
 
 

 

 

  

 اِءَحِياهَل ُفِحَس

 ِةَياِعالدَّ يِِّلَخِدَناِل يٍعِبَر ِبُتُك ِنِم يِزِذِحللتَّ

 اِءَجِرى اإِلَلِإ

 

 :فطيلة الشيخ يُفِلِأَت

 ٍدنََّحُم ِنِب اهلِلِدِبَع ِنِب يِِّسِوَف ِنَنِحالزَِّدِبي َعِبَأ

 يِِّزَثاأَل يِِّدِيَناحُل
 ومعى:

 العلنية واإلفتاءفتوى اللحنة الدائنة للبحوث 

 يف

 التحذيز من كتب ربيع املدخلي الداعية لإلرجاء

 اهليحاء: هي احلزب.  

 (.848))الزائد(( )ص

 سلسلت

 النصيحت الذهبيت

 للعودة إىل السلفيت
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 فتوى صدرت من

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 باململكة العربية السعودية

 هٖ٘ٗٔ/ٚ/ٕٓبتاريخ 
 يف

 التحذير من كتب ربيع املدخلي
 الداعية إىل اإلرجاء!
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 بسه اهلل الزمحن الزحيه

 عدوان على الظاملنيالو

 املقدمة
 

احلمد هلل معز من أطاعو واتَّقاه، وخاذل من خالف أمره وعصاه، والصبلة 
وأصحابو، ومن سار على  والسبلم على عبده، ورسولو نبيِّنا حممد بن عبدهللا، وعلى آلو

 اه.هنجو واقتف
 أما بعد،

هرت يف اآلونة األخَتة فكرة اإلرجاء بشكل خميف، وانربى لًتوجيها ربيع ظفقد 
 يف العامل اإلسبلمي، حيث يعتمدون على يف كتب، ومقاالت، وصوتيات وأتباعو

؛ دما سبب (ٔ)نقوالت حمرفة من كبلم أئمة السنةو  تأويبلت باطلة ألدلة الكتاب، والسنة،
حيث حياول ىؤالء الذين ينشرون ىذه الفكرة  ارتباكًا عند الناس يف ))مسمى اإلديان((،

مَّى اإلديان!، ويرون ذماة من ترك مجيَع األعمال!، سَ اإلرجائية أن خُيرجوا العمَل عن مُ 
 .؛ أي إذا قال: ))ال إلو إال هللا((!وأن عمل القلب يكفي يف اإلسبلم

وادلعصية!، وىذا ُيسهِّل على الناس الوقوع يف الكفر!، والشرك!، والبدعة!، قلُت: 
مل وا أن اإلديان متحقِّق ذلم!، ولو إذا علم ؛والردة؛ ومجيع أنواع ادلنكرات الباطنة والظاىرة

يؤدوا الواجبات، وجيتنبوا احملرمات، ولو مل يعملوا بشرائع الدين بناء على ىذا ادلذىب 
 (ٕ)الباطل!.

                                                 
 (ٖ٘و ٕ٘( وانظر: ))ربرمي النظر يف كتب الكبلم(( البن قدامة )صٔ)
د الصبلة، والزكاة، والصيام، واحلج، ومجيع األعمال يف الدين حيكم بإسبلمو ما دام ( فادلرجئة ىؤالء ىم الذين يقولون لو ترك العبٕ)

 يصدق بـــ ال إلو إال هللا بقلبو!.
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بلمية، وأمور وال شك أن ىذا ادلذىب اخلبيث لو خطورتو على اجملتمعات اإلسقلُت: 
العقيدة، والعبادة، لذلك اىتم أئمة اإلسبلم قدديًا وحديثًا ببيان بطبلن مذىب ادلرجئة، 
والرد عليهم، وجعلوا ذلذه ادلسألة اإلرجائية بابًا خاصًا يف كتب العقائد، بل ألفوا فيها 

بة، ، وآثار الصحالنقض افًتاء ادلرجئة على كتاب هللا، وسنة رسولو  مؤلفات مستقلة،
 .، وهللا ادلستعان(ٔ)وأقوال العلماء

 (:٘٘٘ص ٚقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو هللا يف ))الفتاوى(( )ج 
ديَانِ ) َواَل َرْيَب َأنَّ قـَْوذَلُْم ، َوالسََّلُف اْشَتدَّ َنِكَتُُىْم َعَلى اْلُمْرِجَئِة َلمَّا َأْخَرُجوا اْلَعَمَل ِمْن اإْلِ

طَأِ بَِتَساِوي إديَاِن النَّ  َواَل يف  ،َبْل اَل يـََتَساَوى النَّاُس يف التَّْصِديقِ  ،اِس ِمْن أَْفَحِش اخلَْ
ْشَيةِ  ،احلُْبِّ   (. اىـَبْل يـَتَـَفاَضُلوَن ِمْن ُوُجوٍه َكِثَتَة ،َواَل يف اْلِعْلمِ  ،َواَل يف اخلَْ

ْد َوقَ ) (:ٛٔٔص ٚوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو هللا يف ))الفتاوى(( )ج 
َوالتَّاِبِعَُت  ،َوأَقْـَواِل الصََّحابَةِ  ،َوالسُّنَّةِ  ،َعَدَلْت اْلُمْرِجَئُة يف َىَذا اأْلَْصِل َعْن بـََياِن اْلِكَتابِ 

َوَعَلى َما تََأوَُّلوُه ِبَفْهِمِهْم اللَُّغَة، َوَىِذِه َطرِيَقُة َأْىِل  ،َواْعَتَمُدوا َعَلى َرْأِيِهمْ  ،ذَلُْم بِِإْحَسانِ 
 (. اىـْلِبدَعا

                                                 

لذلك رمذر من اجلدال يف أصول الدين؛ دلا يًتتب على ذلك من احملاذير العظيمة، ونوصي بالرجوع يف  (ٔ)
الدين، ادلبنية على الكتاب، والسنة، وأقوال السلف،  مسائل اإلديان، وغَتىا إىل كتب السلف الصاحل، وأئمة

ورمذِّر من الرجوع إىل الكتب ادلخالفة العتقاد أىل السنة واجلماعة، وإىل الكتب احلديثة الصادرة عن أناس 
 متعادلُت، مل يأخذوا العلم عن أىلو، ومصادره األصلية!، اللهم سلِّم سلِّم.

وبعض الكتب الداعية إليو((، فتاوى صدرت من اللجنة الدائمة وانظر: ))التحذير من اإلرجاء،      
 (.ٕٙو ٖٕو ٕٔو ٜٔو ٙٔو ٘ٔو ٚللبحوث العلمية واإلفتاء؛ بادلملكة العربية السعودية )ص



 ِة ِإَلى اإِلِرَجاِءِبيٍع اِلَنِدَخِليِّ الدَّاِعَيَسِحُف اهَلِيَحاِء للتَِّحِذيِز ِمِن ُكُتِب َر 

  
7 
6 

َبْل  ) (:ٕٚٛص ٚوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو هللا يف ))الفتاوى(( )ج
ديَانِ  ،ُكلُّ َمْن تََأمََّل َما تـَُقولُُو اخْلََوارِجُ  َعِلَم بِااِلْضِطَراِر أَنَُّو خُمَاِلٌف  ،َواْلُمْرِجَئُة يف َمْعٌَت اإْلِ

 (. اىـ لِلرَُّسولِ 
يف أوساط الشباب ادلسكُت منذ أن ظهر ))اإلرجاء((، التفرق  دولقد سا قلُت:

وظهرت ))ادلرجئة اخلامسة((، حىت ظهر اخللط بُت التعاليم الصحيحة، وبُت التعاليم 
 القبيحة.

