار اختالف مرتبة البدعة من اإلثم هو من عدة جهات
 :ًمن جهة كوهنا كفرا أو غري كفر

                                                                                                                         

 ).٢٠٦:ص: (، وانظر منه)٢٨/٢١٣(الفتاوى ) ١(
 ).١٧٤-١/١٦٧ (/انظر بسط هذه اجلهات الست يف االعتصام للشاطبي ) ٢(
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 ٦٤ 
 . والقاديانية،ئية والبها،البابية: فاملكفرة مثل

 .وغري املكفرة مثل عامة البدع يف العبادات حقيقية كانت أو إضافية
ًومن جهة كـون صـاحبها مـسترتا هبـا أو معلنـا هلـا  أظهرهـا فاسـتحق ،ً

 ^ًالعقوبة بخالف الكاتم؛ فإنه ليس رشا من املنافقني الـذين كـان النبـي 
وهم يف الدرك األسـفل   هذا ،يقبل عالنيتهم ويكل رسائرهم إىل اهللا تعاىل

 .)١(من النار
فلهــذا ونحــوه رأى «:  ويف ذلــك يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة

املسلمون أن هيجروا من ظهرت عليه عالمات الزيغ مـن املظهـرين للبـدع 
ً فأما من كان مسترتا بمعصيته أو مرسا ، واملظهرين للكبائر،والداعني إليها ً

إنـام هيجـر الـداعي إىل البدعـة؛ إذ  و،لبدعة غـري مكفـرة فـإن هـذا ال هيجـر
ًاهلجر نوع من العقوبة وإنام يعاقب من أظهر املعصية قوال وعمال ً«)٢(. 

 .ومن جهة كوهنا حقيقية أو إضافية
ــة ــة احلقيقي ــصالة : فالبدع ــة اســتقالال ك ــة املحدث ــة التعبدي ًهــي البدع

 وصالة األلفيـة ليلـة ، ومثل صالة القدر، وليست بدعة إضافية،الرغائب
 وعيـد غـدير خـم ، واألعيـاد احلكوميـة، وبدع املوالد،النصف من شعبان

 .وهكذا.. لدى الشيعة
                                                                                                                         

 ).٢٨/٢٠٥(الفتاوى  جمموع: انظر)١(
 ).١٧٥-٢٤/١٧٤(جمموع الفتاوى  )2(
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٦٥ 
ًهي األمر املبتدع مـضافا إىل مـا هـو مـرشوع أصـال : والبدعة اإلضافية ً

 . بزيادة أو نقص
ً وجعلـه مجاعيـا ، فالـدعاء مـرشوع،الدعاء اجلامعي بعد الـصالة: مثاله

 وسـجود ،اء العبـادات عـىل التوقيـف وبنـ،بدعة مضافة مل يـرد هبـا الـنص
..  واختاذ التبليغ خلف اإلمام سنة راتبة مع عدم احلاجة إليه،الشكر مجاعة

 .وهكذا
 :ومن جهة كوهنا بينة أو مشكلة

 ، فهي بدعـة متمحـضة كبـدع املـآتم واملوالـد،كوهنا ظاهرة املأخذ: أي
 ...وصالة الرغائب

ــ،أو بدعــة فيهــا احــتامل الشــتباه مأخــذها ــوت يف صــاليت : ه مثال القن
 ، وبقـي املـرشوع فيهـا عنـد النـوازل، فإنه كـان ثـم نـسخ،العشاء والصبح

ًوشبهة اخلالف ال تصريه مرشوعا راتبا ً. 
واحلقيقة أن هـذا الوجـه صـوري ال حقيقـي؛ إذ البـدع مـشكلة املأخـذ 

 .  )١(واهللا أعلم. يلحق هبا من اإلشاعة والتعصب ما جيعلها بينة
 :ًفيها أو كونه مقلداومن جهة اجتهاده 

 وإن كان كـل ، فالزيغ أمكن يف قلبه من املقلد،خمرتع للبدعة: فاملجتهد

                                                                                                                         

 ).١٧٣-١/١٧٢(االعتصام : انظر) ١(
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 ٦٦ 
 .)١(واهللا أعلم. ً لكن إثم من سن سنة سيئة أعظم وزرا،ًمنهام موزورا

 :ومن جهة اإلرصار عليها أو عدمه
ً فيكون داعية معلنـا ،أما اإلرصار عليها فيجعلها من باب الدعوة إليها

 .هلا
 إذا كانـت منـه ، وزلة عـامل،ما عدم اإلرصار فهو من باب كوهنا فلتةوأ

 .)٢(ثم مل يعاودها
 : وما فيه من خري ورشاملخالفوخيتلف باختالف حال 

وإذا اجتمع يف الرجل الواحد خـري «: /قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ــة،ورش ــة، وفجــور وطاع ــصية وســنة وبدع ــن املــواالة :  ومع ــتحق م اس

 واستحق من املعاداة والعقـاب بحـسب مـا ،ما فيه من اخلريوالثواب بقدر 
 ، فيجتمـع يف الـشخص الواحـد موجبـات اإلكـرام واإلهانـة،فيه من الرش

 ويعطـى مـن ، تقطع يده لـرسقته، كاللص الفقري،فيجتمع له من هذا وهذا
 .بيت املال ما يكفيه حلاجته

 .)٣(»...هذا هو األصل الذي اتفق عليه أهل السنة واجلامعة
 ،نه مل خيتلط بعلـامء أهـل الـسنة لك،وفرق بني عامل ترشبت نفسه بالبدع

                                                                                                                         

 ).١٦٨-١/١٦٧(االعتصام : انظر) ١(
 ).١/١٧٤(االعتصام : انظر) ٢(
 .بأبسط من هذا) ٢٢٨:ص: (وانظر) ٢٨/٢٠٩(الفتاوى ) ٣(
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٦٧ 
 ثـم خـالط ،ً وبني عامل تلقى عن املبتدعـة فنالـت منـه منـاال،ومل يتلق عنهم

 بـل يكـون ،أهل السنة وعلامءهم وجاورهم مدة بمثلها حيصل برد اليقـني
 ، ثـم هــو يبقــى عـىل مــشاربه البدعيــة يعملهــا،عـارشهم عــرشات الــسنني

 واسـتبانت لـه ،ليـه احلجـة أكثـر فهذا قامـت ع، ويرص عليها،ويدعو إليها
ً فهو من أعظم خلق اهللا فجورا وغيضا عىل أهـل الـسنة،املحجة فام أبرص ً، 

 ،أما الثاين فـال واهللا. فاألول يف تأليف قلبه وتودده للرجوع إىل السنة جمال
 مخـالفني وإنزال العقوبات الـرشعية لل،بل يتعني هجره ومنابذته وإبعاده

 وال يتبعـون ، فال يصيل أهل اخلري عليه،ًام هجر حياً وأن هيجر ميتا ك،عليه
 .جنازته

 يف حــق بعــض العــصاة املظهــرين /قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
 :لفجورهم

 ومل يبـق ،ً وجب اإلنكار عليه عالنيـة،وأما إذا أظهر الرجل املنكرات«
 فال ، ووجب أن يعاقب عالنية بام يردعه عن ذلك من هجر وغريه،له غيبة
ً إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غـري ،× وال يرد ،ليهيسلم ع

 .مفسدة راجحة
 إذا كـان ،ً كام هجـروه حيـا،ًوينبغي ألهل اخلري والدين أن هيجروه ميتا

 كام تـرك النبـي ، فيرتكون تشييع جنازته،يف ذلك كف ألمثاله من املجرمني
ــسمرة،الــصالة عــىل غــري واحــد مــن أهــل اجلــرائم^  ــل ل ــن  وكــام قي  ب
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 ٦٨ 
ألنه : يعني. لو مات مل أصل عليه:  فقال،إن ابنك مات البارحة: )١(جندب

الـصالة ^  وقد تـرك النبـي ، فيكون كقاتل نفسه،أعان عىل من قتل نفسه
وكذلك هجر الصحابة الثالثة الذين ظهـر ذنـبهم يف تـرك . عىل قاتل نفسه

ــاد الواجــب حتــى تــاب اهللا علــيهم   فــإذا أظهــر التوبــة أظهــر لــه،اجله
 .)٢(»..اخلري

 فـإن ،وفرق يف حال املهجور بني القـوي يف الـدين وبـني الـضعيف فيـه
 كام يف قصة كعب بـن ،القوي يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف يف الدين

 .)٣(يمالك وصاحبيه 
 :وكذلك بالنسبة لألماكن

 ، كـام كثـر القـدر بالبـرصة،ففرق بني األماكن التي كثرت فيهـا البـدع«
 .)٤(» وبني ما ليس كذلك، والتشيع بالكوفة،اسانوالتنجيم بخر

رعايـة : ًوهذا عىل ما أفتى به األئمة أمحد وغريه بنـاء عـىل هـذا األصـل
 .املصالح الرشعية

وخيتلــف بــاختالف اهلــاجرين أنفــسهم يف قــوهتم وضــعفهم وقلــتهم «
                                                                                                                         

 ).١/١٩٩(رواه أمحد يف الزهد ) ١(
 ).٢١٨-٢٨/٢١٧(الفتاوى ) ٢(
 .كتاب املغازي) ٨/١٢٣(فتح الباري : انظر) ٣(
 ).٢٠٧-٢٨/٢٠٦(الفتاوى ) ٤(
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٦٩ 
 .)١(»وكثرهتم

 املخالففإذا كانت الغلبة والظهور ألهل السنة كانت مرشوعية هجر 
وال حـول وال - مخـالفني وإن كانـت القـوة والكثـرة لل،قائمة عىل أصلها

 وال حيـصل املقـصود ، وال غـريه يرتـدع بـاهلجرخـالف فال امل-قوة إال باهللا
 . وكان مسلك التأليف خشية زيادة الرش،الرشعي؛ مل يرشع اهلجر

 وأخـذ ، واملهادنـة تـارة،القتـال تـارة: وهذا كحال املرشوع مـع العـدو
 .)٢( كل ذلك بحسب األحوال واملصالح، تارةاجلزية

أمــا هجــرهم فهــذا «: /ويقــول الــشيخ حممــد بــن صــالح العثيمــني 
 وإذا كانـت ، فإذا كانـت البدعـة مكفـرة وجـب هجـره،يرتتب عىل البدعة

 وإن مل ،دون ذلك فإننا نتوقف يف هجره إن كان يف هجـره مـصلحة فعلنـاه
يف املــؤمن حتــريم هجــره؛  وذلـك أن األصــل ،يكـن فيــه مــصلحة اجتنبنــاه

 فكـل ،)ال حيل لرجل مؤمن أن هيجر أخـاه فـوق ثـالث: (^لقول النبي 
 فـإذا ،ًمؤمن وإن كان فاسقا فإنه حيرم هجره مـا مل يكـن يف اهلجـر مـصلحة

 أمـا إذا مل يكـن فيـه ،كان يف اهلجر مصلحة هجرناه؛ ألن اهلجر حينئذ دواء
 فإن مـا ال مـصلحة فيـه تركـه ،مصلحة أو كان فيه زيادة يف املعصية والعتو

                                                                                                                         

 ).٢٨/٢٠٦(الفتاوى ) ١(
 ).٤٤:ص(هجر املبتدع ) ٢(
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 ٧٠ 
 .)١(»هو املصلحة

ــرشت البدعــة  فأضــحى أهــل ،ويف هــذه األزمــان عظمــت الفتنــة وانت
ْيعلون بدعتهم ويعلنون هبا.. ًالبدع رموزا يف بعض البالد ُ ُ. 

ويف بعض الـبالد  إن ضـعفت الـسنة يف ديـارهم ظهـرت البدعـة؛ وإن 
 اخلبـري بمآخـذهم  وغـري خـاف عـىل البـصري،قويت السنة تالشت البدعة

 ، حتى فتنوا بعـض اجلهلـة يف عقائـدهم،تأليفهم الكتب الدعائية ملذاهبهم
ـن هلـم فـأدخلوا بـدعهم يف كـل بيـت مـن خـالل الفـضائيات  ُكام أهنـم مكِّ

 . ً وكل ما استطاعوا إليه سبيال،واملجالت
ًفهـل يـرتك األمـر وكـأن شـيئا مل ! والواقـع اليـوم شـاهد عـىل مـا نقـول

 وتـشتد احلاجـة ،ٌّه تتحتم الدعوة إىل احلق والسنة كـل بحـسبهأم أن! يكن؟
 واســتنفار ، وتــصحيح العقائــد،لألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر

 !!اإلمكانات للتصدي للباطل وأهله؟
  :(*)المخالفين ألهل السنة والجماعةمناظرة 

 :وقريب من قضية اهلجر قضية مناظرة املخالفني وجمادلتهم
الباطل ودحض شبههم قد جاء مدحه واحلث عليه فإن مناظرة أهل 

                                                                                                                         

 ).٣١-١/٣٠(املجموع الثمني ) ١(
حسن بن عيل البار يف جملة البيان العدد / يراجع مقال رصني لشيخنا السيد(*) 

 .)مناظرة أهل البدع(بعنوان ) ١٩١(
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٧١ 
äí÷ä *:  كام قال تعاىل،يف كتاب اهللا تعاىل $# 4í n< Î) È@ã Î6yô y7În/ uë ÏpyJ õ3Ït ø: $$Î/ Ïp sàÏã öq yJ ø9$#ur 

Ïp uZ|¡pt ø:$# ( Oßgø9Ïâ»y_ur Ó ÉL©9$$Î/ }ë Ïd ß |̀¡ômr& & ]وامتن اهللا عىل ،]١٢٥:النحل 
y7ù=Ï?ur !$uZçF *: تعاىل كام قال ،إبراهيم بإتيانه له احلجة ¤fãm !$yg»oY øäs?#uä zOäÏdº tç ö/ Î) 4í n?tã 

¾ ÏmÏB öqs% 4 ßìsù öçtR ;M»y_uë yä `̈B âä!$t±®S & ]عدة ـ وقد حكى اهللا ،]٨٣:األنعام 
 مناظرة إبراهيم لقومه : ومن ذلك،مناظرات بني أهل احلق وأهل الباطل

ورة الشعراء  ومناظرة موسى لفرعون كام يف س،كام يف سورة األنعام
 .وغريها

 .وقد جاء عن السلف جواز املناظرة واملجادلة يف بعض األحيان
 فإن أقروا به ،ناظروا القدرية بالعلم«: قال كثري من أئمة السلففقد 
 .)١(» وإن جحدوا فقد كفروا،خصموا

 . واخلصومة يف الدينًوورد أيضا يف املقابل ذم املجادلة
tB ãAÏâ»pg$ *: قال اهللا تعاىل äÜ þí Îû ÏM»tÉ#uä «!$# ûwÎ) tûïÏ%©! $# (#r ãçxÿx. üxsù x8öëãç øótÉ öNåkâ:ù=s)s? 

í Îû Ïâ»n=Î7 ø9$# ÇÍÈ & ]٤:غافر.[ 
: ل كام يف حديث عائشة ^ قوله : منها،ومن السنة أدلة كثرية

 .)٢()أبغض الرجال إىل اهللا األلد اخلصم(
                                                                                                                         

 .)١/٢٧( جامع العلوم واحلكم )١(
، )٦٧٦٥) (٤٢٥١) (٢٣٢٥) (٦/٢٦٢٨) (٤/١٦٤٤ ()٢/٨٦٧( البخاري) ٢(

 .)٢٦٦٨ ()٤/٢٠٥٤(مسلم 
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 ٧٢ 
 مأخوذ من لديدي ، شديد اخلصومة:األلد«: / قال النووي

 ، ألنه كلام احتج عليه بحجة أخذ يف جانب آخر؛ ومها جانباه،واديال
لباطل يف با واملذموم هو اخلصومة ، فهو احلاذق اخلصومة:وأما اخلصم

 .)١(» واهللا أعلم،رفع حق أو إثبات باطل
ما ضل قوم بعد : (^قال رسول اهللا :  قالاوعن أيب أمامة 

tB çnq$ *:  ثم قرأ،هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل ç/ uéüÑ y7s9 ûwÎ) Kwyâỳ & 

 .)٢()]٥٨:الزخرف[
 واخلصومة يف ًوقد جاء عن السلف ما يدل أيضا عىل ذم املجادلة

 .الدين
 يعنـي ال ، الناس وهم عىل اجلملةتأدرك«: يقال عبد الرمحن بن مهد
 .)٣(»يتكلمون وال خياصمون
عليه  التمسك بام كان :أصول السنة عندنا«: / وقال اإلمام أمحد
 وكل بدعة فهي ، وترك البدع، واالقتداء هبم^أصحاب رسول اهللا 

 وترك املراء ، واجللوس مع أصحاب األهواء، وترك اخلصومات،ضاللة

                                                                                                                         

 ).١٦/٢١٩(رشح مسلم ) ١(
 وحسنه األلباين يف ،)٤٨()١/١٩ (ة، ابن ماج)٣٢٥٣)(٥/٣٧٨(الرتمذي  )٢(

 ).١/٣٣(صحيح الرتغيب 
 ). ٢/٥٢٩(اإلبانة الكربى ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

٧٣ 
 .)١(»واجلدال واخلصومات يف الدين

 ال يرجع إىل ذات اجلدل - املدح والذم:أي-ولكن هذا كله 
 . ورشوطها وآداهبا وإنام هو راجع إىل حتقق أهداف املناظرة،واملناظرة
  :المقصود الشرعي لمناظرة المخالفين ومجادلتهم: أوالً
 وإقناعهم ببطالن ما هم ،دعوة املخالفني وإيصال احلق إليهم )١

 .عليه من البدع
 وتصفيته مما يلبس به املخالفني وما يشوبون به ،الذب عن الدين )٢

 .نصوصه من التحريفات والتأويالت
 وحتصينهم من الشبهات ،البدعمحاية العامة من الوقوع يف  )٣

 .وبياهنا وبيان الرد عليها
 . وتعرية باطلهم؛ لئال يلتبس عىل الناسخالفنيفضح امل )٤
 ألن املسلمني مأمورون باالعتصام ؛مجع الناس عىل كلمة سواء )٥

 ففي نفي زغل البدعة ،ً وال يمكن اجتامعهم عىل غريه أصال،بحبل اهللا
 . العظيمتقدم نحو حتقيق هذا املقصد الرشعي

 ،وبناء عىل هذه املقاصد الرشعية ينبني احلكم عىل املناظرة واملجادلة
 ،فرت هذه املقاصد وحتققت كانت هذه املناظرة رشعية حممودةافمتى تو

 .ومتى انتفت هذه املقاصد ومل تتحقق كانت هذه املناظرة مذمومة
 وهي ،وهلذا وضع العلامء ضوابط متيز املناظرة املحمودة عن املذمومة

                                                                                                                         

 ).١/٢٠١(، اآلداب الرشعية )١/١٥٦(رشح أصول اعتقاد أهل السنة ) ١(
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 ٧٤ 
 .التي يكون عنها الكالم فيام يأيت

  :ضوابط المناظرة: ثانيا
 وقد ذم اهللا ،ن يناظر املخالفني وجيادهلم من العلمملفالبد : العلم )١

z̀ *: اجلدال بغري علم فقال تعاىل ÏB ur Ä¨$̈Z9$# t̀B ãAÏâ»pg äÜ íÎû «!$# Îéöç tóÎ/ 5Où=Ïã ßìÎ6 ®KtÉ ur 

¨@à2 9`»sÜøã x© 7âÉ Ìç ¨B ÇÌÈ & ]وقال،]٣:احلج  :* ÷LäêRr' ¯»yd ÏäIwàs ¯»yd óOçF ôfyf»ym $yJäÏù 

N ä3s9 ¾Ïm Î/ ÖN ù=Ïæ zNÎ=sù öcqï !̀$ysè? $yJäÏù }§øä s9 Nä3s9 ¾ Ïm Î/ ÖN ù=Ïæ & ]٦٦: عمرانآل[، 
 أن بلدنا كثري :وذكر الشاطبي عن أيب فروخ أنه كتب إىل مالك بن أنس

إن «: يه مالك يقول لهفكتب إل. ً وأنه ألف هلم كالما يف الرد عليهم،البدع
ال يرد عليهم إال من كان  ، خفت أن تزل فتهلك،ظننت ذلك بنفسك

ًضابطا عارفا بام يقول هلم  ، فهذا ال بأس به، ال يقدرون أن يعرجوا عليه،ً
 أو ، فإين أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا عىل خطئه،وأما غري ذلك

 .ـاه. )١(»ًيظفروا منه بيشء فيطغوا ويزدادوا متاديا عىل ذلك
 :أال يناظر إال من يطمع يف هدايته وانتفاعه )٢

 إال ،سمعت حممد بن سريين ينهى عن اجلدال«: / قال ابن عون
 .)٢(»ًرجال إن كلمته طمعت يف رجوعه

إال أنه يراعى يف هذا بعض املقامات التي تتطلب املناظرة ولو مل يرج 
                                                                                                                         

 .)١/٤٤(االعتصام : انظر) ١(
 ).٦٨١(رقم ) ٢/٥٤١(اإلبانة الكربى البن بطة :  انظر)٢(
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٧٥ 
 كام ،ة أمام املأل وهذا كام لو طلب املناظر،رجوع هذا املخالف وهدايته

 وكان يف ترك مناظرته ،جيري اآلن عىل شاشات الفضائيات واإلنرتنت
 وربام أدى ترك مناظرته إىل اغرتار الناس ،خذالن للسنة وظهور للبدعة

 . وأن من ترك مناظرته عىل باطل، وظنهم أنه عىل حق،به
ٌكان بد  فلام دعينا إىل أمر ما ،قد كنا نأمر بالسكوت«: قال اإلمام أمحد

 ثم استدل لذلك ،لنا أن ندفع ذلك ونبني من أمره ما ينفي عنه ما قالوه
Oßgø9Ïâ»y_ur Ó *: بقوله تعاىل ÉL©9$$Î/ }ë Ïd ß |̀¡ômr& & ]١(»]١٢٥:النحل(. 

