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  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 
َلُه  ِإنَّ احلَْْمَد لِلَِّه َنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفسَنا من يهد اللَُّه َفَال ُمِضلَّ 

  .َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

  ﴿يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن﴾  

  ١٠٢:انال عمر  

هُ  َهــا َزْوَجَهــا َوبَــثَّ ِمنـْ َمــا ﴿يَــا أَيـَُّهــا النَّــاُس اتـَُّقــوْا رَبَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــم مِّــن نـَّْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَلــَق ِمنـْ

   ١:النساءيًبا﴾  رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء َواتـَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَقِ 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكـْم *﴿يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا

  ُذنُوَبُكْم َوَمن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما﴾

         ٧١-٧٠: األحزاب

َر اْهلَْدِي َهْدُي ُحمَمٍَّد َصلَّى اهللاُ َعَلْيهِ فَ  :َأمَّا بـَْعدُ   ِإنَّ َأْصَدَق احلَِْديِث ِكَتاُب اِهللا، َوَخيـْ

َوَعَلى آلِِه َوَسلََّم، َوَشرَّ اْألُُموِر ُحمَْدثَاتـَُها، وَُكلَّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ 

                                                  .َضالََلٍة ِيف النَّار

  َأمَّا بـَْعدُ 

َمتِيٍم الدَّارِيِّ إنَّ النَِّيبَّ َصلَّى فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف الصحيحني من حديث 

يُن النَِّصيَحُة قـُْلَنا ِلَمْن يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل ِللَِّه َوِلكِ ، اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َتاِبِه َوِلَرُسوِلِه الدِّ

  ١.َوِألَِئمَِّة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَِّتِهمْ 

                                                 
 والبخاري في صحيحه كتاب األحكام باب. ٥٦، ٥٥حديث . باب أن الدين النصيحة -انظر صحيح مسلم كتاب اإليمان  - ١

النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير ":"النهاية"قال العالمة ابن األثير في  .٧٢٠٤حديث . بطانة اإلمام وأهل مشورته

: الخلوص؛ يقال: في اللغة) النصح(وأصل . للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبِّر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها

هو التصديق : صحة االعتقاد في وحدانيته، وإخالص النية في عبادته، والنصحية لكتاِب اهللا: صيحة اهللاومعنى ن. نصحته، ونصحت له

أن يطيعهم في الحق، : ونصيحة األئمة. التصديق بنبوته ورسالته، واالنقياد لما أمر به ونهى عنه: ونصيحة رسوله. به والعمل بما فيه

   .واهللا أعلم". امة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهمونصيحة ع. وال يرى الخروج عليهم إذا جاروا
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  ***فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أن الدين كله نصيحة  

فهذه بعض أخطاء مجاعة التبليغ والدعوة فاملقدمة األوىل اليت ذكر�ا وبدأت �ا أن الدين  

  .النصيحة 

وكذا ذكر هذا العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا رمحه اهللا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  :ثانيا  

على شرحه صحيح البخاري وذكره أيضا الشيخ عبيد اجلابري لشرحه على السنة للمزين أن 

املخالف أميا خمالف يُنظر إليه من وجهني سواء كان املخالف خمالف خالفا كفريا أو بدعيا 

  .شرعية وهذا ذكره ابن القيم يف النونية أو فسقيا ينظر إليه نظرتني نظرة كونية ونظرة 

  .هي الرد على املخالف مبخالفته وهذا عليه اإلمجاع  :النظرة الشرعية 

  . أن تعلم أن اهللا لو شاء لكنت أيضا مثله  :النظرة الكونية 

انظر إىل أيب برزة وهذا يف  الشرعيةوترد على خمالفته بالنظرة  لكونيةإذا أنت ترمحه بالنظرة ا

حينما قتل األمري األزارقة اخلوارج ، ابن أيب شيبة وذكره أيضا األجري يف الشريعة  مصنف

فلما قتلهم وقف أبو زرعة أمامهم ونظر إليهم وجعل يقول كالب أهل النار قاهلا ثالثة 

ليس العجب أنه يقول كالب أهل النار وإمنا العجب يقول هذا وهو يبكي فجاءه رجل 

عل ما تفعل فقال له كانوا من أهل اإلسالم أي أنه حزن عليهم فقال له تقول ما تقول وتف

أ�م ما كانوا على املنهج األول ومع ذلك ما منعته هذه النظرة الكونية أن يقول كالب أهل 

نظرتني  نظرة  " فإذا مها نظران " ملا قال ابن القيم النار من هنا تفهم من كال النظرتني 

  .خمالفة طبق النظرتان يف احلياة العملية  شرعية ونظرة كونية فإذا رأيت أي

                                 

*****************************************  

****************************  
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  "جماعة التبليغ والدعوة "

  امسها مجاعة التبليغ والدعوة فهو اسم مكون من كلمتني تبليغ من البالغ وكذا من الدعوة 

}َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبينُ  { .هي البالغ : عوة والد
  وقال اهللا عز وجل   ٢

والبيان شيء أزيد من البالغ فهو  ٣}ادُْع ِإَلى َسِبْيِل رَبَِّك بِالِحْكَمِة َوالَمْوِعَظِة الَحَسَنِة {

  ٤.بالغ مع توضيح 

إذا قال كلمة فإمنا يُعذر إذا قال كفرا منها أهل العلم أن الرجل ومن هذه الكلمة يأخذ 

  . بدعته فسقا يعذر باجلهل فيبلغ احلق ويبني له 

قبل أن نعرف معىن هذه الكلمة عند هذه اجلماعة نسأل اهللا أن يهديهم نعرف أوال ما 

ومن هنا تعرف على املنهج األول "  الصحابة" معىن التبليغ عند أصحاب املنهج األول 

والتبليغ والدعوة ال بد أن تقوم على شرطني ومها تأيت بعد ذلك  تقيس وتزن كل كلمة

  .اإلخالص والمتابعة 

وتعبدت هللا فأنت لو عندك حسن نية ليس بكاف لو أنك أحسنت النية يف أي عبادة 

على غري السنة العبادة تكون باطلة ولو تعبدت هللا بغري حسن النية العبادة باطلة فال بد 

بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو {اهللا تعاىل قال نية وحسن املتابعة من كال الشرطني حسن ال

}ُمْحِسنٌ 
ْعُت َرُسوَل اللَِّه : قَالَ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َوَعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب  ٥ َصلَّى اللَُّه - مسَِ

                                                 
  ] ١٨: ١٦:سورة العنكبوت آية[  - ٢
 ]١٢٥: سورة النحل، اآلية[ -٣
، َلَقْد َعلََّمُكْم نَِبيُُّكْم ُكلَّ َشْيٍء َحتَّى اْلِخَراَءَة،  :قَاَل يـَُهوِديٌّ ِلَسْلَمانَ  « ١/٢٢٣في كتاب الطهارة من صحيحه : صحيح مسلم - ٤

  َأَجلْ : الَ قَ 
  ]١١٢:سورة البقرة آية [ - ٥
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هذا حسن النية ؛٦َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما نـََوى، ِإنََّما اْألَْعَماُل بِالنـِّيَّاتِ : "يـَُقولُ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َها قَاَلت "اإلخالص "   َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوَل اللَِّه قَاَل  :َوَعن َعاِئَشة َرِضي اهللا َعنـْ
ْؤِمِنَني َعاِئَشَة َرِضَي ِمْن َحِديِث أُمِّ اْلمُ  و ٧. »َمْن َعِمَل َعَمًال لَْيَس َعَلْيِه َأْمُرنَا فـَُهَو َردٌّ «

َها َقاَلتْ  ْعُت َرُسوَل اللَِّه : اللَُّه َعنـْ َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَا " :يـَُقولُ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -مسَِ

  هذه املتابعة  ٨"َهَذا َما َلْيَس ِمْنُه فـَُهَو َردٌّ 

ُلَوُهْم َأيـُُّهْم َأْحَسُن َعَمالً  ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرضِ {وقال اهللا تعاىل       ٩}زِيَنًة َلَها ِلَنبـْ

قال الفضيل والعمل األحسن ما كان خالصا وصوابا خالصا هللا وصوابا أي على السنة فإذا 

أميا عمل البد أن يقام على كال األمرين إذا قام على أمر واحد ومل يقم على الثاين هدم 

من حسن نة وأنا أفعل حسن نقول هذا لك ولكن البد فإن بعض الناس يقول أنا نييت حس

اإلتباع لو أن إنسان أحسن النية يف الزكاة وخرج غري املقدار الذي حده الشرع ال يقبل مع 

  ٠ اإلخالص والمتابعةأنه حسن النية أميا عمل ال بد أن يكون على الشرطني 

  حسن النية وحسن املتابعة رين الدعوة ال بد هلا من كال األم : في التبليغ والدعوة كلمتنا 

هذه أصول التبليغ والدعوة عند األمر  "اإلثبات والنفي " حسن املتابعة البد له من أمرين 

فالنيب أمر �ذا دعوت فينبغي أن متضي على الدعوة " ما كان عليه النيب وأصحابه " األول 

  آية وحديث قال تعاىل اليت أمر اهللا �ا نبيه واليت أمر النيب أصحابه وهي متمثلة يف 

                                                 
/ ٣"في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم؟ وغيرها، ومسلم " ٩/ ١"رواه البخاري  - ٦

  ."إنما األعمال بالنية: "في اإلمارة، باب قوله َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ " ١٩٠٧ح/ ١٥١٥
وأحمد ، ) ١٤(المقدمة : وابن ماجة، ) ٤٦٠٦(السنة : وأبو داود، ) ١٧١٨(األقضية : ومسلم، ) ٢٦٩٧(الصلح : البخاري - ٧

)٦/٢٧٠، ٦/٢٥٦، ٦/٢٤٠، ٦/١٨٠، ٦/١٤٦، ٦/٧٣. (  
م، باب النجش، في الصلح، باب إذا ما اصطلحوا على جور فالصلح مردود، وفي البيوع تعليقا بصيغة الجز " ٣٠١/ ٥"البخاري  - ٨

  .في األقضية، باب نقض األحكام الباطلة" ١٧١٨ح/ ١٣٤٣/ ٣"ومسلم 
  ]٧:آية  سورة الكهف[ - ٩
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ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعوا ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتـَّبَـَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما َأنَا ِمَن {

  هذا اإلخالص  :أَْدُعوا ِإَىل اللَّهِ  ١٠}اْلُمْشرِِكينَ 

وا بغري علم  وهذه البصرية بينها والبصرية هي العلم إذ كيف تدع٠هذا اإلتباع  :َعَلى َبِصريَةٍ 

َصلَّى اللَُّه  - قَاَل النَِّيبُّ النيب يف صحيح مسلم من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

َما بـََعَث اللَُّه ِمْن نَِبيٍّ إالَّ َكاَن َحق�ا َعَلْيِه َأْن َيُدلَّ أُمََّتُه َعَلى َخْيِر َما يـَْعَلُمُه "  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َهاُهْم َعْن َشرِّ َما يـَْعَلُمُه َلُهمْ  َلُهمْ                                                      ١١ َويـَنـْ

إذا الدعوة قائمة على "  هذا النفي" وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه هلم  "  هذا اإلثبات "

من  وحسن اإلتباع ال بد له٠أمرين حسن النية وحسن اإلتباع وذكرنا األدلة على ذلك 

أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم " وهذه دعوة األنبياء أمجعني "  اإلثبات والنفي" أمرين 

فهذه دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم من دعى على غري هذه الدعوة إذا هو  ال " اقتده 

يب يدعوا إىل اهللا وذكرنا أن الدعوة عبادة والعبادة ال بد هلا من شرطني النية واإلتباع  بينه الن

فإذا الذي هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر "  اإلثبات والنفي" عليه الصالة والسالم 

دعوت إىل فعل اخلري ومل تنهاهم عن فعل الشر إذا أنت ما دعوت كما دعى النيب عليه 

الصالة والسالم وال األنبياء السابقة وإذا جعلت دعوتك قائمة على النفي تنفي أخطاء 

 تعليم إذا هذه ليست دعوة ال بد إثبات ونفى هذا اإلثبات كيف هو ألن  بغري إثبات وال

   ٠يدعوا كما يدعوا النيب واألنبياءكثري من الناس يدعوا ولكن ال 

                                                 
  ]١٠٨آية : سورة يوسف  [ - ١٠
، سنن ابن ماجه )٤٢٤٨(، سنن أبو داود الفتن والمالحم )٤١٩١(، سنن النسائي البيعة )١٨٤٤(صحيح مسلم اإلمارة  - ١١

  ).١٩١/ ٢(بن حنبل ، مسند أحمد )٣٩٥٦(الفتن 

وكما أنك ال تجد مبتدعاً إال وهو متنقص للرسول صلى اهللا عليه وسلم، وإن زعم ): "١٠٢/ ١" (إغاثة اللهفان"قال ابن القيم في  

أنه معظم له بتلك البدعة فإن يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب، أو يزعم أنها هي السنة إن كان جاهالً مقلداً، وإن كان 

 ".تبصراً في بدعته فهو مشاق هللا ورسولهمس
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األنبياء والنيب عليه الصالة والسالم كانوا دعو�م قائمة وبينة وواضحة أ�ا يف توحيد العبادة 

د والطلبتـَْوِحيد اْلَقصْ " كما يقوله ابن القيم 
وهذا الذي فيه اخلصومة بني الناس " ١٢ 

ُرهُ {  قال اهللا تعاىل    هذا اإلثبات:اْعُبُدوا اهللاَ   ١٣}يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اَهللا َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

رُهُ    ٠ هذا النفي: َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

  ٠ هو التوحيد: أمر مبعروف وهو أعلى املعروف 

  ٠ هو الشرك: كرب منكر و�ي عن منكر وأ

إذا  من هنا تفهم إذا كنت على منرب إذا كنت يف حماضرة . إذا هذا ملخص دعوة الرسل 

كتبت يف كتاب إذا تكلمت بكلمة ال بد أن يكون بكال األمرين حسن النية مع حسن 

}ِألُْنِذرَُكْم ِبِه َوَمْن بـََلغَ {هي الدعوة هذا هو التبليغ  اإلتباع هذه
تبليغ وهذه هذا هو ال  ١٤

  ٠هي الدعوة عند األنبياء وبينها النيب عليه الصالة والسالم ومضى عليها الصحابة 

فكان التبليغ الذي رأيناه وملسناه ليس  "التبليغ والدعوة " مث جاءت هذه اجلماعة فقالت 

هو التبليغ الذي كان عليه النيب وأصحابه كما سنذكر وأنا عدة أخطاء تقف عند كل خطأ 

نبينه وينبغي عند ذكر اخلطأ مع ذكر الدليل على أنه خطأ إذا عرفته وإذا علمته إذا  منها و 

  ٠كنت متواضعا وجب عليك الرجوع ألن هذا هو التواضع 

                                                 
   حامد الفقي                 : هـ ت١٤٠٨دار الفكر، بيروت، األخيرة . ط) ٤٤٩/ ٣(مدارج السالكين : ابن القيم: انظر - ١٢

  صالح بن عبد العزيز آل الشيخ:قال الشيخ ) ١/١٥٤( إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل - : انظرو 

ثباتاً في هذا العلم الذي  - عز وجل  - أورثك اهللا  -شيئا َفَسلَّْمَت للدليل، وَسلَّْمَت لكالم أهل العلم، فَعِمْلَت بذلك إذا علمت  

) من عمل بما علم أورثه اهللا علم ما لم يعلم(َعِلْمَتُه وفهمًا ِلَما لم تعلم، كما قال بعض السلف عن عبد الواحد بن زيد قال وقد قال 

ًرا َلُهْم َوَأَشدَّ تـَْثِبيًتا{في سورة النساء  -قال اهللا عز وجل ) ٦/١٦٣( حلية األوليا   ] ٦٦:النساء[}َوَلْو أَنـَُّهْم فـََعُلوا َما يُوَعُظوَن بِِه َلَكاَن َخيـْ
   ].٥٩:آية  األعراف سورة [ - ١٣
  .]١٩: آية سورة األنعام[ - ١٤
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هو رد احلق : الكرب ٠ممن جاء به كما عرفه ابن القيم رمحه اهللا هو قبول احلق  :التواضع 

       "١٥ ُر َبَطُر اْلَحق َوَغْمُط النَّاسِ اْلِكبْـ " كما عرفه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

فإذا وجد فيك خصلة من كال األمرين ، احتقارهم : َغْمُط النَّاسِ . يعين رده : َبَطُر اْلَحق

ال َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي  "فهذا كرب والعياذ باهللا وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة مِ    فهو كبرية  "١٦ ْن ِكْبرقـَ

التواضع هو قبول احلق مما جاء به فتنظر إىل احلق وال تنظر إىل ممن جاء به صغري كان أم  ٠

ين و مما كان من مجاعة التبليغ ورجعوا يفهذه أمور وإمنا ذكر�ا مما وقع حتت ع، كبري 

إنه جواد كرمي وأميا  وهداهم اهللا إىل السنة ونسأل اهللا أن يرد كل من خالف السنة إىل السنة 

من   أمور أذكرها إما رأيتها بعيين ووقعت حتت يدي وإماكتاب وقع حتت يدي فهذه 

  ٠إخوة هداهم اهللا ورجعوا إىل السنة وهو اخلري كل اخلري  كتاب حتت يدي وإما من

  أن دعو�م قائمة على الربوبية ويسمى بتوحيد اإلثبات والصفات  :الخطأ األول 

وحيد العبادة فهو من نصيحة أهل السنة هلم ولكن يتكلموا فيه استثناء وإن تكلموا يف ت

  ٠وليس أصال حىت يقولون أننا نتكلم يف توحيد العبادة واجلواب على ذلك 

  .ليس هذا الغالب  :أوال 

فيه استثناء وجيعلون األصل يف كالمهم هو توحيد الربوبية وهذا خطأ إمنا يتكلمون  :ثانيا 

  وحيد العبادة الذي بُعثت به الرسل هذا هو األصل بل إن األصل هو ت

                                                 
ال َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي : "قَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم- َعِن النَِّبيِّ  -  عنهرضي اهللا- جزء من حديث َعْبِد اهللا ْبِن َمْسُعوٍد  - ١٥

ْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْبر ُر بََطُر ِإنَّ اهللا َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجمَ : "ِإنَّ الرَّجَل ُيِحبُّ َأْن َيُكوَن ثـَْوبُُه َحَسًنا َونـَْعُلُه َحَسَنة قَالَ : قَاَل رَُجلٌ " قـَ اَل اْلِكبـْ

  .١٩٩٨، كتاب البر، رقم ٣١٧/ ٤والترمذي . ٩١رقم " في اإليمان ٩٣/ ١أخرجه مسلم ". اْلَحق َوَغْمُط النَّاسِ 
 "في اإليمان ٩٣/ ١أخرجه مسلم  - ١٦
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ُرُه {  إىل عبادة اهللا " التوحيد " فدعوة الرسل  ١٧}َأِن اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

جل وعال ألن هذا هو الذي فيه اخلصومة فتوحيد الربوبية أن اهللا هو اخلالق الرازق احملي 

شركوا العرب يف مجلتهم وإن كان فيهم مذا كان يؤمن به املميت املدبر لشئون الكون ه

الدهرية فمشركوا العرب منهم  من كان ينكر اخلالق وهذه قلة كما قال اهللا تعاىل بعض 

َيا َنُمْوُت َوَنْحَيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهرُ {عنهم  نـْ وكانوا  ١٨}َوقَالوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ

َعُثنَّ {عث ينكرون الب َعُثوا ُقْل بـََلى َورَبِّي لَُتبـْ ويف مجلتهم   ١٩}َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن لَّن يـُبـْ

ولئن " مجلتهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية قال اهللا تعاىل . كانوا ينكرون توحيد العبادة 

َخَلَق السََّماَواِت  َوَلِئْن َسأَْلتَـُهْم َمنْ {وقال اهللا تعاىل" سئلتهم من خلقهم ليقولن اهللا 

كفروا ليس من توحيد . إذا ملاذا كفروا   ٢٠}َواْألَْرَض َليَـُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ 

ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن { الربوبية فكانوا يقولون أن اهللا اخلالق الرازق املدبر قال اهللا تعاىل

السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َوَمْن ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُيْخِرُج  السََّماِء َواْألَْرِض َأمَّْن َيْمِلكُ 

   ٢١}اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوَمْن يَُدبـُِّر اْألَْمَر َفَسيَـُقوُلوَن اللَُّه فـَُقْل َأَفَال تـَتـَُّقونَ 

