
 

 أقوال علماء السنة 

 يف مجاعة التبليغ
 
 
 

 كتبه

الشيخ ربيع بن هادي عمري املدخلي



 

 

1 
 

 
 

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
 :أما بعد

فقد وصلت إيّل أوراق تتضمن كالماً للعالمتني  السنيلني   الخني ب ابنين بنيان وابنين عق مني  ضقنيوم بعني   اعني  
 .بل غ بنخره وتروجيه ب  اجلهال ومن ال ضعرف حق ق  منهجهم الباطل وعقائدهم النياسدةالت

والواقنينيع أيف ك كنينينيالم الخنينيني ي  منينينيا ضنينينيدضنهمب فبنينينيالم الخنينيني ب ابنينين بنينينيان مبنينيني  علنينينيى تقرضنينينير منينينين ر نينينيل تبل  نينيني  أو 
 متعاطف معهم حبى للخ ب ابن بان خالف ما هم عل نيه وصنيورهم لنيه علنيى ونيهت صنيوريم احلق ق ني ب ض كنينيد

 :-رمحه اهلل-ما نقولنيه قنيول الخ نيب ابن بنيان 
وال شك أيف الناس ك حا   شدضدة إىل مقل هذه اللقنيااا  الي بني  اوموعني  علنيى التنيذكهت بنياهلل والنيدعوة " 

انظنينير فتنينيواه اا  النينيرقم ..." ] إىل التمسنينيك باالسنينيالم وتيب نينيي تعال منينيه وورضنينيد التوح نينيد منينين البنينيد  وا رافنينيا 
 [.هني واليت ضقوم بنخرها اآليف  اع  التبل غ11/8/1701بتأرضب ( 1001)

فهذا ضوح  أيف صنياح  التقرضنير قنيد اكنير ك تقرضنيره أيف هنيذه اجلماعني  تنيدعو إىل التمسنيك باالسنيالم وتيب نيي 
 .تعال مه وورضد التوح د له من البد  وا رافا 

 .فبسب  الك مدحهم الخ ب
هم وب  حق قني  منينهجهم النياسنيدا رنيا رأضننيا ولو قال ف هم صاح  التقرضر كلم  احلي وصورهم على حق قت

من االمام ابن بان السلني  اروحنيد إال اليعنين فني هم والتحنيذضر منينهم ومنين بنيدعهمب كمنيا فعنيل النيك ك آخنير 
 .فتاواه ف هم اررفق  هبذا البحث

 :وك كالم العالم  ابن عق م  ما ضدضنهمب انظر إىل قوله اآليت
ل العقائنينينيد ف جنينيني  أيف تصنينينيح  ومنينينيا كنينينيايف علنينينيى خنينينيالف منينينيذه  إاا كنينينيايف االخنينينيتالف ك مسنينينيائ: مالحظنينيني " 

انظنير فتنياو  " ] السلف فإنّه جي  إنباره والتحذضر ممن ضسلك ما خينيالف منيذه  السنيلف ك هنيذا البنيا  
 ب كما ك(977-2/939)ابن عق م  

 [ .األوراق اليت ضنخرها  اع  التبل غ اآليف 
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ح د وبني   اعني  التبل نيغ اخنيتالف شنيدضد وعم نيي ك وال شك أيف االختالف ب  السلني   أهل السّن  والتو 

 .العق دة وارنهج
فهنيم ماترضدضنيني  معيّلنيني  لصنينينيا  اهللب وصنينيوف   ك العبنينياية والسنينيلو  ضبنينياضعويف علنينيى أربنينيع طنينيرق صنينيوف   م رقنيني  ك 

 .الضالل
 .ومن الك أيف هذه اليرق تقوم على احللول ووحدة الو وي والخر  بالقبور ووهت الك من الضالال 

يعاً ال ضعرفه عنهم العالم  ابن عق م  ولنيو عنيرف النيك عنينهم ألياانيم بالضنيالل وحلنيذر منينهم أشنيد وهذا ق
 .التحذضرب ولسلك معهم ارسلك السلني  كما فعل ش ياه االمام حممد بن إبراه م واالمام ابن بان

