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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 لسة ومخالطة أهل األهواء المبتدعينمن مجا السلفيين تحذير أهل السنة
 

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

فإن خري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم، وشر األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة 
 ة ضاللة.بدعة، وكل بدع

 فيجب على املسلم التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ.
 هم وموادهتم.تواجتناب البدع وما يوقعه يف البدعة مثل: خمالطة أهل البدع وجمالس

  َوَلوْ  س وَله  َورَ  اللَّهَ  َحادَّ  َمنْ  ي  َوادُّونَ  اْْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللَّهِ  ي  ْؤِمن ونَ  قَ ْوًما َتَِد   َل قال تعاىل: )
ميَانَ  ق  ل وِِبِم   يف  َكَتبَ   أ ولَِئكَ  َعِشريَتَ ه مْ  َأوْ  ِإْخَوانَ ه مْ  َأوْ  أَبْ َناَءه مْ  َأوْ  آبَاَءه مْ  َكان وا  َوأَيََّده مْ  اْْلِ
 َوَرض وا َعن ْه مْ  اللَّه   َرِضيَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَنْ َهار   ََتِْتَها ِمنْ  ََتْرِي َجنَّات   َوي ْدِخل ه مْ  ِمْنه   ِبر وح  
 [.22]اجملادلة:  (اْلم ْفِلح ونَ  ه م   اللَّهِ  ِحْزبَ  ِإنَّ  َأَل  اللَّهِ  ِحْزب   أ ولَِئكَ  َعْنه  

 ِمنْ  اللَّهِ  د ونِ  ِمنْ  َلك مْ  َوَما النَّار   فَ َتَمسَّك م   ظََلم وا الَِّذينَ  ِإىَل  تَ رَْكن وا َوَل وقال تعاىل: )
 [.113( ]هود: َصر ونَ ت  نْ  َل  ث َّ  َأْولَِياءَ 

 وهناك عدد من النصوص النبوية تتضمن التحذير من جمالسة أهل البدع:
 .«املرء مع من أحب»: صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل قال  -أ

 .(2640)حديث ( ، ومسلم 6168)حديث أخرجه البخاري 
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 .«المرء على دين خليله»: صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل  وقال -ب
 والرتمذي ،(4833) حديث داود وأبو ،(8028) حديث أمحد اْلمام أخرجه

 (.2378)حديث
األرواح جنود جمندة، فما تعارف منها »: صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل  وقال -ج  

 .«ائتلف، وما تناكر منها اختلف
 (.2638) حديث ومسلم ،(3336) حديث البخاري أخرجه

  السوء،اجلليس و  الصاحل اجلليس ثلم: "-صلى اهلل عليه وسلم–رسول اهلل  وقال -د
 أن وإما منه، تبتاع أن وإما حيذيك، أن إما: املسك فحامل الكري، ونافخ املسك كحامل

 ."خبيثة رحيا َتد أن وإما ثيابك، حيرق أن إما: الكري ونافخ طيبة، رحيا منه َتد
(، ومسلم يف "صحيحه" 5534متفق عليه. أخرجه البخاري يف "صحيحه" حديث )

 (.2628ث )حدي
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 :اإلجماع على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم

تعليقه على قصة كعب بن  خالل–(1/227" )شرح السنة"قال اْلمام البغوي يف 
 :-رضي اهلل عنهم–ومرارة بن الربيع وهالل بن أمية  مالك
وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم، وعلماء السنة على هذا جممعني متفقني " 

 ."ة أهل البدعة، ومهاجرهتمعلى معادا
 

 النصوص من ذكره سبق ما إلى ضافةإ علماءال منعدد  أقوال من جملة وهذه
 :-عنهم اهلل رضي-الصالح والسلف الصحابةإجماع و  النبوية

 األخيار صحبة على احلث ذكرذكر أبو حامت ابن حبان رمحه اهلل َتت باب ) أوال:
ل اجلليس الصاحل واجلليس السوء...( ث قال: ( عند حديث )مثاألشرار عشرة َعن والزجر

 بطيء اتصاهلا سريع األخيار مودة ألن األشرار صحبة ويفارق األخيار صحبة يلزم العاقل)
 الظن سوء تورث األشرار وصحبة اتصاهلا بطيء انقطاعها سريع األشرار ومودة انقطاعها
 .مجلتهم يف الدخول من يسلم مل األشرار خادن ومن باألخيار

 األخيار صحبة أن فكما مريبا يكون لئال الريب أهل جيتنب أن العاقل على فالواجب
 (الشر تورث األشرار صحبة كذلك  اخلري تورث

 ول األشرار صحبة بلزوم الشر أسباب نفسه يعود ول عرضه يدنس ل العاقل وقال:)
 يتبني ربةاخل عند الناس أن على األخيار بصحبة نفسه ورياضة عرضه صيانة َعن يغضي
 (منها الظاهر ضد أشياء منهم
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 النار من قطعة السوء صاحب صحبة ألن األشرار يصاحب ل العاقلوقال أيضاً: )
 أن أربعا خصال املرء سعادة من وإن بعهده يفي ول وده يستقيم ل الضغائن تعقب
 بلده يف رزقه يكون وأن صاحلني وإخوانه أبرارا وولده موافقة زوجته تكون

 ومن عشرته من خريا الكلب جمالسة تكون خريا منه املرء يستفيد ل ليسج وكل
(.اه   من روضة يتهم السوء مداخل يدخل من أن كما  يسلم ل السوء صاحب يصحب

 (.103-99العقالء)ص:
ذََكَر اْلمام احلافظ أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان بن بطة  ثانًيا:

كتابه "اْلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة" يف   ه ( يف387املتوىف )
"باب التحذير من صحبة قوم ميرضون القلوب ويفسدون اْلميان" نصوصًا كثرية جدا من 

