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  احلمد هلل الرءوف الرحيم، احلليم الودود، العليم اخلبري،     
ٍ
 رمحًة وعلًًم، وقهر كلَّ يشء

ٍ
الذي َوِسَع كلَّ يشء

د التقي األمني، والطيب الكريم، وعىل آله وأصحابه  الم عىل عبده ورسوله حممَّ الة والسَّ ًة وُحكًًم، والصَّ عزَّ

 .وأتباعه إىل يوم اجلزاء واملصري

 :أما بعد     

ا اإلخوة الُفضالء النهبهاءأ      دكم ا  ُّيه  :  وزادكم بصريًة يف دينه ورشعههلل سدَّ

نة والسبيل، واملفارقني للمنهج السلفي القويم، و      اخلارجني عن فإن أهل البدع واألهواء، املخالفني للسه

مع بدعهم وضالالهتم   ُسمومهم، وكفاكم َجَرب فهومهموقاكم اهلل رشَّ   اهلدي العتيق السليم

 :وأهوائهم وانحرافاهتم بني الناس عىل حالني، وينقسمون إىل صنفني

       

 .من ُيظهر بدعته بني الناس وُيشهرها :الصنف األول

إما بفعلها حني يأيت وقتها ومناسبتها، أو بتقريرها يف كتاٍب، أو : وهذا اإلظهار واإلشهار منه قد يكون     

و حمارضة، أو بدعوة الناس إىل اعتقادها وقوهلا وفعلها عرب الكتاب، أو الرشيط، أو مقاٍل، أو درٍس، أ

 .، أو البعض أو الكل(اإلنرتنت)و املجلة، أو الشبكة العنكبوتية اإلذاعة، أو الفضائية، أو اجلريدة، أ

أمُره   اهللبحمد   اف واالختالف والتفرقوهذا الصنف من أهل األهواء والبدع والضالل واالنحر     

نة  ، وصورته جلية مشاهدة، ال ختفى عىل أهل السه ظاهٌر بارز، وحاله مفضوح مكشوف، وخربه واضح َبنين

واحلديث يف كلن زمان ومكان، وعند كل أحد يعقل من ذكر أو أنثى، فال ُأْملِْلُكم فُأكثر الكالَم عنه، وأزيد 

 .القول فيه، وأوسع احلديث عليه

 

 .من ُُيفي بدعته وال ُيظهرها بني الناس :ينالصنف الثا     

وهذا الصنف قد يستمر يف إخفائها إىل أن ُتدركه ساعة أجله، وقد ُُيفيها إىل أمٍد بسبب خوف من عقوبة      

نة واحلديث عليه ُتسفله وُتسقطه، وتشوش طريقه وتعكره،  سلطان، أو رهبة من ردود أكابر أهل العلم بالسه
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أو بسب مصلحٍة دنيوية ُيشى فواهتا أو انقطاعها كوظيفة، أو مال جيري عليه من شخٍص، أو جهة، أو 

مجاعة، أو حزب، أو تنظيم، أو بسبب مرحلة زمنية يقتضيها حاله الدعوي، أو حال من ينتمي إليه من 

 .مجاعة، وحزب، ومذهب، وتنظيم

 .األعظم، ومجهوُرهم األكثروعىل هذا اإلخفاء الوقتي ال األبدي سواُدهم      

  تنا السابقون، وقدواتنا الصاحلونقد َكشف لنا أسالُفنا املاضون، وأئم  بحمد اهلل  وهذا الصنف     

طريَق معرفة حاله وأمره، وسبيل إزالة تدثره وتزمله، وباب فتح تغطيه وتواريه، وإىل أين   رمحهم اهلل تعاىل

ِسلك َمن ينتظم، وعىل أين مذهب يسري، َأَعىل مذهب السلف الصالح  قوٍم ينتسب، ومع َمن يكون، ويف

نة واحلديث،   أم عىل مذهب أهل البدع واألهواء؟أهل السه

 :ودونكم بعض طرق هذا الكشف     

      

النظر إىل ِخالنه وأصحابه وأخدانه وجمالسيه وبطانته، وإىل من يألفهم ويألفونه، ويودهم  :الطريق األول