ي والخني ب تقني  وكما فعل الخ ب األلباين والخ ب عبد الرناق عني نيني  والخني ب النينيونايف والخني ب محنيوي التنيوجير 
النينيدضن ايلنينياليل والخنيني ب سنينيعد احلصنيني  والخنيني ب سنيني ف النينيرمحن والخنيني ب حممنينيد أسنينيلم ويلنيني الا م لنينينيا  عظ منيني  
تب  ضالل  اع  التبل غ وخيورة ما هم عل ه من العقائد وارنهج الضال فلهت نيع طالني  احلنيي إل هنياب وقنيد 

 .اعرتف خبيئه عندير ع عبد الرمحن ارصري عما كتبه ك القناا على  اع  التبل غ و 
وأمنينينيا ضوسنينينيف ارالحنينيني  فهنينينيو ممنينينين عاشنينينيرهم سنينينين  طوضلنينيني ب ه كتنينيني  فنينيني هم كتابنينينياً ضبنينيني  ف نينينيه ضنينينياليلم وفسنينينياي 
عقائدهم ه مع األسف الخدضد ترا ع عن احلي واحلق ق  وكتني  فني هم كتابنيه األخنيهتب وكتابنيه األول ضدضننيهب 

جلنينيرم مقنينيدم علنينيى التعنينيدضلب تبينينيل كنينيل ا: ومنينيا كتبنينيه فنيني هم علمنينياا ارنينينهج ضنينيدح  باطلنينيهب والقاعنينيدة العظ منيني 
مدم من أي قائل لو كايف التبل   ويف ضلتزمنيويف القواعنيد االسنيالم   الصنيح ح  وضسنيلبويف مسنيالك أهنيل العلنيم 

 .والنص  لإلسالم وارسلم 
 

 :كتبه 
 ربيع بن هادي المدخلي

 هـ1291/ محرم /  92في 
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 بليغآخر فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز في التحذير من جماعة الت

 
 بسم اهلل الرمحن الرح م

 
 :عن  اع  التبل غ فقال السائل -رمحه اهلل تعاىل  -سئل مساح  الخ ب عبد العزضز بن عبد اهلل بن بان 

نسنينينيمع ضنينينيا مساحنينيني  الخنينيني ب عنينينين  اعنينيني  التبل نينينيغ ومنينينيا تقنينينيوم بنينينيه منينينين يعنينينيوةب فهنينينيل تنصنينينيح  بنينينياال را  ك هنينينيذه 
 بم؟اجلماع ب أر و تو  ه  ونصح ب وأعظم اهلل مقوبت

 
 :فأ ا  الخ ب بقوله

ب لبنينين  اعني  التبل نيغ ارعروفني  ايلندضني  عننينيدهم (( بل نيوا عني  ولنيو آضني  )) كنيل منين يعنيا إىل اهلل فهنيو مبلنينيغ )) 
خرافنينيا ب عننينيدهم بعنيني  البنينيد  والخنينيرك ا ب فنينيال جينينيون ا نينيرو  معهنينيمب إال إنسنينيايف عننينيده علنينيم خينينير  ل نبنينينير 

 .عل هم وضعلمهم
 .أما إاا خر  ضتابعهمب ال

هم خرافا  وعندهم ولطب عندهم نقص ك العلمب لبن إاا كايف  اع  تبل غ وهتهم أهل بصهتة أليف عند
 .وأهل علم خير  معهم للدعوة إىل اهلل

أو إنسايف عنده علم وبصهتة خير  معهم للتبصهت واالنبار والتو  ه إىل ا هت وتعل مهم حىت ضرتكوا ارذه  
 أهني((.الباطلب وضعتنقوا مذه  أهل السن  واجلماع 