 (، اخرتت  منها النصوص اْلتية:524( إىل )359رقم )
 : -رمحه اهلل–قال 

ثَ َنا" – 369  ثَ َنا: َقالَ  ع َمرَ  ْبن   َحْفص   اْلَقاِسمِ  أَب و َحدَّ ثَ َنا: قَالَ ,  َحامتِ   أَب و َحدَّ  َحدَّ
ثَ َنا: َقالَ ,  اْلم َعلَّى ثَ َنا: َحامتِ   أَب و قَالَ ,  ِقاَلبَةَ  َأِب  َعنْ ,  أَيُّوبَ  َعنْ ,  و َهْيب   َحدَّ  أَب و َوَحدَّ

ثَ َنا: َقالَ , اخْلَرَّاز   يَزِيدَ   َأْصَحابَ  َت َاِلس وا َل : قَالَ , ِقاَلبَةَ  َأِب  َعنْ , أَيُّوبَ  َعنْ , ع َليَّةَ  اْبن   َحدَّ
 تَ ْعرِف وَن". َما بَ ْعضَ  َعَلْيك مْ  يَ ْلِبس وا َأوْ ,  َضاَللَِتِهمْ  يف  يَ ْغِمس وك مْ  َأنْ  آَمن   َل  فَِإّنِ ,  اأْلَْهَواءِ 

 :-رمحه اهلل–وقال 
ثَ َنا " -371  اْلك ويفُّ  َحازِم   َأِب  ْبن   التَِّميِميُّ  ْلب ْسرِيِ ا ْبنِ  حم َمَّدِ  ْبن   َأمْحَد   َبْكر   أَب و َحدَّ

ثَ َنا: َقالَ  ثَ َنا: َقالَ ,  ِغَياث   َأِب  اْبن   َحدَّ ثَ َنا: َقالَ ,  َسِعيد   أَب و َحدَّ  َعْمرِو َعنْ ,  َخاِلد   أَب و َحدَّ
 ".قَ ْلَبكَ  فَ ي زِيغَ ,  َزْيغ   َصاِحبَ  َت َاِلسْ  َل : ي  َقال   َكانَ :  َقالَ ,  قَ ْيس   ْبنِ ا
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 :-رمحه اهلل–وقال 
ثَ َنا: َقالَ ,  احلْ َسنْيِ  ْبن   حم َمَّد   َأْخبَ َرّن " -376 ,  اْلِفْريَاِبُّ  َبْكر   أَب و حم َمَّد   ْبن   َجْعَفر   َحدَّ

ثَ َنا: َقالَ  ثَ َنا: َقالَ  احلِْْمِصيُّ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبن   ِهَشام   بَِقي   أَب و َحدَّ  َعنْ ,  َحْرب   ْبن   حم َمَّد   َحدَّ
: قَالَ ,  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ ,  َصاِلح   َأِب  َعنْ ,  ح َصنْي   َأِب  َعنْ ,  س َلْيم   ْبنِ  س َلْيَمانَ  َسَلَمةَ  َأِب 
 ".لِْلق ل وبِ  ُم ِْرَضة   جم َاَلَستَ ه مْ  َفِإنَّ ,  اأْلَْهَواءِ  َأْهلَ  َت َاِلسْ  َل 

 رمحه اهلل:–وقال 
ثَ َنا " -378 ثَ َنا: َقالَ  ع َمرَ  ْبن   َحْفص   اْلَقاِسمِ  أَب و َحدَّ  َحدََّثت  : َقالَ ,  َحامتِ   أَب و َحدَّ

َثِن : قَالَ ,  اْلَولِيدِ  ْبنِ  بَِقيَّةَ  َعنْ   َعنِ ,  الزَّْرقَاءِ  َأِب  َعنْ ,  َحِبيب   َعنْ ,  س َلْيم   ْبن   س َلْيَمان   َحدَّ
 ".لِْلق ل وبِ  ُم ِْرَضة   جم َاَلَستَ ه مْ  فَِإنَّ ,  اءِ اأْلَْهوَ  َأْهلَ  َت َاِلس وا َل : َقالَ ,  احلََْسنِ 

 :-رمحه اهلل–وقال 
ثَ َنا " -395 ثَ َنا: قَالَ ,  اْلَقاِسمِ  أَب و َحدَّ ثَ َنا: َقالَ ,  َحامتِ   أَب و َحدَّ  اأْلََشجُّ  َسِعيد   أَب و َحدَّ

ثَ َنا: َقالَ ,   َت َاِلسْ  َل : ي  َقال   َكانَ :  َقالَ ,  ِئيِ اْلم اَل  قَ ْيس   ْبنِ  َعْمرِو َعنْ ,  َخاِلد   أَب و َحدَّ
 ".كَ قَ ْلب   فَ ي زِيغ   َزْيغ   َصاِحبَ 

 
 :-رمحه اهلل–وقال 
ثَ َنا" -400 ثَ َنا: َقالَ  حم َمَّد   ْبن   ع َمر   َحْفص   أَب و َحدَّ ثَ َنا: َقالَ ,  َحامتِ   أَب و َحدَّ  َأمْحَد   َحدَّ

 َل : يَ ق وَلنِ  َوحم َمَّد   احلََْسن   َكانَ :  قَالَ ,  ِهَشام   َعنْ ,  َزاِئَدة   َأْخبَ َرنَا: َقالَ ,  ي ون سَ  ْبن  ا
 ".ِمن ْه مْ  َتْسَمع وا َوَل ,  َت َاِدل وه مْ  َوَل ,  اأْلَْهَواءِ  َأْصَحابَ  َت َاِلس وا
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 :-رمحه اهلل–وقال 
ثَ َنا " -403 َنا أَْماَل : َقالَ  طَّار  اْلعَ  َحْفص   ْبنِ  خَمَْلدِ  ْبن   حم َمَّد   اللَّهِ  َعْبدِ  أَب و َحدَّ  َعَلي ْ
ثَ َنا: َقالَ  ِإبْ َراِهيمَ  ْبن  ا يَ ْعق وب   : َقاَلتْ  َت َِدث   َأَْسَاءَ  َجدَِّت  َسَِْعت  : َقالَ ,  َعاِمر   ْبن   َسِعيد   َحدَّ