الظبلم ذلدم السنة، والكيد  وانربى ادلندسون يف ))فرقة ادلرجئة(( يعملون فيها يف
كبلم يف ))شبكة سحاب!((، !، ربت شعار نصرة السنة وأىلها!؛ بعلم الهاألىل

 نة!(( وغَتىا.يو))شبكة اآلجري!((، و))شبكة الب
وافتنت بذلك الشباب ادلسكُت حىت اعتقدوا العصمة يف منهجهم من  قلُت:

، وغاب عنهم بسبب يف مجعهم لكتب ربيع املدخلي (ٔ)كما صرحوا بذلكالزلل؛ 
إمنا تكون يف   نانبيُّ أن العصمة اليت ضمنها لنا  (ٕ)وتعصبهم ذلذه الكتب ،جهلهم

 الكتاب، والسنة دون غَتمها، ومل يضمنها بكتب ))ادلرجئة العصرية((!.
 ٕ(( )جقىقال العالمة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان حفظو هللا يف ))املنت

)على اإلنسان أواًل أن يعرف احلق، ويعرف الدين الصحيح، ويتضلع بالعلم  (:ٖٚٓص
 ادلخالفة ليحذر منها ولَتد عليها. ءلى األشياالنافع، مث بعد ذلك يطلع ع

                                                 

 وىذا بلسان حاذلم (ٔ)
ومل نر نقدًا إىل اآلن لكتب ربيع على ما فيها من زبرصات، وضبلالت، ونظريات يف دين هللا تعاىل،  (ٕ)

 الء بذلك قد اتصفوا باالهنزامية النفسية أمام ادلداخلة!، اللهم غفراً. وىؤ 
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فهذا ال ، (ٔ)أما إنسان جاىل، وثقافتو ضعيفة، وحصيلتو يف العلوم الشرعية قليلة
ألنو ردبا تنطلي عليو، وتؤثر على عقيدتو، وىو ال  ،(ٕ)جيوز لو أن يقرأ الكتب الباطلة

فبل بد أن يكون عنده أوالً يدري، ألنو ال يعرف العلم الذي دييز بو بُت احلق والباطل، 
 حصيلة من العلم النافع الذي يعلم بو احلق من الباطل، حينذاك ال بأس أن يطلع(. اىـ

 (:ٕٓٔص ٔقال اإلمام ابن مفلح رمحو هللا يف ))اآلداب الشرعية(( )جو 
َماُم  مث قال: َهة،َواْلُوُقوع يف الشَّكِّ َوالشُّبْـ  ،َوحَيُْرم النََّظر ِفيَما خُيَْشى ِمْنُو الضَّبَلل) َوَنصَّ اإْلِ

َعَلى اْلَمْنع ِمْن النََّظر يف ُكُتِب َأْىِل اْلَكاَلم َواْلِبدَع اْلُمِضلَّة َوِقَراَءِِتَا َأْْحَُد َرِْحَُو اَّللَُّ 
 . اىـ!(َوِرَوايَِتَها

ونظرًا لتفاوت الناس يف اإلدراك، وادلعرفة، والتمييز؛ فهناك فئة من اجملتمع ال 
ع أن سبيز بُت الغث والسمُت، والصحيح والسقيم، ونتيجة الختبلط احلابل تستطي

رأيت نصحًا لؤلمة، وتعاونًا على الرب والتقوى أن خيرج ىذا ، بالنابل يف عامل الكتب
ربيع ادلدخلي دلا ربتوي من ضبلالت وربريفات يف أصول  (ٖ)الكتاب للحذر من كتب

 بكل يسر وسهولة. ذلك الدين، فتعرف

                                                 

كــ))السحايب الربيعي(( ىذا؛ مل يقرأ يف الكتب الشرعية بعلم، فانطلى عليو ما يف كتب ربيع من ضبلالت فتأثر هبا   (ٔ)
 بسبب جهلو، فهلك، والعياذ باهلل. 

من الدَّجل، فهو دّجاٌل من الّدجاجلة اْختَـَلَق ما ذُِكَر فيها من اإلرجاء،  كــ))كتب ربيع ادلدخلي الباطلة(( دلا فيها  (ٕ)
 وغَته، وهللا ادلستعان.

 فهي غَت معتمدة يف الدين، ألهنا اشتملت على أشياء سقيمة للغاية، اللهم سلم سلم.  قلُت: (ٖ)
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أن تكون مكتبتك خالية من الكتب اليت فيها شّر، أيها ادلسلم فاحرص  :قلتُ 
والكتب اليت تضيع وقتك، واحرص على مجع الكتب اليت فيها خَت حىت تنتفع هبا يف 

    (ٔ)الدنيا واآلخرة.
على مدار السنة اهنت  -حبمد هلل وتوفيقو-وىذه الردود األثرية  أقول: وأخرياً 
كانو، وقطعت لسانو، ، واعلنت فضيحتو، ونقضت أر (ٕ)ووكسرت قلم ،ادلدخلي ىذا

وإذاللو وال كرامة إىل أن ديوت؛ نعم: َلمَّا كاَن  ،لداين والقاصي بالطعن فيول وَشرَّعت
 الن.ذْ ىذا حالُُو!، نعوذ باهلل من اخلِ 

ُمْستَـَغاث، َوَعَلْيَك اللَُّهمَّ فـََلَك احَلْمُد، وِإلَْيَك اْلُمْشَتَكى، َوأَْنَت اْلُمْستَـَعاُن، َوِبَك الْ 
 اْلتُّْكبَلن، وال َحْوَل َواَل قـُوَّة إالَّ ِبَك، َوأَْنَت َحْسبُـَنا َونِْعَم اْلوَِكيِل.

 كتبى                                                        

 أبو عبدالزمحن فوسي األثزي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

نحرفة؛ فإهنا سم زعاف، وىي وكن على حذر شديد من كتب أىل البدع والضبلل، وأصحاب ادلنهاج ادل قلُت: (ٔ)
 سبرض القلوب، وتصد عن احلق، وهللا ادلستعان.  