 وحيذر من كون املناظرة داعية ،أن يستخدم األسلوب املناسب )٣
 . للمبتدع يف اإليغال يف بدعته

ول إىل احلق وبيانه مع اإلخالص هللا ناظرة بغية الوصأن تكون امل )٤
املجادلة : من هذه املقاصد السيئة و، وأن جتتنب املقاصد السيئة،تعاىل فيها

q#) *:  كام قال تعاىل؛بقصد دحض احلق ورده ä9yâ»y_ur È@ÏÜ»t7 ø9$$Î/ (#qàÒ Ïmôâãã Ï9 ÏmÎ/ 
¨,pt ø:  ].٥:غافر[ & #$

 كام أخرب اهللا ،نادأن يكون القصد منها هو جمرد املجادلة والع: ومنها
Js9ur z>ÎéàÑ ßûøó£$ *: كفار قريش يف قوله تعاىل عن $# zOtÉ öçtB ¸x sWtB #så Î) y7ãBöq s% çm ÷ZÏB 

öcrëâÅÁtÉ ÇÎÐÈ (#þq ä9$s%ur $uZçF ygÏ9º r& uä îéöç yz ôQr& uqèd 4 $tB çnqç/ uéüÑ y7s9 ûwÎ) Kwyâỳ 4 ö@t/ ö/ãf 
îP öqs% tbqßJÅÁ yz ÇÎÑÈ & ]٥٨-٥٧:الزخرف.[ 

                                                                                                                         

 ).١/٢٦٠(اآلداب الرشعية  )١(
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 ٧٦ 
أن يكون املراد به إظهار العلم : ً مقاصد اجلدال املذمومة أيضاومن

ً مراءاة للناس وطلبا للدنيا، وقوة احلجة،والفطنة والذكاء  فكل هذه ،ً
 ألهنا مل ؛ وتبطل أجرها ولو كانت يف حق،املقاصد تفسد ثواب املجادلة

 .)١( حظ النفسا وإنام أريد هب،يرد هبا وجه اهللا تعاىل
ً وفتحـا للبـاب هلـم ،ًذه املناظرة سـببا لظهـور املخـالفنيأال تكون ه) ٥

 .ليتطاولوا عىل السنة وأهلها
ًيقول اإلمام الاللكائي مبينا ما جنته مناظرة املخالفني من جناية عىل 

ً مقارنا بني حال املخالفني يف عرص السلف األول وما كانوا ،املسلمني
ناظرات معهم عند  وبني حاهلم بعد فتح باب امل،عليه من ذل وهوان

 وما أصبح هلم بسبب ذلك من صيت وجاه حتى ،بعض املتأخرين
 :/ يقول ًأصبحوا أقرانا ألهل السنة يف نظر العامة

هلم  ومل يكن ،فام جنى عىل املسلمني جناية أعظم من مناظرة املبتدعة«
 يموتون من الغيظ ،قهر وال ذل أعظم مما تركهم السلف عىل تلك اجلملة

ًكمدا ودرد  املغرورون حتى جاء ،ً وال جيدون إىل إظهار بدعتهم سبيال،اً
 حتى ،ً دليالاإلسالمإىل هالك هلم  وصاروا ،ًففتحوا هلم إليها طريقا

 وطرقت أسامع من مل ، وظهرت دعوهتم باملناظرة،املشاجرةكثرت بينهم 
 وبلغوا ، حتى تقابلت الشبه يف احلجج،يكن عرفها من اخلاصة والعامة

                                                                                                                         

 ).٦٠٦-٢/٦٠٥(موقف أهل السنة واجلامعة من أهل األهواء والبدع ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

٧٧ 
ً فصاروا أقرانا وأخدانا،يق يف اللججمن التدق ً وعىل املداهنة خالنا ،ً
 ،ً ويف اهلجرة يف اهللا أعوانا،ً وأضداداً بعد أن كانوا يف اهللا أعداء،ًوإخوانا

 ، وشتان ما بني املنزلتني،ً ويلعنوهنم جهارا،ًيكفروهنم يف وجوههم عيانا
 .)١(»وهيهات ما بني املقامني

                                                                                                                         

 ).٢٠-١/١٩(رشح أصول اعتقاد أهل السنة ) ١(
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التكفري العام ال يلزم منه تكفري املعـني، والتبـديع العـام ال  -
 .يلزم منه تبديع املعني
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٨١ 
  

 
القول يف تكفري املخالفني ألهل السنة واجلامعة عىل اختالف مراتب 

 منه كتب ومصنفات السلف رمحهم ُختل أمر مل ،بدعتهم أو عدم تكفريهم
واهللا  ، مسلمفهو متعلق بديانة ،وخطورتهه مهية األمر وعظم أل؛اهللا تعاىل
   :يقول

* üwur (#qä9q à)s? ô ỳJ Ï9 #ís+ ø9r& ãNà6øäs9Î) zN»n=¡¡9$# |Mó¡s9 $YZÏB ÷s ãB öcqäótG ö;s? ößtçtã Ío4quä ysø9$# 

$uã ÷Rëâ9$# & ]ومن أمجع ما رأيت كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،]٩٤:النساء 
 ، وهو تكفري أهل البدع: عىل أصل آخريبنىوهذا « : حيث يقول/

 بل ؛ فإنه ال يكفر سائر أهل البدع،أخرج اجلهمية منهم مل يكفرهمفمن 
هم يف ( : وجيعل قوله،جيعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة

 كام قال ، مثل أكل مال اليتيم وغريه، مثل ما جاء يف سائر الذنوب)النار
b¨ * :تعاىل Î) tûïÏ%©! $# tbqè=à2ù' tÉ tAº uqøB r& 4íyJ»tG uä ø9$# $̧J ù=àß $yJ ¯RÎ) tbqè=à2ù' tÉ í Îû öN ÎgÏRqäÜ ç/ 

#Yë$tR & ]١٠:النساء.[  
ا  وهـذ،مـنهم مـن يكفـرهم كلهـم: ومن أدخلهم فيهم فهم عىل قولني
 . إىل األئمة أو املتكلمنيإنام قاله بعض املستأخرين املنتسبني
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 ٨٢ 
 وأما السلف واألئمة فلم يتنازعوا يف عدم تكفري املرجئة والشيعة 

 وإن ، ومل ختتلف نصوص أمحد يف أنه ال يكفر هؤالء،لكاملفضلة ونحو ذ
من هؤالء -كان من أصحابه من حكى يف تكفري مجيع أهل البدع 

 حتى أطلق بعضهم ختليد هؤالء ، عنه أو يف مذهبهاً خالف-وغريهم
 . وهذا غلط عىل مذهبه وعىل الرشيعة،وغريهم

 ، بأهل املعـايص ألهل البدعاً إحلاق، من هؤالءاًومنهم من مل يكفر أحد
 اً فكــام أن مــن أصــول أهــل الــسنة واجلامعــة أهنــم ال يكفــرون أحــد:قــالوا
 . ببدعةاً فكذلك ال يكفرون أحد،بذنب

واملأثور عن الـسلف واألئمـة إطـالق أقـوال بتكفـري اجلهميـة املحـضة 
 وحقيقــة قــوهلم أن اهللا ال يــتكلم وال يــرى وال ،الــذين ينكــرون الــصفات

 بل القرآن ؛علم وال قدرة وال سمع وال برص وال حياة وال له ،يباين اخللق
 . وأمثال هذه املقاالت، وأهل اجلنة ال يرونه كام ال يراه أهل النار،خملوق

 .وأما اخلوارج والروافض ففي تكفريهم نزاع وتردد عن أمحد وغريه
 ومل يكفروا من ،وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم

 .)١(» يثبت خلق األفعالأثبت العلم ومل
                                                                                                                         

 ).٣٥٣-٣/٣٥١(جمموع الفتاوى ) ١(
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٨٣ 

إال أن إطالق التكفري عىل هذه األصناف من املخالفني ينبغي أن 
 اً وملخصًا خامت/ ما ذكره شيخ اإلسالم ذلك من ،يراعى فيه عدة أمور

 :  إذ يقول،هذه املسألة التي أشكلت عىل كثري من الناس
 أن يعلم أن : أحدمها:وفصل اخلطاب يف هذا الباب بذكر أصلني«

 فإن اهللا منذ ،اًالكافر يف نفس األمر من أهل الصالة ال يكون إال منافق
 وأنزل عليه القرآن وهاجر إىل املدينة صار الناس ثالثة اًبعث حممد

 ... ومنافق مستخف بالكفر، وكافر به مظهر الكفر، مؤمن به:أصناف
 ويكثر ، فهذا كافر،وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم املنافق الزنديق

 ، فإن رؤساءهم كانوا منافقني زنادقة؛ثل هذا يف الرافضة واجلهميةم
 وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ،اًوأول من ابتدع الرفض كان منافق

 وهلذا كان الزنادقة املنافقون من القرامطة الباطنية املتفلسفة ،ونفاق
 .وأمثاهلم يميلون إىل الرافضة واجلهمية لقرهبم منهم

 لكن فيه جهل ،اً وظاهراً يكون فيه إيامن باطنومن أهل البدع من
 ثم قد ، فهذا ليس بكافر وال منافق،وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة
 ً متأوالاً وقد يكون خمطئ،اً أو عاصياًيكون منه عدوان وظلم يكون به فاسق

 وقد يكون مع ذلك معه من اإليامن والتقوى ما يكون ،هؤ له خطاًمغفور
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 ٨٤ 
 . فهذا أحد األصلني،هللا بقدر إيامنه وتقواهمعه من والية ا

 كجحد وجوب الصالة والزكاة ؛اً أن املقالة تكون كفر:واألصل الثاين
 ثم ، ونكاح ذوات املحارم، وحتليل الزنا واخلمر وامليرس،والصيام واحلج

 ، وكذا ال يكفر به جاحده،القائل هبا قد يكون بحيث مل يبلغه اخلطاب
 أو نشأ ببادية بعيدة مل تبلغه رشائع ،عهد باإلسالمكمن هو حديث 

 فهذا ال حيكم بكفره بجحد يشء مما أنزل عىل الرسول إذا مل ،اإلسالم
 .)١(»...يعلم أنه أنزل عىل الرسول

فليس كل من تلبس بـالكفر وقـع .. فيجب التفريق بني الكفر والكافر
. عــة عليــه وكــذا لــيس كــل مــن وقــع يف البدعــة وقعــت البد،الكفــر عليــه

 والتبديع العـام ال يلـزم منـه تبـديع ،فالتكفري العام ال يلزم منه تكفري املعني
 :/ قال شيخ اإلسالم ،املعني
 فيطلق القول بتكفري ،اًأن القول قد يكون كفر: وحقيقة األمر يف ذلك$

 لكن الشخص املعني الذي قاله ال ، من قال كذا فهو كافر: ويقال،صاحبه
 .)٢(# حتى تقوم عليه احلجة التي يكفر تاركها،حيكم بكفره

                                                                                                                         

 ).٣٥٤-٣/٣٥٢(جمموع الفتاوى ) ١(
 ).٢٣/٣٤٥(املصدر السابق ) ٢(
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٨٥ 

 احلكم بتكفري  ضوابط عدم/وجيمع لنا شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 :املتأول يف الدين من املخالفني فيقول

 ، ومل يعلم بعض ما جاء به الرسول،فمن كان قد آمن باهللا ورسوله«
 أو سمعه من طريق ال جيب ،نه مل يسمعهأ إما ،ًفلم يؤمن به تفصيال

 فهذا قد ، أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به،التصديق هبا
 وما مل يؤمن ،يامن باهللا وبرسوله ما يوجب أن يثيبه اهللا عليهجعل فيه من اإل

 .)١(»به فلم تقم عليه به احلجة التي يكفر خمالفها
 فألهل السنة طريقة يف التعامل معه ختتلف وأما املجتهد املخطئ* 

 يقول شيخ ،أهل األهواء من استبان أنه من عن طريقة تعاملهم مع
 ئنة واجلامعة يف التعامل مع املخطاإلسالم يف بيان منهج أهل الس

 : املجتهد
ومل يقل أحد من السلف والصحابة والتابعني أن املجتهد الذي «

 .)٢(» ال يف األصول وال يف الفروع،استفرغ وسعه يف طلب احلق يأثم

                                                                                                                         

 ).١٢/٤٩٣(املصدر السابق ) ١(
 .)١٣/١٢٥(الفتاوى ) ٢(
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 ٨٦ 
!! فتنبه رعاك اهللا.. هئ ال إقراره عىل خط،واملنفي هنا اإلثم مع اجتهاده

 بخالف التنبيه عىل ،ن احلكم بالتأثيم ال بد فيه من التثبت والتيقنإإذ 
 وهلذا فرق شيخ اإلسالم بني مقام ، فيه بصدور اخلطأى فإنه يكتف؛اخلطأ

 فقال ، وبني مقام تبيني اخلطأ والتحذير منه،التأثيم واجلرح ورد الشهادة
نه يشهد به إ ف،ما جيرح به الشاهد وغريه مما يقدح يف عدالته ودينه«: /

 كام رصح ،اً رشعياً ويكون ذلك قدح،باالستفاضةإذا علمه الشاهد به 
 يف ، وغريهم، املالكية والشافعية واحلنبليةنبذلك طوائف الفقهاء م
 أنه اً مفسداً رصحوا فيام إذا جرح الرجل جرح،كتبهم الكبار والصغار

 اً وما أعلم يف هذا نزاع، واستفاض، أو رآه،جيرحه اجلارح بام سمعه منه
 .  هذا إذا كان املقصود تفسيقه لرد شهادته وواليته...بني الناس

 ،وأما إذا كان املقصود التحذير منه واتقـاء رشه فيكتفـى بـام دون ذلـك
 وبلـغ عمـر بـن ،)اعتـربوا النـاس بأخـداهنم( :مـسعودكام قال عبد اهللا بن 

 فإذا كان ، جيتمع إليه األحداث فنهى عن جمالستهً أن رجالااخلطاب 
 .)١(» يف السري ألهل الرش حيذر عنهاًالرجل خمالط

                                                                                                                         

 ).٤١٤-٣٥/٤١٣(جمموع الفتاوى ) ١(
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٨٧ 
أنه جيب التفريق بني العامي من :  مما ينبغي التنبه له يف هذا املقاماًوأيض

 وجعل هلا ،ن نظرها له وسكبها يف رأسهأهل البدع الذي تلقى البدعة مم
ُ وبني ذاك املجادل عن البدعة والداعي إليها بشبهاته ، يف عقلهاًمكان

 ..وتقريراته
 : /يقول اإلمام الشاطبي 

إنـام تطلـق حقيقـة عـىل ) أهـل البـدع(وعبـارة ) أهل األهواء(إن لفظ «
 ، والنـرص هلـا، وقـدموا فيهـا رشيعـة اهلـوى؛ باالسـتنباط،الذين ابتـدعوها

 وشـبههم ،اً حتى عد خالفهـم خالفـ،واالستدالل عىل صحتها يف زعمهم
 ... إىل ردها واجلواب عنهااًوحمتاج ، فيهااًمنظور

 ، فإهنم متبعـون ملـا تقـرر عنـد علامئهـم؛ ألنـه فرضـهم،بخالف العوام
 وإنام يتبعون مـا ، وال هم متبعون للهوى،فليسوا بمتبعني للمتشابه حقيقة

 فـال يطلـق عـىل العـوام لفـظ أهـل األهـواء حتـى ، مـا كـاناًيقال هلم كائنـ
 .)١(»... بنظرهم ويقبحوابأنظارهم فيها، وحيسنواخيوضوا 

املبتدع العامي الذي ال يقدر عىل الدعوة : الثالث«: /يقول الغزايل و

                                                                                                                         

 ).٢١٣-١/٢١٢(االعتصام ) ١(
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 ٨٨ 
 ،وىل أن ال يقابل بالتغليظ واإلهانة فاأل، فأمره أهون،وال خياف االقتداء به

 فـإن مل ينفـع ، فـإن قلـوب العـوام رسيعـة التقلـب،بل يتلطف به يف النصح
النصح وكان يف اإلعراض عنه تقبيح لبدعته يف عينه تأكـد االسـتحباب يف 

 وإن علم أن ذلك ال يـؤثر فيـه جلمـود طبعـه ورسـوخ عقـده يف ،عراضاإل
 ألن البدعة إذا مل يبالغ يف تقبيحها شاعت بني اخللـق ؛قلبه فاإلعراض أوىل

 .)١(لخإ »...وعم فسادها
 عن دعوته اً ذاب/ويقول شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 : كذب من حاول تشوهيها بالزور والبهتاناً وراد،النقية
 ونوجب ،إنا نكفر بالعموم:  فمثل قوهلم،وأما الكذب والبهتان«

 ومن مل ، وإنا نكفر من مل يكفر،اهلجرة إلينا عىل من قدر عىل إظهار دينه
 ، ومثل هذا وأضعاف أضعافه؛ فكل هذا من الكذب والبهتان،يقاتل

 . الذي يصدون به الناس عن دين اهللا ورسوله
نم الذي عىل عبد القادر؛ والصنم الـذي  وإذا كنا ال نكفر من عبد الص

 فكيـف ، وعدم من ينبههم، ألجل جهلهم؛ وأمثاهلام،عىل قرب أمحد البدوي
سبحانك هـذا ! ؟نكفر من مل يرشك باهللا إذا مل هياجر إلينا أو مل يكفر ويقاتل

                                                                                                                         

 .)٢/١٦٩(إحياء علوم الدين ) ١(
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٨٩ 
 .)١(لخإ »!!هبتان عظيم

ني  أنه قد يأيت مـن أفـراد املخـالف/شيخ اإلسالم ابن تيمية ويقرر بل 
 ويعـرتف هلـم ، فيشهد هلم هبذا اخلري،يف اجلملة يف نفسه له اعتبارما يكون 

 :/ يقول شيخ اإلسالم ،هبذا الفضل
وقد ذهب كثري من مبتدعة املسلمني من الرافضة واجلهميـة وغـريهم «

 وصـاروا ، وانتفعـوا بـذلك، فأسلم عـىل يديـه خلـق كثـري،إىل بالد الكفار
 .)٢(»اًأن يكونوا كفار وهو خري من ،مسلمني مبتدعني

 يبني ونختم هذا الفصل بتقسيم بديع لإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا
 فأما«:  يقول رمحه اهللا،فيه أقسام املخالفني يف بعض أصول أهل اإلسالم

 - األصول بعض يف خمالفون ولكنهم ،اإلسالم ألهل املوافقون البدع أهل
 :أقسام  فهؤالء-ونحوهم جئةاملر وغالة واجلهمية والقدرية كالرافضة
 وال ،يفسق وال يكفر ال فهذا ،له بصرية ال الذي املقلد اجلاهل: أحدها
 املستضعفني حكم وحكمه ،اهلدى تعلم عىل ًقادرا يكن مل إذا ،ترد شهادته

 هيتدون وال ًحيلة يستطيعون ال والولدان الذين والنساء الرجال من
                                                                                                                         

 .)١/١٠٤(الدرر السنية من األجوبة النجدية ) ١(
 .)١٣/٩٦(الفتاوى ) ٢(
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 ٩٠ 
  .ًغفورا عفوا اهللا وكان ،معنه يعفو أن اهللا عسى فأولئك ،ًسبيال
 ولكن ،احلق ومعرفة ،اهلداية وطلب السؤال من املتمكن: الثاين القسم
 مفرط فهذا ،ذلك وغري ومعاشه ولذته ،بدنياه ورياسته ًاشتغاال ذلك يرتك

 بحسب تقوى اهللا من عليه وجب ما برتك آثم ،للوعيد مستحق
 فإن ،لواجباتا بعض تاركي من أمثاله حكم حكمه فهذا ،استطاعته

 ،شهادته ردت واهلدى السنة من فيه ما عىل واهلوى البدعة من فيه ما غلب
 .شهادته واهلدى قبلت السنة من فيه ما غلب وإن

 ًتقليدا ويرتكه ،اهلدى له ويتبني ،ويطلب يسأل أن: الثالث القسم
 ،ًفاسقا يكون أن  درجاته أقل فهذا ،ًمعاداة ألصحابه أو ًبغضا أو ،ًوتعصبا
ًمعلنا داعية كان فإن .وتفصيل اجتهاد حمل وتكفريه  وفتاويه شهادته ردت ً
 حكم وال فتوى وال ،شهادة له تقبل ومل ،ذلك عىل القدرة مع ،وأحكامه

 واملفتني القضاة وكون ،واستيالئهم هؤالء غلبة كحال ،الرضورة عند إال
 وال ،كثري فساد ذاك إذ وأحكامهم شهادهتم ففي رد ،منهم والشهود

  .)١(»للرضورة فتقبل ،ذلك يمكن

                                                                                                                         

 .)٢٥٤(الطرق احلكمية ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

٩١ 

  
  
  

 
 

ذي عليـه الـسلف واألئمـة، كاألئمـة األربعـة الـ«: / قال ابن تيمية -
وغريهم أن توبة الرافيض تقبل كام تقبـل توبـة أمثالـه مـن أهـل البـدع 

 .»واملعايص
متـى فتوبة أهل البدع وغريهم صحيحة مهام بلغت بدعهم وكـربت،  -

ما توافرت فيها الرشوط الداعية لقبوهلا وكانت صادقة؛ فإهنا مقبولـة 
 .عند اهللا تعاىل
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٩٣ 

 
 

 قال اهللا ،دام املرء يف زمن املهلة الشك أن اهللا يقبل التوبة من عباده ما
óOs9r& (#þqãKn=÷ètÉ ¨b * :تعاىل r& ©!$# uqèd ã@t7 ø)tÉ sp t/öq G9$# ô t̀ã ¾ÍnÏä$t7 Ïã äãè{ù' tÉ ur ÏM»s%yâ¢Á9$# 

ûcr& ur ©!$# uqèd Ü>#§q G9$# ÞOäÏm§ç9$# ÇÊÉÍÈ & ]١٠٤:التوبة.[  
!©%ö@è% yìÏä$t7Ïè»tÉ tûïÏ * :وقال جل وعال $# (#qèù uéó r& #í n?tã öN ÎgÅ¡àÿRr& üw (#qäÜuZø)s? Ï̀B 

Ïp uH÷q§ë «!$# 4 ¨bÎ) ©!$# ãç ÏÿøótÉ z>q çRó%!$# $·èã ÏHsd 4 ¼ çm ¯RÎ) uq èd âëqàÿtóø9$# ãLìÏm§ç9$# ÇÎÌÈ & 

 ].٥٣:الزمر[
  :قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه

هذه اآلية الكريمة دعوة جلميع العصاة من الكفرة وغريهم إىل التوبة «
 ملـن تـاب منهـا اً وإخبار بأن اهللا تبارك وتعاىل يغفر الـذنوب مجيعـ،واإلنابة

ن كثــرت وكانــت مثــل زبــد  وإن كانــت مهــام كانــت وإ،ورجــع عنهــا
 .)١(»البحر

إن اهللا يقبل  (: أنه قال^ عن النبي بوروى عبد اهللا بن عمر 
 .)٢()توبة العبد ما مل يغرغر

زالوا يتوبون ويؤوبون ويرجعـون إىل اهللا تعـاىل وحتـسن  امواملخالفون 
                                                                                                                         

 .)٤/٧٥(تفسري ابن كثري ) ١(
 .)٤٢٥٣)(٢/١٤٢٠(، ابن ماجة )٣٥٣٧)(٥/٥٤٧(الرتمذي ) ٢(
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 ٩٤ 
 نامذج من توبة بعض من كان عىل غري السنة أود التنبيـه ذكر وقبل ،توبتهم
 :مهمةر عىل أمو

صاحب كل ن اهللا حجب التوبة عن إ (:ُ روي حديث مفاده:األول
 .)١()بدعة

 :إال أن هذه الرواية ينازعها أمران
 ومن ذلك ابن ، أن بعض أهل احلديث طعن يف رجال سندها-١

 .)٢(اجلوزي يف كتابه العلل املتناهية
 أن هناك زيادة مهمة جاءت عند الطرباين صححها العالمة -٢

إن اهللا حجب التوبة عن : ( يف صحيح الرتغيب والرتهيب/ )٣(األلباين
 ).كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته

 قد أجاب أهل العلم عن هذا اإلشكال الوارد يف هذا احلديث اًأيضو
 : منها،من كون التوبة حمجوبة عن أهل البدع بأجوبة

أن هذا احلديث من نصوص الوعيد التي ال تفرس عند أهل  )١
 ومذهب أهل السنة أن كل ما توعد ،هيبة الزجر عن االبتداعالسنة لتبقى 

                                                                                                                         

، )١/٣٧٧(، وإسحاق بن راهويه يف مسنده )٤/٢٨١(الطرباين يف األوسط  )١(
رواه الطرباين يف األوسط، ): (١٠/٣٠٨(مي يف جممع الزوائد ثوقال اهلي

 ).ح غري هارون بن موسى الفروي، وهو ثقةورجاله رجال الصحي
 .)١٤٦-١/١٤٥(العلل املتناهية : انظر) ٢(
 .)١/١٢(صحيح الرتغيب والرتهيب ) ٣(
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٩٥ 
 .)١( فإن تاب تاب اهللا عليه،اهللا به العبد من العقاب فهو برشط أال يتوب

ختــالط وب البدعــة رشمــنهم مــن يـ: أن أهـل البــدع عــىل قـسمني )٢
 كام يف احلديث الذي أخرجه أمحد وأبو داود  من حديث معاوية بـن ،هواه

إنه سيخرج من أمتي أقوام (...: ^قال رسول اهللا :  قالبأيب سفيان 
َيتجارى الكلب بصاحبه تتجارى هبم األهواء كام  َ  ال يبقى منـه عـرق وال ،َ

 أنـه : بمعنـى، فهؤالء هم الذين حتجب عـنهم التوبـة،)٢()مفصل إال دخله
 . قلام يرجع عن هذه البدعة

سالم  أنـه عليـه الـصالة والـ:معنـى هـذه الروايـة«: /قـال الـشاطبي 
 ،أخرب بام سيكون يف أمته من هذه األهواء التي افرتقوا فيها إىل تلك الفـرق

 حتـى ال يمكـن يف ،وأنه يكون فيهم أقـوام تـداخل تلـك األهـواء قلـوهبم
لـب جـسم ،العادة انفصاهلا عنها وتوبتهم منها َ عىل حد ما يـداخل داء الكَ

وال مفـصل  فال يبقى من ذلك اجلسم جزء من أجزائـه وال عـرق ،صاحبه
 وال ينفـع ، وهـو جريـان ال يقبـل العـالج،وال غريمها إال دخله ذلك الداء

 ال ، وأرشب حبــه،فكــذلك صــاحب اهلــوى؛ إذا دخــل قلبــه ،فيــه الــدواء
 . وال يكرتث بمن خالفه، وال يقبل الربهان،تعمل فيه املوعظة