 ِِبَِديث   ِدث كَ ن َ  َبْكر   أَبَا يَا: فَ َقاَل  اأْلَْهَواءِ  َأْهلِ  ِمن ِسريِينَ  ْبنِ  حم َمَّدِ  َعَلى َرج اَلنِ  َدَخلَ 
 ".أَلَق وَمنَّ  َأوْ , َعِن  لِتَ ق وَمانِ ,  َل : َقالَ  اللَّهِ  ِكَتابِ   ِمنْ  آيَةً  َعَلْيكَ  فَ نَ ْقَرأ  : َقاَل , َل : َقالَ 

 
 :-رمحه اهلل–وقال 
ثَ َنا: َقالَ  احلْ َسنْيِ  ْبن   حم َمَّد   َبْكر   أَب و َأْخبَ َرّن  " -407 ثَ َنا: َقالَ ,  اْلِفْريَاِبُّ  َحدَّ  أَب و َحدَّ
طَّابِ  َثِن : َقالَ  حَيَْي  ْبن   زِيَاد   اخلَْ ثَ َنا: َقالَ ,  َعاِمر   ْبن   َسِعيد   َحدَّ م   َحدَّ ,  م ِطيع   َأِب  ْبن   َسالَّ

 قَالَ  َكِلَمة ،  َعنْ  َأْسأَل كَ  َبْكر   أَبَا يَا: السَّْخِتَياّنِ  أِلَيُّوبَ  َقالَ  اأْلَْهَواءِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرج اًل  َأنَّ 
 ".َكِلَمة    ِنْصفَ  َوَل ,  َكِلَمة    ِنْصفَ  َوَل : بِِإْصبَ َعْيهِ  ي ِشري   َوَجَعلَ  أَيُّوب  

 :-رمحه اهلل–وقال 
ثَ َنا: قَالَ  ع َمر   اْلَقاِسمِ  أَب و َأْخبَ َرّن  " -426 ثَ َنا: َقالَ ,  حم َمَّد   ْبن   َأمْحَد   َحدَّ  َبْكر   أَب و َحدَّ
ثَ َنا: َقالَ ,  اْلَمرُّوِذيُّ  د   ْبن   َبْكرِ  أَب و َحدَّ ,  اْلَقطَّانَ  َسِعيد   ْبنَ  حَيَْي  َسَِْعت  : قَالَ ,  اْلَباِهِليُّ  َخالَّ

 َوَقْدرَه  ,  ص بَ ْيح   اْبنَ  يَ ْعِن  الرَّبِيعِ  أَْمرِ  ِإىَل  يَ ْنظ ر   َجَعلَ : اْلَبْصَرةَ  الث َّْورِيُّ  س ْفَيان   َقِدمَ  َلمَّا يَ ق ول  
: قَال وا ِبطَانَ ت ه ؟ َمنْ : َقالَ  السُّنَّة   ِإلَّ  َمْذَهب ه   َما: قَال وا َمْذَهب ه ؟ َشْيء   َأيُّ : َسَألَ ,  النَّاسِ  ِعْندَ 
 . َقَدرِي   ه وَ : قَالَ  اْلَقَدرِ  َأْهل  

 ِبِعْلم   َوقَالَ , َفَصَدقَ , بِاحلِْْكَمةِ  َنَطقَ  َلَقدْ ,  الث َّْورِيِ  س ْفَيانَ  َعَلى اللَّهِ  َرمْحَة  : الشَّْيخ   َقالَ 
 قَالَ , َواْلبَ َيانِ  اْلَبِصريَةِ  َأْهل   َويَ ْعرِف ه   اْلِعَيان   َوي ْدرِك ه   احلِْْكَمة   ت وِجب ه   َوَما, َوالسُّنَّةَ  اْلِكَتابَ  فَ َواَفقَ 
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 َما َودُّوا َخَباًل  يَْأل وَنك مْ  َل  ِنك مْ د و  ِمنْ  ِبطَانَةً  تَ تَِّخذ وا َل  آَمن وا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا: }َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّه  
 .[118: عمران آل] "{َعِنتُّمْ 

 :-رمحه اهلل–وقال 
ثَ َنا" -434 ثَ َنا: َقالَ  الدَّقَّاق   اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َأمْحَدَ  ْبن   ع ْثَمان   َعْمر و أَب و َحدَّ  ْبن   َجْعَفر   َحدَّ

ثَ َنا: قَالَ ,  اخْلَيَّاط   حم َمَّد    اْلف َضْيلَ  َسَِْعت  : َقالَ  َمْرَدَوْيهِ ,  الصَّاِئغ   يَزِيدَ  ْبن   الصََّمدِ  ْبد  عَ  َحدَّ
َها تَ َعاَرفَ  َفَما, جم َنََّدة   ج ن ود   اأْلَْرَواح  : يَ ق ول  , ِعَياض   ْبنَ ا َها تَ َناَكرَ  َوَما, ائْ تَ َلفَ  ِمن ْ  ِمن ْ

 . النِ َفاقِ  ِمنَ  ِإلَّ  ِبْدَعة   َصاِحبَ  اِي مي َ  س نَّة   َصاِحب   َيك ونَ  َأنْ  مي ِْكن   َوَل , اْختَ َلفَ 
 ".ِعَيانًا َذِلكَ  نَ َرى َفِإنَّا,  َعَلْيهِ  اللَّهِ  َرمْحَة   اْلف َضْيل   َصَدقَ : الشَّْيخ   َقالَ 

 :-رمحه اهلل–وقال 
ثَ َنا: َقالَ  اْلَقَصَباّنُّ  َأمْحَدَ  ْبن   ع َمر   اْلَقاِسمِ  أَب و َأْخبَ َرّن  " -435  ْبنِ  حم َمَّدِ  ْبن   مْحَد  أَ  َحدَّ