                                                 
 ]٣٢: سورة المؤمنون آية[ - ١٧
 ]٢٤: سورة الجاثية آية[  - ١٨
  ]٧: آية التـََّغاُبنِ  سورة[ - ١٩
  ]٩: الزخرف آيةسورة  [ - ٢٠
وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب، لكن ال يحصل به الواجب، وال : قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا] ٣١: سورة يونس آية [- ٢١

يخلص بمجرده عن اإلشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي ال يغفره اهللا، بل ال بد أن يخلص هللا الدين، فال يعبد إال إياه، فيكون دينه 

و شيخ اإلسالم تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية الحراني، الفقيه المجتهد المفسر، كان ه" هللا

يتوقد ذكاًء وكان رأساً في الزهد والعلم والكرم والشجاعة، له تصانيف كثيرة سارت بها الركبان، وكان سيفاً على المبتدعة، عرف أقوال 

: له مؤلفات كثيرة منها) هـ ٧٢٨(محبوساً بقلعة دمشق سنة : ذلك ثم رد عليهم، وقد امتحن وأوذي مرات، توفي المتكلمين وبرع في

العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية لمحمد بن عبد : ينظر. درء التعارض، ومنهاج السنة، واقتضاء الصراط المستقيم

  ).٤٦٠ص (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ). ٨٣/ ٦(الذهب ، وشذرات )١٤٩٦/ ٤(الهادي، وتذكرة الحفاظ 
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"  َأَفَال تـَتـَُّقونَ " مإذاً كانوا يقولون اهللا رزقنا وهو الذي حييينا كانوا يقولون ذلك فقال اهللا هل

يعين كما أنكم تقرون �ذا يف توحيد الربوبية أيضا لزاما عليكم أن تفردوه يف توحيد 

وتوحيد الربوبية يُذكر يف القرآن كما قال ابن تيمية =  العبادة فالذي خلق هو الذي يُعبد

  ألمرين 

زمكم أن توحدوه يف كما أنكم تؤمنون بتوحيد الربوبية فيل،  إلزاما للمشركين: األول 

                                                                                  العبادة 

يَا َأيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم َوالَِّذْيَن ِمْن قـَْبِلُكْم { انظر قول اهللا تعاىل

تؤمنون بتوحيده وتوحدونه يف اخللق أيضا اعبدوه إذاً ذكر فكما أنكم  ٢٢}َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقْونَ 

  ٢٣.اخللق هنا وهو من توحيد الربوبية أفعال اهللا مع العباد ذكر إلزاما هلم 

                                                 
  ]٢١: سورة البقرة، اآلية  [ - ٢٢
  )١/٨( صالح آل الشيخ فى إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل:لشيخ اقاال - ٢٣

أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى  إّنك تأتي قوما(قد جاء في السنة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال في حديث معاذ  

فأهلَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه (، وجاء أيضا في قول الصحابي رضي اهللا عنه  )١٣٠(مسلم ) / ١٤٩٦(البخاري ) أْن يوحدوا اهللا

المعروفة في التلبية -في قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك  )٣٠٧٤(ابن ماجه ) / ٣٠٠٩(مسلم ) وسلم بالتوحيد

  .جاءت في السنة) التوحيد(، فإذاً كلمة ) فأهلَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتوحيد(، -أول الحج

  .ومعنى التوحيد كما ذكرنا جعل الشيء واحداً في اللغة، فتوحيد اهللا معناه أْن تجعل اهللا واحداً 

  .النصوص نفسه فيه فيما دلت عليه -عز وجل  - واِحْد فيما وحََّد اهللا 

  .والنصوص دلَّت على أنَّ اهللا واحٌد في ربوبيته، واحٌد في إلهيته، واحٌد في أسمائه وصفاته

  .فالتوحيد إذاً في الكتاب والسنة راجع إلى توحيد الربوبية، توحيد اإللهية، توحيد األسماء والصفات، وهذا على التقسيم المشهور

  :هو أنَّ توحيد اهللا ينقسم إلى قسمين؛ ينقسموَقَسَمُه بعض أهل العلم إلى تقسيٍم آخر و 

  .إلى توحيٍد في المعرفة واإلثبات -

  .وإلى توحيٍد في القصد والطلب -

له فيما أثبت لنفسه، وهذا هو ) اإلثبات(فعاله، وهذا هو الربوبية و  بأ –عز وجل  - في معرفة اهللا ) في المعرفة واإلثبات(وَعَنى بقوله 

الربوبية واأللوهية واألسماء : وتقسيم التوحيد إلى ثالثة أقسام. وهو توحيد اإللهية) في القصد والطلب(ه وقول. األسماء والصفات

  = والصفات جاء في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث واألثر، فجاء عند
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َما َلُكْم ال تـَْرُجوَن ِللَِّه َوقَاراً َوَقْد َخَلَقُكْم {قال اهللا تعاىل .  توقيرا لرب العالمين: الثاني 

  . لربوبية ذكر هنا إعظاما وتوقريا لرب العاملني فهذا توحيد ا ٢٤}َأْطَواراً 

يكون إىل توحيد  "الدعوة أصاال واستقالال"مع ذلك ذكر األمرين يكون تبعا ال استقالال 

ُرهُ {العبادة  هذا القرآن والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٥}اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

ًما ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب فـَْلَيُكْن َأوَُّل َما َتْدُعوُهْم إَلْيِه َشَهاَدَة َأْن َال إَلَه إنَّك تَْأِتي قـَوْ " ملعاذ 

ْلَيُكْن َأوَُّل َما َتْدُعوُهْم إَلْيِه " ويف رواية ملسلم  " إالَّ اللَّهُ    ٢٦ "أن يعبدوا اهللا فـَ

                                                                                                                                                                       

ابن عبد البر، وغيرهم من أهل  أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره من كتبه، وفي كالم ابن بطة، وفي كالم ابن منده، وفي كالم= 

العلم من أهل الحديث واألثر، خالفاً لمن زعم من المبتدعة أنَّ هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية، فهذا التقسيم قديم يعرفه من طالع  

  .كتب أهل العلم التي ذكرنا

  :إذا تقرر ذلك

  .ريك لهاعتقاد أنَّ اهللا واحٌد في أفعاله سبحانه ال ش: فمعنى توحيد الربوبية

  منها َخْلُقه سبحانه، ومنها َرْزقُُه وإحياؤه وإماتته وتدبيره لألمر وإغاثته للناس ونحو ذلك -عز وجل  -وأفعال اهللا 

  .يعني أنَّ توحيد الربوبية راجٌع إلى أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في الملكوت

فاإليمان بتوحيد الربوبية معناه أنَُّه إيماٌن بأنَّ اهللا وحده ال . ى توحيد الربوبيةفكل ما رََجع إلى السيادة والتصرف في الملكوت رجع إل

شريك له هو المتصرف في هذا الملكوت أْمَراً ونهياً، هو الخالق وحده، وهو الرَّزَاُق وحده، وهو المحيي المميت وحده، وهو النافع 

ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمْن السََّماِء { - عز وجل  -ر مفردات الربوبية، كما قال الضار وحده، وهو القابض الباسط وحده في ملكوته، إلى آخ

ُه فـَُقْل َأَفَال َحيِّ َوَمْن يَُدبـُِّر اْألَْمَر َفَسيَـُقوُلوَن اللَّ َواْألَْرِض َأمَّْن يَْمِلُك السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َوَمْن ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن اْلَميِِّت َوُيْخِرُج اْلَميَِّت ِمْن الْ 

  .، فأثبت أَنـَُّهم أقروا بالرُّبُوبِيَّة، وأْنَكَر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به وتـَْرَك توحيد اإللهية] ٣١:يونس[} تـَتـَُّقونَ 

  .هو توحيد اهللا بأفعال العبيد: وتوحيد اإللهية

خضوعه ومحبته ورجائه، وأنواع عبادته من صالته وزكاته في إنابته و  -عز وجل  -التوحيد في القصد والطلب؛ بأن يـُْفرَِد العبد ربه 

   .وصيامه ودعائه وذبحه ونذره إلى آخر أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد اإللهية
 ]١٤ - ١سورة نوح، اآليات [ - ٢٤
 ]١١: سورة التوبة اآلية[ - ٢٥
 ، كلهم من)٦٢٥(، والترمذي )١٥٨٤(اود ، وأبو د)١٩(وفي غير موضع، ومسلم ) ١٣٩٥(رواه البخاري : حديث صحيح - ٢٦

  )).شهادة أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا((بدًال من )) عبادة اهللا: ((بلفظ). ١٩(ومسلم  .حديث ابن عباس رضي اهللا عنه
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إذا النيب ، ال معبود حبق إال اهللا : ومعىن ال إله إال اهللا  " َأْن يـَُوحُِّدوا اهللاَ " ويف رواية ثالثة 

ْلَيُكْن َأوَُّل َما َتْدُعوُهْم إَلْيِه " عليه الصالة والسالم أمر معاذ            " توحيد العبادة " فـَ

فَِإَذا َعَرُفوا اللََّه، فََأْخِبْرُهْم َأنَّ اللََّه َقْد فـََرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت ِفي يـَْوِمِهْم « 

َلِتِهْم، فَِإَذا فـََعُلوا، فََأْخِبْرُهْم َأنَّ اللََّه فـََرَض َعَلْيِهْم زََكاًة ِمْن َأْمَواِلِهْم َوتـَُردُّ َعَلى َوَليْـ 

ُهْم َوتـََوقَّ َكَراِئَم َأْمَواِل النَّاسِ    ٢٧»فـَُقَراِئِهْم، فَِإَذا َأطَاُعوا ِبَها، َفُخْذ ِمنـْ

بية أل�م يؤمنون بذلك ليس هذا موطن النزاع انظر إىل احلديث ما ذكر فيه توحيد الربو ،  

إذا اخلطأ األول أن دعو�م أصالة إىل توحيد الربوبية أن اهللا خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا 

ليست دعوة األنبياء وإن دعوا إىل توحيد العبادة فإمنا يذكرونه استثناء مرور الكرام هذه هي 

ل الدعوة حتوم حول هذا حول توحيد العبادة وال جيعلونه أصالة وهذا خطأ فإن الدعوة ك

يَابـَُنيَّ َال ُتْشِرْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم  { وانظر إىل لقمان ملا جاء يدعوا ابنه قال

  ٠إذا الدعوة قائمة على هذا األمر  ٢٨}َعِظيمٌ 

  .أال وهي األمارة : الخطأ الثاني 

يف الدين وإال فأتونا على منهج السلف  هذا أمر مبتدعأن جيعل لكل مجاعة أمري لكل 

الصاحل يف القرون املفضلة من فعل هذا إمنا كلهم كانوا ينطوون حتت أمري واحد وهو األمري 

فَاْلَزْم َجَماَعَة اْلُمْسِلِميَن، " العام لذلك هنا النيب عليه الصالة والسالم بني حلذيفة قال 

يكون لكل  أما أن باالضطرارتيار سواء كان ويل سواء كان ويل باألخ =واحد ٢٩ "َوِإَماَمُهمْ 

                                                 
   )١٣٠(مسلم ) / ١٤٩٦(البخاري  - ٢٧
  ]١٣: سورة لقمان اآلية[ - ٢٨
. من طريق الوليد بن مسلم، بهذا اإلسناد) ٥١) (١٨٤٧(، ومسلم )٧٠٨٤(و ) ٣٦٠٦(وأخرجه البخاري . إسناده صحيح - ٢٩

ثَِني َعْبُد الرَّْحَمِن اْبُن يَزِيَد ْبِن َجابِ ). ٢٣٢٨٢" (مسند أحمد"وانظر  ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد، َحدَّ ٍر، َحدَّثَِني َحدَّ

ثَِني أَبُو ِإْدرِيَس اْلَخْوَالِنيُّ ُبْسُر ْبُن ُعبَـْيِد اللَّ    =  ِه، َحدَّ
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فنقول ، مجاعة أمري فهذا غري موجود وإال فأتونا مبثال واحد فقط فإن قيل أن هذا املصلحة 

املصلحة كل املصلحة يف اتباع من سلف واملفسدة كل املفسدة يف اتباع من خلف هذه 

    .شبهة 

ِإَذا ُكْنُتْم َثَالثًَة ِفي َسَفٍر " ة والسالم قال إن قالوا إن النيب عليه الصال :الشبهة الثانية 

  ٣٠" فََأمُِّروا َعَلْيُكْم َأَحدَُكمْ 

أن هذا يف السفر وقياس أحكام السفر على احلضر قياس باطل وقياس مع  :نقول أوال  

ام أخرى والنيب عليه الصالة والسالم بني أن كألن السفر له أحكام واحلضر له أح.الفارق 

  . م يف السفر هذا احلك

أن الذي قال هذا هو اإلمام فالنيب عليه الصالة والسالم هو الذي أذن  :الجواب الثاني 

فيما يسمى بوزارة األوقاف فيقول اإلمام ألحد الناس : مثال . العام فإذا أذن اإلمام  

ففرق بني أن يضع اإلمام رجال ما وفرق أن يقوم . فليقوم عليها فالن فهو الذي وضع 

 ما ويكون أمريا استقالال فارق بينهم فالذي قال هو اإلمام هو النيب عليه الصالة رجال

 والسالم إذا هذا أمر مقيد وال جيوز إطالق املقيد كما ال جيوز تقييد املطلق ونص الشيخ

                                                                                                                                                                       

َفَة ْبَن اْلَيَماِن يـَُقولُ =   َها : "- َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  - قَاَل َرُسوُل اللَِّه : إنَُّه َسِمَع ُحَذيـْ َيُكوُن ُدَعاٌة َعَلى أَبـَْواِب َجَهنََّم، َمْن َأَجابـَُهْم ِإلَيـْ

: َفَما تَْأُمُرِني ِإْن َأْدرََكِني َذِلَك؟ قَالَ : قـُْلتُ " ُهْم قـَْوٌم ِمْن ِجْلَدتَِنا، يـََتَكلَُّموَن بِأَْلِسَنِتَنا:"قَالَ . يَا َرُسوَل اللَِّه، ِصْفُهْم لََنا: تُ قـُلْ . َقَذُفوُه ِفيَها

فَاْعَتِزْل تِْلَك اْلِفَرَق ُكلََّها، َوَلْو َأْن تـََعضَّ بَِأْصِل : قال! اَعٌة َوَال ِإَمامٌ فَِإْن َلْم َيُكْن َلُهْم َجمَ : قلت". فَاْلَزْم َجَماَعَة اْلُمْسِلِميَن َوِإَماَمُهمْ "

 "َشَجَرٍة َحتَّى يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َكَذِلكَ 
  )٦٥١/ ٢)) (قمسند الفارو . ((قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. َرَواُه الطَّبَـَراِنيُّ َورَِجالُُه رَِجاُل الصَِّحيحِ  - ٣٠

  .للذهبي) ٣٧٨/ ٣)) (ميزان االعتدال: ((، وينظر)١٥١/ ٢)) (العلل((
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ابن عثيمني رمحه اهللا على أن هذه بدعة كما يف شرحه على صحيح البخاري وجه له سؤال 

  .مثقل هذا 

  .اليت يف اجلهاد وأن ينزلوها على اخلروج االستدالل باآليات  :لثالث الخطأ ا

إنزال آيات اجلهاد على اخلروج هذا راوءولو  ٣١}…َوَلْو َأرَاُدوا اْلُخُروَج َألََعدُّوا َلُه ُعدَّةً {

بل إن هناك أمرآة من التبليغيات كانت تعطي حماضرة للنساء وهذا حدثين به بعض . خطأ 

إىل السنة  قالت هذه املرآة إن النيب صلى اهللا عليه  عهذه اجلماعة ورجزوجات أخ ترك 

٣٢ »َمْن َجهََّز َغازِيًا فـََقْد َغَزا«وسلم يقول 
أنيت ملا جتهزي شنطة زوجك وتضعي فيها  

فانك بذلك جهزيت غازي فكأنك غزويت " مالبس زوجك واألكل والشرب إىل غري ذلك 

  ٠٣٣ال تطلق إال على اجلهاد مع املشركني  فهذا حتريف للنصوص ألن الغزو كلمة

بل إن  .وسنة ونصف -وسنة  -شهور ٤أيام  ٣حتديد أيام للخروج  :الخطأ الرابع 

يقول حتديد اخلروج ليس له  " لسان الدعوة والتبليغ حممد عمر بلمبوري" صاحب كتاب 

                                                 
  .]٤٦: سورة التوبة، اآلية[ - ٣١
ومسلم في اإلمارة، باب فضل إعانة الغازي في ). ٢٨٤٣( ٨٥/ ٦: أخرجه البخارّي في الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا -٣٢

والترمذي في فضائل الجهاد، ). ٢٥٠٩( ١٢/ ٣: لجهاد، باب ما يجزئ من الغزو، وأبو داود في ا)١٨٩٥( ١٥٠٦/ ٣: سبيل اهللا

 ٣٥٣/ ٦: ، والنسائي في الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا)١٦٣٠( -) ١٦٢٧( ١٤٥/ ٤: باب ما جاء في فضل من جهز غازيًا

)٣١٨٠(  
مبيًنا هذا النوع عند حديثه عن فقه وفوائد . ٥٥٩، ٥٨٨/ ٣: فى زاد المعاد في هدى خير العباد قال اإلمام ابن قيم الجوزية - ٣٣

 ،وجوب الجهاد بالمال، كما يجب بالنفس، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الصواب اّلذي ال ريب فيه: ومنها: "غزوة تبوك

لنفس في كّل موضع، ِإالَّ فإن األمر بالجهاد بالمال شقيق األمر بالجهاد بالنفس في القرآن، وقرينه، بل جاء مقدًما على الجهاد با

صّلى اهللا  -موضًعا واحًدا، وهذا يدلُّ على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس، وال ريب أنّه أحد الجهادين، كما قال الّنبّي 

دن ِإالَّ ببذله، ، فيجب على القادر عليه، كما يجب على القادر بالبدن، وال يتم الجهاد بالب)من جهز غازيًا فقد غزا: (-عليه وسلم 

  ....وال ينتصر ِإالَّ بالعدد والُعدد، فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه، أن يمد بالمال والعدة 
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ن النيب صلى فهو الذي قال هذا فإذاً ليس بسنة ع ٣٤سنة عن النيب عليه الصالة والسالم 

ن قال قائل إنكم حتددون أيضا يوم كذا ويوم كذا للدروس اجلواب عن فإاهللا عليه وسلم 

  .هذا من وجهني 

فرق بني احلكم تبعا وبني احلكم  يثبت تبعا مالم يثبت استقالالأنه : الوجه األول

استقالال يعين انظر مثال النيب عليه الصالة والسالم حرم بيع حبل احلبلة 
٣٥

  

 بيع حبل احلبلة بقرة أو جاموسة عشر حامل يعين جاء أحد وقال لك أنا الذي معىن

أشرتي مثل هذا احلمل أول ما ينزل بتاعي أنا وأعطاه الفلوس فهذا مل خيرج إىل الدنيا 

حكم البيع باطل باإلمجاع باطل ألنه بيع غرر بيع جهالة هل تعلم أنه سيخرج سامل غري 

يه جهالة هذا إذا كان البيع استقالال لشراء هذا احلبل مشوه األعضاء صحيح التعرف ف

أشرتي هذه البقرة اليت هي عشر أشرتي هذه البقرة بداخلها حكم لكن لو جاء لك وقال 

  . البيع صحيح باإلمجاع ألنه قصد شراء استقالال ودخل احلبل تبعا 

كما يف حديث ي  يزه ٣٦مثال آخر النيب عليه الصالة والسالم �ى عن بيع الثمر حىت يشتد

    ٠٠٠٠٠ال بد أن يكون الثمر موجود زاهي و�ى عن بيع الثمر حىت يشتد إذا  أنس

                                                 
  ١٢٥لسان الدعوة والتبليغ محمد عمر بلمبوري ص - ٣٤
/ ٧، والنسائي )٣٣٨١(و ) ٣٣٨٠(، وأبو داود )١٥١٤(، ومسلم )٣٨٤٣(و ) ٢٢٥٦(و ) ٢١٤٣(أخرجه البخاري  - ٣٥

  .من طريق نافع، عن ابن عمر ٢٩٤ -  ٢٩٣و  ٢٩٣

َج النَّاَقُة ثُمَّ قَاَل َكاَن َأْهُل اْلَجاِهِليَِّة يـََتَبايـَُعوَن َلْحَم اْلَجُزوِر ِإَلى َحَبِل اْلَحبَـَلِة َوَحَبُل اْلَحبَـَلِة َأْن تـُْنتَ  -رضي اهللا عنهما  - َعْن اْبِن ُعَمَر  

