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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

إن احلمد هلل حنمدد  نسسديني و نسسديه ر  نسندهلل  نهلل ردن أدرنن أس سد ا نردن  دي ا      
لو نرن يضلل فال هدايي لدو، نأأدهد أن ل إلدو إل هللا أعمال ا، رن يهد  هللا فال رضل 

 نحد  ل أريك لو نأأهد أن حممدا عبد  نن هلللو ، أرا بند :
فإن الشيخ النالرة األلباين نمحو هللا تناىل أحد كبان النلماء يف هداا الزردان، ندددي     

اء ببحددر علددم احلدددير نةريهددة أهلددو يف هدداا الهددرن، نرددن أكلددر علمدداء أهددل السدد ة اعي دد
الهضدداا اه هةيددة الدعهلليددة، عدداع عددا  ياعيددا إىل هللا تندداىل نإىل ردد ه  السددلف ال ددا ، 

،  نداهدددددا بهلمددددو نلسدددداسو كددددل رردددداهر الحنددددراي عددددن  ددددرا  هللا تندددداىل ن دددد ة سبيددددو 
نعدددايث كلددداا ردددن المهللائدددف ناجلماعدددا ، نعدددري عهائددددهم ن ددد  ر ددداهةهم، نكشدددف 

، نكان حبق أدهللكة يف حلدهللأ أهدل الزيد  (1)هخال نيضالل  الضالني نني على أ ماء ا
عُدددرابي نلندددن نا س ددداي ن سددد  فيدددو رههلللددة ابدددن  -نمحدددو هللا تندداىل-ناهلددهلل ، له ددو 

يف  دد ة أهددل السدد ة نالنلددم نا هنددان رددن أحلددم  ينلمددهللن احلددق  -نمحددو هللا تندداىل-تيميددة 
 .(2)نيرمحهللن اخللق  

الهبددان الدد  مددم عمددهللأ األرددة، أن يبحددر نإسددو رددن نابددي ربيهددا احلددق يف اهسددائل     
عن آناء النلماء اجلهاباة فيها، نإن رن قهللاعدد اهد ه  ال دحيل الد  ي بهدا أن يينلمهدا 
اهسددددلم ليلبددددل قدرددددو علددددى ةريددددق السدددد ة نردددد ه  السددددلف أن اهسددددائل الهبددددان لل ههدددداء 

الهدالأ الهبان، نأن رن عةز عن الهالأ يف بزئيا  النهيدة نال هو نالسلهللك فههلل عن 

                                                           
 ع فيددددو كددددالأ الشدددديخ األلبدددداين علددددى ال ددددرأ / نقددددد  دددددن عددددن تسددددةيال  الرصائددددي نال  ددددائ  قددددر   دددد1

 ناجلماعا  ا  الرية، ضم هلل  حديلو يف ال رأ ا  الرية الهدهنة ناجلماعا  احلديلة . 
 (. 16/96/ دمهللع ال يان  لبن تيمية )2
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دَن  يف قضاا اه ه  الهلية أعةدز نادا أبهدل، قدان اهدهللىل عدز نبدل: درم راب َنإابَ ا َبداَءُهم  أَر 
ُهم  َلَنلابَمدددُو الُددداابي ددد د  دددراب راب َر  َدددهلل ياب أََ اعُدددهللا بابدددواب َنلَدددهلل  َنُينُ  إابىَل الُرُ دددهللناب َنإابىَل أُناُب األ  دددناب أَناب اخل  َر  َن األ 

ُهم  َنلَدددددددهلل   ددددددد د  ددددددديَد  بابمهللسَُو راب َيُدددددددُو َلتُدبَدن دددددددُيُم الُشدددددددي مَاَن إابُل قَلابددددددديالا َيس  اب َعلَدددددددي ُهم  َنَنمح  دددددددُل ا  ل َفض 
 (.83)ال ساء:

هددداا، نلهدددد أ دددا بددددن ر دددا ايردددن يف بندددو الهضددداا اه هةيدددة الدعهلليدددة، فدددا يلف     
ال اس فيها كلاا نت افرنا نتددابرنا، نصدال كلدا رد هم يف تنرديم نأيدو حده بنلدو هدهلل احلدق 

اي ل يهبل اجلدان، ننأ  خمال دو رنددنيا ردن أهدل الضدالن، فيمدزأ الشدمل نت رقدل ال
ال  هللي، نظهر  أ مداء علميدة ناحنرافدا   دلهللكية ع تهدن بدني أهدل السد ة ردن قبدل، 

 نقد تب اها ةهللائف كلاة جيمنها الهلهلل نالهسهللة نحتريف عهيدة الهلللء نال اء .
حلم رهي هللن آلاثن السلف نأحلم ريبندهللن ألئمدة نها كان بنو هؤلء الهالة يزعمهللن أ    

الس ة يف هاا الن ر نر هم النالرة األلباين نمحو هللا، نأيل أن أ  ع را ت دا ر ردن كدالأ 
الشدديخ نمحددو هللا يف هددا  اهسددائل لددا تيسددر لدددي رددن أأددرةيو، ن لددك تلبييددا ألهددل احلددق 

م،  ا دة نأن هدا  ال يدان  ننيا على اهخال ني نإلزارا هلدم، نس ديحة لمدالحل احلدق رد ه
قد أ بحل سسيا ر سيا، نأضحى اهيهلم آبناء النالرة األلباين نال اأدر هلدا رنيد ا ع دد 

 بنضهم ضال رضال، نص ل هؤلء عن أن لايأ قهللهلم نرا األلباين نلضالن.
  نحنددن ل سلددزأ أحدددا نتبدداع آناء النالرددة األلبدداين نا يياناتددو يف اهسددائل البيهاييددة،    

كمددا ل سرضددى لهددال أن يلزر ددا ألخال ددة األلبدداين فيمددا اعيهدددل  ددهللام نأيددو فيددو، ناحَلَهددم 
َا أَيُدَهددا نفهددم  ددلف األرددة، قددان هللا تندداىل:  بددني اهخيل ددني هددهلل كيددام هللا ن دد ة سبيددو

دد  ُهم  فَدد ددراب راب َر  َ َنأَةابينُددهللا الُرُ ددهللَن َنأُناُب األ  َُ َء فَدددُرُينُ  الُدداابيَن آَر ُددهللا أَةابينُددهللا ا إابن  تَد َددااَيع ُيم  يفاب َأددا 
َسدددددُن أَت نابيدددددالا  دددددراب َ لابدددددَك َ دددددا م َنَأح  اب َنال يَددددددهلل أاب اآل  اب دددددُيم  تُدؤ راب ُدددددهللَن ناب اب َنالُرُ دددددهللناب إابن  ُك د   إابىَل ا
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، لهدن (1)(. نا لزاأ إمنا ي ل يف اهسائل الهمنيدة اه  هلل دة ناعمد ع عليهدا59)ال ساء:
هددهلل أن ينددان أهددل السدد ة بنضددهم بنضددا نأن يرفددق بنضددهم بددبنو، سهددهللن  أقدل رددا سربددهلل 

هاا ر ع علم ا أبن بنو اهخال ني قد  ال هللا رد ه  أئمدة السد ة نعلمداء الن در الهبدان 
يف رسددائل قمنيددة ل تهبددل ال هددا ، نر هددا رددا يينلددق بنهيدددة الددهلللء نالدد اء ناحلهددم علددى 

 ال اس.
اترددددة ألخددددال يهم للنلمدددداء لددددالك فهددددد ن ددددف نإن بندددو هددددؤلء الهددددالة علددددى ينايددددة    

« األلبدداين ل ي هددو ناقدد ع اجلماعددا » أحددُدهم األلبدداين أبسددو  ددرنني، نكلددا ردد هم يهددهللن: 
ألندد : يدديهلم فيمددا ل « صددا ريخ ددا يف اهدد ه   »ألندد : أسددو ي دد  بددال علددم  أن أسددو 

أسددو صددا ريلبددل ألندد : « لددب  عليددو األرددر تالريددا  أن فددالن»حيسدن نفيمددا ل ين يددو   أن
ألن : قالو قبل أن ي ا  ل يا   كمدا يههلللدهللن حندهلل «كالرو قدمي »ن  يف النهل   أن 

 لددك عددن الشدديخني ابددن ناي نالنليمددني نمحهددم هللا تندداىل، سنددم إحلددم يههلللددهللن  لددك عدد هم 
، سسأن هللا تناىل ل ا نهلم اهلدايدة، نآ در يعدهللال (2)بلسان احلان أن اههان، بهرا أن  را

 حلمد هلل نم الناهني.أن ا
 المطلب األول : الحكم على الناس بالظاهر 

 
                                                           

فددداألرهللن اهشددد كة بدددني األردددة ل حيهدددم فيهدددا إل الهيدددام (:» 5/132/ قدددان ابدددن تيميدددة يف ر هددداج السددد ة)1
(: 35/386نقدددان أيضدددا )«. لدددي  ألحدددد أن يلدددزأ ال ددداس بهدددهللن عددداع نل أردددا نل أددديخ نل رلدددكنالسددد ة، 

ُن األرددر إن عددري رددا بدداء بددو الهيددام نالسدد ة حهددم بددني ال دداس بددو، نإن ع هنه ددو أره ددو أن ينددري رددا »
علدى ردا يههللن هاا نرا يههللن هاا، حه ينري احلدق حهدم بدو. نإن ع هنه دو ل هداا نل هداا تدرك اهسدلمني 
 «. هم عليو كل ينبد هللا حسي ابيهاي ، نلي  لو أن يلزأ أحدا بهبهللن قهللن صا  نإن كان حاكما

/ نردددن عالردددة أهدددل البددددع الهللقيندددة يف أهدددل النلدددم نالمندددن فددديهم، نالمندددن ر دددو ردددا يهدددهللن أب دددلهللم  دددريل 2
المندددن ال دددريل  رهددداع، نر دددو ردددا يهدددهللن أللدددل هدددا  النبدددانا  الددد  يددددعى أحلدددا رؤيبدددة نلي دددة نهدددا أأدددر ردددن

 لسمالئها على رن ع ي هو رن اها نرؤياها. 
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رددن الههللاعددد اههمددة الدد  ي يهةهددا أهددل احلددق نالندددن يف احلهددم علددى ال دداس، احلهددم    
عليهم ألا أظهدرنا ردن إ دالأ أن  د ة أن ةاعدة، ردن صدا إعمدان لسدهللء الردن نل ت يديث 

هدداا يهددهللن الشدديخ األلبدداين نمحددو هللا : عددن البددهللاةن أن تلمدد  للنلددرا  أن اريحددان، نيف 
فهاا اه يما إىل السلف ال ا  على سسبة قربدو نبندد  يف حتهيدق اسيسدابو إىل السدلف »

ال ددا  يهددان فيددو إسددو ردد ع السددلف ال ددا  ، نلددالك فددال ي ددل أن يملددق الهددهللن   ددراج 
يددعهلل  رن كان ينلن نلهلل بلساسو علدى األقدل، ل ي دل أن سهدهللن أسدو لدي   دل يا ردا ياأ

إىل رددد ه  السدددلف ال دددا ، ردددا ياأ يددددعهلل إىل اتبددداع الهيدددام نالسددد ة نعددددأ الين دددي 
 رددداأ ردددن األئمدددة، فضدددال عدددن أن يين دددي لمريدددق ردددن المدددرأ فضدددال عدددن أن يين دددي 
حلزم رن األحزام، لهن لو آناء يشا فيها يف بنو اهسدائل البيهاييدة ، نهداا لبدد 

 .(1)«هلل رؤرن اا؟ هل ههلل ياع إليها؟لهن )ينين ي رر إىل( الهاعدة هل ه…ر و 
فمدددن كدددان ر يسدددبا إىل رددد ه  السدددلف نياعيدددا إليدددو بلسددداسو علدددى األقدددل، ل جيدددهللاي أن     

 حيهم عليو خبالي را أظهر را ع ي هضو ب هللاقو بَدي اب ة، ألس ا كل  ا احلهم نلراهر.
قددان نيا علددى نهدداا الدداي قددرن  األلبدداين  كددر  أدديخ ا  ددالأ ابددن تيميددة نمحددو هللا إ      

نإن أني  نليس  أحلم جيي هللن بو نييهدهللن بدو صداهم نييرداهرنن بدو حده إ ا » أحدهم: 
 هللةي أحدهم قان أل على راهي السلف، نهاا الاي أناي  نهللا أعلدم فيهدان لدو ل 
عيي على ردن أظهدر رداهي السدلف ناسيسدي إليدو ناعيدز  إليدو، بدل جيدي قبدهللن  لدك 

السدددلف ل يهدددهللن إل حهدددا، فدددإن كدددان رهللافهدددا لدددو نة دددا ر دددو نلت ددداأ ، فدددإن رددداهي 
نظدداهرا فهددهلل أل زلددة اهددؤرن الدداي هددهلل علددى احلددق نة ددا نظدداهرا، نإن كددان رهللافهددا لددو يف 

                                                           
 ( الهللبو األنن. 848/  لسة اهلد  نال هللن )1
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الردداهر فهددن ينن البدداةن فهددهلل أل زلددة اه ددافق فيهبددل ر ددو عالسييددو نتهللكددل  ددريرتو إىل هللا، 
 .(1)«مفإل ع سؤرر أن س هي عن قلهللم ال اس نل أن سشق بمهللحل

نرن يلئل ها  الهاعدة الت اأ الاي سهلو أيخ ا  دالأ ابدن تيميدة نقدد سهلدو قبلدو    
نقدددد أ نددددهللا أن أحهدددداأ الدددددسيا علددددى الردددداهر نإن :» فهددددان  -نمحددددو هللا-ابدددن عبددددد الدددد 

، نيف  لدددددك س دددددهلل  أدددددرعية كلددددداة، قدددددان الشدددددافنا: (2)«السدددددرائر إىل هللا عدددددز نبدددددل 
، بنددل (3)ُن اههيددي، نرددن حهددم علددى ال دداس ن ايكدداناألحهدداأ علددى الردداهر نهللا »

، ألن هللا عدز نبددل إمندا يددهلُل اللدهللام نالنهددام ل  سدو ردا حرددر هللا تنداىل عليددو نن دهلللو 
علدددى اههيدددي، ألسدددو ل ينلمدددو إل هدددهلل بدددل   ددداذ ، نكلدددف النبددداي أن   دددانا ردددن النبددداي 

ومااا  ، لر دددهللن هللا  نلرددداهر، نلدددهلل كدددان ألحدددد أن   دددا ببددداةن عليدددو يللدددة كدددان  لدددك
فدإن قدان قائدل: ردا ين علدى ردا ن د ل ردن  وصفت من هاا  دال يف مج ع ال  م، ا  

،  كددددر هللا تبددددانك نتندددداىل أسدددو ل حيهددددم نلبدددداةن؟ قيدددل: كيددددام هللا    دددد ة ن دددهللن هللا 
ددَهُد إابسُددَك َلَرُ ددهللُن ا  :اه ددافهني فهددان ل بيددو   قددرأ إىل  اب إابَ ا َبدداَءَك ال ُم َددافابُههللَن قَدداُلهللا َسش 
يي اكحهللن نييهللان هللن نيسدهم هلدم إ ا حضدرنا  فأقرهم ن هللن هللا  ف دنا عن  بيل هللا 

الهسمة نحيهم هلم أحهاأ اهسلمني نقد أ   هللا تنداىل  كدر  عدن ك درهم نأ د  ن دهللن 
  أحلددم اوددانا أهندداحلم ب ددة رددن الهيددل  ظهددان األهنددان علددى ا هنددان نقددان ن ددهللن هللا هللا 
إمنددا أل بشددر نإسهددم وي ددمهللن إُ نلنددل بنضددهم أن يهددهللن أحلددن حبةيددو رددن بنددو :» 

                                                           

 (.4/149/ دمهللع ال يان  لبن تيمية )1
 (.10/157/ اليمهيد لبن عبد ال  )2
 د ل ردن أسدو فدإن قدان قائدل: ردا ين علدى ردا ن » / ا ايكان يف اللهة اليهني ناهراي ه ا الباةن بدليل قهلللدو:3

 «.ل حيهم نلباةن؟
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فأقضددا لددو علددى حنددهلل رددا أ دد ع ر ددو فمددن قضدديل لددو بشدداء رددن حددق أ يددو فددال   ددا بددو 
 .(2)«، فأ  هم أسو يهضا نلراهر(1)«فإمنا أقم ع لو بهمنة رن ال ان

أَن  أَسد ُهدددَي َعدددن  قُدلُدددهللماب ال ُددداساب َنَل َأُأدددُق إابين اب عَ  أُنَردددر  :»  نردددن ال  دددهلل  قدددهللن ال دددحل    
. نر هدا حددير أ دارة بدن اييدد هدا قيدل  اك الداي قدان ل إلدو إل هللا نايعددم (3)«بُمُدهللحَلُم  

أَفَدداَل َأددَهه َل َعددن  قَدل بابددواب َحددُه تَدن لَددَم أَقَاهَلَددا أَأ  َل :»  أسددو قاهلددا  هللفددا رددن السددال  فَهدداَن 
ددن  أَع َمددالابُهم  :» ر بددن اخلمددام ، نر هددا قددهللن عمدد(4)« َددا َظَهددَر لَ َددا راب َن ألاب َْ ُ دداُُكم  اآل  َنإابمُنَددا 

ددُبُو يفاب َ دد ُ حُيَا اب َُ ءم ا ددن  َ ددرابيَرتابواب َأددا  رابيَرتابواب، َفَمددن  أَظ َهددَر لَ َددا َ ددا اا أَراب ُدداُ  َنقَدرُبد  َدداُ  َنلَددي َ  إابلَيد  َددا راب
  َْ  .(5)«َر  ُو َنعَ  ُسَ د ابق ُو، َنإابن  قَاَن إابُن َ رابيَرتَُو َحَسَ ةم َنَرن  أَظ َهَر لََ ا ُ هللءاا عَ  

 
 المطلب الثاني : اشتراط قيام الحجة في التبديع

 
نرن أ هللن أهل الس ة النان نجلهل ناليأنيل ، يف احلهدم نله در نالبدعدة نال سدق     

يدان عددأ قيداأ احلةدة ، رن صا فرأ ، نر و فإن رن رهللاس ع اليبدي ع النيدين يف بندو األح
األردر الداي يبدني أن الهللاقد ع يف البدعدة إن ع يهددن رناسددا أن ريبندا للهدهلل ، فدال يسدديحق 
النههللبددة يف الدددسيا نل يف اآل ددرة ، نللشدديخ األلبدداين نمحددو هللا كددالأ كلددا يهددرن فيددو أ ددل 

نع، النددان نجلهددل يف النهائددد نصاهددا، ني ددر فيددو علددى عدددأ الي ريددق بددني األ ددهللن نال ددر 
فأقهللن األ ل أن تهدهللن احلةدة قائمدة علدى هدا  األ د اي :» نرن  لك قهلللو نمحو هللا 

                                                           
 (.1713( رسلم )6967/ البخاني )1
 (.4/114/ األأ للشافنا )2
 (.1064( رسلم )4351/ البخاني )3
 ( نالل ظ لو.96( رسلم )4269/ البخاني )4
 (.2641/ البخاني )5
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اللال ددة، هدداا هددهلل ر ددا  احلهددم ، فددإ ن اهسددألة بنددد تلددك األرللددة الدد  أننيلهددا ، فمددن  
كان على علم أن على  هة أبن اييدا ردن ال داس احلةدة قاردل عليدو بدااي ته دا  ، بدااي 

 .(1)«، هاا ههلل ال هللام ت سيهو بااي تبدينو نإل فال
ن لدددك ألن ردددن أيلدددة الندددان نجلهدددل ردددا هدددهلل عددداأ فدددال   دددا إل بددددليل ، كههلللدددو      
مَددأ َل  :تندداىل  دديَ ا أَن  َأ   َل إابن  َسساب ددا  (، نرددن قددان نلنددان هددن 286البهددرة:) َنبُد َددا ل تُدَؤا اب

ي اقضدددني يف نقدد ع يف اله ددر نبدددي عليددو أن يهددهللن بدددو فيمددا هددهلل ينسدددو ، نإل كددان رددن اه
 حهمو نا يدللو .

أبكلددر رددن النددان، نهددهلل إ بددا  األبددر هددن ابيهددى -نمحددو هللا تندداىل-ني ددر  األلبدداين     
احلدق نبيهدداي  فأ مدأ، قددان يف رهللضد ع بنددد أن قدرن أ ددل الندان يف النهيدددة نال هدو بددال 

إن كدددان ابيهدددى نبدددو احلدددق نال دددهللام :» فدددرأ نأن اعيهدددد اهخمدددك ردددأبهللن بهدددل حدددان 
مأ  فال جيهللاي أن يهان إسو لدي  ردن أهدل السد ة ألةدري أسدو نقد ع يف  مدأ ..أن..نقد ع فأ 

ل فدددرأ إ ن بدددني عددداع يهددد ع يف ا ددديحالن ردددا حدددرأ هللا نبيهددداي هدددهلل ردددأبهللن …يف بدعددة 
مااام  عليددو نبددني عدداع نقدد ع يف بدعددة ينن أن يه دددها نإمنددا ق ددد  السدد ة فأ مأهددا ..