ويودونه، ويطمئن ويرتاح هلم ويطمئنون ويرتاحون إليه، وينزل عندهم ويأوي إليهم، وينزلون عنده 

 .ويأوون إليه

، أو يطمأن، أو يرتاح، أو يأوي إىل َمن ليسوا عىل منهج السلف       فإذا وجدته يصاحب، أو يألف، أو يوده

ج وتغطَّى الصالح من أهل زمانه وعرصه وبلده؛ فاعِرف أنه ليس عىل السه  نة يسري، وإن قال ما قال، أو حتجَّ

 .بيشء

لفية الزَّ        :  لعلكم ترشدون  كية الطيبة يف جتلية ذلك وتأكيدهوُدونكم مجلًة ِمن اآلثار السَّ

اعتربوا الناس )) :أنه قال  ريض اهلل عنه  لصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعودثبت عن ا :أوالً      

جل ال ُُيادن إال َمن َرِِضَ نحوه أو حاله باألخدان؛  ((.فإن الرَّ

ُجل ُُيادن َمن ُيعجبه نحوه)) :ويف لفٍظ آخر       .((اعتربوا الناس بأخداهنم؛ فإن الرَّ
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أو  9924)(( املعجم الكبري)) ، والطرباين يف(25582) ، وابن أيب شيبة(4987) وقد أخرجه عبد الرزاق

، 555، 788)(( اإلبانة الكربى)) ، وابن بطة يف(89)(( اإلخوان)) وابن أيب الدنيا يف كتاب ،(9898

 .بألفاٍظ خمتلفة، وبعضهم خمترصة( 558، 552، 559

َمن خفيت علينا بدعته، فلن ختَفى علينا )) :أنه قال  رمحه اهلل  ثبت عن إمام أهل الشام األوزاعي :ثانًيا     

 .((ُأْلَفُته

 .((َمن َسََت عنَّا بدعته مل ختَف علينا ُأْلَفُته)) :ويف لفٍظ آخر     

، (559، 725)(( اإلبانة الكربى)) ، وابن بطة يف(75)(( اإلخوان)) وقد أخرجه ابُن أيب الدنيا يف كتاب

 (.254)(( اعتقاد أهل السنة)) والاللكائي يف

يتكاتُم أهُل األهواِء كلَّ يشٍء : كان ُيقال)) :أنه قال  اهلل رمحه  عن حممد بن عبيد اهلل الَغاليِب  ثبت :ثالًثا     

حبة  .((إال التآلف والصُّ

 (.595)(( اإلبانة الكربى))وقد أخرجه ابُن بطة يف كتابه 

يا أبا : قلُت ليحيى بن سعيد)) :أنه قال  رمحه اهلل  عن احلافظ معاذ بن معاذ العنربي ثبت :رابًعا     

ُجل! سعيد  .((وإن كتم رأيه مل ُُيِف ذاك يف ابنه وال صديقه وال يف جليسه الرَّ

 (.558)(( اإلبانة الكربى)) أخرجه ابن بطة يف كتابه

ثُت : قال أبو حاتم)) : (597)(( اإلبانة الكربى)) يف كتابه  رمحه اهلل  قال اإلمام ابن بطة :خامًسا      ُحدِّ

جل يف ثالث مواطن: قال األوزاعي: عن أيب ُمسهر قال بألفته، وُيعرف يف جملسه، وُيعرف يف : ُيعرف الرَّ

 .((منطقه

انظروا عىل َمن نزل، : وَقِدم موسى بن عقبة الصوري بغداد َفُذكِر ألمحد بن حنبل، فقال)) :قال أبو حاتم     

 اهـ.((وإىل َمن يأوي

 :عن األعمش أنه قال( 798)(( اإلبانة الكربى)) يف كتابه  رمحه اهلل  أخرج اإلمام ابن بطة :سادًسا     

ُجل بعد ثالث))  .((ممشاه، ومدخله، وإِلِْفه من الناس: كانوا ال يسألون عن الرَّ
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عن حييى بن سعيد ( 729)(( اإلبانة الكربى)) يف كتابه  رمحه اهلل  أخرج اإلمام ابن بطة :سابًعا     