ِمْثَل ظََلَمة ، َواْلَحبَـَلَة َجْمع َحاِبل ، َمْصَدُر َحِبَلْت َتْحَبُل َحَبًال : اْلَحبَـَلة -َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اُهْم َرُسوُل اِهللا َتْحِمَل الَِّتي نُِتَجْت فـَنَـهَ 

  .وََكَتَبة وََكاِتب َواْلَهاء ِفيِه لِْلُمَباَلَغةِ ، َوظَاِلم 

ُهَو بـَْيُع َوَلد نَِتاج الدَّابَِّة، َواْلَمْنُع : َوبِِه َجَزَم التـِّْرِمِذيّ ، َمد َوِإْسَحاق َواْبن َحِبيب اْلَماِلِكّي َوَأْكَثر َأْهل اللَُّغِة قَاَل أَبُو ُعبَـْيَدة َوأَبُو ُعبَـْيد َوَأحْ 

ُر َمْقُدوٍر َعَلى َتْسِليِمِه    ) ٤٧٢ص /  ٦ج (فتح الباري . ِفي بـُُيوع اْلَغَرر فـََيْدُخلُ ، ِفي َهَذا ِمْن ِجَهة أَنَُّه بـَْيٌع َمْعُدوٌم َوَمْجُهوٌل َوَغيـْ
ثـََنا أَبُو اْلَولِيِد، َعْن َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن ُحَمْيٍد، َعْن أََنسٍ  - ٣٦ ، َحدَّ ثـََنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى َعْن : "َحدَّ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن ، " ى َيْسَودَّ، َوَعْن بـَْيِع اْلَحبِّ َحتَّى َيْشَتدَّ بـَْيِع اْلِعَنِب َحتَّ 

  =.هو ابن موسى األشيب: حسن. سلمة، فمن رجال مسلم
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بتاعي  يطلع الليدي اجلنينة دي بتعتك دي الطرح  فيأيت أحد الناس ويقول لك الشجرة 

ال تبعه ألحد وأصال ليس يف شيء طلع ويعطيه الفلوس فهذا بيع معدوم ما يف شيء 

يبقى النيب عليه الصالة والسالم �ى عن بيع الثمر حىت يزهى طيب لو  موجود أصال انتبه

أن هناك خنلة وهذه النخلة مل خيرج الثمر هلا بعد إمنا حصل تلقيح فقط الرجل لقح النخلة 

وجاء إنسان ليشرتي النخلة فهل جيوز بيع النخلة مبا فيها ومل خيرج الثمر بعد نعم جيوز ألن 

تشرتي الثمر هذه اليت مل لمث هذا التلقيح دخل تبعا لو أنك ذهبت النخلة اشرتيتها أصالة 

  . . .ما مل استقالال خترج بعد وإمنا هي لقحت فقط ال جيوز البيع فيثبت تبعا 

ففرق بني الدعوة أصالة إىل العلم الشرعي ودخل التوقيت تبعا وفرق بني أن جتعل التوقيت 

  .دة والتوحيد تبعا أصالة وجتعل الدعوة اليت هي على غري العبا

التحديد أصالة وتدخل الدعوة تبعا وفرق بني الدعوة أصالة ويدخل التحديد تبعا  ففرق بني

نريد أن نشرح كتاب التوحيد نضع يوما لشرحه إذا دخل التحديد تبعا ولكن األصل هو 

مر التعليم إىل توحيد العبادة وهذا خبالف ما يفعلونه إمنا األصل هو العدد بدليل أن األ

  .مقيد بعدة أمور إما ثالثة أيام وإما أربعة أشهر وإما عام فالتحديد جاء قصدا 

أن هذه الدعوة اليت بني النيب عليه الصالة ، أنه فرق بني الدعوة والدعوة  :الوجه الثاني 

َتُه َعَلى َخْيِر َما يـَْعَلُمُه َما بـََعَث اللَُّه ِمْن نَِبيٍّ إالَّ َكاَن َحق�ا َعَلْيِه َأْن َيُدلَّ أُمَّ " والسالم فيها 

َهاُهْم َعْن َشرِّ َما يـَْعَلُمُه َلُهمْ  ويف صحيح البخاري يف كتاب العلم أ�م قالوا ٣٧ َلُهْم َويـَنـْ

                                                                                                                                                                       

، وأبو ٧/١١٦ى شيبة وأخرجه ابن أب. من طريق حسن بن موسى، بهذا اإلسناد ٥/٣٠٣، والبيهقي ٤٨-٣/٤٧وأخرجه الدارقطني =

) ٤٩٩٣(، وابن حبان ٤/٢٤، والطحاوي ) ٣٧٤٤(، وأبو يعلى ) ١٢٢٨(، والترمذي ) ٢٢١٧(، وابن ماجه ) ٣٣٧١(داود 

حسن غريب، وصححه : وقال الترمذي. من طرق عن حماد بن سلمة، به) ٢٠٨٢(، والبغوي ٥/٣٠٣، والبيهقي ٢/١٩والحاكم 

  صحيح]: قال األلباني. [بيالحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذه
 ٧سبق تخريجه انظر ص  - ٣٧
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نريد أن حتدثنا يوم تعظنا يوما والوعظ يف اللغة أعم وأمشل من املوعظة يف " ألبن مسعود 

يراد �ا ترقيق القلوب وإمنا هي لغة يقصد العرف فالوعظ يف العرف كلمة إذا أطلقت إمنا 

َفَمْن َجاَءُه {قيدة واألمر والنهي قال اهللا تعاىل صد به العمن كلمة الوعظ كل الدين فيق

َلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَّهِ  تَـَهى فـَ فهذا أمر برتك الربا ففرق بني  ٣٨}َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانـْ

  .القصد وبني التبع 

  .عقد الوالء والبراء على الجماعة : طأ الخامس الخ

وهذا إن مل يكن بلسان املقال فهو يكون بلسان احلال وهذا جتده حىت عند مساع هذه 

األخطاء فإذا رددت مساع اخلطأ قبل أن تعرف هذا عقد والء وبراء على اجلماعة وهذه هي 

هذا الشيء قد يكون ، يء احلزبية اليت �ى اهللا عنها وهي عقد الوالء والرباء على ش

شخصا قد يكون نفسك قد يكون مجاعتك وال جيوز عقد الوالء والرباء على أمري أو على 

مجاعة هذا حرام بل إن الوالء والرباء هو احلب والنصرة وحمبتك تكون هللا والنصرة تكون 

لفة لدين اهللا أن تتربء من كل خما: وكذا الرباء ، لدين اهللا ولسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

كفرية أو بدعية أو فسقية وتتربء من فاعلها وإن كان حبيبا قريبا وتقبل احلق وإن كان من 

بغيضا بعيدا إذا أنت تزن الناس مبيزان الكتاب والسنة أما أن يعقد الوالء والرباء على 

اجلماعة هذا غري صحيح هذا حرام وإن قلت أنا ال أقول ذلك نقول لك لسان احلال 

أبلغ من لسان املقال وإال فلماذا تردوا الكالم وتردوا النصيحة وملاذا تأبون من عرض  يكون

  . األخطاء وبيان األخطاء بالكتاب والسنة 

  

  

                                                 
  .]٢٧٥: سورة البقرة، اآلية[ - ٣٨
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  .هجر العلم الشرعي : الخطأ السادس 

 فَاْعَلْم َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َواْستَـْغِفرْ {اهللا عز وجل قال لنبيه عليه الصالة والسالم 

  ٠٠وهذه اآلية من باب اخلاص املراد به العام ٣٩}ِلَذْنِبكَ 

عندك عام يراد به اخلاص وخاص يراد به العام أن األمة ختاطب يف شخص النيب عليه 

العلم إىل ال إله فَاْعَلْم َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه الصالة والسالم إذا البد من العلم وليس أي علم 

َطْلُب اْلِعْلِم " ليها بتعريف العبودية والنيب عليه الصالة والسالم قال إال اهللا والدعوة إ

وجب التعلم على  ينبغي التعلم " على كل مسلم أي واجب  ٤٠" َفرِيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ 

  .كل مسلم 

  . الخطأ السابع اعتقادهم أن الخروج والجهد فيه هو الذي يأتي بالعلم 

عة التبليغ والدعوة يف بلدة ما قاهلا يل مباشرة قال يل أنا ربنا وقد مسعت هذا من كبري مجا

فكان جوايب له إن  ٤١}َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما{يعلمين من لدنه كما علم اخلضر من لدنه 

الذي أخربنا أنه علم اخلضر من لدنه هو اهللا فمن الذي أخربنا أنه علمك من لدنه علما 

نرتك صحيح البخاري  ية وهذه الكلمة هدم للدين كله إذاوفوهذا أصل من أصول الص

ونرتك هذه األمور  حابة سنن وكتب االعتقاد وإذا نرتك الصوصحيح مسلم وأصحاب ال

                                                 
  ]١٩: سورة محمد آية[ - ٣٩
 

، وقاضي )١٨) (١٧) (١٦) (١٥(» جامع بيان العلم«، وابن عبد البر في )٢٥٧/ ٣(» الكامل«أخرجه ابن عدي في  - ٤٠

  ).١٩٣(ويأتي . بهمن طريق ثابت البناني ) ١٢٦(» مشيخته«المارستان في 

لأللباني » تخريج مشكلة الفقر«و ). ٣٠(إلى ) ١٥(» جامع بيان العلم«وانظر ). ٢٢٤(وله عن أنس طرق عند ابن ماجه أحدها 

َصِحيح التـَّْرِغيِب ذكره ابن المنذر في  .حيث صححه بمجموع طرقه وشواهده. لأللباني) ٣٩١٤(وفي صحيح الجامع ) ٨٦(

  العالمة األلبانيوصححه : َوالتـَّْرِهيب
  ]٦٥:سورة الكهف آية[ - ٤١
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كلها بل نرتك السنة كلها بل نرتك القرآن ألن اهللا عز وجل سيعلمنا من لدنه علما واهللا 

   يث النيب عليه الصالة والسالم قال انظر هلذا احلد. يلهمين العلم اهللا حيدثين بالعلم 

َلُكْم ِمَن األُمِم نَاٌس محدَّثوَن، فَإْن َيُك في أُمَّتي َأَحٌد، فإنَُّه ُعَمرُ "    ٤٢"َلَقْد َكان ِفيما قـَبـْ

  

إذا " فَإْن َيُك في أُمَّتي " هذا احلديث حجة عليكم ألن النيب عليه الصالة والسالم يقول 

أنين أهلمت   اإلهلاميف فهو عمر فهذه خاصية بعمر أما مسألة  ليس يف أميت حمدثون إذا لو

وهات يل  ٤٣"وأنا ألهمت كذبكمن قال لي أنا ألهمت كذا قلت له "كذا قال ابن حزم 

فمسألة أن كثرت اخلروج تأيت �ذا العلم هذا لو كان اخلروج يف . دليل بكذب إهلامي 

َلْوَال نـََفَر ِمْن ُكلِّ { آخر سورة التوبةطلب العلم هذا يأيت بعلم كما قال اهللا عز وجل يف  فـَ

يِن  ُهْم طَائَِفٌة ِلَيتَـَفقَُّهوا ِفي الدِّ   .إذا نفر خرجوا ملاذا ليتفقهوا يف الدين  ٤٤}ِفْرَقٍة ِمنـْ

  .منعهم السؤال لغير اهللا على اإلطالق : الخطأ الثامن 

كي نأكل فشاف واحد يقول لآلخر شوف لنا حمل بقالة لاثنني منهم كانوا ماشيني واحد 

فقال نسأل هذا فقال له اآلخر ال تسأل إال اهللا هذا خطأ ألنه جيوز سؤال احلي القادر 

وكانوا يف جلسة أخ يقول له ناولين العيش اللي جنبك قال له . احلاضر يف شيء يستطيعه 

الم قال نيب عليه الصالة والساتق اهللا ال تقل ناولين بل خذه أنت وال تستعني إال باهللا وال

»نَاِولِيِني اْلُخْمَرَة ِمَن اْلَمْسِجدِ «شة لعائ
٤٥   

                                                 
  ).٢٣) (٢٣٩٨( ١١٥/ ٧مسلم من رواية عائشة : وأخرجه). ٣٤٦٩( ٢١١/ ٤البخاري من رواية أَبي هريرة : أخرجه - ٤٢
  "األحكام "  - ٤٣
   ]١٢٢: سورة التوبة، اآلية[ - ٤٤
  .هو الفضل بن دكين: أبو نعيم. ثقات رجال الشيخينإسناده صحيح على شرط مسلم، ثابت بن عبيد من رجاله، وبقية رجاله  - ٤٥

  .من طريقين عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، بهذا اإلسناد ١٨٩/  ١" السنن"، والبيهقي في ) ١٢) (٢٩٨(وأخرجه مسلم 
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 ٤٦}فَاْستَـَغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فـَوََكَزُه ُموَسى{وقال اهللا تعاىل 

   فاستغاث بقادر حاضر حي مستطيع جائز وهذا خطأ عقدي 

الم في السياسة والخالفات الفقهية قولهم في الدعوة ال يجوز الك: الخطأ التاسع 

  .وهذا في يدي كل تبليغي ، وأمراض األمة هذا قاله صاحب زاد الداعي 

الكالم وال تقصد بالسياسة الشرعية اليت صنف إذا تقصد بالسياسات املوجود األن من 

  .فيها أهل العلم كتبا وما هي السياسة الشرعية 

           األمة بغري خمالفة كتاب وال سنة  هي إدارة شئون :تعريف السياسة الشرعية 

  .أي يسوسهم فهذه ينبغي أن يتكلم فيها ألن هذه أمور يف الدين 

قال عبد اهللا بن املبارك من مل يعرف اخلالفات فال يتكلم يف الفقه  :الخالفات الفقهية 

لفقه هو علم وا" جامع بيان العلم وفضله " ومل تشم أنفه الفقه كما ذكره ابن عبد الرب يف 

  ٤٧.احلالل واحلرام وهذا أصل من أصول العلم كما قال ابن القيم 

َيانِ ... َوالِعْلُم َأْقَساٌم َثالث َماَلَها    ِمن رَاِبٍع َوالَحُق ُذْو تِبـْ

  وََكَذِلَك اَألْسَماُء ِللَّرحمنِ ... ِعْلٌم بَِأْوَصاِف اِإللِه وِفْعِلِه 

ُنُه َواَألْمُر والنـَّْهُي الِذي ُهو دِ    َوَجَزاُؤُه يـَْوَم الَمَعاِد الثَّاِني... يـْ

  .هذه األوصاف : ِعْلٌم بَِأْوَصاِف اِإللهِ 

  .هذه أفعال اهللا عز وجل :  وِفْعِلهِ 

                                                 
 ]١٥: سورة القصص، اآلية[ - ٤٦
  ).٤٢٥٥ -  ٤٢٥٣(ألبيات ا) المتن المفرد ٢٢٥ص (الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية  - ٤٧
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  .هذه هي أمساء اهللا تعاىل وصفاته : وََكَذِلَك اَألْسَماُء ِللَّرحمنِ 

  . افعل وال تفعل . هذا هو الفقه : َواَألْمُر والنـَّْهيُ 

ُنهُ  الِذي   . مات العبد القرب البعث سؤال امللكني احلشر النشور احلوض الصراط : ُهو ِديـْ

   هذه أصول العلم أما أن يقال ال تتكلم يف الفقه هذا خطأ: َوَجَزاُؤُه يـَْوَم الَمَعاِد الثَّاِني

  

نزن هذا مبا دعى به النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه األحاديث كلها اليت وصلت  :سؤال

 إالَّ َما بـََعَث اللَُّه ِمْن نَِبيٍّ " ا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتكلم يف ماذا افعل وال تفعلإلين

َهاُهْم َعْن َشرِّ   "٤٨ َما يـَْعَلُمُه َلُهمْ َكاَن َحق�ا َعَلْيِه َأْن َيُدلَّ أُمََّتُه َعَلى َخْيِر َما يـَْعَلُمُه َلُهْم َويـَنـْ

هذه األمور اخلالفات الفقهية هذا غري صحيح ألن هذا ومسألة ا نتكلم يف اخلالفات و 

والسالم الدين وكذا أمراض األمة وال نتكلم يف أمراض األمة وهل النيب عليه الصالة 

واألنبياء مجيعا حينما بعثوا هل ما كانوا يتكلمون يف أكرب مرض وهو الكفر والشرك ولو أن 

ائمة على شفاء األمراض مرض ترك املريض على مرضه ملات املريض بل إن دعوتك ق

الشرك مرض البدعة أنت قائم على أن تشفي األمة فإن قلت إن الكالم يف هذا األمر 

 ٤٩"َوُمَحمٌَّد فـَرََّق بـَْيَن النَّاسِ " قالت املالئكة " يفرق فنقول نعم يف صحيح البخاري 
                                                 

  ٧سبق تخريجه انظر ص  - ٤٨
 -صلى اللَّه عليه وسلم-، باب االقتداء بسنن رسول اللَّه )٩٦(، كتاب االعتصام ٢٤٩/ ١٣البخاري في الصحيح : أخرجه - ٤٩

كذا قاله ] َرقٌ فَـ [، ومخًفا على المصدر ]فـَرَّقَ [روي مشدًدا على صيغة الفعل : ومحمد فرق بين الناس). ٧٢٨١(، الحديث )٢(

/ ١القاري، المرقاة (مصدر وصف به للمبالغة، أي فارق بين المؤمن والكافر والصالح والفاسق : وقال السيد جمال الدين. الطيبي

ِإنَُّه نَائٌِم، َوقَاَل : َو نَائٌِم، فـََقاَل بـَْعُضُهْم لِبَـْعضٍ َجاَءِت اْلَمَالِئَكُة ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوهُ : " َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَِّه قَالَ ).١٨١

َل َمْن َأَجاَب الدَّاِعَي َدخَ : ِإنَّ َمثـََلُه َكَمَثِل رَُجٍل بـََنى َدارًا َفَجَعَل ِفيَها َمْأُدبًَة َوبـََعَث َداِعًيا: ِإنَّ اْلَعْيَن نَائَِمٌة َواْلَقْلَب يـَْقظَاُن، فـََقاُلوا: بـَْعُضُهمْ 

ِإنَُّه نَاِئٌم، : َأوُِّلوا َأْن يـَْفَقَهَها، فـََقاَل بـَْعُضُهمْ : ، فـََقاُلواالدَّاَر َوَأَكَل ِمَن اْلَمْأُدبَِة، َوَمْن َلْم ُيِجِب الدَّاِعَي َلْم يَْدُخِل الدَّاَر َوَلْم يَْأُكْل ِمَن اْلَمْأُدبَةِ 

فَالدَّاُر اْلَجنَُّة  َوالدَّاِعي ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَمْن َأطَاَع ُمَحمًَّدا فـََقْد َأطَاَع : َقْلُب يـَْقظَاُن، قَاُلواِإنَّ اْلَعْيَن نَائَِمٌة َوالْ : َوقَاَل بـَْعُضُهمْ 

  "اللََّه، َوَمْن َعَصى ُمَحمًَّدا فـََقْد َعَصى اللََّه َوُمَحمٌَّد فـَْرٌق بـَْيَن النَّاِس 

 



٢٣ 
 

م يفرق بني احلق والقرءان امسه فرقان فيفرق بني احلق والباطل والنيب عليه الصالة والسال

  ."والباطل 

العلماء " قولهم ال ندعوا أربعة وهذا أيضا في كتاب زاد الداعية  :العاشر الخطأ 

   .والسفهاء والصبية والنساء وأصحاب الفكر اآلخر 

هذا أيضا على اطالقه خطأ ألن العامل وإن على ال ندعي له العصمة : ال ندعوا العلماء 

ليل جيب عليك أن تبني له واملفضول قد يبني للفاضل كما فقد يذل وخيطأ وأنت معك الد

وباإلمجاع عمر أفضل من أيب ٥٠"أبو موسى األشعري لعمر حديث  االستئذان "بني 

على اطالقه خطأ ري فاملفضول قد يبني للفاضل أننا ال ندعوا العلماء هذا عموسى األش

يؤخذ العلم منهم ولكن إذا فأهل العلم هم أهل السنة فرق بني األخذ منهم والتعصب هلم 

  . أخطئوا وخالفوا خيالفوا 

هو الذي ال حيسن التصرف : وهذا أيضا خطأ ألن من السفيه  :السفهاء :  األمر الثاني 

  يف األمور 

والذي ال حيسن التصرف هذا ينبغي أن يوضح له ويبني له الطريق فكيف ال أدعوه كذا 

ُمُروا َأْوَالدَُكْم «يب عليه الصالة والسالم قال الصبية والنساء إذا أخطئوا يبني هلم والن