 وعمـرو بـن ،واعترب ذلك باملتقدمني من أهل األهـواء كمعبـد اجلهنـي
                                                                                                                         

 ).٢/٣٩٣(حقيقة البدعة للغامدي : انظر) ١(
 .)٤٥٩٧)(٢/٦٠٨(، أبو داود )١٦٩٧٩)(٤/١٠٢(مسند أمحد ) ٢(
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 ٩٦ 
ــث لقــوا-ســوامها؛ فــإهنم كــانوا عبيــد و  ، مطــرودين مــن كــل جهــة-حي

 ثـم مـع ذلـك مل يـزدادوا ، مبعدين عند كل مـسلم،حمجوبني عن كل لسان
t̀B * : ومداومة عىل ما هم عليـه، عىل ضالهلماًإال متادي ur Ïä Ìç ãÉ ª!$# ¼ çm tF t̂ ÷F Ïù ǹ=sù 

y7Î=ôJs? ¼ çm s9 öÆÏB «!$# $º« øã x© & ]١(»]٤١:املائدة(. 
 .)٢( تكون توبته قريبةا فهذ،لقسم الثاين فال يكون كذلكوأما ا
 ويظن ، عىل هدىأنه وحيسب ،أن املبتدع يرى أن بدعته هذه دين ) ٣

 وهلـذا قـل أن ،أن رجوعه عن هـذه البدعـة هـو رجـوع عـن احلـق والـدين
 ، بخالف صاحب املعصية الذي يعلم أنه عـىل خطـأ ومعـصية،يتوب منها

 .رجوعه وتوبته أقرب ف،الف للدينخموأن فعله هذا 
 أو اًأن توبة املخالف مقبولة سواء كان هذا املخالف رافضي: الثاين
 .إلخ... ً أو قدريااًجهمي

 ،إلــخ... ً أو مــستدالاً أو جمتهــداًأو كـان هــذا املخــالف داعيــة أو منظـر
 وال يفـرق بـني خمـالف ،فكل هذه األصناف تقبـل تـوبتهم عـىل الـصحيح

 .وآخر
ــره يف...« :/قــال شــيخ اإلســالم  ــإن اهللا يغف ــا جــنس الــذنب ف  وأم

 الوجـود  لـيس يف، يغفرها ملن تـاب منهـا، الكفر والرشك وغريمها،اجلملة
                                                                                                                         

 ).٧٧٩-٢/٧٨(االعتصام ) ١(
 ).٧٨٤-٢/٧٨٢( االعتصام :انظر) ٢(
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٩٧ 
 . اجلملة بل ما من ذنب إال واهللا تعاىل يغفره يف؛ذنب ال يغفره الرب تعاىل

 وفيها رد عىل ،اًوهذه آية عظيمة جامعة من أعظم اآليات نفع
 وحيتجون ،لداعى إىل البدعة ال تقبل توبته إن ا: رد عىل من يقول،طوائف

 )؟ فكيف بمن أضللت:أنه قيل لذلك الداعية (: فيهبحديث إرسائييل
وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إىل السنة واحلديث وليسوا من العلامء 

 عيل األهوازي وأمثاله ممن ال يميزون بني األحاديث  كأيب؛بذلك
 ما يف  بل يروون كل؛ ال حيتج به وما حيتج به وما،الصحيحة واملوضوعة

 يف مذهب أمحد أو رواية ً وقد حكى هذا طائفة قوال به،الباب حمتجني
وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة املسلمني أنه تقبل توبته كام  ،عنه

 وقد تاب ، وتوبة من فتن الناس عن دينهم، إىل الكفريتقبل توبة الداع
 وسهيل بن ، واحلارث بن هشام، سفيان بن حرب مثل أيب:قادة األحزاب

 بعد أن قتل عىل ، جهل وغريهم وعكرمة بن أيب، وصفوان بن أمية،عمرو
 ، وغفر اهللا هلماًس إسالم وكانوا من أحسن النا،الكفر بدعائهم من قتل

è% z̀@ * :قال تعاىل ÉÏ%©#Ïj9 (#ÿrãçxÿü2 b Î) (#qßgtG^ tÉ öçxÿøóãÉ Oßg s9 $̈B ôâs% y#n=yô & 

وعمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة إىل الكفر  ،]٣٨:األنفال[
 أما علمت !يا عمرو (: ملا أسلم^ وقد قال له النبي ،واإليذاء للمسلمني

 .)١(لخإ » ...)؟ان قبلهأن اإلسالم جيب ما ك
                                                                                                                         

 .)٢٤-١٦/٢٣(جمموع الفتاوى ) ١(
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 ٩٨ 
  وأنه خملد يف،ن توبة ساب الصحابة ال تقبلإ :وقوهلم...« :/وقال 
ربعة وغريهم أن ألئمة ا كاأل،ئمةأل عليه السلف واي بل الذأ؛النار خط

 .)١(اهـ» تقبل كام تقبل توبة أمثالهتوبة الرافيض
بل قد قال أهل العلم املحققني بقبول توبة من تكررت ردته  •

 .وظهرت زندقته إذا تاب إىل اهللا وأعلن صدق توبته
 توبة من  قبولوالفقهاء إذا تنازعوا يف...« :/قال شيخ اإلسالم 

 ألنه ال ؛ احلكم الظاهرتكررت ردته أو قبول توبة الزنديق فذاك إنام هو يف
  الباطن فإنه يدخل يف أما إذا قدر أنه أخلص التوبة هللا يف،يوثق بتوبته

yì * :قوله Ïä$t7Ïè»tÉ tûïÏ%©! $# (#q èùuéó  r& #í n?tã öN ÎgÅ¡àÿRr& üw (#q äÜuZø)s? Ï̀B ÏpuH÷q§ë «!$# 4 ¨bÎ) ©!$# 
ãç ÏÿøótÉ z>qçRó%! $# $·èãÏHsd 4 ¼ çm ¯RÎ) uqèd âëqàÿtóø9$# ãLìÏm§ç9$# & ]٢(لخإ »..].٥٣:الزمر(. 

 وارتكب كبائر ، أرشك يف الدعاءممنفإذا كانت التوبة مقبولة 
 بل إن اآليات القرآنية أوضحت أن ،خالفالذنوب؛ فإهنا تقبل من امل

så# * : كقوله تعاىل،باب التوبة مفتوح للكفار واملرشكني Î*sù yá n=|¡S $# ãçåkôF{$# 

ãP ãççt ø: $# (#qè= çGø% $$sù tûüÏ. Îéô³ßJø9$# ß]øãym óOèdqßJõ?âỳ ur óOèdräãäzur öNèdrçéÝÇôm$#ur (#rßâãèø%$#ur öNßgs9 

¨@à2 7â|¹óêsD 4 bÎ* sù (#q ç/$s? (#q ãB$s%r&ur no4qn= ¢Á9$# (#âq s?#uä ur no4qü2̈ì9$# (#q ù= yÜsù öN ßgn=ã Î; yô 4 ¨b Î) ©!$# 

Öëqàÿxî ÒOã Ïm§ë ÇÎÈ & ]٥:التوبة.[ 
                                                                                                                         

 .)٤/٥٤١(املصدر السابق ) ١(
 .)١٦/٣٠(جمموع الفتاوى ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

٩٩ 
Q : *ôâs)©9 tçxÿü2 tûïوكقوله  Ï%©! $# (#þqä9$s% ûcÎ) ©!$# ß]Ï9$rO 7p sW»n=rO ¢ $tBur ô Ï̀B >m»s9Î) HwÎ) 

×m» s9Î) ÓâÏnºur 4 bÎ) ur óO©9 (#q ßgtG t̂É $£Jtã öcqä9q à)tÉ £ ¡̀¡yJuãs9 öúïÏ% ©!$# (#rãçxÿx. óOßg÷Y ÏB 

ëU#xãtã íOäÏ9r& ÇÐÌÈ üx sùr& öcqç/qçG tÉ Ün< Î) «!$# ¼çm tRrãçÏÿøótG ó¡oÑur 4 ª! $#ur Öëqàÿxî ÒOãÏm §ë 

ÇÐÍÈ & ]٧٤-٧٣:املائدة.[ 
 وأن التائب الصادق ، وقبوهلاخالففهذه أدلة تفيد إمكانية توبة امل

 .يغفر اهللا له ذنبه ويعفو عنه
 : الداعي إىل البدعةخالفتوبة امل: الثالث

 .)١(وبة لهتقدم أن مذهب بعض العلامء بأن الداعي إىل البدعة ال ت
لكن الصحيح والراجح هو أنه يمكن حصول توبة الداعي إىل بدعة 

 فإن اهللا قد بني يف كتابه أنه يتوب عىل أئمة الكفر الذين هم أعظم ،وقبوهلا
 واحلارث ، ا فقد تاب اهللا عىل أيب سفيان بن حرب،من أئمة البدع

 . ا وسهيل بن عمرو، ابن هشام
 فالداعي إىل الكفر والبدعة اًوأيض.. «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 فذلك الغري يعاقب عىل ذنبه لكونه قبل من هذا ،ّكان أصد من غريه
 مع بقاء أوزار ، ووزر من اتبعه إىل يوم القيامة،ا عليه وزره وهذ،واتبعه

 فإذا تاب من ذنبه مل يبق عليه وزره وال ما محله هو ألجل ،أولئك عليهم
 .)٢(»..إضالهلم

                                                                                                                         

 .من هذا الكتاب) ٩٧:ص(انظر ) 1(
 ).٢٥-١٦/٢٣(جمموع الفتاوى ) 2(
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 ١٠٠ 
 صحة توبة املخالفني ألهل السنة واجلامعة اًفظهر بحمد اهللا جلي

 وأن ،وغريهم يف الباطن من زنادقة وغريهم مهام بلغت بدعهم وكربت
توبتهم متى ما توافرت فيها الرشوط الداعية لقبوهلا وكانت صادقة فإهنا 

 .مقبولة عند اهللا تعاىل
 :  نامذج من توبة املخالفني ألهل السنة واجلامعة:الرابع

مــن طــالع بعــض كتــب أهــل العلــم يف التــاريخ والــرتاجم وقــف عــىل 
 الـسنة  وتـركهم بـدعهم ورجـوعهم إىل،قصص ونوادر يف توبة املخـالفني

 فقـط عـىل ً وأسـوق هنـا بعـض ذلـك مثـاال،وجادة الطريق ولو يف اجلملة
 . وهللا األمر من قبل ومن بعد وهو الغفور الرحيم،حدوث ذلك وإمكانه

 ،اتوبة أربعة آالف من اخلوارج بعد أن ناظرهم ابن عبـاس  )١
 وقد ورد فيهم من األحاديث ،مع أن اخلوارج من أصحاب البدع الغليظة

د يف غريهم من الفرق، فهم كالب النار، وهم الـذين يمرقـون مـن ما مل ير
 ،قتـاهلمب ^الدين كام يمـرق الـسهم مـن الرميـة، وهـم الـذين أمـر النبـي 

ومع كل هذا فقد تاب مـنهم هـذا اجلـم ، وبرش من قاتلهم أو قاتلوه باجلنة
 ومل يقـل أحـد مـن  وكـانوا قبـل ذلـك عـىل ضـاللة يقـاتلون عنهـا،،الغفري

 .ن التوبة حمجورة عنهمإ أو ،ن توبتهم غري مقبولةإالصحابة 
 :)١(الدارميفقد روى :  العراقي التميميتوبة صبيغ بن عسل )٢

                                                                                                                         

 .)١٤٨)(١/٦٧(سنن الدارمي ) ١(
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١٠١ 
أشياء من القرآن يف أجناد املسلمني حتى قدم عن  جعل يسأل اًأن صبيغ(

 فلام أتاه الرسول ، بن العاص إىل عمر بن اخلطابوعمربه  فبعث ؛مرص
أبرص أن :  قال عمر، يف الرحل:رجل؟ فقالأين ال: بالكتاب فقرأه فقال

تسأل :  فقال عمر، فأتاه به،يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة املوجعة
 فأرسل عمر إىل رطائب من جريد فرضبه هبا حتى ترك ظهره ،حمدثة
 فدعا به ليعود ، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برئ،وبرة
 وإن كنت ،ً مجيالًتيل فاقتلني قتال إن كنت تريد ق:فقال صبيغ: لا ق،له

 وكتب إىل أيب موسى ، فأذن له إىل أرضه؛تريد أن تداويني فقد واهللا برئت
 فكتب ، فاشتد ذلك عىل الرجل، أال جيالسه أحد من املسلمني:األشعري

 فكتب عمر أن يأذن للناس ،أن قد حسنت توبتهأبو موسى إىل عمر 
 ).ملجالسته
 عن رأي م ورجوعه وأصحابهريتوبة يزيد بن صهيب الفق )٣

 .)١(روى ذلك مسلم يف صحيحه: اخلوارج
 أن :فيام رواه الذهبي يف سري أعالم النبالء: توبة نعيم بن محاد )٤
 ت فلام طلب، فلذلك عرفت كالمهم،اًأنا كنت جهمي«:  كان يقولًنعيام

 وهلذا وصف بأنه من أشد »احلديث عرفت أن أمرهم يرجع إىل التعطيل
 .)٢(»اً ووضع يف الرد عليهم ثالثة عرش كتاب،اجلهميةالناس عىل 

                                                                                                                         

 .)١٩١)(١/١٧٧(مسلم : انظر) ١(
 ).١٠/٥٩٧(  السري)٢(
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 ١٠٢ 
 ،وقع يف اإلرجاء بعد أن ناظره ناس منهم: توبة عون بن عبد اهللا )٥

 :ثم رجع عن اإلرجاء وقال فيه
 )١(ارق ما يقول املرجئوناـنف  ألول ما نفارق غري شك

وذكره ابن حبـان ...«:  /قال ابن حجر: توبة موسى بن حزام )٦
 ثـم أعانـه اهللا تعـاىل ،كـان يف أول أمـره ينتحـل اإلرجـاء :يف الثقات وقـال

 وقمـع مـن خالفهـا مـع لـزوم ،بأمحد بن حنبـل فانتحـل الـسنة وذب عنهـا
 .)٢(»الدين حتى مات

 .)٣(توبة الواثق باهللا وابنه املهتدي باهللا )٧
 يف الـذكاء اًوكان عجبـ$: قال الذهبي: توبة أيب احلسن األشعري )٨

 وصـعد للنـاس ، وتربأ منه،رفة االعتزال كرهه وملا برع يف مع،وقوة الفهم
 .)٤(»عوارهم ثم أخذ يرد عىل املعتزلة وهيتك ،فتاب إىل اهللا منه

ومن العلامء من أفنى عمره يف الكالم والفلسفة واملذاهب 
 ولكنه تداركه اهللا برمحة منه فأهلمه التوبة ووفقه هلا قبيل ،السفسطائية

 .سوله خري له من غريمها أن كتاب اهللا وسنة راً معلن،موته
                                                                                                                         

 ).٨/١٧٢( هتذيب التهذيب )١(
 ).١٠/٣٤١( هتذيب التهذيب )٢(
 .)١٩٩-١٩٤:ص(كتاب التوابني البن قدامة : انظر) ٣(
 ).١٥/٨٩(وانظر ) ١٥/٨٦( سري أعالم النبالء )٤(
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١٠٣ 
 ، يعلن أن ما كان عليـه ضـالل ووبـال)١( اجلوينيأبو املعايلفهذا  )٩

 : ومن شعر أيب املعايل...$: فقد جاء يف شذرات الذهب
 اللـــال ضـــة آراء الرجايـــوغ            الـــول عقـــدام العقــــة إقايـــــهن

 )٢(»الــــــا أذى ووبـة دنيانايـغو             اـوأرواحنا يف وحشة من جسومن
 :وقال ابن أيب العز يف رشحه عىل الطحاوية

 انتهــى آخــر أمــره إىل الوقــف واحلــرية يف /الغــزايل وكــذلك « ) ١٠
ــث أ وأقبــل عــىل ،عــرض عــن تلــك الطــرقأ ثــم ،املــسائل الكالميــة حادي

 .  فامت والبخاري عىل صدره،الرسول
قـال يف كتابـه الـذي  ،وكذلك أبو عبد اهللا حممد بن عمـر الـرازي ) ١١
 :أقسام اللذاتيف صنفه 

 اللــني ضـاملـي العـــة سعـــايــــوغ  الـــــول عقــــدام العقـــة إقــــايــهن
 الــــــا أذى ووبـــانــل دنيــاصـوح  اــي وحشة من جسومنـا فـوأرواحن

 واـل وقالـا فيه قيـعنـمـوى أن جــس  رناــد من بحثنا طول عمـم نستفـول
 واــني وزالــ مرسعاــًميعـادوا جــفب  ن رجال ودولةــا مــد رأينــم قـــفك
 الــــال جبـــوا واجلبــزالـــال فــرج  د علت رشفاهتاـال قــن جبـم مــوك

                                                                                                                         

عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويني، أبو املعايل، من فقهاء ) ١(
 .هـ)٤٧٨(كلمني، تويف سنة الشافعية، ومن رؤوس املت

 .)٣/٣٥٨(شذرات الذهب ) ٢(
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 ١٠٤ 
 ً فام رأيتها تـشفي علـيال؛لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية

 * : أقـرأ يف اإلثبـات،آن ورأيت أقرب الطرق طريقة القر،ًوال تروي غليال

ß`» oH ÷q §ç9 $# í n? tã Ä¸ öç yè ø9 $# 3ì uq tG óô $# ÇÎÈ & ]٥:طــه.[ .* Ïm øã s9 Î) ßâ yè óÁ tÉ ÞO Î= s3 ø9 $# Ü= Íhã ©Ü9 $# & 

§{ * :وأقرأ يف النفـي ،]١٠:فاطر[ øä s9 ¾ Ïm Î= ÷W ÏJ x. Öä ïÜ x«  & ]١١:الـشورى.[  .*  

üw ur öcq äÜã Ït äÜ ¾ Ïm Î/ $ VJ ù= Ïã ÇÊÊÉÈ & ] ومــن جــرب مثــل  :ثــم قــال ،]طــهســورة
 .جتربتي عرف مثل معرفتي

وكـــذلك قـــال الـــشيخ أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عبـــد الكـــريم  ) ١٢
 حيـث ، إنه مل جيد عند الفالسفة واملتكلمني إال احلـرية والنـدم:الشهرساين

 :قال
 املــلك املعـني تـي بـرفـريت طـوس  د كلهاـت املعاهــد طفــري لقــلعم

  )١(ادمــن نـــ ساــًارعـن أو قـــىل ذقـع  رــائـف حـــ كاــًم أر إال واضعــلــف
 فلـو ، يا أصحابنا ال تشتغلوا بـالكالم: وكذلك قال أبو املعايل اجلويني

لقـد  : وقـال عنـد موتـه،عرفت أن الكالم يبلغ يب إىل ما بلغ ما اشتغلت به
ــت يف ، وخليــت أهــل اإلســالم وعلــومهم،خــضت البحــر اخلــضم  ودخل

 ، فإن مل يتداركني ريب برمحته فالويـل البـن اجلـويني واآلن،الذي هنوين عنه
 . عىل عقيدة عجائز نيسابور: أو قال،نذا أموت عىل عقيدة أمياأوه

                                                                                                                         

) ١/١٥٩( وانظر جواب اإلمام ابن األمري الصنعاين عليه كام يف الدرر السنية )1(
 .اهلامش
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١٠٥ 
 وكــان مــن أجــل - وكــذلك قــال شــمس الــدين اخلــرسوشاهي ) ١٣

 : فقـالاًلبعض الفضالء وقد دخل عليـه يومـ -تالمذة فخر الدين الرازي 
 وأنـت منـرشح الـصدر لـذلك :ال فق، ما يعتقده املسلمون: قال؟ما تعتقد

 ،شـكر اهللا عـىل هـذه النعمـةا : فقـال. نعـم: فقـال، أو كام قـال؟مستيقن به
 واهللا مـا أدري مـا ، واهللا مـا أدري مـا أعتقـد،لكني واهللا ما أدري ما أعتقـد

 .)١(»... وبكى حتى أخضل حليته،أعتقد
رص كام أنه أعلن توبته وهدايته كوكبة من علامء اإلمامية يف الع* 
 ودافعوا عن السنة ، فتمسكوا بالسنة مجلة وحاربوا البدع وذموها،احلارض

 :ومنهم.. ونرصوها
أبو الفضل الربقعي املتوىف عام ) كام يسمونه(آية اهللا العظمى 

أهل يف هدم أكرب كتب ) كرس الصنم( الذي كتب كتابه ،)هـ١٤١٢(
 إىل ومقاالت ورسائل كثرية تدعووله كتب  ، وتقويض أساسهمذهبه

 . وتنفر من البدعة والرشك،السنة والتمسك هبا
دافـع فيـه ) الشيعة والتشيع( الذي ألف كتابه ،أمحد الكرسوي: ومنهم

 فـدفع ، وأن عقائد الشيعة مـنهام بـراء،عن اإلسالم احلق ومنهج آل البيت
 ./ يف طهران )م١٩٤٦( لذلك فاغتيل عام اًحياته ثمن
 كثرية ورسائل عديدة يف اًب الذي كتب كت،حممد اليارسي: ومنهم

                                                                                                                         

 .)٣١٩-١/٣١٦(رشح العقيدة الطحاوية ) ١(
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 ١٠٦ 
 فكانت حياته مقابل رفضه ،التوحيد احلق اخلالص من البدع والرشكيات
 فقتل أثناء رجوعه من صالة ،للرشك والبدعة وإعالنه التوحيد والسنة

 .)م١٩٩٧(الفجر عام 
  إسامعيل آل إسحاق ) كام يسمونه(آية اهللا العظمى : ومنهم كذلك

بتالءات كثرية بسبب رفضه للغلو الذي تعرض ال) عالمة خوئيني(
 عن / ومل يتوقف ، فسجن وأهني، ومتسكه بالكتاب والسنة،واخلرافة

التأليف ونشاطه يف الدعوة إىل اهللا إىل يوم وفاته التاسع من رجب عام 
 .*)( وستني سنةاً عن عمر ناهز ثالث)هـ١٤٢١(

  ورد الباطل وذمه، هؤالء قادهم البحث إىل احلق والتمسك بهكل
y7̈RÎ) üw ìÏâöksE ô * :وكام قال تعاىل.. والتحذير منه t̀B |Mö6t7 ômr& £ Å̀3»s9ur ©!$# ìÏâökuâ 

t̀B âä!$t±oÑ 4 uq èdur ãNn=÷æ r& öúï ÏâtFôgßJ ø9$$Î/ ÇÎÏÈ & ]٥٦:القصص.[ 
ُوإين لو راجعت كل ما كتب حول وقوع توبة من كان عىل بدعة أو 

واهللا .  عىل غريهً يكون مثاال وأكتفي هبذا لعله،غري هدى لطال يب احلال
 .املستعان

                                                                                                                         

التحوالت العقدية : (بعنوان) خالد البديوي(اجستري للشيخ املرسالة : نظرا(*) 
جامعة امللك سعود، قسم ) صفوف اإلمامية يف القرن األخرياملحمودة يف 

 .الثقافة اإلسالمية
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١٠٧ 

  
  
  

 
 

 بالدعوة اًنويص إخواننا مجيع«: /إلمام ابن باز قال ا
 واجلــدال ،إىل اهللا ســبحانه باحلكمــة واملوعظــة احلــسنة

 أمــر اهللا ســبحانه بــذلك مــع مجيــع ؛بــالتي هــي أحــسن
الناس ومع املبتدعة إذا أظهروا بـدعتهم، وأن ينكـروا 

 .» سواء كانوا من الشيعة أو غريهم،عليهم
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٠٨ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

١٠٩ 
  

 
 

 فهم أحرص ،الشك أن العلامء ورثة األنبياء عليهم الصالة والسالم
 ونبذ الرشك ،بادة اهللا الواحد األحد سبحانهالناس عىل هداية اخللق إىل ع

 . ومن تأمل كتاب اهللا تبني له هذا،وأهله
فقط نامذج ملا وقفت عليه من فتاوى لبعض أهل العلم هنا سأذكر و

 يلمس فيها الداعية حرص هؤالء العلامء عىل ،ذوي البصرية والفهم
 السني ،لكافر سواء املسلم أو ا؛دعوة كل أحد إىل السنة واهلداية والرشاد