ثَ َنا: قَالَ ,  َهار ونَ  ثَ َنا: َقالَ ,  اْلَمرُّوِذيُّ  َبْكر   أَب و َحدَّ : قَالَ ,  الطُّوِسيُّ  أَيُّوبَ  ْبن   زِيَاد   َحدَّ
ثَ َنا  َأْهلَ  أ َجاِلس   نَاأَ : يَ ق ول   َرج اًل  ِإنَّ : ِلْْلَْوَزاِعيِ  ِقيلَ : َقالَ , احلْ ب ِليُّ  ِإَْسَاِعيلَ  ْبن   م َبِشر   َحدَّ
 احلَْقِ  بَ نْيَ  ي َساِويَ  َأنْ  ي رِيد   َرج ل   َهَذا: اأْلَْوَزاِعيُّ  فَ َقالَ ,  اْلِبدَعِ  َأْهلَ  َوأ َجاِلس  ,  السُّنَّةِ 

 .َواْلَباِطلِ 
 َوَل ,  ْلَباِطلِ ا ِمنَ  احلَْقَّ  يَ ْعِرف   َل  َرج ل   َهَذا ِإنَّ : أَق ول  ,  اأْلَْوَزاِعيُّ  َصَدقَ : الشَّْيخ   َقالَ  

ميَانِ  ِمنَ  اْلك ْفرَ   اللَّه   َصلَّى اْلم ْصَطَفى َعنِ  السُّنَّة   َوَوَرَدتِ ,  اْلق ْرآن   نَ َزلَ  َهَذا ِمْثلِ  َويف ,  اْْلِ
 َشَياِطيِنِهمْ  ِإىَل  َخَلْوا َوِإَذا آَمنَّا َقال وا آَمن وا الَِّذينَ  َلق وا َوِإَذا: }تَ َعاىَل  اللَّه   َقالَ . َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 .[14: البقرة] "{َمَعك مْ  ِإنَّا َقال وا
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 :-رمحه اهلل–وقال 
ثَ َنا " -441 ثَ َنا: َقالَ ,  َحازِم   َأِب  ْبن   َبْكرِ  أَب و َحدَّ : َقالَ ,  احلَْْضَرِميُّ  َجْعَفر   أَب و َحدَّ

ثَ َنا ثَ َنا: َقالَ ,  اْلَمْرز بَانِ  ْبن   َمْسر وق   َحدَّ  ْبنَ  حم َمَّدَ  َسَِْعت  : َقالَ ,  اْلَفارِِسيُّ  اِعيلَ ِإَسَْ  أَب و َحدَّ
ثَه  ,  َزْيد   ْبنَ  مَحَّادَ  َيْسَأل  ,  اأْلَْشَعِبَّ  اْلَقاِسمِ   ْبن   م ْسِلم   َقالَ : َقالَ ,  َواِسع   ْبنِ  حم َمَّدِ  َعنْ  َفَحدَّ

َِكن   َل : َيَسار     قَ ْلِبَك". ِمنْ  ُت ْرَِجه   َأنْ  تَ ْقِدر   َل  َما ِفيَها,  فَ َيص بُّ  ََسِْعكَ  ِمنْ  ِبْدَعة   َصاِحبَ  ُت 
 :-رمحه اهلل–وقال 
ثَ َنا " -457 ثَ َنا: َقالَ  الصَّوَّاف   ِإْسَحاقَ  ْبن   حم َمَّد   َعِلي   أَب و َحدَّ  ْبن   حم َمَّد   َجْعَفر   أَب و َحدَّ

ثَ َنا: َقالَ  َنْصر   : قَالَ ,  الطُّوِسيَّ  ِإَْسَاِعيلَ  َسَِْعت  : الَ قَ ,  الصَّاِيغ   يَزِيدَ  ْبن   الصََّمدِ  َعْبد   َحدَّ
 ".ِبْدَعة   َصاِحبِ  َمعَ  ََتِْلسَ  َأنْ  َوِإيَّاكَ ,  اْلَمَساِكنيِ  َمعَ  جَمِْلس كَ  َيك ون  : اْلم َباَركِ  اْبن   ِي  َقالَ 

فهؤلء ثالثة عشر عاملا من جمموع: مائة ومخسة وستني عاملا من علماء السنة كلهم 
لسة وخمالطة أهل البدع؛ بناء على النصوص النبوية اليت اشتملت على حيذرون من جما

 التحذير من خمالطة ومودة أهل البدع واألهواء.
 وبناء على خربهتم ومعرفتهم بتأثري أهل البدع يف من جيالسهم.

صاحب إل ت) ل  ملسو هيلع هللا ىلصقال اخلطاب رمحه اهلل يف شرح سنن أب داود عند شرحه لقوله   ثالثًا:
 عن وزجر بتقي ليس من صحبة من حذر )وإمنا :(1)ل يأكل طعامك إل تقي(مؤمنًا و 
 أهل من ليس من تؤالف ل يقول القلوب يف واملودة لفةاأل توقع املطاعمة نإف ومؤاكلته خمالطته
 .(115/ 4) ط/حلب السنن اه   معامل.وتنادمه( تطاعمه جليساً  تتخذه ول والورع التقوى

                                                           

عن أب سعيد اخلدري  (560، 554وابن حبان برقم ) (،4832وأبو داود برقم ) (،2395الرتمذي برقم ) ( أخرجه1)
 (.7341رضي اهلل عنه، وانظر صحيح اجلامع الصغري وزيادته لْللباّن برقم )
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 األجساد إن وسلم عليه اهلل صلى يقول) واح جنود جمندة(:)األر  وقال يف شرح حديث
 من عليه جعلت ما حسب على وُتتلف فتأتلف الدنيا يف تلتقي األرواح فيها اليت