ت مج  مسا،ويد  نياأ لهايف  مسان  لنفسا   فنحن نشكو  آلن من هاه  مثورة  ميت اثر 
ح اااه   ااا  فااا    مااان دأااان سنااا   ااا ما لهااايف  مسااان  مج ني،ااا    سااا  يف ف  ااال  وه 

فدإن »،   قان بند أن   ل عن قضية إقارة احلةدة قدان : «ول  جوه  ن لهيف  مسن  
عاسد نأ ر فيُدَبدُع، أرا إ ا قان ع يرهر ُ نبو ال هللام فيمدا تههلللدهللن، بدل هدهلل ينهد  

 .(2)«عليهم نههلل  م هم بدنن  فيبهى اهسألة رسألة  الفية بي هم نبي و لك 

                                                           
 ( الهللبو األنن. 778/  لسلة اهلد  نال هللن )1
 . ( الهللبو األنن734/  لسلة اهلد  نال هللن )2
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نألددزأ رددن  ددالف هددا  الهاعدددة ، قاعدددة النددان نأسددو لددي  كددل رددن نقدد ع يف البدعددة     
أسدل تنلدم أن :» نقنل عليو البدعة، أبن يبدع أئمة ردن األعدالأ السدابهني حيدر قدان 

أبسدو رسدلم –عاع حها -ل يشك عاع رسلم ه اك يف بنو األئمة اهيبنني اليهللأ نالاين 
نلدددي  هددداا فهدددن بدددل نعددداع فاضدددل، نرددد ع  لدددك فهدددد  دددالف الهيدددام نالسددد ة ن دددالف 
السددلف ال ددا  يف صددا رددا رسددألة أعددين بددالك رددلال ال نمددان بددن اثبددل أن ح ي ددة نمحددو 
هللا الددداي يهدددهللن أبن ا هندددان ل يزيدددد نل يددد ها، نيهدددهللن ل جيدددهللاي للمسدددلم أن يهدددهللن أل 
ردددؤرن إن أددداء هللا، نأسدددو إ ا قدددان إن أددداء هللا فلدددي  رسدددلما، ل أدددك أن هددداا الهدددهللن 
بدعددة يف الدددين ألسددو خمددالف للهيددام نالسدد ة، لهددن هددهلل رددا أناي البدعددة، هددهلل أناي احلددق 
فأ مددأ ، لددالك ف دديل هدداا البددام رددن اليشددهيك يف علمدداء اهسددلمني  ددهللاء كدداسهللا رددن 

ا عليددو اهسددلمهللن ننب ددا عددز نبددل يهددهللن يف ، ف ددا  لددك خمال ددة هددلو ماان  ف اااالسددلف 
ُدددَد  َنيَدُيبابددد ع  َصدددا َ َ دددبابيلاب الهدددرآن الهدددرمي :  دددن  بَدن دددداب َردددا تَدبَدددنُيَ لَدددُو اهل  َنَردددن  ُيَشددداقابقاب الُرُ دددهللَن راب

ااا   .(1)( «115)ال ساء: ال ُمؤ راب ابنَي سُدهلَلل ابواب َرا تَدهلَلىُل َنُس  لابواب َبَهُ َم َنَ اَء   َر اب
الدداي ألددزأ بددو الشدديخ الهددالة قددد اليزرددو بنضددهم فهدددحهللا يف إرارددة أيب ح ي ددة  نهدداا    

نالمحددداني نال ددددهللني نابدددن حةددددر نصدددداهم ردددن األعددددالأ نبَددددُدُعهللهم ، نرددد هم رددددن ابدددد أ 
فدأحرأ فديل البداني لبدن حةدر نأددر  رسدلم لل دهللني ، نرد هم ردن تددنج إىل المنددن يف 

ك يف النهائدد ، نينمدل بهاعددة اههللاايسدة ابن تيمية لههللسو ير  الندان  بدل ناألبدر للمخمد
 ، فضال عن األ ماء ال  نق ع فيها نل  لهلل ر ها عاع.

 المطلب الثالث : هل كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا؟

 

                                                           
 ( الهللبو األنن. 666/  لسلة اهلد  نال هللن )1
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نرددن األرددهللن اهي رعددة عددن الهاعدددة السددابهة أسددو لددي  كددل رددن نقدد ع يف البدعددة يهددهللن     
يههللن كافرا، فالبد رن الي ريدق بدني احلهدم  ربيدعا، كما أسو لي  كل رن نق ع يف اله ر

على ال نل ناحلهم على ال اعل، ألن احلهم على اهندني لبدد أن تيدهللفر فيدو أدرن  نأن 
ت ي ا ع و رهللاس ع، ننل سبة للبدعدة ل بدد أن ي ردر يف اهسدألة ردن حيدر ينبدة الهللضدهلل  

ا للحددق أن  ناخل دداء يف ريددزان ال  ددهلل  الشددرعية ، نيف الشددخا هددل كددان ديهدددا ةالبدد
حسددي رددا -كددان رهلدددا أن رناسدددا؟ نهددل كددان ر يسددبا ألهددل السدد ة أن ل؟ نأن ي رددر 

يف را صلي على الربدل نيف ر هةدو الهلدا ل يف بندو الهضداا  -   هلو عن األلباين 
 اجلزئية، نها  بنو س هلل و :

سيددا ل إ ا كددان هدداا اهخددالف  ددالف س ددا أنل: ل جيددهللاي اتباعددو، ناث»قددان نمحددو هللا:    
سبدع الهائدل خبدالي الد ا نإن ك دا سهدهللن إن قهلللدو بدعدة، نأل أفدرأ بدني أن تهدهللن فدالن 
نقدد ع يف اله ددر نفددالن ك ددر، نكددالك فددالن نقدد ع يف البدعددة نفددالن ربيدددع، فددأقهللن فددالن 
ربيدع رث رن ا  نق ع يف بدعة، نههلل َرن أدأسو أسدو يبيددع، ألن ربيددع ا دم فاعدل، هداا  

لدددي  ألسدددو عددددن ردددرة يف حياتدددو، فأ دددا هددداا ا دددم ال اعدددل، كمدددا إ ا قل دددا فدددالن عددداين 
لهددن ل ألهللرددو اددا نل أةلددق عليددو ا ددم -نل أددك–اله ددد أن اعيهددد قددد يهدد ع يف البدعددة
. نرنددد  قهلللو: هدداا فيمدددا إ ا  دددالف س دددا ، أن (1)«ربيدددع، هددداا فيمدددا إ ا  ددالف س دددا

اهسددألة ابيهاييددة ل احلهددم علددى ال نددل أبسددو بدعددة لبددد أن يهددهللن يهي يددا أرددا إ ا كاسددل 
 س هلل  فيها قاةنة لهل احيمان، فال حدير حي  ا عن بدعة نل تبدي ع .

نرددن اليمبيهددا  النمليددة هلددا  الهاعدددة ع ددد الشدديخ يفاعددو عددن الشدديخ حممددد نأدديد     
 داحمو »الاي ضدللو حيدر قدان: -نمحو هللا -نني  على الشيخ رهبل  -نمحو هللا-نضا 

                                                           
( الهللبدددو اللددداين ننابددد ع الهدددالأ س سدددو رمدددهللل رددد ع اهلدددان يف فيدددان  اهدي دددة 850/  لسدددلة اهلدددد  نال دددهللن )1

 الشرين الراب ع الهللبو األنن. 
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السضدماأ إىل أي  اعدة،  ا دة إ ا كداسهللا رندرنفني نهدرنأ هللا، حنن بال أك ل سؤيدد 
عدن الشدرينة ، لهدن حندن سي دهللن أن اهسددألة قابلدة لالبيهداي، فدأل أظدن يف السديد نأدديد 
نضا نههلل قدد  ددأ ا  دالأ  دردة بليلدة، سردن بدو أن اسضدمارو إىل اها دهللسية إمندا كدان 

كلددا لددن ل  ددالأ هلددم ، نبيهدداي  دداةك ر ددو، نع يهددن ه ددلحة أخ ددية كمددا ي نلددو  
ف سبيو إىل الضالن ألسو  دن ر و  مأ نضالن هاا أظن تهلل  ع صا حممدهللي يف إةدالأ 
الضالن على رلل هاا الربل، الاي يف اعيهدايي لدو اه دة علدى كلدا ردن أهدل السد ة يف 
هاا الزران بسبي إأاعيو هلا نيعهللتو إليها يف دليو اهنرنفة نه ان حه ن ل أ رهدا إىل 
بددالي كلدداة رددن بددالي األعددابم اهسددلمني ، لددالك أن  أن هدداا فيددو صلددهلل رددن الهددالأ رددا 

ي بهددا أن ي دددن رددن رلددل أ ي ددا رهبددل، نعلددى كددل حددان :  تريددد رهددان ل عيددي فيددو     
 .(1) «نهل عهللي ي هلل  بال ي ان 

كما أسو لي  كل رن أتدى به در فهدهلل كدافر، :» نعرض عليو نمحو هللا الهالأ اآليت     
لدددي  كدددل ردددن أتدددى ب سدددق فهدددهلل فا دددق، نلدددي  كدددل ردددن أتدددى  اهليدددة فهدددهلل بددداهلا أن ن 

                                                           
 ا نر ددو ا دديهي «( الهللبددو اللدداين: 226( الهللبددو اللدداين نقددان يف الشددرين نقددم )42/  لسددلة اهلددد  نال ددهللن )1

، يهددهللن هدداا ردد ع أسددو سهددل ع ددو بنددو األ مدداء، نتسددليم الشدديخ األلبدداين «حنددن هدداا اهدد ه  السددل ا احلددديلا
لهددهللن حممددد نأدديد نضددا اسضددم إىل اها ددهللسية فيددو سرددر، نقددد نق ددل علددى كددالأ للشدديخ حممددد نأدديد نضددا يف 

د ي دداير  1330احملددرأ   32   1اجلددزء  15اعلددد ) قددان نمحددو هللا دلددة اه ددان ييدد أ فيددو رددن هددا  اجلماعددة 
 ايالدددة ا ددديبداي اهلدددهللك ن دددلمة  أنننبدددة يف أسشددد ل  يا ددديةقدددد بي دددا ردددن قبدددل أن هدددا  اجلمنيدددة (:» 1912

 نقددد ، بدددين فيددو رهيدددة صددا األرددة رددن حهددهللأ اليشددري ع يهددهللن البددابهللا  ، نف ددل السيا ددة عددن الدددين أبن
 رينددددية، نر ددداف ع خميل دددة، أهدددهللاء هلدددم الشدددرأ يف ي شدددرنحلا . نالددداين نظي يهدددا نأي  فنلهدددا أنننبدددة يف فنلدددل

 حهددم الددد هللن عددرفيم فهددد ، نصرضددها حهيهيهددا عددرفيم قددد نإ  ، أنننبيددة إليهددا يربنددهللن نالرا ددة النارددة الدد 
نبدرأ  أيضدا « ا ديالي النلدم حبهيهيهدا  إل  دلهها يف السيرداأ حهدم يف األقهللان ا يالي  بي نرا ، فيها

ناسرددر   دداء (، 186رمحن الرنرددا يف ردد ه  اهدن ددة النهليددة يف الي سددا )فهددد بددن عبددد الددرددن هددا  اليهمددة 
 األلباين عليو يف اهملي الساب ع .
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باهل، نكالك لي  كل رن أتى ببدعة فههلل ربيدع، ألن مثدة فرقدا ع دد أهدل السد ة بدني 
، «رن نق ع يف البدعة نبني رن أحدث البدعة نتب اهدا نيعدا إليهدا نهداا أردر ري دق عليدو

هدددداا الهددددالأ  ددددحيل »  قددددان:  ،«هددددهلل كددددالك بددددال أددددك نل نيددددي» فهددددان األلبدددداين:
، نأيد  ببنو األيلة على الندان نني علدى ردن فدرأ بدني األ دهللن نال درنع   قدان «بدا
نلدددالك فدددإ ا كدددان ه ددداك نبدددل عددداع رسدددلم أ مدددأ يف رسدددألة ردددا  دددهللاء كاسدددل هدددا  :» 

اهسددألة أ ددهلللية أن عهديددة أن كاسددل حهمددا أددرعيا فرعيددا فدداهلل عددز نبددل ل يؤا ددا  إ ا 
 .(1)«كان قا دا رنرفة احلق  علم ر و أسو

نرددن اههللاسدد ع أيضددا رددن إ ددها  حهددم البيددداع علددى رددن نقدد ع يف البدعددة إضددافة إىل      
قاعددددة الندددان : ال ردددر يف احلدددان الهالبدددة علدددى النددداع نإقاردددة اههللاايسدددة النايلدددة بدددني أ مائدددو 

بدة يف أن  مدك ل صرا:» ، نقان نمحو هللا رهرنا هاا اهن  -را ياأ اهراي تههللهنو-ن هللابو
رن كان إرارا يف يعهللة احلق ، فإ ا أ مأ يف رسألة أن أ در  يف رسدأليني أن  دالث أن 
أكلدددر فدددالك ل  ربدددو عدددن يعدددهللة احلدددق إ ا تب اهدددا، احلدددافظ ابدددن حةدددر نا رددداأ ال دددهللني 
نصا  لن أ مدؤنا يف بندو اهسدائل النهديدة كمدا يههلللدهللن اليدهللأ، فدالك ل  دربهم عدن  

ألن  م،ربة مب  دغ ب   ى  إلنس ن من فك  صاح   س ة ناجلماعدة، كهللحلم رن أهل ال
، ردده يهددهللن اهسددلم  دداحلا ؟ هددل يشدد   كددا يهددهللن  دداحلا أن ل يهدد ع لو  ماايف صاا ح

ر ددددو أي  سددددي أن رن ددددية؟ اجلددددهللام ل، بددددل رددددن ةبينددددة ا سسددددان أن يهدددد ع ر ددددو الدددداسي 
  أددددر  ن ددددالحو ناهن ددددية رددددرانا نتهددددرانا ، فمدددده يهددددهللن النبددددد  دددداحلا؟ إ ا صلددددي  ددددا 

ضدددداللو، نههدددداا كددددالك اارددددا يهددددان يف اهسددددائل النلميددددة،  ددددهللاء كاسددددل هددددا  اهسددددائل 
النلميدة رسددائل عهديددة أن فههيدة، فددإ ا كددان هداا الندداع يهلددي عليدو النلددم ال ددحيل فهددهلل 
ال دددابا، نأردددا أسدددو لدددو ايلدددة أن ايل  يف ال هدددو أن يف النهيددددة فهددداا ل  ربدددو عمدددا صلدددي 
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 ددحيحة ..فددابن حةددر ردد ع رددا  كددر  لددا لددو رددن تلددك الددزل  فددال عليددو رددن النهيدددة ال
ينين  لك أسو ل ي بهدا أن سسدي يد ردن كيابدو نأن ل سد حم عليدو نأن ل حنشدر  يف ايردرة 

 .(1) »علماء اهسلمني اهيمسهني نلهيام نالس ة 
 

 المطلب الرابع : حكم التسلسل في التبديع

 
الهدددالة يف الن دددر احلاضدددر قاعددددة اليسلسدددل يف  نردددن الههللاعدددد ال ا ددددة الددد  تب اهدددا    

اليبددددي ع أن قاعددددة  َأحلابهدددُو بدددو ، نهدددا قاعددددة خمال دددة أل دددهللن عريمدددة ردددن أ دددهللن الددددين 
ناهددد ه  احلدددق أنهلدددا قاعددددة الندددان الددد  أدددرح اها ردددن قبدددل ، نكدددالك هدددا رب يدددة علدددى 

اس ألددا ع تهددي  آناء الربدان نسسدبة بنددو اهشدايخ إىل الن دمة، نترتهدز علددى إلدزاأ ال د
  .يلزرهم بو هللا عز نبل نن هلللو 

فسدددايها إ   ددد ل عدددن  دددحة هدددا  الههللاعدددد:  -نمحدددو هللا-نقدددد بدددني الشددديخ األلبددداين     
 رن ع يه در الهدافر فهدهلل كدافر، نردن ع يبددع اهبيددع فهدهلل ربيددع، نردن لدي  رن دا فهدهلل 

رددن رددن هددهلل  دداحي هددا  الههللاعددد ن » ضدددل ، فهددان علددى  ددبيل الينةددي نا سهددان:
،   قا ق ة أحد اه يسبني إىل النلم يف ألباسيا كيف كُ ر ردن ع يهيدك لدو « قندها؟  

هداا ك در ألسدو ع حيد أ النداع ، :»  -نالل ظ لأللبداين-سنلو للخرنج رن الدان حير قان
نردددن ع حيددد أ النددداع ل حيددد أ النلدددم ، نالددداي ل حيددد أ النلدددم ل حيددد أ ردددن بددداء نلنلدددم ، 

نههدداا  لسددلها إىل ب يددل إىل نم الندداهني فددإ ا هددهلل   نلنلددم هددهلل حممددد  نالدداي بدداء
لي  أرةا أبدا أن رن كُ در أخ دا :»   قان الشيخ األلباين نمحو هللا تناىل «. كافر 

نأقدداأ عليددو احلةددة أن يهددهللن كددل ال دداس رنددو يف اليه ددا ، ألسددو قددد يهددهللن هددهلل ريددأنل، 
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، نكددالك الي سدديق ناليبدددي ع، فهددا  احلهيهددة رددن  نيددر  الندداع اآل ددر أسددو ل جيددهللاي ته ددا 
ددددن َتَسددددرُع بنددددو الشددددبام يف ايعدددداء النلددددم، اهه ددددهللي أن هدددداا  فددددع الن ددددر احلاضددددر نراب
اليسلسددل نهدداا ا لددزاأ صددا لايأ أبدددا، هدداا نم نا دد ع قددد يددر  عدداع األرددر ناببددا نيددرا  

نم  اآل ددددر لددددي  كددددالك ، نرددددا ا يلددددف النلمدددداء رددددن قبددددل نرددددن بنددددد إل ألسددددو رددددن
البيهدداي، ل يلددزأ اآل دددرين أن   ددانا برأيدددو ، الدداي يلددزأ أب دددا بددرأي اآل دددر إمنددا هدددهلل 
اههلددد الدداي ل علددم ع ددد  نهددهلل الدداي جيددي عليددو أن يهلددد ، أرددا رددن كددان عاهددا فالدداي  

 . (1)« ك  ر أن فس ق أن بد ع نل ير  رلل نأيو فال يلزرو أبدا أن يياب ع  لك الناع
تنمديم هدا  الهاعددة إىل كدل ردن حُيهدم عليدو نله در نالبدعدة حده  نحمل ا سهان ههلل   

رددن حُيهددم عليددو ب رددر نابيهدداي كمددا هددهلل ناضددل يف كددالأ األلبدداين نمحددو هللا ، أرددا رددن ع 
يه ر ال  راين ناليهدهلليي ن دحل يي دو فهداا ل أدك أسدو يهدان ع دو كدافر، نكدالك ردن 

، ن لدد أهدل الهبدائر يف ال دان نيهدهللن ع يبدع اهنيُز الداي ي هدر نذيدة هللا نعداام الهد 
نيددددعا  خبلدددق الهدددرآن نينمدددل ال ددد ا ، نالرافضدددُا الددداي يشددديم أ دددحام ن دددهللن هللا 

الن دددمة يف آن البيددددل، فهددداا ل يشددددك يف ابيداعدددو، نقددددد بددددع السددددلف ردددن نقددددف يف 
 الهرآن، نقان ل أقهللن خملهللأ نل صا خملدهللأ ، أردا الهدالة يف ايراس دا فيه درنن فدالل نهدهلل
ع د عارة ال داس ردن اهسدلمني، نيبددعهللن عدالل نهدهلل ع دد صداهم  دين  دل ا ب ردر قدد 
يهددهللن  ددحيحا أن  اة ددا )نهددهلل يف الهالددي  دداةك(،   يمبهددهللن الهاعدددة علددى عمددهللأ 

 –يف ظدد هم –فهددهلل كددافر ، نرددن ع يبدددع اهبيدددع  -يف نأيهددم-ال دداس رددن ع يه ددر الهددافر 
 فههلل ربيدع .

فالن نتبدي ع عالن ، له دو  دال هم يف ته دا ردن أف ته دا نرن نافههم يف ته ا     
فددالن، نيف تبدددي ع رددن أف تبدددي ع عددالن، فددإحلم يلحههللسددو اددم ألسددو ا دديهر ع دددهم ك ددرهم 
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نابيددداعهم نل جيددهللاي لل دداس سرددر صددا سرددرهم نل ابيهدداي صددا ابيهددايهم، سنددهلل  نهلل رددن 
 الضالن.

 
 ت والسيئاتالمطلب الخامس : حكم الموازنة بين الحسنا

 
بدعددة  مج مقاا ا  ماا ي    اا  كددر حسدد ا  اهخددالف  إجياا  قددد  ددى األلبدداين نمحددو هللا    

الن ددر، ألن ا جيددام حهددم أددرعا لبددد لددو رددن يليددل، نهددهلل أرددر ع ينددري بددو قائددل رددن 
النلمدداء اهيهدددرني نل اهيددأ رين ، بددل عملهددم اهيددهللاتر علددى  ددالي  لددك ،  ددهللاء كددان 

افها أأ ربيدعا خمال ا ، نقد نافهو على  لك صا  رن النلماء كدابن اهريني عليو   يا رهلل 
ناي نالنليمدني نمحهمدا هللا، نلهدن بنددو ال داس ع ي هدم كالرهدم نأ ددبل يندد كدل رهللاايسددة 
بني احلس ا  نالسي ا  يا لة يف اهن  الاي  ردهلل  نيندد  بدعدةا ضداللةا، نلدهلل ردن صدا 

حلهدم علدى الشدخا نتههللهندو، نهداا أيضدا ع إجيدام نلدهلل كدان  لدك يف رهداأ ال  دة أن ا
يهددل بددو عدداع قددن، فدددإن النلمدداء ري هددهللن علددى نبدددهللم اههللاايسددة بددني اخلمددأ نال دددهللام يف 
احلهددم علددى ال دداس نل سددق أن الندالددة، ننلضددنف أن اللهددة، ننلبدعددة أن السدد ة، نهددا  

 بنو س هلل  لأللباين يف تهللضيل اههللاايسة اهارهللرة رن صاها.
فددأقهللن ال هددد إرددا أن يهددهللن يف تر ددة الشددخا اه يهددد يف تر ددة …» : قددان نمحددو هللا-1

اتن ية فه ا لبد رن  كر را حيسن نرا يهبل فيمدا يينلدق نهد بم، ردن  دا  نردن أدر  
. أردا إ ا كدان اهه ددهللي ردن تر دة الربددل هدهلل حتداير اهسددلمني نخبا دة عداريهم الدداين ل 

نرلالدددي الربدددان ، بدددل قدددد يهدددهللن لدددو  ندددة علدددم هلدددم أبحدددهللان الربدددان نر اقدددي الربدددان 
حسدد ة نر زلددة رهبهلللددة ع ددد النارددة لهددن هددهلل ي مددهللي علددى عهيدددة  ددي ة أن  لددق  دديك ، 
هؤلء النارة ل ينرفهللن أي ا رن  لك عن هاا الربل حي ااك ل أتيت ها  البدعدة الد  
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ية الهارلدة  يل اليهللأ اههللاايسة ،  لك ألن اهه هللي رن  اك ال  يحة نلي  ال  ة الهللاف
»(1). 
إ ا كدان اهه دهللي هدهلل بيدان احلدق الداي بداء  ر ا دبيو فهداا أداء ، » نقان أيضا:-2

نإ ا كدددان اهه دددهللي تر دددة ردددن سدددر  أسدددو أ مدددأ يف رسدددألة ردددا ، فهددداا أددداء آ دددر، ف دددا 
احلالدددة األنىل لدددي  أدددرةا حي مدددا يدددري علدددى اهخدددالف أن تددداكر حسددد اتو ، أردددا إ ا كدددان 

ث عددن الشددخا  اتددو نس سددو فه ددا بددال أددك ي بهددا أل الهللضدد ع  ددالي هدداا أن ييحددد
ييهللبو ال اقد إىل  كر أ مائو ، نإمنا يهرن رنها أن يداكر حما د و نحسد اتو اسمالقدا ردن 

ددددهلَل  قهلللددددو تندددداىل : ددددَرُم لابليُده   َنل جَي ددددرابَرُ ُهم  َأددددَ ُْن قَدددددهلل َأ َعلَددددى َأُل تَدن دددددابُلهللا اع دددددابُلهللا ُهددددهلَل أَقد 
 .(2)( « 8)اهائدة:

أل كلاا را أُ أن را نأيك يف فدالن ؟ فدأفهم أسدو ريحيدز لدو أن عليدو ، نقدد :» نقان -3
يههللن الاي يسأن ع و رن إ هللاس دا ، نقدد يهدهللن ردن إ هللاس دا الهددارى الداين يهدان إحلدم 
احنرفهللا ، لهن ا أ ا ، را ا يهمك بزيد أن عمرن ؟ ا ديهم كمدا أردر  ، تنلدم النلدم ، 