وقدره عند -يعني ابن صبيح-ََلَّا َقِدَم سفيان الثوري البرصة جعل ينظر إىل أمر الربيع)) :القطان أنه قال

نة، قال: الناس، سأل أيُّ يشٍء مذهبه؟ قالوا هو : أهُل القدر، قال: َمن بطانته؟ قالوا: ما مذهبه إال السُّ

 .((قدري

رمحُة اهلل عىل سفيان الثوري، لقد نطق باحلكمة فصدق، وقال )) :َعِقَبه  رمحه اهلل  وقال اإلمام ابن بطة     

نة، وما ُتوجبه احلكمة، ويدركه الِعيان، ويعرفه أهل ا عز   لبصرية والبيان، قال اهللبعلٍم فوافق الكتاب والسُّ

 اهـ .(( {يأهيا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال وّدوا ما عنتُّم} :  وجل

: يقول-ابن عياض اإلمام: يعني-سمعُت الفضيل)) :ثبت عن عبد الصمد بن يزيد أنه قال :ثامنًا     

األرواح جنوده جمنَّدة، فام تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، وال ُيمكن أن يكون صاحب ُسنة 

 ((.ياميلء صاحب بدعة إال ِمن النفاق

(( اعتقاد أهل السنة)) ، والاللكائي يف(787أو 728)(( اإلبانة الكربى)) أخرجه ابن بطة يف

 (.266و269)

 اهـ.((فإنَّا نرى ذلك عياًنا  رمحُة اهلل عليه  َصَدق الفضيل)) :َعِقبَه  رمحه اهلل  وقال اإلمام ابن بطة

 :عن األصمعي أنه قال (722)(( اإلبانة الكربى)) يف كتابه  رمحه اهلل  أخرج اإلمام ابن بطة :تاسًعا     

 .((إذا تالمحت بالقلوب النسبة تواصلت باألبدان الصحبة: سمعُت بعض فقهاء اَلدينة يقول))

نة)) :عقبه  رمحه اهلل  وقال اإلمام ابن بطة  اهـ .((وهبذا جاءت السُّ

      

حماولته رصف الكالم عن أشخاِص َمْن ليُسوا عىل منهج السلف الصالح وأحزاهبم  :الطريق الثاين

لف الصالح يف اَلجالس أو  ومجاعاهتم وتنظيامهتم إىل غريه؛ وذلك حني ُيذكرون بالبدعة واَلخالفة لِسبيل السَّ

 .يف اَلقابالت عرب اإلذاعات والفضائيات، أو يف الدروس واَلحارضات والفتاوى

 :عن عقبة بن علقمة أنه قال( 9/95)(( تاريخ دمشق)) يف كتابه  رمحه اهلل  اكرخرج ابن عسوقد أ     

نة وُيالطهم : كنُت عند أرطأة بن اَلنذر، فقال بعُض أهل اَلجلس)) ُجل ُُيالس أهل السُّ ما تقولون يف الرَّ
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هو منهم، ال ُيلبِّس عليكم : أرطأةيقول : َدُعونا ِمن ِذكرهم، ال تذكروهم؟ قال: فإذا ُذكر أهل البدع قال

-وكان كشاًفا هلذه األشياء إذا بلغته-فقدمت عىل األوزاعي: فأنكرُت ذلك من قول أرطأة، قال: قال. أمره

 .((َصَدق أرطأة، والقول ما قال؛ هذا ينَهى عن ِذكرهم، ومتى ُُيَذُروا إذا مل ُيشاد بذكرهم: فقال

      

اصهم وأحزاهبم، ومجاعاهتم وتنظيامهتم، والضيق واحلرج إذا ُذكروا بيشء االحتامء ألشخ :الطريق الثالث

 .ُيدشهم وُيبنيِّ خمالفتهم للحقِّ وسبيل السلف الصالح

سمعُت أبا بكر بن عياش وقال له )) :أنه قال  رمحه اهلل  ثبت عن أيب السكني زكريا بن حييىفقد      