 وينفر قربه إىل وحين شكله حيب اخلري الرَب  ترى ولذلك اخللقة بدء يف التنافر أو التشاكل
اه   .(ضده عن وينحرف فعله نويستحس ِشكله يألف الفاجر الرَِّهق وكذلك ضده، عن

 .(115/ 4) السنن معامل
يف كتابه "شرح  الاللكائي َمْنص ور   ْبنِ  احلََْسنِ  ْبن اللَّهِ  ِهَبة اْلَقاِسم أَب ووأورد اْلمام   رابًعا:

أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" نصوصًا كثرية، عن كثري من علماء السنة، من رقم 
 (.313( إىل )231)

 :-رمحه اهلل–ه منها قول
ثَ َنا: َقالَ , احلََْسنِ  ْبن   َأمْحَد   َأْخبَ َرنَا: قَالَ , ع ْثَمانَ  ْبن   احلََْسن   َأْخبَ َرنَا" – 231  ِبْشر   َحدَّ

ثَ َنا,  م وَسى ْبن  ا ثَ َنا: َقالَ ,  َمْنص ور   ْبن   َسِعيد   َحدَّ , َماِلك   ْبنِ  َعْمرِو َعنْ ,  َزْيد   ْبن   مَحَّاد   َحدَّ
. «ِمن ْه مْ  َأَحد   جي َاِوَرّن  َأنْ  ِمنْ  ِإَيَّ  َأَحبُّ  َوَخَنازِير   ِقَرَدة   جي َاِوَرّن  أَلَنْ : »َقالَ ,  اجلَْْوَزاءِ  َأِب  َعنْ 
 ".-اأْلَْهَواءِ  َأْصَحابَ  يَ ْعِن -

 :-رمحه اهلل-وقال 
ثَ َنا: َقالَ ,  َبْكر   ْبنِ  َأمْحَدَ  ْبنِ  حم َمَّدِ  ْبن   َعِليُّ  ْخبَ َرنَا"أ -239 ,  ع ْثَمانَ  ْبن   احلََْسن   َحدَّ

ثَ َنا: َقالَ  ثَ َنا: َقالَ ,  س ْفَيانَ  ْبن   يَ ْعق وب   َحدَّ ثَ َنا: َقالَ ,  ع ْثَمانَ  ْبن   َعْمر و َحدَّ ,  بَِقيَّة   َحدَّ
ثَ َنا: َقالَ  ,  َسِيبِ اْلم   َواْبنَ ,  َماِلك   ْبنَ  أََنسَ  أَْدرَْكت  : »َقالَ ,  اْلَعْجاَلنِ  ْبن   ثَاِبت   َحدَّ

,  َربَاح   َأِب  ْبنَ  َوَعطَاءَ ,  النََّخِعيَّ  َوِإبْ َراِهيمَ ,  َوالشَّْعِبَّ ,  ج بَ رْي   ْبنَ  َوَسِعيدَ ,  اْلَبْصرِيَّ  َواحلََْسنَ 
 بَاأَ  َواْلَقاِسمَ ,  َوَمْكح وًل ,  َوالزُّْهرِيَّ ,  م َلْيَكةَ  َأِب  ْبنَ  اللَّهِ  َوَعْبدَ ,  َوجم َاِهًدا,  َوطَاو ًسا
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,  الِسْخِتَياّنَّ  َوأَيُّوبَ ,  ع ْتَبةَ  ْبنَ  َواحلََْكمَ ,  اْلب  َناّنَّ  َوثَابًِتا,  اخْل َراَساّنَّ  َوَعطَاءً ,  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ 
 يَزِيدَ وَ ,  - الِصِديقَ  َبْكر   أَبَا أَْدَركَ  َقدْ  وََكانَ  -,  «َعاِمر   َوأَبَا,  ِسريِينَ  ْبنَ  َوحم َمَّدَ , َومَحَّاًدا

َهْوَنِن ,  اجلََْماَعةِ  يف  يَْأم ر وَنِن  ك لُّه مْ ,   م وَسى ْبنَ  َوس َلْيَمانَ ,  الرََّقاِشيَّ   َأْصَحابِ  َعنْ  َويَ ن ْ
 ِمنْ  َأْوَثق   َوَل  ىَأْرجَ  َعَمل   ِمنْ  َما,  َأِخي اْبنَ  يَا: »َوَقالَ  َبَكى ث َّ : " بَِقيَّة   َقالَ ".  اأْلَْهَواءِ 
 ".اْلَبابِ  َمْسِجدَ  يَ ْعِن .  «اْلَمْسِجدِ  َهَذا ِإىَل  َمْشي  

ساقهم اْلمام الاللكائي لبيان  فهؤلء اثنان وعشرون عاملا من مجلة: اثنني ومثانني عاملا
 منهج السلف ومواقفهم من أهل البدع واألهواء.

 وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم-وقال النووي رمحه اهلل َتت احلديث السابق   خامًسا:
رْيِ  َوَأْهلِ  الصَّاحِلِنيَ  جم َاَلَسةِ  َفِضيَلة   َوِفيهِ : "-)مثل اجلليس الصاحل...(  َوَمَكارِمِ  َواْلم ر وَءةِ  اخلَْ

 يَ ْغَتاب   َوَمنْ  اْلِبدَعِ  َوَأْهلِ  الشَّرِ  َأْهلِ  جم َاَلَسةِ  َعنْ  َوالن َّْهي   َواأْلََدبِ  َواْلِعْلمِ  َواْلَورَعِ  اأْلَْخاَلقِ 
 على النووي شرح ".اه  اْلَمْذم وَمةِ  اأْلَنْ َواعِ  ِمنَ  َذِلكَ  َوَنْو   َوَبطَالَت ه   ف ْجر ه   َيْكث  ر   َأوْ  النَّاسَ 
 .(178/ 16) مسلم

 إل أحدا يعاشر فال الرافضي وأما) :اهلل رمحه تيمية ابن اْلسالم شيخ قال   سادًسا:
 واخليانة، الكذب على ملهحي فاسد، دين قلبه يف الذي دينه فإن النفاق، معه استعمل