 إال ما كان يف االحتضار، نعوذ باهلل من اذلبلك على غَت السنة!. (ٕ)
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 بسه هلل الزمحن الزحيه

 زِتالسِّ نسأل اهلَل

 ؛ر منواذِّ، وَحّيِلَخِدَناِل يٍعِبَر ِبُتُك ِنر ِمَذاِح

 الٍتوضاَل ٍعَدِب تُبوا ُكفإنَّ 

 

 لَ ئِ سُ و  ؛ةَ عَ رْ ا زُ بَ أَ  تُ هدْ شَ ) (:ٖٕٚقاَل البَ ْرَذِعيُّ رمحو هللا يف ))ُسُؤاالتِو(( )ص
تب، ىذه  لكُ ا وىذهِ  كاَ إيَّ ): ائلِ للسَّ  فقلتُ  ،؟تبوِ ، وكُ (ٕ)((محاسِب الْ  (ٔ)احلارثِ )) :نِ عَ 
لو: يف  قيلَ  تبِ الكُ  عن ىذهِ  غٍتما يُ  فيوِ  دُ ك ذبَِ ، فإنَّ باألثرِ  ، عليكَ بلالتٍ وضَ  بدعٍ  تبُ كُ 

ََ ربْ عِ  هللاِ  تابِ ن لو يف كِ مل يكُ  نْ مَ : ة، قالَ ربْ عِ  تبِ الكُ  ىذهِ   تبِ لو يف ىذه الكُ  ة، فلي
ٍَ  بنَ  مالكَ  ة، بلغكم أنَّ ربْ عِ  وا فُ نـَّ صَ  ُتَ تقدمِ مُ الْ  ، واألئمةَ اعيَّ زَ وْ ، واألَ وريَّ الثَّ  فيانَ ، وسُ أن

 اونَ تُ أَ فَ  العلمِ  أىلَ  وافُ خالَ  قومٌ  األشياء، ىؤالءِ  ، وىذهِ اوسِ ، والوسَ طراتِ يف اخلَ  تبىذه الكُ 

                                                 

ؤاالت(( )ص قلُت: (ٔ) اذَُكوِنِّ أحد ٕٙٚقاَل أَبُو زُْرعَة رمحو هللا يف ))السُّ ( عن ُسليماَن الشَّ
ابني:   !(.ًتالسِّ  نسأل هللاَ  ،لو مَ تِ خُ  شيءٍ  :بأيِّ  احة،صَ سان، والفَ اللِّ  ذاكَ )الَكذَّ

، وىو دمَّن َضلَّ سعيهُ حاسبِّ الىو ابُن َأَسٍد البغداديِّ اْلم احلارثُ  (ٕ) م يف احلياِة الدُّنيا ُتويف سنة: صُّويفِّ
 .ىـ )ثبلث وأربعُت ومئتُت(

َت(( للذََّىِبُّ )ج       (.ٕٔٔص ٕٔانظر: ))السِّ
 إالَّ  فةُ ما اآل َصفوان، بنِ  همجَ  حوادث كبلمِ  :ٍتعْ يَـ  ،البلية)حارٌث أصُل  قاَل اإلماُم أمحُد رمحو هللا:     

 !(.حارثٌ 
 (.  ٜٜانظر: ))حبر الدَّم(( البن عبداذلادي )ص     
     : يف ذلك، وما َأسرُع ربيٌع أصُل البلية يف َنشرِه اإلرجاِء اخلبيِث، وىو اآلفُة  قاَل أبو عبدالرمحن األثريُّ

 النَّاُس إىل الِبدَِع، نَعوُذ باهلِل ِمَن اخِلْذالن.
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 قيقِ شَ بِ  ، ومرةً (ٕ)األصمِ  اتِ ومرة حب ،(ٔ)يليبِ دَّ حيم الالرَّ  بعبدِ  ، ومرةً بّ اسِ حَ مَ الْ  باحلارثِ  مرةً 
 (ٗ).(عِ دَ إىل البِ  اسُ النَّ  رعُ سْ ما أَ قال:  ، مُثَّ (ٖ)يّ خِ لْ البَـ 

 ويؤيد ما سلف من الكالم:
اَل يَْأِت ِإالَّ  اْْلََياءَ  )إنَّ :  هللاِ  ولُ سُ رَ  الَ : قَ الَ قَ   ُحَصنْيٍ  ِعْمَراَن ْبنِ عن ( ٔ

ُر ْبُن َكْعٍب:  وُ لَ  الَ قَ : ف َ قَالَ  (.ِبَرْيٍ  ِإنَّ ِمَن اْلََياِء َوقَارًا،  َمِة:ْكُتوٌب يف اْلِْكْ ِإنَُّو مَ )ُبَشي ْ
: نْيٍ صَ حُ  بنُ  ِعْمَرانُ  وُ لَ  فَ َقالَ  (،!، َوِإنَّ ِمْنُو َعْجًزاِإنَّ ِمْنُو َضْعًفا اْلََياِء َسِكيَنةً َوِإنَّ ِمَن 

ُثَك َعْن َرُسوِل هللِا ) ُثِِن َعْن ُصُحِفكَ  ،ُأَحدِّ  (.!َوُُتَدِّ
ُثَك َعنْ : )ةٍ ايَ وَ  رِ يف وَ   -اءِ باآلرَ  :ِِن عْ ي َ – !َوََتِيَئِِن بِاْلَمَعارِيضِ  ،َرُسوِل هللِا  ُأَحدِّ

ُثَك ِبَِديٍث َما َعَرفْ ُتكَ  اَل   (.ُأَحدِّ
ثُُو َعْن َرُسوِل اَّللَِّ ) :ةٍ ايَ وَ  رِ يف وَ  ُثِِن َعِن اْلُكُتبِ  ،َيْسَمُعِِن ُأَحدِّ اَل  ؛َوُُيَدِّ

ُثُكُم اْليَ ْوَم َحِديثًا  (.ُأَحدِّ
 (٘).(ةِ يثَ بِ الَ  كَ بِ تُ كُ   نْ  عَ ِِن ثُ دِّ ُتَُ : )وَ ةٍ ايَ وَ  رِ يف وَ 

                                                 

 .يليبِ دَّ ال بن حيِت يمِ إليها عبد الرحِ  بَ سِ ونَ  ،امِ الشَّ  نَ ملة مِ رى الرَّ من قُ  يل وىي قريةٌ بِ دَ إىل  سبةُ ىذه النِّ  يّ يلِ بِ دَّ ال( ٔ)
          (. ٕٖ٘ص ٖ)اإلكمال(( البِن َماُكواَل )جو)(، ٖٗٔ، ٖٖٔص ٗانظر: ))األنساب(( للسَّمعاينِّ )ج     

 ، ُتويف سنة ))سبع وثبلثُت ومئتُت ىـ((.وان األصمنْ عِ  بنُ  حاتُ ( ٕ)
  (. ٕٔٗص ٛ(، و))تاريخ بغداد(( للخطيب )جٖٚص ٛانظر: ))ِحْلية األولياء(( لؤليب نعيم )ج     

 ، تويف سنة ))أربع وتسعُت ومئة ىــ((. صوفيوخ التَّ شُ  أحدُ  ،يُّ حِ لْ البَـ  يُّ دِ زْ إبراىيم األَ  يق بنُ قِ شَ ( ٖ)
 (. ٜٕٚص ٕانظر: ))ِميزان االعتدال(( للذََّىِبُّ )ج     

 ٛٔ(، وأورَدُه الذََّىِبُّ يف ))تاريخ اإلسبلم(( )جٕ٘ٔص ٛ( ىذا اخلرُب أخرجو أيضًا اخلطيُب يف ))تاريخ بـَْغداد(( )جٗ)
(، وابُن َحَجٍر يف ٖٔٗص ٔ))اْلِمَيزان((( )جيف (، و ٕٔٔص ٕٔالنُّببلء(( )ج))ِسََتِ أعبلم يف (، و ٜٕٓ، ٕٛٓص

