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موقف السلف الصالح هو الحذر والتحذير من أهل 

 األهواء والبدع املخالفين للسنة

عل  عل لر بلل  ارليلقب رضلي هللا علنله أنله قلقل     يالقكللم  
وأصحقب الرأي  إهنم أعداء السنة أعلالتليفلم األثلقدال  أن 

 حيفظ هق  ققل ا بقلرأي  ضي ا وأضيل ا   رواه اب  أيب شابه.
وروى الدارمي والاللكقئي وغلريالق عل  أيب قلالبلة ر له هللا 

 ققل     مق ابتدع ق م بدعة يال استحي ا الساف  .
شاخ اإلسالم اب  تا اة ر ه هللا    و مثل أئ ة اللبلدع  -3

م  أهل املققالت املخقلفة ليكتقب و السنة   أو اللعلبلقدات 
املخقلفة ليكتقب و السنة  لإن  بلالقن ثلقهللم و ىللوالر األملة 
منيفم واجب بقتفقق املسي ني ثىت قال أل لد بل  ثلنلبلل   
الرجل ا  م و ا يي و اعتكف أثلب  اللال    أو التلكليلم 

 ل أهل البدع ؟
 ققل   يذا ققم و صيى و اعتكلف  لإ لق هل  للنلفلسله و يذا 

 تكيم ل أهل البدع  إ ق ه  لي سي ني   هوا أ ضل .
 من منهج السلف الرد على املخالف 

ينله ملل  املللتللقلرر عللنللد أئلل لة السلليللف ر لليفلم هللا الللرد علليللى 
املخقلف وسل اء كلقن امللخلقللف مل  أهلل السلنلة وا ل لقعلة 
خقلف ل مسألة  قيفاة أو عقداة أو كقن املخقلف مل  أهلل 
الللبللدع  و ال الليللدم ل الللرد علليللى املللخللقلللف ذكللر ثسللنللقت 
املردود عياه أو امل ازنة بني احلسنقت والسائقت   قد ملد  
هللا املللنمللنللني ملل  غللري ذكللر مسللقوئلليفللم  وذم هللا الللكللق للرالل  
واملنق قلني واللفلقسلقلني مل  غلري ذكلر ولقسلنليفلم  وقلد ثلور 
الللنللى صلليللى هللا علليللالله وسلليللم أمللتلله ملل  أهللل األهلل اء دون 

يلتفقت يب مق  لاليفلم مل  ثسلنلقت  وذكلر اللنلى صليلى هللا 
عياه وسيم عا ب أشخقص معانني ومل الوكلر ولقسلنليفلم مل  

 بقب الن احة.
األبواب التي تجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء  

 اإلسالم

ققل الن وي ر ه هللا اعيم أن الغلالبلة تلبلق  للغلر  صلحلالح 
 شرعي ال ميك  ال ص ل يلاه يال هبق وه  ستة أب اب 

 األول   التظيم .
الللثللقا   االسللتللعللقنللة علليللى تللغللاللري املللنللكللر ورد الللعللقصللي يب 

 ال  اب.
 الثقل    االستفتقء.

 الراب    ىلوار املسي ني م  الشر ون احتيفم.
 ارقمس   أن اك ن جمقهراً بفسقه وبدعته.

السللقدس  الللتللعللراللف  للإذا كللقن اإلنسللقن مللعللرو للًق بلليللقللب  
كقألع ى واألعلر  واألصلم جلقز تلعلرالفليفلم بلولل    قلقل 
 ليفلوه سلتلة أبل اب ذكلرهلق اللعليل لقء وأكلثلرهلق جمل ل  عليلاليفللق 
دالئلليلليفللق ملل  األثللقدالل  ال للحللاللحللة املشلليفلل ر    راللق  
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املتكيم بقلبقطل شايقن نقطق  قلسقكلت عل  احللق شلاليلقن 
 أخرس .

وم  السن  الثقبتة ق ل النى صيى هللا عياه وسيم امللرء مل  
ملل  أثللب وقللد قللقل أنللس رضللي هللا عللنلله    لل للق  للر  
املسي  ن بشيء بعد اإلسالم  رثيفم هبلوا احللدال    وقلد 
شدد األئ ة النكلري عليلى مل  نلققلض أصلل االعلتلقلقد  ل ك 

 هجر املبتدعة.
ول معر  رد شاخ اإلسالم اب  تال لالة ر له هللا عليلى 
االىلقداة ققل     وجيب علقل بلة كلل مل  انلتلسلب يللاليفلم أو 
ذب عللنلليفللم أو أثللأ علليللالليفللم أو عللظ للم كللتللبلليفللم   أو عللر  
مبسقعدتليفم ومعقونتيفم أو كره الكالم  اليفلم أو أخلو العلتلور 
هلم بأن هوا الكالم الادري مق ه ؟ أو م  ققله  ينله صلنلف 
هوا الكتقب؟ وأمثقل هوه املعقذار اليت الاق هلق يالجقهل أو 
منق ق بل جتب عف اة كل م  عر  ثقهلم   ومل اعقون عليلى 
القاقم عيايفم  إن القاقم عيى هنالء م  أعلظلم الل اجلبلقت   
ألنليفم أ سدوا اللعلقل ل واألدالقن  عليلى خليلق مل  املشلقالخ 
والعي قء   واملي ك واألمراء وهم اسلعل ن ل األر   سلقداً 

 (.23132وا دون ع  سبال هللا  الفتقوى 
 باختصار وتصرف  من :

 "كن سلفيا على الجادة" للشيخ السحيمي حفظه هللا

قيت   وقد ذكر شالخ اإلسلالم ابل  تلال لاله ل جل از غلالبلة 
 املبتدع شرطني اق  

 العيم  . -1
 وثس  الناة. -2

ثا  ققل ار ه هللا      الققئل ل ذل  بعيم البد  لله مل  
ثس  نا ِّة  ي  تكيم حبق اق د العي  ل األر  أو اللفلسلقد  
كقن مبندلة اللوي القلقتلل  لالة ورالقء وين تلكليلم ألجلل هللا 
تعقب خمي قً له الدا  كقن مل  االقهلدال  ل سلبلالل هللا مل  
ورثة األنباقء خيفقء الرسل ولاس هلوا اللبلقب خملقللفلًق للقل لله 
صيى هللا عياه وسيم   الغابة ذكرك أخلقك مبلق الكلره    لإن 
األخ ه  املنم  وأخ املنم  ين كقن صقدققً ل يميقنه مل اكلره 
هوا احلق الوي حيبه هللا ورس له وين كقن  اله شليفلقد  عليلاله 
وعيى ذواه بل عياه أن القل م بلقللقلسلن والكل ن شلقهلدًا   
ول  عيى نفسه أو والداه أو قرابه ومىت كره هلوا احللق كلقن 
نقق قً يميقنه انقص م  أخ  ته بقدر مق نقص مل  يميلقنله  ليلم 
اعترب كراهته م  ا يفة اليت نقص منيفق يميقنه  يذ كلراهلتله مللق 
حيبه هللا ورسل لله تل جلب تلقلدهللا ولبلة هللا ورسل لله كل لق قلقل 
تللعللقب   وهللا ورسلل للله أثللق أن اللرضلل ه   جملل لل ع السللقئللل 

 ( أ هل كالمه ر ه هللا.53281واملسقئل 
 عقوبة من والى املبتدعة

هللل ر لله هللا     كلل للق أن 406قللقل أبلل  علليللي الللدقللقق م 
 حقوق الطبع والنشر لكل مسلم
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