 ردددن المدددا  ناهخمدددك ردددن اه ددديي ،   ل حتهدددد علدددى هددداا النلدددم  ددديميز لدددك ال دددا 
أ يك اهسلم عري أسو أ مأ أن احنري يف رسدألة أن ا  يدني ، لهدن اهسدائل األ در  ردا 
احنري فيها ، ف حن جند يف تدرابم )أهدل( احلددير ردن يهبلدهللن حديلدو نيههلللدهللن ع دو يف 

لهدن ع ددهم ريدزان  تر يو أسو ررب ا أن  دانبا أن ل دحل ، كلهدا عيدهللم نضدالل ،
ييمسههللن بو نل يربحهللن ك دة  دي ة علدى احلسد ا  ، أن  دي يني أن  دالث علدى  لدة 

 .(3)« حس ا  ، نرن أعرمها ل إلو إل هللا 

                                                           
 / أرين بدعة اههللاايسة. 1
 (.638ة اهلد  ال هللن )/  لسل2
 (.784/  لسلة اهلد  ال هللن )3
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ننابددد ع ال  دددهلل  اهددداكهللنة ع دددو يف اهملدددي األنن نردددا  ددديأيت يف اهملدددي السدددايس -4
يهددو يف احلهددم علددى ال دداس ، نالسدداب ع، ف ددا كلددا ر هددا تمبيددق هبدددأ اههللاايسددة الهللابددي تمب

« هل يش   يف اعدي أن يههللن  اها ردن كدل بدعدة ؟»نأترل بهللابو لسؤان رن قان: 
 .(1)« نرن الاي يسلم رن كل بدعة »حير قان : 

له  ددا سهددهللن كددل إسسددان لددو قدددأ  دددأ يف األرددة :»نقددان الشدديخ النليمددني نمحددو هللا      
أك أسو حيمد على را قاأ بدو ردن اخلدا، ناثسيدا ا  الرية رن أنن األرة إىل آ رها، ل 

سههللن كل إسسان رهما بل  ردن النلدم ناليهدهلل  فإسدو ل  لدهلل ردن ايلدل  دببو إردا اجلهدل أن 
اله لددددة أن صددددا  لددددك، لهددددن اه  ددددف كمددددا قددددان ابددددن نبددددي نمحددددو هللا يف  مبددددة كيابددددو 

د   ددددا ، نل أحدددد»اه  ددددف رددددن اصي ددددر قليددددل  مددددأ اهددددرء يف كلددددا  ددددهللابو «الههللاعدددد : 
، فدددإن اهدددرأة إ ا أحسددد ل إليهدددا إال كااا ن هااا      منسااا  الدددزل  نيه دددل عدددن احلسددد ا  

الدهر كلو ،   نأ  ر ك  ي ة قالل : ع أن  اا قن . نل أحد ردن الربدان حيدي أن 
يهددهللن اددا  اهلابددة أي رلابددة األسلددى   ددا الزلددة الهللاحدددة ني سددى نيه ددل عددن احلسدد ا  

داال لن نقااوا  مشااأن جيااب لن ناااك   و  اان و  ساا و  مكاان  ناالم  ن   …الهلدداة  
 .(2) »ألن ها  هو م ز ن  م،لل

نلددي  هددداا الهددالأ ردددن خم عدددا  الشدديخني األلبددداين نالنليمدددني نمحهمددا هللا بدددل هدددهلل     
، قدان ابددن الهديم نمحددو هللا:  (3)رد ه  أهدل احلددق نالنددن  يندا رددن لددن أ ددحام ال دحل 

                                                           
 ( الهللبو األنن .791/  لسلة اهلد  ال هللن )1
( رددددن السلسددددلة 127( ن)121( الهللبددددو األنن، ناسرددددر الشددددرين )111/ لهدددداء البددددام اه يددددهلل  الشددددرين )2

 س سها، نالينليق على رهدرة اعمهللع لل هللني الشرين اللاين الهللبو اللاين. 
حددده كدددالأ األلبددداين نالنليمدددني هددداا صلدددن للدددا يههلللدددك يف حدددان اليهيددديم كمدددا يهدددهللن  …»م: / قدددان أحدددده3

نهدددرهللا ردد ه  اهددهللاايل  لهددن بَدُهددهللهلم  هددرة  نصاا و    اان س  مساا ف الشدديخ النليمددني هللا حي رددو ، نهللا لهددد 
هللمي نبدني حدان ي  انن ر ها ، نهم ي لهللا ر ها فنال.. نرا ع ددهم أيلدة أبددا علدى أسدك ت درأ بدني حدان اليهد
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رسدديهر يف فمددرهم أن رددن لددو ألددهللي رددن احلسدد ا  فإسددو نهدداا أرددر رنلددهللأ ع ددد ال دداس » 
إن أكلددر األئمددة :» . نقددان ابددن نبددي نمحددو هللا (1)«يسددارل نلسددي ة نالسددي يني نحنهللهددا

صلمددهللا يف رسددائل يسدداة، لددا ل تهددد  يف إردداريهم نعلمهددم، فهددان رددا ا؟ فلهددد اسهمددر 
بددل قددان ابددن  ،(2)« اك يف حما دد هم نكلددرة  ددهللاام، نحسددن رها دددهم نس ددرهم للدددين

نردددن بندددل كدددل ديهدددد يف ةاعدددة أ مدددأ يف بندددو األردددهللن ردددارهللرا :» -نمحدددو هللا-تيميدددة
اجلاهدل يف كالردو علدى األأدخا  » . نقدان:(3)«رنيبا لههللات فهدهلل خممدك ضدان ربيددع 

                                                                                                                                        

وإن صالر ماان ها أأ  أ ماأ مان ل ماا  اليحداير ردا ع ددهم يليدل ... إ ن هداا الهددالأ ردا هدهلل  دحيل 
...بنو النلماء احدي  حبددير كداا نكداا نهللا لدي  فيدو أي يليدل نلقشديو فيدو ..يند  إ ا حهمدل   مسن 

رددر قضددية اخلددالي بيدد هم بددني ا  ددني فددال تسددينةل حدده ت رددر رددا ع ددد هدداا نع ددد هدداا. نرددا ا يف هدداا ؟ اس
نال راع بي هم ب  ردا فيدو رد هم اهدهللاايل  هداا الداي احيةدهللا بدو ..أردا الشديخ األلبداين فمدا بدام نل يليدل 
هللا يرمحو ، نأرا الشيخ ابن علمدني ف سدبهللا إليدو هداا الددليل نلدي  فيدو أي أداء ، فد حن سشدهر الشديخني، 

مكاان  اان   ااى   اان س هيددل هددا  ابيهدداي ر همددا، لهددن ب نصاا     اان س  مساا ف  نصاا    أ ماا نهللا لهددد 
، أقددهللن : نلدا يددري بدو عليددو أن يهدان رددا ا تههلللدهللن يف البيههددا ابدن حددزأ « مسا ف  كاايف د  اا ماان يوماا  ودا ي

نابن عساكر نال دهللني نابدن حةدر نالشدهللكاين نصداهم ردن األعدالأ الهبدان الداين هلدم أ مداء عرداأ؟ هدل إ ا 
مم حده ل يهدد  ادم ني  در ال داس عد هم، أأ ل تداكر إل حما د هم نعيبددان تدربم هلدم ل يداكر عد هم إل  دي ا

علمهم فيههللن يف  لك تهرير نلهانئ الاي لي  بمالي علم؟ نإ ا حهم ا علديهم هدل س ردر إىل أ مدائهم 
هددهلل إ دداع النلمدداء النملددا يف كيددي -يليددل األلبدداين نالنليمددني-فهددن ف حددان ردد هم؟ نالدددليل الدداي يملبددو 

م ناجلدر  ناليندديل نعمدهللأ األيلدة اآلردرة نلنددن نا س داي، بدل ال مدرة السدليمة كمدا قدان ابدن الهديم، ال اب
ومما  نأرا يف رهاأ الري فإسو إ ا  حل لدي ا أيلدة أدرعية ت  دا الهللبدهللم، فاسي داء الهللبدهللم ل يندين اليحدرمي، 

   مان س  مسا ا ولاما  ها أ ن دن غ  لن د،   لن يوم  مج مق ا  م ي   ى  ألم ا   و م،ث ماأ لاما  نصا
      أ م ن من ل م   مسن  من م،ىن   و زن   ميت حي م   ودن ى  ن   ود لع  مق  يف هب  

 (.1/176/ ر يا  يان السناية لبن الهيم )1
 (. 2/637/ دمهللع الر ائل لبن تيمية )2
 (. 11/15/ دمهللع ال يان  لبن تيمية )3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20 

نالمهللائددف ناههددال  أل زلددة الددانم الدداي ل يهدد ع إل علددى النهددا )أي اجلددريل( نل يهدد ع 
 .(1)«زن األرهللن  ينا هاا نهاا على ال حيل، نالناقل ي

 
 المطلب السادس : من أخطأ في جزئية لم يخرج من السلفية

 
نرن األ هللن النلمية الهلية للدعهللة السدل ية أن ردن أ مدأ أن  دالف يف بزئيدة ردن     

اجلزئيددا ، ع جيددز ل ددا أن حنهددم عليددو نلبدعددة ناخلددرنج رددن ةريددق السدد ة نردد ه  السددلف 
هم عليو أللل  لك نخلرنج رن ا  الأ، نهاا األ ل ربدين علدى عري  لك، كما ل حن

قاعدة اههللاايسة السابهة نأيليو أيليها، نلهد كان رن ال يائ  احليمية  سهان الهدالة قاعددة 
اههللاايسة أن أ دبحهللا يبددعهللن ال داس نخلمدأ ناخلمدأين نالزلدة نالدزليني ، ن دان كدل ردن ناأ 

ل –يف نبهدو  دال  حتدرمي اههللاايسدة الد  عددها الهدالة  الدفاع عن إراأ ردن األئمدة ُيشدَهر
بدعدددة ردددن أ مدددر البددددع، نللنالردددة األلبددداين نمحدددو هللا س دددهلل  كلددداة يف بيدددان  -النلمددداء

 الهاعدة اهشان إليها، ساكر ر ها را  يت :
قددان الشدديخ نمحددو هللا نيا علددى رددن فهددم رددن كالرددو أسددو  ددرج كددل ا  ددهللاسيني رددن       

ألس ا سني  الاي  رج عدن ا  دالأ عمدال يف بزئيدة ردا  لدك ل جينل دا  »ية:ال رقة ال اب
خنربددو رددن يائددرة ا  ددالأ رملهددا، نإمنددا هددهلل يف هددا  اجلزئيددة  ددرج عددن حهددم ا  ددالأ، 
نكالك إ ا ك ا سيهلم يف اه ه  السدل ا نالددعهللة السدل ية ، إ ا  بدل أن أخ دا ردا يف 

حنددن ل حنهددم عليددو أبسددو  ددرج عددن يائددرة رسددألة رددا  ددرج عددن ردد ه  السددلف ال ددا  ، 
السلف ، نله  ا سههللن يف ها  اهسألة  الف السلف كما قل دا يف األنن الداي  دالف 
ا  دددالأ يف رسدددألة أسددددو  دددالف ا  دددالأ، له  ددددا ل خنربدددو يف كدددال احلدددداليني ردددن يائددددرة 
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حلددم رددا أعيهددد أين قلددل إ ». نقددان يف السددياأ س سددو :«ا  ددالأ أن رددن يائددرة السددل ية 
رن ال رأ الضالة )ين  ا  هللان(، ألسين كلاا را أُ أن  دؤال  درحيا، نأل ردا أعيهدد يف 

وكناات لهااأ   لن ينساام،ي  مشاا د  حاا  إ   كاا ن تلددك اجللسددة قلددل هدداا الهددالأ، 
هن ك  طأ لو  طأ مفأ  نرت جل  ن   ومكاي ل ان نينفسا  مج ني،ا   ألح ا ن  ا   

يضاا   لن لحكاا    ااى هااأن ماا  سناا  ماان   د،ااي ال دصاايف و  مااوه  إا هااا   ح
، نكلدداا رددا   مفاا ا  ميضاا م  لو لناا  ماان  مفاا ا  مثنأااأ و مساا ،أ ةاا ي   مفاا  و حاالة

 دددد لل عددددن األحددددزام الهائمددددة اليددددهللأ، نخبا ددددة حي مددددا ي  ددددهللن علددددى حددددزم ا  ددددهللان 
اهسددلمني هددل تنيدد هم رددن ال ددرأ الضددالة ؟ فددأقهللن : ل ألن هددؤلء أقددل رددا يهددان فدديهم 

ينل دددهللن تبندددا لرئيسدددهم األنن حسدددن الب دددا أحلدددم علدددى الهيدددام نالسددد ة نعلدددى فهدددم إحلدددم 
السدددلف ال دددا  ، نإ ا كاسدددل هدددا  يعدددهلل  حتيددداج إىل أت ددديلها قدددهللل نتمبيههدددا عمدددال ، 
ن لددك رددا ل سددرا  فنددال يف اجلماعددة، نلهددن حنددن سهي ددا ردد هم أحلددم ينل ددهللن السيمدداء إىل 

ه هم  ال هللن  لك يف قليدل أن كلدا نفديهم الهيام نالس ة نر ه  السلف ال ا  ، نل
أفددراي نهددم رن ددا يف النهيدددة لهدد هم ليسددهللا رن ددا يف اهدد ه  ، نلددالك فددأل أخ دديا علددى 
األقددل ل أبددد ن  ددة ألحددد أن حيشددرهم يف ايرددرة ال ددرأ الضددالة ، نإمنددا هددم  ال هللس ددا يف 

بهم إىل فرقددة رددن رهللاضدد ع ةاهددا خنددال هم نجنددايهلم فيهددا ، أرددا أحلددم يسدديحههللن اددا أن خنددر 
ال ددرأ الضددالة، ل، ألن هددؤلء رددا اوددانا هلددم ر هةددا علددى  ددالي الهيددام نالسدد ة نرددا  

. نقدان (1) «كان عليو السلف ال ا  كما ههلل أأن ال رأ األ ر  اهنرنفدة ر دا الهددمي
لو أحدهم بندها: ها   لل عن السل يني الاين حتزبدهللا هدل  ربدهللن عدن السدل ية قلدل 

 السل ية، فهان األلباين نمحو هللا :  يف ها  اجلزئية .سنم  ربهللا عن 
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قدد قدرن  قبلدو أديخ ا  دالأ ابدن -نمحدو هللا-نهاا الهالأ األ ا الاي قرن  األلباين     
نأدنان هدا  ال ددرأ ر انقدة الهيدام نالسد ة نا  داع، فمددن » إ  قدان: -نمحدو هللا-تيميدة

 .(1)«ناجلماعة  قان نلهيام نالس ة نا  اع كان رن أهل الس ة
احندرافهم عدن النلدم يف رهللضدهللع ردا أن رد ه  » نقان األلباين نمحو هللا يف رهللضد ع آ در:    

رددا ل ينددين احلهددم علدديهم نلحنددراي يف كددل ر دداهةهم، رددلال أسددل تنلددم بيدددا أن أكلددر 
علمددداء اهسدددلمني اهيمددداهبني أكلدددرهم ل يني دددهللن ب هدددد األحاييدددر ناييدددز  دددحيحها ردددن 

 الف ر ه  أهدل احلددير،  دالف رد ه  أهدل السد ة،  دالف أحاييدر  ضني ها، هاا
 ددحيحة ن ددرحية، فدد حن سهي ددا نسيهددايهم نالعدد اض علدديهم رددن هددا  الزانيددة، لهددن 
 لك ل يسهللغ ل ا أن خندربهم ردن اجلماعدة الد  تددين نلهيدام نالسد ة نرد ه  السدلف 

رج عدددن اجلماعدددة، أردددا ال دددا ، فدددإ ا قدددان قائدددل ر هم: بال  رددد ه  السدددلف ال دددا   ددد
. نلددهللل هددا  (2)«الشددان  نالحنددراي يف بنددو اجلزئيددا  ..فهدداا ل  ددربهم عددن الدددائرة

الهاعدددة هددا  ددلم أحددد رددن أعددالأ ا  ددالأ نعلمائددو، فإسددو ل  لددهلل بشددر رددن ايلددة ن مددأ، 
، فنلم دا  ، نلهن هللا تناىل ايكداهم نن دهلللو بل نل يسلم ل ا حه أ حام ن هللن هللا 

  ماء اجلزئية ل تهد  يف الندالة يف حق ال حابة نيف صاهم نهللا أعلم .أن األ
 

 المطلب السابع : إنصاف المخالفين

 
نردددن أ دددهللن ا  دددالأ ن  دددائا يعدددهللة أهدددل احلدددق ا س ددداي للمخدددالف نلدددهلل كدددان     

ُل تَدن دددابُلهللا َنل جَي ددرابَرُ ُهم  َأددَ ُْن قَدددهلل َأ َعلَددى أَ  :ربيدددعا بددل نلددهلل كددان كددافرا ، قددان هللا تندداىل 
ددددهلَل  ددددَرُم لابليُده  (، نل يشددددك أحددددد أن رددددن   ددددائا ردددد ه  8)اهائدددددة: اع دددددابُلهللا ُهددددهلَل أَقد 
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األلبدداين نمحدددو هللا يف الينارددل رددد ع خمال يدددو ا س دداي هلدددم نعدددأ إسهدددان ردددا هلددم ردددن  دددا 
نحس ا ، فالشيخ نمحو هللا ع هن  ع ر نا رملها ردن الل داء علدى ردن نقد ع يف البدعدة، بدل 

اجلددهللام  يلددف ن دديالي اهها ددد، إ ا  :» ل يف  لددك ت  دديال حسدد ا حيددر قددان فُ دد
فااااك   كاااا ن …كددددان اهه ددددهللي نلل دددداء علددددى رسددددلم سر ددددو ربيدددددعا نل سهددددهللن إسددددو ربيدددددع 
، نأردددا إ ا كدددان    قصاااوي  مثنااا      ااا  هاااو  مااالف ع  نااا   جااا ه  مكفااا ر ف اااا  و جاااب

. (1)«س إليدددو ف يدددو تضدددليل ل جيدددهللاياهه دددهللي نلل ددداء عليدددو هدددهلل تدددزيني ر هةدددو نيعدددهللة ال دددا
  فيددددو ت بيددددو إىل ب دددداء قضددددية الل دددداء علددددى  ماااالف ع  ناااا   جاااا ه  مكفاااا رنقددددهللن األلبدددداين  

األأدددخا  علدددى عهيددددة الدددهلللء نالددد اء، فمهمدددا أبهضددد ا أخ دددا خلالفدددو للسددد ة ، فدددال 
ني ي بها أن حلدن حهو يف الهلللء را ياأ رسدلما، نل جيدهللاي أن سيزلدف إىل اله دان ناه دافه

نلهددد  فيددو نبيددان رلالبددو ، بددل الهللابددي علي ددا أن سددداف ع ع ددو نسلددين عليددو ألددا هددهلل فيددو ردد ع 
 ال اءة رن  م و الاي ل سنيهد  نل سيب ا .

نتب  ها  الهضية أيضا على رسألة اههللاايسدة الد   دبق أدرحها، حيدر أبدااي الشديخ     
 أن تاكر حما ن اهخالف يف رهاأ الينريف نال  ة.

-نمحددددو هللا-ا  بنددددو ال مددددا ج اليمبيهيددددة الدددد  تبددددني إس دددداي الشدددديخ األلبدددداين نهدددد    
 للمخم ني ناهخال ني .

 أوال : إنصافه البن حزم رحمه هللا

فدال سسديمي ع » قان نمحو هللا بند أن حتدث عن احنراي ابن حزأ يف نم ال  ا :    
ل أخ دديا أن أقددهللن أن سهددهللن يف ابددن حددزأ نل يف صددا  أبسددو كددافر ، بددل ن ل أ دديمي ع أ

إسددددو ضدددددان ، نإن كدددددان نقددددد ع يف الضدددددالن، ألسدددددين أأدددددنر ردددددن رمدددددالن  لهيبدددددو نلمريهدددددة 
احيةابددو نا دديدللتو علددى أ ددهلللو أسددو يبيهددا احلددق، فحسددب ا أن سهددهللن فيددو نيف أرلالددو 
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أسو رأبهللن أبدرا ناحددا ، لهدن هداا ل هن ن دا ردن ال ددع نالي دريل بيخم يدو  دهللاء كدان 
 .(1)«يف ال هو   مؤ  يف النهيدة أن

 ثانيا : إنصافه لمحمد رشيد رضا رحمه هللا 

السددديد حممدددد نأددديد نضدددا نمحدددو هللا لدددو » قدددان يف تر يدددو للشددديخ حممدددد نأددديد نضدددا :    
فضددل كبددا علددى الندداع ا  ددالرا ب ددهللنة عارددة نعلددى السددل يني ردد هم ب ددهللنة  ا ددة ، 

 ه  السددل ا يف  ددائر أحندداء نينددهللي  لددك إىل كهللسددو رددن الدددعاة ال دداينين الدداين سشددرنا اهدد
النددداع بهللا دددمة دلدددة اه دددان، نقدددد باهدددد يف  دددبيل هللا بهدددايا يشدددهر عليدددو ، نيربدددى أن 

 يههللن أبر  رد را لو ع د نبو.
ن ضافة إىل كهللسو ياعية إىل اتباع ر ه  السلف ال دا  فيمدا كداسهللا عليدو ردن عهيددة    

فهلداا  … دحيحة نالضدني ة نفهر ن لهللك، فهد كاسل لدو ع ايدة تشدهر نألحاييدر ال
ردا سبددو إىل ضددنف بندو األحاييددر رددن حيدر إ دد ايها عدد  دليدو اه ددان الدد  أ ددبحل 
سهللاة ةيبدة ل يدل أسردان اهسدلمني للن ايدة أبحاييدر الر دهللن عليدو السدالأ، فدإ ا كدان ردن 
احلددق أن يندد ي أهددل ال ضددل نل ضددل لدداني ال ضددل ، فأبددد س سددا يف هددا  اه ا ددبة 

هدا  الهلمدة ليملد ع عليهدا ردن بلهيدو، فدإسين ب ضدل هللا عدز نبدل، ألدا أل الميبة رسةال 
فيددو رددن ال ددا  إىل السددل ية أُنلا، نإىل اييددز األحاييددر الضددني ة نال ددحيحة اثسيددا ينددهللي 
ال ضل األنن يف  لك إىل السيد نضا نمحو هللا عن ةريق أعداي دليو اه دان الد  نق دل 

إل أن تهدددديرل للسددديد نأددديد نضدددا ل حيمل دددا ……لنلدددم عليهدددا يف أنن اأددديهاُ بملدددي ا
علدددى أن ل سددداكر ردددا نقددد ع فيدددو ردددن احندددراي، قلمدددا ي ةدددهلل ر دددو إسسدددان، نلهدددا ل ييدددهللن  

نقددد أت ددر نأدديد بشدديخو عبددد   …ال دداس ، نيزلددهللا بزلددة عدداع كالسدديد نأدديد نضددا نمحددو هللا 

                                                           
 ( الهللبو األنن. 6/ فيان  بدة )1
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و ال  دهلل  الهيبيدة، إىل حد كبا يف علم ا هندان نههيبدا ، فيدأنن ردا ا ديماع ردن بند
 .(1)« …بل نأهك يف كل أاء ر ها إ ا ا يماع إىل  لك  بيال 

 ثالثا : إنصافه لحسن البنا رحمه هللا

َنل جَي ددرابَرُ ُهم  َأددَ ُْن قَدددهلل َأ  نحنددن اسمالقددا رددن قهلللددو تبددانك نتندداىل ::» قددان نمحددو هللا -1
دهلَل َعَلى َأُل تَدن دابُلهللا اع دابُلهللا ُههلَل أَقد دَرُم لابليدُ  ( ..ل سدبخ  ياعيدة حهدو نسنيهدد 8)اهائددة: ه 

فيدددو ينن إفدددرا  نينن ت دددرين، فحسدددن الب دددا أعيهددددد أن لدددو يددددا حسددد ة علدددى كلدددا رددددن 
الشددبام اهسددلمني الدداين كدداسهللا ضددائنني نناء اتبدداع اهالهددا نالنددايا  الهربيددة كدداهالها 

يعدداهم إىل نالسدد ماا ، فةمنهددم حهلللددو، نهددهلل تهيددل حددزيب ل سرضددا ، لهددن قددد كددان 
الهيام نالس ة ناليمسك ن  دالأ الداي كدان هدهلل علدى علدم بدو ف  د ع هللا بدو ناسيشدر  
يعهللتو يف أقمان الناع ا  الرا، نهاا را سدين هللا بو نل سدبة لدعهللتدو نله  دا ل سهداُ 

علددى علددم نلهيددام نالسدد ة نع  -ردد ع األ ددف-فيددو كمددا يهددهللن اهيحزبددهللن، فإسددو ع يهددن 
 .(2)« الهيام نالس ة على ر ه  السلف  يهن ياعية إىل

الدداي أعرفددو قدددهنا أحلددم كدداسهللا …هدداا الربددل لددو حسدد ا  نلددو احنرافددا   «نقددان فيددو :-2
ينددددددنن اهاليدددددني )ينددددد  اهيدددددأ رين بدعهللتدددددو( بسدددددبي إ دددددال  هددددداا الربدددددل يف يعهللتدددددو، 

»نالحنراي الاي سند  عليو لنلو كان نبيهاي ر و يؤبر عليو إن أاء هللا 
(3). 