 (.ٖٙٔ، ٖ٘ٔص ٕ))هتذيب التَّهذيب(( )ج
 .!، وحيدثونا بكتب ربيع اخلبيثة يف ))شبكة سحاب(( اخلبيثةوبسنة رسولو  ،رمدثهم بكتاب هللا تعاىل قلُت:( ٘)
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ُثَك َعْن  َناُه، َوقَاَل: َأاَل ُأرَاِن ُأَحدِّ َويف ِرَوايٍَة: )فَ َغِضَب ُعْمَراُن َحَّتَّ امْحَرَّتَا َعي ْ
 وتُ َعاِرُض ِفيِو!(. َرُسوِل هللِا 

(( (، ويف ))األدب ادلفردٓٓٔص ٚصحيحو(( )جأخرجو البخاري يف ))
 ٔ(، ومسلم يف ))صحيحو(( )جٖٓص ٗ(، ويف ))التاريخ الكبَت(( )جٖٔٗ)ص
 ٛٔ(، والطرباين يف ))ادلعجم الكبَت(( )جٕٚٗص ٗ(، وأْحد يف ))ادلسند(( )جٗٙص
(، والطيالسي يف ))ادلسند(( ٘ٛص ٔ(، ويف ))ادلعجم الصغَت(( )جٕٙٓص

 ٕيف ))احللية(( )ج (، وأبو نعيمٖٖٙص ٔ(، وابن منده يف ))اإلديان(( )جٗٔٔ)ص
(، والعسكري يف ٙٚص ٔ(، والقضاعي يف ))مسند الشهاب(( )جٕٔ٘ص

 ٖٔ(، والبيهقي يف ))شعب اإلديان(( )جٚص ٛ))تصحيفات احملدثُت(( )ج
(، ٜٔص ٖ(، واذلروي يف ))ذم الكبلم(( )جٖٔٔ(، ويف ))اآلداب(( )صٖٔٛص

(، ٘ٙص ٜيف ))ادلسند(( )ج(، والبزار ٚٔوابن أيب الدنيا يف ))مكارم األخبلق(( )ص
(، ٕ٘ٔص ٖ(، وأبو الشيخ يف ))طبقات احملدثُت(( )جٙٙوالروياين يف ))ادلسند(( )ص

(، واألصبهاين يف ٕ٘ٙص ٕ(، وىناد يف ))الزىد(( )جٖٕٔويف ))األمثال(( )ص
(، ووكيع ٕ٘٘ص ٔ(، وابن بطة يف ))اإلبانة الكربى(( )جٙٗص ٕ))الًتغيب(( )ج
(، وابن ٖٖ٘ص ٛ(، وابن أيب شيبة يف ))ادلصنف(( )جٕٓٚص ٕيف ))الزىد(( )ج

(، ويف ٜٜٔص ٔ(، واخلطيب يف ))اجلامع(( )جٖٙ٘ص ٜعبدالرب يف ))التمهيد(( )ج
(، واخلرائطي ٛٗٔص ٔ(، ويف ))الفقيو وادلتفقو(( )جٜٜٖص ٙ))تاريخ بغداد(( )ج

 (،ٕٜٛص ٕ(، وابن عدي يف ))الكامل(( )ج٘ٛص ٔيف ))مكارم األخبلق(( )ج
( ٚٗٔص ٘)سننو(( )ج(، وأبو داود يف )ٛٚٗص ٘وادلزي يف ))هتذيب الكمال(( )ج

 .بو  ُحَصُْتٍ  ِعْمَراَن ْبنِ عن من عدة طرق 
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وعليو فإنو مىت ظهر النص من الكتاب والسنة وجب ترك مجيع الكتب  قلُت:
اية مسلم بقولو يف رو  ؛رضي هللا عنو ُْتٍ صَ ران بن حُ مْ كما فعل عِ   ؛ادلصنفة، وتقدمي النص

ثُُو َعْن َرُسوِل اَّللَِّ ) (:ٗٙص ٔ)ج ُثِِن َعِن اْلُكُتبِ  ،َيْسَمُعِِن ُأَحدِّ  !!!(.َوُُيَدِّ
َرِضَي اَّللَُّ َعْنُو  َأَتى اْبَن َمْسُعودٍ ) اِنَّ دَ مْ ْلَْ َأنَّ َأبَا قُ رََّة ا َداِنِّ َعْن ُمرََّة اْْلَمْ و ( ٕ

امِ ِإّنِ قَ َرْأُت َىذَ  :فَ َقالَ  ،ِبِكَتابٍ  فَِإَذا ُىَو ِكَتاٌب ِمْن ُكُتِب َأْىِل  ،فََأْعَجَبِِن  ،ا بِالشَّ
َلُكْم بِاتَِّباِعِهُم اْلُكُتبِ  :فَ َقاَل َعْبُد اَّللَِّ  ،اْلِكَتابِ  َا َىَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ َوتَ رِْكِهْم ِكَتاَب  ،ِإَّنَّ

 .(ادِ دَ مِ الْ  ادَ َسوَ  بَِيِدِه حَّتَّ رََأْيتُ  َوَأَماثَوُ  ،فَ َوَضَعُو ِفيوِ  ،َوَماءٍ  ،َفَدَعا ِبَطْستٍ  ،اَّللَِّ 
نَِّة ََلْ  من َأوْ  ،ِمَن اْلُقْرآنِ  ا ِإنَُّو َلْو َكانَ : َأمَّ فَ َقاَل ُمرَّةٌ  الرَّاِوي؛ قَاَل ُحَصنْيٌ و  السُّ

 .ََيُْحُو، َوَلِكْن َكاَن ِمْن ُكُتِب َأْىِل اْلِكَتابِ 
 أثر صحيح

 ٔ(، والدارمي يف ))ادلسند(( )جٗٓٔص ٖأخرجو اذلروي يف ))ذم الكبلم(( )ج
( من طرق عن حصُت بن عبد الرْحن ٖ٘(، واخلطيب يف ))تقييد العلم(( )صٖٕٔص

 بو.اذلمدايّنِ عن ُمرَّة 
 وىذا سنده صحيح. قلُت:

ْعُت: َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ قَ ْيٍس اْلِكْنِديِّ  ْبنِ  وِ ر َعمْ  نْ عَ ( وَ ٖ  ، قَاَل: َسَِ
ُهَمارَ  اعَ )، قَاَل: ِضَي هللُا َعن ْ ، َويَ ْرَتِفَع الَعَملُ  نَ زَ ِة َأْن َيْظَهَر اْلَقْوُل، َويُْ ِمْن َأْشَراِط السَّ
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ُهْم قَاَل:  (ٔ)تُ ْقَرُأ اْلَمثَاِن اأْلَْشَراُر، َويُوَضَع اأْلَْخَياُر، وَ  َعَلْيِهْم، َفاَل يَِعيبُ َها َأَحٌد ِمن ْ
 يعِن: كتب املخالفني يف الدين.(. قَاَل: ُكلُّ ِكَتاٍب ِسَوى ِكَتاِب اَّللَِّ قُ ْلُت: َما اْلَمثَاِن؟ 

 حديث صحيح
(، ونعيم بن ْحاد يف ٘ٙٔص ٘ٔأخرجو ابن أيب شيبة يف ))ادلصنف(( )ج

(، والداين يف ))السنن ٛٗٔ(، وابن وضاح يف ))البدع(( )صٖٕٗص ٔ))الفنت(( )ج
، (٘ٔٗص ٜجيف ))شعب اإلديان(( ) (، والبيهقيٜٜٚص ٗالواردة يف الفنت(( )ج

 ٔ(، والطرباين يف ))مسند الشاميُت(( )جٗ٘٘ص ٗواحلاكم يف ))ادلستدرك(( )ج
، والدارمي يف (ٖٜ٘ص ٖٔ(، وابن عساكر يف ))تاريخ دمشق(( )جٕٚٙص

من عدة طرق  (ٕٔٛص ٗيف ))غريب احلديث(( )ج عبيد(، وأبو ٖٜٗ))ادلسند(( )
 عن عمرو بن قيَ بو.