ني؟ قال: َرجل    .((إذا ُذكرت األهواء مل يتعصب ليشء منها الذي: يا أبا بكر َمن السُّ

، والاللكائي يف (2559 :رقم 5/255أو  ،2992 :رقم 7/289)(( الرشيعة)) أخرجه اآلجري يف كتابه

نة)) كتابه  (.58)(( اعتقاد أهل السه

 

الزمنية، التلون والتغري والتقلب يف األحوال واألحكام واالعتقادات عىل حسب اَلرحلة  :الطريق الرابع     

واألشخاص واألحزاب والنفوس واألهواء؛ ال عىل حسب الدليل القاطع، واحلجة الواضحة، والربهان 

 .الساطع الظاهر، والعلم بعد اجلهل

ر عنه، ويطعن عليه، فيقول :فباألمس      ر من فالن، وُينفن نة، وال يسري : كان حُيذن إنه منحرف، وخمالف للسه

ة السلف الصالح ر كذا عىل جادَّ ، ودخل يف ِسلك أهل األهواء، فقد وقع يف كذا وكذا من الضالل، وقرَّ

وكذا من البدع، ودافع عن فالن وفالن من املبتدعة، وأثنى عىل فرقة كذا وكذا من أهل األهواء، وهو 

 .يعرف حاهلم، وُنصح فلم يرجع

ليمة،  هو أخونا وِمنَّا ومعنا وصاحبنا وحبيبنا،: يقول عنه :واليوم      ة السَّ وعىل املنهج الصحيح، واجلادَّ

لف الصالح  !وطريقة السَّ
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نة؟ أو تاب ِمن ثنائه عىل بعض فرق       بيل والسه ولكن هل تراجع فالٌن عن ضالالته وانحرافاته عن السَّ

؟ كًم قال اهللأهل األهواء؟ أو اسَتغفر من دفعه ودفاعه عن بعض أهل البدع واألهواء، وأ عز   صلح وبنيَّ

 .{إال الذين تابوا وأصلحوا وبّينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم} :  وجل

 ه عن هذه األمور، ويف هذا الباب؟وهل َسَكت وترك اخلوض وأمسك لسان     

ال، ال يشء وقع من ذلك؛ بل كل يوم هو يف ازدياد من االنحراف وتوسع، وال تزال خمالفاته يف ظهور      

 .واشتهار، وأمره َيبنِي أكثر من ذي قبل، وحاله يف نزول ونقص وُسفول

كان يقول عن املظاهرات واملسريات واالعتصامات واالحتجاجات هي من املحرمات، ومن  :باألمس     

ويذكر أقوال  هدي الضالني، وَسنَن الكافرين، ومن اخلروج عىل الوالة، ويدلنل بالنصوص الرشعية وحيتج،

أهل العلم يف حتريمها، ويعدد أرضارها ومفاسدها وعواقبها، وربًم صنف فيها رسالة مستقلة، ينرشها 

 .ويوزعها عىل رجاالت الدولة ومسئوليها، ويدخل هبا عليهم

األمر، وبال  قد تكون من اجلهاد يف سبيل اهلل، أو جائزة يف بلٍد دون بلد، أو ُتباح إذا َأِذَن هبا ويل :واليوم     

 .دليل يذكره، وال حجة يروُّيا، وال برهان يطرحه

كان الزجر والتشديد والتغليظ يف اخلروج عىل والة األمر، وِذكر أدلة حتريمه من نصوص  :باألمس     

رشعية وإمجاعات حمكية، وتعديد آثاره املرة عرب التاريخ، ونقل كالم السلف املاضني واألئمة املعارصين يف 

عنه، والتحذير منه، وتبيني أنه من سنن اخلوارج وإخواهنم من أهل األهواء والبدع؛ بل قد يكون له النهي 

 .فيه ُمَصنَّف ومقال ومطوية وبحث يدخل به عىل قادة الدولة وكبارها

، وتربير للمخالف، وإجياد للمعاذير، ووقوف يف صفن  :واليوم      َخْزٌن للسان، وإحجاٌم عن ذكر احلقن

