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صلألأضلالا===^^=تآتا===^=تمدءت يصن كل 
الثاصاثمص مقدمتن 

وJدوتنا،أعيننا، وفرة سدنا، على لام والوالصلاة العالين، رب ف الحمد 
هداه.انح ومن وصحبه آله وعلى عبداف، بن محمد وحسنا، 

بمدائا 

منه،الثانية الطعة نفدمحت، أن بعد الكتاب هدا من الثاكة الطعة هي ذهذْ 
عددتوضيح ق أير اف بتوفيق له وكان كثيرين، امتحان لقي ففد اف وبفضل 

كتابه:ق العرفج حسبن بن حمدالإله الدكتور الأخ محلرحها الي الل الممن 
منعدد هذا ل ذكر المعاصرة(( الفتاوى اصهلراب ؤ، وأثره الدعة ))مفهوم 

عامةومن وغيرهم الجامعات اندة أممجن المثقفة النخب وبعض العلم طلاب 
عندلبا أحدثكتابه حيث الأحاء، أهل غئر ومحن الأحساء أهل من الناس 
زيادة،دون هو هداكما طباءةكت١في تعاد أن المفترض مجن وكان الناس، بعض 

JL^jمزكتابه الثانية الهلعة ألحق قد اف~ هداه العرفج —الدكتور أن لولا 
وقفاتعدة عندها الوقوف بجدر الي ائل المبعض فيه أورد الكتاب لذا 

المقدمة.هده ق مميعة وقفات تكون أن نآرت 

الأولى:الوقئن 

كتابهق ذكو0 بق ما كففيهاكشقر صفحة تن مخللكتاب نقده استغرق، 
هوما ذكر وربما ها نفالأمثلة الدكتور أعاد حيث فيه ناقشته أن وسبق الأصل 

والردذكرها إعادة ق الخارئ وقت، لإصاعة حاجة هناك أن أرى ولا بما، شبيه 
الأصل.ق وجدها رامها فمن عليها، 



ماء؛سوسصلألت دعة كل 

اكانية:الوقفة 

الشخصيالإلك-؛روني موقعه من سمرته لبعض نقلي مجن الدكتور تضايق 
رصوذكر القاؤئ على تشويشا ذلك ؤاعتمِ عليه ه نفهو يشرف والذي 

بالفرورةتعي لا منهم والاستفادة تحازض وامبالياء المماءْ أن ( ٣٨٨
منهم،والاستفادة واّتجازمحم بجم التقائه مجرد عليه انتقدت أني وقلن تقلبدهم، 

امتحانهمفيما ذكرت أني كما لهم، وبمله عليهم ثناءه ذكرت أني يلكر ونأ 
،٠مجاموررء؛ر القاؤئ إليه فل؛رجم^ أجانوه، وفيما 

الغاكة:الوقفة 

تعيعال؛ من الاستفادة أن أرى أني سق مجا على اف— —وفقه الدممور بى 
"الكرم أخي ~ ترى إنكث ))ولكن (: ٣٨٨)ص فمال، شى، ؤ،كل مجوافقته 

عليلئ،،ذللي أطق فدعي وآراثه، أنواله لكل موافقته تعي مجا عاغ من الامتفادة أن 
(٣٩٨-٣٨٨)صفحات عشر سرد م اف((، رخمه الشاطئ بالإمام نحتج أنت فها 

—وهذاالعقيدة أشعري الشاحلي أن وهي الجلي، فيها وبجلي الواضح، فيها يوضح 
الفذاختص_رتكابه لأني به علي محتجا م— العلطلاب عامة يعرفه مما 

يأخذومجن بدعته ءالم مجن ياخذ من بتن يفركا لا بالدكتور وكأي ))الاعتصام((، 
وهلتفويضه؟ أو أشعريته الشاطئ عن أخذت ؤآي فهل السنة، فيه وافق مجا مجته 

أمجاالعقيدة؟ ل كتابا له اختمرت وهل ايتدعة؟ أقواله مجن بشيء احتحجت 
الدكتور.منهم أخذ مجاذا لترى الأول الطعة مجفدمجة إل القارئ فلئرجع هو، 