 رابعا : إنصافه لسيد قطب رحمه هللا 

  :» قددان نمحددو هللا نهددهلل ي يهددد  دديد قمددي يف ن دد و هلدداا الددزرن أبسددو ايرددن باهليددة -1
إن يف كدددالأ  ددديد قمدددي نمحدددو هللا نيف بندددو ت ددداسي و ردددا يشدددنر الباحدددر أسدددو كدددان قدددد 
أ ددابو أدداء رددن الدديحم  الزائددد لل ددالأ يف  ددبيل تهللضدديحو لل دداس، نلنددل عدددان  يف 

                                                           
  (.402-1/400/ حياة األلباين حملمد بن إبراهيم الشيباين )1
 ( الهللبو اللاين. 805/  لسلة اهلد  نال هللن )2
 ( الهللبو األنن. 216/  لسلة اهلد  نال هللن )3
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سو كان يهيي بلهة أيبية  ف دا بندو اهسدائل ال ههيدة كحديلدو عدن حدق النمدان  لك أ
يف كيابو الندالة البيماعية أ ا يهيدي نليهللحيدد نبنبدانا  كلهدا قهلليدة حتيدا يف س دهللس 
اهؤر ني اللهدة بددي هم نإهنداحلم، فهدهلل ردن هدا  اخلل يدة يف الهللاقد ع قدد بددي يعدهللة ا  دالأ 

 .(1)« يف قلهللم الشبام 
ن يد قمي هاا الربل جنلو على بهاي  له دو ل يزيدد علدى كهللسدو   «نمحو هللا:نقان -2

كان كاتبا كان أييبدا ر شد ا، له دو ع يهدن عاهدا فدال صرابدة أن ي ددن ر دو أأدياء نأأدياء 
»نأأياء والف اه ه  ال حيل 

(2). 
لهن أل أقهللن إن  ديد قمدي كدان ي شدد احلدق ، نهلداا لدهلل يسدم ع ا  دهللان :» نقان -3

حيو ، لسيهل اخلالفا  بي هم نبني السل يني ، هاا الربل   ال و نحبدو للحدق س ي
، تهلل ددددل إىل أسددددو ل بددددد أن يددددرف الشددددبام علددددى النهيدددددة ناأل ددددالأ قبددددل كددددل أدددداء، 
النهيدددة ال ددحيحة ، نأظددن أين قددرأ  لزي ددي الهددزاُ، نل أيني إن ك دديم قددرأ  هلددا ، أسددو  

هللهدام نإىل كيدي السدل ية، فالربدل حبسدن سييدو كان حييلهم إىل كيي الشيخ ابن عبد ال
                                                           

( نرددن أقدددأ رددن سبددو علددى بنددو أ مدداء  دديد قمددي نمحددو هللا الشدديخ األلبدداين ، 1/394/ حيدداة األلبدداين )1
يف تسددمييو هلدداا  ( ناسيهددد  أيضددا1400حيددر اسيهددد كالرددو اهددهللهم لالحتدداي يف دلددة اعيمدد ع الههلليييددة ) دد ة 

(، نكالك الشديخ عبدد هللا بدن حممدد الددنيث 1/391الن ر  اهلية الهرن النشرين كما يف حياة األلباين )
( يف كيابددو اهددهللني النددام الددزلن يف الي بيددو علددى أ مدداء ت سددا الرددالن، ن ددليم اهلددالُ 1407اهيددهللس  دد ة )

هدد، نآ درنن قدبلهم 1399م نالسد ة ال داين عداأ ر ع الدبيل يف كيام اجلماعا  ا  الرية يف ضهللء الهيا
هدد، 1393نبندهم كمن نرز ل و )ع أبهلل عزة( يف  لسلة رهال  سشدرها يف دلدة الشدهام اللب اسيدة عداأ 

 1405نقددد ابيهددد عبددد ال يددا   ددال  اخلالدددي يف ا بابددة عددن تلددك السيهددايا  يف كيابددو ال دداين  دد ة 
يهللفدق يف كلدا لدا  هدي إليدو  ا دة يف قضدية اليه دا نرند  األلهللهيدة، هد يف ظدالن الهدرآن يف اهيدزان ، فلدم 

ناأل اء نال د ا ، نالنةيدي أسدو اعد ي بهدهللن  ديد قمدي ل يهبدل أ بدان اآلحداي يف النهيددة نرد ع  لدك 
 قرن أن عهيدتو  ل ية   . 

 هللبو اللاين.( ال815( الهللبو األنن ن)785( الهللبو األنن، ناسرر أيضا )666/  لسلة اهلد  نال هللن )2
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إن أاء هللا ، ينين تهلل ل إىل أن اه ه  السدل ا هدهلل اهد ه  ال دحيل ، الداي جيدي أن 
 .(1)«   ا بو الشبام، نأن ي بهللا عليو 

نهددا  المريهددة الدد   ددلك الشدديخ نمحددو هللا تندداىل هددا ةريهددة أهددل السدد ة ناجلماعددة     
فهدم حهداأ :» قدان ابدن الهديم   ل صلدهلل فيهدا نل احندالن ، نأهل الندن نالعيدان ، الد

بدددني المهللائدددف ل ييحيدددزنن إىل ف دددة رددد هم علدددى ا ةدددالأ، نل يدددرينن حدددق ةائ دددة ردددن 
المهللائدددف نل يهدددابلهللن بدعدددة ببدعدددة نل يدددرينن نةدددال بباةدددل، نل حيملهدددم أددد ْن قدددهللأ 

احلددددق نحيهمددددهللن يف يندددداينحلم نيه ددددرنحلم علددددى أن ل يندددددلهللا فدددديهم، بددددل يههلللددددهللن فدددديهم 
رهدددددددالليهم نلنددددددددن، نهللا  دددددددبحاسو نتنددددددداىل أردددددددر ن دددددددهلللو أن ينددددددددن بدددددددني المهللائدددددددف 

ددن   فهددان: ُ راب َُ َددا أَسد ددَزَن ا ددهلَلاَءُهم  َنقُددل  آَر  ددُل ألاب ددر َ  َنل تَدُيبابدد ع  أَه  ددَيهابم  َكَمددا أُراب فَلابددَالابَك فَدداي ُع َنا  
 َُُ دددَ ُهُم ا َع ددددابَن بَديد  دددر ُ  ألاب ( فدددأرر   دددبحاسو أن يددددعهلل إىل يي دددو 15)الشدددهللن :  كابيَددداَم َنأُراب

نكيابدددو نأن يسددديهيم يف س سدددو كمدددا أردددر  نأن ل ييبددد ع هدددهلل  أحدددد ردددن ال دددرأ، نأن يدددؤرن 
نحلددق  ينددو نل يددؤرن ببنضددو ينن بنددو نأن يندددن بددني أننم اههددال  نالدددال ، 

لبددع ردن  يد ع نأسل إ ا أترلل ها  اآلية نبد  أهل الهالأ الباةدل نأهدل األهدهللاء نا
المهللائددف أخبدد  ال دداس ر هددا حرددا نأقلهددم س دديبا، ننبددد  حددزم هللا نن ددهلللو نأس ددان 
 دد يو هددم أحددق اددا نأهلهددا نهددم يف هددا  اهسددألة نصاهددا رددن اهسددائل أ ددند نحلددق رددن 

 .(2)« ي ع المهللائف
 

 المطلب الثامن : التفصيل في الحكم على الجماعات

 

                                                           
 (. 206/ أرين بلسة يف رسةد الرضا سهال عن كيام ر ه  العيدان للشيخ عدلن عرعهللن )1
 (. 52/ أ اء النليل لبن الهيم )2
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 حدددر  الشددديخ األلبددداين نمحدددو هللا علدددى ا س ددداي نردددن األردددهللن اه هةيدددة الددد  تبدددني    
نالندن يف أحهارو ابي ابو للينميم يف احلهم على اجلماعا  نال درأ ا  دالرية ، فهدهلل 

َرددددناب يهددددرن أن احلهددددم نلضددددالن أن ال دددديهارة إمنددددا يهددددهللن علددددى األفددددراي ، قددددان تندددداىل :
ددواب َنَرددن  َضددُل فَإابمُنَدد يَدددابي لاب َد  ساب يَددَد  فَإابمُنَددا يَده  ددَر  َنَرددا  اه  َهددا َنل تَددزابُن َناايابنَةم ناباي َن أُ   ددُل َعَليد  ا َيضاب

 ( .15)ا  راء: ُكُ ا ُرَنا اببابنَي َحُه سَدبد َنَر َنُ هلللا 
فهددد  دد ل الشدديخ عددن  اعددة ا  ددهللان ن اعددة اليبليدد  هددل هددم رددن ال ددرأ الضددالة      
هللن فديهم  ل يدهللن فديهم ا  هللان اهسلمهللن فيهم رن  ي ع المهللائف، فيهم  دل ي» فهان:

أددينة فدديهم كدداا نكدداا، فددال ي ددل أن يملددق علدديهم  دد ة ناحدددة ، نإمنددا سهددهللن رددن تبدد  
ر هابا  الي الهيدام نالسد ة ردن أفدرايهم  فهدهلل لدي  ردن ال رقدة ال ابيدة بدل هدهلل ردن 

، أرددا  اعددةا   نهللا أل أقددهللن السددل يني.. أل رددا أقددهللن عدد هم رددن ال رقددة (1)ال رقددة اهلالهددة
 .(2)«ية، السل يني إيث نايهم ؟؟   ال اب
نردددا قدددرن  الشددديخ ينضدددد  أن ردددن رنيهدددد أهدددل السددد ة أن ل يشدددهد هندددني ردددن أهدددل     

فهداا نحندهلل  ردن س دهلل  الهللعيدد حدق :» ا  الأ أبسو يف ال ان، قان ابن تيمية نمحدو هللا 
ان لهددن الشددخا اهنددني ل يشددهد عليددو نلهللعيددد، فددال يشددهد هنددني رددن أهددل الهبلددة نل دد

جلهللااي أن ل يلحهو الهللعيد ل هللا  أر  أن  بهلل  راس ع، فهد ل يههللن اليحرمي بلهدو نقدد 

                                                           
/الهللبددو األنن( أسددو أسهددر علددى الشدديخ حارددد ال هددا هددا لهيددو أل ددر 37/ نحهددى عددن س سددو يف الشددرين )1

أسهر عليو الينميم نإل ف دا ردن ي يسدي إىل ا  دهللان اليدهللأ  ن  و لل هللان اهسلمني نخلهللان. ناهه هللي أسو
 نقبل اليهللأ رن يسيحق أكلر رن  لك.

 ( الهللبو اللاين.666/  لسلة اهلد  نال هللن )2
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ييددهللم رددن فنددل احملددرأ، نقددد تهددهللن لددو حسدد ا  عريمددة احددهلل عههللبددة  لددك احملددرأ، نقددد 
 .(1)«يُبيلى أل ائي ُتَه  ابر ع و، نقد يش  ع فيو أ ي ع رماع 

  قلدل هلدم نلدي  كدل ردن  دالف يف :» نقان نمحو هللا يف اه اظرة حدهللن الهللا دمية     
أدداء رددن هددداا العيهدداي جيدددي أن يهددهللن هالهدددا، فددإن اه ددداايع قددد يهدددهللن ديهدددا خمم دددا 
يه ددر هللا  مددأ  نقددد ل يهددهللن بلهددو يف  لددك رددن النلددم رددا تهددهللأ بددو عليددو احلةددة، نقددد 
ل يههللن لو رن احلس ا  را هنحهلل هللا بدو  دي اتو، نإ ا كاسدل أل داو الهللعيدد اهي انلدة لدو 

جيددي أن يددد ل فيهددا اهيددأنن نالهاسددل ن ن احلسدد ا  اهاحيددة ناهه ددهللن لددو نصددا  لددك، 
فهاا أنىل بل رهللبي هاا الهالأ أن رن اعيهدد  لدك جندا يف هداا العيهداي نردن اعيهدد 

 .(2)«ضد  فهد يههللن لبيا نقد ل يههللن لبيا 
لدددددم نالددددددين ردددددن نلدددددا يينلدددددق اددددداا البدددددام أن ينلدددددم أن الربدددددل النرددددديم يف الن:» نقدددددان 

ال حابة ناليابنني نرن بنددهم إىل يدهللأ الهياردة أهدل البيدل نصداهم قدد حي دل ر دو سدهللع 
رددن البيهدداي رهددرنل نلرددن نسددهللع رددن اهلددهلل  اخل ددا فيح ددل بسددبي  لددك رددال ي بهددا 
اتباعو فيو نإن كان رن أنلياء هللا اهيهني. نرلل هاا إ ا نق ع ي ا في ة لمدائ يني ةائ دة 

د ت ددهلليي  لددك ال نددل نابياعددو عليددو نةائ ددة تارددو فيةنددل  لددك قايحددا يف تنرمددو ف يدد
نلييو نتههللا  بل يف بر  نكهللسدو ردن أهدل اجل دة بدل يف إهناسدو حده وربدو عدن ا هندان نكدال 

 هاين المرفني فا د.
ناخلهللانج نالرنافو نصاهم رن  ني األههللاء ي ل عليهم الدا ل رن هاا، نرن    

رن يسيحق الينريم نأحبو ننال  نأعمى احلق حهو   لك ةريق العيدان عرم
                                                           

( نالنةدددي ردددن بندددو الهدددالة حيهمدددهللن علدددى كدددل ردددن  دددال هم ردددن ال دددرأ 23/345/ دمدددهللع ال يدددان  )1
اله دان أن أكلدر،   إ ا ردا  أعدد  أعدداء ا  دالأ ردن  الضالة أبسو يف ال ان عي ا نيبهضهللحلم كمدا يبهضدهللن

 حهاأ أنننن نننناما ييهللنعهللن عن الشهاية هلم نل ان، بل نيدافنهللن ع هم حبماس ر هم ع ال را.
 (.3/179/ دمهللع ال يان  لبن تيمية )2
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فينرم احلق نيرحم اخللق، نينلم أن الربل الهللاحد تههللن لو حس ان ن ي ا   فيحمد 
ها  هو ماهب لهيف  مسن  نياأ نيلام نيناقي نحيي رن نبو نيبهو رن نبو، 

 .(1)«و جلم     الف  م أو رج و  ،أزم  ومن و فق  
األلبدداين نمحددو هللا أسددو ل يشددهد للسددل يني نل ةدداة أي ل يشددهد نرندد  قددهللن الشدديخ      

ألعيدددداحلم علدددددى  دددددبيل النمددددهللأ، ألن السيسدددددام إىل السددددد ة ن دددددا نا ددددا لدددددي  هدددددهلل كدددددل 
اهملدددهللم، فاه يسدددي إىل السدددلف إ ا كدددان ردددن أهدددل الهيبدددة نالسدددنا نل ميمدددة  أن لدددن 

هللة نحندهلل  لدك   هدل يشدهد لدو  كل أرهللان ال اس نلباةدل   أن لدن ييناردل نلدرن نالرأد
نل ةاة بزرا   ل أك أسو ل يشهد لو بدالك ألسدو ردن أهدل الهللعيدد. قدان احلدافظ ابدن 

ال  كان عليهدا هدهلل نأ دحابو السداهة  نرراي هؤلء األئمة نلس ة ةريهة ال حل » نبي:
لهاايف  مساان  ماان رددن الشددبها  نالشددههللا  ، نهلدداا كددان ال ضدديل بددن عيدداض يهددهللن :  

    ن لك ألن أكل احلالن ردن أعردم   دان السد ة  دل يف نيطنُ  من حالل  ف م  
نأ ددددحابو نضددددا هللا عدددد هم .    ددددان  يف عددددري كلددددا رددددن  الدددد  كددددان عليهددددا ال ددددحل 

النلمدداء اهيددأ رين رددن أهددل احلدددير نصدداهم   السدد ة عبددانة عمددا  ددلم رددن الشددبها  يف 
كيبددددو نن ددددلو ناليددددهللأ اآل ددددر ، العيهددددايا   ا ددددة يف رسددددائل ا هنددددان نهلل نرالئهيددددو ن 

نكدددالك يف رسدددائل الهددددن نفضدددائل ال دددحابة، ن ددد  هللا يف هددداا النلدددم ت ددداسيف  هللهدددا  
كيي الس ة ، نإمنا   هللا هاا النلم ن م السد ة ألن  مدر  عرديم ناهخدالف فيدو علدى 

  ولماا   مساان   مك م اا  ف اا ة  مط دقاا   مساا    ماان  مشاا   ت و مشاا و ت أد ا هلهددة، 
 .(2)«نيهللس  بن عبيد ن  يان نال ضيل نصاهمكما قان احلسن 

 

                                                           
 ُلُينا يههللن نههللاايسة .( نهلل هاا الهالأ يَدُنُد الهالة أيخ ا  الأ 4/543/ ر هاج الس ة لبن تيمية )1
 (. 14/ كشف الهربة لبن نبي )2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 31 

 المطلب التاسع: هل يكون المسلم شرا من اليهود والنصارى؟

 
بنددددو الهددددالة اليددددهللأ ي دددد هللن إ ددددهللاحلم يف الدددددين اهخددددال ني هلددددم يف بنددددو اهسددددائل      

البيهاييدددة  فضددددال عددددن اهبيدددددعني اه ددددانقني جلماعددددة اهسددددلمني أبحلددددم أددددر رددددن اليهددددهللي 
ةددالأ، نينيهدددنن  لدك اعيهددايا جينلهددم ي ضدلهللن اليهددهلليي نال  ددراين علددى نال  دان   

اهسلم، نيسهللقهم إىل الي رين يف الهلللء الهللابي عليهم حبق كلمدة:  ل إلدو إل هللا حممدد 
 ن هللن هللا  .