 .  املوحد أو املرشك،أو املخالف
 من الفهم واإلدراك عند اًوسأترك القلم هلذه النامذج لعلها تفتح آفاق

 .. واهللا املستعان،بعض الناس
 : اللجنة الدائمة لإلفتاءمن فتاوى* 

لسؤال األول ا جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء :األوىلالفتوى 
 :)٤٢٩٩(من الفتوى رقم 

 ولكنهم يدعون غري ،أنا أعيش يف قرية أغلب سكاهنا مسلمون: س
 وإن هؤالء القوم يدعون ويعتقدون أن ،اهللا عند نزول املصيبة والنازلة

 ونحن ،األنبياء واألوليـاء والشهداء والصاحلني هم املقربون إىل اهللا
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 ١١٠ 
ليه إ فبذلك لسنا مؤهلني وال مستحقني أن نسأل اهللا بال وسيلة ،عصاة

 وهؤالء القوم يدعون أن األولياء ،من األولياء أو الشهداء أو الصاحلني
عند   فيشفعون لنا، وهم يسمعون دعاءنا بعد موهتم،يقربوننا إىل اهللا

 . ..اهللا
من كان واقعه ما وصفت ال جتوز الصالة خلفه وال تصح لو : ج
 ألنه ؛ وال تؤكل ذبيحته، ألن أعامله رشكية خترجه من ملة اإلسالم؛فعلت
 ونسأل اهللا أن يثبتك عىل ، ملا ورد يف ذلك من األدلة الرشعية؛مرشك

ونوصيك  ، وأن هيدهيم عىل يديك حتى يكون لك مثل أجورهم،احلق
 وإرشادهم إىل احلق بالوسائل احلسنة ،باالستمرار يف دعوهتم إىل اهللا

Q: * äí÷ä بقول ربنا ً عمال، والصرب عىل أذاهم،واألسلوب املؤثر الرقيق $# 

4í n<Î) È@ãÎ6 yô y7În/ uë Ïp yJõ3Ït ø: $$Î/ Ïp sàÏãöq yJø9$#ur Ïp uZ|¡pt ø: $# ( Oßgø9Ïâ»y_ur Ó ÉL©9$$Î/ }ë Ïd ß |̀¡ômr& & 

Óo_ç6»tÉ ÉOÏ%r& no4q¢ *:  وقوله سبحانه عن لقامن أنه قال البنه،]١٢٥:النحل[ n=¢Á9$# 

öçãBù&ur Å$rãç÷èyJø9$$Î/ tm ÷R$#ur Ç t̀ã Ìçs3ZßJø9$# ÷éÉ9ô¹$#ur 4í n?tã !$tB y7t/$|¹r& ( ¨bÎ) y7Ï9º så ô Ï̀B ÇP ÷ìtã 

ÍëqãB W{$# ÇÊÐÈ & ]وما جاء يف معنى ذلك من اآليات واألحاديث،]١٧:لقامن . 
 . وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم،وباهللا التوفيق

فتاوى اللجنة  من )٨٣٠٨(الفتوى رقم وجاء يف  :الثانيةالفتوى 
 :الدائمة لإلفتاء

 نفيدكم أنه يعيش كثري من إخواننا املسلمني أهل السنة عىل :س
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١١١ 
 ولكنهم ال يستطيعون السفر ، ويريدون أداء فريضة احلج،ساحل فارس

 ملا ينجم من مشاكل معهم يف اً حتسب،مع أهل إيران؛ لكوهنم من الشيعة
 وكذلك ال تسمح هلم حكومات الدول العربية املتامخة هلم ،الطريق

 فهل جيوز هلم أن يرسلوا نفقات حجهم إىل أقارب ،ذهابالسفر من مناف
 .؟هلم بدولة أخرى ليحجوا عنهم

الواجب عليهم أن حيجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعني : ج
 ، وعليهم مع ذلك احلذر من شبهات الشيعة ومذهبهم الباطل،للحج

وإن متكنوا أن ينصحوهم ويدعـوهـم إىل اعتناق مذهب أهل السنة وجب 
äí÷ä *: عليهم ذلك؛ لقول اهللا سبحانه $# 4í n< Î) È@ã Î6yô y7În/uë Ïp yJõ3Ït ø:$$Î/ Ïp sàÏãöq yJø9$#ur 

Ïp uZ|¡pt ø: $# ( Oßgø9 Ïâ»y_ ur Ó ÉL©9$$Î/ }ë Ïd ß |̀¡ômr& & ]وغريهـا من اآليات ،]١٢٥:النحل 
الـدالة علـى وجـوب الدعوة إىل اهللا سبحانه واألمر باملعروف والنهي عن 

 .لح اهللا حال اجلميعأص. املنكر
 . وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم،وباهللا التوفيق

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  فتاوىيفورد  :الثالثةالفتوى 
  : ما نصه)٨٨٩٧(واإلفتاء السؤال الثامن والتاسع من الفتوى رقم 

م  وتذكريه،فالواجب نصيحة هؤالء املالحدة ودعوهتم إىل احلق...«
 ^وأن مصريهم النار إن مل يؤمنوا بمحمد رسول اهللا ، بمغبة كفرهم

 .لخإ »...ولكم من اهللا األجر العظيم وحسن العاقبة، ويتبعوا ما جاء به
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 ١١٢ 
 كيف يوجه هؤالء العلامء إىل دعوة -وفقني اهللا وإياك-وتلحظ هنا * 

توصـيته  بأن هيـدهيم اهللا عـىل يديـه، و للسائلالدعاء و،املخالفني إىل السنة
ــدعوة، واســتخدام ــائلباالســتمرار بال ــؤثر  الوس  احلــسنة واألســلوب امل

نـسأل اهللا أن يثبتـك عـىل  (:قوهلم للـسائل  يف، الرقيق، والصرب عىل أذاهم
 يكـون لـك مثـل أجـورهم، ونوصـيك ى وأن هيدهيم عىل يديك حتـ،احلق

باالســتمرار يف دعــوهتم إىل اهللا وإرشــادهم إىل احلــق بالوســائل احلــسنة 
، وهـذا يبـني مـنهج أهـل )واألسلوب املـؤثر الرقيـق، والـصرب عـىل أذاهـم

السنة يف دعوة املخالف هلم، ومـدى رمحـتهم بالنـاس، وشـفقتهم علـيهم؛ 
  .  ًاتباعا ملنهج نبيهم صلوات اهللا وسالمه عليه، الذي بعث رمحة للناس

وعليهم مع ذلك احلذر من شبهات الشيعة : (وقوهلم كذلك للسائلني
هم الباطل، وإن متكنوا أن ينصحوهم ويدعـوهـم إىل اعتناق ومذهب

äí÷ä *: مذهب أهل السنة وجب عليهم ذلك؛ لقول اهللا سبحانه $# 4í n< Î) È@ã Î6 yô 

y7În/ uë ÏpyJõ3Ït ø: $$Î/ ÏpsàÏã öq yJø9$#ur Ïp uZ|¡pt ø: $# ( Oßgø9Ïâ»y_ur ÓÉL©9 $$Î/ }ëÏd ß |̀¡ ômr& & 

لة علـى وجـوب الدعوة إىل اهللا  وغريهـا من اآليات الـدا،]١٢٥:النحل[
 فيه وجوب دعوة من ،)سبحانه واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
 .خالف السنة وأظهر البدعة من الشيعة وغريهم

 : / عبد العزيز بن بازالشيخ العالمة   سامحةمن فتاوى* 
  رمحه اهللا جاء يف فتاوى العالمة الفهامة الشيخ ابن باز:الرابعةالفتوى 
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 :ر له ما ييلوغف

 :توضيح عن فرقة الشيعة
وفقه اهللا ... من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حرضة األخ املكرم

 . لكل خري آمني
 : أما بعد      سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وأفيدكم بأن الشيعة . فقد تلقيت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمنه
 وأخطرها فرقة الرافضة ،دع وكل فرقة لدهيا أنواع من الب،فرق كثرية

 ؛ وملا فيها من الرشك األكرب، لكثرة الدعاة إليها؛ثني عرشيةاخلمينية اإل
 واعتقاد أهنم يعلمون الغيب والسيام األئمة ،كاالستغاثة بأهل البيت

 ولكوهنم يكفرون ويسبون غالب الصحابة ،االثني عرش حسب زعمهم
 . م عليه من الباطل نسأل اهللا السالمة مما ه،بكأيب بكر وعمر 

 ، وإرشادهم إىل طريق الصواب،وهذا ال يمنع دعوهتم إىل اهللا
وحتذيرهم مما وقعوا فيه من الباطل عىل ضوء األدلة الرشعية من الكتاب 

 .والسنة
وأسأل اهللا لك وإلخوانك من أهل السنة املزيد من التوفيق ملا يرضيه 

 ،ق واإلخالصمع اإلعانة عىل كل خري، وأوصيكم بالصرب والصد
 والعناية باحلكمة واألسلوب احلسن يف ميدان ،والتثبت يف األمور

 ...الدعوة
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 ١١٤ 
:  برقم)هـ٢٢/١/١٤٠٩(صدرت اإلجابة من مكتب سامحته يف 

)١/١٣٦(. 
بامذا تنصحون الدعاة حيال موقفهم من :  السؤال:اخلامسةالفتوى 

 املبتدعة؟ 
 سبحانه باحلكمة  بالدعوة إىل اهللااًنويص إخواننا مجيع: اجلواب

 أمر اهللا سبحانه بذلك مع ؛ واجلدال بالتي هي أحسن،واملوعظة احلسنة
 سواء ، وأن ينكروا عليهم،مجيع الناس ومع املبتدعة إذا أظهروا بدعتهم

 فأي بدعة رآها املؤمن وجب عليه إنكارها ،كانوا من الشيعة أو غريهم
 . ..حسب الطاقة بالطرق الرشعية

 :ال رمحه اهللاإىل أن ق
 وإنكـار مـا أحـدثوا مـن البـدع ،فيجب نصحهم وتـوجيههم إىل اخلـري

 وتعليمهم ما جهلوا من احلق بالرفق واألسلوب احلـسن ،باألدلة الرشعية
 .)١(لخإ...  لعلهم يقبلون احلق،واألدلة الواضحة

 قال ابن باز يف جواب عن حكم السفر للخارج :السادسةالفتوى 
 : لواإلقامة مع العوائ

فالواجب عىل املسلمني احلذر من السفر إىل بالد أهل الرشك إال ...«
 ويريد ،إال إذا كان املسافر ذا علم وبصرية ،عند الرضورة القصوى

                                                                                                                         

 ).٧/١٨٢( جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )١(
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١١٥ 
 ألنه ؛ وهذا فيه خري عظيم، فهذا أمر مستثنى،الدعوة إىل اهللا والتوجيه إليه

ن وبعيد عن  فهو حمس،يدعو املرشكني إىل توحيد اهللا ويعلمهم رشيعة اهللا
 .)١(» واهللا املستعان، ملا عنده من العلم والبصرية؛اخلطر

متى ترشع مقاطعة املبتدع؟ ومتى يرشع البغض :  س:السابعةالفتوى 
 يف اهللا؟ وهل ترشع املقاطعة يف هذا العرص؟ 

املؤمن ينظر يف هذه املقامات بنظر اإليامن والرشع والتجرد من : ج
 فإن ؛دع وبعده عنه ال يرتتب عليه رش أعظم فإذا كان هجره للمبت،اهلوى

 وهكذا هجر من أعلن املعايص ، وأقل أحواله أن يكون سنة،هجره حق
 ألنه يرى أن ؛أما إن كان عدم اهلجر أصلح ،وأظهرها أقل أحواله أنه سنة

دعوة هؤالء املبتدعني وإرشادهم إىل السنة وتعليمهم ما أوجب اهللا 
ولكن يبغضهم يف  ، فال يعجل يف اهلجر،عليهم يؤثر فيهم ويزيدهم هدى
 مع ، لكن يكون بغضه للكفار أشد،اهللا كام يبغض الكافر والعصاة

 بجميع األدلة ً واحلرص عىل هدايتهم عمال،م إىل اهللا سبحانهدعوهت
 والعايص ،ويبغض املبتدع عىل قدر بدعته إن كانت غري مكفرة، الرشعية

عىل قدر معصيته، وحيبه يف اهللا عىل قدر إسالمه وإيامنه، وبذلك يعلم أن 
 ...اهلجر فيه تفصيل

                                                                                                                         

 ).٤/٣٨١( جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )١(
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 ١١٦ 
 :أن قال رمحه اهللاإىل 

ذا ال ينايف بغض الكافر واملبتدع  وه،فاملؤمن ينظر يف األصلح
 وعليه أن يراعي ،Q وحمبة املسلم يف اهللا ،والعايص يف اهللا سبحانه

وإن اقتضت املصلحة  ، فإن اقتضت اهلجر هجر،املصلحة العامة يف ذلك
 ، وعدم هجرهم فعل ذلكQالرشعية االستمرار يف دعوهتم إىل اهللا 

  .)١(^مراعاة هلديه 
 يمنعها  من طائفة البهرةم الرشعي يف فتاة شيعية احلك:الثامنةالفتوى 

 :املأذون من عقد القران
نصيحتي لك وألمثالك ترك االنتساب ملذهب «: اجلوابجاء يف آخر 

 لكوهنا مذاهب خمالفة للطريقة ؛البهرة أو غريه من مذاهب الشيعة
 فالواجب تركها واالنتقال عنها إىل ،املحمدية اإلسالمية من وجوه كثرية

 ، السائرين عىل مقتىض الكتاب والسنة،هب أهل السنة واجلامعةمذ
 وأسأل ، وأتباعهم بإحسان^ومنهج سلف األمة من أصحاب الرسول 

اهللا أن هيدي هذه الطائفة وغريها من الطوائف املنحرفة عن طريق 
 وأن يوفقنا وإياك وسائر ، وأن يأخذ بأيدهيم إىل طريق احلق،الصواب

 إنه ويل ذلك والقادر ،نجاة والسعادة يف الدنيا واآلخرةاملسلمني ملا فيه ال

                                                                                                                         

 ).٤٢٤-٩/٤٢٣( جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )١(
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١١٧ 
 .)١(» والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،عليه

 : يقول للسائل  / مام ابن بازفهذا العالمة اإل
 ،وهذا ال يمنع دعوهتم إىل اهللا وإرشادهم إىل طريق الصواب...«

 من الكتاب وحتذيرهم مما وقعوا فيه من الباطل عىل ضوء األدلة الرشعية
والصرب والصدق والعناية  ويوصيه بالدعوة واإلرشاد ،»...والسنة

 .باحلكمة واألسلوب احلسن يف الدعوة
 الدعاة وينصحهم حيال موقفهم من املخالفني، /وهنا يوجه 

 : فيقول
 بالدعوة إىل اهللا سبحانه باحلكمة واملوعظة اًنويص إخواننا مجيع«

 أمر اهللا سبحانه بذلك مع مجيع الناس ؛احلسنة واجلدال بالتي هي أحسن
 سواء كانوا من ،ومع املبتدعة إذا أظهروا بدعتهم، وأن ينكروا عليهم

 فأي بدعة رآها املؤمن وجب عليه إنكارها حسب ،الشيعة أو غريهم
  .»الطاقة بالطرق الرشعية

إال إذا كان ..« : من السفر لبالد املرشكنياً وحمذراً ناصح/ويقول 
 فهذا أمر ، ويريد الدعوة إىل اهللا والتوجيه إليه،ا علم وبصريةاملسافر ذ

 ألنه يدعو املرشكني إىل توحيد اهللا ؛مستثنى، وهذا فيه خري عظيم
 ملا عنده من العلم ؛ويعلمهم رشيعة اهللا، فهو حمسن وبعيد عن اخلطر

                                                                                                                         

 ).٤/٤٣٧(جمموع فتاوى ومقاالت البن باز ) ١(
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 ١١٨ 
 فمن تأهل بالعلم والبصرية والدعوة إىل احلق ،» واهللا املستعان،والبصرية

 ألنه عىل خري عظيم يف دعوته إىل التوحيد وتعليم ؛يشمله النهي ا الفهذ
 .رشيعة اهللا
 بدعوة املخالفني ألهل السنة اً أن املصلحة تقيض أحياناً مبين/وقال 

  وتعليمهم ما أوجب اهللا عليهم والتأثري،واجلامعة وإرشادهم إىل السنة
إن كان عدم اهلجر أما ...« : لعله يزيدهم هدى فال يعجل يف اهلجر،فيهم

أصلح ألنه يرى أن دعوة هؤالء املبتدعني وإرشادهم إىل السنة وتعليمهم 
 فال يعجل يف اهلجر، ؛ما أوجب اهللا عليهم يؤثر فيهم ويزيدهم هدى

ولكن يبغضهم يف اهللا كام يبغض الكافر والعصاة، لكن يكون بغضه 
 ً عمال،تهم مع دعوهتم إىل اهللا سبحانه واحلرص عىل هداي،للكفار أشد

 ويبغض املبتدع عىل قدر بدعته إن كانت غري بجميع األدلة الرشعية؛
 والعايص عىل قدر معصيته، وحيبه يف اهللا عىل قدر إسالمه وإيامنه، ،مكفرة

  .»...وبذلك يعلم أن اهلجر فيه تفصيل
 اً ومرشداً هلا وموجهاً يف جوابه للفتاة الشيعية ناصح/ويقول 

حتي لك وألمثالك ترك االنتساب ملذهب البهرة ونصي.. هذا«: اًومشفق
 لكوهنا مذاهب خمالفة للطريقة املحمدية ؛أو غريه من مذاهب الشيعة
 فالواجب تركها واالنتقال عنها إىل مذهب ،اإلسالمية من وجوه كثرية

 ومنهج سلف ، السائرين عىل مقتىض الكتاب والسنة،أهل السنة واجلامعة
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١١٩ 
أتباعهم بإحسان، وأسأل اهللا أن هيدي  و^األمة من أصحاب الرسول 

هذه الطائفة وغريها من الطوائف املنحرفة عن طريق الصواب، وأن يأخذ 
بأيدهيم إىل طريق احلق، وأن يوفقنا وإياك وسائر املسلمني ملا فيه النجاة 

 إنه ويل ذلك والقادر عليه، والسالم عليكم ،والسعادة يف الدنيا واآلخرة
  .»ورمحة اهللا وبركاته

 : /من فتاوى الشيخ العالمة حممد الصالح العثيمني * 
 عن /سئل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني  :التاسعةالفتوى 
 هل يعتربون كفرة؟ وكيف يكون تعامل املسلم معهم، ألهنم :الرافضة

  ما يظهرون احلقد والبغض ألهل السنة؟اًكثري
، إذا أتوا بام يوجب الرافضة كغريهم من أهل البدع: أجاب فضيلتهف

، وإذا كان اً وإذا أتوا بام يوجب الفسق صاروا فساق،اًالكفر صاروا كفار
ليشء من أقواهلم القريبة من أقوال أهل السنة يشء من النظر، وصار حمل 

 كل : فهم فيه كغريهم، فال يمكن  أن جياء بجواب عام ويقال،اجتهاد
التفصيل والنظر يف بدعهم، الرافضة كفار، وكل الرافضة فساق، البد من 

وجيب علينا أن ندعوهم إىل احلق، وأن نبينه هلم، وإذا كنا نعلم من أي 
 فإن القلوب بني ؛فرقة هم فعلينا أن نبني عيب هذه الفرقة وال نيأس

 ربام هيدهيم اهللا عىل أيدينا، فيحصل لنا ،Qأصبعني من أصابع الرمحن 
، واإلنسان الذي هيتدي بعد أن كان غري مهتد قد تكون فائدته خري كثري
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 ١٢٠ 
 ألنه عرف الباطل ؛ من األولاًكرب من الذي كان مهتديللمجتمع أكثر وأ

 .)١ ( فيكون بيانه للناس عن علم،ورجع عنه، وبينه للناس
 وبعدها ، رجل عاش مع الرافضة مدة من الزمن:س :العارشةالفتوى 

 فهل جيوز ، ولكنه وعدهم أن يزورهم،انتقل من عندهم إىل منطقة بعيدة
له أن يفي بوعده هلم أم ال؟ وهل جيوز أن يسلم عليهم ويقبلهم وجيوز 

 كل طعامهم ورشب مائهم؟أ
نسان النصيحة هللا ولكتابه ولرسوله ولعامة الواجب عىل اإل: اجلواب

 ، أن يناصحهمًالناس، هؤالء الرافضة الذي يسكن معهم جيب عليه أوال
 فإذا عاندوا ومل يتقبلوا ، ويبني أن ما هم عليه ليس بحق،ويبني هلم احلق

 وأما تركهم ، ألهنم خمالفون معاندون؛احلق فإنه يرتكهم وال جيلس معهم
 ،صضالل بدون النصيحة فهذا خالف هدي النبي وما هم عليه من ال
 فإن هداهم اهللا للحق ،ً فإن الواجب النصيحة أوال؛وخالف ما أمر به
 وإن مل هيتدوا وأرصوا عىل ما هم عليه من الضالل فإنه ،فهذا هو املطلوب

 .)٢( وال يزورهم إذا أبعد عنهم أو أبعدوا عنه، وال جيلس إليهم،يرتكهم
 أن الواجب دعوة ونصيحة الرافضة وبيان احلق هلم،  هنا/ يبني  *

وأن تركهم وما هم عليه من الضالل بدون النصيحة خالف هدي النبي 
                                                                                                                         

 ).١١( السؤال ، اللقاء السبعون،الباب املفتوح) ١(
 ).٣٤: س-١/٤٢(لقاء الباب املفتوح ) ٢(
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١٢١ 
 فإن هداهم اهللا ،ً وخالف ما أمر به، وأن الواجب النصيحة أوالص

 . للحق فهذا هو املطلوب
 : ييل رمحة واسعة مارمحه اهللا  يهجاء يف فتاو : عرشةاحلاديةالفتوى 

فضيلة الشيخ يف املناطق التي يكثر فيها الرافضة وقد يدخل : س
 ؟ فهل ننكر عليه ونخرجه من املسجد،بعضهم أحد املساجد فيصيل

 بل أرى أن متكنوهم من ؛ال أرى أن خترجوهم من املسجد: اجلواب
 وأن ال تيأسوا من ، ولكن جيب عليكم أن تناصحوهم،املسجد ليصلوا

 - وهللا احلمد- وقد بلغني أنه ، عىل كل يش قديرQاهللا  ألن ؛هداية اهللا هلم
بدأ منهم أناس يتحررون من رق مذهبهم ويلتحقون بمذهب أهل السنة 

 .)١(واجلامعة
 وأن ال نيأس من ،ة املخالفني ويرشد إىل نصيح/وهنا يبني  *

 من اً أن أناس/ويبرش الشيخ  قدير، ء فاهللا عىل كل يش،هدايتهم
 . املخالفني يرتكون بدعهم ومذاهبهم الفاسدة ويتمسكون بالسنة واحلق

 سؤال عن الرافضة وهم عندنا ينزلون إىل :س : عرشةالثانيةالفتوى 
 دهم من املساجد؟األسواق ويصلون يف املساجد هل جيوز لنا أن نطر

 بل يرتكون يصلون لعل ؛أنا ال أرى أن يطردوا من املسجد: اجلواب

                                                                                                                         

 ).٣١٣: س-٦/٤٤(لقاء الباب املفتوح ) ١(
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 ١٢٢ 
 . هم إذا دخلوا املساجد فيام أعرف يصلون مع الناس،اهللا أن هيدهيم

 وإذا كانوا يصلون وحدهم خلف اجلامعة؟
 وأما ، صلوا مع الناس: ويقال،إذن يمنعون من الصالة خلف الناس

 وإذا كانوا ال يريدون الصالة مع ،رى ذلكطردهم من املساجد فال أ
 انتظروا ، انتظروا إذا كنتم ال تريدون الصالة مع اجلامعة:اجلامعة يقال هلم

، م إىل احلقهنحماولة أنكم تدعومع  ،حتى خيرج الناس من املسجد وصلوا
لكن تنظرون إىل  ،ال حيصل فيه فائدةأ عىل السبيل اجلامعي يمكن ال

نده وعي وتدعونه إىل بيوتكم وتتكلمون معه املهذب منهم الذي ع
 .)١(بإنصاف وعدل

 يفتي يف مسألة عارضة وينتهز الفرصة /وهنا هذا اإلمام الرشيد   *
 بل ودعوهتم إىل ؛للتوجيه إىل دعوة املخالفني، والرفق واللني يف دعوهتم