بموضومحا.لها علاقة لا لأمما المسألة هذْ أتجاوز أن إلا ها أمجاللث ولا 

الأول.الطبعات مقدمة انفلرت )١( 































ضلالةدمه الدص •قهوم لك؛اب 

بأنبمي وأحدهم للدعة، منهج مع حم تنهل لها، مقريأ — يرودرا؛ 
كلسعها، لن انحل وتأجم ومولجا ؤإهداءها وومميتها وبجعها بحة التصنيع 

محؤمة؟إ.بدعة البحة لأن يجوز، لا ذللث 

بدأتالساقان ولعل الحميمة، هددْ تمر جعللك الذي اس أخمد وعموما، 
انتهىكلامه.خصام، وشدة فراق محلول بعد والجماعة السنة أهل بنح، تقمب 

جاهدأحاؤك أي هم للدكتور يتضح لم هناك الذي ألكلامي وبما 
السالةأبسمل أن ءذو\' القمإء أمتميح فاي وأوضحها، ءسارة بأسر يكون أن 

فأقول:مقصودي، له يضح الدمحور لعل أكثر 
وابنباز ابن أمثال با،لضشن سماهم من أل اس— —محدده الدكتور يوهم 

لا،أم بدعة كانت إن واحدة مسألة ؤ يختلفوا ألا يجب ؤضهم والألباي عثيمع، 
ؤهدااخر، مجا ولأيمول ما مسألة بجدعية أحدهم يقول التناقصنأن مجن أن ومي 

ألاالتهلسق عاد فيبغي وعليه واحدة التيديع ي قاعدمحم أن مجن جاءه الوهم 
وعليهللصواب؛ ومجانبة خهلآ قاعا.محم أن على دليل اختلافهم وأن يختلفوا، 

ومنهاالحسن منها ؤأن اJدءةإأ لعي الوّسن مع هذا— تؤهمه على —بناء فالحق 
وجهما•'من متقوض الكلام وهذا المح، 

الأول:الوجه 

مجا)فعل هي* الدعة أن بجون فهم واحدة فاعدمحم الومعون زكذلك بمال أن 
واجبة،إل مة مجئقوهي وملم، عليه اس صلى اس رمحول عصر ق، يعهد لر 

علىالدعة تعرض أن ذللتا ل والهلريق ومجباحة، ومجكئوهة، ومجئدوبة، ومحرمة، 

اف.)؛(سامحك 



وهادنهتاندة عراءة ضلالة يدعة كل 

التطبيقعند المسائل من كشقر ق يختلفون تماهم ذلك ومع ،، ل الشريعةآ قواعد 
لصلاةواضحا مثالأ صريت وند الشممة، قواعاس على المسائل هده عرض وعند 

اكئقواعد على الومعتن— من ~وهو عبداللأم ابن عرصها فقد ا، الرغائبل 
من~وهو الصلاح ابن ومضها مثله، وJعهكفرون محرمة بدعة أهما له ففلهر 

وهنامثله، كثرون وتبعه مستحبة أنحا له ففلهر الثمئ قواعد على أبما~ ا٠لوم٠الإن 
الممليق؟ق أم والصيد اكأصيل ق أهو الاختلاف؟ هدا ناذا الدكتور: أساّل 

يختلفواأن للمضشن حار واحدة، وقاعدتحم يختلفوا أن للموممن جار ؤإذا 
واحدة,قاعدمحم ععأل التطبيق عند 

الثاني:الوجه 

هوبدعة، أمحا المسائل عن مسالة على الحكم ق العالماء اختلاف سبب أن 
قاتفقوا ؤإن واجبة، أو حرام أمحا ائل الممجن ألة جمق اختلأنهم صبب نمه 

واحدةالفقهية وأصولهما قواعدهما مجثلأ نرى فأن والأصول، القواعد 
العلم.طالب على نحمى لا أمجتلةكثيرة ولهدا الحكم ق يختلفون هدا ومجع 

