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احلمد هلل أمر بالتوحيد واتباع السنة ، وحرم الرشك والبدعة، أمحده سبحانه وأشكره عىل  

وحده الرشيك له، وأشهد أن حممدا  جزيل نعمه وسابغ عطائه، وأشهد أن ال إله إال اهلل  

  أما بعد عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا عىل يوم الدين .  

َا   فُأوصيكم ونفيس بتقوى اهلل عز وجل فهي مجاع التوحيد والسنة ، وكامل الدين واملنة )َيا َأُّيه

ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِهِ  ِذيَن آَمنُوا اتَّ ْسلُِمونَ   الَّ  . (1) (    َواَل ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأنُتم مه

، والبد  احلسنة إن اهلل  جعل الدعوة إليه وإىل اإلسالم  بحكمة واملوعظة   أيها املوحدون:

ِذِه    يف الدعوة؛لتكون نافعة مفيدة صوابا.   فع ا من العلم  الصحيح الن قال اهلل تعاىل: )ُقْل َهَٰ

َبَعنِي   ۚ   َسبِيِِل َأْدُعو إىَِل اهللَِّ كِيَ   ۚ  َعىَلَٰ َبِصرَيٍة َأَنا َوَمِن اتَّ قال    .  ( 2) (  َوُسْبَحاَن اهللَِّ َوَما َأَنا ِمَن املُْرْشِ

القول يف تأويل قوله تعاىل : ُقْل َهِذِه َسبِيِِل َأْدُعو إىَِل اهللَِّ َعىَل َبِصرَيٍة َأَنا َوَمِن  الطربي رمحه اهلل:  

َبَعنِي   كِيَ اتَّ قال أبو جعفر: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صىل  .( 3)   . َوُسْبَحاَن اهللَِّ َوَما َأَنا ِمَن املُْرْشِ

اهلل عليه وسلم: قل، يا حممد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من  

 
ِ
  إىل طاعته، وتركِ   الدعاء إىل توحيد اهلل وإخالص العبادة له دون اآلهلة واألوثان، واالنتهاء

 . (4)   معصيته

فع الناس بدعوهتم  ت هلل البد أن تكون عىل علم؛ لكي  ين إىل ا إن الدعوة   أيها املسلمون: 

للحق وليس لدعوهتم للجهل والباطل، فنبينا صىل اهلل عليه وسلم دعا إىل اهلل بعلم وحلم  

وكان يدعو للتوحيد ويسطر  ،  هنتدي فهدى اهلل عىل يديه أكثر اخللق ومازلنا بدعوته بعد اهلل  

، َسِمْعُت َطاِرًقا، َقاَل: َقاَل َعْبُد اهللَِّ: »إِنَّ َأْحَسَن احلَِديِث كَِتاُب اهللَِّ،  قال  َعْن ُُمَاِرٍق التوحيد، ف

ٍد َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم«      البخاري.  ( 5) َوَأْحَسَن اهلَْدِي َهْدُي حُمَمَّ
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 . ( 291/    16)   الطربي   تفسري   )4) 

الِِح حديث رقم    )5)   ( 25/    8صحيح البخاري ) 6098رواه البخاري  َباٌب يِف اهلَْدِي الصَّ
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  عته متبعي حممدًا صىل اهلل طا لقد استمر العلامء يدعون الناس إىل توحيد اهلل و عباد اهلل:  

الثامني سنة األخرية من أنشأ األحزاب وأسس احلزبية ليضاد  يف  عليه وسلم، حتى جاء   

إلخوان املسلمي  ا   ندعوة التوحيد، وينرش دعوة اجلهل والبدع واحلزبية، فحزب اخلوا 

ن أنفسهم  ويسمو-  مجاعة التبيلغ   ت بالبدع واألحزب ، وجاءاملفسدين اإلرهابيي جاء  

وحزب التبليغ الذين يزعمون أهنم يدعون إىل اهلل وهم يدعون عىل جهل وعدم    -األحباب 

  بصرية ويدعون الناس إىل البدع واملحدثات وُمالفة التوحيد وترِك اتباع سيد املرسلي 

كلهم     : قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل.  وتعظيِم توحيد الربوبية وترِك توحيد األلوهية

، جيب أن حياسبوا أنفسهم وأن  عندهم نقص، مجاعة التبليغ ومجاعة اإلخوان املسلمي  

يستقيموا عىل احلق، وأن ينفذوا ما دل عليه الكتاب والسنة، يف توحيد اهلل واإلخالص له،  

وعىل مجاعة التبليغ أيضا أن حيذروا ما كان يفعله أسالفهم من    .  واإليامن به واتباع رشيعته

تعظيم القبور، والبناء عليها أو جعلها يف املساجد أو دعائها واالستغاثة هبا، كل هذا من  

