كؾؿة توجفقه
ألصحاب ادؽتبة السؾػقة
كاكت مع مجع من الغرباء بعد حمارضة هاتػقة لشقخـا حيقى بن عيل
احلجوري إىل بريطاكقا وأمريؽا وغرمها
بسم اهلل الرمحن الرحقم
السمال :اآلن كثرت الػتن من ادؽتبة السؾػقة وهمالء يطعـون يف دار احلدديث بددما و
فقام تؼومون به من اخلر ,فام كصقحتؽم؟
اجلواب:
الطاعـون يف هذا اخلر ال حجة هلم عذ ما يؼولون ,وإكام دفع هبم الشقطان.
الطاعـون يف هذا اخلر ,يصدون عن اخلر وأهؾه ,ويصدون عن سبقل اهلل ,و اهلل يؼدول﴿:
ِ
وء بِ ََم َصدَ ْدت ُْم َع ْن َسبِ ِ
يم﴾ [الـحل]49:
يل اهللِ َو َلؽ ُْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
َوت َُذو ُقوا ُ
الّس َ
الطاعـون يف هذا اخلر يؿؽـون لألعداء من الرافضة ومن أهل األهواء وأهدل الػدتن مدن
قوة شوكتفم.

وهذه كرصة لؾباصل ,وال معفم حجة عذ ذلك ,ال أصحاب ادؽتبة السدؾػقة وال غدرهم,
جمرد التؼؾقد ,جمرد الدعاوى بغر قرآن وال برهان.
فلكا أويص أبا خدجية وأويص أبا حؽقم و أمثاهلم الذين كـا كعرففم عدذ اخلدر وجدرفتفم
الشفوات و الشبفات ,أن يتؼوا اهلل ,وأن حيافظوا عذ ما كاكوا قد قدموه من خدر ودعدوة,
و أن ال تػتـفم الدكقاَ ,
وأال يشغؾوا بتؼؾقد فالن وال غره ,فنن كان عـدهم متققدز بدا احلد
والباصل بغر تؼؾقد وال هوى فعؾوا ,وإن مل يؽن عـدهم تلكوا و ابتعددوا عدن الطدقش وال
يؽوكوا إمعة ,فنن هذا دلقل اجلفل و اهلوى و سوء احلال.
وال يـبغي أن يرضوا بالؼول بل َن ادؽتبة السؾػقة دار هجرة !!! وهي يف أوساط بالد الؽػار
والؽـائس من جواكبفا و اخلامرات حوالقفا!!!
هذا الؽالم غر صحقح!!!
و اهلل عز

ِ

سديدا ا﴾ [الـساء]9:
وجل يؼولَ ﴿ :ف ْؾ َي َّت ُؼوا اهللَ َو ْل َي ُؼو ُلوا َق ْو اًل َ

وكل من جاكب احل وريض بالباصل ,سواء من قرب أو بعد ,قدل أو كثدر ,صدغر أو كدز
سقعرض كػسه لؾضعف ,ويعرض كػسه لسخط اهلل عز وجل ,دا جاء يف احلديث أ َن الـبدي
 قال (( :و من خاصم يف باطل وهو يعؾؿه ًل يزال يف سخط اهلل؛ ومن قاال يف مانمن ماا
ليس فيه ،أسؽن اهلل ردغة اخلبال حّتى يـزع عَم قال)).
ال تغركؽم احلقاة الدكقا أهيا الـدا  ,وال اجلؿعقدات وال األمدوال ,فدال يدـػعؽم حيقدى وال
ال ِم ْث َؼ َ
يـػعؽم غره :إكام تـػعؽم أعاملؽمَ ﴿:ف َؿ ْن َي ْع َؿ ْل ِم ْث َؼ َال َذ َر ٍة َخ ْ اْيا َي َره * َو َم ْن َي ْع َؿ ْ
اال
ٍ
رَشا َي َره﴾ [الزلزلة]8-7:
َذ َرة َ ً
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اآلن تشوهت ادؽتبة السؾػقة بتؼؾقدها وبتورصفا يف الػتن ,كؾام جاءت فتـة ارتؽسدوا فقفدا
من حا إىل آخر ,وما ذلك َإال دلقدل عددم التؿققدز ,ودلقدل اجلفدل و التؼؾقدد ,واهلل لؼدد
صاحت دعوات أكز من هذه :دعوة اإلخوان ادسدؾؿا ,ودعدوة مجاعدة التبؾقد  ,ودعدوة
الرسورية ,ودعدوة الؼطبقدة ,ودعدوات كثدرة :كؾفدا قامدت يف مضدادة احلد  ,فدذابت و
فضحت ﴿ َف ََم َذا َب ْعدَ

الّض ُ َ
َْ
ون﴾ [يوكس]23:
اْل ِّق إِ ًَل َ
ُْص ُف َ
الل َفأّنَى ت ْ َ

كصقحتي هلم أن يتوبوا إىل اهلل عز وجل من هذا اهلوى الذي هدم فقده ,ومدن هدذا اجلفدل
ومضادة الدعوة السؾػقة ,ومن أعاهنم عذ ذلك أعاهنم عذ السوء ,ومن خالف احل واهلل
اْلي ِ
ِ
ااة الادُ ّْن َيا
َاس إِّن َََم َب ْغ ُيؽ ُْم َع ََل َأ ّْن ُػّسؽ ُْم َمّت َ
لن يرض إال كػسه ,قال اهلل تعاىلَ ﴿:يا َأ ُ َُّيا الـ ُ
َاع َْ َ
ون﴾ [يوكس]32:
ُث َم إِ َل ْيـَا َم ْر ِج ُعؽ ُْم َفـُـَ ِب ُئؽ ُْم بِ ََم ُكـّْت ُْم َت ْع َؿ ُؾ َ
هذه كصقحة هلم ,ففم أكا

أصحاب مؽتبة جتاريدة ,و دكقدا و مجدع مدال ,و كداكوا

حمبا لؾخر ,اآلن غؾب عؾقفم يشء مدن اهلدوى ,فالـصدح مبدذول ,و الرجدو إىل احلد
فضقؾة ,و اهلل ادوف .
لقؾة السبت  11من مجادى األوىل عام ألف وأربعامئة وأربعة وثالثا.
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