 ذا سنده صحيح.وى قلُت:
 ألن مثلو ال يقال بالرأي. ،لكن لو حكم الرفع ؛وإن كان احلديث موقوفاً  قلُت:

قال العالمة الشيخ حممد ناصر الدين األلبان رمحو هللا يف ))الصحيحة(( 
ىذا احلديث من أعبلم نبوتو صلى هللا عليو وسلم، فقد ربقق كل ) (:٘ٚٚص ٙ)ج

  ؛وىي كل ما كتب سوى كتاب هللا (اةِ نَ ث ْ املَ )ما يتعلق بـخباصة منها ، و ما فيو من األنباء
 واآلثار السلفية، فكأن ادلقصود ،ما يتعلق بو من األحاديث النبوية، و الراوي كما فسره

اليت صرفتهم مع  -وعلى اْلزبيني-الكتب املذىبية املفروضة على املقلدين (اةِ نَ ث ْ )املَ بــ

                                                 

ىا، بل ىذه عيُت!، وال يوجد من يُغَتِّْ ي))الربيعية((، وال يعيبها أحد من الرب وتقرأ كتب ربيع اْلَمثْـَناة على رؤوس قلُت:( ٔ)
من أشراط الساعة!؛ نعوذ باهلل من  للشرع ، وىذه الكتب ادلخالفةيف ))شبكة سحاب(( تلى عليهمتُ  الكتب اْلَمثْـَناة

 اخلذالن.  
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كما ىو مشاىد اليوم   ؛صلى هللا عليو وسلمسنة رسولو ، و الزمن عن كتاب هللا تطاول
 واملتخرجني من كليات ،فيهم كثري من الدكاترة، و مجاىري املتمذىبنياألسف من  مع

.. !منهمء ويوجبونو على الناس حىت العلما ،ون بالتمذىبينُ يتدَّ  الشريعة، فإهنم مجيعاً 
أو  ،دون ما شك (اةِ نَ ث ْ )املَ ، فذلك ىو القرآن الكرمي تبعاً ، و فقد جعلوا ادلذىب أصبلً 

 . اىـ(ريب
( الكتب احلزبية الفكرية ادلفروضة اةِ نَ ثْـ مَ أو الْ  ،اين ثَ مَ وكذلك ادلقصود بــ)الْ  قلُت:

، وسنة رسولو صلى هللا تعاىل على احلزبيُت اليت صرفتهم مع تطاول الزمن عن كتاب هللا
أصبًل، والقرآن جعلوا احلزب،أو اجلمعية عليو وسلم كما ىو مشاىد اليوم... فقد 

ك   )كتب حسن البنا، والسنة النبوية تبعًا ... فهي كتب فكرية مضلة سياسية  ،الكرمي
وسيد قطب، وحممد سرور، وحسن الرتايب، وعبد هللا عزام، وعبدالرمحن عبد الالق، 
وعدنان عرعور، والغزايل، والقرضاوي، وحممد قطب، وسفر اْلوايل، وسلمان 

ي، وطارق السويدان، وعلي اْلليب، وعبدالعزيز الريس، العودة، وربيع املدخل
 هللا دبا يستحقون. بهمقاوغَتىم ع ،(ىيم الرحيليوإبرا

َفَسأَلت ) (:ٕٕٛص ٗوقال أبو عبيد رمحو هللا يف ))غريب اْلديث(( )ج
 ،َبارفـََقاَل: ِإن اأْلَحْ  ؛َمْثناةَوقرَأَىا َعن الْ  ،من أىل اْلعلم بالكتب اأُلَول قد عرفَها رجبلً 

فيهَما بَينهم على َما  ((كتاباً )) وضُعوا عليو السبلم والرىبان من بٍت ِإْسَرائِيل بعد ُموَسى
وا ِفيِو َما َأهنم أحلُّ  :َكأَنَُّو يـَْعٍِت   ،اةنَ ثْـ فَسمَّوه اْلمَ  ،َأَرادوا من غَت كتاب هللا تَبارك َوتـََعاىَل 

فَِبَهَذا عرفت تَْأِويل  ؛تَبارك َوتـََعاىَل  موا ِفيِو َما شاؤا على خبلف كتاب هللاوحرَّ  ،شاؤا
َا كره اأْلَْخذ َعن أىل اْلكتب لَذِلك اْلَمْعٌت ؛َحِديث َعْبد اَّللَّ ْبن َعْمرو  (. اىـأَنو ِإمنَّ

قال تعاىل: ) (:ٚٚوقال اإلمام ابن القيم رمحو هللا يف ))الرسالة التبوكية(( )ص
 َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنُو لِتُـْنِذَر ِبِو َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنَُت اتَِّبُعوا َما ِكَتاٌب أُْنزَِل ِإلَْيَك َفبل َيُكْن يف 
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أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِو َأْولَِياَء قَِليبًل َما َتذَكَُّرونَ 
فأمر سبحانو  ؛(ٔ)

واتباع  ،و إال اتباع ادلنزلعن اتباع غَته، فما ى ىوهن ؛ باتباع ما أنزل على رسولو
فإَّنا يتبع  ؛فكل من ال يتبع الوحي ،فانو مل جيعل بينهما واسطة ،أولياء من دونو

 . اىـ(وىذا حبمد هللا ظاىر ال خفاء بو ،واتبع أولياء من دون هللا ،الباطل
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو هللا يف ))رفع املالم عن األئمة األعالم(( 

الَِّذيَن ازبََُّذوا ، َواللُُّحوِق بَِأْىِل اْلِكَتابـَُْتِ  ،جَيُرُّ إىَل الضَّبَللِ  (ٕ)َىَذا التـَّْركُ وَ ) (:ٛٛ)ص
فَِإنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو  ،َأْحَباَرُىْم َوُرْىَبانـَُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرميََ 

 يَ ْعُبُدوُىْم، َوَلِكْن َأَحلُّوا َْلُْم اْْلََراَم، فَات َّبَ ُعوُىْم، َوَحرَُّموا َعَلْيِهْم اْلَْاَلَل، َلَْ )َوَسلََّم قَاَل: 
َويُ ْفِضي إىَل قُ ْبِح اْلَعاِقَبِة ، َويـُْفِضي إىَل طَاَعِة اْلَمْخُلوِق يف َمْعِصَيِة اخْلَاِلقِ  ،(ٖ)(فَات َّبَ ُعوُىمْ 

 (. اى َوُسوِء التَّْأِويلِ 
َفبَل بُدَّ ) (:ٜٛال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو هللا يف ))رفع املالم(( )صقو 