نقددد  دد ل الشدديخ األلبدداين نمحددو هللا عمددن قددان:  إن ا  ددهللان اهسددلمني أأددد  مددرا     
رددا أعيهددد أن هدداا إل سددهللع بديددد  :»ي نال  ددان  ، فددري قددائال علددى ا  ددالأ رددن اليهددهلل 

رددن الهلددهلل، نسددهللع بديددد رددن اليحددزم ناليبدداصو ناليدددابر .. كددل اجلماعددا  ا  ددالرية 
كددداحلهم علدددى األفدددراي ،   -ا إ هللاس دددا–فيهدددا  دددا نفيهدددا أدددر، فددداحلهم علدددى اجلماعدددا  

ي رسددلم  د ع   ددان احلهدم علدى اجلماعددا  كداحلهم علددى األفدراي، فددال يهللبدد ه دداك فدر 
الهمددان كلهددا، نإمنددا بنضددا ينن بنددو، ن ددالحو أكلددر رددن ةالحددو، أن ةالحددو أكلددر 
رددن  ددالحو، نحدده يف هددا  ال ددهللنة األ دداة )ةالحددو أكلددر رددن  ددالحو( رددا ي بهددا أن 
س هددر ال ددال  الدداي ي دددن ر ددو، فددا  هللان اهسددلمهللن نحددزم اليحريددر ن اعددة اليبليدد  

ن ا  دالأ إردا بهدال أن  داهال، نلدالك فدإن هداا الهدهللن فيهم  ا ، لهن فيهم بُندم ع
 .(1)«فيو  مهللنة ري اهية بدا ، فال جيهللاي أن سملق هاا الهالأ

نلهلل كان األرر رينلها  زئية رن اجلزئيدا ، نع يُدَ  عليدو الد اء اهملدق هدا كدان ه داك     
اهنيزلدة هدا أ بيدهلل  ردن نبو لالسيهاي ، فإس ا سنيهدد أن األأداعرة ردلال أقدرم إىل السد ة ردن 

ال  ا  نرن الهيبيدا  نلسدالرة ردهللق هم ردن ال دحابة ، لهدن قدرام هداا بندل أردرهم 

                                                           
 (. 752/  لسلة اهلد  نال هللن )1
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يليب  علدى كلدا ردن ال داس فهداسهللا أ مدر علدى عدهللاأ أهدل السد ة ردن اهنيزلدة ، لهدن ل 
جيهللاي ل ا أن سي أ ر هم ت أ رملها أن أن س ضل اهنيزلة عليهم، فإن هاا لي  ردن النددن 

  أاء.يف 
نهددداا كدددداحلة  ناأليلدددة الدددد  يددداكرها كلددددا ردددن أهددددل » قدددان ابددددن تيميدددة نمحددددو هللا:ن     

الهددالأ نالددرأي، فإسددو ي همدد ع اددا كلددا رددن أهددل الباةددل نيهددهلل  اددا قلددهللم كلددا رددن أهددل 
احلق، نإن كاسل يف س سها نةلة فهاهدا أبمدل ر هدا، ناخلدا نالشدر ينبدا  في ي د ع ادا 

هللا عليو إىل را ههلل  دا ر دو، نقدد  هدي كلدا ردن ربيدعدة اهسدلمني أقهللاأ ي يهلهللن لا كاس
ردددن الرافضدددة ناجلهميدددة نصددداهم إىل بدددالي اله دددان فأ دددلم علدددى يديدددو  لدددق كلدددا ناسي ندددهللا 

 .(1)«بالك ن اننا رسلمني ربيدعني نههلل  ا رن أن يههللسهللا ك انا
  لددك فهددم أقددهللن : نأرددا الدداين هددم فنددال أددر رددن اليهددهللي نال  ددان  نل  ددالي يف    

أهدل احللدهللن نالحتداي، احملهدهللأ علديهم نلدرية ناخلدرنج ردن رلدة ا  دالأ كدابن عدريب نابدن 
، نيملدق  لدك علدى الزليقدة اله دان اهيسد ين (2)ال انض نابن  بنني ناحلالج نحنهللهم 

بدين اليشي ع ناليةهم ، نإمنا  ل ن  هم بالك ألن ا حلاي نالشرك أعرم برردا ع دد 
 يين اليههللي نال  ان . هللا تناىل رن

 
 المطلب العاشر : حكم الترحم على المخالفين

 

                                                           
(، نألبدددل هددداا نصدددا  يدددزعم حممدددهللي احلدددداي نأتباعدددو أن ابدددن 96-13/95/ دمدددهللع ال يدددان  لبدددن تيميدددة )1

ن اهنا ددرين  تيميددة هددهلل رؤ دد  ردداهي اههللاايسددة    نأسددو قددد اصدد  بددو تالريددا  كالدداهحل نابددن الهدديم نكلددا ردد
 كاأللباين نالنليمني نكل هؤلء يف ضالن ربني    على حد ايعم احلداي نأتباعو. 
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لهددد بهددل الهددالة اهخددال هللن أحهدداأ الددهلللء نالدد اء ، نب اءهددا علددى اههللاايسددة النايلددة ،     
نص لددهللا عدددن ةريهدددة أهدددل السدد ة الهاضدددية بيةزُئهدددا نت انمدددا، لددالك فهدددد أدددااهللا اخلدددهللانج 

الي ددددان ، ن ددددر  كلددددا ردددد هم ألددددا يهيضددددا ته ددددا رددددن الدددداين ل يهددددرنن ادددداا اليةددددُزذ ن 
ينيهددنن ابيداعددو ، كمدد نهم رددن الد حم علدديهم نال ددالة علدديهم ، بدل قددان أحددد كدد ائهم 

 إ ا  ليل اجل ااية على رن ل تنرفو فهل : اللهم اص ر لو إن كان رن أهل الس ة.
إسدو ل يد حم  نقد   ل الشيخ األلبداين عدن  لدك فهيدل لدو :  ردا نأيهدم فديمن يهدهللن    

نردن اهنا درين  ديد …على ردن  دالف عهيددة السدلف كدال هللني نابدن حةدر نابدن حدزأ 
 قمي نحسن الب ا ؟ 

حندددن سنيهدددد أن الرمحدددة أن بنبدددانة أ دددر  الددددعاء نلرمحدددة بدددائزة :» فأبدددام نمحدددو هللا     
لهددل رسددلم ، نحمررددة علددى كددل كددافر، فدداجلهللام هدداا يي ددرع علددى اعيهدداي يهددهللأ يف س دد  

ا ، فمددددن كددددان يددددر  أن هددددؤلء الدددداين ُ ُددددهللا يف السددددؤان نيف أرلدددداهلم يددددر  أحلددددم الشددددخ
رسددلمهللن ، فدداجلهللام عددري لددا  ددبق أسددو جيددهللاي الدددعاء هلددم نلرمحددة ناهه ددرة ، نرددن كددان 

أن هؤلء اهسلمني الاين  كرنا يف السؤان هم ليسدهللا ردن اهسدلمني -ل  ل هللا -ير  
 «.ة قد حررل على الهافرين فال جيهللاي ال حم عليهم ألن الرمح

 فلما  كر السائل أن  احي هاا الههللن يزعم أن هاا ههلل ر ه  السلف .   
  ا أ ا ننك هللا فيدك ، هدا  ددري يعدهلل  ، أي أن السدلف  :» قان الشيخ نمحو هللا 

كدداسهللا ل ي ددلهللن علددى عارددة اهبيدعددة نعلددى كددل اهبيدعددة ، هددا  دددري يعددهلل  تهددهللأ يف 
س الميبني الاين   دانن اهسدائل حبمداس نعاة دة صدا رهرنسدة نلنلدم أ هان بنو ال ا

لهدن إن ع ُي دل  ُرَ دل ردا أن عداع ردا  … ال حيل الهائم على قان هللا قان ن دهللن هللا 
علدددى رسدددلم ردددا ، فدددالك ل يندددين أن ال دددالة عليدددو ل  دددهللاي ، نإمندددا يندددين أسدددو يرردددا إىل 

لددل األحاييددر الدد  لبددد أسددك تدداكر أددي ا حهمددة قددد ل تيحهددق هددا  احلهمددة بهددا  ، ر

This file was downloaded from QuranicThought.com



 34 

، تدر   يف بنضدها  دلهللا علدى  داحبهم ..ردا  دلى الر دهللن  ر ها ، ال  يهدهللن ال دحل 
آلر هللن اهمي  ع عن ال الة على رسلم أهم أأ الناع السل ا إ ا اري  ع رن ال دالة علدى 

  ددهللاي ال ددالة علددى رسددلم ل يدددن علددى أسددو ل فددإ ا كددان تددرك ال ددحل  ……رسددلم أهددم؟؟ 
ال دددالة عليدددو ، فمدددن نم أنىل أن تدددرك عددداع ردددن علمددداء السدددلف ال دددالة علدددى رسدددلم 

 .(1)« ربيدع ل يدن على أسو ل ي لى عليو 
 

 المطلب الحادي عشر : ال هجر للمخالفين في هذا الزمان

 
إن كددالأ الشدديخ األلبدداين نمحددو هللا يف ا ددينمان الزبددر نهلةددر رنددرني رشددههللن كددرن      

رددددا رهللضدددد ع، فهددددد قددددرن نمحددددو هللا أن اهلةددددر رددددن النهددددهللن  الدددد  ي ددددا  تمبيههددددا يف صددددا 
، نأكدددد علدددى أن اهلةدددر يف ايراس دددا ايردددان الهربدددة ل ي دددلل، نأسدددو ل (2)نه دددا  ناه ا دددد

يسدددبي إل الي رقدددة بدددني اهسدددلمني، نتضددديي ع ال  ددديحة الهللاببدددة، نحندددن س هدددل ر هدددا هدددا  
 دددة ري انتدددة، ليرهدددر ا ددديهران هددداا الدددرأي اههيم دددا  ردددن أأدددرةة خميل دددة  دددةلل يف أاير

 ع د  ن باتو عليو.

                                                           
  .( الهللبو األنن666/  لسلة اهلد  نال هللن )1
ناهيهللقندددة ،  يلدددف حهمدددو ن ددديالي  / اهلةدددر ردددن رسدددائل الينزيدددر اخلاضدددنة للم دددلحة ناه سددددة الهللاقندددة2

الزردددان ناههدددان  نن ددديالي ينبدددة ظهدددهللن احلدددق نقدددهللة أهلدددو، نصلدددظ البدعدددة ن  يهدددا، نإظهدددان أهلهدددا هلددددا 
( نيف اجلزائدر ردلال 213-28/203نتس هم اا، ني رر لالك كالأ أديخ ا  دالأ ابدن تيميدة يف اعمدهللع )

عهلل إليدو نيف فضدحو ناليحداير ر دو، ألن اليشدي ع فيهدا ل  الي أن اه لحة يف هةر رن يرهر اليشدي ع نيدد
 قليل بدا نالس ة يف رن اها الناأ ظاهرة ناحلمد هلل نم الناهني. 
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،  (1)نهدداا لدددو  دددلة ألبدددأ اههاةندددة اهنرنفددة يف ا  دددالأ أن اهلةدددر هلل» قددان نمحدددو هللا:   
كلاا را ُسسأن فالن  احب ا ن ديه ا، نلهن را ي لا يشرم ي دان سهاةندو؟؟ أقدهللن 

سددددر  نبيخل ابيددددو يف ضدددداللو، لددددالك لددددو أل ل يهاةنددددو ألن رهاةنيددددو ل ت يددددد  نلنهدددد  ت
فاههاةنة ن يلة أرعية نههلل أتييي اههابر ناههاة ع، فإ ا كاسل اههاةندة ل تؤيبدو بدل 
تزيد  ضالل علدى ضدالن حي  دا ل تدري اههاةندة لدالك حندن اليدهللأ ل ي بهدا أن سيشدبر 

 حتددث   »نلهلل ائل الد  كدان ييناةاهدا السدلف أحلدم ي ملهدهللن ردن رهللقدف الهدهللة ناه ندة
فلهلل حندن فيح دا نم اههاةندة ناهلةدر ناليبددي ع  «عن قلة ال احلني يف هاا الزران نقان:

َمدةاب َنال َمهلل عابرَدةاب  لايأ أسنيث يف اجلبان نإمنا حنن نابب ا اليهللأ : حل ابه  اي ُع إابىَل َ دبابيلاب َنب ابدَك ناب
َسنُ  ُل اب هابَا َأح  ُم  ناب َسَ ةاب َنَبايابهل   . »(2)احلَ 

ا اع ض أحددهم نا ي سدر عمدا إ ا كدان الرهدهللن ألهدل احلدق فهدان األلبداين نمحدو نه    
ي بهددا ه ددا ا ددينمان احلهمددة، ال  ددة الههلليددة هددل إ ا قاةنددل ال  ددة اه حرفددة عددن :» هللا 

اجلماعدة ينددهللي الهددالأ السددابق: هدل  لددك ي  دد ع المائ ددة اهيمسدهة نحلددق أأ يضددرها هدداا 
َهداةَناب 

ُ
ني ناههةدهللنين ردن المائ دة اه  دهللنة أن يضدرهم، يندين رن بهيهم ،   هل ي  د ع اه

نآ در …ل ي بها أن ْ دا هداا األردر نحلمداس نالناة دة نإمندا نلرنيدة ناحلهمدة ناأللة 
نأل ب ددهللنة عارددة ل أس ددل اليدددهللأ ن ددينمان عددالج اههاةنددة أبدددا ألسدددو …الدددناء الهددا 

 .(3)«يف احلةااييضر أكلر لا ي   ع، نأك  يليل ال ي ة الهائمة اآلن 
نأنني  دددائل رددددا ن ددد و بشددددبها  يسددديدن اددددا بنضدددهم علددددى نبدددهللم هةددددر اهبيدددددع     

الدداي أنا  نهللا » كداآلاثن اه ههلللدة عدن بنددو السدلف يف  لدك، فهددان األلبداين نمحدو هللا:
                                                           

/ بنددو رددن ل ي هددم ي هددل يف اهسددألة إ اعددا نهددهلل ل ي ددرأ بددني ا  دداع علددى اهشددرنعية ، نا  دداع علددى 1
 أنرية ؟ . الهللبهللم ، بل أكلر رن  لك يؤيد إ اعو أبقهللان علماء األ

 ( الهللبو األنن. 666/  لسلة اهلد  نال هللن )2
   ( الهللبو اللاين.666اهلد  نال هللن )/  لسلة 3
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أعلددم أن كددالأ السددلف يددرابي يف اجلددهلل السددل ا ينددين اجلددهلل النددارر ن هنددان الهددهللي نالتبدداع 
نال ددحابة ، هددهلل اارددا كاههاةنددة، رهاةنددة اهسددلم هسددلم تربيددةا نأتييبددا  ال ددحيل لل ددحل 

لددددو هددددا   دددد ة رنرنفددددة، لهددددن يف اعيهددددايي نكلدددداا رددددا  دددد لل فددددأقهللن ايراس ددددا ل ي ددددلل 
للمهاةنددة، ايراس ددا إ ن ل ي ددلل ههاةنددة اهبيدعددة ألن رندد   لددك أن تندديث علددى نأس 

حي ما تهاة ع ال داس إردا ل سدههم أن اجلبل، أن ت زني عن ال اس نأن تنيزهلم  لك أسك 
لبدعيهم ل يههللن  لك األ ر الاي كان يههللن لدو يدهللأ كدان أنل دك الداين تهلمدهللا بيلدك 

 .(1)«الهلما  نحضهللا ال اس على داسبة أهل البدعة 
هدددداا كالرددددو يف هةددددر اهخددددال ني الددددهللاقنني يف البدددددع، نهددددهلل يشددددمل رددددن نم أنىل      

ردن اهؤ دف  «ا علدى حندهلل ردن  لدك فهدان نمحدو هللا:اهخال ني رن أهل السد ة، نقدد سد
أن ه اك سهللعا رن الي رأ نسهللعا رن الي اايع أل دبام اتفهدة بددا، لدالك جيدي أن سضد ع 
س دددي أعي  دددا ردددا يسدددمى اليدددهللأ يف لهدددة الن دددر احلاضدددر نليسدددارل الدددديين، لهدددن نهنددد  

سددمل بددو الدداي يسددمل بددو ا  ددالأ، اليسددارل الددديين قددد ن ددنل يائرتددو إىل حيددر ل ي
ا  ددالأ، نلهددن حنددن سنددين اليسددارل نهندد  ال ددحيل، ن لددك أس ددا إ ا نأي ددا أخ ددا رددن 
صدددا السدددل يني فضدددال عمددددن كدددان ردددن السدددل يني أن لددددو نأا  ا دددا أن ابيهدددايا  ا ددددا 

بدل نأي دا  أ مدأ فندال يف أداء ردن ت درفاتو أن ل سبداين إىل حَلدراب  ،   إىل رهاةنيددو …أن
يددق ال  ددل الدداي ابيدددأل بددو هددا  الهلمددة نحلدددير الدددين بددل جيددي علي ددا أن سسددلك ةر 

ال  دددديحة الدددددين ال  دددديحة، فددددإن س ددددح ا  ن ددددانم رن ددددا  لددددك رددددا ك ددددا سبهددددا نإن ع 
يسدديةي فلددي  ل ددا عليددو رددن  ددبيل، نل جيددهللاي ل ددا أن سبدداين  أن سهاةنددو، بددل علي ددا أن 

ر  حده يسديهيم علدى سرل رنو سيابنو نل  يحة را بني ال ي ة نال ي ة نرا بني آنسة نأ د
نه ددداك بندددو األحاييدددر ال دددحيحة الددد  حندددن حبابدددة إىل أن سيددداكرها عمليدددا  …اجلددداية

                                                           
 ( الهللبو اللاين.551/  لسلة اهلد  نال هللن )1
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نلدي  فهددن فهددرا نعلمددا، نهددهلل قهلللددو عليددو ال ددالة نالسددالأ:  ل تهدداةنهللا نل تدددابرنا نل 
تباصضددددهللا نل حتا دددددنا نكهللسددددهللا عبدددداي هللا إ ددددهللال ، ل حيددددل هسددددلم أن يهةددددر أ ددددا  فددددهللأ 

هسلم أن يهةر أ دا  فدهللأ  دالث، هدا ا يهةدر  تباصضدا نحتا ددا ل ألردر  الث ل حيل 
أددددرعا، ل ألسددددو ع ددددى هللا نن ددددهلللو نلهددددن هددددهلل ع جيدددداهر نهن ددددية ع ينيهددددد أن هددددا  
رن دددية، نرددد ع  لدددك فهدددهلل ين دددا هللا عدددز نبدددل فةددداء أحددددل نقاةندددو، هدددا  رهاةنددددة 

هيم هددداا هدددهلل اليددددابر رشدددرنعة، نلهدددن اليهددداة ع يف  دددبيل ا ددديالي األفهدددان ..يف اه دددا
»اه ها ع و يف احلدير

(1). 
أل ل أعلددم أن اهسددلم ل يلهددا السددالأ علددى أ يددو اهسددلم، نهددهلل  «نقددان نمحددو هللا:    

ينيهددد أسددو رسددلم، نهددا  رهالمددة ل  ددهللاي إ ددالريا، نكددهللن اهسددلمني خميل ددني هدداا األرددر 
قائمددددا بددددني  لدددي  نحلدددددير بددددل هدددهلل قدددددمي، لهددددن الي ا دددل هددددهلل الدددداي جيدددي أن يهددددهللن

اهسددلمني، نأن ييددهللاينا نأن ييحددابهللا يف هللا عددز نبددل، فاليدددابر ناليهدداة ع أرددر ر هددا ع ددو 
يف ا  الأ، ناحلي يف هللا أرر ررصهللم يف ا  الأ نالبهو يف هللا كالك، لهدن بندو 
ال ددداس ل حيسددد هللن اليمبيدددق، نأل كلددداا ردددا أ دددأن عدددن رهاةندددة اهسدددلم عدددن أ يدددو اهسدددلم 

 أقددهللن اههاةنددة اليددهللأ نإن كاسددل يف األ ددل هددا رشددرنعة، لهددن اليددهللأ لسددبي را..فددأل
لي  ههلل ايرن اليمبيق، ألسدك إ ا أني  أن تهداة ع كدل رسدلم أسهدر  عليدو أدي ا بهيدل 
نحيددا أدريدا ، فلدي  ل دا اليددهللأ أن سيناردل علدى ةريهدة الدبهو يف هللا ناههاةنددة يف هللا، 

ررهدر اهسدلمني يف تندارلهم بنضدهم رد ع  هاا إمنا نقيو إ ا قهلليدل أدهللكة اهسدلمني نقدهللي
بنددو، حددني يشددا فددري رددن األفددراي عددن اخلددن اهسدديهيم فههللةدد ع، إ   اك اههاةنددة تهددهللن 

                                                           
نأل ك دل أتدريي علدى » /الهللبدو اللداين(:37( الهللبو األنن، نقدان يف الشدرين )23/  لسلة اهلد  نال هللن )1

رنهددم يف نحالمددم نأحضددر حماضددرامم، ةبنددا رنددرني الهايددة رددن  لددك نهددهلل سهددل ا  ددهللان اهسددلمني نأنحددل 
 «. الدعهللة إليهم  
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ر لددالك فهدداا لددي  يف الن ددر احلاضدد…يناء لددو نتربيددة لددو، أرددا اآلن فلددي  هدداا ايراسددو
لي  رن احلهمة أبدا أن سهاة ع ال اس لسبي احندرافهم  دهللاء كدان هداا الحندراي فهدرا 
عهددا أن كددان احنرافدا  ددلهللكيا، نإمنددا علي دا أن س دد  يف ر داحبي ا هلددؤلء، نأن ل سضددلل 
نل سه ددر، ألن هدداا اليضددليل نهدداا اليه ددا ل ي يدددل أددي ا، نإمنددا علي ددا نليدداكا كمددا 

َ  ُع ال ُمؤ راب ابنيَ َن َ  قان عز نبل: َر  تَد د   .»(1)ك ابر  فَإابُن الا ابك 
هدداا ردد ه  األلبدداين ، نأرددا الهددالة فهددد ت   ددهللا يف ا ددينمان هددا  اههاةنددة، فبنضددهم      

ل يلهددددا السددددالأ علددددى النددددهللاأ نعلددددى رددددن يسددددميهم دهددددهلللني رددددن اهليددددزرني، نيف بنددددو 
هم بنضددا فددال يسددلمهللن إل اه دداةق ا ددملحهللا علددى هي ددة رني ددة يف اللبدداس لينددري بنضدد

علددى  دداحي تلددك اهلي ددة، نيف بنددو الهددر  ل  ددد إل  ال ددة أن أنبنددة رددن اهليحددني   
نردددد ع  لددددك فهددددد قددددرننا رهاةنددددة كددددل ال دددداس إل رددددن حييدددداج إىل الينارددددل رنددددو كالبهددددان 

اخل ، نأفده بنضدهم بد ك  دالة اجلمندة  لدف السد يني اهخدال ني لدو …ن احي ال هل 
ل البدددع ألن الصدد ان اددؤلء حا ددل أكلددر رددن أنل ددك  . نردد هم رددن نأيائهددا  لددف أهدد

قدددان:  جيدددي علدددى اههيمدددني إقاردددة رؤقيدددة يف النا دددمة تدددرك اجلمندددة، إ ا ع جيددددنا إراردددا 
  (2) ل يا صا دههللن نل درن  

                                                           
( عدن قضدية الهسدهللة يف الددعهللة 173( الهللبدو اللداين نحتددث يف الشدرين نقدم )80/  لسلة اهلد  نال دهللن )1

مرقيددة نأيددد  حبهايددة ق ددة نبددهللع حممددد ايهدددي ال ةددان عددن بدعددة ال »هدداا حددق  «نقددان هددن أسهددر اهلةددر :
 ب ضل خمالمة الشيخ األلباين نمحو هللا لو. 