                                                 
لقد خفي على عدد من ِجلَِّة الصحابة كثير من األحاديث مع قربهم من رسول اهللا، . ١٢٧/ ٢": اإلحكام " في  انظر ابن حزم - ٥٠

فقد خفي عن عمر َحِديَث الجزية على المجوس، وحديث الرباء، حتى أخبره بهما عبد الرحمن بن عوف، وخفي عنه حديث 

عود حديث التيمم، وكان علمه عند عمار وغيره، وخفي على عائشة وابن االستئذان حتى أخبره به أبو موسى، وخفي عنه وعن ابن مس

ُفَر قبل أن  عمر وأبي هريرة حديث المسح، وعلمه َعِليٌّ وحذيفة، وخفي على عمر وزيد بن ثات حكم اإلذن للحائض في أن تـَنـْ

بة، وخفي على طلحة وابن عباس وابن تطوف، وعلمه ابن عباس وأم سليم، وخفي على ابن عباس تحريم المتعة حتى أخبره به الصحا

عمر، حديث الصرف، وعلمه عمر وأبو سعيد وغيرهما، ومثل هذا كثير وقع من الصحابة ، فلم يعبهم بذلك أحد، وال رماهم بأنهم 

 ، وكثيراً ما حكموا بخالف ما روي لهم قبل أن يبلغهم ذلك،-َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - جهلة بحديث رسول اهللا 



٢٤ 
 

َها ِلَعْشرٍ  إذا هذا توجيه للصبية وأما أمر النساء  ٥١ »بِالصََّالِة ِلَسْبٍع، َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ

فاألمر تبني هلم وتبلغهم إذا كان األمر فيه خلطة أما إذا كنت يف مسجد وهلم مكان 

رعي وكذا أصحاب الفكر اآلخر وأنا ما أعرف ما خاص �م فيجلسوا ويسمعوا العلم الش

معىن كلمة الفكر اآلخر إما أن الفكر اآلخر هم املشركون اليهود والنصارى وغريهم فهذا 

َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َال َيْسَمُع ِبي َأَحٌد ِمْن َهِذِه اْألُمَِّة «٥٢غلط ألن وجب البيان هلم 

  ٥٣ثُمَّ َيُموُت َوَلْم يـُْؤِمْن بِالَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِه، ِإالَّ َكاَن ِمْن َأْهِل النَّارِ يـَُهوِديٌّ، َوَال َنْصَراِنيٌّ، 

كلمة جمملة فكل وأيا كان من هو األخر هذه  .  إذا ال أن تبني هلم إذا كان هو املقصد 

َر أُمٍَّة ُأخْ {خمطئ خبطئه ال بد أن يبني له وأنتم تقولون وحتتجون باآلية  رَِجْت ُكْنُتْم َخيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَّهِ  للناس هذه كلمة عامة  ٥٤}ِللنَّاِس تَاُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر ، يقصد �ا علماء أو جهالء والصبية والنساء وغريهم 

  .هذا لكل خمالف : 

*************************************  

                                                 
وصححه إسناده أحمد شاكر . من حديث عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنه) ٦٧٥٦) (١٨٧/ ٢(، وأحمد )٤٩٥(رواه أبو داود  - ٥١

  ).٢٩٨)) (اإلرواء((، وصححه األلباني في )٣٦/ ١١)) (تخريج المسند((في 
ي الشهير بالشاطبي، محدث، فيه أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناط: هو :يقول الشاطبي رحمه اهللا.- ٥٢

معجم المؤلفين : ينظر. الموافقات، وكتاب االعتصام: ، وله مؤلفات منها)هـ ٧٩٠(أصولي لغوي، كان من أئمة المالكية، مات سنة 

  )٧٥/ ١(، واألعالم )٧٧/ ١(

حجة عليهم، فمن شاء فليؤمن ومن في خلقه، أنه ال يؤاخذ بالمخالفة إال بعد إرسال الرسل، فإذا قامت ال - سبحانه - جرت سنته" 

شاء فليكفر، ولكّل جزاء مثله؛ كما أنه تعالى أنزل القرآن برهاناً في نفسه على صحة ما فيه، وإقامة للحجة وزاد على يدي رسوله عليه 

 بتصرف يسير ) ٣٧٧/ ٣(الموافقات " الصالة والسالم من المعجزات ما في بعضه كفاية
من حديث أبي ). ١٥٣(برقم ٠صلى اهللا عليه وسلم  - ن باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد أخرجه مسلم كتاب اإليما - ٥٣

   .هريرة رضي اهللا عنه
  ]١١٠: سورةآل عمران آية[ - ٥٤



٢٥ 
 

  .االعتكاف في المساجد في غير ما جاءت به السنة ، الحادي عشر : الخطأ 

وهذه بدعة واالعتكاف نتفق مجيعا أ�ا عبادة والعبادة ال بد هلا من شرطني حسن النية 

وحسن االتباع والسنة بينت االعتكاف يف عدة مواضع يف العشر األواخر من رمضان 

ا مل وثبت أيضا عن النيب صلى اهللا عليه و 
ّ
سلم أنه اعتكف العشر األول من شوال مل

يعتكف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العشر األواخر من رمضان فاعتكف النساء فقال 

لعلكم أردتن اخلري قلن نعم فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ينزع االعتكاف مث اعتكف 

  .يف العشر األول من شوال هذا وجه 

يَا َرُسوَل اِهللا، ِإينِّ َنَذْرُت ِيف اجلَْاِهِليَِّة : ُعَمَر، قَالَ ذر كما يف حديث وهو بالن :الوجه الثاني 

َلًة ِيف اْلَمْسِجِد احلََْراِم، قَالَ  إذا كانت هذه عبادة  ٥٥»فََأْوِف بَِنْذِركَ « :َأْن َأْعَتِكَف لَيـْ

نة الرتكية فالعبادة جاءت بكال األمرين خبالف ذلك تكون بدعة وتكون تركها من باب الس

مل يفعلها و هي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان قدرا على أن يفعلها  :والسنة التركية 

كمثل أذان العيد تركه النيب مع قدرته على أن ، وتركها فالرتك هو السنة والفعل هو البدعة 

ليه هو السنة والفعل هو البدعة ومن قال خبالف ذلك فعيفعله ويأمر بالل أن يؤذن فالرتك 

القياس يف العبادة باطل ال تقاس عبادة على عبادة ألن العبادة  :الدليل وال يقال قياسا 

  .ليس مبناها القياس إمنا مبناها التوقف واحلذر حىت يأيت دليل بالفعل

وحصر زيادة  .عندهم زيادة اإلميان واهلداية ال حتصل إال باخلروج  :الخطأ الثالث عشر

أ ألننا ذكرنا أنه أمر حمدث غري صحيح فكون أن جيعل عليه زيادة اإلميان يف هذا األمر خط

                                                 
، ومسلم، كتاب األيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه ٢٠٣٢ح  ٢٧٤/ ٤البخاري، كتاب االعتكاف، باب االعتكاف ليال  - ٥٥

  .٢٠٤٢ح  ٢٨٤/ ٤البخاري، كتاب االعتكاف، باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما . ٢٧/ ١٦٥٦ح  ١٢٧٧/ ٣إذا أسلم 

  



٢٦ 
 

اإلميان فيه خطأ غري صحيح ولو سلمنا بذلك فهل كان الصحابة الذين مل خيرجوا ما كان 

  .إميا�م يزيد إال �ذا 

  .التزامهم ببيان الفجر يف الصفات الست  :الخطأ الثالث عشر 

العلم والعلم هنا الفضائل ، الذكر ، خلشوع واخلضوع الصالة ّ ذات ا، وهم ال إله إال اهللا 

ة ونبذ الشرك ونبذ البدعة وهنا تأن يقرء يف الفضائل ليس علم التوحيد وليس علم الس

، يف أصول اإلميان الست سؤال نتكلم يف أصول اإلميان الست أم يف الصفات الست 

. ريه وشره هذه هي العقيدة اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خ

اإلنسان يتعلم الصفات الست أم يتعلم أصول اإلميان الست بل أصول اإلميان الست 

فحصر البيان يف هذا املر وحصر أمور الدعوة يف هذه الصفات هذا أيضا خطأ أمر مبتدع 

غري صحيح فإن قال قائل هذه الصفات الست كيف تقول أ�ا بدعة وأنت تقول أصول 

 ن الست هل عندك دليل على تعلم أصول اإلميان الست نقول ال ليس عندنا حديث اإلميا

موضوعة باستقراء من الشرع يعين عليها أدلة فلماذا تنكر علينا قلنا اجلواب أن هذه األمور 

نواقض " من الشرع من الكتاب والسنة وإمنا وضعها أهل العلم تسهيال لطالب العلم مثل 

دلة من الكتاب والسنة فوضعها أهل العلم ترقيما إمنا هو باستقراء فهذه عليها أ" الوضوء 

الكلمة الطيبة ، األدلة وعليها نصوص من الكتاب والسنة أما هذه األمور اليت تقال مثال 

، ال  وهي ال إله إال اهللا هل تدعوا على ما كان يدعوا عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إذا عليك أن تدعوا بتوحيد العبادة إذا أنت . حبق إال اهللا  المعبود، ألن ال إله إال اهللا 

واصفها ومل تعمل �ا وتعرف الكلمة بغري تعريفها كما سنذكر تعريفه لكلمة ال إله إال اهللا 

  .يف كتاب الزاد 

  



٢٧ 
 

االلتزام بمسألة الشورى في وقت معين في زمان محدد في يوم  :الخطأ الرابع عشر 

  .محدد 

   بد هلا من دليل من الكتاب والسنة وهذه التقييدات ال

الخطأ الخامس عشر التزامهم بكتاب حياة الصحابة وقراءة كتاب الفضائل من رياض 

  .الصالحين 

أما كتاب حياة الصحابة التزامهم �ذا وترك كتب السنة هذا خطأ غري صحيح إذ كيف 

  .يقدم هذا على صحيح البخاري ومسلم هذا أوال 

سلسلة اهلدى والنور من  يف " األلباني رحمه اهللا"لصحابة حظر منه كتاب حياة ا  :ثانيا 

قراءته من كثرة األحاديث الباطلة واآلثار الضعيفة واملوضوعة فيه  وكتاب الفضائل فقط من 

  .رياض الصاحلني التزامهم �ذا فقط خطأ ألنه تقييد لن يقيده أحد من أهل العلم 

  ،األحاديث بغير شرح التزامهم بقراءة : الخطأ السادس عشر 

حىت إن بعض الناس قال هلم ملاذا تقرء األحاديث فقط وأنتم تسمعون بغري تعريف وال 

شرح وأنت إذا كنت تبلغ إذا البد أن تبني للناس فهم السلف يف هذا احلديث قال له بني 

  .السطور نور هذه أيضا نزعة صوفية ألن األصل هو التعليم 

وهذه ظاهرة فيهم جدا والنيب صلى اهللا عليه  .هم بالسبحة التزام: الخطأ السابع عشر 

 آخر عقلة يف اإلصبع : ْألَنَاِملِ ا ٥٦" َوَأْن يـَْعِقْدَن بِاْألَنَاِملِ " قال وسلم إمنا الذي صح عنه 

                                                 

من طريق ) ٥٤٧/ ١(، والحاكم ) ٨٤٢(، وابن حبان ) ٣٧٠/ ٦(، وأحمد ) ٣٥٨٣(، والترمذي ) ١٥٠١(أخرجه أبوداود  - ٥٦

  .وحسنه األلباني. وصححه الذهبي. هانئ بن عثمان به



٢٨ 
 

رََأْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه " :قَالَ ، من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص و 

 ٥٧"يـَْعِقُد التَّْسِبيَح بَِيِدهِ َوَسلََّم 

هذا أمر ربط بصفة "  َوَأْن يـَْعِقْدَن بِاْألَنَاِملِ  "فهذا قوله وهذا فعله عليه الصالة والسالم 

معينة وهي األنامل مع استطاعته أن يأيت بنوه وخيط ويربطه يف بعضه البعض ويسبح قادر 

وكذا فعل الصحابة عبد اهللا  لبدعةفالترك هو السنة والفعل هو اأن يفعل هذا ولكنه ترك 

يف املسجد كان رجل واقف أمامهم يقول بن مسعود حينما دخل على الناس الذين كانوا 

هلم سبحوا مئة هللوا مئة وكان أمام كل رجل منهم حصى قال هلم ابن مسعود أيها الناس 

ود أنكر ابن مسعإما إنكم على ملة أهدى من ملة حممد وإما إنكم مفتتحوا باب ضاللة 

عليهم التسبيح أم صفة التسبيح مل ينكر أصل التسبيح وإمنا أنكر عليهم صفة التسبيح 

لذلك قال هلم إما إنكم على ملة أهدى من ملة حممد ألنكم خترتعون شيء ما فعله النيب 

  صلى اهللا عليه وسلم وما علمناه 

ها أحاديث ضعيفة وهناك رواية مليمونة يف مسألة السبحة كل" أم سلمة " وأما حديث 

والشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف .  ٥٨وراجع رسالة الدكتور بكر أبو زيد يف حكم السبحة

                                                 
  صحيح]: قال األلباني). [١٣٤٦" (اودصحيح أبي د" - ٥٧
. َقْصُر َعْقِد التسبيح وعده على أصابع اليد اليمنى: ومنها) ٥٢: ص(ال جديد في أحكام الصالة  فى:لعالمة بكر ابو زيدا  قال - ٥٨

صلى  - يت رسول اهللا رأَ «: قال - رضي اهللا عنهما  -وُيحتج لها بما ورد في بعض أَلفاظ الرواة لحديث عبد اهللا ابن عمرو بن العاص 

. عن جميع الرواة» محمد بن قدامة بن َأعين«: وهي لفظة تفرد بها. رواه أَبو داود والبيهقي» يعقد التسبيح بيمينه - اهللا عليه وسلم 

علم َأن حديث عبد فا: وعليه. هل هو ُمْخَتِلٌف َأم ُمتَِّحد، والوقوف على مخرج الحديث، ِبَجْمِع أَلفاظ الرواة» التفرد«وتبين منزلة هذا 

صلى اهللا عليه  - قال رسول اهللا : قال«: ولفظه، وغيرهم، رواه َأصحاب السنن اَألربعة - رضي اهللا عنهما  - اهللا بن عمرو بن العاص 

: وفي لفظ. »يعقدهن بيده - صلى اهللا عليه وسلم  - ورأَيت رسول اهللا : قال. . . خلتان من حافظ عليهما َأدخلتاه الجنة: -وسلم 

وهذا الحديث من حيث . »َوَعدَّ بَأصابعه، يعقد هكذا -صلى اهللا عليه وسلم  - ولقد رأَيت رسول اهللا «: وفي لفظ. »عقد التسبيحي«

، السائب بن زيد َأو ابن مالك: وعن عبد اهللا تفرد به -رضي اهللا عنهما  -تفرد به عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، فـَْرٌد في َأوله: سنده

وحماد بن ، وسفيان الثوري، شعبة: رواه عنه جماعة منهم، ) ١(وعن عطاٍء اشتهر . عطاء بن السائب: فرَّد به عنه ابنهت، وعن السائب

 = :وكلهم يقولون. واِإلتقان والعلم، وهؤالء جبال في الرواية والحفظ. واَألعمش، وِإسماعيل بن علية، وأَبو خثيمة زهير بن حرب، زيد
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عن  واالختالف ِإنَّما حصل من طريق َأحد الرواة عن َعثام بن على . »بيمينه«: فليس فيهم واحد يقول، ال يختلفون البتة» بيده«=

ومحمد بن . ومن طريقه البيهقي، رواه أَبو داود» بيمينه«: محمد بن قدامة عن عثام به بلفظ: من رواية شيخ أَبي داود، األعمش به

يعقد «: َأو بمعناه بلفظ» بيده«: الذين رووه بمثل لفظ الجماعة أَقران اَألعمش، قدامة بهذا يخالف أَقرانه اآلخذين عن عثام

رضي اهللا  -عن عمرو بن العاص، عن أبيه السائب، ِإذاً البد من تحقيق البحث في رواية عثام عن اَألعمش عن عطاء. »التسبيح

واَألعمش في جميع ، تالط فروايته عنه مقبولةممن روى عن عطاء قبل االخ، سليمان بن مهران الكوفي: اَألعمش هو: -عنهما 

كما قرره ، لكن تدليسه قليل محتمل، واَألعمش موصوف بالتدليس» عن عطاء«: فيقول، رواياته عن عطاء يرويه بصيغة العنعنة

. هو صدوقو . عثام بن علي العامري الكوفي: ثم عن طريق اَألعمش انفرد بروايته عنه. »طبقات المدلسين«الحافظ ابن حجر في 

 -صلى اهللا عليه وسلم  - رأَيت رسول اهللا «: وروايته به بلفظ. إمام ثقة: وهو، علي بن عثام: ابنه - ١: وعن عثام رواه جماعة منهم

الحسين بن  - ٣. وهو ثقة. محمد بن عبد اَألعلى الصنعاني -  ٢). ٥٤٧/ ١: (»المستدرك«: َأخرجه الحاكم في» يعقد التسبيح

: َأخرجه النسائي في» يعقد التسبيح -صلى اهللا عليه وسلم  -رأَيت رسول اهللا «: كالهما به بلفظ. صدوق. صريمحمد الذراع الب

 -صلى اهللا عليه وسلم  - رأَيت رسول اهللا «: َأخرجه الترمذي بلفظ، ومن طريق محمد بن عبد اَألعلى الصنعاني). ٧٩/ ٣: (»سننه«

وروى شعبة . عن اَألعمش عن عطاء بن السائب، من هذا الوجه، حديث حسن غريبهذا : (وقال الترمذي. »يعقد التسبيح بيده

رأَيت «: ولفظه. صدوق. أَبو اَألشعث َأحمد بن المقدام العجلي البصري - ٤). بطوله، والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب

 -رأَيت رسول اهللا «: وبلفظ). ٤٧/ ٥: (»سنةشرح ال«: َأخرجه البغوي في» يعقد التسبيح -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

عبيد اهللا بن ميسرة  - ٥). ٥٨٠/ ص : (»موارد الظمآن«: كما في، رواه ابن حبان» يعقد التسبيح بيده - صلى اهللا عليه وسلم 

في ، د بن قدامةومحم، حدثنا عبيد اهللا بن ميسرة): (٨١/ ٢(» سننه«: في - رحمه اهللا تعالى  -قال أَبو داود . ثقة ثبت. البصري

 -رأَيت رسول اهللا : قال، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن عطاء بن السائب عن أَبيه، عن اَألعمش، حدثنا عثام: آخرين قالوا

من شيوخ أَبي . ثقة. محمد بن قدامة المصيصي -  ٦. انتهى). -بيمينه : قال ابن قدامة -. يعقد التسبيح - صلى اهللا عليه وسلم 

، ) ٨١/ ٢: (»سننه«: رواه أَبو داود في). ١(» يعقد التسبيح بيمينه - صلى اهللا عليه وسلم  -رأَيت رسول اهللا «: فظهول. داود

، َأو صدوق، َأو ثقة، ثقة ثبت: وهم ما بين، فهؤالء خمسة من تالميذ عثام). ١٨٧/ ٢: (»السنن الكبرى«: والبيهقي من طريقه في

واختلف . »يعقد التسبيح«: كلهم به بلفظ  -كما وصفه الذهبي بذلك   - اِإلمام الثقة الحافظ ، مابنه على بن عثا: ومنهم َأخصهم به

وهي ال تخرج عن معنى . »يعقد التسبيح بيده«: وفي لفظ من طريقهما، فقاال مثل ذلك، وَأحمد بن المقدام، محمد بن عبد اَألعلى

: وانفرد شيخ أَبي داود. فهذان اللفظان خرجا مخرج الصحيح. ن ِإالَّ باليد؛ َألن العقد ال يكو »يعقد التسبيح«: روايتهما مع اآلخرين

قالها . وليس لها شاهد، ولم يتابعه عليها َأحد، » يعقد التسبيح بيمينه«: من بين اآلخرين عن عثام بلفظ، محمد بن ُقدامة المصيصي

وفي ، فهي من باب مخالفة الثقة لمن هو َأوثق منه، اَألعمش بهومخالفاً جميع أَقران ، عن اَألعمش به، مخالفاً جميع الرواة عن عثام