فل ستنيد  اع  التبل غ ومن ضتعاطف معهم من هذه النيتو  اربن ني  علنيى واقعهنيم وعقائنيدهم ومننياهجهم ]] 
 [[.وم لنيا  أئمتهم الذضن ضقلدوام 

وقنيد صنيدر  هنيذه ( فتو  مساح  الخ ب عبد العزضنيز بنين بنيان علنيى  اعني  التبل نيغ)فروت من شرضط بعنوايف ]
ن وفنياة الخني ب وف هنيا يحني  لتلب سنيا   اعني  التبل نيغ ببنيالم قنيد  النيتو  ك اليائف قبل حنيوايل سنينت  مني

 [ .صدر من الخ ب قبل أيف ضظهر له حق ق  حايلم ومنهجهم 
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 جماعة التبليغ واألخوان من الثنتين والسبعين فرقة

 
 

 :-رمحه اهلل تعاىل  -سئل مساح  الخ ب العالم  عبد العزضز بن بان 
سنيتنيرتق أمنييت علنيى  نيال  : )) قولنيه: هلل عل ه وسلم ك افرتاق األمنيمأحسن اهلل إل كب حدضث النيب صلى ا

 ((.وسبع  فرق  إال واحدة 
 .فهل  اع  التبل غ على ما عندهم من شرك ا  وبد 

 .و اع  األخوايف ارسلم  على ما عندهم من حتز  وشي العصا على والة األمور وعدم السمع والياع 
 ؟...هل هات  النيرقت  تدخل

 :-ونير اهلل تعاىل له وت مده بواسع رمحته  -  فأ ا
( أمنييت ) تدخل ك القنتني  والسبع ب من خالف عق دة أهل السن  يخل ك القنت  والسبع ب ارراي بقولنيه 

النا  ني  السنيل م  النييت اتبعتنيه : استجابوا له وأظهروا اتباعهم لهب  نيال  وسنيبع  فرقني : أم  اال اب ب أي: أي
 .نهب وا نتايف وسبعويف فرق  ف هم البافر وف هم العاص  وف هم اربتد  أقسامواستقام  على يض

 
 هات  النيرقت  من ضمن القنت  والسبع ؟: ضع : فقال السائل

 
 :فأ ا 

نعنينيمب منينين ضنينيمن القنتنيني  والسنينيبع  وارر ئنيني  وونينيهتهمب ارر ئنيني  وا نينيوار  بعنيني  أهنينيل العلنينيم ضنينير  ا نينيوار  منينين 
 .ك عموم القنت  والسبع البنيار خار  ب لبن ياخل  

 
بسنينت   -رمحنيه اهلل-ضمن يروسه ك شرم ارنتقنيى ك الينيائف وهني  ك شنيرضط مسنيّجل وهني  قبنيل وفاتنيه ] 

 [أو أقل 
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 حكم الخروج مع جماعة التبليغ

 
 : -رمحه اهلل -سئل مساح  الخ ب عبد العزضز بن بان 

  ك مسنينيا د ضو نينيد هبنينيا قبنينيور ومسعنينيت أيف خر نينيت منينيع  اعنيني  التبل نينيغ للهننينيد وباكسنينيتايفب وكننينيا  تمنينيع ونصنينيل
الصنينيالة ك ارسنينيجد النينيذي ضو نينيد ف نينيه قنيني  باطلنيني ب فمنينيا رأضبنينيم ك صنينياليتب وهنينيل أع نينيدها؟ ومنينيا حبنينيم ا نينيرو  

 معهم يلذه األماكن؟
 :اجلوا 

 :بسم اهلل واحلمد هللب أما بعد
رنين لدضنيه علنيم وبصنيهتة فإيف  اع  التبل غ ل س عندهم بصهتة ك مسائل العق دة فال جيون ا رو  معهنيم إال 

بالعق نينيدة الصنينيح ح  النينييت عل هنينيا أهنينيل السنينيّن  واجلماعنيني  حنينيىت ضرشنينيدهم وضنصنينيحهم وضتعنينياويف معهنينيم علنينيى ا نينيهت 
ألانينينيم نخنينيني يويف ك عملهنينينيم لبنينينينهم زتنينينيا ويف إىل ارزضنينينيد منينينين العلنينينيم وإىل منينينين ضبصنينينيرهم منينينين علمنينينياا التوح نينينيد 