ن ددهللاي ال ددالة  لددف كددل رسددلم (:» 4/542يهددهللن ابددن تيميددة كمددا يف اعمددهللع) / يف هددا  الهضددية األ دداة2
رسددديهللن نت ددداأ األئمدددة األنبندددة ن دددائر أئمدددة اهسدددلمني، فمدددن قدددان: ل أ دددلا  ندددة إل  لدددف ردددن أعدددري 

« لف لل دحابة ناليدابنني هلدم  حسدان، نأئمدة اهسدلمني األنبندة نصداهمعهيدتو يف الباةن، فهداا ربيددع خمدا
لدددي  رددددن أدددرن  الئيمدددداأ أن ينلدددم اهددددأرهللأ اعيهددداي إرارددددو، نل أن (:» 23/351نقدددان يف رهللضددد ع آ ددددر )

نقدهللن الهائدل ل أ دلا  لدف ردن ل أعرفدو  …هنيح و، فيههللن: را ا تنيهد؟ بدل ي دلا  لدف رسديهللن احلدان
  «.  ل هن أعرفو، كالأ باهل ع يهلو أحد رن أئمة ا  الأ كما ل أ لم راُ إ
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 المطلب الثاني عشر : حكم بيع كتب المخالفين وأشرطتهم

 
ضددية اهلةددر نالددهلللء نالدد اء رسددألة تهللاييدد ع أأددرةة رددن اهسددائل اهينلهددة ألددا  ددبق رددن ق   

اهخال ني نكيبهم ، نللشديخ نأي فيهدا بدان علدى أ دهلللو اللابيدة اهسديهيمة صدا اهي اقضدة 
، ف  ل ت  يال تهر  ال مر السليمة نيشهد لو عمل اهسدلمني  دل ا ن ل دا،  ال ديو 

نالسدد ة جيددهللاي سشددر  ، أن الهيددام أن الشددرين الدداي فيددو يعددهللة إىل رددا يعددا إليددو الهيددام 
بهددو ال رددر عددن  دداحبو ، نع يهللافددق رددن اعيدد  هدداا ال دد ي ع تزكيددة هلدداا اهخددالف ننضددا 

 .(1)بهل رؤل اتو نأأرةيو 
قدددان السدددائل : أل أعمدددل يف اليسدددةيال  ا  دددالرية )األأدددرةة ( نقدددد َعددددُن ُ أن     

ل ي هةددهللن أ ددأن بنددو أهددل النلددم فيمددا يينلددق نهسددؤنلية عددن سشددر أأددرةة بنددو رددن 
ر ه  السلف ي يمهللن رلال لبنو اجلماعا  الد  سنرفهدا يف السداحة كةماعدة ا  دهللان 
اهسددددلمني أن اليبليدددد  أن ردددددا إىل  لددددك ، فبنضدددددهم أفدددده أبن ل أ دددددةل أن أسشددددر هدددددا  
األأدددرةة نهدددرة نالدددبنو اآل دددر قدددان : ودددا ر هدددا ردددا تدددر  فيدددو ال دددال  نل يهدددهللن فيدددو 

، فدداحلاة رددا ايالددل تالايرددين حدده اآلن ، نأ ددأن هللا عددز  ت ددريل ألخال ددة هدد ه  السددلف
 نبل أن يزيل ها  احلاة ألا ترا  نتشا بو علي ا يف هاا اعان بزاكم هللا  اا؟

 فأبام الشيخ نمحو هللا :

                                                           
/ نكالردددو ه دددا ُرَهيُدددد كهالردددو يف اهلةدددر، فدددإن ردددن كاسدددل بدعيدددو كبددداة ناه دددلحة يف هةدددر  ريحههدددة بدددال 1

ردا يهدين -ل حمالدة -ر سدة يف ايران را نرهان را، فإسدو ل جيدهللاي تهللاييد ع رؤل اتدو نأأدرةيو،  ا دة أسدو يهللبدد
 ا  نأأرةة رن هم أقرم إىل احلق نالس ة ر و . ع ها رن رؤل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 40 

ل أددك ع دددي أن الددرأي اللدداين الدداي حهييددو عددن بنددو أهددل النلددم هددهلل ال ددهللام     
، هداا احلددير نإن كدان حدديلا « نهدا اليهمهدا احلهمة ضالة اهدؤرن ردن أيدن  » ألن 

ضددني ا ل ي ددل ننلدد ع بددو بنددو ال دداس يف بنددو الددبالي فهيبددهلل  يف اللهللحددا  نعلهددهلل  يف 
نلدي  نللابدل ، نلهدن حسدب ا ر دو   دنن اعال  علدى أسدو حددير اثبدل عدن ال دحل 

أن يهدددددهللن حهمدددددة فندددددال، فحي  دددددا سنمدددددل ادددددا نل سين دددددي هددددداهب ا اعيبدددددانا بين دددددي 
حام اهددااهي األ ددر  ، فدد حن أتبدداع احلددق حيلمددا كددان هدداا احلددق نرددن حيددر رددا أ دد

بداء، ناحلهمددة ضددالة اهددؤرن أيدن نبدددها اليهمهددا ، فددإ ا بداء أن نق ددل علددى رهددان أن 
حبر علما جلماعة رن تلك اجلماعا  ال  رد ع األ دف ل تد ه  رد ه  السدلف لهدن  

ال دحيحة ، نلدي  ه داك ردا   كان فيها تاكا آبا  هللا..ببنو أحاييدر ن دهللن هللا
هن  ع رن سشر هدا  البحدهللث بمريهدة اليسدةيل ردا ياأ أسدو لدي  فيهدا ردا  دالف الهيدام 
نالسدد ة نردد ه  السددلف ال ددا  ، نهددا  اهشددهلة يف الهللاقدد ع ل ت ح ددر يف اليسددةيل بددل 
تيندددا  حدده إىل اهؤل ددا  نهددا أكلددر اسيشددانا رددن اهسددةال  هددا  ، فهددل ي ددل ل اأددر 

نئدد ع الهيدي أن يمبدد ع ردا لددي  علدى ردد ه  السدلف ال ددا ، نهدل جيددهللاي لددو أن الهيدي ن 
يبي ع كدالك رلدل هدا  الهيدي اجلدهللام قدد ل  لدهلل كيدام ردا ردن خمال دة ردا، نإمندا الند ة 

 ي   ا ألالحرة أي ني ا  ني، الشاء األنن أن ل يههللن الهيام نعلى  لك اليسدةيل 
ن يهدهللن  دهللابو يهلدي  مدأ ، نإل ردن إىل ر ه   الف ر ه  السدلف ال دا ، اثسيدا أ

ر ا كما قدان ا رداأ رالدك نمحدو هللا، ردا ر دا ردن أحدد إل َنُي نُنُي عليدو إل  داحي هداا 
اله ، نلدالك فاليسدةيل نةبد ع الهيدي نبينهدا جيدي أن يراعدى فيهدا هدااتن الهاعدداتن، 

أبدددا رددن نإ   ددألل عددن تسددةيل لددي  فيددو خمال ددة للمدد ه  السددل ا فددأل ل أن  راسنددا 
سشر هاا اليسةيل ألةري أن الاي ييحدث فيو لي   ل ا اهد ه  نإمندا هدهلل  ل دا أن 

هاا  هاو  مااق دقأيضا    م، ا  ودقأيضا    إلنصا ف ودقأيضا   حزيب أن ردا أدابو  لدك، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 41 

رد ع األ دف  حم وم   مأق دب نيأ  ال أالف ت  مق  م   م وا نيأ  جلم  ا ت  إل االم  
 را  ألل. ، هاا  ال ة را ع دي بهللان على

قددان السددائل: إكمددال هلدداا األرددر بنددو الهددائلني نه دد ع هلدداا األرددر يههلللددهللن: إن يف      
سشدر حدددير أن أددرين هلددل هددؤلء فيددو تزكيددة هدد هةهم نكأسددو نضددا بهددل رددا يههلللددهللن صلددو 

 ن ي و.
أعيهد أن هداا فيدو ربالهدة، لدهلل فرضد ا نبدال ألدف ن دالة :» فأبام الشيخ نمحو هللا     

ها أحايير األ كان رن  حيل البخاني نههلل لي   ل ا اهد ه  كيدف ي ددأ   ع في
هددداا الهدددالأ عليدددو، نردددا  دددلة سشدددر رلدددل هدددا  الر دددالة بيأييدددد ر هةدددو، ل، حندددن سؤيدددد 

، فدأل أعيهدد أن  ر هة ا ب شر ن اليو ألسو  لك ةريهي ا يف ا ييان را  ل عن سبي ا 
 .(1)«فيو ربالهة نهللا أعلم

ا  ال ددحيحة هلدداا الددرأي الدداي تب ددا  الشدديخ نمحددو هللا، كيددي النهيدددة نرددن اليمبيهدد    
الدد  يؤل هددا بنددو اه يمددني إىل  اعددة ا  ددهللان علددى ةريهددة أهددل السدد ة ناجلماعددة كنمددر 
 ليمان األأهر ، نالبحهللث اهيخ  دة الد  ل عالقدة هلدا نهد ه  الددعهلل  ك هدو الزكداة 

 دددددابهللين. نردددددن  دددددالف األلبددددداين يف نأيدددددو للهرضددددداني، نالهيدددددي الينليميدددددة كاههللانيدددددر لل
 ةالأ يلزرو حترمي سشر كيي الي ا ا نأرن  احلدير نأ هللن ال هدو الد  ألدف علمداء 

 األأنرية نصاهم ، نهاا ههلل نأي احلداي نأتباعو.  

                                                           
( آ ددر الهللبددو اللدداين، نهددا ُناي ابعددل هددا  ال يددهلل  رددن ينن أي تنليددق، ني أحددد الهددالة 9/ فيددان  بدددة )نقددم:1

يف أرين علدى ردن نايعهدا ناممدو نليددلي ،   أةدان يف أدرحها نتهللبيههدا بهدالأ فدانغ نبنضدو  دانج عدن 
لقشدديو بددبنو األرللددة اليمبيهيددة فسددهل نع جيددد بددهللان، نهددا ا دديخربل سددا  حمددل ال ددزاع،   إين هددا قابليددو

 ال يهلل  ألقرأها عليو قان ُ: ننك هللا فيك إ  أحضرَما لهد ك ُل أحبر ع ها ؟؟   
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نالداي بددر  عليدو عمددل النلمداء سشددر ردا فيددو فائددة رددن كيدبهم ردد ع الينليدق علددى رددا     
لددق عبددد الددراياأ ع ي ددا علددى ا حهدداأ لخردددي ، نالشدديخ ابددن ايلددهللا فيددو أن ضددلهللا كمددا ع

 …ناي على فيل الباني 
نلددا يهدد م يف اهندد  رددن سشددر كيددي اهخددال ني ناه يسددبني لهددا السدد ة، ال هددل عدد هم     

نال يشهاي ب حيل أقهللاهلم، ن ا ة  لزاأ أتباعهم، نيف هاا يههللن أيخ ا  الأ ابدن 
ي هللا للنبددد حهمددة نإهنددال حبيددر يهددهللن لددو عهددل نييددن نرددالك األرددر أن يهدد:» تيميددة 

حه ي هم نيدين   سهللن الهيام نالس ة يه يو عن كل أداء نلهدن كلداا ردن ال داس قدد 
 ددان ر يسددبا إىل بنددو ةهللائددف اهيهلمددني نحمسدد ا للرددن اددم ينن صدداهم نريهلل ددا أحلددم 

نهدا حده يدؤتى بشداء حهههللا يف هاا البام را ع حيههو صاهم، فلدهلل أتدى بهدل آيدة ردا تب
رن كالرهم،   هم ر ع هاا خمال هللن أل الفهم صا ريبنني هلدم فلدهلل أحلدم أ دانا نهلدد  
دا هلدم رد ع ال ددأ يف ةلدي احلدق أن يدزياينا هدد   الاي جيدنسو يف كالأ أ الفهم لُرباب

»(1). 
نبندددو الهدددالة لشددددة بندددد  عدددن ريددددان النلدددم هن ددد ع ردددن ا دددي اية النددداني ردددن رلدددل      

خمشري يف الي سا، نيند رن ي ر  ن ي ايتو ر و أن ال هل ع و رن اهدرنبني كيام الز 
آلناء الزخمشري العيزالية ناهنرمني لو ناههرنين نل اس ، نرن أبل هدا  الشدبو اليافهدة 
نبدددد بنضدددهم حربدددا كبددداا يف عدددزن األحاييدددر إىل بندددو احملدددد ني األأدددنرية ، فأ دددبل 

يههددا األأددنري نابددن عسدداكر األأددنري ، سنددهلل  نهلل يهددهللن يف وددري  احلدددير : ننا  الب
 رن رلل ها  الهلل انس .

 
 المطلب الثالث عشر : حكم أخذ العلم عن أهل البدع
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نرن اهسائل اهينلهة نهلةر ننههللاايسة بني اه ا  ناه ا د رسألة أ ا النلدم ال داف ع     

م عدداأ رمددري بددل األرددر عددن اهخددال ني ناهبيدددعني ، نل أددك أن هدداا ل يملددق فيددو حهدد
 يلددف ن دديالي النلددم اهددراي حت ددليو، نن دديالي سددهللع البدعددة الدد  تلددب  اددا اهدددنس، 
نيعهللتدددو إليهدددا ن دددههللتو ع هدددا ، نن ددديالي حدددان قدددهللة أهدددل السددد ة نضدددن هم، ن يلدددف 
أيضدددا ن ددديالي ح ددداسة المالدددي ضدددد البددددع ناه دددو ردددن عهيددددة السدددلف ، نإىل هدددا  

نمحو هللا رن  ألو عن حهم أ ا النلم عن أهل البددع حيدر قدان اهناين أنأد األلباين 
رلال بنو اهبيدعة ع دهم علدم بهدراءة الهدرآن ناليةهلليدد نالهدراءا  نحندهلل » يف رهللض ع : 

 لددك، ع دددهم رنرفددة بنلددم ال حددهلل نال ددري ، ع دددهم رنرفددة بنلددم أ ددهللن ال هددو نأ ددهللن 
ة لدن يدينلم ر دو بندو هدا  نل يهللبد حهللاليو السين احلريا على اتباع السد …احلدير 

النلددهللأ، فددال ردداس ع أن ييلهددى هدداا النلددم أن  اك ر ددو، لهددن بشددر  أن يهددهللن َحدداابنا رددن 
 .(2)« إن كان ريمه ا يف النهيدة بااي نإل فال:» . نقان يف رهللض ع آ ر (1)« بدعيو 

 نلبن الهيم نمحو هللا كالأ رهدم يف قضدية قبدهللن أدهاية اهبيدعدة ، قسدم فيدو اه يسدبني   
إىل البدددع الردداهرة تهسدديما بدددينا، نبَددنُي حهددم ُكددل اب قسددم، نبنضددو هنهددن سهلددو يف قضددية 

فأرددا أهددل البدددع اههللافهددهللن ألهددل ا  ددالأ نلهدد هم :» أ ددا النلددم عدد هم، قددان ابددن الهدديم 
خمددال هللن يف بنددو األ ددهللن كالرافضددة نالهدنيددة ناجلهميددة نصددالة اهرب ددة نحنددهللهم فهددؤلء 

 أقساأ:
ل اههلد الاي ل ب اة لو فهاا ل يه در نل ي سدق نل تدري أدهايتو إ ا أحدها   اجلاه

ع يهددددن قدددداينا علددددى تنلددددم اهلددددد  نحهمددددو حهددددم  اهسيضددددن ني رددددن الربددددان نال سدددداء 
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نالهلللدان الاين ل يسيمينهللن حيلة نل يهيدنن  بيال فأنل ك عسى هللا أن ين هلل عد هم 
 نكان هللا ع هللا ص هللنا  .
هن رددددن السددددؤان نةلددددي اهلدايددددة نرنرفددددة احلددددق نلهددددن يدددد ك  لددددك الهسددددم اللدددداين: اهدددديم

اأيهال بدسيا  ننا يو نلاتو نرناأو نصا  لك فهداا ر در  رسديحق للهللعيدد آ  بد ك 
رددا نبددي عليددو رددن تهددهلل  هللا حبسددي ا دديماعيو، فهدداا حهمددو حهددم أرلالددو رددن اتنكددا 

ن السدد ة ناهلددد  بنددو الهللاببددا  فددإن صلددي رددا فيددو رددن البدعددة ناهلددهلل  علددى رددا فيددو ردد
 ني  أهايتو نإن صلي را فيو رن الس ة ناهلد  قبلل أهايتو 

الهسدم اللالدر : أن يسدأن نيملدي نييبدني لددو اهلدد  ني كدو تهليددا نتن دبا أن بهضددا أن 
رناياة أل حابو فهاا أقل ينباتو أن يهدهللن فا دها نته دا  حمدل ابيهداي نت  ديل فدإن  

نأحهارددو ردد ع الهددددنة علددى  لددك نع تهبددل لدددو  كددان رنل ددا ياعيددة ني  أدددهايتو نفيانيددو
أدددهاية نل فيدددهلل  نل حهدددم إل ع دددد الضدددرننة، كحدددان صلبدددة هدددؤلء نا دددييالئهم نكدددهللن 
الهضددداة ناه يدددني نالشدددههللي رددد هم ف دددا ني أدددهايمم نأحهدددارهم إ   اك فسددداي كلدددا نل 

 .(1)«هنهن  لك فيهبل للضرننة
  

 ق واللينالمطلب الرابع عشر : األصل في الرد هو الرف

 
هاا األ ل رندني رن أ هللن ا  الأ نرن أ هللن الس ة الهللاضدحة اهنلهللردة ، له دو     

يف هاا الزرن أضحى دههللل، لالك كان لزارا اليأكيد عليو، نلهدد أداهد األلبداين نمحدو 
هللا احندددراي ال ددداس ع دددو فدددال يدددزان يددداكر بدددو ، حددده إسدددو أكدددد عليدددو يف آ دددر ن دددية لدددو 

. إمندددا قل دددا األ دددل يف الدددري علدددى اهخدددالف هدددهلل (2)السددد ة  ا دددة للمسدددلمني عاردددة نألهدددل
                                                           

 (.255ية )/ المرأ احلهم1
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الرفق ناللني نيا على رن جينل رن الن دف نالهلدهلل يف اليشد ي ع نالسدي ر هةدا لدو يف ني  
على كل خمالف )رن أرراء نعلمداء، ن د يني نربيدعدة، نرسدلمني نك دان( ريهدافلني عدن 

ا إابىَل فابر َعدهلل َن إابسُدُو ةَهَدى فَدُهدهللل لَدُو قَددهلل لا ا  َهبَد األيلة الهللاضحة يف هاا البام كههلللو تناىل :
اب  ( نقهلللددو :44)ةدددو: لَي اب دداا َلَنلُددُو يَديَدداَُكُر أَن  َ  َشددى ددن  ُينناب ا ُعهللَن راب َنل َتُسددُبهللا الُدداابيَن يَددد 
ناا بابهَدا اب عابل دَم  ََُ َعد  ا  األيلدة (، نالنةدي أن بنضدهم ينمدل اد108)األسنداأ:  فَدَيُسُبهللا ا

 ر ع اله ان نال راع ة ني ساها ر ع إ هللاسو أهل رليو نةريهيو.
قددد يمددرأ عليدو ال دديل اء حددني يهيضددا اههدداأ اليشددديد -كمددا هددهلل رنلددهللأ -ناأل دل      

تشديدا يهر  الشرع نتهبلو اهرنءة، نعليو فال يسي هر أن ي ددن ردن أهدل النلدم تشدديد 
هدددا  األحدددهللان ال ددداينة الددد  اقيضددديها اه دددلحة ، نل ي دددلل أن تهدددهللن لح ااا ايف النبدددانة 

قايحة يف األ ل رلهية لو نربملدة أليليدو، نردا أ دل كلمدة ابدن تيميدة يف هداا البدام إ  
فددإن اهددؤرن للمددؤرن كاليدددين تهسددل إحدددا ا األ ددر ، نقددد ل ي هلدد ع الهلل ددخ إل » قددان:

و  لدك اليخشدني ب هللع رن اخلشهللسة، لهن  لك يهللبي رن ال رافة نال نهللرة را حنمد رن
 »(1). 
نيهابددل هددؤلء ال دداس الدداين ل يهيمددهللن بي ددحيل :» قددان الشدديخ األلبدداين نمحددو هللا     

النهائدددد نت دددحيل اه ددداهيم ألس آ دددرنن علدددى عهددد  هدددؤلء ااردددا، يهيمدددهللن الهيمددداأ 
الهللابددي ألنرفددة احلددق لددا ا يلددف فيددو ال دداس، نلهدد هم يندداينن أأددد اهندداياة  اك اجلدد   

ناحلددق بددني هددؤلء نهددؤلء،  جيددي أن يهددهللن رهللق  ددا  ددا  اجلماعددا  ا  ددالرية األنن ، 
رهللقف األ هللة اهؤر ة، نإ ا نأ  اهسلم يف أ يو  مأ ، بدل نلدهلل نأ  ر دو  مي دة فلدي  
ي بهددا عليددو أن يناييددو بددل أن ي  ددحو، نأن يهددهللن س ددحو إا  نلرفددق ناحلهمددة اهددأرهللن 

لُد اب  اي ُع إابىَل  اا يف الهيام نالس ة،  ُم  ناب َسدَ ةاب َنَبدايابهل  َمةاب َنال َمهلل عابرَدةاب احلَ  حل ابه  َ بابيلاب َنب ابَك ناب
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َسن (، ني بها أن يالحظ هدؤلء الداين يهيمدهللن ألنرفدة احلدق لدا 125)ال حل:  هابَا َأح 
ا يلددف فيددو ال دداس أن  ددائر ال دداس إ ا كدداسهللا يف  مددأ ، فددإحلم كاهرضددى الدداين جيددي أن 

هل نفق نل جيهللاي أن يندارلهللا نلشددة نالهلردة ، نقدد علم دا هللا عدز يناجلهللا   ال ، نب
لابددَك  تنليمددا ل ددا  نبددل،  اةددي سبيددو  ددن  َحهلل   َنلَددهلل  ُك  ددَل َفر دداا َصلابدديَظ ال َهل ددياب َلسد َ ُضددهللا راب

( فدعهللت ا ال  ت ح ر يف اتباع الهيام نالسد ة نعلدى رد ه  السدلف 159)آن عمران:
ن اجلماعدا  ا  دالرية ألأخا ددها نإمندا ودال هم يف بنددو ال دا  ل تندايي  اعدة ردد

أفهانهددا أن ر اهةهددا، نهدداا لددا يهللبددي علي ددا أن س  ددحهم نأن سدددعهللهم رهمددا اأدديمهللا 
 .(1)«نرهما ابيندنا عن  بيل ا الاي ههلل  بيل نب ا

نأحدددانهم ردددن رشدددانكة كلددداين لدددن  ربدددهللا عدددن اخلدددن :» نقدددان يف آ دددر ن دددية لدددو     
كلدداة بدددا جيمنهددا كلمددة اخلددرنج عددن اهسددلمني نعلددى  دداعيهم، نإمنددا السددل ا يف أرددهللن  

ْررهم أن يههللسهللا كما قدان عليدو ال دالة نالسدالأ يف احلددير ال دحيل :  نكهللسدهللا عبداي 
نعلي دددا أن س فدددق يف يعهللت دددا اهخدددال ني إليهدددا نأن سهدددهللن رددد ع قهلللدددو تبدددانك  …هللا إ دددهللال  

َسددناي ُع إابىَل َ ددبابيلاب َنب ابددَك  نتندداىل : ددَا َأح  لُدد اب هاب ُم  ناب َسددَ ةاب َنَبددايابهل  َمددةاب َنال َمهلل عابرَددةاب احلَ  حل ابه   ناب
نأحق رن يههللن ن ينمال ا رنو ها  احلهمة هدهلل ردن كدان أأدد   دهللرة ل دا يف ربددئ ا 

نبدني  -ال  ارع اا هللا عدز نبدل علي دا–نيف عهيدت ا حه ل جنم ع ر ع  هل يعهللة احلق 
 هللا عدددز نبدددل ، فدددأنبهلل ردددن إ هللاس دددا  يندددا يف كدددل بدددالي  هدددل  دددهللء أ دددلهللم الددددعهللة إىل

ا  دددالأ أن ييدددأيبهللا ادددا  اآليام ا  دددالرية،   أن يبيهدددهللا ردددن نناء  لدددك نبدددو هللا عدددز 
 .(2)« نبل 

 المطلب الخامس عشر: حكم إقحام الشباب في مسائل التبديع

 
                                                           

 ( الهللبو األنن.170/  لسلة اهلد  نال هللن )1
 (. 900/  لسلة اهلد  نال هللن )2
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نحدددداثء النهدددد نردددن األ مددداء ال بهلليدددة الددد  يهددد ع فيهدددا الهدددالة نصددداهم إقحددداأ الشدددبام 
، األرددر الدداي يددؤيي (1)نل دديهارة يف رسددائل اليبدددي ع نسهددد اهخددال ني نالنلمدداء نالدددعاة

، كمددددا (2)إىل تشدددهيههم يف أهددددل النلددددم نالددددين اجلددددانحني ناعددددرنحني علدددى حددددد  ددددهللاء
يددؤيي إىل إ ددابيهم بددداء الهددرنن ناليندداع ، فددإ ا  دداض أحدددهم يف هددا  الهضدداا  اعددا 