ومخالفاً جميع أَقران اَألعمش الذين . الثقة الثبت، عبيد اهللا بن ميسرة: وفيهم شيخ أَبي داود، ابنه علي: َأخص الناس بعثام: َأقرانه

وناهيك بهم ، وغيرهم، وجرير بن عبد الحميد، بوزهير بن حر ، وابن علية، وحماد بن زيد، والثوري، شعبة: وفيهم، رووه عن عطاء

صلى اهللا عليه  - ولقد رأَيت رسول اهللا «: ورواية سفيان عن عطاء به بلفظ. »بيده«: وكلهم يقولون. في العدالة والضبط واِإلتقان

فليس هذا االختالف صادراً  .»بيمينه«: ليس فيهم واحد يقول). ٢٢٣/ ٢: (َأخرجه عبد الرزاق. »َوَعدَّ بَأصابعه، يعد هكذا -وسلم 

وِإنما هو ناشئ من تفاوت الرواة في  - رضي اهللا عنه  -وال عن الصحابي رواي الحديث  -صلى اهللا عليه وسلم  - عن رسول اهللا 

. طوفيهم من هو َأحفظ منه وَأضب، مخالفاً جميع أَقرانه، من شيخ أَبي داود محمد بن قدامة» بيمينه«فهذه اللفظة ، الحفظ والضبط

 =عطاء : »متحد المخرج«وهذا الحديث ، ِإذا اتحد مخرجه كهذا الحديث؛ امتنع حمله على التعدد، َأن الحديث: وقاعدة التخريج



٣٠ 
 

                                                                                                                                                                       

    خالف بروايتها ، خطأ من ابن قدامة والبد» بيمينه«فصارت هذه اللفظة : ال غير، عن السائب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص =

قال شيخ المفسرين . فهي لفظة شاذة غير محفوظة، وأَقران اَألعمش وكلهم َأوثق منه، ه وفيهم من هو َأوثق منهجميع الرواة من َأقران

والحفاظ الثقات ِإذا تتابعوا على نقل شيء بصفة «): ٥٦٦/ ٩: (»تفسيره«: في - رحمه اهللا تعالى  - الحافظ أَبو جعفر ابن جرير 

وهذا . انتهى). لجماعة األَثبات َأحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهمفخالفهم واحد منفرد ليس له حفظهم؛ كانت ا

، ٣٥٦، ٣٤٨/ ص : (له» هدي الساري«و ) ٦٩٢ -  ٦٩١/ ٢: (البن حجر» النكت«: كما في، معنى مقرر في كتب االصطالح

 -أَنا أَبا داود  - ١: ة المتن ُأمورويؤكِّد هذا الشذوذ من جه). ١٥٤، ١٣٩/ ص : (البن الصالح) صيانة صحيح مسلم«و ) ٣٨٤

لم يترجم عليه بما يفيد ، دون اآلخرين، محمد بن قدامة بها: وَأشار ِإلى انفراد» بيمينه«: لما َأخرج هذه اللفظة -رحمه اهللا تعالى 

تنكب  - واهللا َأعلم  -هذا ول -  ٢. »السنن«: وكذلك البيهقي من طريقه في. َقْصُر عقد التسبيح على َأصابع اليد اليمين: هذا القيد

/ ١: (»شرح ابن عالن لَألذكار«: ولم َأر ِإالَّ قول ابن الجزري كما في، بعد النظر والتتبع -العلماء القول بموجب هذه اللفظة 

لم فليرشد ومن كان عنده فضل ع. َوَلْم َأرَه على التفصيل. انتهى). ينبغي َأن يكون عدد التسبيح باليمين: وقال َأهل العلم): (٢٥١

على » اليد«ومن نظر في أَلفاظ الرواة في وضع . »اليدان«: فُيراد بها، للجنس» اليد«: َأن لفظ -  ٣. مع َأن الحجة هي السنة، ِإليه

رضي  -للنسوة في حديث يسيرة  - صلى اهللا عليه وسلم  - َأمره : يزيد هذا وضوحاً  - ٤. َعِلَم ذلك: الصدر حال القيام في الصالة

واعقدن باألَنامل فِإنهن ، عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس -صلى اهللا عليه وسلم  -قال لنا رسول اهللا «: قالت - ها اهللا عن

: والترمذي، ) ١٤٨٧: (وأَبو داود، ) الفتح الرباني ٢٢١/ ١٤: (رواه َأحمد. »مسؤوالت مستنطقات وال تغفلن فـَتُـْنَسْيَن الرَّحمة

يـَُعمُّ اَألصابع من باب » الظُّْفرَ «وهي رؤوس اَألصابع التي بها » األَنامل«: وكما َأن لفظ). ٢٠٠٧: (والحاكم، واللفظ له) ٣٦٥٣(

: -وال احتمال  - ولو فرض َأن ثمة احتمال ). ١(فـَُهو على عمومه ، فِإن هذا أَيضاً يعم َأصابع اليدين، ِإطالق البعض وِإرادة الكل

» الدََّوالِّ الخمس«هو َأحد » العقد«ومعلوم أَيضاً َأن ). ٢(ينزل منزلة العموم في المقال فِإن ترك االستفصال في مقام االحتمال 

فيبقى عقد ، فمن قصر العقد على َأصابع يٍَد دون اُألخرى فعليه الدليل، ثم النصب، ثم الخط، ثم العقد، ثم اِإلشارة، اللفظ: وهي

هو الذي يطرد من ، وعليه عمل المسلمين، كما هو ظاهر، اء النص على عمومهوِإجر  - ٥. التسبيح ِإذاً على عمومه بَأصابع اليدين

، الرفع: كما في التعبد بهما في الصالة في َأحوال، حيث يمكن ِإعمالهما). ١(قاعدة الشريعة في ِإعمال كلتا اليدين في العبادة 

ومسح الوجه بهما بعد الدعاء خارج ، ل الوجه ببطنهماواستقبا، وفي رفعهما للدعاء. . . ،والسجود، واالعتماد في الركوع، والقبض

، ومسح الوجه بهما، وفي النفث بهما والمسح على البدن وضرب اليدين على اَألرض لتيمم - في عمل بعض السلف  - الصالة 

، ال بعض السلفكما ق» زينة الصالة«: وكما َأن رفعهما ووضعهما على الصدر، وسنة الدعاء باليدين معاً ، والذكر دعاء. وهكذا

، وَأما اِإلشارة ِإلى الحجر اَألسود َأو استالمه باليمنى فقط؛ فألَنه من باب السالم. فكذلك عقد التسبيح بهما زينة للصالة بعدها

. تسبيحُشرَِّفت الشمال معها بعقد ال، أَنه لما شرفت اليمين بالتيامن): ٢(» ِخزانة اَألدب«ولهذا ذكر البغدادي في . والسالم باليمين

وهذا التوجيه من َأعظم اَألدلة في تقرير مسائل العلم؛ . وليس عقد التسبيح بهما بأَبلغ من قراءة القرآن والنفث فيهما ثم مسح البدن

التجريد في «: تجري على نسق واحد ولهذا صار من مواضع الخطأ التي تصرف عن صحة النظر، َألن َأحكام الشريعة في جهة واحدة

فهذه الوجوه . »التْأصيل ُألصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل«: بسطاً في - وهللا الحمد  -وقد بينته » حف بهالدليل عما ي

فيشمل اليدين وعقد التسبيح ، وَأن المراد بها جنس اليد، وأَنه باليد، جلية كافية في داللة السنة على عقد التسبيح، اِإلسنادية والمتنية

 انتهي كلمه                                .وهذا من أَنواع الحديث الضعيف َفَال يُعمل به، شاذ غير محفوظ: »يمينهب«: وَأن لفظ، بَأصابعهما

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهٍب، َأْخبَـَرِني َعْمٌرو، َأنَّ َسِعيَد ْبَن أَِبي ِهَاللٍ  :منكرو  أحاديث ضعيفة ثـََنا َأْحَمُد ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ ، َحدَّثَُه، َعْن ُخَزْيَمَة، َحدَّ

 =َسلََّم َعَلى اْمَرَأٍة َوبـَْيَن يََديـَْها نـًَوى َأْو َحًصىَعْن َعاِئَشَة بِْنِت َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص، َعْن أَبِيَها، أَنَُّه َدَخَل َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه وَ 
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وبني " وهذه صارت شعارا للصوفية " تعليقه على اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية قال 

ور الشيخ بكر أن هذه السبحة مأخوذة من البوذيني ومأخوذة من النصارى وأما األثر املذك

  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف سري أعالم النبالء غري صحيح ال يثبت عن أيب هريرة 

  .قول حممد إلياس مؤسس هذه اجلماعة أن اهلدية أفضل من الزكاة  :الخطأ الثامن عشر 

ملفوظات الشيخ إلياس وهذا أيضا قرأته على املوقع الرمسي جلماعة التبليغ " وهذا يف كتاب 

  .مصادر موثوق منها عندهم حىت ال يقال ال تلزمونا بكالم فالن والدعوة وهذه 

اهلدية أفضل من الزكاة وهذا فيه ما فيه ألن الزكاة ركن من أركان الدين واهلدية مستحب 

  .فعلها فكيف تقدم اهلدية على الزكاة 

والشاطيب ذكر أن هذا أصل أصيل ألهل . كثرة االحتجاج باملنامات : اخلطأ التاسع عشر 

        .واملنامات ليست مصدرا من مصادر التلقي ، البدع مجيعا االحتجاج باملنامات 

                                                                                                                                                                       

ُسْبَحاَن اللَِّه َعَدَد َما َخَلَق ِفي السََّماِء، َوُسْبَحاَن اللَِّه : "، فـََقالَ "- َأْو َأْفَضُل  -َما ُهَو أَْيَسُر َعَلْيِك ِمْن َهَذا ُأْخِبُرِك بِ : "ُتَسبُِّح بِِه، فـََقالَ =

ُهَو َخاِلٌق، َواللَُّه َأْكبَـُر ِمْثُل َذِلَك، َواْلَحْمُد لِلَِّه  َعَدَد َما َخَلَق ِفي اْألَْرِض، َوُسْبَحاَن اللَِّه َعَدَد َما َخَلَق بـَْيَن َذِلَك، َوُسْبَحاَن اللَِّه َعَدَد َما

  ضعيف]: قال األلباني[ ١٥٠٠) د(، " ِمْثُل َذِلَك، َوَال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ِمْثُل َذِلَك، َوَال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه ِمْثُل َذِلكَ 

ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن َيْحَيى، قَالَ : ِد ْبِن َسْلٍم، قَالَ َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَّ  ثـََنا اْبُن َوْهٍب، قَالَ : َحدَّ َأْخبَـَرِني َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث، َأنَّ َسِعيَد : َحدَّ

َل َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْمَرأٍَة ِفي يَِدَها ْبَن أَِبي ِهَالٍل َحدَّثَُه، َعْن َعاِئَشَة بِْنِت َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص، َعْن أَبِيَها، أَنَُّه َدخَ 

اللَِّه  ْبَحانَ َأَال ُأْخِبُرِك ِبَما ُهَو أَْيَسُر َعَلْيِك ِمْن َهَذا َوَأْفَضُل؟ ُسْبَحاَن اللَِّه َعَدَد َما َخَلَق ِفي السََّماِء، َوسُ : "نـًَوى َأْو َحًصى ُتَسبُِّح، فـََقالَ 

لَِّه ِمْثَل َذِلَك، َوَال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ِمْثَل َذِلَك، َوَال َعَدَد َما َخَلَق ِفي اْألَْرِض، َوُسْبَحاَن اللَِّه َعَدَد َما ُهَو َخاِلٌق، َواللَُّه َأْكبَـُر ِمْثَل َذِلَك، َواْلَحْمُد لِ 

" الضعيفة" -منكر بذكر الحصى ]: قال األلباني[ ٨٣٧) حب(، ) ٨٣٤: رقم طبعة با وزير". (َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه ِمْثَل َذِلكَ 

  ).٢٥٢/ ٢" (التعليق الرغيب) "٢٦٥" (ضعيف أبي داود"، )٣٥ -  ٢٣و  ١٦ - ١٥و  ٢" (الرد على الحبشي"، )٨٣(

ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر قَالَ  ثـََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن : َحدَّ َحدَّثَِني ِكَنانَُة، َمْوَلى : َحدَّثـََنا َهاِشٌم َوُهَو اْبُن َسِعيٍد الُكوِفيُّ قَالَ : َعْبِد الَواِرِث قَالَ َحدَّ

َلَقْد : "نـََواٍة ُأَسبُِّح ِبَها، قَالَ  َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوبـَْيَن يََديَّ َأْربـََعُة آَالفِ : َسِمْعُت َصِفيََّة، تـَُقولُ : َصِفيََّة قَالَ 

َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب َال ": ُسْبَحاَن اللَِّه َعَدَد َخْلِقِه : ُقوِلي: " فـََقالَ . بـََلى َعلِّْمِني: فـَُقْلتُ " َسبَّْحِت بَِهِذِه، َأَال ُأَعلُِّمِك بَِأْكثـََر ِممَّا َسبَّْحِت؟ 

، َولَْيَس ِإْسَناُدُه ِبَمْعُروٍف َوِفي الَباِب َعْن ابْ نـَْعرِفُُه ِمْن َحِديِث َصِفيََّة إِ  ، ِن َعبَّاٍس الَّ ِمْن َهَذا الَوْجِه ِمْن َحِديِث َهاِشِم ْبِن َسِعيٍد الُكوِفيِّ

  ٠٠٠٠منكر] قال األلباني[ ٣٥٥٤) ت(
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وقال النيب صلى  ٥٩}فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى اِهللا َوالرَُّسولِ {قال اهللا عز وجل 

 ٦٠" ي أَبَداً ِكَتاَب اِهللا َوسنتيَتركُت ِفيُكْم َما إْن َتَمسكُتْم ِبه َلْن َتِضُلوا بـَْعدِ  "اهللا عليه وسلم 

   م يعرض أوال على الكتاب والسنة فاملنامات ليست حجة شرعية عند املنهج األول فاملنا

فإن قال قائل إن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث  ٦١" َما َأنَا َعَلْيِه اْليَـْوَم َوَأْصَحاِبي" 

إ�ا رؤيا حق " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  َذاَن ِيف اْلَمَناِم،أَنَُّه رََأى اْألَ : َعْبِد اللَِّه ْبِن َزْيدٍ 

قلنا يا رجل اتق اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم أقر إقرار وحي  ...٦٢قال قم علمها لبالل " 

                                                 
  ]٥٩: سورة النساء آية[ - ٥٩
، )٣١٩(رواه بنحوه الحاكم و ).١٧٦١(وانظر الصحيحة  ،حسن غريب : وقال) ٣٧٨٦(والترمذى ) ٥٩/ ٣(أخرجه أحمد  - ٦٠

  ".صحيح): "٢٩٣٧)) (صحيح الجامع((وقال األلباني في 
  ) .٢٦٤١، ٢٦٤٠(رقم ) ٢٦-٥/٢٥(والترمذي ) . ٤٥٩٧، ٤٥٩٦(رقم ) ٥/٤(أخرجه أبو داود  - ٦١

  ) .٤/١٢٠(، ) ١٤٥، ٣/١٢٠(، ) ٢/٣٣٢(واإلمام أحمد ) . ٣٩٩٣- ٣٩٩١(رقم ) ٢/١٣٢١(وابن ماجة 

  .صحيح اإلسناد: وقال) ٢/٤٨٠(صحيح على شرط مسلم، و : (وقال) ١/١٢٨(والحاكم في المستدرك 

، ٨/١٧٨(، ) ٨٠٥١، رقم٨/٣٢٧(، ) ٨٠٣٥، رقم٨/٣٢١(والطبراني في الكبير ) . ٢٥٢١(رقم ) ٢/١٥٨(والدارمي 

  ) .١/٢٢٤(، وفي الصغير ) ٢١٢، ٢١١، رقم٢٧٢-١٠/٢٧١(، ) ٧٦٥٩رقم

  ) .٣٥- ١/٣٢(وابن أبي عاصم في السنة ) . ٢٩-٢١، رقم ٣١٥-١/٣٠٤(في الشريعة واآلجري 

  ) .٢٧/٢٣٩(والطبري ) . ١٠٢-١/١٠٠(والاللكائي في شرح أصول االعتقاد 

  ) .٣٦٦٨، رقم٣٤٢-٦/٣٤٠(وأبو يعلى في مسنده ) . ٢٧٥- ٢٦٣، رقم٣٧٥- ١/٣٦٧(ورواه ابن بطة في اإلبانة 

  ) .١٩٧٣٨، رقم١٥/٣٠٨(وابن أبي شيبة في المصنف ) . ٦٢١٤قم، ر ٨/٤٨(وابن حبان في صحيحه 

، ) ٢/٨٣(انظر المسائل ) . هو حديث صحيح مشهور: (وقال عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية) . ١٩، ١٨ص(والمروزي في السنة 

  .واعتنى به الشاطبي في االعتصام) . ٣/٣٤٥(والفتاوى 

  ) .٣/٤٨٠(لشيخ األلباني في السلسة الصحيحة وأورده ا) . ١/٣٩٠(وأورده ابن كثير في تفسيره 
في المنام، فلما أصبح أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه  رأى األذانأنه : "وفي رواية عن عبد اهللا بن زيد األنصاري رضي اهللا عنه - ٦٢

ليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه إنها لرؤيا حق إن شاء اهللا، فقم مع بالل، فألق ع: "وسلم فأخبره بما رأى فقال صلى اهللا عليه وسلم

، قال فقمت مع بالل، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر "أندى صوتاً منك

، رواه "فلله الحمد: "والذي بعثك بالحق يا رسول اهللا لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رداءه، ويقول

/ ، وابن سعد١/٤٥٥،٤٥٦المصنف / ، عبد الرزاق ١٧٨ -  ٢/١٧٦السيرة النبوية البن هشام / حمد بن إسحاق م

السنن / ، الترمذي ١٤٠ -١/١٣٤السنن / ، أبو داود ٢٤٦، ٢٣٢، ٥، ٤/٤٣المسند/ ، أحمد١/٢٤٧،٢٤٨الطبقات

 =إسحاق متصل ورجاله ثقات سوى ابن إسحاق، وسنده عند ابن ٣/٤٧٦،٤٧٧اآلحاد والمثاني / ، ابن أبي عاصم ١٢٣، ١/١٢٢
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أنت وحي حىت تقر والنيب عليه الصالة والسالم سنته قولية وفعلية وإقرارية وتركية هل و 

تكون حجة يف إثبات األحكام الشرعية إثبات األحكام الشرعية  أنفاملنامات ال تصلح 

واحتج " قال ابن حزم وهو يتكلم يف كتاب الصيام قال . مردها إىل الكتاب والسنة 

بعضهم على كراهة القبلة للرجل ملرأته وهو صائم وهي صائمة قال رأيت النيب صلى اهللا 

فقلت يا رسول اهللا مل تعرض عين قال  عليه وسلم يف املنام فقال يل يا فالن وأعرض عين

واألحكام الشرعية ال " أنت الذي تقبل وأنت صائم قال فلم أقبل بعدها قال ابن حزم 

يـَُقبُِّل  َكانَ تثبت باملنامات كيف وقد ثبت ضدها يف اليقظة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ابن كثري يف البداية وقال "  ٦٣من حديث عائشة وأم سلمة يف الصحيحني َوُهَو َصاِئمٌ 

والنهاية وقد ذكر رواية من طريق يونس بن عبد األعلى عن الشافعي قال بعضهم يونس بن 

أنا ما قلت عبد األعلى ضعيف ملاذا قال رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال يل 

الثقات  هذا احلديث قال ابن كثري بل يونس بن عبد العلى ثقة ثبت وليس باملنامات جيرح

فيأيت رجال ويقول رأيت كذا وكذا يف املنام وقال يل اثبت على التبليغ فأنت على احلق . 