عند أسالفهم عقيدة   و املنكرات، واالستغاثة هبا من الرشك األكرب، فعليهم أن حيذروا ذلك،  

يتطهروا منها، وأن حيذروا العقيدة الرديئة وأن يستقيموا  غري صاحلة، فيجب عىل اخللف أن  

 . ( 6)   عىل توحيد اهلل

  مسائل يف   بصرية  عندهم   ليس  التبليغ  مجاعة : قال الشيخ عبد العزيز بن باز و  

  عليها  التي   الصحيحة بالعقيدة   وبصرية  علم  لديه  ملن   إال معهم   اخلروج  جيوز   فال   العقيدة، 

 ..  ( 7)   وينصحهم   يرشدهم  حتى  واجلامعة   السنة  أهل 

قال الشيخ صاحل  ومن بدع مجاعة التبليغ اخلروج أيام معينة وحمددة .    إخوة الدين:
اخلروج يف سبيل اهلل ليس هو اخلروج الذي يعنونه اآلن ، اخلروج يف سبيل اهلل  :   الفوزان 

وخروج  . هو اخلروج للغزو ، أما ما يسمونه اآلن باخلروج فهذا بدعة مل يرد عن السلف

 

 . ( 57/    28)   باز   ابن   فتاوى   جمموع   )6) 

 . ( 331/    8)   باز   ابن   فتاوى   جمموع   )7) 
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اإلنسان يدعو إىل اهلل غري متقيد يف أيام معينة بل يدعو إىل اهلل حسب إمكانيته ومقدرته ،  

وكذلك مما جيب عىل الداعية أن  .بدون أن يتقيد بجامعة أو يتقيد بأربعي يومًا أو أقل أو أكثر 

ه سبيِل  قل هذ   : يكون ذا علم ، ال جيوز لإلنسان أن يدعو إىل اهلل وهو جاهل ، قال تعاىل 

، أي : عىل علم ألن الداعية البد أن يعرف ما يدعو إليه من واجب    أدعو إىل اهلل عىل بصرية

ومستحب وحمرم ومكروه ويعرف ما هو الرشك واملعصية والكفر والفسوق والعصيان  

واخلروج الذي يشغل عن طلب العلم أمر باطل ألن    . يعرف درجات اإلنكار وكيفيته 

و ال حيصل إال بالتعلم ال حيصل باإلهلام ، هذا من خرافات الصوفية  طلب العلم فريضة وه 

   ( 8)   الضالة ، ألن العمل بدون علم ضالل ، والطمع بحصول العلم بدون تعلم وهم خاطئ 

جاءت بتطوير للصوفية    مجاعة التبليغ مجاعة صوفية عرصية قال األلباني  رمحه اهلل:   .

،  . وقال رمحه اهلل: الخُيرج معهم ألهنم ليس عندهم علم  ( 9)   فلم خيرجوا من الطرق الصوفية

واخلروج معهم وسيلة عرصية فهي دعوة صوفية عرصية ورثوا شيئا من الطرق الصوفية  

  وحاولوا أن جيعلوها ختتلف قليال عن الصوفية السابقة،واخلروج معهم ليس من سبيل اهلل

بل من البدع؛ ألن املسلمي  مىض عليهم أربعة عرش  ومل يمر عليهم مجاعة خيروجون إىل  

. قلت أي أهنم جهال حيتاجون ملن يعلمهم فكيف يدعون   ( 10) الدعوة وهم بحاجة للدعوة  

؟. وقال األلباين:  اليوجد أحد خرج يف عهد الرسول أو عهد الصحابة أو عهد التابعي ،  

ليا ودحية الكلبي لوحدهم  ومل يرسل معهم أحدا وهذه بدعة ابتداعها  وأرسل معاذا  وع 

. ويقوم  الذين حيتاجون الدعوة  مجاعة التبليغ . وهم يذهبون ألوروبا ويرتكون البوادي 

كلمة بدعة من عندهم: )الفالح والنجاح إال باتباع الرسول..(  ويرتكون  إلقاء أحدهم ب

 

 ثالث حمارضات يف العلم والدعوة   "من كتاب    )8) 

 (9( pbHLQHhRZU-=watch?v/com.youtube.www://https 

(10( hZJpkKw73uK=watch?v/com.youtube.www://https 

https://www.youtube.com/watch?v=-pbHLQHhRZU
https://www.youtube.com/watch?v=uK73hZJpkKw
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فتتاحهم ليس من السنة وهم اليعرفون السنة ولو  . وا ( خري اهلدي هدي حممد ) خطبة احلاجة 

 .   ( 11) عرفوا السنة للزموا املساجد  

 وهنا بعض خرافات وبدع مجاعة التبليغ الصوفية    أيها املوحدون:

رأيت بعض األعامل مل ترد يف كتاب اهلل وال سنة   و مع مجاعة التبليغ  خرجت :ائل يقول س

 : مثل   الرسول صىل اهلل عليه وسلم

التحلق يف املسجد كل شخصي أو أكثر، فيتذاكرون العرش السور األخرية من القرآن،   -1 

 .واملواظبة عىل هذا العمل هبذه الطريقة يف كل مرة نخرج فيها 

 .االعتكاف يوم اخلميس بصفة مستمرة  -2

حتديد أيام للخروج، وهي ثالثة أيام يف الشهر، وأربعي يوما كل سنة، وأربعة أشهر يف   -3

 .العمر

 .الدعاء اجلامعي املستمر بعد كل بيان -4

ما ذكرته من أعامل هذه اجلامعة كله بدعة، فال    : من اللجنة الدائمة لإلفتاء   اجلواب 

ا البدع يف أقواهلم وأعامهلم  جتوز مشاركتهم حتى يلتزموا بمنهج الكتاب والسنة ويرتكو 

 .  ( 12)   واعتقاداهتم. 

األول:     : شوائب   يشوب دعوهتم  مجاعة التبليغ  : قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل

 اجلهل، فكثري منهم عىل جهل ليس عندهم علم. 

 . ( 13)   اليشء الثاين: أن عندهم بعض البدع 

 

(11( E2fg4INjmuW=watch?v/com.youtube.www://https 

 .   ( 17776السؤال الثاين من الفتوى رقم )   )12) 

 (  87/    24جمموع فتاوى ورسائل العثيمي )   )13) 

https://www.youtube.com/watch?v=INjmuW4fg2E
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)فضائل أعامل( وغريه مما  وال جتوز قراءة كتاب    وقالت اللجنة الدائمة لإلفتاء:  

يشتمل عىل اخلرافات واحلكايات املكذوبة عىل الناس يف املساجد أو غريها؛ ملا يف ذلك من  

 .   ( 14)   تضليل الناس ونرش اخلرافات بينهم

  -أي مجاعة التبليغ    -وهم  : األلباني رمحه اهلل عن مجاعة التبليغ   الشيخ   قال    

والسنَّة كمبدأ عام؛ بل إهنم يعتربون هذه الدعوة مفرقة،  ال ُيعنون بالدعوة إىل الكتاب  

فهم يقولون إن دعوهتم قائمة عىل    .ولذلك فهم أشبه ما يكونون بجامعة اإلخوان املسلمي

الكتاب والُسنَّة، ولكون هذا جمرد كالم، فهم ال عقيدة جتمعهم، فهذا ماتريدي، وهذا  

دعوهتم قائمة عىل مبدأ: كّتل مّجع ثّم  ذلك ألن  .أشعري، وهذا صويف، وهذا ال مذهب له

ثّقف، واحلقيقة أنه ال ثقافة عندهم، فقد مّر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما نبَغ  

وأما نحن فنقول: ثّقف ثّم مّجع، حتى يكون التجميع عىل أساس مبدأ ال خالف    .فيهم عامل 

أما إصالح عقائد املجتمع؛  فدعوة مجاعة التبليغ صوفّية عرصّية، تدعو إىل األخالق،    .فيه 

ق.وقد جرت بي األخ سعد احلصي وبي   -بزعمهم   -فهم ال حيركون ساكنًا؛ ألن هذا   يفرِّ

رئيس مجاعة التبليغ يف اهلند أو يف باكستان مراسالت، تبّي منها أهّنم يقرون التوسل  

ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا عىل أربع طرق،    كثرية من هذا القبيل،  واالستغاثة وأشياء 

  الشيخ   قال   .( 15) منها الطريقة النقشبندّية، فكل تبليغي ينبغي أن يبايع عىل هذا األساس 
)) الواقع أهّنم مبتدعة حمّرفون    :عبدالرزاق عفيفي رمحه اهلل عن مجاعة التبليغ 

وأصحاب طرق قادرية وغريهم، وخروجهم ليس يف سبيل اهلل، ولكنه يف سبيل إلياس، هم  

ال يدعون إىل الكتاب والُسنَّة ولكن يدعون إىل إلياس شيخهم يف بنجالديش. أما اخلروج  

لتبليغ. وأنا  بقصد الدعوة إىل اهلل فهو خروج يف سبيل اهلل وليس هذا هو خروج مجاعة ا

 

 . (  284/    2)   2  -فتاوى اللجنة الدائمة    )14) 

 (  38( ص ) 73راجع الفتاوى اإلماراتية لأللباين س ) )15) 
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أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم املبتدعة يف أي مكان كانوا هم يف مرص، وأمريكا  

    ( 16) (  والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس
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