  .البيوت الستضافتهم ودعوهتم بالعدل واإلنصاف
 لديكم أنه يوجد - يا شيخ- املعلوم  من:س : عرشةالثالثةالفتوى 

عندنا يف املدينة النبوية عىل ساكنها أفضل الصالة والسالم كثري من 
 فيسأل بعض املدرسني ، ويدرسون معنا يف املدارس كلها،الرافضة
 هل جيب عيل أن أعدل بينهم وبني الطالب الذين هم من أهل :فيقول

 السنة أم أقرص يف حقهم وال أعطيهم حقهم؟
                                                                                                                         

 ).٣٦٣: س-٥/٢٧(لقاء الباب املفتوح ) ١(
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١٢٣ 
 *: Q قال اهللا ،الواجب عىل املدرس أن حيكم بالعدل... :واباجل

$pköâ r' ¯»tÉ öúï Ï%©!$# (#q ãY tB#uä (#q çRqä. öúüÏBº§qs% ¬! uä !#yâpkà ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( üwur öN à6̈ZtB Ìç ôftÉ 

ãb$t«oY x© BQöq s% #í n?tã ûwr& (#q ä9Ïâ÷ès? & ]٨:املائدة[ ... 
ض النظر عن كونه من هؤالء فهؤالء التالميذ إذا قدموا أجوبتهم فليغ

 فهو اً إن كان صواب، وليصحح عىل ما كان أمامه من قول،أو أولئك
 ... فهو خطأً وإن خطأ،صواب

  :إىل أن قال رمحه اهللا
 أن الواجب عىل املدرس إذا قدمت له أوراق إجابة أن يصحح :املهم

 وكذلك يف أثناء التدريس جيب ، بقطع النظر عن املجيب،حسب اجلواب
 بعيدة اً وهو هبذه الطريقة يفتح آفاق،ن يعدل بني التالميذ مهام كان األمرأ

هذا :  فريغب فيه ويقول،نه مل يظلمهأ ألن اخلصم يفهم ؛قد ال يدركها
 . وجيره ذلك إىل أن يألفه ويقبل منه ما يقول، هذا عدل،منصف

ننصح إخواننا املدرسني يف البالد التي خيتلط فيها أهل السنة وأهل 
 ألن م؛لبدعة أن حياولوا بقدر املستطاع تأليف أهل البدعة وجذهبم إليها

اقتلوا (: ^ وهلذا قال الرسول ، سهل االنقياد،الشباب لني العريكة
 لكن ، جيتذهبم بذلك، شباهبم: يعني)شيوخ املرشكني واستبقوا رشخهم

 أو يعاملهم بالتشديد واآلخرين ،لو يعاملهم بالقسوة واآلخرين باللني
 فال شك أن هذا ،اً أو يعاملهم بإسقاطهم وهم جميبون صواب،باخلفيف
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 ١٢٤ 
 .)١( حتى لو أن احلق كان مع هذا األستاذ،هة وكرااًيولد يف قلوهبم بغض

 يوجه املعلم وغريه إىل العدل ولو -وهللا دره من فقيه-فهو هنا * 
 / وأن هذا باب لرتغيبه وتأليف قلبه، وينصح ،مع املخالف

املدرسني الذين عندهم أخالط من الطالب أهل سنة وأهل بدع 
ة الشباب  واستغالل مرحل،بتأليف قلوهبم وجذهبم إىل نفوسهم

نقياد والتأثر، وأن  سهل اال، ألن الطالب فيها لني العريكة؛عندهم
 ويولد البغض والكراهة للمعلم ولو ،الظلم والقسوة هلم ينفرهم

 !كان احلق معه 
 فضيلة الشيخ كثرت الرافضة عندنا يف : س: عرشةالرابعةالفتوى 

ارج  يأتون من خن وأصبح هلم بعض التحرك مع الطالب الذي،السكن
 وهلم بعض ، يذهبون معهم إىل األسواق ويبارشون حوائجهم،البالد

  فام احلل معهم؟،األنشطة
 فليكن منكم ؛إذا كان هلؤالء نشاط يف الدعوة إىل بدعتهم :اجلواب

 Qن احلق إذا قام به أهله فإن اهللا  أل؛نشاط أكرب يف الدعوة إىل سنتكم
@ö *: يقول يف كتابه t/ ß$ Éãø)tR Èd,pt ø: $$Î/ í n?tã È@ÏÜ»t7 ø9$# ¼ çmäótB ôâuäsù #så Î*sù uq èd ×,Ïd#yó & 

 لكن كوننا نرى نشاط أهل البدع يف بدعتهم وال سيام البدع ،]١٨:األنبياء[
 فإذا كان هلم ،اً ثم نسكت أو نقول ماذا نفعل؟ يعترب هذا جبن،الغليظة

                                                                                                                         

 ).٧٧٤:س( )٣٩-٢١/٣٧(لقاء الباب املفتوح ) ١(
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١٢٥ 
 ، ألنكم عىل حق ومأجورون؛دعوة فلتكن دعوتكم أنتم أكرب وأعظم

 ، عليهم الويل،هل البدع إذا دعوا إىل بدعتهم فهم آثمون مأزورونوأما أ
من سن يف (:  قال^ن النبي  أل؛ إىل هذه البدعةهوعليهم إثم كل من دعو

 .)اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة
 اً فإذا كانوا يبذلون درمه،فأنا أحثكم أن يكون لكم نشاط أعظم

 وإذا كانوا يأتون إىل هؤالء يف بيوهتم ويدعوهنم إىل أن ،درمهنيفابذلوا 
 .يأتوا إليهم يف البيوت فليكن نشاطكم يف هذا أكثر وأعظم

 أعطانا قاعدة نميش عليها أن نعاملهم ^وكام قلنا فيام سبق فإن النبي 
 .)١(بمثل ما يعاملونا به

 ألهل نولف الدعاة أن يبذلوا أضعاف ما يبذل املخا/يوجه وهنا   *
هبهم ونحلهم الباطلة، وأن أهل احلق يثابون يف ا من الدعوة إىل مذالسنة

ة إىل الباطل آثمون ادعوهتم للحق والسنة، كام أن املخالفني والدع
 .مأزورون يف دعوهتم

 يف وجل عز اهللا إىل يةداع شخص: السؤال :اخلامسة عرشةالفتوى 
 األعامل بفضائل أم يدبالتوح يبدأ هل ،البدعة أهل فيه يكثر مكان

 كالصالة؟

                                                                                                                         

 ).٨٢٣: س-٢٤/٢٧ (لقاء الباب املفتوح) ١(
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 ١٢٦ 
 املتفق واألشياء بالصالة يبدأ أن يرى كان إذا ،األنسب يرى: اجلواب

 موت ينكرون وهؤالء: وقوله ،بأس فال ويألفوه يوطنهم حتى عليها
 يرى بالذي يبدأ :حال كل عىل ،إلخ ...النعلني يف والصالة ^ الرسول

 أول من البدع من عليه هم ام هياجم بدأ لو ألنه يألفوه؛ حتى أنسب أنه
 من ًأيضا يطردونه ربام سلطة هلم كان وإذا ،ويعادونه منه ينفرون ربام األمر
 .)١(...البلد

 الداعية إىل منهج أهل السنة واجلامعة يف تأليف املدعو /يوجه * 
  .ً، ولو كان هذا املدعو مبتدعاوعدم البدء يف دعوته بام يمكن أن ينفره

                                                                                                                         

وهي عبارة عن أسئلة علمية متفرقة يف شتى : من أرشطة الفتاوى الثالثية) ١(
املجاالت يفتتح هبا الشيخ كل درس من دروسه املسائية جييب فيها عن ثالثة 
أسئلة فقط بإجابات خمترصة مفيدة، تتضمن قواعد وضوابط وفوائد وفرائد 

 .بأسلوب بسيط وإقناع بديع
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١٢٧ 

 
 
 
 

 

ء الـــدروس  إلقـــا-تـــأليف الكتـــب والرســـائل  -
 - اهلديـة النافعـة - احلوار العلمي -واملحارضات 

 ...احلوار عىل الشبكة العنكبوتية
هذه وغريها وسائل مفيدة يف دعوة أهـل البـدع إىل  -

 .التمسك بالسنة
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١٢٩ 

  
   

 
 واستفرغ جهـده لنيـل ،الشك أن من استشعر أمهية أمر سعى لتحقيقه

ô *إنـه ف!  وال سـواء، وهذا يف أمر الدين والدنيا عـىل الـسواء،مراده منه t̀B ur 

ß |̀¡ômr& Zwöq s% £̀J ÏiB !%tæ yä í n< Î) «!$# ü@ÏJtã ur $[sÎ=»|¹ tA$s% ur Ó Í_̄RÎ) z̀ ÏB tûü ÏJ Î=ó¡ßJ ø9$# ÇÌÌÈ & 

 ، أمـر عظـيم-نا يف أول الكتـابّكام بي-ُ فأمر الدعوة إىل اهللا ،]٣٣:فصلت[
 ،ال يعلمـه إال اهللا تعـاىل ُوفيه من األجور ملن وفق لإلخالص واملتابعـة مـا

 .وهو أهل الفضل واإلحسان
 وسائل الدعوة التي تفيد يف وإن من املهم هنا أن نوجز القول يف
 والذين نحسب أن ليس بينهم ،إيصال احلق ملن ضل عنه من املخالفني

وقبل ذكر هذه الوسائل البد من  ، موفق مسددٍوبني احلق إال دعوة داع
 اًحتديد صفات الداعية املوفق الناجح الذي يصلح لدعوة الناس عموم

 ليس لكل أحد؛ بل البد ن جمال الدعوةإ؛ إذ اً خصوصاملخالفنيودعوة 
 وإال كان إفساده أعظم من ،فر صفات ورشوط يف الداعيةامن تو

الداعية الواعي الذي توجد فيه :  وال شك أن أساس الدعوة،إصالحه
 :الصفات التالية
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 ١٣٠ 
:  

  :أن يكون الداعية على علم فيما يدعو إليه: األولى
؛ ألن كـل ^سـنة رسـوله وهو العلم الصحيح املستند إىل كتاب اهللا و

 اً فإما أن يكون موافقـ،ًعلم يتلقى من سوامها  جيب أن يعرض عليهام أوال
 اً وجب رده عىل قائلـه كائنـاً وإن كان خمالف، قبلاً فإن كان موافق،اًأو خمالف
 .من كان

 والـدعوة عـىل جهـل ،وأما الدعوة بدون علـم فإهنـا دعـوة عـىل جهـل
 ،اً ومرشـداًالداعية قد نصب نفسه موجهرضرها أكرب من نفعها؛ ألن هذا 

 ويكون جهلـه ، والعياذ باهللاً مضالً فإنه بذلك يكون ضاالًوإذا كان جاهال
 . واجلهل املركب أشد من اجلهل البسيط،اً مركبًهذا جهال

  : في دعوتهاأن يكون الداعية صابر: الثانية
 عـىل اًبرصـا..  عىل ما يعرتض دعوتـهاًصابر..  عىل ما يدعو إليهاًصابر

 : فهذه ثالثة أنواع من الصرب،ما يعرتضه من األذى
 ال ينقطع عنهـا ، عليهااًمثابر:  أي، عىل الدعوةاً أن يكون صابر:األول

 ويف ، يف دعوتــه إىل اهللا بقـدر املــستطاعاً بــل يكـون مـستمر،وال يمـل منهـا
 .املجاالت التي تكون الدعوة فيها أنفع وأوىل وأبلغ

ــاين ــ:الث ــون ص ــات اًابر أن يك ــن معارض ــه م ــرتض دعوت ــا يع ــىل م  ع
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١٣١ 
 * : البــد أن يعــارضQ إىل اهللا اًوجمــادالت؛ ألن كــل إنــسان يقــوم داعيــ

y7Ï9º xãx. ur $uZù=yèy_ Èe@ä3Ï9 @cÓ É<tR #xr ßâtã z̀ ÏiB tûü ÏB Ìç ôfßJ ø9$# 3 4í s"x. ur y7În/ tç Î/ $ZÉ Ïä$yd #Zéç ÅÁ tRur ÇÌÊÈ & 

 ].٣١:الفرقان[
 عىل ما يعرتضه من األذى؛ ألن اًر أن يكون الداعية صاب:الثالث

 وليكن قدوته يف ذلك ،الداعية البد أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل
 وتأمل ،رسل اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم؛ فقد أوذوا بالقول والفعل

y7Ï9º *  :يف هذا قوله سبحانه xãx. !$tB ítA r& tûïÏ%©! $# Ï̀B N ÎgÎ=ö7 s% Ï̀iB @Aqßô§ë ûwÎ) (#qä9$s% 

íç Ïm$yô ÷r r& îbqãZøg xC ÇÎËÈ & ]٥٢:الذاريات.[  
 ولـيس ، وأن يـستمر حتـى يفـتح اهللا لـه،اًفعىل الداعية أن يكون صبور

من الرضوري أن يفتح اهللا لـه يف حياتـه؛ بـل إن املهـم أن تبقـى دعوتـه بـني 
 ، ولكن املهم هو الـدعوة، فليس املهم هو الشخص،الناس ناصعة متبوعة
` * :Q قـال اهللا ، فإنـه حـي، بعـد موتـهفإذا بقيت دعوته ولو tB ur r& tb% x. $ \G øä tB 

çm» oY ÷è uä ôm r' sù $ oY ù= yè y_ ur ¼ çm s9 # Yëq çR Ó Å ốJtÉ ¾ Ïm Î/ Ü Îû Ä¨$̈Y9$# ỳJx. ¼ ã& é#sW ¨B í Îû ÏM»yJè=óà9$# }§øä s9 

8l Íë$ sÉ ¿2 $ pk ÷] ÏiB 4 & ]١٢٢:األنعام.[  
  :الحكمة: الثالثة

َّ وما أمر احلكمة عىل غري ذي احل،فيدعو إىل اهللا باحلكمة َ فال بد ! كمةَ
 ثم اجلدال بالتي هي ، ثم باملوعظة احلسنة،من الدعوة إىل اهللا باحلكمة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٣٢ 
. فاملراتب إذن أربع.. ل بام ليس أحسن للظاملا ثم اجلد،أحسن لغري الظامل

äí÷ä * :قال اهللا تعاىل $# 4í n< Î) È@ã Î6yô y7În/ uë ÏpyJ õ3Ït ø:$$Î/ ÏpsàÏã öqyJ ø9$#ur Ïp uZ|¡pt ø:$# ( Oßgø9Ïâ»y_ur 

Ó ÉL©9$$Î/ }ë Ïd ß |̀¡ômr& 4 ¨b Î) y7/uë uq èd ÞOn=ôã r& ỳJÎ/ ¨@|Ê t̀ã ¾ Ï&Î#ã Î6 yô ( uq èdur ÞOn=ôã r& 

tûïÏâtG ôgßJ ø9$$Î/ ÇÊËÎÈ & ]وقال تعاىل،]١٢٥:النحل  : *üwur (#þqä9Ïâ»pg éB ü@÷dr& É=»tG Å6ø9$# 

ûwÎ) Ó ÉL©9$$Î/ }ëÏd ß |̀¡ômr& ûwÎ) tûïÏ%©! $# (#q ßJn=sß óOßg÷Y ÏB & ]٤٦:عنكبوتال.[  
 ، بــأن تنــزل األمــور منازهلــا،إتقــان األمــور وإحكامهــا: واحلكمــة هــي

 .وتوضع يف مواضعها
لكـن لـيس مــن احلكمـة أن تتعجــل وتريـد مـن النــاس أن ينقلبـوا مــن 
حــاهلم التــي هــم عليهــا إىل احلــال التــي كــان عليهــا الــصحابة بــني عــشية 

احلكمـة؛ ألن  بعيـد عـن ،وضحاها؛ فإن مـن أراد ذلـك فهـو سـفيه العقـل
 اًأن حممــد:  ويــدلك عــىل هــذا، تــأبى أن يكــون هــذا األمــرQحكمــة اهللا 
ــاب- ^رســول اهللا  ــه الكت ــزل علي ــذي ين ــرشع -  وهــو ال ــه ال ــزل علي  ن

 . حتى استقر يف النفوس وكملاًمتدرج
 كان أو اًخمالففالبد من التأين ومراعاة التدرج يف التأثري عىل املخالف 

 خاصة إذا ،ُ وال يستعجل يف ذلك،اً فشيئاًوذلك بجذبه إىل احلق شيئ :غريه
 ونشأ يف وسط ، من أهل البدع قد تلبس هبا منذ الصغراًعرفنا أن كثري
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١٣٣ 
$* :  كام قال تعاىل، والبيئة تؤثر عىل هؤالء،االبتداع yd£â|¹ur $tB MtR%x. ßâç7 ÷è̈? 

Ï̀B Èbrßä «!$# ( $pk ¨XÎ) ôMtR%x. Ï̀B 7Qöqs% tûïÌçÏÿ»x. ÇÍÌÈ & ]٤٣:النمل.[ 
 وال تنتظر إعالن ، زرع اخلري وبذر احلق يف النفوسكّفليكن مه

 .)١(اهلداية إىل سفينة النجاة من البداية
  :أن يتخلق الداعية باألخالق الفاضلة: الرابعة

 ويف ، ويف هيئتـه، ويف عبادتـه،م يف معتقـدهبحيث يظهر عليـه أثـر العلـ
 أما إذا كان عىل العكس مـن ، حتى يمثل دور الداعية إىل اهللا،مجيع سلوكه

 .ً وإن نجحت فإن نجاحها يكون قليال،ذلك فإن دعوته سوف تفشل
التفريق بين البغض في اهللا وكراهة : الخامسة
  : وبين أداء الحقوق والواجبات وحسن الخلقالمنكر

 عىل منكر قد حتمله الغرية وكراهة هذا اًألن بعض الدعاة إذا رأى قوم
 وليس من ، وهذا خطأ، وال ينصحهم،املنكر عىل أن ال يذهب إىل هؤالء

ِّ؛ بل احلكمة أن تذهب وتدعو وتبلغاًاحلكمة أبد ِّ وترغب وترهب،ُ ُ ُِّ. 
 أو يذهب إليهم ،وإذا كان الداعية املسلم ال يمكن أن يدعو هؤالء

من الذي يدعوهم؟ أيدعوهم من هو مثلهم؟ أم لدعوهتم إىل اهللا ف
 يدعوهم قوم ال يعلمون؟

                                                                                                                         

 .بترصف يسري) ٢٣:ص(كيف تدعو ) 1(
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 ١٣٤ 
  : لمن خالفهاأن يكون قلب الداعية منشرح: السادسة

 وأنه ال خيالفـه إال بمقتـىض ،السيام إذا علم أن الذي خالفه حسن النية
 وأن ، يف هـذه األمـوراًقيام الدليل عنده؛ فإنه ينبغي لإلنسان أن يكون مرن

 إال إذا كـان املخـالف ، للعـداوة والبغـضاءاً هذا اخلالف مثـارال جيعل من
 بحيث يبني لـه احلـق ولكنـه يـرص عـىل باطلـه؛ فـإن هـذا جيـب أن ،اًمعاند

يعامل بام يستحق أن يعامل به من التنفري عنه وحتذير الناس منه؛ ألن هـذا 
ّ حيث بني له احلق فلم يمتثل،ّتبينت معاندته وعداوته ُ)١(. 

  :المخالفين  دعوةعلىعينة الوسائل الم
 ،املخالفني فقط إشارات إىل بعض الوسائل املعينة يف دعوةهنا سأشري 

 ومن ، وسنة رسوله عليه الصالة والسالمـوقد استقيتها من كتاب اهللا 
 فنسأل ، من واقع وجتارب شتى آتت ثامرهاً أيضا وهي،كالم أهل العلم

 :اهللا التوفيق والسداد
  :قهم واإلقرار لهم بهاإعطاؤهم حقو: أوالً

ُ للمسلمني تعطى لكل مسلم وإن كان اًفقد رشع اإلسالم حقوق
 اإلقرار املخالفني ومن وسائل دعوة ، بدعة غري مكفرةاً أو مبتدعاًفاسق

 ومن أهم ،هلم هبذه احلقوق وإعطاؤهم إياها؛ فإن هذا مما جيذهبم ويقرهبم
                                                                                                                         

 .الزاد السادس. /عية إىل اهللا، للشيخ ابن عثيمني  ملخص من رسالة زاد الدا)١(
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١٣٥ 
 :تلك احلقوق

 ، وإرشاده إىل احلق،يه عن املنكر لزوم أمر املخالف باملعروف وهن-١
 . وتفهيمه إياها باحلسنى واحلكمة،وإبالغه احلجة

ًوقد حوت صفحات هذا الكتاب كثريا من األدلة والرباهني عىل هذا 
ً ومما يذكر أيضا هنا ما قام به أئمة أهل السنة واجلامعة من دعوة ،احلق
 . وإرشادهم إىل منهج احلق والصوابمخالفنيلل

 عندما اد ذلك ما قام به اخلليفة الراشد عيل بن أيب طالب ومما يؤي
 إىل اخلوارج لدعوهتم وإقامة احلجة ببعث عبد اهللا بن عباس 

 اً أشد اجتهاداًفدخلت عىل قوم مل أر قوم: (ب قال ابن عباس ،عليهم
 ،ة من آثار السجودم ووجوههم معل، أيدهيم كأهنا ثفن اإلبل،منهم

 . ال حتدثوه،ك يا بن عباس باًمرحب: فدخلت فقالوا
 .لنحدثنه: وقال بعضهم

 وختنه صأخربوين ما تنقمون عىل ابن عم رسول اهللا : قلت: قال
  معه؟ص وأصحاب رسول اهللا ،وأول من آمن به

 .اًننقم عليه ثالث: قالوا
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 ١٣٦ 
 ما هن؟: فقلت
م الرجال يف دين اهللا: قالوا  & !¬ (ÈbÎ) ãNõ3ßÛø9$# ûwÎ* :  وقال،حكَّ

 !]٥٧:األنعام[
 ؟اً وماذا أيض،هذه واحدة: قلت: قال
ِفإنه قاتل ومل يسب ومل يغنم: قالوا ْ  ،ّ فلئن كانوا مؤمنني ما حل قتاهلم،َ

 !ّولئن كانوا كافرين لقد حل قتاهلم وسبيهم
 ؟اًوماذا أيض: قلت: قال
 فلئن مل يكن أمري املؤمنني فهو أمري ،وحما نفسه من أمري املؤمنني: قالوا
 !الكافرين

أرأيتكم إن أتيتكم من كتاب اهللا وسنة رسوله ما ينقض : قلت: الق
 قولكم هذا أترجعون؟

 !وما لنا ال نرجع؟: قالوا
م الرجال يف أمر اهللا؛ فإن اهللا تعاىل قال يف كتابه: قال pköâ$* : َّأما حكَّ r' ¯»tÉ 

tûïÏ%©! $# (#q ãY tB#uä üw (#qè=çG ø)s? yâøä ¢Á9$# öNçFRr& ur ×P ãç ãm 4 t̀B ur ¼ ã&s#tF s% Nä3ZÏB #YâÏdJyètG ïB Öä !#tìyfsù ã@÷W ÏiB 

$tB ü@tF s% z̀ ÏB ÉOyè̈Z9$# ãN ä3øt sÜ ¾ ÏmÎ/ #ur så 5Aôâtã öN ä3Y ÏiB & ]وقال يف املرأة ،]٩٥:املائدة 
(bÎ÷ *: وزوجها ur óOçFøÿÅz s-$s)Ï© $uKÍkÈ]÷è t/ (#qèW yèö/$$sù $VJs3ym ô Ï̀iB ¾ Ï& Î#÷dr& $VJs3ymur ô Ï̀iB !$ygÎ=÷dr& & 
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١٣٧ 

 فناشدتكم اهللا أتعلمون ،َّ وصري اهللا ذلك إىل حكم الرجال،]٣٥:لنساءا[
حكم الرجال يف دماء املسلمني وإصالح ذات بينهم أفضل أو حكم 

  ويف بضع امرأة؟،أرنب ثمنه ربع درهم
 .عىل هذا أفضل: قالوا
  من هذه؟مأخرجت: قال
 .نعم: قالوا
ْ أتس،قاتل ومل يسب ومل يغنم: فأما قولكم: قال َ ُبون أمكم عائشة؟ فإن َ
 : وإن قلتم،نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غريها فقد كفرتم: قلتم