 يدددزان النلمددداء نالددددعاة ي دددهرنن يف عي دددو، نل يدددزان يدددر  س سدددو تنلدددهلل نقدددراءة نتهلمدددا ل
رهاسيها يهللرا بند يهللأ، كيف نههلل يدر  النلمداء نالددعاة ُ ماب ُدهللن نيَبيَددابُعهللن ، نهدهلل  داع 
ردن  لدك ، بدل قدد  دان أب در رد هم نأعلدم ألحلدم ُ ماب ُدهللن نهدهلل ل ُ مابدك ، نكلدا رد هم 

ا إىل نتبدددة البيهددداي يف اجلدددر ، فيهلدددي ال ردددر تيملددد ع س سدددو بندددد ا ددديحهاأ اهدددرض فيهددد
فددديمن حهلللدددو ردددن يعددداة نأئمدددة لنلدددو جيدددد هلدددم أ مددداء أن بددددعا يرفنهدددا إىل أددديهلل و لي دددان 

 .(3)الشهاية ناليزكية ني خر  بالك يف  لك محاة الس ة
نهدداا األرددر قددد عاي ددو الشدديخ األلبدداين نمحددو هللا ناسيهددد  ، نبَددنُي أن هددؤلء الشدددبام     

يف اليبدي ع ناقنهللن يف البدعة نلهللل الندان نجلهدل حلهدم علديهم نلبيدداع، قدان  خبهللضهم
-بند أن تهلم عن رن  حدير رن قان أل يدو ا كدافر فهدد نء ادا أحدد ا -الشيخ 

لهدن أنيددد أن أحلددق بددو ..رددن بدددع رسددلما ، فإرددا أن يهددهللن هدداا اهسددلم ربيدددعا نإل :» 
قليو آس ا أن أدباب ا بيبددعهللا )يندين يبددعهللن( النلمداء فههلل اهبيدع، نهاا ههلل الهللاق ع الاي 

                                                           
/ نقدد عدد الشداةحل نمحدو هللا ردن ييدبةل بداكر اهسددائل النلميدة هدن لدي  ردن أهلهدا أن  كدر كبدان اهسددائل 1

 (.1/87ل عهلو إل  هانها خمال ا لل بية اهشرنعة نرهللقنا يف ر ائي، اسرر اههللافها  )هن ل حييم
 / نالشك يف اعرنحني اهيهلم فيهم ههلل األكلر نقهللعا لهلة اهرنءة يف أهل الزران.2
/ نكلدا رد هم يسدديهل عدن أديهلل و الدداين علمدهلل  هداا الهلددهلل، بدل ني هلبدهللن علدديهم ليحدهللاينا ر دزليهم، نأ ددبل  3
ردن م إىل هم نت درفاتهإرا  رحهللن رن سريد أن سرفد ع أقدهللال ا ر هم يشهل ن يلة ضهن على رشا هم، كل

 ، نيف الهللاق ع أهايا  ل حت ر على ها  احلهيهة اهرة.هم يسهم
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نهددم الدداين نقنددهللا يف البدعددة، نلهدد هم ل ينلمددهللن نل يريدددنن البدعددة بددل هددم حيانبهللحلدددا 
 )ينين الشبام( لهن ي دأ عليهم قهللن رن قان قدهنا:

 أننيها  ند ن ند رشيمل    را ههاا ا  ند تهللني ا بل        
أن يليزردددهللا النمدددل نلهيدددام نالسددد ة يف حددددني علمهدددم نل لدددالك حندددن س  دددل أدددباب ا  

 .(1)«ييمانلهللا على صاهم لن ل يهرسهللن ام علما نفهما ننألا ن الحا
إن » إ  قددددان: (2)نيف رهللضدددد ع آ ددددر أقددددر نمحددددو هللا كددددالأ أيب حدددداايأ عدددددلن عرعددددهللن      

تربددد ع إىل أحهددداأ هدددا  اهسدددائل ردددن اليمييدددز بدددني البدعدددة ناهبيددددع نردددا يلحدددق بدددالك ل 
أحداث األ  ان، بل ترب ع إىل أهل النلم ناليهدهلل  الداين حيهمدهللن يف البدعدة ناهبيدعدة 

                                                           
( الهللبو األنن، نلهد سشأ عن إقحاأ الشبام نحدداثء النهدد نل ديهارة يف 666/  لسلة اهلد  نال هللن )1

ظدداهرة اليندداع بشددهل فريدد ع، حيددر اوددا أهددل كددل ر مهددة رددن هددؤلء اهيندداهني األ دداصر  هدداا البددام اسيشددان
نأ دددا يسهلل دددهم نيدددهللبههم، ني ددددهم عدددن النلدددم نالنلمددداء نالددددعاة نعدددن كدددل  دددبل النلدددم ال ددداف ع لدددابمهم 

 بشخ و نليدنأ لو سشهللة الرائ ة نلاة الزعارة.
نمحدو هللا، قدان األلبداين نيا علدى ردن يمندن فيدو : / الشيخ عدلن عرعدهللن ردن أقددأ تالريدا الشديخ األلبداين 2
أحانكم رن أن تي ءنا ر و، ف يما علمل ههلل رن ا علدى الددنم ر دا كدان أن ك دا يف  دهللنا، نهدهلل ل يدزان » 

رن ا إن أاء هللا إىل آ ر نرق رن حيات ا  ينا، فههلل أام ريحم  ن ل ا نع د  سسدبة رني دة ردن ال هدو 
 لسدلة اهلدد  « ا على هللا أحدا، نالي ذ ر و ت ذ رن يعهللتو احلق نهداا ل جيدهللاييف الهيام نالس ة نل سزك

( نلدددو أيضدددا تزكيدددة خبدددن الشددديخ ابدددن ناي نمحدددو هللا تنددداىل سدددا فيهدددا علدددى أسدددو ردددن أهدددل السددد ة 752نال دددهللن )
ناجلماعدة، نرؤل اتدو نأأددرةيو تددن بهدل نضددهلل  علدى ا ديهارة ر هةددو، نقدان الشديخ حممددد عيدد عبا ددا يف 

فمدا ايلدل ر دا  ال دني  د ة أعدري أ دا النزيدز الشديخ عددلن أن :» هنو لهيام عدلن رد ه  العيددان تهد
حاايأ ح رو هللا  باقا إىل ةلي النلم نحت يلو ، ر ا اليحدق بركدي الددعهللة السدل ية نأدانك يف األ دا عدن 

، نلهدددد كدددان أل دددا ر دددا أكلدددر ردددن  ال دددني  ددد ة-أددد ا  هللا -أ ددديا ل النالردددة حممدددد ل دددر الددددين األلبددداين 
عدلن ر زلة  ا ة ع د أ ديا ل، فهدان يلهدا ينن دو يف بييدو نيبدا  فيدو، حده نصدي أديخ ا يف ر داهرتو 
« ،   ةلددي النلددم علددى كلددا رددن كبددان النلمدداء نخبا ددة  احددة ا ردداأ اجلليددل عبددد النزيددز بددن ناي نمحددو هللا 

 (. 1420نبي ع اآل ر 10)كيي اليهدمي يف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 49 

،  لدددك ألن رنردددم أحدددداث األ ددد ان ل ي رقدددهللن بدددني أسدددهللاع البددددع نةبهدددا  اهبيددددعني 
 .(1)«نل يدنكهللن اه ا  ناه ا د نل ي همهللن رها د الشرينة …

هدددا  ال ي دددة إىل اجلزائدددر فهدددد عددداين  نبندددد رضدددا قرابدددة عشدددر  ددد هللا  ردددن ن دددهللن     
النهالء آاثنها يف الشبام، نأاهدنا سيائةهدا علدى الددعهللة ألدا ل يددع أدها يف بمالحلدا 

 ن هللء ر هلي أهلها، سسأن هللا تناىل أن يرايق ا ا  ال  يف الههللن نالنمل.
     

 المطلب السادس عشر: الفصل واإلقصاء من منهج الحزبيين

 
رن رددن رنارلددة ال دداس حبسددي الردداهر، نعدددأ اليسددرع يف تبدددي ع إل ب دداء علددى رددا تهدد    

رددن علددم ع دداي  أن  ددر  نسيمائددو لهددا أهددل السدد ة، فددإن ظدداهرة إ ددراج ال دداس السدد يني 
ناه يسدددبني إىل السدددل ية ردددن إةدددان السدددل ية، نإيعددداء الهلل ددداية علدددى اهددد ه  قدددد أي لدددل 

خ األلبداين نمحدو هللا هداا اه هدر أهلها يف احلزبية ردن حيدر ل يشدنرنن، نقدد اسيهدد الشدي
أرا را أ نو اآلن رن هداا السدؤان يف أن يُ  دل اهسدلم عدن اجلماعدة ناجلماعدة »نقان: 

السدددل ية    عدددري أسدددو أ مدددأ يف رسدددألة أن يف أ دددر  فمدددا أنا  إل ردددن عددددن  األحدددزام 
لسدل ا األ ر  ، هاا ال  ل ههلل سراأ بنو األحزام ا  الرية ال  ل تيبد  اهد ه  ا

ر هةا يف ال هو نال هم لل الأ ، نإمنا ههلل حزم يهلي عليدو ردا يهلدي علدى األحدزام 
األ ددر  رددن اليهيددل ناليةمدد ع علددى أ دداس الدنلددة اه ددهرة رددن  ددرج عددن ةاعددة نئيسددها 

،   ُحهابدددم ب  ددلو ، رلدددل هددداا ل جيدددهللاي أن ييب دددا   اعدددة -نألدددا -أُسددان أنل ناثسيدددا ناثللدددا
.    ديم » نإىل  د ة ن دهللن هللا نعلدى رد ه  السدلف ال دا ي يمهللن حبدق إىل كيدام هللا

»هاا ابيداع يف الدين را أسزن هللا بو رن  لمان «اجلهللام بههلللو:
(2). 

                                                           
 ( الهللبو األنن. 795ال هللن )/  لسلة اهلد  ن 1
 الهللبو اللاين. 13/ فيان  بدة 2
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نهاا الهللاق ع اهر هدهلل ردا يفد ع بدبنو أهدل النلدم الهبدان إىل نفدو اليسدما نلسدل ية،     
ام كةماعدددة بدددل  ددددن  رددد هم عبدددانا  ي هدددم ر هدددا اعيبدددان السدددل يني حدددزن ردددن األحدددز 

، ناحلددق أن ردن أ دداء ردن اه يسددبني إىل السد ة فإمنددا أ داء إىل س سددو  (1)ا  دهللان ناليبليد  
 نالس ة نأهلها بري هللن ر و، كما يهان فيمن أ اء رن اهسلمني. 

نرن األرهللن ال  حنسبها ظاهرة يف هاا البام نل حتياج أن يد هن عليهدا أسدو ردا ردن     
ني، تهددددس أقهللالدددو ن نلدددو رن دددهللرا يُنَهدددد عليدددو الدددهلللء  اعدددة اسيسدددبل إىل أدددخا رنددد

نال اء   إل نها  اعة  انبة عدن اجلماعدة نعدن السد ة، رليحهدة أبهدل ال رقدة ناهلدهلل  
ليسدددل هدددا  اه زلدددة لهدددا  ردددن » نالضدددالن، نيف هددداا يهدددهللن أددديخ ا  دددالأ ابدددن تيميدددة: 

فمددددن بنددددل   األئمدددة بددددل كدددل أحددددد ردددن ال دددداس يؤ دددا رددددن قهلللدددو نيدددد ك إل ن دددهللن هللا
ردددددن أحبدددددو ننافهدددددو كدددددان ردددددن أهدددددل السددددد ة أخ دددددا ردددددن األأدددددخا  صدددددا ن دددددهللن هللا 

ناجلماعددة، نرددن  ال ددو كددان رددن أهددل البدعددة نال رقددة كمددا يهللبددد  لددك يف المهللائددف رددن 
أتباع أئمة يف الهالأ يف الدين نصا  لك كان رن أهدل البددع نالضدالن نالي درأ، ناداا 

ها ال رقة ال ابية أهل احلدير نالس ة الداين لدي  هلدم ييبني أن أحق ال اس أبن تههللن 
 . »(2)ريبهللع يين بهللن لو إل ن هللن هللا 

 
 
 

 خاتمة

نيف األ ددا س بددو علددى أرددهللن رهمددة فيهددا إبابددة عددن بنددو اليسدداذل ، ننألددا  تهددهللن     
 ع د بنو ال اس أبها ، ساكرها تهميال ها  بق نتنميما لل   ع   ن هللا تناىل .

                                                           
 / ناب ع آ ر أرين رن أر  حلية ةالي النلم للنليمني نمحو هللا .1
 (. 3/347/ دمهللع ال يان  لبن تيمية )2
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 ين البراءة من الباطل والبراءة من أهله أوال : ب

لا ي بها أن يُنلم أن ال اءة ردن الباةدل هدا األ دل الهللابدي قبدل الد اءة ردن أهلدو،     
نل ي  دد ع الهللاحددد ر ددا أن ييدد أ رددن أهددل الباةددل نهددهلل رهددر بباةلددو نرؤيددد لددو، فددال ي  ن ددا 

هدد تد أ أقدهللاأ ردن حممدهللي الد اءة ردن هدؤلء الهدالة ينن الد اءة ردن رد هةهم نةدريهيهم، ف
احلددداي ر شددك هدداا اهدداهي نبهددهللا  ددائرين علددى قهللاعددد ، نتدد أ آ ددرنن رددن فددالن نهددم 
 ائرنن علدى ةريهيدو، نلدي  اهملدهللم هدهلل إق داء فدالن أن عدالن علدى ةريهدة احلدزبيني، 

 نلهن اهملهللم ههلل ال يهارة على ال را  اهسيهيم ناه ه  الههللمي.
اء الهبددان قددد بي ددهللا احلددق نباهدددنا الباةددل ننينا علددى أهددل نرددن ه ددا سنلددم أن النلمدد    

الهلهلل ببيان الههللاعد ناأل هللن، ن ههللمم عن تسمية بنو الهدالة أبعيداحلم ل يندين بيداات 
أحلم را قارهللا بهللابي ال  ل ناألردر نهندرني نال هدا عدن اه هدر، فهداا الشديخ األلبداين 

، (1)ن ناي نمحدو هللا بيددان ال  دديحةقدد علم ددا س دحو نبياسددو، نكدالك قددد كيددي الشديخ ابدد
، نكيددي فيهددا (2)نتهلددم الشدديخ النليمددني عددن هددا  الهضدداا يف صددا رددا رهللضدد ع نر ا ددبة

الشدددديخ بهددددر بددددن عبددددد هللا أبددددهلل اييددددد نمحددددو هللا كيددددان  ددددا   ت دددد يف ال دددداس بددددني الرددددن 
نرسدددمهللع، نكيدددي الشددديخ عبدددد  (4)، نللشددديخ  دددا  ال دددهللايان كدددالأ رهيدددهللم(3)ناليهدددني 
النبددداي ن دددالة  نفهدددا أهدددل السددد ة أبهدددل السددد ة ، فههللبلدددل نلدددرفو نبيبددددي ع ردددن احملسدددن 

                                                           
 / نقد عد  الهالة ايلة رن ايلتو، بل اعي ن  ةن ة أديدة يف السل ية، سسأن هللا اهلداية نالنافية.1
نينا عليو أبسو اه ه  لي  رن ا ي ا دو، نأن لدو تالرداة  درننيني هدم ردن هنلدا عليدو ا بدان .. / نقد 2

  نريين بدائها ناسسلل .
 / سهل ُ أحدهم عن أيخو أبسو قد ظهر لو أن الشيخ بهر ل ينري السل ية أ ال؟؟   3
 (.395-3/375نهيدة لو )/ اسرر   ظاهرة اليبدي ع نالي سيق ناليه ا  ضمن حماضرا  يف الدعهللة نال4
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   فأنيفها بر الة  احلر على التباع ناليحاير رن البيداع ، فهشدف عدن   (1)ي شرها
كلدددا ردددن ررددداهر الهلدددهلل اه يشدددرة الددد  أ دددبحل هدددا األ دددل ع دددد كلدددا لدددن ع يندددري 

 حهيهة ر ه  السلف قبل حدنث ها  ال ي ة.
 ا : الغلو في التبديع وعالقته بالغلو في التكفير ثاني

يدددر  بندددو ال ددداس يف اسيشدددان فهدددر الهدددالة يف اليبددددي ع نقايدددة ردددن أفهدددان اليه ايدددني     
، (2)ناحلدددزبيني نهدددم خمم دددهللن يف  لدددك  مدددأ عريمدددا، فدددإن احلدددق ل ي ي دددر نلباةدددل أبددددا

نإن اف قدا برهدة ردن الزردان، نالنلم يسيحيل أن ي شر  اجلهان، ناليه ا ناليبدي ع َأَ هلَلان 
ردن نقد ع يف اله در َكَ دَر بدال ألن أ لهم ناحد ههلل الهلهلل يف الددين، فداليه ايهللن يههلللدهللن 

ضدددهللابن نردددن ع يه دددر الهدددافر فهدددهلل كدددافر، ناآل دددرنن يههلللدددهللن ردددن نقددد ع يف البدعدددة هدددهلل 
هللن ، ناليه ايدهللن يه درنن نهن دية، نيههلللد(4)، نرن ع يبددع اهبيددع فهدهلل ربيددع(3)ربيدع

                                                           
/ يبدددعهللن رددن سشددرها نيسددهيهللن عمددن كيبهددا يف الردداهر، نقددد نأي ددا كلدداا رددن ال دداس تهبددل هدداا الهددالأ: 1

نإن النهدهللن إ ا فسدد  (:» 2/357 الهاتي  ل ا نال اأدر ناهدهللايع ربيددع ،  ددأ ابدن تيميدة إ  يهدهللن )
 «.ع يبق لضالهلا حد رنههللن 

نهداا الداي ق ددن  حدق ن كدل رسدلم يدهللافههم عليدو لهدن ل (:» 17/419)قدان ابدن تيميدة يف اعمدهللع / 2
نحندن إمندا سدري ردن أقدهللان (:» 3/77نقدان يف ر هداج السد ة )« سدف ع نةدال بباةدل آ در نل سدري بدعدة ببدعدة

هاا نصا  را كان نةال نأرا احلق فنلي ا أن سهبلو رن كل قائل نلي  ألحد أن يدري بدعدة ببدعدة نل يهابدل 
 . «بباةل نةال

/ إ ا كدداسهللا ع يلبيددهللا النددان نجلهددل ننينا أيليددو نعملهللهددا يف نم البدعددة، فهيددف يندداننن يف نم الشددرك 3
الاي ههلل أظهر رن البدع نأنضل    نقد قان بنضهم رن نق ع يف البدعة فههلل ربيدع قبل إقاردة احلةدة فدإ ا 

  .هخال ني بني وأقم ا عليو احلةة ك رل  ، نهاا ههلل راهي اليه ا للمسلمني ا
( نمحلدو علدى ردن يدداف ع 132-2/131/ نقد سهل صا ناحدد كدالأ ابدن تيميدة فديمن يدداف ع عدن الزليقدة )4

َبُدعني أن أناي إس اي بنو اهخال ني، نهاا إرا تلبي  أن ته ا للمخال ني 
ُ
  .عن بنو الس يني اه
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ا  ددددالأ ُكددددلأ ل ييةددددزأ فهددددل رددددن أ ددددل  ددددزء ر ددددو ك ددددر، ناآل ددددرنن يبدددددعهللن نخلمددددأ، 
 نيههلللهللن الس ة ُكلأ ل ييةزأ فهل رن أ ل  زء ر ها فههلل ربيدع. 

ناليه ايدددهللن يههلللدددهللن األ دددل يف اه يسدددبني إىل ا  دددالأ اله دددر حددده يلبدددل إ دددالرهم    
قو ا  دددالأ عزيددددز، نرددد هم رددددن ألن  بدددهلل  ا  دددالأ ردددد ع اسيشدددان ررددداهر الشددددرك نسدددهللا

ييهللقف حه ييبني، ناآل درنن يههلللدهللن: األ دل يف اهسدلمني البدعدة لهلدرة اسيشدان البددع 
 نألن احلهم نلس ة ريهللقف على اليزكية، نر هم رن يههللن بل األ ل فيهم اجلهالة.

اليه ايددهللن يههلللددهللن : رددن نااين بددني  ددا احلهدداأ نأددرهم يف احلهددم علدديهم نالينارددل    
هددم فهددهلل رربددك، ناآل ددرنن يههلللددهللن رددن نااين بددني  ددهللام الدددعاة نأ مددائهم للحهددم رن

 عليهم نالينارل رنهم فههلل لي ع )أي رربك(.    
ناليه ايدددهللن يُه دددرنن ردددن ع يهةدددر اعيمندددا  الددد  ك رنهدددا  هلهدددم نرسدددابدها نع    

 ينلن ال اءة ر ها، ناآلَ رنن يبدعهللن رن ع يهةر رن بُدعهللا نرسابدهم.
ناليه ايدددهللن يههلللددددهللن: النلمددداء ل ي ههددددهللن ناقدددد ع السيا دددة أن رددددداه هللن، ناآل ددددرنن     

ييهمهللحلم بندأ فهو ناقد ع األأدخا  ناجلماعدا  ا  دالرية ننألدا اممدهللرهم نهداه دة أن 
 ص لة ال احلني   

إن لددددا سنيهددددد  بزرددددا أن الهلددددهلل يف اليبدددددي ع هددددهلل ةريددددق الهلددددهلل يف اليه ددددا، كمددددا أن      
علددى النلمدداء ةريددق اخلددرنج علددى احلهدداأ. نأهددل اليبدددي ع يف هددا  األاأ هنهدددنن اخلددرنج 

المريدددق ألهدددل اليه دددا ب شدددر فهدددر الهلدددهلل نب  دددل ال ددداس عدددن النلدددم نالنلمددداء نالددددعاة 
اه لحني، نإسو إ ا فشا الهلهلل نلُه ابل نجلهل اهركي ناليناع فما الاي هن  ع ردن السيشدان 

 .(1)الهللا  ع ل هر اليه ا رن بديد

                                                           
د علمددا لألفهدان نالنهائددد اه حرفدة الدد  / أهدل الهلدهلل يف اليبدددي ع يهدا هللن األأددخا  ناجلماعدا  ينن سهد1

حتملها، نهاا جينل أتباعهم الاين سشأنا يف ايرن الهلدهلل نع ينرفدهللا رد ه  أهدل احلدق عرضدة للهللقدهللع يف الباةدل 
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 ثالثا : كيف نفهم كالم السلف في الهجر

قدددد نقدددف بندددو الشدددبام اههدددرننين علدددى كدددالأ األلبددداين نمحدددو هللا يف رسدددألة اهلةدددر     
نصاهدا فدري  قدائال اتبداع السدلف أنىل، ناأللبداين  دالف ا رداأ أمحدد نرد ه  السددلف يف 

يف اليناردل رد ع   ، ناحلق أن هؤلء هم الداين  ربدهللا عدن اهد ه  ال دحيل(1)قضية اهلةر
كالأ السلف ناألئمة، حير  لههللا ةريهة اليخدا نالسيهداء نهدا ةريهدة أهدل األهدهللاء، 
نل ي هدددم رها ددددد النلمددداء إل رددددن نقدددف علددددى كالرهدددم يف رهللاضدددد ع الي  ددديل أن علددددى 

، نلهددد صلددن ألس علددى (2)ري ددرأ كالرهددم نني اعمددل إىل اه  ددل ناهيشددابو إىل احملهددم
إليدددو اليه دددا للمخدددال ني يف النهائدددد  ةدددالأ، نسسدددي آ دددرنن إىل  ا رددداأ أمحدددد ف سدددبهللا

السدلف رداهي الي دهلليو، نظدن كلدانن أن ابدن عبدد الهللهدام ل يندان نجلهدل رملهددا، 
نرا  بي  لك إل اليمسك ببنو س هلل  هؤلء األئمدة نصدو المدري عدن س دهلل  
                                                                                                                                        

نالحنراي، إ ا را باءهم رن صا اجلهة ال  حاننا ر ها ، لالك هم ناقنهللن اآلن يف احلزبيدة الد  حيدانبهللن، 
 ان اليه ايني الاين يناينن. نكلا ر هم ينيهد أفه

/ نهددداا الهدددالأ يف هةدددر اهبيددددع اهي دددق علدددى أسدددو ربيددددع، ل يف هةدددر أهدددل السددد ة بنضدددهم بنضدددا ألبدددل 1
ا دديالفهم يف هةددر بنددو اهبيدعددة أن ا دديالفهم يف تبدددي ع بنددو ال دداس، فددإن هدداا  ددانج عددن البحددر نل  

، نالدري علدى هدؤلء إمندا و فوف من وه د   مغوغا    د أرعيا ألكلر الهللاقنني فيو إل اهلهلل  نحي الرائ ة 
 يههللن نلهللعظ نالياكا نهلل تناىل ننليهللأ اآل ر، ل نحلة  النلمية نال اهني الشرعية.