الصنيالة ك ارسنيا د النييت ف هنيا القبنيور فنيال تصنيني   والسنَّ ب رنق اهلل اجلم ع النيقه ك الدضن والقبا  عل هب أما
لعنينينينين اهلل ال هنينينينيوي : )) -صنينينينيلى اهلل عل نينينينيه وسنينينينيلم  -والوا نينينينيني  عل نينينينينيك إعنينينينينياية منينينينينيا صل نينينينينيت ف هنينينينيا لقنينينينيول الننينينينييب 

 .متنيي على صحته(( والنصار  اختذوا قبور أنب ائهم مسا د 
قبنينينيور أنب نينينيائهم وصنينينياحل هم أال وإيف منينينين كنينينيايف قنينينيبلبم كنينينيانوا ضتينينينيذويف :))  -صنينينيلى اهلل عل نينينيه وسنينينيلم -وقولنينينيه 

 .أخر ه مسلم ك صح حه(( مسا دب أال فال تتيذوا القبور مسا د فإين أااكم عن الك 
 .واألحايضث ك هذا البا  كقهتة وباهلل التوف يب وصلى اهلل على نب نا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 [هني 2/11/1717فتو  بتارضب ] 
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فال يجوز الخروج معهم إال لمن لديه علم :  -رحمه اهلل  -حول قول الشيخ عبد العزيز بن باز 

وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنَّة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون 
 .معهم على الخير

 : أقول
رحنينيم اهلل الخنيني ب فلنينيو كنينيانوا ضقبلنينيويف النصنينيائ  والتو  نينيه منينين أهنينيل العلنينيم رنينيا كنينيايف هننينيا  حنينير  ك ا نينيرو  معهنينيم 

 .الواقع ار كد أام ال ضقبلويف نصحاً وال ضر عويف عن باطلهم لخدة تعصبهم واتّباعهم ألهوائهملبن 
 .ولو كانوا ضقبلويف نصائ  العلماا لرتكوا منهجهم الباطل وسلبوا سب ل أهل التوح د والسّن 

والسنين   وإاا كايف األمر كذلك فال جيون ا رو  معهم كمنيا هنيو منينهج السنيلف الصنياا القنيائم علنيى البتنيا 
ك التحنينيذضر منينين أهنينيل البنينيد  ومنينين انينياليتهم ويفالسنينيتهما أليف ك النينيك تبقنينيهتاً لسنينيوايهم ومسنينياعدة وقنينيوة ك 

 .نخر ضاليلم والك وٌش لإلسالم وارسلم  وت رضٌر هبم وتعاويٌف معهم على االه والعدوايف
 .بد ال س ما وهم ضباضعويف على أربع طرق صوف   ف ها احللول ووحدة الو وي والخر  وال
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 فــــتوى الشيـــــخ العـــالمـــــــة

 محــــمد بن إبراهيــــم آل الشـــــيخ
 في التحذيــــر مـــن جماعـــة التبليـــــغ

 
 

منينين حممنينيد بنينين إبنينيراه م إىل حضنينيرة صنينياح  السنينيمو ارلبنيني  األمنينيهت خالنينيد بنينين سنينيعوي رئنيني س النينيدضوايف ارلبنيني  
 :كاتهب وبعداروقرب السالم عل بم ورمح  اهلل وبر 

ومنينيا برفقنينيهب وهنينيو االلتمنينياس اررفنينيو  ( هنينيني 21/1/1382ي ك -36/7/5رقنينيم) فقنينيد تلق نينيت خينينيا  مسنينيوكم 
إىل مقنينيام حضنينيرة صنينياح  اجلاللنيني  ارلنينيك ارعظنينيم منينين حممنينيد عبنينيد احلامنينيد القنينيايري وشنينياه أمحنينيد ننينيوراين وعبنينيد 