)وهدهقال؛ حيث بحة بالبالتسبيح مجتالأ صرب فد الدكتور أف وبما 
مجعجم تنهل لها، مقرؤأ بروؤ~ بكل ~ جث م قررتحا، الق العلمية الحقيقة 
ووقفيتهاوبيعها بحة التهنيع بأن يفي وأحدهم للبدعق، ا1ضيقين منهج 

بدعةالسبحة لأن يجوز؛ لا ذلك كل يبيعها، ش انحل وتأجير وقبولها وإهداءها 

وأوردْ؛(، ut/t)الأحآكام(( ر)ماءد 'مما>،< ق يكره عبداللأم، ابن للعز التعريف هذا )١( 
للدمةجامع )تمبمف ووصفه ٦( ط  ٦٨و)ص حوا(  ٦٢)ص 'كتايه ل العوفح الدكتور 

نمرهاآ.ماغ 
الهلعة.هذه من ( ٥٨و)ص الأول، العلعة من ٢( ٤ )ص انفلر: )٢( 



ضلالةدعة الدعت •مهوم لكتاب 

محثمة؟!(.

الدكتوريعنيه الذي المنصضن، عند تنممحم نعم، ت له أقول 
الفقهمجمع رنيس اللم )تهمه زيد أبو بكر الدكتور الشيخ فضيلة هو العرفج 

تاريخهارالبحة، بعنوان المسحة عن ممتعا بحثا كتب مقلد، غئر لر عا الإسلامي، 
الكتابهذا ق بحيث وغترْ، عشمي ابن الشيخ غوى فيه حالف وحكمها( 

أمحالديه وثبت واستخدمها، اخترعيا مجن وأول وأصلها، بحة، التاريخ عن 
عندمعروفة تكن ولر الأعاجم وبعض ارى المان رهبعند معروفة كان 

مالصوفية عند انتشرت م الروافض استخدمها الزمن من قرون بعد إلا اللمتن 
تفوتكثيرأأمحا له وظهر للتبماهي، يستخدمها وبعضهم الماس عوام استخدمها 

قالحاج لابن كلاما نقل م ذلك، وغير بالأنامل بيح المالمزكعقد مجن 
ذكرالدكتور— طريقة —على الدعة لمعي ا،لوّعين من وهو ٢، ١ )v/؛ الدخل 

المذمومة،البيع من ذلك وعد للشهرة يستخدمجومحا مستخدميها مجن كثئرأ أن فيه 
تبيحاتهيعد من ذم ق الصحابة عن بآثار الكتاب ل بكر الشيخ واستشهد 

معهابامرأة مسعود ابن ))مؤ قال: بجرام، بن المحك فعن الموى أو بالحمى 
مبرجله، فضربه بحصى، بح ييجل مؤ م وألقاه. فقهلعه، به بح ئبيح ت

عليهالق صلى محمد أصحاب غلبتم ولقد ظلما، يدعة يمتم سبمتم، لقد قال؛ 
حا،المل بالحصى يسمحون بالكوفة أناسا ))أن عنه آخر وأير علمأ((• وملم 

بحمحبهمبزل فلم حصى، كونه يديه بتن محنهم رجل وندكوم'كل فأتاهم 
ندأو ظلما، بدعة أحدثتم لقد ويقول: حد، المن أخرجهم حق بالحصى 

علما،،.وسلم عليه الله مجلي محمد أصحاب يصالتم 
عنها:بقوله ختمه الكتاب ق اف— —نهمه الشيخ أورده مما ولغئره لذلككله 

المعد؛ق والأخ١راع بالكفرة، المشبه من فيها ولما محممة؛ وبدعة محدثة، )وسيلة 



ر،،ادئةناتدة ضلالة ادع4 كل 

ولاوقفيتها، ولا بجعها ولا تمنيعها، سبيلهاكدك فيماكان بجون لا فاته 

الإم،على الإعانة من فيه لما سعها؛ لن انحل تأ-؛ص ولا ونولها، اهداوها 
المشروع(•على والعدوان 
قالوند خالقاه- أو ذلك ل -واشاه علمه إليه أداه الذي اجتهاده فهدا 