                                                                                                                                                                       

فهو صدوق، ورواه أبو داود والترمذي من طريق ابن إسحاق ورواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات إلى ابن المسيب باختالف يسير  =

 بن زيد واختلف في وإسناده عند ابن سعد رجاله ثقات إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة من الثانية ولكنه لم يسمع من عبد اهللا

، وقد ١/٩٨،٩٩سماعه من عمر، فالحديث بمجموع طرقه صحيح لغيره، وقد صححه الشيخ األلباني في صحيح سنن أبي داود 

ذكر العلماء أن رؤيا عبد اهللا بن زيد لألذان ورؤيا عمر رضي اهللا عنه أتت بعد تشاورهم في كيفية النداء للصالة الواردة في الصحيح، 

   .٨٢ -٢/٧٦فتح الباري/ حجر  ابن: انظر
هو عبد اهللا بن محمد بن علي، ثقة حافظ من رجال البخاري، ومن فوقه على : النفيلي. إسناده صحيح على شرط البخاري - ٦٣

  .شرطهما

باب بيان أن القبلة في : في الصيام" ٦٤" "١١٠٦"من طريق يحيى القطان، ومسلم  ٤/٢٣٣، والبيهقي ٦/٤٤وأخرجه أحمد 

باب ما جاء في القبلة للصائم، من طريق علي بن : في الصيام" ١٦٨٤"ليست حرمة على من لم تحرك شهوته، وابن ماجه الصوم 

  .مسهر، كالهما عن عبيد اهللا بن عمر، بهذا اإلسناد

  .من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، به" ٧٤٣١"وأخرجه عبد الرزاق 
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اثبت على اخلروج فأنت على احلق ال يا أخي ليس �ذا تثبت األحكام الشرعية وإمنا 

  .األحكام الشرعية ترجع إىل الكتاب والسنة 

اة هم هؤالء الذين منشغلني قول حممد إلياس املصرف الصحيح للزك :الخطأ العشرون 

  . بدين اهللا متوكلون عليه وهذا يف كتاب ملفوظات إلياس 

  إذا مصرف الزكاة حصرها يف مجاعة التبليغ وما الدليل على هذا احلصر من الكتاب والسنة 

." قوهلم الشورى عقل الدعوة وأم الدعوة وهي إهلام اجلماعة  :الخطأ الحادي والعشرون 

  .وهذه ألفاظ غري شرعية "اعي يف كتاب زاد الد

  .قوهلم يستحب للشورى أن تبدء بالدعاء  :الخطأ الثاني والعشرون 

وإلزام الدعاء على هذا األمر هذا أمر " اللهم أهلمين رشدي وأعذين من شر نفسي " 

  .مبتدع 

 مع أن النيب صلى اهللا" إن جناحنا وفالحنا " وانظر عدلوا عن السنة إذا بدءوا ببيان قالوا 

تركوا سنة النيب " إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره " عليه وسلم كان يقول إذا بدء 

والتزموا �ا لذلك الجتد مجاعة " إن جناحنا وفالحنا " صلى اهللا عليه وسلم وعدلوا إىل 

وتقول هذه الكلمة عند البداية ويكأ�ا دين  إالالتبليغ على أي بقعة من بقاع األرض 

  .وهو هجر بالزم للسنة �ذه الطريقة بدعة  التزامهاعندهم وهذه بدعة  صارت سنة

" كتاب زاد الداعي " قوهلم من فاتته اجلولة فاته اليوم كله يف :الخطأ الثالث والعشرون

  وهذا حيتاج إىل دليل 
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. ال تكثر من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية يف البيان  :الخطأ الرابع والعشرون 

  "  ١٢زاد الداعي ص كتاب "

  فبماذا أدعوا الناس أدعوهم مباذاوهذه طامة كربى وهذا كالم غريب جدا 

قال نوضح للناس اخلطر لألمة " زاد الداعي " يف كتاب  :الخطأ الخامس والعشرون 

  . والشفاء هو اخلروج يف سبيل اهللا 

  . وهذا يناقض كالمك النتكلم يف أمراض األمة 

أين الشفاء يف  ٦٤}َوَأنِيُبوا ِإَلى رَبُِّكمْ { اخلروج وأين الشفاء يف التوبة شفاء اخلطر يف :ثانيا 

إذا القرآن هو الشفاء  ٦٥}َونـُنَـزُِّل ِمَن الُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنْيَن {تعلم العلم 

تقول فاء اللي إنتا بتقول ال تكثر من اآليات واألحاديث الذي تقول ال نكثر منه هي الش

  .نبني اخلطر وما العالج يف اخلطر عندهم هو اخلروج 

يقول صالة ركعتني لقبول العمل " كتاب زاد الداعي " يف  :الخطأ السادس والعشرون 

  .بدون رياء 

  . معىن ذلك أنك بعد ما تصلي الظهر تصلي ركعتني لقبول العمل 

بادة من شرطني حسن النية ما الدليل على ذلك ألنك جعلتها عبادة والبد للع :أوال 

  .وحسن املتابعة 

ليس عندنا مسألة قبول العمل هذا غلط كلمة قبول العمل خطأ وإمنا لك صحة  :ثانيا 

ميضي على الشروط والصحة والواجبات أم ال ولكن القبول هذا أمره العمل هل هذا العمل 

                                                 
  ]٥٤: سورة الزمر آية[ - ٦٤
 ]٨٢: سورة اإلسراء آية[  - ٦٥
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َلَع اْلَغْيَب َأِم اتََّخَذ ِعْنَد َأطَّ {إىل اهللا لكن بعد الركعتني يكون قُبل العمل قال اهللا تعاىل 

   ٦٦}الرَّْحَمِن َعْهًدا

يقول الصفات ال تأيت " ١٤\١٣زاد الداعي  ص" يف كتاب :الخطأ السابع والعشرون 

  . إال باخلروج 

إذا الشفاء من أخطار األمة باخلروج من أراد العلم باخلروج من أراد كذا باخلروج إذا حصر 

  . أمر الدين يف اخلروج 

تعريف ال إله إال اهللا " زاد الداعي " من كتاب ١٥يف صفحة  :الخطأ الثامن والعشرون 

ويقولون مقصدها إخراج اليقني الفاسد من القلب على األسباب وإدخال اليقني .بالربوبية 

  .الصحيح على رب األسباب 

السبب والتوكل إخراج مسألة ، إخراج اليقني الفاسد : وهذا لبس إذا تعريف ال إله إال اهللا  

      . إخراج اليقني الفاسد وهذا غري صحيح ، فقط إذا مقصدها مقصد ال معبود حبق 

  . هذا نفي إذا ينبغي أن تنفي اإلهلية وهذا نبذ للشرك : إله ألن ال 

  .هذا إثبات وهذا هو التوحيد توحيد العبادة : إال اهللا 

نداد والشرك هذا هو مقصدها أما أن إذا نفي جلميع األ" نفي وإثبات " إذا معىن الكلمة 

اليقني الفاسد من القلب على األسباب حصرها يف ذلك هذا حتصر مقصدها يف إخراج 

  . غري صحيح 

  . صالة ركعتني احلاجة قبل اخلروج  :الخطأ التاسع والعشرون 

 ولو سلمنا لكم أن الصحابة كانوا خيرجون فما الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أمرهم بركعتني قبل اخلروج فهذه عبادة ال بد هلا من دليل 
                                                 

  ]٧٨:  سورة مريم آية[ - ٦٦
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  .قوله الصالة ذات اخلشوع تأيت باخلروج "  ٢١زاد الداعي ص" يف كتاب  :الخطأ الثالثون 

  .وهذا خطأ ألن اخلروج ليس من شروط اخلشوع يف الصالة 

   .  تقييدهم للذكر املطلق  :الخطأ الحادي والثالثون 

 من التبليغيني وغري التبليغيني أيضا أن يقيد الذر املطلق ألن هناك ذكر وهذا يقع يف كثري

النيب صلى اهللا " إطالقه ذكر مقيد مثل  ال جيوزمطلق ال جيوز تقييده وهناك ذكر مقيد 

َثَالثًا َوَثَالثِيَن، َوحمد اهللا َثَالثًا َوَثَالثِيَن، وَكبر اهللا بعد الصالة نسبح عليه وسلم بني لنا 

َلُه اْلملك َوله : َال ِإَله ِإالَّ اهللا َوحده َال شريك َلهُ : ثًا َوَثَالثِيَن، َوقَاَل َتمام اْلِماَئةَثَال 

إذا هذا امسه ذكر مقيد ال جيوز لنا إطالقه ال جيوز ٦٧"  اْلَحمد َوُهَو على كل َشْيء قدير،

جاء الشرع بتقييده أن جنعل مخسني تسبيحة ال جيوز إطالقه ألنه مقيد فعلينا أن نقيده كما 

َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى ، قول النيب صلى اهللا عليه وسلم " وهناك ذكر مطلق مثل ، 

َزاِن؛ َحِبيَبَتاِن ِإَلى الرَّْحمنِ  َلَتاِن ِفي الِميـْ ُسْبَحاَن اِهللا َوِبَحْمِدِه؛ ُسْبَحاَن اِهللا : اللَِّساِن؛ ثَِقيـْ

فتقييده اهللا عليه وسلم بعدد إذا هذا امسه ذكر مطلق  فلم يقيده النيب صلى ٦٨" الَعِظْيمِ 

                 ؟بعدد معني إذا وقعنا يف بدعة تقييد الذكر املطلق والدليل على ذلك 

                                                 
الدعاء بعد : الدعوات، باب: ، كتاب)٥٩٧٠(الذكر بعد الصالة، و : صفة الصالة، باب: ، كتاب)٨٠٧(رواه البخاري  - ٦٧

 وبيان صفتهاستحباب الذكر بعد الصالة، : المساجد ومواضع الصالة، باب: ، واللفظ له، كتاب)١٤٢/ ٥٩٥(الصالة، ومسلم 

ذهب أهل الدُّثُور : فـََقاُلوا] ) صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم( [َأن فـَُقَراء اْلُمَهاِجرين أََتوا َرُسول اهللا : " أبي ُهَريـَْرة َرِضي اهللا َعنهُ  َعن٠٠

: فـََقالَ . ْمَوال يحجون بَها ويعتمرون َويـََتَصدَُّقونَ بالدرجات اْلعَال َوالنَِّعيم اْلُمِقيم يصلوَن َكَما نصلي َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوم َوَلُهم فضل من أَ 

بَلى يَا : اُلواَأال أعلمُكم َشْيئا تدركون بِِه من سبقكم وتسبقون ِبِه من بعدكم َوَال يكون أحد أفضل ِمْنُكم ِإالَّ من صنع مثل َما َصنَـْعُتم؟ قَ 

يـَُقول ُسْبَحاَن اهللا َواْلَحْمد هللا َواهللا أكبر : قَاَل أَبُو َصالح - ثًا َوَثَالثِيَن َرُسول اهللا، قَاَل تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل َصَالة َثَال 

ُهنَّ ُكلهنَّ َثَالثًا َوَثَالثِيَن  من سبح ِفي دبر كل : " قَالَ ] ) صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم( [ُمتَّفق َعَلْيِه، َوعنُه أَْيضا َعن َرُسول اهللا " َحتَّى يكون ِمنـْ

َلُه اْلملك َوله : َال ِإَله ِإالَّ اهللا َوحده َال شريك َلهُ : َالثًا َوَثَالثِيَن، َوحمد اهللا َثَالثًا َوَثَالثِيَن، وَكبر اهللا َثَالثًا َوَثَالثِيَن، َوقَاَل َتمام اْلِماَئةَصَالة ثَ 

 "اْلَحمد َوُهَو على كل َشْيء قدير، غفرت خطاياه َوِإن َكاَنت مثل زبد اْلَبْحر 
  ).٢٥٩٤(، َوُمْسِلٍم )٦٦٨٢(الُبَخاِريِّ  - ٦٨
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صلى اهللاُ عليه وسلَّم  - قَاَل ِيل َرُسوُل اِهللا : (رضي اهللا عنه قَالَ  -اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب حديث 

َك فـَتَـَوضَّْأ ُوُضوَءَك ِللصََّالِة، ثُمَّ اْضَطِجْع َعَلى ِشقَِّك اْألَْيَمِن، ثُمَّ َمْضَجعَ ِإَذا َأتـَْيَت " 

اللُهمَّ َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإَلْيَك، َوفـَوَّْضُت َأْمِري ِإَلْيَك، َوأَلَجْأُت َظْهِري ِإَلْيَك، َرْغَبًة : ُقلْ 

َزْلَت، . ِإالَّ ِإلَْيكَ َوَرْهَبًة ِإَلْيَك، الَ َمْلَجَأ َوَال َمْنَجا ِمْنَك  اللُهمَّ آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي َأنـْ

َلِتَك، ُمتَّ َوَأْنَت  .َوبَِنِبيَِّك الَِّذي َأْرَسلتَ  َواْجَعْلُهنَّ ِمْن آِخِر َكَالِمَك، فَِإْن ُمتَّ ِمْن َليـْ

آَمْنُت ِبَرُسوِلَك الَِّذي : ْذِكَرُهنَّ فـَُقْلتُ فـََردَّْدتـُُهنَّ ِألَْستَ  اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزبٍ  قَالَ  " َعَلى اْلِفْطَرةِ 

                                                  ٦٩"آَمْنُت بَِنِبيَِّك الَِّذي َأْرَسْلَت : ُقلْ : " َأْرَسْلَت، قَالَ 

وهذا دليل على أن األذكار األصل فيها " قال النووي ، أن النيب هو نيب وهو رسول  مع

إذا كانت كلمة وهي صحيحة والنيب رده فيها أل�ا جاءت هكذا " ى النص التوقف عل

  . مقيده فما بالك مبن يأيت بكتب أذكار خمالفة للنص 

قوله ال نتكلم اآليات " ٣٤زاد الداعي ص" يف كتاب  :الخطأ الثاني والثالثون 

  .واألحاديث مع الناس 

ن ال نكثر من اآليات واألحاديث مرة يقولو أمر غريب جدا تتكلم أقول ماذا هذا  فماذا

  .ومرة يقولون ال نتكلم مع الناس باآليات واألحاديث 

لذلك ال جتد األحاديث الصحيحة واآليات القرآنية قليلة جدا إمنا هي أكثر القصص من  

حياة الصحابة وغريها ما معىن ال نتكلم باآليات واألحاديث مع الناس تبليغ إذاي ماذا 

           ؟وأنت تقول ماذا ستبلغ تدعوا إيل ماذا " تبليغ ودعوة " قولون يكون تبليغ أنتم ت

                                                 
أنزله بعلمه، ومسلم في صحيحه، كتاب األذكار : كتاب التوحيد، باب قوله  ١٣/٤٦٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه  - ٦٩

  .كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه  ٥/٤٦٨، والترمذي في سننه ٢٧١٠رقم 
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إن جناحنا وفالحنا يف إتباع نبينا صلى اهللا عليه وسلم وتقولون ال نتكلم باآليات " 

  واألحاديث الكالم متناقض بعضه يضرب بعض 

وتقول أنت إن كنت حريص على الدعوة : وهو جمرد سؤال  :الخطأ الثالث والثالثون 

أيهما أعظم الرجل الذي يعبد مع اهللا ، حنن نأيت بالناس من على املقاهي ومن كذا وكذا 

غريه ويسأل الضريح ويذبح للضريح أم العاصي املدخن ال خالف أنه هو الذي يعبد مع 

اهللا غريه هذا هو األحق بالدعوة فكيف يرتك هذا ملاذا ال يدعي مثل هؤالء الذين يقعون يف 

والنيب صلى  "ألهم فالمهم با ابدء" كان حرصكم على الدعوة والقاعدة تقول   الشرك إذا

ْلَيُكْن َأوََّل َما َتْدُعْوُهْم ِإَلْيِه َشَهاَدُة َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ " اهللا عليه وسلم قال         ٧٠" فـَ

    .هذا هو األهم 

ينقل عن أيب احلسن " ٤٨ملفوظات إلياس ص " يف كتاب  :الخطأ الرابع والثالثون 

الندوي أنه يقول إمنا املسلمني قسمني ال ثالث هلما الذين خيرجون يف سبيل اهللا والذين 

  .ينصرون الذين خيرجون يف سبيل اهللا 

إذا املسلمني عندهم قسمني وخالف ذلك ليسوا مبسلمني هذا الذي أفهمه من الكالم 

وقال حممد إلياس ، رج والثاين ينصره ألنه قسم املسلمني إىل قسمني ال ثالث هلما رجل خي

إذا يقره حممد إلياس على هذا الكالم وهذا ، ما أحسن ما فهمه ، معلقا على هذا الكالم 

  .خطأ كبري ألنك جعلت بذلك اخلروج ركنا من أركان اإلسالم 

                                                 
، ومسلم، كتاب )١٤٩٦(تاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا برقم أخرجه البخاري، ك - ٧٠

  .من حديث ابن عباس) ٢٩(اإليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم برقم 
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عنده تسبيحات امسها " ٥٢ملفوظات إلياس ص" يف كتاب  :الخطأ الخامس والثالثون 

قال الشيخ رمحه اهللا مرة كانت ، وهذا أمر أعجب من الذي قبله  .ة تسبيحات فاطم

 طريقيت يف البداية يف تعليم الذكر هي املواظبة على تسبيحات فاطمة بعد كل صالة

               . مث الصالة ، قوة إال باهللا سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب وال حول وّال 

  .أنا عندي عدة أمور يبقى 

َأنَّ َرُسوَل َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم  ُمَعاذُ  ويف حديث، جاءت من أين تسبيحات فاطمة  :أوال

ُأوِصيَك يَا : " ، فـََقالَ "يَا ُمَعاُذ، َواللَِّه ِإنِّي َألُِحبَُّك، َواللَِّه ِإنِّي َألُِحبُّكَ " َأَخَذ بَِيِدِه، َوقَالَ 

اللَُّهمَّ َأِعنِّي َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن : تـَُقولُ ُمَعاُذ َال َتَدَعنَّ ِفي ُدبُِر ُكلِّ َصَالٍة 

إذا نسمي هذا ذكر معاذ وهذا ذكر فاطمة ملاذا تركت هذا ومسيت هذا  ٧١"ِعَباَدِتَك 

  .تسبيحات فاطمة 

بعد كل صالة سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب والحول وال قوة إال  :ثانيا 

ا أيضا حيتاج إىل دليل مث الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم مئة مرة أين باهللا هذ

ائتوين �ا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا هذا يف عهد النيب وأصحابه تسبيحات فاطمة 

عليه وسلم وهذا شبيه بقرآن فاطمة عند الشيعة أين الدليل على هذا الكالم وهذا ليس  

  .مد إلياس الذي وضع الطريقة كالم رجل عادي هذا كالم حم

                                                 
، وأحمد في مسنده ) ٩٩٣٧، رقم ٦/٣٢(، والنسائي في السنن الكبرى ) ١٥٢٢، رقم ٢/٨٦(أخرجه أبو داود في سننه  - ٧١

، ) ٢٠٢٠، رقم ٥/٣٦٤(، وابن حبان في صحيحه ) ٧٥١، رقم ١/٣٦٩(، وابن خزيمة في صحيحه ) ٢٢١٧٢، رقم ٥/٢٤٤(

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والطبراني في : ، وقال) ١٠١٠، رقم ١/٤٠٧(والحاكم في المستدرك 

وقال األلباني في صحيح سنن أبي . جميعاً عن معاذ) ١/٢٤١(عيم في حلية األولياء ، وأبو ن) ١١٠، رقم ٢٠/٦٠(المعجم الكبير 

  .صححها األلباني) ٢٣٩/ ١" (األدب المفرد"وله رواية عند البخاري في ) ١٣٤٧(رقم ) ٢٨٤/ ١(داود 
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  " ٥٤ملفوظات إلياس ص " يف كتاب  :الخطأ السادس والثالثون 

الرُّْؤيَا الصَّاِلَحُة ُجْزٌء ِمْن «وقال الشيخ رمحه اهللا مرة إن ، قال الشيخ حممد منظور نعمان 

يبلغون  صاحلة ماالؤية الر فبعض الناس يرتقون بال ٧٢»ِستٍَّة َوَأْربَِعيَن ُجْزًءا ِمَن النُّبُـوَّةِ 

 ال يرتقونبالرياضيات أل�م يتلقون العلوم الصحيحة بالرؤية اليت هي جزء من النبوة وكيف 

مث قال ، إذا أوال العلم يؤتى باملنامات .فباملعرفة يزداد التقرب فإذا قيل إن العلم تزداد املعرفة 

" وا أن أنام أكثر فبسبب يف هذه األيام تلقى إيلَّ العلوم الصحيحة يف الرؤيا فإذا حاول

إذا العلوم الصحيحة يأخذها حممد إلياس من املنامات .  كان ال ينام إال قليال " النشوفية 

فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى اِهللا {والرؤيا إذا أين وحي النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالً ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِا َوالرَُّسولِ     ٧٣} للَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ

  

َعَلْيُكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِدْييَن ِمْن بـَْعِدي، َتَمسَُّكوا ِبَها، " أين هو " 

َها بِالنـََّواِجِذ، إذا العلوم  ٧٤" ِر؛ فَِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلةٌ َوِإيَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت األُُمو  َوَعضُّوا َعَليـْ