  من هذه؟مأخرجت.  فأنتم ترتددون بني ضاللتني،ليست بأمنا فقد كفرتم
 .بىل: قالوا
 فأنا آتيكم بمن ،حما نفسه من إمرة املؤمنني: وأما قولكم: قال
صالح أبا سفيان وسهيل بن  إن نبي اهللا يوم احلديبية حني ،ترضون
هذا ما صالح عليه حممد : اكتب يا عيل: (ص وقال رسول اهللا ،عمرو

 ،وما نعلم أنك رسول اهللا: فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو. رسول اهللا
 ،اللهم إنك تعلم أين رسولك: فقال. لو نعلم أنك رسول اهللا ما قاتلناك
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 ١٣٨ 
 بن عبد اهللا وأبو سفيان هذا ما اصطلح عليه حممد:  واكتب،امح يا عيل

 ).وسهيل بن عمرو
  من هذه؟م أخرجت، أفضل من عيلصورسول اهللا 

 .)١()اللهم نعم: قالوا
وبعد هذه املحاورة املقنعة التي استعمل فيها عبد اهللا بن عباس األدلة 

 وعبارات بعيدة عن الغلظة صاملقنعة من كتاب اهللا وسنة رسوله 
 ، كانت النتيجة أن رجع منهم ألفان،رص عىل هدايتهماحل مع ،والشدة
 .اًعرشون ألف:  وقيل،أربعة آالف: وقيل

 لمخالفني من دعوة ل/ ما قام به اإلمام أمحد اًومن ذلك أيض
 ومن ذلك إرشاده ملوسى بن حزام الذي كان ينتحل ،وإرشاد هلم

 فاهتدى إىل منهج أهل السنة واجلامعة وذب عنها ولزمها حتى ،اإلرجاء
 .)٢(مات

                                                                                                                         

: إسناده صحيح: روى هذه احلادثة اإلمام أمحد يف مسنده، وقال أمحد شاكر) 1(
رواه : ، وقال)٦/٢٤٠(، ورواها اهليثمي يف الزوائد )٦٥٧-٢/٦٥٦(

الطرباين وأمحد ببعضه ورجاهلام رجال الصحيح، ورواها ابن عبد الرب يف جامع 
 ).٢/١٠٤: (علم وفضلهبيان ال

 ).١٠/٣٤١(هتذيب التهذيب : انظر) 2(
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١٣٩ 
ّمما يدل عىل هذا أيضا ما قرره الفقهاء يف حالة خروج طائفة من و ً

 وامتنعت عن طاعة إمام ، وقامت بتنصيب إمام،املسلمني بتأويل حمتمل
ما تنقمون؟ فإن ذكروا : َّالعدل أن عىل اإلمام أن يبعث إليهم فيسأهلم

 فإن ،ّ وإن مل يذكروا مظلمة بينة دعاهم إىل طاعته،مظلمة أزاهلا عنهم
 فإن امتنعوا عن املناظرة أو ناظروا ،امتنعوا فإنه يدعوهم إىل املناظرة

وظهرت احلجة عليهم فأرصوا عىل بغيهم يقاتلهم اإلمام حتى يفيئوا إىل 
 .)١(طاعته

 من خالفنيوهكذا دأب أهل السنة واجلامعة عىل إقامة احلجة عىل امل
 أشهر هذه  ومن،خالل أمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر ومناظرهتم
 ذلك أنه ملا انترش يف ،املناظرات مناظرة عبد العزيز الكناين لبرش املرييس

َ وعظم أمر البدعة ،بغداد عاصمة اخلالفة العباسية القول بخلق القرآن ُ َ
 حترك عبد العزيز الكناين من بالده مكة ، وعىل رأسهم برش املرييس،فيها

 .ليه وإقامة احلجة ع،وتوجه إىل بغداد؛ ملناظرته
هل : فإن قيل«:  هذه املسألة حينام قال/وقد أورد ابن الوزير 
  من التفرق؟اً خوف،السكوت عن املبتدعة الزم

                                                                                                                         

 ).١٠/٢٣٥(رشح السنة، للبغوي ) 1(
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 ١٤٠ 
ُّأما بيان بدعهم وكف رشهم عىل الوجه املرشوع فواجب : قلنا

 وأما املراء الذي يظن فيه املفسدة دون املصلحة فال خري ،ومستحب
 .)١(»منه
 . اإلقرار له باإلسالم-٢
 أو ً جاهالخالف وإذا كان امل،ِّهذا إذا كانت املخالفة غري مكفرةو

 ويلزم ، فقد مىض أن هؤالء يعذرون وال يكفرون،اً سائغً تأويالًمتأوال
 وهم ، وإن كانت فيهم بدعة،عىل هذا اإلقرار هلم باإلسالم فهم مسلمون

  وهذا ما أشار إليه،أقرب إىل املسلمني من الكفار واليهود والنصارى
 بام جاء به حممد اًكل من كان مؤمن«:  إذ يقول/شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 وإن كان يف املؤمن بذلك نوع من ، فهو خري من كل من كفر بهص
 ، سواء كانت بدعة اخلوارج والشيعة واملرجئة والقدرية أو غريهم،البدعة

ًفإن اليهود والنصارى كفار كفر ٌ  ،م باالضطرار من دين اإلسالاً معلوماَ
 اً ال خمالف له مل يكن كافرصواملبتدع إذا كان حيسب أنه موافق للرسول 

 .)٢(»صَّ ولو قدر أنه كفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول ،به
                                                                                                                         

 ).١/٢٢٠(العواصم والقواصم ) 1(
 ).٣٥/٢٠١(جمموع الفتاوى ) 2(
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١٤١ 
وأهل «: ويعقب الشيخ حممد عبد اهلادي املرصي عىل ذلك بقوله

السنة واجلامعة يفرقون بني املبتدعة من أهل القبلة مهام كان حجم 
 ، وبني من علم كفره باالضطرار من دين اإلسالم كاملرشكني،بدعتهم

 اً مع علمهم أن كثري، وهذا يف احلكم الظاهر عىل العموم،وأهل الكتاب
 . )١(»منهم منافقون وزنادقة يف الباطن
 باإلسالم أن عيل بن أيب طالب مخالفنيومن األدلة عىل اإلقرار لل

عني مل يكفروا اخلوارج ومن معه من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمج
 . وعاملوهم معاملة املسلمني،وأقروا هلم باإلسالم

 .   عدم ظلمهم-٣
 فإذا كان اإلسالم ينهى وحيرم ،وهذا حق من حقوق املسلم عىل أخيه
 فمن باب أوىل عدم ظلم املسلم ،ظلم اليهود والنصارى من أهل الذمة

 ، والدفاع عنه،مه ونرصه عىل من يظل،الذي مل خيرج ببدعته من اإلسالم
 وهو ينهى عن إيذاء املخالفني /ويف هذا املعنى يقول شيخ اإلسالم 

وإين ال أحب أن يؤذى أحد من عموم «:  ويدعو إىل إكرامهم ونرصهتم،له
 وال ،اً وال ظاهراً ال باطن،ً بيشء أصال- عن أصحابناً فضال-املسلمني

                                                                                                                         

 ).١٤٨:ص(معامل االنطالقة الكربى ) 1(
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 ١٤٢ 
دي من الكرامة  بل هلم عن،ً وال لوم أصال،عندي عتب عىل أحد منهم

 وال ، كل بحسبه،واإلجالل واملحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان
 : فاألول،اً أو مذنب،اً أو خمطئاً مصيباًإما أن يكون جمتهد: خيلو الرجل

 : والثالث، مع أجره عىل االجتهاد فمعفو عنه مغفور له: والثاين،مشكور
 متعاونون عىل الرب اًنا مجيعوتعلمون أ... فاهللا يغفر لنا وله ولسائر املؤمنني

وأنا ...  واجب علينا نرص بعضنا البعض أعظم مما كان وأشد،والتقوى
...  وأريد لكل مؤمن من اخلري ما أحبه لنفيس،أحب اخلري لكل املسلمني

 وأهل العمل الصالح ،وأهل القصد الصالح يشكرون عىل قصدهم
 .)١(»ب عليهم وأهل السيئات نسأل اهللا أن يتو،يشكرون عىل عملهم

 ، يف زمنهاملخالفنيوقد ظهر موقف الشيخ عليه رمحة اهللا يف تعامله مع 
ًومن ذلك أن السلطان حممد قالوون كان مقرب  ، لهاً لشيخ اإلسالم وحمباِّ

 فأخذ السلطنة امللك املظفر ،ويف إحدى السنني خرج السلطان للحج
 اً هذا معادي وكان نرص،ركن الدين بيربس تلميذ الصويف نرص املنبجي

 وسبب العداء أن شيخ ، ومن أتباع ابن عريب الصويف،لشيخ اإلسالم
 . اإلسالم كان يبني ضالل ابن عريب

فلام توىل بيربس سعى بعض علامء املبتدعة الستصدار فتوى بقتل 
 ، لكن ما لبث أن عاد السلطان حممد قالوون،شيخ اإلسالم ابن تيمية

                                                                                                                         

 ).٥٧-٥٢/ ٢٨(جمموع الفتاوى ) 1(
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١٤٣ 
 ثم أخرج له فتوى ،ب شيخ اإلسالمَّ فقر،واستعاد امللك من بيربس
ففهمت «: / قال شيخ اإلسالم ، عليهماًأولئك بقتله؛ ألنه كان حانق

ً وأن عنده حنق،مقصوده َّ عليهم ملا خلعوه وبايعوا امللك املظفر اً شديداَّ
 وأن ، فرشعت يف مدحهم والثناء عليهم وشكرهم،ركن الدين بيربس

ٍّ أما أنا فهم يف حل من حقي ومن ،تكهؤالء لو ذهبوا مل جتد مثلهم يف دول
 . )١(»جهتي

: فكان القايض زين الدين ابن خملوف قايض املالكية يقول بعد ذلك
ً مل نبق ممكن،ما رأينا أتقى من ابن تيمية« ِ  وملا قدر علينا عفا ، يف السعي فيهاُ

 .)٢(»عنا
 ففي مرة اعتدى ،خالفنيومثال آخر عىل تعامل شيخ اإلسالم مع امل

ّ وملا علم تالمذته وحمبوه جاءوا إليه ، البدعة عىل الشيخ فرضبوهأهل
 ؛هذا ال حيل«:  وقال، فمنعهم الشيخ، فأرادوا أن يثأروا للشيخ،مرسعني
 أو ،إما أن يكون احلق يل:  قال هلم الشيخ،هذا يشء ال نصرب عليه: فقالوا
 مل  وإن كان لكم فإن، فإن كان احلق يل فهم يف حل منه، أو هللا،لكم

                                                                                                                         

 ).١٨٧:ص(ية ، والعقود الدر)٥٥-١٤/٥٤(البداية والنهاية ) 1(
 ).١٨٧:ص(العقود الدرية ) 2(
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 ١٤٤ 
 وإن كان احلق هللا إنه يأخذ حقه ،تسمعوا مني وتستفتنوين فافعلوا ما شئتم

 .إن شاء كام شاء
 !هذا الذي فعلوه معك هو حالل هلم؟: فقالوا له

 .هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابني عليه مأجورين فيه: قال
 !فتكون أنت عىل الباطل وهم عىل احلق؟: قالوا

 .ون فاسمع منهم ووافقهم عىل قوهلمهنم مأجورإ :فإذا كنت تقول
 ،ما األمر كام تزعمون؛ فإهنم قد يكونون جمتهدين خمطئني: فقال هلم

 . )١(» واملجتهد املخطئ له أجر،ففعلوا ذلك باجتهادهم
 . للرشعاً وموافقاً إن كان حقخالف قبول كالم امل-٤

 ويف ذلك ،فإن أهل السنة واجلامعة يقبلون احلق من كل من جاء به
 . )٢()اً فإن عىل احلق نور؛ احلق إذا سمعتهَّتلق: (ايقول معاذ بن جبل 
 وأن ال نقول ،واهللا أمرنا أن ال نقول إال احلق«: /وقال ابن تيمية 

و  فال جيوز لنا إذا قال هيودي أ، وأمرنا بالعدل والقسط،عليه إال بعلم
 بل ال ، فيه حق أن نرتكه أو نرده كلهً قوال- عن الرافيضً فضال-نرصاين

                                                                                                                         

 ).١٩٠-١٨٩:ص(العقود الدرية ) 1(
 ).٤٦١١)(٢/٦١٢(أبو داود ) 2(
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١٤٥ 
 . )١(»نرد إال ما فيه من الباطل دون ما فيه من احلق

 ورد الباطل ،اًاقبل احلق ممن قاله وإن كان بغيض«: /وقال ابن القيم 
 .)٢(»اًعىل من قاله وإن كان حبيب

 بل ال بد من متييز احلق من ،ُّوقرر أنه ال يرد كل قول من أخطأ مجلة
 وأهدرت ،فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك مجلة« : فقال،الباطل
 . )٣(» لفسدت العلوم والصناعات،حماسنه

 فالواجب موافقتهم ،فإن كل طائفة  معها حق وباطل.. «: اًوقال أيض
 ومن فتح اهللا له هبذه الطريق ، ورد ما قالوه من الباطل،فيام قالوه من احلق

 .)٤(» ويرس عليه من األسباب،فقد فتح له من العلم والدين كل باب
 قبل احلق من ، وهو قدوتنا يف هذا األمرصونجد أن الرسول 

ْأتى حرب من : ( حيث روت قتيلة بنت صيفي اجلهنية قالت،اليهودي َ
 لوال أنكم ، نعم القوم أنتم،يا حممد:  فقال،صاألحبار رسول اهللا 

 .ترشكون

                                                                                                                         

 ).٢/٣٤٢(منهاج السنة النبوية ) 1(
 ).٣/٥٢٢(مدارج السالكني ) 2(
 ).٢/٣٩(املرجع السابق ) 3(
 ).٣٧٨:ص(طريق اهلجرتني وباب السعادتني ) 4(
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 ١٤٦ 
 !وما ذاك؟! سبحان اهللا: صفقال رسول اهللا 

 .والكعبة: تقولون إذا حلفتم: قال
 فمن حلف ،إنه قد قال:  ثم قال،اً شيئصفأمهل رسول اهللا : قالت

 .ِّفليحلف برب الكعبة
َّ لوال أنكم جتعلون هللا ند ً، نعم القوم أنتم!يا حممد: قال  .اِ

 !وما ذاك؟! سبحان اهللا: الق
 .ما شاء اهللا وشئت: تقولون: قال
ما :  فمن قال ،إنه قد قال:  ثم قال،اً شيئصفأمهل رسول اهللا : قال
 .)١() فليفصل بينهام ثم شئت،شاء اهللا

بل كام تشهدون لوليكم «: /يقول الشيخ عبد الرمحن السعدي 
 أو اً فلو كان كافر، وكام تشهدون عىل عدوكم فاشهدوا له،فاشهدوا عليه

 وال ، ال ألنه قاله، وقبول ما يأيت به من احلق، فإنه جيب العدل فيهاًمبتدع
 .)٢(»يرد احلق ألجل قوله؛ فإن هذا ظلم للحق

                                                                                                                         

، وصححه، ووافقه الذهبي، )٤/٢٩٧(احلاكم ، و)٣٧٢-٦/٣٧١: (رواه أمحد) 1(
 ).١٣٦(وصححه األلباين، السلسلة الصحيحة، رقم 

 ).١/٤٦٥(تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان  )2(
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١٤٧ 

وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن من ليست لديه قدرة عىل متييز احلق أو 
 حتى ،تهم ينهى عن قراءة كتبهم أو سامع مقالاملخالفنيالباطل من كالم 

 .َّال يشتبه عليه احلق بالباطل والبدعة بالسنة
 . والصالة عىل موتاهم، الدعاء هلم باهلداية-٥

يقرر شيخ اإلسالم جواز الصالة عىل املبتدعة ممن ال يكفر ببدعته وال 
 عىل املنافقني ص فقال وهو يتحدث عن صالة النبي ،خيرج من اإلسالم

 عىل أن كل من مل يعلم أنه كافر يف ًفكان ذلك دليال...«: قبل أن ينهى
 وإن ، وإن كانت فيه بدعة،الباطن جازت الصالة عليه واالستغفار له

 وإذا ترك اإلمام وأهل العلم والدين الصالة عىل بعض ،كانت له ذنوب
ً عنها مل يكن ذلك حمرماًاملتظاهرين ببدعة أو فجور زجر  للصالة عليه اِّ

 .)١(»واالستغفار له
 القائلني ، بأن اإلمام أمحد رغم ما القاه من ظلم اجلهميةثم استشهد
 ، إال أنه دعا للخليفة وغريه ممن رضبه، وتعذيبه، وحبسه،بخلق القرآن

 ولو كانوا مرتدين ، وحللهم مما فعلوه به من الظلم، واستغفر هلم،وحبسه

                                                                                                                         

 ).٣٨٩-١٢/٣٨٨(جمموع الفتاوى ) 1(
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 ١٤٨ 
عن اإلسالم مل جيز االستغفار هلم؛ فإن االستغفار للكفار ال جيوز 

 .)١( والسنة واإلمجاعبالكتاب
 إىل الشيخ نرص املنبجي أكثر فيه من اًوحينام كتب شيخ اإلسالم كتاب

 ،من أمحد ابن تيمية إىل الشيخ العارف«:  فجاء فيه،الدعاء والثناء عليه
 فتح اهللا عىل باطنه وظاهره ما فتح به عىل ، أيب الفتح نرص،القدوة السالك
 وهنج ،نس واجلن يف جهره وخفائه ونرصه عىل شياطني اإل،قلوب أوليائه

 ثم يميض شيخ اإلسالم يف الدعاء ،»به الطريقة املحمدية املوافقة لرشيعته
فالشيخ أحسن اهللا إليه قد جعل فيه من النور واملعرفة «: والثناء فيقول

 .)٢(»...الذي هو أصل املحبة واإلرادة
 القائلني وكان هذا الثناء والدعاء مقدمة طيبة لبيان خطأ الصوفية 

 وبراهني ،ِّ كل ذلك يف عبارة لينة، وبيان بطالن ذلك،باالحتاد واحللول
¼ üwqà)sù* :  بقوله تعاىلاً مهتدي، عن أساليب اإلثارةاً مبتعد،ساطعة çm s9 Zwöq s% 

$YY Íhã ©9 ¼ ã&©#yè©9 ãç ©. xãtF tÉ ÷r r& 4Ó ý øÉ sÜ ÇÍÍÈ & ]٤٤:طه.[ 

                                                                                                                         

 ).١٢/٣٨٩(جمموع الفتاوى ) 1(
 ).١٨٩-١/١٦٩(جمموعة الرسائل واملسائل ) 2(
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١٤٩ 
القاعدة من كالم شيخ ويستنبط الشيخ حممد عبد اهلادي املرصي هذه 

أهل السنة «: اإلسالم ابن تيمية وكالم أهل السنة واجلامعة فيقول
 .)١(»واجلامعة يدعون ألهل البدع باهلداية ما مل يعلم كفرهم

 .التعاون معهم وفق منهج أهل السنة واجلامعة -٦
 وهناك ، الذين مل خيرجوا من اإلسالمخالفنيواملراد هنا التعاون مع امل

 وهذه ،تضبط هذا التعاون حتى ال يتهاون متهاون أو يفرط أحدضوابط 
 :)٢(الضوابط كالتايل

 ، يف املجاالت التي ال خالف فيهاخالفأن يكون التعاون مع امل) أ
 واخلري الذي حيبه اهللا من علم ، يف دائرة احلق الذي يقبله الرشع:أي

 حق فإن كل طائفة معها..«: / كام قال ابن القيم ،وجهاد ودعوة
 ، فالواجب موافقتهم فيام قالوه من احلق ورد ما قالوه من الباطل،وباطل

َّ ويرس ،ومن فتح اهللا له هذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب
 .)٣(»عليه من األسباب

                                                                                                                         

 ).١٤٩:ص( الكربى معامل االنطالقة) 1(
 ).٢/٣٧٢(حقيقة البدعة وأحكامها ) 2(
 ).٣٨٧-٣٨٦:ص(طريق اهلجرتني ) 3(
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 ١٥٠ 
 .خالفمراعاة املصلحة واملفسدة عند التعاون مع امل) ب

لحة أعظم من  يؤدي إىل حصول مصخالففإذا كان التعاون مع امل
 كام ،ّ أو درء مفسدة أكرب من مرضة بدعته تعني التعاون معه،مفسدة بدعته

ة الواجبات من َّفإذا تعذر إقام.. «: /قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
العلم واجلهاد وغري ذلك إال بمن فيه بدعة مرضهتا دون مرضة ترك ذلك 

 من اًالواجب كان حتصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خري
 .)١(»العكس

 أو يؤدي إىل ، هذه املعاونة ذريعة لنرش بدعتهخالفأال يتخذ امل) ج
 .رجحان قوته عىل قوة أهل السنة واجلامعة

 . مع ضوابط التعاون هذه،عاة ضوابط اهلجر املتقدم ذكرهامرا) د
 الذين مل خيرجوا من خالفنيٌوال يظن ظان أن يف إقرار التعامل مع امل

ً أن يف ذلك إقرارا عىل بدعتهم أو تفضيال،اإلسالم  وإنام بيان ملنهج ، هلمً
 وإيضاح هلذه الطريقة ،اإلنصاف والعدل عند أهل السنة واجلامعة

 التي يتحقق هبا االجتامع عىل احلق املخالفنيللتعامل مع الرشعية 
 وتأليف قلوب ، مع درء البدع وإغالق املنافذ أمامهم،واالتباع للرشع

 . وبذل النصيحة هلمخالفنيامل
                                                                                                                         

 ).٢٨/٢١٢: (جمموع الفتاوى) 1(
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١٥١ 

الحوار والمناظرة والجدل: اثاني:  
ورد يف القرآن الكريم مصطلح اجلـدل ومرادفاتـه كـاملراء والتحـاج يف 

 والتحـاج ورد ،دل ومشتقاته ورد إحـدى وعـرشين مـرة فاجل،آيات كثرية
 . واملراء ثامن عرشة مرة،ثالث عرشة مرة

ُوإذا أطلقت هذه املصطلحات فإهنا تشري إىل املعنـى املـذموم يف اجلـدل 
ــــــــراء ــــــــاىل،وامل ــــــــه تع öN *:  كقول s9r& tçs? í n< Î) ì Ï%©! $# ¢l !%tn zN¿Ïdº tç ö/ Î) í Îû ÿ¾ Ïm În/ uë & 

 ].٢٥٨:البقرة[
tûï* : وقوله Ï%©!$#ur öcqï_!$pt äÜ íÎû «!$# . Ï̀B Ïâ÷èt/ $tB |=äÉfçF óô$# ¼ ã& s! öN ßgçF ¯g èo îp üÒÏm#yä 

yâZÏã öNÍkÍh5 uë & ]١٦:الشورى.[ 
Iwr& ¨bÎ) tûï *: وقوله Ï%©! $# öcrâë$yJ ãÉ í Îû Ïptã$¡¡9$# í Å"s9 ¤@»n=|Ê >âãÏèt/ ÇÊÑÈ & 

 ].١٨:الشورى[
q#)* : وقوله ä9yâ»y_ur È@ÏÜ»t7 ø9$$Î/ (#qàÒ Ïmôâãã Ï9 ÏmÎ/ ¨,pt ø:  ].٥:غافر[ & #$

أنا زعيم : (ص منها قوله ،وقد وردت أحاديث تذم اجلدال واملراء
 .)١()اًببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمق

 .)٢()ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل: (صوقوله 
                                                                                                                         

 ).٤٨٠٠)(٢/٦٦٨(أبو داود ) 1(
 .تقدم خترجيه) 2(
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 ١٥٢ 
 ، جهل العاملإياكم واملراء؛ فإهنا ساعة: (/وقال احلسن البرصي 
 ).وهبا يبتغي الشيطان زلته

 ويــوغر ،وإنـام هنـي عنـه ملــا يـؤدي إليـه مـن إثــارة الـضغائن واألحقـاد
 . وهذا هو املراء واجلدل املذموم،الصدور بني املتحاورين