 فعله إل عليه يقدر شرا يرتك ول خبال، يألوهم ل فهو ِبم، السوء وإرادة الناس، وغش
 سيما وجهه على تظهر رافضي أنه يعرف مل وإن يعرفه، ل من عند ُمقوت وهو ِبم،

 قلبه يف ملا إليه، به حاجة ل ومن الناس ضعفاء ينافق َتده وهلذا القول، حلن ويف النفاق
 .قلبه يضعف الذي النفاق من
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 اْلميان (1)عونيد   هم ث. وللمؤمنني ولرسوله هلل العزة فإن ، اْلميان عزة معه واملؤمن
 .املسلمني من الطوائف سائر يف منها أكثر فيهم والذلة الناس، دون

{ داألشها يقوم ويوم الدنيا احلياة يف آمنوا والذين رسلنا لننصر إنا: }تعاىل قال وقد
. باخلذلن وأولهم النصرة، عن اْلسالم أهل طوائف أبعد وهم[ . 51: غافر سورة]

 .اْلميان عن وأبعدهم النفاق، إىل اْلسالم[ أهل] طوائف أقرب أهنم فعلم
 الرافضة، إىل مييلون املالحدة، من إميان فيهم ليس الذين حقيقة، املنافقني أن ذلك وآية

 .الطوائف ائرس من أكثر إليهم ُتيل والرافضة
 وما ائتلف، منها تعارف ما مجندة، جنود األرواح: »- وسلم عليه اهلل صلى - قال وقد
 .بأخدانهم الناس اعتبروا: - عنه اهلل رضي - مسعود ابن وقال. «اختلف منها تناكر

 ملا وهذا وتشاِبا، مشرتكا قدرا: حمضا اتفاقا املنافقني وأرواح الرافضة أرواح بني أن فعلم
 .شعب النفاق فإن النفاق، من الرافضة يف

 كان  فيه كن  من أربع: »قال أنه - وسلم عليه اهلل صلى - النب عن الصحيحني يف كما
 إذا: يدعها حىت النفاق من شعبة فيه كانت  منهن خصلة فيه كانت  ومن خالصا، منافقا
 السنة منهاج من اه  «فجر خاصم وإذا غدر، عاهد وإذا خان، اؤُتن وإذا كذب،  حدث

(6 /425-427). 
وقال رمحه اهلل: فاملصاحبة واملصاهرة واملؤاخاة ل َتوز إل مع أهل طاعة اهلل تعاىل على 
مراد اهلل ويدل على ذلك احلديث الذي يف السنن: )ل تصاحب إل مؤمًنا ول يأكل 

                                                           

 .يعني الرافضة (1)
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المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من ، وفيها: )(1)طعامك إل تقي(
 (.15/327  من جمموع الفتاوى ).اه(1)(يخالل
 :-البدع أهل من التحذير يف آثارا ذكر أن بعد-اهلل رمحه-الشاطب وقال سابًعا:
 آَخرَ  َطرِيق   يف  َفخ ذْ ; َطرِيق   يف  ِبْدَعة   َصاِحبَ  َلِقيتَ  ِإَذا: " َقالَ ;  َكِثري    َأِب  ْبنِ  حَيَْي  َوَعنْ 

 َأنْ  آَمن   َل  َفِإّنِ ; َت َاِدل وه مْ  َوَل  اأْلَْهَواِء، َأْهلَ  َت َاِلس وا َل : " َقالَ ;  ِقاَلبَةَ  َأِب  َوَعنْ ". 
 ". تَ ْعرِف ونَ  ك ْنت مْ   َما َعَلْيك مْ  َوي  َلِبس وا َضاَللَِتِهْم، يف  يَ ْغم ر وك مْ 
 َأنْ  َأَخاف   َفِإّنِ ; مْ ت َكِلم وه   َوَل  اأْلَْهَواِء، َأْصَحابَ  َت َاِلس وا َل : " َقالَ ;  ِإبْ َراِهيمَ  َوَعنْ 

 .َكِثريَة    َذِلكَ  يف  َواْْلثَار   ،" ق  ل وب ك مْ  تَ ْرَتدَّ 
 فَ ْليَ ْنظ رْ  َخِليِلِه، ِدينِ  َعَلى اْلَمْرء  »: َقالَ  أَنَّه   السَّاَلم   َعَلْيهِ  َعْنه   ر ِويَ  َما َوي  َعِضد َها

 .«ي َخاِللْ  َمنْ  َأَحد ك مْ 
 ِمنْ  أَْمر   ِمنْ  يَِقني   َعَلى اْلَمْرء   َيك ون   َقدْ  ِإذْ  ِقاَلبََة، َأِب  َكاَلمِ   يف  َعَلْيهِ  بَّه  م نَ  ظَاِهر   َذِلكَ  َوَوْجه  
 لَه   يَزِيد   أَوْ  َله ، َأْصلَ  َل  اللَّْفظ   حَيَْتِمل ه   ُمَّا َهًوى ِفيهِ  اهْلََوى َصاِحب   َله   فَ ي  ْلِقي السُّنَِّة، أ م ورِ 
 َيْشع رَ  َأنْ  َفِإمَّا; م ْظِلًما َوَجَده  ; يَ ْعرِف ه   َكانَ   َما ِإىَل  َرَجعَ  فَِإَذا قَ ْلب ه ، فَ يَ ْقبَ ل ه   ِه،رَأْيِ  ِمنْ  قَ ْيًدا ِفيهِ 
 اه  . َهَلكَ  َمنْ  َمعَ  فَ َيْمِضيَ ; ِبهِ  َيْشع رَ  َل  َأنْ  َوِإمَّا َرِدِه، َعَلى يَ ْقِدر   َل  َأوْ  بِاْلِعْلِم، فَ يَ ر دَّه  ; ِبهِ 