الصحيحة يأخذها حممد إلياس من املنام والرؤيا إذا هنا أحدث حممد إلياس مصدر من 

  . طامة كربى مصادر التلقي جبوار الكتاب  والسنة وهذه 

  
                                                 

في الرؤيا، ) ٢٢٦٤(سلم رقم في التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، وم ٣٣٠/  ١٢البخاري  - ٧٢

المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، وأبو داود ] ٥٢٥:ص[في الرؤيا، باب أن رؤيا ) ٢٢٧٢(في فاتحته، والترمذي رقم 

  .في األدب، باب ما جاء في الرؤيا) ٥٠٦٨(رقم 
  ]٥٩سورة النساء آية [ - ٧٣
، ) ٤٦٠٧(وأبو داود . هذا حديث حسن صحيح: وقال) ٢٦٧٦(، والترمذي ) ١٢٧، ١٢٦/  ٤(رواه أحمد ) صحيح( - ٧٤

حديث ثابت صحيح، وقال ابن عبد : وقال البزار) ٥٤، ٣١(، وابن أبي عاصم ) ٩٧، ٩٦، ٩٥/  ١(، والحاكم ) ٤٢(وابن ماجه 

باني في صحيح ووافقه الذهبي وصححه الضياء المقدسي، وقد صححه األل. صحيح ليس له علة: حديث ثابت، وقال الحاكم: البر

  .ابن ماجه
  



٤٢ 
 

   كيف جاءت مجاعة التبليغ بقول الشيخ  ٥٥يف صفحة  :الخطأ السابع والثالثون 

فزاد نومه مث قال إن " ينام إال قليال فبعد مشورته مع األطباء أُدهنت رأسه بزيت  كان ال

َر أُمٍَّة {طريقة الدعوة والتبليغ أيضا قد انكشفت يل يف الرؤيا وقد قال تعاىل  ُكْنُتْم َخيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ  اآلية قد ألقي  هوتفسري هذ ٧٥}ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

يبقى مجاعة الدعوة والتبليغ يف العامل كله هذا دين حممد عليه الصالة والسالم إّيل املنامات أ

مبناها على رؤيا على منام إذا ليس مبنية على كتاب وسنة وهذا كالم من أسسها 

  .انكشفت له اجلماعة يف رؤيا 

درجة من اهلدية كاة أقل قال حممد إلياس الز  ٥٧ \٥٦ص :الخطأ الثامن والثالثون 

  . ومصرفها الوحيد يف مجاعة التبليغ وهذا القول الزكاة أقل درجة من اهلدية ما حكمه 

  " ٦٤يف ص " :الخطأ التاسع والثالثون 

  .يثين على قصيدة الربدة يقول إن قصيدة الربدة للبوصريي الذي قال يف النيب 

ربدة يف مدارسنا داخلة يف منهج العلماء قال إن قصيدة ال" وإن من علومك اللوح والقلم " 

وليس هذا من حيث األدب ولكن لرقة القلوب وزيادة احملبة النبوية وقد سُئل الشيخ ابن 

عثيمني يف فتاوى نور على الدرب هل جيوز قراءة الربدة للبوصريي قال هذه القصيدة فيها  

وهذه القصيدة يقول . ا كفر بواح وإذ كنا ال نكفر البوصريي لعله كان جاهال حني كتبه

  " فيها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ومن علومك علم اللوح والقلم*** فإن ِمن جودك الدنيا وَضرتها         

                                                 
  ]١١٠اآلية: سورةآل عمران[ - ٧٥



٤٣ 
 

 ٧٦أي أن النيب عليه الصالة والسالم يعرف علم اللوح يعرف الغيب وهذا الكالم كفر  

ولكن القول   ٧٧}َواْألَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اللَّهُ  ُقْل ال يـَْعَلُم َمْن ِفي السََّماَواتِ {قال اهللا تعاىل 

كفر أكرب وقالت اللجنة الدائمة هذه القصيدة كفرية شركية ويقول حممد إلياس هذه 

  .للمحبة النبوية  

إذا وجد يف كالم أحد تسعة وتسعون نظر من  ٦٤يقول أيضا يف ص  :الخطأ األربعون 

  .لما الكفر وواحدا من اإلسالم فإمنا يسمى مس

أن القول قد يكون كفرا هذه املسألة فيها تفصيل ألن من  املسائل ال حيكم وملاذا مل تقول 

مثال  اللجنة . على العبد فيها بكفر وال حيكم على القول فيها بكفر إال بعد املعرفة 

الدائمة ُسلت عن رجل يذبح عند ضريح ما حكمه قالوا إذا كان يذبح هللا ولكن يريد هذا 

  . فهذه بدعة وإذا كان يذبح للضريح فهو كفر املكان 

يقول الذي مييز "  ٧١ملفوظات إلياس ص" يف كتاب  :الخطأ الحادي واألربعون 

  .اإلنسان من احليوان النطق فقط 
                                                 

  ):٢١٨/ ١" (القول المفيد على كتاب التوحيد "كالم العالمة محمد بن صالح بن عثيمين ـ رحمه اهللا ـ في البردة في كتابه   - ٧٦

ء الذين جعلوا المخلوق بمنزلة وقد ضل من زعم أن هللا شركاء كمن عبد األصنام أوعيسى بن مريم عليه السالم، وكذلك بعض الشعرا

  :الخالق؛ كقول بعضهم يخاطب ممدوحاً له

  وكيف شئت فما خلق يدانيك***** فكن كمن شئت يامن الشبيه له 

  :وكقول البوصيري في قصيدته في مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  سواك عند حدوِث الحادِث الَعمم***** يا أكرَم الخْلِق مالي َمن ألوُذ به 

  فضًال وإال فقل يازلة القدم***** لم تكن في معادي آخذاً بيدي إن 

  ومن علومك علم اللوح والقلم***** فإن ِمن جودك الدنيا وَضرتها 

وهذا من أعظم الشرك ألنه جعل الدنيا واآلخرة من جود الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومقتضاُه : قال الشيخ ابن عثيمين حفظه اهللا

وليس ذلك كل علومك؛ فما : ، يعني]ومن علومك علم اللوح والقلم[-البوصيري : أي - وقال . يس له فيهما شيءأن اهللا جل ذكره ل

  . بقي هللا علٌم وال تدبيٌر ـ والعياذ باهللا ـ
 ] ٦٥النمل آية سورة[ - ٧٧



٤٤ 
 

}َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم {واهللا عز وجل يقول 
اإلنسان حيوان " وهذا يذكرين مبن يقول  ٧٨

  .فهذا خطأ " ناطق 

يقول مشاخينا منعوا غري السالكني قراءة كتب ،  ٧٥يف ص  :أ الثاني واألربعون الخط

  .الصوفية إمنا السالكني الذين هم يف تربية املشايخ احملققني فال حرج عليهم يف مطالعتها 

أ�م " وهذا يؤكد كالم الشيخ األلباين فيهم ، إذا حيث أتباعه على قراءة كتب الصوفية 

  " .صوفية العصر 

  .يقول الفاسق والفاجر يغفر هلم ،  ٨٠يف ص  :لخطأ الثالث واألربعون ا

  .وهذا غري صحيح إمنا هم حتت املشيئة إن شاء اهللا عذ�م وإن شاء غفر هلم 

  . ١١٢يف ص  :الخطأ الرابع واألربعون 

يقول إن الدين الصحيح عندي هو أن يعلم أن عامل األسباب هذا السرتة وأمر اهللا التكوين 

يتيقن أن الفاعل ما يفعل يف هذا السرت هو غري هذا وفعل اهللا وأمره هو السبب  وأن

  .احلقيقي 

واحلاصل من هذا أن يعلم أن أمر اهللا الغائب هو السبب احلقيقي بدل من السبب 

فبدل أن جيتهد يف األسباب الظاهرية فعليه أن جيتهد يف إرضاء اهللا تعاىل أكثر ، الظاهري 

  .وهذا هو قول اجلربية الذين يقولون بنفي األسباب ، ه ليصلح له شأنه كل

أحد الناس يشرب املاء يقول له اآلخر ، حىت إن بعض مجاعة التبليغ وهذا شائع فيهم جدا 

الري من اهللا ليس من املاء فهذا ، خذ بالك هذا املاء مل يرويك وإمنا الذي يرويك هو اهللا 

ج علينا من قتل يقول هذا بأمر اهللا والذي سرق نفي لألسباب وهذا يؤدي إىل طوام إذا حيت

                                                 
  ]٧٠: سورة اإلسراء، اآلية[ - ٧٨



٤٥ 
 

والذي زنا وهذا هو قول اجلربية الذين يقولون إن العبد جمبور على فعله وليس له مشيئة وال 

إرادة إذا هذا ضالل مبني لو أن العبد جمبور ليس له إرادة وال فعل ملاذا يُعذب إذا عصى 

إرادة وقدرة وهذا حيثه كل إنسان منا فإن اهللا خلقك وخلق فيك وملاذا يُعذب إذا كفر 

واحتج حممد إلياس بقول اهللا تعاىل . فالقمل أنه جمبور هذا قول اجلهمية واألشاعرة اجلربية 

على نفي األسباب وهناك " ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب " 

َنا { وقال تعاىل  ٧٩}وا ِمْن ِرْزِقهِ فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكلُ {موضع آخر يقول اهللا تعاىل  فَأَنَبتـْ

باملاء فهذه أسباب والنيب صلى اهللا عليه وسلم عندما كان  ٨٠}ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيدِ 

  . يهاجر أخذ باألسباب 

    . ١١٥يف ص: الخطأ الخامس واألربعون 

ء وذكرهم كان حتت يقول فإن علم األنبيا، قال كالما فيه إساءة مع األنبياء ومع اهللا 

هو وصف اهللا عز وجل بصفة مل يصف �ا اهللا نفسه ومل إذا ، إشراف وتعليمات اهللا 

يوصفه �ا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يشرف وهذا تعدي على نصوص الكتاب 

  . والسنة وهذا من باب تقدمي العقل على النصوص 

  .ن يف الصدق حصره اإلميا،  ١٢١يف ص: الخطأ السادس واألربعون 

يقول اإلميان يعين اليقني الصادق على ما قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم يعين اإلميان هو 

فما فائدة إنسان ، أن تصدق وهذا من الضالل املبني ألن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص 

رفة املع: رجئة هو واإلميان عند امل، مصدق تقول له صلي يقول واهللا أنا مصدق وال يعمل 

  .إذا يكون الكفر باجلهل فقط وهو قول الغالة اجلهمية 

                                                 
  ]١٥: سورة الملك اآلية[ - ٧٩
  ]٩آية : سورة ق[ - ٨٠
  



٤٦ 
 

واإلميان بالقول فقط هو قول الكرامية أتباع حممد بن كرام وعلى ذلك أن املنافقني كانوا 

قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ { مؤمنون  

، إذا قالوا إذا معىن ذلك أن املنافقني مؤمنون على إميان الكرامية  ٨١}ْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُونَ ا

َلَقْد {تعاىل وعلى إميان اجلهمية على أن اإلميان هو املعرفة أن فرعون كان مؤمن قال اهللا 

َزَل َهُؤَالِء ِإالَّ َربُّ السََّماَواِت  ومرجئة ، ف ليس أحد كافر على هذا التعري ٨٢}َعِلْمَت َما أَنـْ

لكن ال قال . الفقهاء يقولون اإلميان قول اللسان وتصديق باجلنان والعمل ليس من اإلميان 

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اهللاُ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم {اهللا 

ُأْولَِئَك  )٣(الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقوَن  )٢( بِِّهْم يـَتَـوَكَُّلونَ ِإيَمانًا َوَعَلى رَ 

 "َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم " هذا قول اللسان وقوله " ذكر اهللا " إذا يف اآلية  ٨٣}ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحق�ا 

إذا اإلميان "  ْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإيَمانًاَوِإَذا تُِليَ " هذا خوف وهو عمل القلب  وقوله 

الَِّذيَن يُِقيُموَن " إذا هذه عبادة قلبية وقوله "  َوَعَلى رَبِِّهْم يـَتَـوَكَُّلونَ " يزيد وينقص وقوله 

أعمال إذا حصر اإلميان إذا هذه "  الصََّالَة َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن  ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحق�ا

إذا كان مؤسس اجلماعة هكذا فماذا مبن يتبعونه ، يف التصديق يكون خطأ عقدي فادح 

  . على ذلك 

َمْن َلْم َيْشُكِر النَّاَس َلْم «قال الشيخ رمحه اهللا  . ١٢٨ص  :الخطأ السابع واألربعون 

ن رجل يقال له ـنه من إنين حتصلت نعمة الدين من بيتكم كان يتكلم ع٨٤ »َيْشُكِر اللَّه
                                                 

  ]١:نافقون اآليةسورة الم[ - ٨١

  ]١٠٢آية : سورة اإلسراء[ - ٨٢
   ]٤-٢: سورة األنفال، اآليات[ - ٨٣

والترمذي ) ٣٢/ ٣(وأخرج حديث أبي سعيد أيًضا في المسند ) ٢٥٨/ ٢(حديث أبي هريرة أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  - ٨٤

وفي الباب عن أبي هريرة : وقال الترمذي) ٣٣٩/ ٤(باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ) ٣٥٠(في جامعة كتاب البر والصلة 

) ٣٧٥، ٣٧٨/ ٤(هذا حديث حسن صحيح، وحديث النعمان في المسند : واألشعث بن قيس، والنعمان بن بشير، قال أبو عيسى

 ).٤١٦(وسلسلة األحاديث الصحيحة ) ٣٠٢٥) (٩١١/ ٢(وصححه األلباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 



٤٧ 
 

بيت النبوة يقول إنين حتصلت على نعمة الدين من بيتكم وأنا عبد بيتكم فإذا يأيت عند 

فهذا الكالم خمالف للشريعة متاما . العبد شيء حسن فعلى العبد أن يقدمه هدية لسيدته 

  . وهو قول كفري 

وحممد إلياس هو  يقول"  ٣٦٧لسان التبليغ ص" يف كتاب  :الخطأ الثامن واألربعون 

  .ا�دد هلذه امللة 

  .سبحان اهللا جمدد امللة يقول اإلميان هو الصدق ويقول أن عبد بيتكم ما هذا التناقض 

  .يوجب بقراءة الكتاب " زاد الداعي " صاحب كتاب  :الخطأ التاسع واألربعون 

    " إلياس  ملفوظات حممد" يقول مراجع ال يستغين عنها الداعية املرجع رقم ثالثة عشر 

ذا أنا رجل عامي ال أعرف شيء ماذا آخذ من هذا الكتاب سآخذ منه أن اإلميان هو  إ

الصدق وسآخذ منه أن األحكام تؤخذ من الرؤيا وسآخذ منه كلمة أنا عبد بيتكم فهذا 

  .خطأ 

  .يقول إن حركتنا يف احلقيقة هي جتدد وتكميل لإلميان  ١٤٨ص :الخطأ الخمسون 

سؤال أنت يف الكتاب قلت أنا جاءتين الدعوة يف املنام "  حركة " اجلماعة  إذا أنت مسيت 

إن قلت نعم كان كامال إذا ، قبل جمئ الدعوة هذه القرون املاضية إميا�ا كان ناقصا 

نقضت كالمك وإن قلت مل يكن كامال إذا أنت تستدرك على سنة نبيك عليه الصالة 

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم {اهللا تبارك وتعاىل قال والسالم بل وتستدرك على القرءان ألن 

فيقول حركتنا يف احلقيقة هي جتديد وتكميل لإلميان إذا من  ٨٥}َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي 

  .أيام النيب عليه الصالة والسالم إىل قبل تأسيس مجاعة التبليغ يكون ناقص إميانه 

  
                                                 

 ]٣:ية سورةالمائدة آ[ - ٨٥



٤٨ 
 

  .يقول الفضائل أهم من املسائل ،  ١٦٦يف ص :الخطأ الحادي والخمسون 

واملساءل منها ، وهذا غلط ألن الفضيلة شيء مستحب وهي صيغة من صيغ املندوب 

  .الواجب وأركان فكيف جيعل الفضيلة أفضل من املسائل 

  .يقول جيوز اخلروج من الصالة للدعوة ،  ١٧٠يف ص  :الخطأ الثاني والخمسون 

إذا أرت أن تبطل  ٨٦}َوال تـُْبِطُلوا َأْعَماَلُكمْ {ارك وتعاىل يقول من أين جاء �ذا واهللا تب

  .العمل فعليك الدليل 

 ١٧٠حنن ال نعدها خطأ ولكن نعدها إلزاما له يقول يف ص  :الخطأ الثالث والخمسون 

  .على كتاب اهللا وعلى سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم  كالمي   اعرضوا

الكتاب والسنة نضع كالم هذا الرج على الكتاب والسنة لو عرضنا أن  تعالوا نتحاكم إىل

لو ، لو عرضنا أن تفسري اآليات جاءت باملنام ، هذه الطريقة جاءت يف املنام بالرؤيا  

لو عرضنا أن اهلدية أفضل من الزكاة وأن الزكاة مرتبة أدىن من ، عرضنا كلمة أنا عبد بيتكم 

لو عرضنا  ، واإلميان هو التصديق وغريها ، من الصالة للدعوة  وأنه جيوز أن خنرج، اهلدية 

  .كل هذه األشياء على الكتاب والسنة هل يُقبل أجيبونا 

يقول ، حممد علي حممد إمام  ٤٤صاحب كتاب املنتقى ص :الخطأ الرابع والخمسون 

  .ال ُتظهر يف البيان عيوب األمة فتزداد 

اهللا عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعني الذين   إذا يُفهم من كالمه هذا أن النيب صلى

  .فهذا غلط كبري كانوا يتكلمون يف أمراض األمة كانوا يُزيدون من عيوب األمة 

                                                 
  ]٣٣: سورة محمد، اآلية[ - ٨٦



٤٩ 
 

                         يبني ترك العلم إمنا األمر كله خروج اخلطأ  ٤٥٦يف ص  :الخطأ الخامس والخمسون 

انشراح الصدر حني اخلروج فهذا دليل يقول نشعر ب،  ٦٠٩ص :السادس والخمسون 

  .على صحة اخلروج 

وهذه الكلمة يقوهلا النصارى عند دخوهلم الكنيسة ويقوهلا الناس الذين جيلسون حول 

ونقول إن انشراح الصدر ليس مصدرا من مصادر . الضريح يقولون حنس بانشراح الصدر 

يق الصدر ينفي هذا أيضا التلقي لو كان انشراح الصدر مصدر من مصادر التلقي إذا ض

وقد يكون العبد يف بعض األحيان إميانه ناقص فيدخل يف الصالة وهو مرهق هذا دليل 

نقول ، انشراح الصدر عندما خنرج دليل على صحة اخلروج على نقصان اإلميان فقولكم 

                                   ، انشراح الصدر ليس مصدرا من مصادر التلقي  :أوال

الشعور الذايت ال يصلح أن يكون طريقا إلثبات األحكام الشرعية إمنا إثبات  :ثانيا 

  األحكام الشرعية تكون بالكتاب والسنة 

انظر اخلوارج يف معركة النهروان أبن الزبري يقاتل اخلوارج مع علي بن أيب طالب يضرب 

َأْوَلى  " م أينا �ا غدااخلارجي بالسيف يقول له خذها وإىل النار فيقول له اخلارجي ستعل

  ٨٧.ِبَها ِصِلي�ا

  .فمسألة الشعور الذايت ال يصلح أن يكون طريقة إلثبات األحكام الشرعية 

  . ٢١يف كتاب مجاعة التبليغ ص :الخطأ السابع والخمسون 

وانكشفت الطريقة " وهذه الكلمة عند الصوفية " أن إلياس يتمتع بعالقة خاصة مع اهللا  

  .أره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إللياس وإلياس 

                                                 
  ]٧٠: سورة مريم اآلية[ - ٨٧



٥٠ 
 

حث على خروج  ١٧٠ص " لسان التبليغ " يف كتاب  :الخطأ الثامن والخمسون 

   . النساء للتبليغ 

ومىت كانت عائشة رضي اهللا عنها وهي  ٨٨" َوقـَْرَن ِفي بـُُيوِتُكنَّ " واهللا عز وجل يقول 

بأن تبليغ النساء يف املساجد بدعة  بل إن الشيخ األلباين يقول، الفقيهة خترج لتعلم الناس 

حمدثة فهذا يكون يف املسجد فكيف لو قيل هلا اخرجي ثالثة أيام وسنة وسنة ونصف 

فهذا أمر  وخترج إىل اهلند وإىل باكستان أين هذا الكالم املرأة املصونة خترج إىل هذا األمر