وأما املراء واجلدل املحمود فقد قيده القرآن بالتي هي أحـسن؛ ليميـزه 
باحتـه والنـدب إليـه إذا قيـد هبـذا  ويف ذلك إشارة إىل إ،عن اجلدل املذموم

 .القيد
Oßgø9Ïâ»y_ur Ó* : قال تعاىل ÉL©9$$Î/ }ë Ïd ß |̀¡ômr& & ]١٢٥:النحل.[ 

üwur (#þq* : وقــــــــال تعــــــــاىل ä9Ïâ»pg éB ü@÷dr& É=»tG Å6ø9$# ûwÎ) Ó ÉL©9$$Î/ }ë Ïd ß |̀¡ômr& & 

 ].٤٦:العنكبوت[
 مــرشوعية منــاظرة أهــل الكتــاب ووجوهبــا يف /ويقــرر ابــن القــيم 

 قـدوم وفـد نجـران وذلك عند إيـراده للفوائـد املـستقاة مـن قـصة ،أحوال
 بـل ،جـواز جمادلـة أهـل الكتـاب ومنـاظرهتم: ومنهـا «:  فيقـول،^عليه 

 بـل وجوبـه إذا ظهـرت مـصلحته مـن إسـالم مـن يرجـى ،استحباب ذلك
 وال هيرب من جمادلتهم إال عاجز عن ، وإقامة احلجة عليهم،إسالمه منهم
 والقـوس ، بـني املطـي وحادهيـاِ وليخل، ذلك إىل أهلهِّ فليول،إقامة احلجة
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١٥٣ 
 .)١(»وبارهيا

 فمـن بـاب أوىل أن يكـون ،فإذا كان هـذا حكـم منـاظرة أهـل الكتـاب
 .احلكم كذلك يف املخالفني ألهل السنة واجلامعة

وهناك أساليب رشعية يف احلوار واملناقشة والعرض جيب االلتزام هبـا 
 : ويمكن بيان هذا بام ييل،ًل ممدوحاحتى يكون احلوار واجلدا

 ، وتـأليف قلبـه ال تنفـريه،خـالف أن يكون قصدنا وغايتنا هداية امل-١
 كـام أوضـح ذلـك شـيخ اإلسـالم ابـن ،وهذا ال يتم إال بـإخالص القـصد

 إن مل ،وهكــذا الــرد عــىل أهــل البــدع مــن الرافــضة وغــريهم«: /تيميــة 
اإلحسان إليهم مل يكن عمله يقصد منه بيان احلق وهدي اخللق ورمحتهم و

 وإذا غلــظ يف ذم بدعــة أو معــصية كــان قــصده بيــان مــا فيهــا مــن ،اًصــاحل
 وقـد هيجـر الرجـل ،هـا ليحذر العباد كام يف نصوص الوعيد وغري،الفساد

 ال ، واملقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرمحـة واإلحـسان،اًعقوبة وتعزير
 .)٢(»للتشفي واالنتقام

                                                                                                                         

 .)٣/٥٤٩( زاد املعاد )1(
 ).٥/٢٣٩(منهاج السنة النبوية ) 2(
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 ١٥٤ 
* :  لقوله تعاىلاً تنفيذ، والعبارات احلسنة، استعامل القول اللني-٢

üwqà)sù ¼ çm s9 Zwöq s% $YY Íhã©9 ¼ ã&©#yè©9 ãç ©.xãtF tÉ ÷r r& 4Ó ý øÉ sÜ ÇÍÍÈ & ]هللا يأمر موسى  فا،]٤٤:طه
 أن يستخدما اللني يف القول مع فرعون؛ ألن ذلك أدعى إوهارون 

 . وأقرب إىل انتفاعه وهدايته،إىل تذكرته وخشيته
 ويسهل ،وهذه هي طبيعة النفس البرشية تنجذب إىل القول اللني

 أما مع اجلفاء والغلظة والشدة يف العبارات فال ،قيادها إىل احلق بذلك
 وانغالق القلب عن سامع احلق ، وإيغار الصدور،ة والفتورجينى إال النفر

 .)١(واهلدى
 ، عن أيب حامد الغزايل رمحهام اهللاًومما يؤيد هذا ما ذكره الشاطبي نقال
 وأصحاب املقاالت الباطلة خالفنيحيث يؤكد أن العنف يف الرد عىل امل
أكثر اجلهاالت إنام رسخت «:  قال،يؤدي إىل معاندهتم ومتسكهم بباطلهم

ق يف معرض  أظهروا احل،يف قلوب العوام بتعصب جهلة أهل احلق
 ، ونظروا إىل ضعفاء اخلصوم بعني التحقري واالزدراء،ِّالتحدي واإلدالل

 ورسخت يف قلوهبم ،فثارت من بواطنهم دواعي املعاندة واملخالفة
 وتعذر عىل العلامء املتلطفني حموها مع ظهور ،االعتقادات الباطلة

 .)٢(»فسادها
                                                                                                                         

 ).٢٥٩-٢٥٨:ص(إنصاف أهل السنة ) 1(
 .٢/٢٣٠: صاماالعت) 2(
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١٥٥ 

 أهــل الباطــل  ومــا حتدثــه مــن متــسك،فــانظر إىل آثــار العنــف والــشدة
 وصدق اهللا يف قولـه ملوسـى حيـنام بعثـه ،بباطلهم ونفرهتم عن احلق وأهله

üwq* :  فقــال هلــام،وأخــاه إىل فرعــون à)sù ¼ çm s9 Zwöq s% $YY Íhã ©9 ¼ ã& ©#yè©9 ãç ©. xãtF tÉ ÷r r& 4Ó ý øÉ sÜ & 

 ].٤٤:طه[
وإذا كان اليهودي أو ) فصل( «:/ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

إىل أن » ... جاز له أن يستطبه، بالطب ثقة عند اإلنسان اًالنرصاين خبري
 ، فله ذلكاً وإن مل جيد إال كافر، فهو أوىلً مسلاماًوإذا وجد طبيب «:/قال 

 .)١(»اًوإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسن
 ،فعىل املحاور واملجادل أن يتحىل بأخالق الداعية من التلطف بالقول

 واالبتعاد عن احتقاره أو ،خالف قلب املواستعامل العبارات التي تفتح
 . وأن يكلمه بروح الناصح املشفق املخلص،حتديه

الكالم يف املحارضات «: وقد أشار ابن الوزير إىل ذلك فقال
 وطالت ،واملراسالت واملناظرات واملحاورات وإن تفاوتت مراتبه

بعة  فمسالكه املستجادة أر، وتنوعت أساليبه، وتباينت تراكيبه،مساحبه
 : وال يليق التعدي إىل وراء ذلك،مسالك

 ،الدعاء إىل احلق باحلكمة الربهانية واألدلة القطعية: املسلك األول
                                                                                                                         

 .)٦٥٩:ص (خمترص الفتاوى املرصية )1(
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 ١٥٦ 
 .)١(»..وهي أجل املراتب وأرفعها وأقطعها للتشعيب وأنفعها

 وقسم املسلك األخري ، والوعظية، واخلطابية،وذكر مسلك اجلدلية
 .ف والرتهيب والتخوي،التأليف والرتغيب: إىل نوعني

وهو نوع التأليف : أما النوع األول«: ثم حتدث عن األول فقال
 وحسن ، ورضب األمثال، فهو الدعاء إىل احلق باملالطفة،والرتغيب

 وحسن الترصف يف جذب القلوب ومتييل ، ولني القول،اخللق
 .)٢(»..النفوس

 ،اللني والتيسري والرتغيب^  من استعامل الرسول اًثم ذكر صور
 ،ألصحابه عن انتهار األعرايب الذي بال يف ناحية من املسجد^  هنيه مثل

 ، ومع الذي وقع عىل زوجته يف رمضان،)٣()إن منكم منفرين: (وقوله
 فلم ،)السام عليكم: ( وكذلك مع اليهود حينام قالوا له،واملقرين بالزنى

 ، وال شتمه بل هنى عن شتمهم وال عبس يف وجه أحد منهماًيلعن أحد
 .اً للنفوس وترغيباً وتنشيطاً للقلوب وتأليفاً انتهره؛ إيناسوال

                                                                                                                         

 ).١/٢٢٨(العواصم والقواصم  )1(
 ).١/٢٢٩(العواصم والقواصم  )2(
، مسلم )٥٧٥٩، ٦٧٢، ٦٧٠) (٥/٢٢٦٥) (٢٤٩، ١/٢٤٨(البخاري  )3(

)٤٦٦) (١/٢٤٠.( 
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١٥٧ 
فجدير بمن انتصب يف منصب الفتيا أو ترقى إىل مرتبة «: ثم قال

 أن ، والدعاء إىل سبيل رب العاملني،التدريس وهتيأ للرد عىل اجلاهلني
 بام قال اهللا من الدعاء إىل سبيله باحلكمة ًعامال^  لرسوله اًيكون مقتفي

 .)١(»ملوعظة احلسنةوا
 وأن ، متى تستعمل الشدة يف اإلنكار والزجر والتخويف/وبني 

واعلم أن للزجر «:  الستعامل الشدة فقالاً وقيوداًهناك رشوط
 : أربعةاًوالتخويف باأللفاظ الغليظة رشوط

 ، يف قوله أو فعلهاًأن ال يكون املزجور حمق: رشطني يف اإلباحة ومها
يا : اً فال يقول ملن ارتكب مكروه، يف قولهاًكاذبوأن ال يكون الزاجر 

 وال لصاحب الفسق ،يا فاسق:  ال يعلم كربهاً وال ملن ارتكب ذنب،عايص
 .يا كافر ونحو ذلك: من املسلمني

أن يظن املتكلم أن الشدة أقرب إىل قبول :  ومها،ورشطني يف الندب
 ،ية صحيحة وأن يفعل ذلك بن، أو إىل وضوح الدليل عليه،اخلصم للحق

 .»وال يفعله ملجرد داعية الطبيعة
 وأن ،وأشار إىل أن استعامل الشدة إنام يكون يف بعض املواضع القليلة

                                                                                                                         

 ).١/٢٦٢: (العواصم والقواصم )1(
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 ١٥٨ 
 قال ،الغالب عىل هدي املرسلني واملصلحني هو جانب اللني واحلكمة

وال شك أن صفة اللطف والرفق والرمحة هي الغالب القوي يف «: /
 ومن ثم متدح اهللا تعاىل بأنه وسع كل ،ية واألحوال النبو،الكتب الساموية

 وليس يف ، وبأن رمحة اهللا سبحانه وسعت كل يشء،ًيشء رمحة وعلام
وعده ألهل الصالح بكتابتها التي هي بمعنى إجياهبا هلم ما ينفي سعتها 

 .)٢(» بل هي هلم واجبة ولغريهم واسعة،)١(لغريهم
باطل أو الرضا وال يعني ذلك املداهنة وإخفاء احلق أو حتسني ال

 ، ورجوعه إىل احلقخالف وإنام املقصود احلرص عىل هداية امل،بالبدعة
öqs9ur |MY *:  قال تعاىل،وهذه الثمرة ال تكون بالفظاظة والشدة ä. $ààsù xáã Î=xî 

É=ù=s)ø9$# (#qëÒ xÿR]w ô Ï̀B y7Ï9öq ym & ]وقال عباد بن خواص يف ،]١٥٩:آل عمران 
 خالفني ونعى عىل امل،َّبني خطر البدعة بعد أن ،رسالته ألهل العلم

                                                                                                                         

ÓÉLyJômuë* : ـيقصد بذلك قوله  )1( ur ôMyè Åô ur ¨@ä. &äóÓx« 4 $pkâ: çG ø. r'|¡sù tûïÏ% ©#Ï9 tbq à) G tÉ öcq è?÷s ãÉ ur 

no 4q ü2 ¨ì9$# tûïÏ% ©! $# ur N èd $uZ ÏG» tÉ$t« Î/ tbq ãZ ÏB÷s ãÉ ÇÊÎÏÈ & ]فهذه اآلية وعد للصاحلني ]١٥٦:األعراف ،
برمحة اهللا وكتابتها هلم وال يعني ذلك الوعد خروج غري الصاحلني من الفاسقني 

 .من رمحة اهللا
 ).١/١٧٢(واصم والقواصم الع )2(
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١٥٩ 

 ًاوال تعيبوا البدع تزين«:  يف كالم طويلصوضالهلم برتك سنة الرسول 
 اً وال تعيبوها بغي،بعيبها؛ فإن فساد أهل البدع ليس بزائد يف صالحكم

ِّ وليس ينبغي للمطبب أن يداوي ،عىل أهلها؛ فإن البغي من فساد أنفسكم
 ، فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواهتم،ضهاملرىض بام يربئهم ويمر

 ،ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى هبا عىل عالج املرىض
 ونصيحة ، منكم ألنفسكماًفليكن أمركم فيام تنكرون عىل إخوانكم نظر

 وأن تكونوا مع ذلك بعيوب ، وشفقة منكم عىل إخوانكم،منكم لربكم
 .)١(»أنفسكم أعنى منكم بعيوب غريكم

كان الرد «: ل عبد اللطيفآالعزيز بن حممد   الشيخ الدكتور عبديقول
 يراد به دعوة املخالف إىل اتباع احلق اً دعوياعىل املخالف يأخذ مسلكً

 .  مع رمحته واإلحسان إليه ،والدليل
مع التاجر ) هـ١٣١٩:ت(ومن ذلك قصة الشيخ أمحد بن عيسى 

 :ًقائال كام حكاها الشيخ حممد نصيف ،التلمساين
القادر  كان الشيخ أمحد بن عيسى يشرتي األقمشة من جدة من عبد"

                                                                                                                         

 ).١/١٢٩(سنن الدارمي ) 1(
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 ١٦٠ 
 ، فيدفع له منها أربعامئة ، اًالتلمساين أحد جتار جدة بمبلغ ألف جنيه ذهب

 وآخر قسط حيل ويستلم التلمساين إذا جاء إىل مكة ،ويقسط عليه الباقي 
 ودام التعامل ، ثم يبتدئون من أول العام بعقد جديد ،للحج من كل عام 

 وكان الشيخ أمحد بن عيسى يأيت باألقساط يف موعدها ، ً طويالاًبينهام زمن
إين :  فقال له التلمساين ،املحدد ال يتخلف عنه وال يامطل يف أداء حقه 

 فام وجدت أحسن من التعامل معك اًعاملت الناس أكثر من أربعني عام
د مبالغ فيه من خصومكم  فيظهر أن ما شاع عنكم يا أهل نج- يا وهايب-

 : إهنم يقولون: فقال،بني له هذه الشائعاتي فسأله الشيخ أن .السياسيني
:  فأجاب الشيخ أمحد بقوله. وال حتبونه^ إنكم ال تصلون عىل النبي
  !!سبحانك هذا هبتان عظيم

يف التشهد األخري  ^ إن عقيدتنا ومذهبنا أن من مل يصل عىل النبي
 أهل - وإنام الذي ننكره نحن، حيبه فهو كافر ومن ال،فصالته باطلة

 عنه كام ننكر االستعانة واالستغاثة ^  هو الغلو الذي هنى النبي-نجد
 .  ونرصف ذلك هللا وحده،باألموات

فاستمر :  الشيخ التلمساينقال :يقول الشيخ حممد بن نصيفثم 
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١٦١ 
ري النقاش بيني وبينه يف توحيد العبادة ثالثة أيام حتى رشح اهللا صد

 أما توحيد األسامء والصفات الذي قرأته يف اجلامع ،للعقيدة السلفية
األزهر فهو عقيدة األشاعرة وكتب الكالم مثل السنسوية وأم الرباهني 

 فلهذا دام النقاش فيه بيني وبني الشيخ ابن ،ورشح اجلوهرة وغريها
 فعلمت أن ، بعدها اعتنقت مذهب السلف،اًعيسى مخسة عرش يوم

 ثم بحكمة وعلم ،عاىلتلف أسلم وأعلم وأحكم بفضل اهللا مذهب الس
 . الشيخ أمحد بن عيسى 

وصار من دعاة .. ثم إن الشيخ التلمساين أخذ يطبع كتب السلف 
فهداين اهللا إىل عقيدة السلف : قال الشيخ حممد نصيف . عقيدة السلف 

  .)١(»" فاحلمد هللا عىل توفيقه،القادر التلمساين بواسطة الشيخ عبد
 )١٥٨–١/١٥٦(علامء نجد للبسام : وانظر القصة بكاملها يف كتاب

وإن املتتبع لقضية احلوار واجلدال بالتي هـي أحـسن يف القـرآن الكـريم 
تتضح له بعض القواعد املهمة التي تـؤدي إىل اخلـروج بنتـائج إجيابيـة مـن 

 .)٢(احلوار
                                                                                                                         

 ).٤٩:ص(مقاالت يف عقيدة أهل السنة واجلامعة ) 1(
 ).٧٩: ص(عيل جريشة . آداب احلوار واملناظرة، د: انظر) 2(
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 ١٦٢ 
 :ومن أهم هذه القواعد ما ييل

 :)١( البدء من نقطة التقاء-١
 يبـدأ هبـا ، ال يعدم نقطة خري يف قلبـهاًخمالف أو اًكل إنسان ولو كان كافر

ُ ثـم ينميهـا لـذا فليبتـدأ احلـوار بـاألمور املـسلمة بـني ،املسلم فيدخل منهـا
þq#)* :  ومما يـدل عـىل ذلـك قولـه تعـاىل،املتحاورين واملتفق عليها ä9q è% ur $̈ZtB#uä 

üì Ï%©! $$Î/ tAÌìRé& $uZøä s9Î) tAÌìRé& ur öN à6öã s9Î) $oY ßg»s9Î) ur öN ä3ßg»s9Î) ur ÓâÏnº ur ß ø̀t wUur ¼ çm s9 tbq ßJ Î=ó¡ãB ÇÍÏÈ 

 ].٤٦:لعنكبوتا[ &
'ö@è% ü@÷dr *: وقوله تعـاىل ¯»tÉ É=»tG Å3ø9$# (#öq s9$yès? 4í n< Î) 7p yJ Î=ü2 ¥ä !#uq yô $uZoY ÷è t/ ö/ ä3uZ÷è t/ ur ûwr& 

yâç7 ÷ètR ûwÎ) ©!$# üwur x8Îéô³èS ¾ Ïm Î/ $\« øã x© üwur xãÏÇG tÉ $uZàÒ ÷èt/ $³Ò ÷èt/ $\/$t/ öë r& Ï̀iB Èbr ßä «!$# & 

 ].٦٤:آل عمران[
اك عدة نقاط بيننا وبني أصحاب البدع املفسقة غري وال شك أن هن

 فليبدأ من هذه ، بل هناك نقاط التقاء مع أصحاب البدع املكفرة،املكفرة
 .األرضية املشرتكة

 وحمض النصيحة ، وإظهار اخلوف عليهم، حماولة إثارة العاطفة-٢
 :)٢(هلم

                                                                                                                         

 ).٨٠:ص(املرجع السابق ) 1(
 ).٨١:ص(آداب احلوار واملناظرة ) 2(
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١٦٣ 
 وإظهـار ،ليس املقصود من احلوار تبكيت اخلـصم وإجلامـه وإحراجـه

 وإنـام املقـصود هدايتـه إىل ، وتسفيه رأيه أمام اآلخرين،األستاذية والتفوق
 وهلــذا كــان الرســل واألنبيــاء يظهــرون شــفقتهم عــىل ،احلــق وجذبــه إليــه

 . وهذا ما يظهر يف دعوهتم لقومهم،قومهم واحلرص عىل ما فيه خري هلم
ôâs)s9 $uZù=yôöë* : ×قال تعاىل عن نوح  r& %·nqçR 4í n< Î) ¾ Ïm ÏBöq s% tA$s)sù ÉQöq s)»tÉ 

(#r ßâç7 ôã$# ©!$# $tB N ä3s9 ô Ï̀iB >m»s9Î) ÿ¼ çnçéöç xî þí ÎoTÎ) ß$%s{r& öNä3øã n=tæ z>#xãtã BQöqtÉ 5OäÏàtã ÇÎÒÈ & 

 ].٥٩:األعراف[
tA$s% ÉQöq* : ×وقال تعاىل عن شعيب  s)»tÉ óOçF ÷Éuä uë r& b Î) àMZä. 4í n?tã 7poY Éiè t/ Ï̀iB 

í În1§ë Ó Í_s% yóuëur çm ÷ZÏB $»% øóÍë $YZ|¡ym 4 !$tB ur ßâÉÍëé& ÷b r& öN ä3xÿÏ9%s{ é& 4ín< Î) !$tB öNà69 yg÷Rr& çm ÷Ztã 4 ÷bÎ) 

ßâÉÍë é& ûwÎ) yx»n=ô¹M}$# $tB àM÷èsÜ tG óô$# 4 $tB ur þí Å+äÏùöq s? ûwÎ) «!$$Î/ 4 Ïmøã n=tã àMù=©. uq s? Ïm øãs9Î) ur Ü=ä ÏRé& 

ÇÑÑÈ ÏQöq s)»tÉur üw öN ä3̈Y tBÌç øg sÜ þí Í'$s)Ï© br& N à6t7äÅÁãÉ ã@÷W ÏiB !$tB z>$|¹r& tP öqs% ?yqçR ÷r r& tP öqs% 

>äqèd ÷r r& tPöq s% 8xÎ=»|¹ 4 $tB ur ãPöq s% 7Þqä9 N à6ZÏiB 7âã Ïèt7Î/ ÇÑÒÈ & ]٨٨،٨٩:هود.[ 
'ÏMt/r* :  قال تعاىل، ألبيه×وما أمجل حماورة إبراهيم  ¯»tÉ í ÎoTÎ) ôâs% í ÎTuä !%ỳ 

öÆÏB ÉOù=Ïèø9$# $tB öN s9 y7Ï?ù' tÉ ûÓÍ_÷èÎ7 ¨?$$sù x8Ïâ÷dr& $WÛº uéÅÀ $wÉ Èqyô ÇÍÌÈ ÏMt/r' ¯»tÉ üw Ïâç7 ÷ès? 

z̀ »sÜøã ¤±9$# ¨bÎ) z̀ »sÜøã ¤±9$# tb%x. Ç`»uH÷q§ç=Ï9 $wäÅÁ tã ÇÍÍÈ ÏMt/r' ¯»tÉ þíÎoT Î) ß$%s{ r& b r& y7¡¡yJtÉ 

Ò>#xãtã z̀ ÏiB Ç`»uH÷q§ç9$# tbqä3tG sù Ç`»sÜøä ¤±=Ï9 $wä Ï9ur ÇÍÎÈ & ]٤٣،٤٥:مريم.[ 
%tA$s* : ل كالم مؤمن آل فرعونوتأم ur üîÏ%©! $# öÆtB#uä ÉQöq s)»tÉ ÈbqãèÎ7 ¨?$# 
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 ١٦٤ 
öN à2Ïâ÷dr& ü@ã Î6yô Ïä$x©§ç9$# ÇÌÑÈ ÉQöq s)»tÉ $yJ ¯RÎ) ÍnÉã»yd äo4quã ysø9$# $uã ÷Rëâ9$# Óì»tFtB ¨bÎ) ur notç ÅzFy$# 

}ë Ïd âë#yä Íë#tçs)ø9$# ÇÌÒÈ & ]٣٨،٣٩:غافر.[ 
ل الـسنة واجلامعـة عـىل اتبـاع هـذه  فليحـرص أهـ،اًواألمثلة كثرية جـد

ــة ليــستميلوا قلــوب  ــيهماملخــالفنيالقاعــدة القرآني  ، بإظهــار احلــرص عل
 ، عند ذلك ستكون النتيجة إجيابيـة، وحمض النصيحة هلم،واخلوف عليهم
 . وهذه بداية اهلداية بإذن اهللا، يراجع نفسه ورأيهخالفوسوف يبدأ امل

 :)١( آيات اهللا يف األنفس واآلفاق والتنبيه إىل، التذكري بنعمة اهللا-٣
 فيغـرت بعقلـه ،قد يغفل املحاور عن استشعار نعم اهللا وفـضل اهللا عليـه

 اً وعند ذلك يكون تذكريه باهللا وبفـضل اهللا وآالء اهللا موقظـ،وفهمه ورأيه
 . ويف ذلك هتيئة له لقبول احلق واإلذعان للصواب،له من تلك الغفلة

 ،وقد أوضح القرآن هذه القاعدة من خالل دعوة الرسل ألقوامهم
ÿr#)* : ×ه صالح قال تعاىل عىل لسان نبي ãç à2øå $#ur øå Î) ö/ä3n=yèy_ uä !$xÿn=äz . Ï̀B Ïâ÷èt/ 