الدمموصع ؤخ ذلك نال عنه، افد مضي مسعود ابن اليد بغتر التسبيح يبدعية 
لموسصذلك مثل وتل حة، بدعة يعي مسعود ابن  Liويقول أحد يأل فلا 

إعانةحكم ما الرغاتب صلاة بدعية منهم يرى مجن مالت فلو الميعة معي 
أمحامنهم يرى مجن حنن ق بجون، لا لمك: لقال الميعة هذه أداء على لم الم

ذلك.على يؤجر لك• سيقول حسنة يدعة 

نجدهتقر جعلك، الذي الق أخمد روعمومأ، ؛ اف— سحمظه الدكتور قول أما 
فراقطول يعد والجماعة المنة أهل بتن تقرب بدأت العاقات ولعل الحقيقة، 

خصام(وشدة 

الستةأهل لشارب عي والالعلمية، حقيقتك غير العلمية حقيقي له فأقول 
وملمعلمه اخ صلى المصطفى منة ابج—اع إليه طريق وأقرب شمعي واجب 

قالهأظنه —والذي الدكتور بكلام القاؤئ يغ؛ر لا وحى البيع، عن والابتعاد 
الدكتورحقيقة له مأوصح العلية، بحقيقته أقررت أني من نية— بحسن 

للدعة.تميفا ليس وهذا وحقيقي، 

صدي:الخلية ف\سقة 

علىعالمان اتفق لمي نة، حبدعة ماك وليس ضلالة، بدعة كل أل هي 
يختلففقد ذلك ومع منه، التحذير عليهما يجب فانه بدعة أنه تعبدي فعل 

أو—مجئلأ— عنده الخديث، لثبوت مشرؤع أنه يمي فهذا تعاوي فعل ؤ، عالمان 



ضلالادئ الدئ مههوم مماب 

دامما منهما أي على تثريب ولا ثبوته، لعدم يدعة أنه يرى والأخر آخر، يب 
ضلالة،،.بدعة رركل المويةت بالقاعدة ملتزما 

الدكمر:عيد اسة والحقيقة 

اتفقفإن المح، ومنها الخن منها فاليع ضلالة، يدعة كز قس أنه هي 
حسنة،بدعة عندكليهما يكون أن إما فانه يدعة، أنه تعبدي فعل على عالمان 

حسنةبدعة أحدهما عند لكه بدعة، عندكليهما أو ميئة، يدعق عندكليهما أو 
نجا.اف يتعبد أن بجون لا ميتة بدعة الأخر وعند نجا، اف يتعبد 

العاشرة:الوقفة 

محدثاتوفؤع على مجا ليستشهد الأمثلة من عددأ كتابه ق الدكتور ذكر 
وليتدنيوية انحدثات، هده بعض كان ولما العاصرون العلماء عنها سكت 

ذلكأعجبه فما الثميةكمثال المهرجانات إقامة منها وذكرت عليه عفت دينية 

مجنوذكرت محدثة، وعشرين إحدى )سردت بموله؛ ٤( • ٩ )ص نقده قا وعلهم، 
مجغمزأذلك ق — اليم أخي ~ فوجدت والزاثية، الشعبية الهرجانات ضمنها: 
أقشركيف أدري ا فمالمدكورة، الأحرى الحدثان يثكل ثتنا-علي، 

صنيعك؟أ،ّ

أ.صنعك؟ أفئر أدريكيف لا الذي أنا بل 

أنيمع المهرجانات!، إلا سرده مما أذكر لر أني نقده: ؤ، هنا الدكتور يقول 
بالخرقأنقل أنا وها دينية، أنحا ونعم ذميا الق الدنيوية ايدثات حث سردت 
هذا.عر أعلق ولن التعليق للقارئ وأترك هناك ذرته مجا الواحد 

قم،الخارئ ليدرك الأمثلة هذه بعض هنا رومأنتس نصه: مجا هناك تلق 














































































































































































































