 (173-172/ 1) اهلالي ت للشاطب العتصام من
 ي  َتَأذَّى َمنْ  جم َاَلَسةِ  َعنْ  الن َّْهي   (2)احلَِْديثِ  َويف وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل: )  ثامًنا:

                                                           

 ( تقدم ُترجيه.1)

ري إىل حديث أب موسى رضي اهلل عنه عن النب صلى اهلل عليه وسلم قال: )مثل اجلليس الصاحل واجلليس ( يش2)
 السوء...( احلديث.
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نْ َيا الِدينِ  يف  ِب َجاَلَسِتهِ   الباري تحف(.اه  ِفيِهَما ِب َجاَلَسِتهِ  ي  ْنتَ َفع   ِمنْ  جم َاَلَسةِ  يف  َوالت َّْرِغيب   َوالدُّ
 .(324/ 4) حجر لبن

 رحياً  منه َتد أو: )قولهوقال الصنعاّن رمحه اهلل خالل شرحه هلذا احلديث: )  تاسًعا:
 كرباً   لك جيلب أو بناره وحيرقك دينك من يصيب أن إما السوء جليس كذلك(  خبيثاً 

- علي قال. الصاحل اجلليس من والقرب السوء جليس من البعد على حث وهو وضيقاً 
 وإياك: "ويقال" مثله أنك ويود فعله لك يزين فإنه الفاجر تصحب ل: "-(1)السالم عليه

 الصغري اجلامع شرح التنوير(.اه   تدري ل وأنت منهم يسرق طبعك فإن األشرار وجمالسة
(9 /521). 

 ص ْحَبة يف  الرَّْغَبة ِإىَل  ِإْرَشاد (2)احلَِْديث َويف وقال العظيم أبادي رمحه اهلل: )  عاشًرا:
َفع َفِإن ََّها َوجم َاَلَستهمْ  َواْلع َلَماء الصَُّلَحاء نْ َيا يف  تَ ن ْ  ص ْحَبة َعنْ  اِلْجِتَناب َوِإىَل  ، َواْْلِخَرة الدُّ
 (178/ 13) املعبود عون(.اه   َود نْ َيا ِديًنا َتض ر   فَِإن ََّها َواْلف سَّاق اأْلَْشَرار

 
 :اهلل رمحه آبادي العظيم قالو  
ْنَسانِ  َأْرَواح   :َأيْ ( ْرَواح  اأْلَ )  النُّونِ  ِبَفْتحِ ( جم َنََّدة  ) مج  وع   َأيْ  ج ْند   مَجْع  ( ج ن ود  ) اْْلِ

َها خم َْتِلَطة   َأوْ  م تَ َقابَِلة   جم َْتِمَعة   َأيْ  اْلم َشدََّدةِ  َها اللَّهِ  ِحْزب   ِمن ْ  َفَما) الشَّْيطَانِ  ِحْزب   َوِمن ْ
َها تَ َعاَرفَ   ِمنْ  بَ ْعض َها تَ َعرَّفَ  َفَما َأيْ  ِضدُّه   َوالت ََّناك ر   اثْ نَ نْيِ  بَ نْيَ  اْلَمْعرَِفةِ  َجَريَان   ت ََّعار ف  ال( ِمن ْ
نَ ه َما َحَصلَ  :َأيْ ( ائْ تَ َلفَ ) اأْلَْبَدانِ  يف  ح ل وهِلَا قَ ْبلَ  بَ ْعضِ   اْجِتَماِعِهَما َحالَ  َوالرَّْأَفة   اأْل ْلَفة   بَ ي ْ

                                                           

 رضي هللا عنه. :ولى أن يقالكذا، والأ  (1)

 ( يريد حديث: )مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء...( احلديث.2)



14 

نْ َيا يف  بِاأْلَْجَسادِ  َها تَ َناَكرَ  َوَما) الدُّ  َعاملِِ  يف  :َأيْ ( اْختَ َلفَ ) اأْلَْرَواحِ  َعاملَِ  يف  َأيْ ( ِمن ْ
 .اأْلَْشَباحِ 

 .خم َْتِلَفة   أَنْ َواع   َأوْ  جم َْتِمَعة   مج  وع   جم َنََّدة   ج ن ود   اأْلَْرَواح   قَ ْولِهِ  َمْعَن  :الن ََّوِويُّ  َقالَ 
 اللَّه   َجَعَلَها الَِّتي ِصَفاتَ َها م َواِفَقة   ِإن ََّها َوِقيلَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َجَعَلَها أِلَْمر   ه وَ ف َ  تَ َعار ف  َها َوأَمَّا
َها  .ِشَيِمَها ِفي َوت  َناِسب  َها َعَلي ْ

 بَاَعَده   َوَمنْ  َأِلَفه   ِبِشَيِمهِ  َواَفقَ  َفَمنْ  َأْجَساِدَها يف  ف  ِرَقتْ  ث َّ  جم َْتَمَعةً  خ ِلَقتْ  أِلَن ََّها :َوِقيلَ 
 .َوَخاَلَفه   نَافَ َره  

ر ه   اْلَخطَّاِبي   َوقَالَ   يف  الشََّقاَوةِ  َأوِ  السََّعاَدةِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َخَلَقَها َما ه وَ  َتآل ف َها َوَغي ْ
ْبَتَدأِ  نْ َيا يف  اأْلَْجَساد   َتاَلَقتِ  َفِإَذا م تَ َقابَِلنْيِ  ِقْسَمنْيِ  اأْلَْرَواح   وََكاَنتِ  اْلم   َواْختَ َلَفتْ  ائْ تَ َلَفتْ  الدُّ
 انْ تَ َهى اأْلَْشَرارِ  ِإَلى َواأْلَْشَرار   اأْلَْخَيارِ  ِإَلى اأْلَْخَيار   فَ َيِميل   َعَلْيهِ  خ ِلَقتْ  َما ِِبََسبِ 
 اه . ه َريْ َرةَ  ِب أَ  َعنْ  َصاِلح   َأِب  ْبنِ  س َهْيلِ  َحِديثِ  ِمنْ  أَْيًضا م ْسِلم   َوَأْخَرَجه   اْلم ْنِذرِيُّ  َقالَ 