يِعوِ  َنا ِمْن َربَِّنا مجَِ  ،َواَل نُ ْؤِمَن بِبَ ْعِض اْلِكَتابِ  ،َأْن نـُْؤِمَن بِاْلِكَتاِب كلِّو، َونـَتَِّبَع َما أُْنزَِل إلَيـْ
نَِّة، َوتَ ْنِفَر َعْن قَ ُبوِل بَ ْعِضَها ِبََسِب  وال ،َوَنْكُفَر بِبَ ْعضِ  َتِلنَي قُ ُلوبُ َنا اِلتَِّباِع بَ ْعِض السُّ

َراِط اْلُمْسَتِقيِم، إىَل ِصَراِط اْلَمغْ  اْلَعاَداِت َواأْلَْىَواِء، ُضوِب َعَلْيِهْم فَِإنَّ َىَذا ُخُروٌج َعْن الصِّ
 (. اىـَوالضَّالُِّتَ 

                                                 

  [.ٖ-ٕ-ٔ( سورة األعراف آية ]ٔ)
 ب أحاديث رسول هللا صلى هللا عليو وسلم.والعمل دبوج ،( يعٍت: ترك القولٕ)
  حديث حسن.( ٖ)

(، ٙٔٔص ٓٔ(، والبيهقي يف ))السنن الكربى(( )جٕٚٛص ٘أخرجو الًتمذي يف ))سننو(( )ج     
 ( من حديث عدي بن حات رضي هللا عنو.ٜٕٔص ٕواخلطيب البغدادي يف ))الفقيو وادلتفقو(( )ج

  وإسناده حسن.     
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العصرية(( ازبذوا أحبارىم، ورىباهنم أربابًا من دون هللا وأتباع ))ادلرجئة  قلُت:
تعاىل، حيث أطاعوىم يف االعتقادات الفاسدة، بل اتبعوىم يف تبديل دين هللا تعاىل، 

 (ٕ)زبالف شرع هللا تعاىل. (ٔ)ووضعوا ذلم كتباً 
 َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما ازبََُّذوا َأْحَباَرُىْم َوُرْىَبانـَُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  قال تعاىل:

 .[ٖٔالتوبة:] أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا ِإذَلًا َواِحًدا اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ُسْبَحانَُو َعمَّا ُيْشرُِكون
يف شريعتو، وىم األحبار  ينازعون هللا تعاىللقد كان اليهود والنصارى  قلُت:

تعاىل، ونصبوا أنفسهم يف دينهم ليشرعوا للناس  والرىبان؛ فاعتدوا على سلطان هللا
التشريعات ادلخالفة دلا أنزل هللا تعاىل عليهم يف كتبهم، فضلوا وأضلوا، نعوذ باهلل من 

 اخلذالن.
ِد ٗ َا َضلَّْت بَ ُنو ِإْسَرائِيَل ِبُكُتٍب )قَاَل:  َرمِحَُو هللاُ  ْبِن ِسريِينَ ( َوَعْن حُمَمَّ ِإَّنَّ

 !(.بَاِئِهمْ ْن آَورِثُوَىا عَ 
 أثر حسن

(، وأبو خيثمة يف ))العلم(( ٖ٘ص ٜأخرجو ابن أيب شيبة يف ))ادلصنف(( )ج
(، واخلطيب البغدادي يف ))تقييد ٖٛٗ(، وابن عبدالرب يف ))جامع بيان العلم(( )ٕ٘ٔ)

 ( من طريق وكيع عن احلكم بن عطية عن حممد بن سَتين بو.ٔٙالعلم(( )ص
 وىذا سنده حسن. قلُت:

                                                 

 ادلدخلي(( وغَته، وهللا ادلستعان. عكــ))كتب ربي( ٔ)
(، و))فتح ٜٗي )ص(، و))ىدية السلطان(( للمعصومٜ٘ٔص ٕوانظر: ))إعانة ادلستفيد(( للشيخ الفوزان )ج( ٕ)

(، و))اخلبلف بُت العلماء(( ٙٙ(، و))اإلديان(( البن تيمية )صٕٓٔص ٔاجمليد(( للشيخ عبدالرْحن بن حسن )ج
 (.ٕٗٙص ٕ)القول ادلفيد(( لو )ج(، و)ٕٛلشيخنا ابن عثيمُت )ص



 ِة ِإَلى اإِلِرَجاِءِبيٍع اِلَنِدَخِليِّ الدَّاِعَيَسِحُف اهَلِيَحاِء للتَِّحِذيِز ِمِن ُكُتِب َر 

  
27 
07 

ضلت ))ادلرجئة اخلامسة(( بكتب ربيع ادلرجئ، ورثوىا من ادلداخلة!، نعوذ  إمنا
 باهلل من اخلذالن.

فَ َلْم يَ َزْل  ؛يُ ْعَجُبوَن ِبوِ  ِكَتابٌ يف أُنَاٍس ِعْنَدٌىم   ؛َمْسُعوٍد  ْبنِ َوَعْن َعْبِدهللِا ( ٘
َا َىَلكَ )ِِبِْم َحَّتَّ َأتَ ْوُه ِبِو، َفَمَحاُه ُثَّ قَاَل:  َلُكْم َأن َُّهْم َأقْ بَ ُلوا ِإَّنَّ  (ٔ)َأْىُل اْلِكَتاِب قَ ب ْ

 !(.َعَلى ُكُتِب ُعَلَماِئِهْم، َوتَ رَُكوا ِكَتاَب َرِبِِّمْ 
 أثر حسن

(، ٖ٘د العلم(( )صي(، واخلطيب يف ))تقي٘ٛٗأخرجو الدارمي يف ))ادلسند(( )
ان العلم(( (، وابن عبد الرب يف ))جامع بيٚٔص ٜوابن أيب شيبة يف ))ادلصنف(( )ج

 بو. من طرق عن عبدهللا بن مسعود  (ٖٓ٘)
 وىذا سنده حسن. قلُت:

َما زَاَل َىَذا اْلِعْلُم َعزِيًزا يَ تَ َلقَّاُه الّرَِجاُل َحَّتَّ )قَاَل:  ِعيِّ َرمِحَُو هللاُ َعِن اأْلَْوزَا( و ٙ
ُر َأْىِلوِ   !(.َوَقَع يف الصُُّحِف، َفَحَمَلُو َأْو َدَخَل ِفيِو َغي ْ

 ثر صحيحأ
يد العلم(( ي(، واخلطيب البغدادي يف ))تقٖٛٗأخرجو الدارمي يف ))ادلسند(( ) 

والوليد  ،( من طريق ابن ادلباركٖٔٚ(، وابن عبد الرب يف ))جامع بيان العلم(( )ٗٙ)ص
 بن مسلم عن األوزاعي بو.

 وىذا سنده صحيح. قلُت:
ِِن ِإْسَرائِيَل َكَتُبوا ِكَتابًا، فَ َتِبُعوُه بَ  َأنَّ قال: )  اأَلْشَعِريِّ  َعْن َأيب ُموَسى( و ٚ

ْورَاةَ   !(.َوتَ رَُكوا الت َّ
                                                 

 عوذ باهلل من اخلذالن.وتركت الكتاب، والسنة، واآلثار، نأقبلت على كتب ربيع اذلالك،  عندماإمنا ىلكت ))الفرقة الربيعية((  قلُت:( ٔ)
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 أثر صحيح
يد العلم(( ي(، واخلطيب البغدادي يف ))تقٜٚٗأخرجو الدارمي يف ))ادلسند(( ) 

 بو. ( من طريق عبد ادللك بن عمَت عن أيب بُردة عن أيب موسى ٙ٘)ص
 وىذا سنده صحيح. قلُت:

لسحابية(( كتبوا كتبًا يف ))شبكة سحاب(( لربيع وطبعوىا، فإن ))الفرقة ا
 وتبعوىا، وتركوا القرآن، نعوذ باهلل من إبليَ.