كل نينيني  ))يت مسوهنينينيا السنينينيالم القنينينيايري وسنينينيعوي أمحنينينيد يهلنينينيوي حنينينيول طلنينينيبهم ارسنينينياعدة ك مخنينينيرو   ع نينينيتهم النينيني
ب وكذلك البت با  اررفوع  ضمن رسالتهم وأعرض لسنيموكم أيف هنيذه اجلمع ني  ((الدعوة والتبل غ االسالمّ  

ال خهت ف هاا فإاا  ع   بدع  وضالل ب وبقرااة البت با  اررفق  خبياهبما و دناها تختمل على الضالل 
ذي ال ضسنيع السنيبو  عننيهب ولنيذا فسنينقوم إيف شنياا اهلل والبدع  والدعوة إىل عباية القبنيور والخنير ب األمنير الني

بنينيالري عل هنينيا كنينيا ضبخنينيف ضنينياليلا وضنينيدفع باطلهنينياب ونسنينيأل اهلل أيف ضنصنينير يضننينيه وضعلنيني  كلمتنينيه والسنينيالم علنيني بم 
 (( ورمح  اهلل

 [ .هني29/1/1382ك  705 -م  -ص] 
 ( [289:ص)را ع كتا  القول البل غ ك التحذضر من  اع  التبل غ للخ ب محوي التوجيري ] 
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 عن جماعة التبليغ فتوى الشيخ العالمة محمد ناصر الدين األلباني

 
 

 : -رمحه اهلل تعاىل -سئل 
 هل جيون ليال  العلم أو وهته أيف خير  معهم بدعو  الدعوة إىل اهلل؟: ما رأضبم ك  اع  التبل غ

السنينينيالم ومنينيا كنينينيايف عل نينيه سنينينيلنينا  اعنيني  التبل نينينيغ ال تقنينيوم علنينينيى منينينهج كتنينينيا  اهلل وسنينينَّ  رسنينينيوله عل نينيه : فأ نينيا 
 .الصاا

 .وإاا كايف األمر كذلكا فال جيون ا رو  معهما ألنه ضناك منهجنا ك تبل  نا رنهج السلف الصاا
ب أمنينيا النينيذضن خير نينيويف معهنينيم فهنيني الا وا نينيبهم أيف ضلزمنينيوا باليهنينيم وأيف  فنينيني  سنينيب ل النينيدعوة إىل اهلل خينينير  العنينياذي

 .ر  منهم علماا ضقومويف بدورهم ك الدعوة إىل اهللضتدارسوا العلم ك مسا دهمب حىت ضتي
ومنينيا يام األمنينير كنينيذلك فعلنينيى طالنيني  العلنينيم إايف أيف ضنينيدعو هنيني الا ك عقنينير يارهنينيمب إىل تعلنينيم البتنينيا  والسنينينَّ  

 .ويعوة الناس إل ها
ال ضعننينينيويف بالنينينيدعوة إىل البتنينينيا  والسنينينينَّ  كمبنينينيدأ عنينينياما بنينينيل إانينينيم ضعتنينيني ويف هنينينيذه  -أي  اعنينيني  التبل نينينيغ  -وهنينينيم 
 .وة منيرق ب ولذلك فهم أشبه ما ضبونويف جبماع  االخوايف ارسلم الدع

فهم ضقولويف إيف يعويم قائم  على البتا  والسنَّ ب ولبويف هذا يفري كالمب فهم ال عق دة ومعهمب فهذا 
 .ماترضديب وهذا أشعريب وهذا صوكب وهذا ال مذه  له

احلق قنيني  أننينيه ال  قافنيني  عننينيدهمب فقنينيد منينيّر علنيني هم كتنينيل  نينيع هّ  ّقنينيفب و : النينيك أليف يعنينيويم قائمنيني  علنينيى مبنينيدأ
 .أكقر من نصف قريف من الزمايف ما نبغ ف هم عاذ