7ä$tã öN à2r& §qt/ ur íÎû ÇÚöëF{ $# öcräãÏÇG s? Ï̀B $ygÏ9q ßgßô #YëqÝÁè% tbqçG Ås÷Zs?ur tA$t6 Éfø9$# 

$Y?q ããç/ ( (#ÿrãç à2øå $$sù uä Iw#uä «!$# üwur (#öq sW÷ès? í Îû ÇÚöë F{$# öúïÏâÅ¡øÿãB ÇÐÍÈ & 

 ].٧٤:األعراف[
                                                                                                                         

 ).٧٩:ص(آداب احلوار واملناظرة ) 1(
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١٦٥ 

è% Ç@* : وقال تعاىل ỳJÏj9 ÞÚöëF{ $# t̀B ur !$ygä Ïù bÎ) óOçFZà2 öcqßJn=÷ès? ÇÑÍÈ 

tbqä9q à)uã yô ¬! 4 ö@è% üx sùr& öcrãç ©. xãs? ÇÑÎÈ ö@è% t̀B è>§ë ÏNº uq»yJ¡¡9$# Æì ö7¡¡9$# è>uë ur 

Ä ö̧çyèø9$# ËLìÏàyèø9$# ÇÑÏÈ öcqä9q à)uã yô ¬! 4 ö@è% üx sùr& öcqà)G s? ÇÑÐÈ ö@è% . t̀B ¾ ÍnÏâuã Î/ 

ßNq ä3w=tB Èe@à2 &ä óÓ x« uq èdur çéçÅg äÜ üwur âë$pg äÜ Ïmøã n=tã cÎ) óOçFZä. tbqçHs> ÷ès? ÇÑÑÈ 

öcqä9qà)uã yô ¬! 4 ö@è% 4í ¯Tr' sù öcrãçysó¡è@ ÇÑÒÈ& ]٨٩-٨٤:املؤمنون.[ 
È@è% ßâôJpt* : وقال تعاىل ø: $# ¬! íN»n=yôur 4í n?tã ÍnÏä$t6 Ïã öúïÏ%©! $# #í s"sÜô¹$# 3 ª!!#uä îéöçyz 

$̈B r& öcqä. Îéô³çÑ ÇÎÒÈ ô`̈Br& t, n=y{ ÏNº uq»yJ ¡¡9$# uÚöë F{$#ur tAtìRr& ur N à6s9 öÆÏiB Ïä !$yJ ¡¡9$# 

[ä !$tB $uZ÷F u;/Rr' sù ¾ ÏmÎ/ t, Í¬!#yâtn öV#så 7pyfôgt/ $̈B öc%ü2 óOä3s9 br& (#q çG Î6.^ è? !$ydtçyfx© 3 ×m»s9Ïä r& 

yì ¨B «!$# 4 ö@t/ öNèd ×P öqs% tbqä9Ïâ÷ètÉ ÇÏÉÈ & ]٥٩،٦٠:النمل.[ 
ــر-٤ ــامل النظــر والفك ــدعوة إىل إع ــاء ، ال ــد اآلب ــن تقلي ــاق م  واالنعت

 :والزعامء
 يف دائرة الفكـرة التـي آمـن هبـا اًإن صاحب الفكر املنحرف يظل حبيس

ً مبتعد،ونشأ عليها  ولـو ، عن إعامل عقله وفكره فـيام يعتقـده أو يـؤمن بـهاُ
ٍ وحينئذ يـسهل قيـاده إىل ، الباطلأعمل عقله وفكره الكتشف ما عليه من

 .احلق
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 ١٦٦ 
ــع اخلــصوم ــرآن م ــذا أســلوب الق ــاىل،وه ــال تع ö@è% !$yJ *:  ق ¯RÎ) N ä3ÝàÏã r& 

>oyâÏmº uq Î/ ( b r& (#q ãBq à)s? ¬! 4Ó o_÷W tB 3ì yäº tç èù ur ¢OèO (#r ãç ¤6xÿtG s? & ]٤٦:سبأ.[ 
 ، باألدلــة الــرشعيةاًعــرض مــنهج أهــل الــسنة واجلامعــة مؤيــد -٥

ه قبل التعرض إىل بيان  ودعوته إلي، واألنوار الروحانية،والرباهني العقلية
 والبعـد قـدر ، مـن غـري إثـارة أو اسـتفزاز لـه،ما عليه من الباطل والبدعـة

 . والرتكيز عىل احلقائق،اإلمكان عن األسامء واملصطلحات املثرية
:  بقولـه تعـاىلً مستدال/وقد بني هذه القاعدة الشيخ حممد العثيمني 

 *üwur (#q ô7 Ý¡n@ öúï Ï%©! $# tbq ãã ôâtÉ Ï̀B Èbr ßä «!$# & ]١٠٨:األنعام.[ 
 صــاحب البدعــة مــن املــسلمني ال هنامجــه ببيــان اًوهكــذا أيــض«: فقــال

 ثـم إذا اسـتقرت الـسنة يف نفـسه ،ًبدعته وذمها؛ ولكن نبـني لـه الـسنة أوال
 ، من الرافـضةاً رافضيً كام لو دعونا مثال،سهل علينا أن نبني معايب بدعته

 وأنت تلعـن أبـا بكـر ،ب الصحابةأنت تس: كوننا هنامجه من األول ونقول
أولياؤنـا أفـضل مـن :  وأنـت تقـول،القرآن فيه نقص:  وأنت تقول،وعمر
 هذا سينفر؛ ،أن أئمتنا يديرون الكون وما أشبه ذلك:  وأنت تقول،األنبياء

 . ومعلوم أن سب دين اإلنسان ال يطيقه إنسان،ألنه يعتقد أن هذا دين
قر يف نفسه بعد ذلك نبني لـه مـا كـان  فإذا است، احلقًولكن نبني له أوال
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١٦٧ 
 . وما يلحق به من ذم،عليه من قبل

وهلذا ال نرى اآلن ما يفعله بعض الناس بالنـسبة للرافـضة مـن العنـف 
واإلساءة إليهم قبـل أن يـدعوهم للحـق؛ ألن بعـض النـاس إذا رأى هـذه 

 وال يـسجدون إال عـىل يشء أصـله مـن ،البدع التـي يبتـدعوهنا يف الـصالة
 هـذا ، أسـاء إىل هـذا الرجـل، وما أشبه ذلك ربـام يركلهـا برجلـه،ضاألر

 وأن الصالة ال تصح إىل عىل يشء مـن ، ويعتقد أن هذا دين،الرجل عامي
 .)١(»؟ فإذا فعلت به هكذا كيف تريد أن يقبل منك،األرض

 تلمس مواطن اخلري ومنابع النور بـني ظلـامت اجلهـل والبعـد عـن -٦
 فمن أكثـر الطـرق يوشـك أن يفـتح ،دم التعجل مع ع،احلق عند املخالف

 .)٢(له
  : تأليف الكتب والرسائل والمطويات:ثالثًا

 وعقد اللقاءات والندوات يف الرد عىل ،وإلقاء الدروس واملحارضات
 وبيان خطئهم وزللهم وبعدهم عن الصواب ،أهل األهواء والبدع

                                                                                                                         

لقاء مع مديري توعية اجلاليات يف القصيم، يوم اخلميس :  رشيط بعنوانًنقال عن) 1(
 ).هـ١٩/٦/١٤١٤(

 .بترصف يسري) ٤:ص(كيف تدعو ) 2(
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 ١٦٨ 
ط القريب  وذلك باألسلوب السهل املبس،املوافق للكتاب وصحيح السنة

 . واملقرون بالشفقة عليهم ورمحتهم والنصح هلم،من فهم العامة
 قـول ابـن حجـر اهليتمـي يف مقدمـة - أخـي القـارئ الكـريم-ولنتأمل

كتابه الصواعق املحرقة؛ فإنه عندما كـان يرجـو هدايـة بعـض أهـل البـدع 
: / يقـول ،ٍ غري متـوان وال متخـاذل،بقراءة هذا الكتاب أجاب إىل ذلك

 ، يف تـأليف كتـاب يبـني حقيـة خالفـة الـصديقًعد؛ فإين سئلت قديامأما ب«
ــن اخلطــاب  ــارة اب ــذا ،بوإم ــة ه ــك مــسارعة يف خدم  فأجبــت إىل ذل

 ،اً منيفـا ومسلكً، رشيفااً ومنهاج،اً لطيفاً فجاء بحمد اهللا أنموذج،اجلناب
 يف إقرائه يف رمضان سنة مخسني وتسعامئة باملسجد احلرام؛ ًثم سئلت قديام

 أرشف بــالد ،ثــرة الــشيعة والرافــضة ونحومهــا اآلن بـــمكة املــرشفةلك
 فأجبت إىل ذلك رجاء هدايـة بعـض مـن زل قدمـه عـن أوضـح ،اإلسالم
 .)١(»املسالك
 توجيه المحاضرات والكلمات لمن تصله من :اًرابع

االمخالفين يقين:  
 واجلار ، والطبيب ملرضاه، والرئيس ملرؤوسيه،كاملعلم لتالميذه

 وذلك ،لخ إ... وصاحب السفر لصاحبه، وزميل العمل لزميله،جلاره
                                                                                                                         

 ).١/٥(الصواعق املحرقة ) 1(
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١٦٩ 
 وكم من حاالت ،بالنصح هلم وتوجيههم وخماطبتهم بالعقل والنقل

 .هداية كانت عىل هذا السبيل وبسبب هذا النهج
  :الهدية  :خامسا

 ويبني هلم خطأ ،إهداؤهم ما يفيدهم من علم نافع يبرصهم بالصواب
 !النصح هلموكل أحد يريد هداية الناس  وما أسهل هذا عىل ،بدعتهم

 هلو ، أو داللة عىل موقع يف اإلنرتنت،فتقديم كتيب صغري أو رشيط نافع
كفيل بتغيري حال املدعوين إن أراد اهللا هدايتهم ورشح صدورهم للحق 

 .والسنة
 ، وتعرف فيه األخالق احلميدة،إهداء من تتوسم فيه اخلريمع 

 ، لقلبهاً وطريقاً لعلها تفتح آفاق،يف بدء دعوته  عامةوالسجايا النبيلة هدية
 .فيقبل ما بعدها من النصح واإلرشاد واحلق

 المشاركة في مواقع الحوار في الشبكة :سادسا
  :العنكبوتية

 والذب ، والرد عىل شبهات املخالفني،واستخدامها منرب دعوة للحق
سخة يف  رااً ولكن هذا حيتاج من صاحبه قدم،عن معتقدات أهل السنة

 وخربة كافية يف احلوار ومواطن الكر ،العلم عىل األقل فيام يدعو إليه
ٍ كام حيتاج صاحبه خللق عال وسجايا نبيلة،والفر فيه  تدعو املحاور له ،ُ
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 ١٧٠ 
 وعليه التنبه ملسالك املخالفني ،لقبول احلق الذي عنده حال ظهوره
 .وطرائقهم امللتوية يف احليدة عن احلوار

ر المباشر لمن ملك األهلية من خالل شاشات  التأثي:سابعا
  :الرائي والفضائيات

 فلعلها ، وتوجيه كلامت النصح واإلرشاد،ببث االعتقاد الصحيح
 فتقوده للهداية والتوفيق يف ، من اهللا يف قلب مستمع هلااًتصادف توفيق
 .الدنيا واآلخرة

  :استخدام البريد اإللكتروني: ثامنا
وين تستطيع وبضغطة زر إيصال الكم اهلائل لكرتعن طريق الربيد اإلف

...  أو جار قريب، أو يف السفر،من املعلومات إىل زميل لك يف العمل
*bÎ * فتكون هبذا قد دللته إىل اخلري وبدون عناء وال تكلف ،لخإ sù (#öq ©9uqs? 

$yJ ¯RÎ*sù öÅøã n=tã à÷»n=t7 ø9$# ßûüÎ7ßJ ø9$# ÇÑËÈ & ]٨٢:النحل.[ 
  :سائل الجوالاستخدام ر :تاسعا

بإمكانك مراسلة من تعرف من املخالفني كذلك من خالل رسائل ف
 أو حجج عقلية ، أو آيات من كتاب اهللا، بكلامت تذكري،اجلوال القصرية

 للخري غفل عنها اً وكم هي مفتاح، يف تصورهاً كبرياًقصرية هتدم أساس
 !كثري من الناس
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١٧١ 
الندوات الدعوة إلى حضور الدورات العلمية و: عاشرا
  :الثقافية

 أو ندوة ثقافية ،ُ دعوة من تعرف منهم حلضور دورة علمية قريبة منه
 واهللا تعاىل يقول ،فيها إرشاد إىل مهارة تقود الشخص لباب خري وهداية

uë *: ^لرسوله  ÉãZçFÏ9 $YBöq s% !$̈B N ßg9 s?r& Ï̀iB 9çÉ Éã̄R Ï̀iB y7Î=ö6 s% öNßḡ=yès9 öcrßâtG ökuâ ÇÌÈ & 

 ].٣:السجدة[
  :اإلحسان إليهم: حادي عشر

ً والشفاعة هلم تفتح أبوابا ومتد جسور،قضاء حوائج من تعرف منهم  اً
 . فاإلحسان آرس للقلوب،للحوار معهم والوصول إىل قلوهبم

 :ويف اخلتام نذكرك أخي الداعية إىل اهللا بالوصايا التالية
ً قبل كل يشء تأكد أن نجاح كل دعوة مرتبط ارتباطا كليا -١ بصدق ً

 .القصد وإخالص النية كام ال خيفى عليك
 ، واطلب منه التأييـد والعـون، اجلأ إىل اهللا تعاىل يف كل وقت وحني-٢

 .وأن يفتح لك قلوب املدعوين
 . استعن بالصرب والصالة؛ فهام مفتاح كل باب مغلق-٣
 وله ، وطلب املشورة ممن سبقك يف هذا العمل، عليك باالستخارة-٤

 . وبأخرص الطرق ،فعنده ما يصلح لك ،قدم سبق فيه
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 ١٧٢ 
 أكثر من التأمل والتفكر يف أساليب عقلية ومنطقية إلقناع -٥
 .)١(اآلخر

 خالفنياحلديث عن البدعة يف العموم خيتلف عن الكالم مع امل: تنبيه
 .خالفأو امل
 وبيان ، والتحذير منها،ي احلديث عن البدعة ال بد من ذم البدعةفف

 .خطرها عىل الدين
 -خـالفني أو جمموعـة مـن امل-خمـالف إىل اًأما إذا كـان احلـديث موجهـ

 فرياعـى يف ، إىل تأليف قلبه ودعوته إىل مـنهج أهـل الـسنة)٢(فإنه قد حيتاج
 . وعدم التعيري،ذلك الرفق واللني وعبارات التأليف

 فهـو يف حديثـه عـن البدعـة يـذمها ،هذا ما سار عليـه شـيخ اإلسـالمو
ِّويبني خطرها  أو يتعامـل معـه فإنـه يتبـع ،خمـالف أما حيـنام يتحـدث مـع ،ُ

 رسالته إىل ابـن نـرص ، ولعل أوضح مثال،أسلوب اللني والرفق والتأليف
                                                                                                                         

 ).٦٣:ص(كيف تدعو ) 1(
وإن كانت املصلحة يف بعض األحيان قد تقتيض الشدة؛ فاألمر يف حقيقته راجع ) 2(

تى ما كان األمر يقتيض التأليف كان هو الواجب، إىل املصالح الرشعية، فم
ومتى كان يقتيض الشدة فهي، إال أن الغالب هو التأليف واللني واحلكمة، كام 

 ].من هذا الكتاب) ١٥٨:ص: (انظر. [/أشار إىل ذلك العالمة ابن الوزير 
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١٧٣ 

 .اًاملنبجي املذكورة سابق
ىل التـشيع وغـريهم يف  يف صدر رسـالته إىل املنـسوبني إ ما كتبهوكذلك

وكـان سـبب هـذه املواصـلة أن «: / حيـث قـال ،العراق ومشهد املنتظر
 ، وذكـر سـادة أهـل البيـت^بعض اإلخوان قدم بورقـة فيهـا ذكـر النبـي 
 فخوطـب مـن فـضائل أهـل ،وقد أجرى فيهـا ذكـر النـذور ملـشهد املنتظـر
 ؛اجب وكان ما ذكر بعض الو،َّالبيت وحقوقهم بام رس قلبه ورشح صدره

 .)١(»لخإ... فإن الكالم يف هذا طويل 
üwur (#þq *:  ما يـشري إليـه قولـه تعـاىلاًولعل هذا أيض ä9Ïâ»pg éB ü@÷dr& É=»tG Å6ø9$# 

ûwÎ) Ó ÉL©9$$Î/ }ë Ïd ß |̀¡ômr& ûwÎ) tûï Ï%©! $# (#q ßJn=sß óOßg÷Y ÏB & ]ـــوت ـــان ،]٤٦:العنكب ـــإذا ك  ف
 خـالفني يكون مـع امل مع اليهود والنصارى فمن باب أوىل أناًذلك مطلوب

  ..الذين مل خيرجوا عن اإلسالم
 :وبعد

 فمن فاتته ،هذه بعض الوسائل الدعوية القريبة املتيرسة لكل أحدف
ô * : وهو احلريص العارف بقوله تعاىل،وسيلة منها فلن تفوته األخرى t̀Bur 

                                                                                                                         

 ).٩٦:ص ("ملجموعة الثالثةا"جامع املسائل البن تيمية ) 1(
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 ١٧٤ 
ß |̀¡ômr& Zwöqs% £̀J ÏiB !%tæ yä í n<Î) «!$# ü@ÏJtã ur $[sÎ=»|¹ tA$s%ur ÓÍ_̄RÎ) z̀ ÏB tûüÏJ Î=ó¡ßJ ø9$# ÇÌÌÈ & 

 ].٣٣:فصلت[

* (#qä9q è%ur Ä¨$̈Y=Ï9 $YZó¡ãm (#qßJä Ï%r& ur no4q n=¢Á9$# (#qè?#uä ur no4q ü2̈ì9$# & ]٨٣:البقرة.[ 

* äí÷ä $# 4ín< Î) È@ã Î6 yô y7În/ uë Ïp yJ õ3Ïtø: $$Î/ Ïp sàÏã öqyJ ø9$#ur Ïp uZ|¡pt ø:$# ( Oßgø9Ïâ»y_ur Ó ÉL©9$$Î/ }ëÏd 

ß |̀¡ômr& 4 ¨bÎ) y7/uë uqèd ÞOn=ôã r& ỳJ Î/ ¨@|Ê t̀ã ¾Ï& Î#ã Î6yô ( uq èdur ÞOn=ôã r& tûï ÏâtG ôgßJ ø9$$Î/ ÇÊËÎÈ & 

 .]١٢٥:النحل[
   * üwur (#þqä9Ïâ»pg éB ü@÷dr& É=»tG Å6ø9$# ûwÎ) ÓÉL©9$$Î/ }ë Ïd ß |̀¡ômr& ûwÎ) tûïÏ%©! $# (#qßJn=sß óOßg÷Y ÏB ( 
(#þq ä9qè% ur $̈ZtB#uä üìÏ%©! $$Î/ tAÌìRé& $uZøä s9Î) tAÌìRé& ur öNà6öã s9Î) $oY ßg»s9Î) ur öN ä3ßg»s9Î) ur ÓâÏnº ur ß ø̀t wUur ¼ çm s9 

tbqßJ Î=ó¡ãB ÇÍÏÈ & ]٤٦:العنكبوت[. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

١٧٥ 
 
 
 

 
 

 مما سبق من املباحث فضل -هّبفضل اهللا تعاىل ومن-فقد تبني : وبعد
ىل اهللا  وأهنا من أفضل األعامل التي يتقرب هبا العبد إ،الدعوة إىل اهللا تعاىل

 .‡ وهي وظيفة األنبياء واملرسلني ،تعاىل؛ بل إهنا أفضل مقامات العبد
وتبني كذلك أن الدعوة إىل اهللا تعاىل ليست مقترصة عىل غري املسلمني 
فقط؛ بل إهنا تعم كذلك عصاة املسلمني الذين انحرفوا عن الرصاط 

اجلامعة  ألهل السنة ونواملخالف ويدخل فيهم من باب األوىل ،املستقيم
 .. الذين انحرفوا عن املنهج احلق؛ منهج أهل السنة واجلامعة
 وأهنا أحب إىل ،وتبني كذلك خطر البدعة وتأثريها عىل املسلمني

 ، والبدعة ال يتاب منها،إبليس من املعصية؛ ألن املعصية يتاب منها
 ! يتوب منه؟اًبمعنى أن صاحبها يعتقد أنه عىل دين صحيح؛ فكيف إذ

 مقبولة إن أخلصوا فيها هللا رب املخالفنيلك أن توبة وتبني كذ
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 ١٧٦ 
 واهللا تعاىل يغفر الذنوب ، فإنه ال حيول بينهم وبني التوبة أحد،العاملني
 . ملن تاب إليه وأناباًمجيع

 حتى يرجعوا إىل جادة املخالفنيومن كل ذلك تتبني أمهية دعوة 
ُذي أمر باتباعه  املنهج احلق ال، إىل منهج أهل السنة واجلامعة،الصواب

 ومن رمحتهم ،ذلك أن أهل السنة هم أرحم الناس بالناس ،مجيع املسلمني
 وأصحابه؛ ص أن يدعوهم حتى يتمسكوا بام كان عليه النبي املخالفنيب

 . ويكونوا من الفائزين بجنات النعيمQلعلهم أن ينجوا بني يدي اهللا 
 املخالفنيهو دعوة و-فعىل الداعية إىل اهللا تعاىل أن جيعل هذا األمر 

 وأن يسخر لسانه وقلمه ، من مجلة اهتامماته-ألهل السنة واجلامعة
 باألسلوب ،وجهده وكل ما يستطيع يف دعوة من يستطيع دعوته منهم

 يف استخدام شتى الوسائل اً وأن ال يألوا جهد، واحلكمة النافعة،احلسن
ن عىل بصرية  وأن يكو-التي ذكرت يف البحث والتي مل تذكر-يف دعوهتم 
 . حتى تكون دعوته ناجحة بإذن اهللا تعاىل،مما يدعو إليه

 ويسرتشد ، من أهل العلم؛ يستنري بعلومهماًوعليه أن يكون قريب
 ويستشريهم ،لمخالفني ويسأهلم عام يشكل عليه يف دعوته ل،بكالمهم
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 وقد ذكر يف هذا البحث بعض ،فيام يواجهه من مشكالت وعقبات
 ونصحهم وإرشادهم والتعامل املخالفنيم يف دعوة فتاوهيم وتوجيهاهت

 .معهم
 وأن ، للتمسك بمنهج أهل السنةخمالففنسأل اهللا تعاىل أن هيدي كل 

 وأن ، ويرزقنا اجتنابهً ويرينا الباطل باطال، ويرزقنا اتباعهاًيرينا احلق حق
 وأصحابه والتابعني ص عىل منهج نبيه حممد ،يوفقنا للدعوة يف سبيله

 .إحسانهلم ب
 ..وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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 ٣..............عايل الشيخ صــالـــح بـن فـــــوزان الفـــوزانصورة من تقديم م
 ٤.........................تقديم معايل الشيخ صــالـــح بـن فـــــوزان الفـــوزان

 ٥............ صــالـــح بـن عبـــد اهللا الــدرويـــــشتقديم فضيلة الشيخ القايض
 ١٧.................................................................املـقــــدمــة

 ٢٤................................... تعاىلفضل الدعوة إىل اهللا: الفصل األول
 ٣٤...........................تعريف البدعة وخطرها وذم أهلها: الفصل الثاين

 ٤٦.................................أنواع البدعة وأحوال أهلها: الفصل الثالث
 ٧٩........................تكفري املخالفني ألهل السنة واجلامعة: الفصل الرابع

 ٩١.......................توبة املخالفني ألهل السنة واجلامعة: الفصل اخلامس
 ١٠٧..............فتاوى بعض أهل العلم يف دعوة املخالفني: الفصل السادس
 ١٢٧.............................وســـائل دعــــوة املخـالفــني: الفصل السابع

 ١٧٥....................................................................اخلامتة
 ١٧٩.........................................................فهرس املحتويات
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