 (:ٕٕٙص ٘قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو هللا يف ))منهاج السنة(( )ج
َأْصَحاِب َغَْتِِه َحْيُث َداَر، َوَيُدوُر َمَع َأْصَحاِبِو ُدوَن   َفِإنَّ اذْلَُدى َيُدوُر َمَع الرَُّسولِ )

 . اىـ(َحْيُث َداُروا
َأْىَلَكُهْم َوْضُع ): -اءِ اآلرَ  ابِ حَ صْ أَ  نْ عَ - قَاَل: هللاُ  وُ مِحَ رَ  دَ محَْ أَ  امِ اإلمَ  نِ عَ وَ ( ٛ

 (ٔ)(.!َوَأقْ بَ ُلوا َعَلى اْلَكاَلمِ  ،اْلُكُتِب، تَ رَُكوا آثَاَر َرُسوِل اَّللَِّ 
ِكَتابًا ِفيِو َأْشَياُء َرِديَئٌة، تَ َرى َأْن   اْستَ َعْرتُ )مْحََد: أِلَ  : قُ ْلتُ اْلَمرُّوِذيِّ  نِ عَ وَ ( ٜ

 (ٕ)(.: نَ َعمْ دُ محَْ أَ  َأْو َأْحرَِقُو؟ قَالَ  ،َأْخرَِقوُ 
                                                 

 أثر صحيح.( ٔ)
: أن أبا احلارث ( من طريق حممد بن أيب ىارونةِ يَّ مِ كْ رق احلُ الطُّ -ٕٚٗأخرجو اخلبلل يف ))العلم(( )ص     

 حدثهم بو.
 وىذا سنده صحيح. قلُت:     

 أثر صحيح.( ٕ)
( من طريق حممد ادلروذي عن أْحد بن حنبل ةِ يَّ مِ كْ رق احلُ الطُّ -ٔٚٗأخرجو اخلبلل يف ))العلم(( )ص     
 بو.

 وىذا سنده صحيح. قلُت:     
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فكيف لو رأى اإلمام أْحد ما َصنَّف ربيع من الكتب ادلضلة اليت يعارض  قلُت:
!، ألمر بإتبلفها، وحرقها، هبا ما يف القرآن الكرمي!، والسنة النبوية!، واآلثار السلفية

 اللهم غفراً.
ُكلُّ َىِذِه )َو  (:ٕٚٗ(( )صةِ يَّ مِ كْ رق اْلُ ابن القيم رمحو هللا يف ))الطُّ  اإلمام قال

َنِة ِلُمَخاَلَفِة السُّنَّةِ  ُر َمْأُذوٍن ِفيَها،  ؛اْلُكُتِب اْلُمَتَضمَّ َبْل َمْأُذوٌن يف حَمِْقَها َوِإْتاَلِفَها، َوَما َغيـْ
َهاَعلَ   .ى اأْلُمَِّة َأَضرُّ ِمن ْ

يَع اْلَمَصاِحِف اْلُمَخالَِفِة ِلُمْصَحِف ُعْثَماَن، َلمَّا َخاُفوا َعَلى  َوَقْد َحَرَق الصََّحابَُة مجَِ
َفرَُّق بَ نْيَ  ،َفَكْيَف َلْو رََأْوا َىِذِه اْلُكُتَب الَِِّت َأْوقَ َعْت الِْاَلفَ اأْلُمَِّة ِمْن ااِلْخِتبَلِف،   َوالت َّ

 (. اىـ؟!اأْلُمَّة
دِ وعن ( ٓٔ ْعتُ  ْبنِ  حُمَمَّ َوُسِئَل -َأبَا َعْبِد اَّللَِّ  َأمْحََد ْبِن َواِصٍل اْلُمْقِري قَاَل: َسَِ

 ،اَل يَ ْثُبُت َشْيٌء ِمْن الرَّْأِي، َعَلْيُكْم بِاْلُقْرآنِ )قَاَل: و فَ َرَفَع َصْوَتُو،  -َعْن الرَّْأِي؟
 (ٔ)(.َواآْلثَار ،َواْْلَِديثِ 

فمن وضع شيئًا من الكتب ادلضلة، وزعم أنو ينصر السنة وأىلها!؛ فهو  قلُت:
مبتدع، ويعاب عليو وضع ىذه الكتب، ألننا أمرنا أن نكتب العلم ادلوافق للكتاب، 

 ، وهللا ادلستعان.(ٕ)والسنة، واآلثار

                                                 

 أثر صحيح.( ٔ)
 ( من طريق حممد بن أْحد ادلقري عن أْحد بن حنبل بو.ةِ يَّ مِ كْ رق احلُ الطُّ -ٕٚٗأخرجو اخلبلل يف ))العلم(( )ص     
 وىذا سنده صحيح. قلُت:     

رق (، و))الطُّ ٕٖ(، و))ربرمي النظر يف كتب الكبلم(( البن قدامة )صٛٔص ٜوانظر: ))الفتاوى(( البن تيمية )ج( ٕ)
 ٔٔ(، و))البداية والنهاية(( البن كثَت )جٜٓٔص ٕٛ(، و))روح ادلعاين(( لآللوسي )جٔٚٗ(( البن القيم )صةِ يَّ مِ كْ احلُ 
(، و))تلبيَ ٖٕٛص ٗ(، و))لسان ادليزان(( البن حجر )جٜ٘ص ٗٔ(، و))سَت أعبلم النببلء(( للذىب )جٜٙص

= 
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اك إي)فقال:  -سئل َعِن اْلارث احملاسيب وَكتبوقد وَ  -رمحو هللا زرعة أيبفعن 
غنيك فيو ما يُ  دُ َتَِ  عليك باألثر، فإنكَ  ؛، ىذه كتب بدع وضالالتوىذه الكتب

 !(.َعْن ىذه الكتبَ 
 أثر صحيح

 ٛ(، واخلطيب يف ))تاريخ بغداد(( )جٕٗٚالتو(( )صاأخرجو الربذعي يف ))سؤ 
 (.ٕ٘ٔص

 وإسناده صحيح.
َت(( )ٕٛٓص ٛٔوذكره الذىب يف ))تاريخ اإلسبلم(( )ج  ٕٔج(، ويف ))السِّ

 (.ٖ٘ٔص ٕ(، وابن حجر يف ))هتذيب التهذيب(( )جٕٔٔص
وأين : )(؛ معلقاً ٖٔٗص ٔقال الذىيب رمحو هللا يف ))ميزان االعتدال(( )ج

 !(. اىـمثل احلارث، فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف ادلتأخرين
كيف لو رأى أبو زرعة تصانيَف ادلعاصرين!؛  قال أبو عبدالرمحن األثري: 

 وفيها من ضبلالت لطار لُبُّو، نسأل هللا العافية والسبلمة. ،دخليككتب ربيع ادل
وقال شيخنا الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف ))شرح حلية طالب العلم(( 