 . ّقف هّ ّ عب حىت ضبويف التجم ع على أساس مبدأ ال خالف ف ه: وأما حنن فنقول
فنينينيدعوة  اعنينيني  التبل نينينيغ صنينينيوفّ   عصنينينيرضّ ب تنينينيدعو إىل األخنينينيالقب أمنينينيا إصنينينيالم عقائنينينيد اوتمنينينيعا فهنينينيم ال زركنينينيويف 

 .ضنيرق -بزعمهم -ناًا أليف هذا ساك
وقنينيد  نينير  بنيني  األا سنينيعد احلصنيني  وبنيني  رئنيني س  اعنيني  التبل نينيغ ك ايلننينيد أو ك باكسنينيتايف مراسنينيال ب تبنينيّ  
منهنينيا أّانينيم ضقنينيرويف التوسنينيل واالسنينيت ا   وأشنيني اا كقنينيهتة منينين هنينيذا القب نينيلب وضيلبنينيويف منينين أفنينيرايهم أيف ضبنينياضعوا علنينيى 

 .تبل    ضنب   أيف ضباضع على هذا األساسأربع طرقب منها اليرضق  النقخبندضّ ب فبل 
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أيف هنينيذه اجلماعنيني  عنينياي بسنينيب   هنينيوي أفرايهنينيا البقنينيهت منينين الننينياس إىل اهللب بنينيل وركنينيا أسنينيلم : وقنينيد ضسنينيأل سنينيائل

 على أضدضهم أناس من وهت ارسلم ب أفل س هذا كاف اً ك  وان ا رو  معهم وارخارك  ف ما ضدعويف إل ه؟
 !!.ونسمعها كقهتاً ونعرفها من الصوفّ   إيف هذه البلما  نعرفها : فنقول

ب ...فمقاًل ضبويف هنا  ش ب عق دته فاسدة وال ضعرف شني ئاً منين السنيّن ب بنيل وضأكنيل امنيوال الننياس بالباطنيل 
 ...!ومع الك فبقهت من النيساق ضتوبويف على ضدضه

ضنينيدعويف؟ هنينيل فبنيل  اعنيني  تنينيدعو إىل خنيهت البنينيد أيف ضبنينيويف يلنيم تبنينيع ولبنينين حننين ننظنينير إىل الصنينيم مب إىل منيااا 
وعق نينيدة السنينيلف الصنينيااب وعنينيدم التعصنيني   -عل نينيه السنينيالم -ضنينيدعويف إىل اتبنينيا  كتنينيا  اهلل وحنينيدضث الرسنينيول 

 !.للمذاه ب واتبا  السنَّ  ح قما كانت ومع من كانت؟
فجماعنيني  التب لنينيغ لنيني س يلنينيم منينينهج علمنيني ب وإبنينيا منينينهجهم حسنيني  اربنينيايف النينيذي ضو نينيدويف ف نينيهب فهنينيم ضتلوننينيويف 

 .ببل لويف
 ([ 38)ص ( 13)و  االمارات   لأللباين س ترا ع النيتا] 
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 فتوى الشيخ عبدالرزاق عفيفي

 
 عن خرو   اع  التبل غ لتذكهت الناس بعظم  اهلل؟: -رمحه اهلل  -سئل الخ ب 

 
الواقنينيع أّانينيم مبتدعنيني  حمرّفنينيويف وأصنينيحا  طنينيرق قايرضنيني  وونينيهتهمب وخنينيرو هم لنيني س ك سنينيب ل : )) فقنينيال الخنيني ب

إل نينينياسب هنينينيم ال ضنينينيدعويف إىل البتنينينيا  والسنينينينَّ  ولبنينينين ضنينينيدعويف إىل إل نينينياس شنينيني يهم ك اهللب ولبننينينيه ك سنينينيب ل 
 .بنجاليضش