نقد علم دا أن بندو ردن  ردر اةدر أهدل السد ة ألبدل هدا  الهضداا الد  هدهلل خممدك فيهدا، يلدحل يعدهللا     
اههلللد نل يبدني نل ي  دل، فد ك اهلةدر الهللابدي بهدل حدان نهدهلل هةدر نبهل لو أل ا بة اههلللد ال بهللي ليلة 

يُب ددر أحددكم الهددااة يف عددني » إ  يهدهللن: اليهدهلل ، ننلدد  ن داناي احلددد يف هةدر الينزيددر،  ددأ ن ددهللن هللا 
  ححو ابن حبان .«    أ يو ني سى اجلاع يف عي و 

الأ اهدديهلم بنضددو بددبنو ، نيؤ ددا  جيددي أن ي سددر كدد(:» 4/44/ قددان ابددن تيميددة يف اجلددهللام ال ددحيل )2
كالرو هه ا نهه ا، نتنري را عايتو ين يو نيريد  بالك الل ظ إ ا تهلم بدو، نتندري اهنداين الد  عدري أسدو 
أنايها يف رهللض ع آ ر، فإ ا عري عرفو نعايتو يف رناسيو نأل اظو كان هاا لا يسينان بو علدى رنرفدة ردراي  

.» 
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أ ابددن تيميددة أ ددر  ت سددرها أن تهيدددها، نقددد نأيددل أن أسهددل كالرددا ةددهلليال لشدديخ ا  ددال
يهللضل فيو حهم اهلةر نيهللفق فيو بني الرناا  الد  ظاهرهدا اليندانض عدن ا رداأ أمحدد 

 نضا هللا ع و.
ن كدر  اخلدالن س كيدام -يف رسائل إ حاأ بن ر  هللن » قان ابن تيمية نمحو هللا:    

 عدن إ ددحاأ أسدو قددان أليب عبدد هللا: رددن   -السد ة س نم داسبدة رددن قدان الهددرآن خملدهللأ
قان الهرآن خملهللأ؟ قان: أحلق بو كل بلية. قلل: فيرهر النددانة هلدم أأ يددانيهم؟ قدان: 

 أهل  را ان ل يههللنن ام. 
نهاا اجلهللام ر و ر ع قهلللدو س الهدنيدة لدهلل ترك دا الرنايدة عدن الهدنيدة ل ك اهدا عدن أكلدر    

نخمدداةبيهم  أهدل الب درة، نرد ع ردا كددان يندارلهم بدو يف احمل دة ردن الدددف ع نلد  هدا أحسدن
نحلةددد   ي سدددر ردددا يف كالردددو نأفنالدددو ردددن هةدددرهم نال هدددا عدددن دالسددديهم نرهددداهيهم، 
حدده هةددر س ايرددن صاهددا أعيددال رددن األكددابر، نأرددر اةددرهم ل ددهللع رددا رددن الدديةهم، فددإن 
اهلةرة سهللع رن أسهللاع الينزير، نالنههللبة سهللع رن أسهللاع اهلةرة الد  هدا تدرك السدي ا  فدإن 

، « رددن هةددر رددا حلددى هللا ع ددو »، نقددان: «هددابر رددن هةددر السددي ا  اه» قددان: ال ددحل 
فهددداا هةددددرة اليهددددهلل  ، نيف هةددددرة الينزيددددر ناجلهددداي  هةددددرة اللال ددددة الدددداين  ل ددددهللا نأرددددر 

 اهسلمني اةرهم حه تيي عليهم.
 فدداهلةرة اتنة تهددهللن رددن سددهللع اليهددهلل  إ ا كاسددل هةددرا للسددي ا ، كمددا قددان تندداىل:     

ُهم  َحددُه َ ُهللُضددهللا يفاب َحدددابيَر َصددا اب اب َنإابُرددا  َنإابَ ا نَأَي ددلَ  الُدداابيَن َ ُهللُضددهللَن يفاب آَاتاب َددا فَددَأع رابض  َعدد د 
َر  َردد َع ال َهددهلل أاب الرُددالابمابنَي َنَرددا َعلَددى الُدداابيَن يَديُدُهددهللَن  نُددد  بَدن ددَد الددا ابك  دديَدُ َك الُشددي مَاُن فَددال تَده  يُد  ساب

َء َنلَ  ددن  َأددا  َسددااابابم  راب ددن  حاب ددَر  َلَنُلُهددم  يَديُدُهددهللَن( )األسندداأ:راب ( فبددني  ددبحاسو 69-68هابددن   ابك 
أن اهيهددددني  ددددالي الردددداهني، نأن اهددددأرهللنين اةددددران دددددال  اخلددددهللض س آا  هللا هددددم 
اهيههللن، ناتنة تههللن رن سهللع اجلهاي ناألرر نهنرني نال هى عن اه هر نإقارة احلددني، 
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ههللبدددة الرددداع نتنزيدددر  رشدددرن  نلهددددنة، فلهددداا نهدددهلل عههللبدددة ردددن اعيدددد  نكدددان ظاهدددا، نع
ا يلدددف حهدددم الشدددرع س سدددهللعا اهلةدددرتني بدددني الهددداين نالندددابز، نبدددني قلدددة سدددهللع الرددداع 
اهبيدع نكلرتو نقهللتو نضن و، كما  يلف احلهم بدالك س  دائر أسدهللاع الرلدم ردن اله در 

نإردا س حدق  نال سهللأ نالن يان، فإن كل ردا حرردو هللا فهدهلل ظلدم إردا س حدق هللا فهدن
 عباي ، نإرا فيهما.

نرا أرر بو رن هةر الُ ك نالسيهاء نهةر النههللبة نالينزير  إمنا هدهلل إ ا ع يهدن فيدو     
ر لحة يي ية نابحة على فنلو، نإل فإ ا كان س السي ة حس ة نابحة ع تهدن  دي ة، 

ن  دي ة، نإن  نإ ا كان س النههللبة ر سددة نابحدة علدى اجلرهندة ع تهدن حسد ة، بدل تهدهلل 
 كاسل رهاف ة ع تهن حس ة نل  ي ة.

فدداهلةران قددد يهددهللن ره ددهللي  تددرك  ددي ة البدعددة الدد  هددا ظلددم ن سددي نإ  نفسدداي،     
نقدددد يهدددهللن ره دددهللي  فندددل حسددد ة بهددداي البدعدددة، نال هدددا عدددن اه هدددر نعههللبدددة الرددداهني 

ة الردداع ا دد ع لي زبددرنا نيرتدددعهللا، نليهددهلل  ا هنددان نالنمددل ال ددا  ع ددد أهلددو، فددإن عههللبدد
الراع عن ظلمو نحتضدها علدى فندل ضدد ظلمدو، ردن ا هندان نالسد ة نحندهلل  لدك، فدإ ا ع 
يهددن س هةراسددو اسزبددان أحددد نل اسيهدداء أحددد، بددل بمددالن كلددا رددن احلسدد ا  اهددأرهللن 
اا، ع تهن هةرة رأرهللنا اا كمدا  كدر  أمحدد عدن أهدل  را دان، إ   اك أحلدم ع يههللسدهللا 

، فددإ ا عةددزنا عددن إظهددان الندددانة هلددم  ددهن األرددر ب نددل هددا  احلسدد ة، يهددهللنن نجلهميددة
نكان ردانامم فيو يف ع الضرن عن اهدؤرن الضدنيف، نلنلدو أن يهدهللن فيدو أتليدف ال دابر 
الهددهللي، نكددالك هددا كلددر الهدددن يف أهددل الب ددرة فلددهلل تددرك ننايددة احلدددير عدد هم لسدددنس 

ر إي ماا   مو ج اا ت ماان  م، اا  و جل اا ي فااك   ين،اااالنلددم نالسدد ن ناآلاثن احمل هللظددة فدديهم، 
وغ   م  إال مبن ف ا  نيل ا  ميضا د  يون ميضا ة ينا ك  ما   مو جاب  كا ن  صا يف 

، نهلداا كدان الهدالأ س مص ح   مو جب مل مفسلة م جوح  م،       مان  م،كا 
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هددا  اهسددائل فيددو ت  دديل، نكلددا رددن أبهللبددة ا ردداأ أمحددد نصددا  رددن األئمددة  ددرج علددى 
د علم اهسؤنن حالو، أن  رج  مدان هندني قدد علدم حالدو، فيهدهللن أل زلدة  ؤان  ائل ق

، إمندا يلبدل حهمهدا س سراهدا، فدإن أقهللاردا بنلدهللا قضاا األعيان ال اينة عدن الر دهللن
 لك عارا فا ينملهللا رن اهلةر نا سهان را ع يؤررنا بو، فدال جيدي نل يسديحي، ننألدا 

بدو حمرردا ، نآ درنن أعرضدهللا عدن  لدك نلهليدة تركهللا بو ناببا  أن رسديحبا  نفنلدهللا 
فلدددم يهةدددرنا ردددا أردددرنا اةدددر  ردددن السدددي ا  البدعيدددة، بدددل تركهللهدددا تدددرك اهندددرض، ل تدددرك 
اه يهددا الهددان  أن نقنددهللا فيهددا نقددد ي كهللحلددا تددرك اه يهددا الهددان  نل ي هددهللن ع هددا صدداهم، 

قددد ضددينهللا رددن ال هددا نل يندداقبهللن نهلةددرة نحنهللهددا رددن يسدديحق النههللبددة عليهددا فيههللسددهللن 
عددن اه هددر رددا أرددرنا بددو إجيددان أن ا دديحبان، فهددم بددني فنددل اه هددر أن تددرك ال هددا ع ددو، 
ن لددك فنددل رددا حلددهللا ع ددو نتددرك رددا أرددرنا بددو، فهدداا هدداا نييددن هللا ن ددن بددني الهدداُ فيددو 

 .(1)«ناجلايف ع و
سددو ل  ددالي نادداا الشددر  اه  ددل اهسددي يو رددن أدديخ ا  ددالأ نمحددو هللا يُنلددم أ     

بددني علمدداء أهددل السدد ة بددني ا ردداأ أمحددد نابددن تيميددة ناأللبدداين نصدداهم، بددل هددم  ددائرنن 
علددددددى ةريددددددق ناحددددددد نردددددد ه  ناحددددددد، نيُنلددددددم أن ال دددددديالي يف اليمبيددددددق ل يربدددددد ع إىل 
ال دددديالي يف اليأ دددديل يائمددددا. سسددددأن هللا تندددداىل أن ي  نددددين نإ ددددهللاين اددددا  الهلمددددا  

 هو الهرمي نآ ر يعهللل أن احلمد هلل نم الناهني.نجينل هاا النمل  ال ا لهللب
 0773830305أن  0550660118هاتف اهؤلف :

 
 

 نص ح   مش خ ص ح  مسلالن م ل  ة مج  جلز   

                                                           
 (. 213-28/210/ دمهللع ال يان  لبن تيمية )1
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 حضرا  ا  هللة األعزاء ال ضالء رن ةالم النلم احلري ني عليو يف بالي اجلزائر

 السالأ عليهم ننمحة هللا نبركاتو
 

ن اليهم نقم )بدنن ( ناتنيدخ )بددنن ( ، نقدد تضدم ل ن داليهم  إبابة على          
عديا ردن األ د لة ، نقدد نأيدل أن تهدهللن عاردة لدي  فيهدا  كدر أ داء ، نإمندا فيهدا بيدان 

   للحق نحتاير لا  هللا  ، نييلخا  لك يف  :
على ا سسان أن يههللن حري دا علدى السد ة بنيددا عمدا  دهللاها، قدان هللا بدل نعدال: -1

ديمم(  )ُقل  إاب  ُ َصُ دهللنم َنحاب َُ ُ َنيَده  ابر  َلُهدم  ُ سُدهللَبُهم  َنا َُ َ فَاتُبابُنهلليناب حُي بابب ُهُم ا َُ ُيم  حتابُبهللَن ا آن ن  ُك د 
 [. 31عمران:

علددى اهسددلم أن ينددرض أعمالددو نأقهللالددو علددى كيددام هللا ن دد ة ن ددهلللو  ددلى هللا عليددو -2
رهللافهدددا للهيدددام نالسددد ة ، فدددإن  ن دددلم، نل ييمسدددك بدددرأي أدددخا رندددني إل إ ا كدددان

الربدددان ينرفدددهللن نحلدددق نلدددي  احلدددق يندددري نلربدددان ، قدددان هللا بدددل نعدددال : )قُدددل  َهدددااب اب 
ددرابكابنَي(  ددَن ال ُمش  اب َنَرددا أََل راب دداََة أََل َنَرددناب اتُدبَدَندديناب َنُ ددب َحاَن ا اب َعلَددى َب اب َ ددبابيلابا أَي عُددهلل إابىَل ا

 [108 يهلل ف:
إىل احلق نرا  هللا  نةل ، فإن الضد يبي و الضد ، قدان هللا  دبحاسو  علي ا أن سدعهلل-3

َددق اب إابُل الُضددالُن(  يددهللس :  [، ناحلددق ناحددد ل ييندددي نهللا 32نتندداىل : ) َفَمدداَ ا بَدن ددَد احل 
تندداىل ع ي ك ددا  ددد  نع  له ددا عبلددا نقددد أسددزن هللا علددى سبيددو هدداا الهيددام نرددن يددري أن 

ا ررأدا ، نهللا ح ظ ل دا هداا الهيدام نهدا  السد ة قدان هللا تنداىل يضلو فلن  د لو نلي
َر َنإابُل َلُو حَلَافابرهللَن(  احلةر: [ ، نقان ال حل  دلى هللا عليدو ن دلم 9: )إابُل حَن ُن سَدزُل َ ا الا ابك 

ويال مان    :  تركيهم على احملةة البيضداء ليلهدا ك هانهدا ل يزيد  ع هدا إل هالدك   .
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 . م،   و  ، ف  وين أ  حق من  م  طيف ف محلو      ى  م    ك  
علي ا أن سنارل ال اس نخللق احلسن نسدعهلل إىل هللا علدى علدم نب داة، نحندر  كدل -4

احلر  علدى ردا جيمد ع الهلدهللم نيهللحدد ال د هللي نحيهدق األ دهللة ا  دالرية بدني ةبهدا  
دلدددة تيمسدددك نلسددد ة نتددددعهلل النلمددداء ناهينلمدددني ، نأن يهدددهللن لهدددم رربنيدددة علميدددة رني

ُدَد  َنيَدُيبابد ع  َصدا َ َ دبابيلاب  دن  بَدن دداب َردا تَدبَدنُيَ لَدُو اهل  إليها ، قان تناىل : )َنَرن  ُيَشداقابقاب الُرُ دهللَن راب
ددااا(  ال سدداء: ددلابواب َبَهددُ َم َنَ دداَء   َر اب [، نقددان تندداىل : 115ال ُمددؤ راب ابنَي سُدهلَلل ابددواب َرددا تَدددهلَلىُل َنُس  

ددهلَلةم (  احلةددرا :)إابمُنَددا ا [، نقددان  ددلى هللا عليددو ن ددلم :   نكهللسددهللا عبدداي 10ل ُمؤ راب ُددهللَن إاب  
 هللا إ هللال  .

يلزأ الدعاة إىل هللا تناىل أن يسلههللا اهسلك الاي حلةو سبي دا حممدد  دلى هللا عليدو -5
ن دددلم يف قهلللدددو :  ردددا نن أقدددهللاأ   ، نأن يبيندددد الددددعاة عدددن اليسدددمية ناليخ ددديا فدددإن 

يسبي ال رقة نالف اأ نيدعهلل إىل ال يالي، ناهسلم عليدو أن يهدهللن حري دا   لك لا
على كدل ردا يهللحدد الهلمدة نيؤلدف الهلدهللم بنيددا عدن ردا  دالف  لدك ، قدان  دلى هللا 
عليددو ن ددلم :  رلددل اهددؤر ني يف تددهللايهم نتددرامحهم كملددل اجلسددد الهللاحددد إ ا اأدديهى ر ددو 

  . عضهلل تداعى لو  ائر اجلسد نحلمى نالسهر
علددددى الدددددعاة إىل هللا أن يسددددلههللا يف يعددددهللمم رددددا حيهددددق هلددددا ال ةددددا  نيهددددهللي أددددأحلا -6

نجينلها رهبهلللة حمببة إىل س هللس اهدعهللين نل َيرهدُر فيهدا بدني الددعاة أدهاأ نل  دالي 
َسددَ ةاب نَ  َمددةاب َنال َمهلل عابرَددةاب احلَ  حل ابه  ُم  أردداأ ال دداس ، قددان تندداىل : ) اي ُع إابىَل َ ددبابيلاب َنب ابددَك ناب َبددايابهل 

َسُن(  ال حل: ُل اب هابَا َأح   [.125ناب
علدددى الددددعاة إىل هللا عدددز نبدددل إ ا لحردددهللا أدددي ا ردددن األ مددداء ردددن بندددو إ دددهللاحلم -7

الدددعاة أن يههللرددهللا أل ا ددحيهم نأل ددلهللم اه ا ددي يف الهللقددل اه ا ددي ، قددان  ددلى هللا 
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هيابددو نلر ددهلللو نألئمددة عليددو ن ددلم :  الدددين ال  دديحة قل ددا هددن ا ن ددهللن هللا قددان هلل نل
 اهسلمني نعاريهم  . 

على الدعاة أن ييسدمهللا بيد هم نلشد هة نالرمحدة ن د  اهل دهللا  نالدزل  عمدال اددي -8
دُهم  َعزابيدزم  دن  أَسد ُ ساب سبي ا حممد  دلى هللا عليدو ن دلم ، قدان تنداىل : )َلَهدد  َبداءَُكم  َنُ دهللنم راب

يمم(  اليهللبة:َعَلي واب َرا َع ابُيم  َحرابيام َعَلي ُهم   ل ُمؤ راب ابنَي َنُذنيم َنحاب  [.128ناب
على اهسلم أن ينلم أن أحدا ل يسلم رن األ ماء نالهمان هدن لدو الهمدان نحدد  -9

 نههلل هللا بل نعال نالن مة ل بيو  لى هللا عليو ن لم ) ن ا اخلمائني اليهللابهللن(.
س نأن ي شددددرنا علددددى اهسددددلم ن ا ددددة ةلبددددة النلددددم أن يسددددنهللا إىل ا ي ددددال  ال ددددا-10

النهيددددة السدددمحة نالشدددرينة اهيسدددرة نأن يددددنكهللا كمدددان هدددا  الشدددرينة ن دددالحييها لهدددل 
َء(  األسناأ:   [.38ايران نرهان قان تناىل: ) َرا فَدُرة َ ا يفاب ال هابَياماب رابن  َأا 

هاا را أحببدل بياسدو   دهللاين يف بدالي اجلزائدر ، نحندن سددعهلل هلدم نليهللفيدق ناليسدديد     
نن ردد ع نلة األرددر فيمددا ي ددلل األرددة نجيمدد ع الهلمددة، نالسددالأ علدديهم ننمحددة هللا نالينددا

 نبركاتو. ن لى هللا على سبي ا حممد نعلى آلو ن حبو أ نني.
 

 نأرال  ال ها إىل ع هلل نبو اه ان /  ا  بن صامن السدلن 
 1422/ 16/12نيأ ردخ 

 
 

  مف  س
 3                                      تهريظ الشيخ أيب  نيد                     

 4رهدرة :                                                                          
   7اهملي األنن : احلهم على ال اس نلراهر                                        
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  9                              اهملي اللاين : اأ ا  إقارة احلةة يف اليبدي ع      
 12اهملي اللالر : هل كل رن نق ع يف البدعة يههللن ربيدعا؟                       
 15اهملي الراب ع : حهم اليسلسل يف اليبدي ع )قاعدة أحلهو بو(                      

 17         اهملي اخلار  : حهم اههللاايسة بني السي ا  ناحلس ا                  
 21اهملي السايس : رن أ مأ يف بزئية ر هةية ع  رج رن السل ية               

 24اهملي الساب ع : إس اي اهخال ني                                                
 29اهملي اللارن : الي  يل يف احلهم على اجلماعا                                

 32اليا  ع : هل يههللن اهسلم أرا رن اليههللي نال  ان ؟                    اهملي 
 34اهملي الناأر : حهم ال حم على اهخال ني                                     
 36اهملي احلايي عشر : ل هةر للمخال ني يف هاا الزران                         

 41كيي اهخال ني نأأرةيهم                       اهملي اللاين عشر : حهم بي ع  
 44اهملي اللالر عشر : حهم أ ا النلم عن أهل البدع                           
 46اهملي الراب ع عشر : األ ل يف الري ههلل الرفق ناللني                             

 49ي ع                   اهملي اخلار  عشر : حهم إقحاأ الشبام يف رسائل اليبد
 51اهملي السايس عشر : ال  ل نا ق اء رن ر ه  احلزبيني                      

  ااة :                              
 53أنل: بني ال اءة رن الباةل نال اءة رن أهلو                                    -
 54نلهلهلل يف اليه ا                                اثسيا : الهلهلل يف اليبدي ع نعالقيو -
 56اثللا : كيف س هم كالأ السلف يف اهلةر                                       -

 60س يحة الشيخ  ا  السدلن للدعاة يف اجلزائر                                   
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