ة، املخ نة، وتعاضد مع امليدان ال األدلة، ووقوف مع اإلعالم ال احلجَّ احة ال السه الف ال النص، وسري مع السَّ

ن وقعها وُينميه بِذكر األثرة واجلور والتقصري  بل قد ُيذكي هلب املعركة، ويزيد من إشعاهلا واشتعاهلا، وُيَسمن

 .احلاصل عىل الناس من الوالة ونواهبم وعًمهلم

نة الواجبة جمانبة الفتن، وكّف اللسان واليد عن اخلوض واملشاركة فيها، والبعد عن  :األمسب      كانت السه

نة  ُل بالسه أهلها ودعاهتا وأماكنها وجتمعاهتا، وال خري يف فتنٍة، والسعيد من ُجننب الفتن، وحيتجه لذلك ويدلن

 .أهل السنة واحلديث من أهل زمانهواإلمجاع، وينقل كالم السلف الصالح، ويطنب بأقوال أئمة 
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ي ويمدح، أو يذكر مآثرهم ويشيد، أو حيثه عىل املشاركة  :واليوم      يبارك للداخلني فيها ويثني، أو يزكن

ب، أو جيمعها كلها وأكثر؛ بل قد ُيرج بنفسه ليكون أقوى يف التأثري، وأبني يف االقتداء، وأظهر يف  وُيرغن

 .القيادةالصدارة، وأضمن للشهرة و

كان التقارب مع أهل األهواء والبدع، ومجوع أهل األديان املخالفة لإلسالم، وأصحاب  :باألمس     

نة،  املذاهب اللربالية والعلًمنية والقومية والشيوعية حرام وضالل، ومنكر وفجور، ومصادم للقرآن والسه

ه ومن الركون إىل الضالني والفاسقني والكافرين، وهدم للعقيدة وا نة، وكلًمت ظاهرة مشتهرة يف ذمن لسه

ه  .وقبحه، وتبيني حرمته وجرمه، وقد يزيد فيلقي حمارضًة أو خطبًة أو يؤلنف كتاًبا يف نقضه وردن

ين واسٌع رحب -أو باألصح مصلحُة احلزب واجلًمعة والنفس-مصلحُة الوطن :واليوم      تقتيض، والدن

هتم وبدعهم وأدياهنم، والرشيعة تكفل حرية اجلميع يف يسع اجلميع بمذاهبهم ومشارهبم ومعتقدا

 .معتقداهتم وأقواهلم وأفعاهلم، وتساوي بينهم، والقواسم املشرتكة أكثر من املتقاطعة

لف وطريقهم، وُيلحق بمن أثنى  :باألمس      كان الذي ُيثني عىل أهل البدع واألهواء ليس عىل سبيل السَّ

لف  عليهم، وحُيكم له بحكمهم، ر منه وحُيَْذر، وعىل هذا سار السَّ ر عنه، وحُيَذن وُيذم وُيقدح فيه مثُلهم، وُينَفن

 .الصالح، وهبذا حكموا وتعاملوا

ال زال ِمنَّا ومعنا ومثلنا، ال زال عىل املنهج والطريق يسري، ال زال ُسننـيًّا سلفيًّا، َمن ِمنَّا ال َزلة له  :واليوم     

 .وال هفوة وال خطأ

 !فسبحان اهلل     

لك؟      ك وبدَّ  !ما الذي غريَّ

 ! وكيف انقلبت وانسلخت؟     

 !ولِـَم حتولت وابتعدت؟     

 أين النصوص الرشعية التي كنَت تذُكُرها؟     

 أين اإلمجاعات التي كنَت ُتوردها؟     
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ُن هبا؟       أين أقوال السلف التي كنَت تتزيَّ

ى هبا، وتتكئ عليها؟ أين الفتاوى التي كنت       تتقوَّ

 أين احلجج والرباهني التي كنت جتمعها؟     

لقد ذهبت أدراج الرياح، وطارت يف سويعات وحلظات، وتالشت حني هبَّت عواصف التغيري،      

وُأخفيت حني َأِزفت بوادر وصول اجلًمعة، واحلزب، والتنظيم، والرفاق، واألخالء، والنظراء، والقريبني 