، فهذه ال تدخل ُتَّ عَ ، ومنهج مُ ةٍ نَ يـَّ عَ )وىناك كتب ضارٌَّة ذات أفكار مُ  (:ٕٗٚ)ص
ككتب املبتدعة الِت َتُضرُّ عقيدة، ادلكتبة سواء كان ذلك يف ادلنهج، أو كان ذلك يف ال

 فبل تدخْل َمْكَتَبَتَك!(. اىـ ، فكل كتب تضرُّ العقيدة، والكتب الثورية الِت َتُضرُّ املنهج

                                                 = 

(، و))اإلبانة الصغرى(( البن ٜ٘ٔ(، و))شرح دلعة االعتقاد(( لشيخنا ابن عثيمُت )صٖٖٔإبليَ(( البن اجلوزي )ص
 .(ٕٕ٘و ٜٙٔبطة )ص
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 (:ٗٚٗ(( )صةِ يَّ مِ كْ رق اْلُ ابن القيم رمحو هللا يف ))الطُّ  اإلمام وقال
 جَيُِب إْتاَلفُ َها َوِإْعَداُمَها،َواْلِبْدَعِة  ،َكِذبِ َواْلَمْقُصوُد: َأنَّ َىِذِه اْلُكُتَب اْلُمْشَتِمَلَة َعَلى الْ )

ْمِر، َفِإنَّ َضَرَرَىا  ،َوِىَي َأْوىَل ِبَذِلَك ِمْن إْتبَلِف آاَلِت اللَّْهوِ  َواْلَمَعاِزِف، َوِإْتبَلِف آنَِيِة اخلَْ
 (. اىـَأْعَظُم ِمْن َضَرِر َىِذِه، َواَل َضَماَن ِفيَها

 (:ٚٗ٘ص ٘تيمية رمحو هللا يف ))الفتاوى(( )جوقال شيخ اإلسالم ابن 
َا َظَهُروا يف ) ْسبَلِم يف أَثـَْناِء  َىُؤاَلِء إمنَّ ْوَلِة اْلَعبَّاِسيَّةِ ))اإْلِ ْوَلِة اأْلَُمِويَّةِ )) َوآِخرِ  ((الدَّ َلمَّا  ((؛الدَّ

 !(. اىـَورَمُْوَىا ،ُعرَِّبْت اْلُكُتُب اْلُيونَانِيَّةُ 
 (:ٗٗ٘ص ٘بن تيمية رمحو هللا يف ))الفتاوى(( )جوقال شيخ اإلسالم ا

ْسبَلمَ  ،فادلتكلمون الَِّذيَن ابـَْتَدُعوهُ )   ؛َوَردُّوا ِبِو َعَلى َأْعَدائِوِ  ،َوَزَعُموا أَنَـُّهْم ِبِو َنَصُروا اإْلِ
َتَدُعوُه ِمَّا َأْفَسُدوا بِِو َبْل َكاَن َما اب ْ  ،َواَل لَِعُدوِِّه َكَسُروا ،اَل ِلئْلِْسبَلِم َنَصُروا ،َكاْلَفبَلِسَفةِ 

ْساَلِم َعَلى َمْن ات َّبَ َعُهمْ  َواْعَتَدْوا ِبِو َعَلى َمْن نَاَزَعُهْم  ،َوِديَنوُ  ،فََأْفَسُدوا َعْقَلوُ  ،َحِقيَقَة اإْلِ
ْسبَلِم بَابًا إىَل َمْقُصوِده ،ِمْن اْلُمْسِلِمُتَ  : َأنَّ َىُؤاَلِء اَواْلَمْقُصوُد ُىنَ  ...َوفـََتُحوا لَِعُدوِّ اإْلِ

َبْل ُىْم فَ َتُحوا َْلُْم  ،اْلُمَتَكلِِّمَُت الَِّذيَن َزَعُموا أَنَـُّهْم َردُّوا َعَلْيِهْم ملَْ َيُكْن اأْلَْمُر َكَما َقالُوهُ 
َا َدخَ  ،ِدْىِليَز الزَّْنَدَقةِ  َل ِمْن بَاِب َوذِلََذا يُوَجُد َكِثٌَت دمَّْن َدَخَل يف َىُؤاَلِء اْلَمبَلِحَدِة إمنَّ

 !(. اىـأُولَِئَك اْلُمَتَكلِِّمُتَ 
ومن ) (:ِٜ٘ٔة االعتقاد(( )صعَ ابن قدامة رمحو هللا يف ))ُلمْ  اإلمام وقال

 اينتهم، وترك اجلدال واخلصومات يف الدين، وترك النظر يفبَ السنة: ىجران أىل البدع ومُ 
 (. اىـدعةكبلمهم، وكل حمدثة يف الدين بكتب ادلبتدعة، واإلصغاء إىل  

 ملعةوقال شيخنا الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحو هللا يف ))شرح 
ترك النظر يف كتبهم خوفًا من الفتنة )ومن ىجر أىل البدع  (:ٜ٘ٔاالعتقاد(( )ص

 أو تروجيها بُت الناس؛ فاالبتعاد عن مواطن الضبلل واجب(. اىـ ِبا،
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)فنبذوا الكتاب وراء  :(ٚابن بطة يف ))اإلبانة الصغرى(( )ص اإلمام وقال
من بعد ما جاءىم العلم من  والضالل أربابًا يف أمورىم، ،واِتذوا اجلهالظهورىم، 

رهبم، واستعملوا احلضومات فيما يدعون، وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا 
يف  بوا البرىان ذلم مفي وقلدوا يف دينهم الذين ال يعملونان فيما ينتحلون، بالبهت
 اب، وال حجة عندىم فيو من اإلمجاع(. اىـالكت

فيا ) (:ٖٚٔبو زيد رمحو هللا يف ))حلية طالب العلم(( )صأوقال الشيخ بكر 
، ، أو خارجيٍّ عن مبتدع: رافضيٍّ  ذْ ب! إذا كنت يف السعة واالختيار؛ فبل تأخُ الأيها الط

 (. اىـوىكذا ٓٓٓ،، أو قبوريٍّ ، أو قدريٍّ أو مرجئٍ 
دٍ  َأيبوعن  ْفرِيِقيَّ  حُمَمَّ يِن نَاِصًرا) قال:اإْلِ  (ٔ)(.!اَل يف َيِد الظََّلَمةِ  َوِللدِّ

  
 

-ىذا آخُر ما وفَّقِن هللاُ سبحانو وتعاىل إليو يف تصنيف ىذا الكتاِب النَّافِع املُبارك 
 سائاًل ريبِّ جلَّ وَعال أْن يكتب يل بو أجرًا، وُيطَّ عِن فيو ِوزراً، -إن شاَء هللاُ 

 لو يل عنده يوَم القيامِة ُدخرًا... وصّلى هللاُ وسّلم وبارَك وأن جيع
 على نبينا حممٍد، وعلى آلو، وصحبو أمجعني، 

 وآخر دعوانا أِن اْلمُد هللا 
 ربِّ العاملني

 
 

                                                 

َلِفيُّ يف ))معجم السَّفر(( )ص( ٔ)  (.ٗٙأخرجو أبو طاىر السِّ