 .(2117/ 9) املعبود عون من
 

 والركون ،(1)ِبم والستئناس األهواء، أهل خمالطة من السلفي الشباب نذر فنحن أقول:
 الضالل، أهل سيهدي أنه نفسه ويرى بنفسه يغرت كان  ُمن سلف ِبن فليعتربوا إليهم،
 .البدع أهل أحضان يف عيصر  ث ويتخبط يرتنح به وإذا وضالهلم؛ زيغهم عن ويردهم
 ابن إىل ركنوا ملا الصحابة أبناء من فأ ناس اْلسالم، تاريخ فجر من َتارب مضت وقد
 .الضالل يف وقعوا سبأ؛

                                                           

 .الموقف الصحيح من أهل البدع(نقلت هذا النص من مقال لي سابق عنوانه: ) (1)



15 

 .الضالل يف وقعوا عبيد؛ أب بن املختار إىل ركنوا ملا والتابعني الصحابة أبناء من وأناس
 البدع؛ رؤوس ومن الضالني سينيالسيا الدعاة من كثري  إىل ركنوا العصر هذا يف وأناس

 .الضالل أهل حبائل يف فوقعوا
 أهل من كان  حطان، بن عمران قصة منهم نذكر ولكن جداً، وكثريون هم كثريون

 يف فأوقعته فتزوجها؛ السنة، إىل ويهديها يتزوجها أن فأراد اخلوارج، من امرأة وهوى السنة
 .بسببها فضل يهديها أن يريد وكان البدعة،
 فيقع ألهديهم األهواء أهل مع أدخل أنا: يقول السلفي املنهج إىل املنتسبني من وكثري

 .حبائلهم يف
 يف وقعا ث السنة إىل ينتمي كان  امهكال  حطان، بن وعمران ملجم، بن الرمحن عبد

 حطان بن بعمران وأدى علياً، قتل أن إىل فجوره ملجم بن الرمحن بعبد وأدى الضالل،
 :قال -العافية اهلل نسأل- القاتل ذاه مدح أن إىل فجوره

 رضوانا العرش ذي من ليبلغ إل      ِبا أراد ما تقي من ض ربة يا
 ا                   مي   زان اهلل عند الربية أوىف        ه         فأحسب  اً  حين ألذك ره إّن

 وعدوانا بغياً  دينهم خيلط وا مل      أقب  ر هم الطري بطون بقوم أكرم

 .فيكم اهلل بارك اجملرم، هذا مدح يف قاهلا رديئة أبيات آخر إىل
 سليمان بن جعفر وزهد بعبادة اخندع أن احلديث أئمة من الرزاق لعبد وحصل
 .التشيع حبائل يف فوقع إليه؛ وأِنسَ  الضبعي،
 اخندع -احلديث أعالم من كانو  ،بروايات   الصحيح راوي- اهلروي ذر أبو واخندع

 وقع أن إىل الباقالّن مدح يف الكلمة هذه فَجرَّته الباقالّن؛ مدح يف الدارقطن قاهلا بكلمة
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 يف األشعري املذهب بسببه وانتشر األشعرية؛ دعاة من داعية وصار األشاعرة، حبائل يف
 األشعري، منهج فيهم ويبث ويزورونه، ويأتونه إليه، يأنسون املغرب فأهل العرب، املغرب

 .العافية اهلل نسأل سيئة، سنة هلم فسن السلفي؛ املنهج إل يعرفون ل قبله وهم
 أجور مثل األجر من له كان  هدىً  إىل دعا من: "والسالم الصالة عليه النب قال كما

 أوزارهم مثل الوزر من عليه كان  ضاللة إىل دعا ومن شيئاً  أجورهم من ينقص ل تبعه من
 .العافية اهلل نسألف" شيئاً  أوزارهم من ينقص ل القيامة يوم إىل
 احلديث أعالم من وكان وأمثاله، فورك كابن  الضالل، أهل ببعض اخندع والبيهقي 

 .األشعرية يف فوقع
 مئات أوىل هذاف ؛حيميه علم عنده ليسو  ،ِبا غرتوي ،بنفسه ثقي جاهل قد يكون هناك

 .هؤلء من البدعة يف بالوقوع املرات
 بأهل اختلطوا وملا السلفي؛ املنهج على كانوا  همعرفنا ُمن كثرية  أمثلة العصر هذا ويف
 كان  ما ميكن - طرق وهلم نشاطات، وهلم أساليب، هلم اْلن البدع أهل ألن ضلوا؛ البدع

 وكيف الطرق وهذه األساليب هذه اْلن فعرفوا -املاضي الوقت يف الشياطني يعرفها
 وترتك احلق وتأخذ تقرأ أنك: املعاصرين األهواء أهل أساليب فمن الناس، خيدعون
 يف فيقع والباطل، احلق بني مييز ول الباطل، من احلق يعرف ل الشباب من كثري  الباطل،
 حذيفة قال وكما األمور، عليه وتنقلب باطل، أنه يرى احلق ويرفض حق، أنه يرى الباطل
 ".تنكر كنت  ما وتعرف تعرف، كنت  ما تنكر أن الضاللة كل  الضاللة إن: "عنه اهلل رضي

 وقد إل َتس ما اهلل شاء ما السلفي واملضمار السلفي امليدان يف سائراً  هذا فرتى
 واملعروف معروفاً، عنده املنكر وأصبح السنة، أهل على حرب به فإذا املسكني، استدار
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 الغرتار من السلفي الشباب نذر فنحن الضاللة، كل  الضاللة هي وهذه منكراً، عنده
 .مإليه والركون البدع بأهل
 

 كتبه

 ربيع بن هادي املدخلي

 1438 عام صفر 13