  .غريب 

  " .الدينامو " كلمة   :الخطأ التاسع والخمسون 

يف املسجد واآلخرين يف اجلولة قاعد يف الذكر ولو أن اجلولة يف اخلارج مل تفلح واحد جيلس 

  .يبقى الرجل الذي داخل املسجد مل ُخيلص يف الذكر 

"َوَال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى " قال اهللا تعاىل 
ثانيا من أين جاء هذا الدينامو ، هذه أوال  ٨٩

ويوصل إىل اخلارج من  ويشغلني واحد يكون قاعد هذا أين كان يف عهد الصحابة والتابع

  . هذه بدعة يف الدين اذ�أين أتت 

  " معارض ، مشوش ، حمب ، أحباب " تقسيم الناس إىل أربعة أقسام : الخطأ الستون 

  .هم من كانوا داخل اجلماعة : األحباب  

  .هو من كان خارج اجلماعة ولكنه يواليهم : احملب 

  .ع عن اجلماعة هو من انقط: املشوش 

  .هو من يعارض دعو�م : املعارض 

                                                 
  ]٣٣سورة األحزاب آيه [ - ٨٨
  ]١٦٤: سورة األنعام اآلية[ - ٨٩



٥١ 
 

من أين هذا التقسيم وأين الدليل عليه وهذا املعارض إذا عارضكم بدليل من الكتاب 

املشوش الذي ترك اجلماعة واألمور اليت ذكرت قبل ذلك أيكون والسنة يُقبل أم ال وهذا 

  .مشوش من يرتك هذه األمور 

يدعي احلرص الشديد على الدعوة " لسان الدعوة " اب يف كت :الخطأ الحادي والستون 

  .وحيث على اخلروج فيها 

وأنا تكلمت مع . ولو كنت صادقا يف دعواك هذه لبينت وتكلمت يف أمراض األمة 

أحدهم يف مسجد بعد ما قال البيان وقلت هلم يا إخواين ملاذا ال تطلبوا العلم الشرعي 

ما كان منهم إال أن ، علموا الفقه وتعلموا الناس الفقه فتتعلموا التوحيد وتعلموه للناس وتت

نظر بعضهم إىل بعض مث نظروا إىل أمريهم مث نظر هو إليهم نظرة حدة مث قاموا وتركوين 

  .حة فهذا إعراضهم عن النصي

اهللا عنده خزائن "  ١٢٦لسان التبليغ ص" يقول صاحب كتاب  :الخطأ الثاني والستون 

َوالشَّرُّ َلْيَس " وأهل السنة يقولون بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  .النعم وخزائن النقم 

والشر يف املفعوالت ال يف األفعال " قال الشيخ ابن عثيمني يف العقيدة الواسطية  ٩٠" ِإَلْيكَ 
                                                 

، من حديث )٧٧١(رقم ) ٥٣٤/ ١(أخرجه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صالة الليل وقيامه  - ٩٠

  ".كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك واليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليكلبيك وسعديك، والخير  : "علّي مطوًال 

أن إضافة الشر وحده إلى اهللا لم يأت في كالم اهللا وال كالم رسوله ) ٩٥ -  ٩٤/ ٨(بين شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع الفتاوى 

إّما أن يدخل في عموم المخلوقات، فإنه إذا دخل في : د وجوه ثالثةال يذكر الشر إال على أح: (، ثم قال- صلى اهللا عليه وسلم  -

العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق، وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعّلق بالعموم، وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل، 

  .وإما أن يحذف فاعله

ونحو ذلك، ومن هذا الباب أسماء اهللا المقترنة كالمعطي المانع، والضار ] ٦٢ :الزمر[} اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ {: فاألول كقوله تعالى

َوأَنَّا َال نَْدِري َأَشرٌّ أُرِيَد ِبَمْن ِفي اْألَْرِض َأْم َأرَاَد {: وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن .......النافع، المعز المذل، الخافض الرافع 

} ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّينَ {: وقوله تعالى في سورة الفاتحة، ]١٠: الجن[} ِبِهْم رَبـُُّهْم َرَشًدا

، ]٧٩: الكهف[} فََأَرْدُت َأْن َأِعيبَـَها{: ، وقوله]٢: الفلق[} ِمْن َشرِّ َما َخَلقَ {: وإضافته إلى السبب كقوله. ونحو ذلك] ٧: الفاتحة[

َزُهَما{: قوله مع ُلَغا َأُشدَُّهَما َوَيْسَتْخرَِجا َكنـْ    ]٨٢: الكهف[} فََأرَاَد رَبَُّك َأْن يـَبـْ



٥٢ 
 

تـُْؤِتي اْلُمْلَك َمْن { ابن القيم قال يف شفاء العليل بدء �ذه املسألة بقوله تعاىل . مثل " 

نزع امللك هذا خري  ٩١} تـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُعزَّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاءُ َتَشاُء وَ 

شر له إذا فعله يف النزع خري ولكن يف املنزوع للمنزوع شر ألنك ال ، للمنزوع أم شر له 

  .تعلم اخلري قد يكون ملكك هذا يدخلك جهنم 

فيك هو اخلري انظر جلانب اخلري يرفع الدرجات  هو لك شر مصاب وفعل اهللا :المرض 

  ويعلمك الصرب وغري ذلك فاخلري يف أفعاله من هنا نفهم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   ٩٢" َوالشَّرُّ َلْيَس ِإَلْيكَ  "

قدر ،  أي يف املفعوالت  ٩٣" َوتـُْؤِمَن بِالَقَدِر َخْيرِِه َوَشرِّهِ " وقوله عليه الصالة والسالم 

يك مرض هو شر لك تؤمن بالقدر خريه وشره ولكن اخلالق سبحانه وتعاىل هو الذي عل

  . فعل فيك هذا وفعله خري قال ابن القيم فإن اهللا ال خيلق شيء شرا حمضا 

                                                 
  ] ٢٦: سورة آل عمران، اآلية[ - ٩١
  .تقدم ذكره - ٩٢
، ) ٤٦٩٥(السنة : وأبو داود، ) ٤٩٩٠(اإليمان وشرائعه : والنسائي، ) ٢٦١٠(اإليمان : والترمذي، ) ٨(اإليمان : مسلم - ٩٣

  ) .٢/١٠٧، ١/٥٢، ١/٥١، ١/٢٨، ١/٢٧(وأحمد ، ) ٦٣(المقدمة : ابن ماجهو 

ِن َكاَن َأوََّل َمْن قَاَل ِفي الَقَدِر بِالَبْصَرِة َمْعَبٌد الُجَهِنيُّ، فَاْنطََلْقُت أَنَا َوُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحمَ : َوالَحِدْيُث بَِتَماِمِه َعْن َيْحَيى ْبِن يـَْعَمَر قَالَ  

َنا َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب َرُسْوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأَْلَناُه َعمَّا يـَُقْوُل َهُؤَالِء : ْمَيِريُّ َحاجَّْيِن َأْو ُمْعَتِمَرْيِن، فـَُقْلَناالحِ  ِفي الَقَدِر، َلْو َلِقيـْ

َفظَنَـْنُت َأنَّ  -َأَحُدنَا َعْن يَِمْيِنِه َواآلَخُر َعْن ِشَماِلِه  -  الَمْسِجَد، فَاْكتَـنَـْفُتُه أَنَا َوَصاِحِبي فـَُوفَِّق لََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب َداِخًال 

 -َوذََكَر ِمْن َشْأنِِهْم  -َقفَُّرْوَن الِعْلَم أَبَا َعْبِد الرَّْحَمِن؛ ِإنَُّه َقْد َظَهَر ِقبَـَلَنا نَاٌس يـَْقَرُءْوَن الُقْرآَن َويـَتَـ : َصاِحِبي َسَيِكُل الَكَالَم ِإَليَّ فـَُقْلتُ 

ُهْم َوأَنـَُّهْم بـَُرآُء ِمنِّي: قَالَ . َوأَنـَُّهْم يـَْزُعُمْوَن َأْن َال َقَدَر َوَأنَّ اَألْمَر أُُنفٌ   َوالَِّذْي َيْحِلُف بِِه َعْبُد اهللاِ . فَِإَذا َلِقْيَت ُأْولَِئَك فََأْخِبْرُهْم أَنِّي بَِرْيٌء ِمنـْ

َنَما : َحدَّثَِني أَِبي ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب قَالَ : مَّ قَالَ ْبُن ُعَمَر َلْو َأنَّ َألَحِدِهْم ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا فَأَنـَْفَقُه؛ َما قَِبَل اهللاُ ِمْنُه َحتَّى يـُْؤِمَن بِالَقَدِر، ثُ  بـَيـْ

َنا رَُجٌل َشِدْيُد بـََياِض الثـَِّياِب َشِدْيُد َسَواِد الشََّعِر َال يـَُرى َعَلْيِه أَثـَُر الَنْحُن ِعْنَد َرُسْوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم    سََّفِر َذاَت يـَْوٍم ِإْذ طََلَع َعَليـْ

يَْطُلبُـْونَُه : َأيْ ): يـَتَـَقفَُّرْوَن الِعْلمَ : (قـَْولُهُ ): (١/ ١٣٠) (َكْشُف الُمْشِكِل ِمْن َحِدْيِث الصَِّحْيَحْينِ (قَاَل اْبُن الَجْوِزيِّ رَِحَمُه اُهللا ِفي ِكَتاِبِه 

َأنَّ اَألْشَياَء َلْم َيْسِبْق : َأيْ ): يـَْزُعُمْوَن َأْن َال َقَدرَ (َوقـَْولُُه . ُفَالٌن يـَتَـَقفَُّر الشَّْيَء ِإَذا طََلَبُه َواْجتَـَهَد ِفي الَبْحِث َعْنهُ : َويـَتَِّبُعْوَن أَثـََرُه، يـَُقالُ 

َها َرْوَضٌة أُُنٌف ِإَذا َكاَنْت َواِفَيَة الَكَإلِ َلْم يـُْرَع : ُمْسَتْأَنٌف؛ َلْم يـَتَـَقدَّْم ِفْيِه َقَدٌر َوَال َمِشْيَئٌة، يـَُقالُ : َأيْ ): َأنَّ اَألْمَر أُُنفٌ (َوقـَْولُُه . اتـَْقِديـُْرهَ  ِمنـْ

  ).َشْيٌء، َويـَْعنـُْوَن َأنَّ َما نـَْعَمُلُه َلْم يـَُقدَّرْ 
  



٥٣ 
 

فهو يقول عنده خزائن النعم وخزائن النقم إذا نسب الشر إىل أفعال اهللا والنيب صلى اهللا 

َوالَِّذي ُهَو  {ومن هنا إبراهيم عليه السالم قال  ٩٤" َس ِإَلْيكَ َوالشَّرُّ َليْ " عليه وسلم يقول 

إذا نسب الشفاء إىل اهللا ونسب املرض   ٩٥}ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيِن  َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفينِ 

  .إىل نفسه فهذا خطأ عقدي عند اجلماعة أيضا 

ال دعوة األنبياء هي نفي ق" ١٣٠لسان التبليغ ص" يف كتاب  :الخطأ الثالث والستون 

   .ما سوى قدرة اهللا 

، وهذا هو توحيد املشركون ألن املشركون كانوا يعرفون أن اهللا هو القادر اخلالق املدبر 

فاألنبياء جاءوا ليثبتوا أن اهللا هو القادر ال هذه ليست دعوة األنبياء هذا كذب وإمنا دعوة 

َأِن اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم { لعبادة قال اهللا تعاىل توحيد ا" األنبياء قائمة على توحيد اإلهلية 

ُرُه    ٩٦.}ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

يقول من مل يتحلى " ١٨١لسان التبليغ ص " يف كتاب  :الخطأ الرابع والستون 

  .بالصفات الست لن يرضى اهللا عنه 

ات بل كل الصف،  عنه أل�ا من أصول الصفات الست هللاإذا من مل خيرج مل يرضى ا 

  ، ترجع إليها إىل اخلروج 

  .ما الدليل على هذا الكالم هذا حيتاج إىل وحي  :ثانيا 

احتجاجهم برتك املباحات للوقائع اليت يف حياة الصحابة  :الخطأ الخامس والستون 

فيرتك املباحات يقول ، ويف كتاب حياة الصحابة أحاديث ضعيفة وموضوعة " للكندهويل "

                                                 
  ذكرهتقدم  - ٩٤
 ]٨٠ -  ٧٩سورة الشعراء، اآلية [ - ٩٥
  ]٣٢: سورة المؤمنون آية[- ٩٦



٥٤ 
 

املباح إما أن يفعل لذاته وإما أن يرتك ، مثال ، باملباحات ا�ردة بدعة زهدا والتعبد إىل اهللا 

كتب " املوافقات " قال الشاطيب يف كتاب . لذاته وإما أن يفعل لغريه وإما أن يرتك لغريه 

، صفحة وهذا خالصة املبحث إذا فُعل املباح لذاته أصبح مكروها  ٢٢٠يف املباح فقط 

وإذا ترك املباح لذاته يكون بدعة وإذا ترك املباح ، بح مستحب وإذا فُعل املباح لغريه أص

  ،لغريه يكون مستحب 

األكل والشرب من املباحات أحد الناس يقول أترك األكل والشرب هللا إذا هو ترك  :مثال 

  .املباح لذات املباح وترك املباح والتعبد إىل اهللا برتكه بدعة 

عنده مذاكرة وحفظ قرءان وعنده قيام الليل  وأحد الناس وضع له الطعام شهي جدا ولكن

ولو دخل يف هذا الكل ال قيام وال سنن وال حفظ قرءان فيقول أبعدين عن هذا األكل 

  معاذوآكل شيء خفيف بذلك يكون ترك املباح لغريه فهذا يؤجر به ومن هنا نفهم قول 

ن يؤجر باملنام فقط جمرد أن ينام يقول أ ٩٧" إنِّي َألَْحَتِسُب نـَْوَمِتي َكَما َأْحَتِسُب قـَْوَمِتي" 

أريد أن أنام ساعتني هللا وهذا ال ينفع هذه بدعة لكنه ينام ليتقوى لقيام الليل وصالة 

إنِّي َألَْحَتِسُب " الفجر بذلك هو مأجور إذا فعل املباح لغريه فله أجر لذلك قال معاذ 

كل والشرب والنوم لذاته هذا مكروه وفعله إذا فعل املباح األ نـَْوَمِتي َكَما َأْحَتِسُب قـَْوَمِتي

  .لغريه هذا مستحب 

ويأيت آخر ويرتك املباح هللا يقول أنا ال آكل هذا األكل هللا فهذه تكون بدعة ألنك حرمت 

 على نفسك شيء أحله اهللا لك والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال للثالثة الذين أرادوا أن

                                                 
، وفي استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة ٤٣٤٢المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، (رواه البخاري في  - ٩٧

  ) .١٨٢٤ها، اإلمارة، باب النهي عن طلب اإلمارة والحرص علي(، ومسلم في ) ٦٩٢٣واستتابتهم، 

  



٥٥ 
 

ِإَىل ِنَساِء النَِّيبِّ َصلَّى  ٩٨َجاَء َثَالثَُة َرْهطٍ : ٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن أََنِس ْبِن َمالِ يرتكوا املباح 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََلمَّا ُأْخِربُوا َكأَنـَُّهْم ، َيْسأَلُوَن َعْن ِعَباَدِة النَِّيبِّ  - اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َم ِمْن َذْنِبِه  - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُن ِمَن النَِّيبِّ َوأَْيَن حنَْ : تـََقالُّوَها فـََقاُلوا َقْد ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ

َوَال ، أَنَا َأُصوُم الدَّْهرَ : أَمَّا أَنَا فَِإينِّ ُأَصلِّي اللَّْيَل أََبًدا، َوقَاَل آَخرُ : َوَما تََأخََّر؟ فـََقاَل َأَحُدُهمْ 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه - َفَجاَء َرُسوُل اللَِّه ، َفَال أَتـََزوَُّج أََبًدا، أَنَا َأْعَتزُِل النَِّساءَ : رُ َوقَاَل آخَ ، أُْفِطرُ 

ُتُم الَِّذيَن قـُْلُتْم َكَذا وََكَذا؟ َأَما َواللَِّه ِإنِّي َألَْخَشاُكْم ِللَِّه َوَأتْـَقاُكْم َلُه، " :فـََقالَ  -َوَسلَّمَ  َأنـْ

َلْيَس ِمنِّيَلِكنِّي َأُصوُم   ٩٩"َوأُْفِطُر َوُأَصلِّي َوَأْرُقُد َوَأتـََزوَُّج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي فـَ

  .مع أ�م أرادوا أن يرتكوا املباحات لكنهم أرادوا أن يرتكوه هللا لكن ترك املباد هللا بدعة 

، كام التكليفية كيف يكون املباح من األح، ومن هنا علماء األصول طرحوا مسألة قالوا 

ن استحباب أو يكون و والتكليف إما أن يكون أمر وإما أن يكون �ي واألمر إما أن يك

واجب والنهي إما أن يكون مكروها وإما أن يكون حمرم فاملباح ما حكمه وهذا أمر خمري 

فيه العبد فكيف يكون يف األحكام التكليفية ؟ قالوا وضع يف األحكام التكليفية ال لذاته 

ومن هنا قال من حيتج . منا من باب غريه ونص على هذا ابن القيم يف إعالم املوقعني إ

للمظاهرات بأ�ا من املباحات فلماذا حترمو�ا فنقول هلم من كالمكم حجة أيضا ألن 

وأنت تفعل هذه املظاهرات تقربا األصل يف األشياء اإلباحة والتقرب إىل اهللا باملباح بدعة 

  .عة ألن التقرب إىل اهللا باملباح بدعة إىل اهللا تكون بد

  

                                                 
  .من ثالثة إلى عشر: الرهط - ٩٨
 .باب استحباب النكاح، فيه" ١٤٠١ح/ ١٠٢٠/ ٢"في النكاح، باب الترغيب في النكاح، ومسلم " ١٠٤/ ٩"البخاري  - ٩٩

ال ق)  ...ال أنام على فراش : ال آكل اللحم، وقال بعضهم: ال أتزوج النساء، وقال بعضهم: فقال بعضهم ...: ( وفي لفظ مسلم

  الحديث ".المراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني: "٩/١٠٥الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في الفتح 

  



٥٦ 
 

  .الدوام على الدعاء اجلماعي بعد كل بيان  :الخطأ السادس والستون 

هذه إلزامها بدعة وما الدليل عليها هل النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا كان يعظ الصحابة 

ما كان  بعد أن ينتهي من املوعظة كان يرفع يديه ويرفع الصحابة خلفه هل هذا إلزام ال

 "التوقف والمنع " يفعل هذا ما الدليل على هذا الفعل والدعاء عبادة واألصل يف العبادة 

  ١٠٠}َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم {حىت يأيت دليل باألذن ال تقول يل 

ألن هذا احتجاج بأصل الدعاء وألنا ال أنكره وإمنا أنكر صفة الدعاء هل كان النيب يفعل 

  .ذا ما كان يفعل هذاه

هؤالء ستة وستون خطأ مابني بدعة ومعصية فنسأل اهللا السالمة والعافية ونسأل اهللا هلم 

اهلداية ونسأل اهللا لنا وجلميع املسلمني اهلداية ونسأل اهللا أن يردهم إىل حظرية السنة ويرد  

  .كل من خرج عنها إليها وأن يثبتنا على احلق مجيعا 

                                 

  

                                    

  ١٠١"اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ الصَّاِلَحاُت  "و                                 
   

                                                 
  ]٦٠سورة غافر آية [ - ١٠٠
َمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد اْألَْزَرُق، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلِ  -١٠١ ُر ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َمْنُصوِر ْبِن َصِفيََّة، َحدَّثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَِبي زُْرَعَة الدِّ ٍم، ثنا زَُهيـْ

َها قَاَلتْ  ِه اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي بِِنْعَمتِ «: َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا رََأى اْألَْمَر ُيِحبُُّه قَالَ : َعْن أُمِِّه، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ابن ماجه، كتاب األدب، باب فضل الحامدين، برقم  »اْلَحْمُد لِلَِّه َعَلى ُكلِّ َحالٍ «: َوِإَذا رََأى اْألَْمَر َيْكَرُهُه قَالَ » تَِتمُّ الصَّاِلَحاتُ 

، وحسنه في صحيح سنن ٢٦٥، وصححه، وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ٤٩٩/ ١، والحاكم، ٣٨٠٣

  .٢٤٥/ ٣ماجه، ابن 

  
  