 .ة احلكم، والرتبع عىل العرش، وإدارة الدولةإىل ُسدَّ 

 .لقد هدمتها االنتًمءات واملذاهب واألحزاب واجلًمعات، لقد أفسدهتا الشهرة والسمعة والظهور     

 .لقد جرفها إغراق مجعيات مجع األموال، وتدفهق الدرهم والدينار، وتواصل العطاء واإلمداد     

ادق املصدوقصاوهذا َبليٌة ورشٌّ عىل       ما ِذئَباِن جائعاِن )) :  صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  حبه، كًم قال الصَّ

ا ِمن ِحرِص ا  ((.َلرِء عىل اَلاِل والرشِف لِدينهُأرِسال يِف َغنٍَم بَِأفَسَد هَلَ

 .هذا حديٌث حسن صحيح :، وقال الرتمذي(2846)، والرتمذي (2846، 95497)أخرجه أمحد 

 .حديٌث حسن :واأللباين، وقال البغويوصححه ابن حبان 

 :فإىل هذا، وإىل َمن َخِفي عليه حاله والتبس، أقول     

      

أن تعرَف ما كنَت : إَن الضاللَة حقَّ الضاللة)) :أنه قال  ريض اهلل عنه  قد ثبت عن حذيفة بن اليًمن

َن يِف ِديِن اهلل فإن ِدين اهلل واحدٌ  ،وتنكَر ما كنت تعرف، تنكرُ   ((.وإياَك والتلوه

، (925)، والاللكائي (549، 544، 546، 25)(( اإلبانة)) ، وابن بطة يف(25757) أخرجه عبد الرزاق

نن)) ، والبيهقي يف(626) ((ذمن الكالم)) واهلروي يف (( األسًمء والصفات)) ، ويف(95/72)(( السه

(264). 
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  خرجنا مع أيب مسعود األنصاري)) :أنه قال  رمحه اهلل  عن أيب الشعثاء( 9575)احلاكم رج وأخ     

د عليكم: فقال. اعَهد إلينا: فقلنا له  رِض اهلل عنه ،   صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  بتقوى اهلل، ولزوم مجاعة حممَّ

د عىل ضاللة، وإن ِدين اهلل  واحد، وإياكم والتلون يف دين اهلل، وعليكم فإن اهلل تعاىل لن ُيمع مجاعة حممَّ

 .((بتقوى اهلل، واصرِبوا حتى يسَتيَح َبرٌّ وُيسَتاح ِمن فاجر

 .، ووافقه الذهبي اهـ .هذا حديٌث صحيٌح عىل رشط مسلم، ومل ُيرجاه: وقال عقبه

َن يف )) :أنه قال  رمحه اهلل  وثبت عن إبراهيم النخعي      ينكانوا يكرُهوَن التلوه  .((الدن

 ، وأبو نعيم يف(648)(( الصمت)) ، وابن أيب الدنيا يف(548)(( اإلبانة الكربى)) أخرجه ابن بطة يف

 (.9449)(( جامع بيان العلم وفضله)) ، وابن عبد الرب يف(7/288)(( احللية))

ين من شكن القلوب يف اهلل)) :وقال أيًضا  .((َكاُنوا َيَرْوَن التلوَن يف الدن

 (.595)(( اإلبانة الكربى)) ابن بطة يفأخرجه 

 

أال وإنَّ هذا الصنف اَلرضُّ بنفسه وبالناس، واَلنِقُص إليامنه وإيامن الناس، أكثر ما َيتََجىلَّ حاُله، وينكشُف      

 يف أزمنِة الفتن، ووقِت اهلرج واملرج، وحني التنافس عىل الشعبية العاملية، :لغالِب الناس، ويظهُر بوضوح

وحال التنافس عىل املناصب الدينية العالية، واملجالس النيابية أو الربملانية أو الشعبية، وعند الُقرب من 

 .الوصول إىل ُسدة احلكم، ووالية أمر الناس، وإدارة شئون البالد والعباد

 

 

 . سّدده اهلل  عبد القادر بن حممد بن عبد الرمحن اجلنيد : وكتبه