 .أما ا رو  بقصد الدعوة إىل اهلل فهو خرو  ك سب ل اهلل ول س هذا هو خرو   اع  التبل غ
وأننينينيا أعنينينيرف التبل نينينيغ منينينين نمنينينيايف قنينينيد ب وهنينينيم اربتدعنينيني  ك أي مبنينينيايف كنينينيانوا هنينينيم ك مصنينينيرب وإسنينينيرائ ل وأمرضبنينينيا 

 (( .السعويض ب وكلهم مرتبيويف بخ يهم إل اس و 
 ( [1/117)عبد الرناق عني ني  / فتاو  ورسائل مساح  الخ ب] 
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 فتوى الشيخ صالح الفوزان

 
 

 : سئل فض ل  الخ ب صاا بن فونايف النيونايف
يويف منينيااا تقنينيول كنينين خير نينيويف إىل خنينيار  ارملبنيني  للنينيدعوة وهنينيم ذ ضيلبنينيوا العلنينيم أبنينيداًب زقنينيويف علنينيى النينيك وضنينيري

شنينينيعارا  ورضبنينيني  وضنينينيّدعويف أيف منينينين خينينينير  ك سنينينيب ل اهلل للنينينيدعوة سنينيني لهمه اهللب وضنينينيّدعويف أيف العلنينينيم لنينيني س شنينينيرطاً 
 .أساس اً 

 .وأنت تعلم أيف ا ار  إىل خار  ارملب  س جد مذاه  ويضانا  وأسئل  تو ه إىل الداع 
ضوا نيه الننياس وخاصني  ك  أال تر  ضا فض ل  الخ ب أيف ا ار  ك سب ل اهلل البد أيف ضبويف معه سالم لب 

شنينيرق آسنيني ا زنينياربويف يفنينيدي النينيدعوة الخنيني ب حممنينيد بنينين عبنينيد الوهنينيا ؟ أر نينيو اال ابنيني  علنينيى سنيني ايل لبنيني  تعنينيم 
 .النيائدة
 :اجلوا 

 .ا رو  ك سب ل اهلل ل س هو ا رو  الذي ضعنونه اآليف
 .ي عن السلفا رو  ك سب ل اهلل هو ا رو  لل زوب أما ما ضسمونه اآليف با رو  فهذا بدع  ذ ضر 

وخرو  االنسايف ضدعو إىل اهلل وهت متق د ك أضام مع ن  بل ضدعو إىل اهلل حسني  إمبان تنيه ومقدرتنيهب بنيدويف 
 .أيف ضتق د جبماع  أو ضتق د بأربع  ضوماً أو أقل أو أكقر

وكنينينيذلك ممنينينيا جينينيني  علنينينيى الداع نينيني  أيف ضبنينينيويف اا علنينينيم ال جينينينيون لإلنسنينينيايف أيف ضنينينيدعو إىل اهلل وهنينينيو  اهنينينيلب قنينينيال 
علنينيى علنينيم أليف الداع نيني  البنينيد أيف ضعنينيرف منينيا : ب أي{قنينيل هنينيذه سنينيب ل  أيعنينيو إىل اهلل علنينيى بصنينيهتة } : تعنينياىل

ضنينينينيدعو إل نينينينيه منينينينين وا نينينيني  ومسنينينينيتح  وحمنينينينيرم ومبنينينينيروه وضعنينينينيرف منينينينيا هنينينينيو الخنينينينير  وارعصنينينيني   والبنينينينينير والنيسنينينينيوق 
 .والعص ايفب ضعرف ير ا  االنبار وك ني ته

فرضضنيني  وهنينيو ال زصنينيل إال بنينيالتعلم ال وا نينيرو  النينيذي ضخنيني ل عنينين طلنيني  العلنينيم أمنينير باطنينيل أليف طلنيني  العلنينيم 
 .زصل بااليلامب هذا من خرافا  الصوف   الضال ب أليف العمل بدويف علم ضالل

 .واليمع حبصول العلم بدويف تعلم وهم خاطئ
 [من كتا   ال  حماضرا  ك العلم والدعوة ] 


