تـبقفات
عذ بطالن مـفج ادقازكات
بني احلسـات و السقئات
لػضؾقة الشقخ
حيقى بن عيل احلجوري
حػظه اهلل
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بسم اهلل الرمحن الرحقم

ٌ
شائؾ يؼقل:
هل احلزبقة إذا كاكت ألجل الدكقا لقست ببدعة ،ألكه ٓ يريد هبا
التعبد؟
اجلقاب:
هذا الؼول خطل ،فاحلزبقة بدعة ضاللة ،و ُفرقة  ،و تشبه بادرشكني،
ِ
ِ
قال اهلل تعاىلَ ﴿:وٓ َتؽُقكُقا ِم َـ ادُ ْ ِ
يـ َف َّر ُققا ِديـ َُف ْؿ َوكَاكُقا
ْشكِ َ
ني * م َـ ا َّلذ َ
ِص َق ًعا ك ُُّؾ ِحز ٍ
قن﴾[الروم.]13-13:
ْب بِ ََم َلدَ ْْيِ ْؿ َف ِر ُح َ
أشاس مـشل األهواء؛ ادقل إىل الدكقا ،فلول فِرقة ذم اإلشالم؛
و
ُ
اخلوارج حني خرج زعقؿفم ذو اخلويرصة التؿقؿي ،عذ رشول اهلل صذ اهلل
عؾقه وشؾم بسببفاَّ ،دا قسم رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم غـائم حـني،
أكاشا يتللػفم ،فؼال ذلك اخلارجي َّ ِ
الرشه عذ الدكقا ":يا حمؿد
وكان يعطي ً
اعدل _ و ذم لػظ_ :اتؼ اهلل يا حمؿد ،و اهلل إِ َّن هذه قسؿة ما ُع ِدل فقفا ،و ٓ
أريد هبا وجف اهلل" ،فؼال رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾمَ ":و ْي َؾ َ
ؽ َو َم ْـ َي ْع ِد ُل
ِ
ِس َت إِ ْن ََل ْ َأ ْع ِد ْل ".
إِ ْن ََل ْ َأ ْع ِد ْل؟ ِخ ْب َ
ت َو َخ ْ
فاكظر احلامل له عذ اخلروج هبذه اجلرأة الشديدة هو حب ادال! داذا مل
يعط مـه كالذين تللػفم رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم به! كام قال تعاىل عن
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ادـافؼني مثل هذا اخلارجيَ ﴿:فنِ ْن ُأ ْع ُطقا ِمـ َْفا َر ُضقا َوإِ ْن ََل ْ ُي ْع َط ْقا ِمـ َْفا إِ َذا ُه ْؿ
قن﴾
َي ْسخَ ُط َ

[التوبة]85:

أيضا عذ َأ َّن أصل مـشل الػتن و األهواء هو الدكقا حديث أيب
و مما يدّ ُل ً
الدرداء _ ريض اهلل عـه؛_ الصحقح لغره _ َأ َّن الـَّبي صذ اهلل عؾقه وشؾم،
ب
قال ":و الذي كػيس بقده َلت َُص َّب َّـ َع َؾ ْقؽ ُُؿ الدُّ ْك َقا َص ًّباَ ،حتَّك َٓ ُي ِزيغَ َق ْؾ َ
َأ َح ِدك ُْؿ إِزَا َغ ًة إِ َّٓ ِهل"
و ثبت من حديث كعب بن عقاض _ ريض اهلل عـه_ َأ َّن الـَّبي صذ اهلل
عؾقه وشؾم ،قال" :إِ َّن لؽ ُِّؾ ُأ َّم ٍة فِ ْتـَ ًةَ ،وإِ َّن فِ ْتـ ََة ُأ َّمتِل ادَْال"
وثبت من حديث كعب بن مالك _ ريض اهلل عـه_ َأ َّن الـَّبي صذ اهلل
ان َجائِ َع ِ
عؾقه وشؾم ،قالَ ":ما ِذ ْئ َب ِ
ان ُأ ْر ِش َال ِِف َغـَ ٍؿ بِ َل ْف َسدَ ََلا ِم ْـ ِح ْر ِ
ص ادَْ ْر ِء
الْش ِ
ِ
ف لِ ِديـ ِ ِف "
َع َذ ادَْال َو َّ َ
وذم الصحقح من حديث أيب شعقد اخلدري _ ريض اهلل عـه_ َأ َّن
اف َع َؾ ْقؽ ُْؿ ِم ْـ َب ْع ِديَ ،ما ُي ْػت َُح
الـَّبي صذ اهلل عؾقه وشؾم ،قال ":إِ ِِّّن ِِمَّا َأ َخ ُ
َع َؾ ْقؽ ُْؿ ِم ْـ ز َْه َر ِة الدُّ ْك َقا َو ِزيـَتِ َفا "
و ذم الصحقحني عن عؿرو بن عوف _ ريض اهلل عـه_ َأ َّن الـَّبي اهلل
صذ اهلل عؾقه وشؾم ،قالَ ":ف َقاهللَِّ َما ا ْل َػ ْؼ َر َأ ْخ َشك َع َؾ ْقؽ ُْؿ َو َلؽِـِّل َأ ْخ َشك
قها ك َََم
َع َؾ ْقؽ ُْؿ َأ ْن ُت ْب َس َط الدُّ ْك َقا َع َؾ ْقؽ ُْؿ ك َََم ُب ِس َط ْ
ت َع َذ َم ْـ ك َ
َان َق ْب َؾؽ ُْؿ َف َتـَا َف ُس َ
قها َو ُ ُْتؾِ َؽؽ ُْؿ ك َََم َأ ْه َؾ َؽت ُْف ْؿ "
َتـَا َف ُس َ
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وصح من حديث عبداهلل بن عؿر _ ريض اهلل عـه _ َأ َّن الـَّبي صذ اهلل
والش َّحَ ،فنِ َّن ُّ
عؾقه وشؾم ،قالَ ":وإِ َّياك ُْؿ ُّ
َان َق ْب َؾؽ ُْؿَ ،أ َم َر ُه ْؿ
الش َّح َأ ْه َؾ َؽ َم ْـ ك َ
بِا ْل َؼطِقع ِةَ ،ف َؼ َطعقا ،و َأمرهؿ بِا ْلبخْ ِؾَ ،فب ِ
خ ُؾقاَ ،و َأ َم َر ُه ْؿ بِا ْل ُػ ُج ِ
قرَ ،ف َػ َج ُروا ".
َ
ُ َ ََ ُ ْ ُ
َ
فػي هذه األدلة و غرها من أدلة الؽتاب و السـَّة ٌ
بقان عذ َأ َّن أصل مـشل
الػتن و آفساق حب الدكقا.
 و مـ الػتـ و آفساق:

احلزبقة ،ادعارضة لؼول اهلل تعاىل﴿:إِ َّن ه ِذ ِه ُأم ُتؽُؿ ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َو َأكَا َر ُّبؽ ُْؿ
َ َّ ْ َّ َ
ِ
ِ
عا َوٓ َت َػ َّر ُققا ﴾[آل
َفا ْع ُبدُ ون﴾[األكبقاء ،]23:وقوله تعاىلَ ﴿:وا ْعتَص ُؿقا بِ َح ْب ِؾ اهللِ ََجق ً
عؿران ،]301:و ما كان كذلك ففو ضاللة ،و قد قال رشول اهلل صذ اهلل عؾقه
وشؾم ":ك َُّؾ بِدْ َع ٍة َض َال َل ٌة َ ،وك ُُّؾ َض َال َل ٍة ِِف الـَّار "
 هذا و ِمـ أقبح البدع تلويؾ صػات رب العادني عـ مدلقَلا الصحقح
الذي أباكف اهلل و رشقلف و شار عؾقف شؾػ هذه األمة مـ الصحابة ومـ
بعدهؿ رضقان اهلل عؾقفؿ ،و هلذا اصتد كؽر أئؿة اهلدى عذ هذا التلويل
و عذ أصحابه.
قال ابـ قدامف رمحف اهلل ِف ذم التلويؾ [:و َأ َّما اإلمجاع ،فنِ َّن الصحابة _ ريض
اهلل عـفم _ أمجعوا عذ ترك التلويل بام ذكركا عـفم ،وكذلك أهل كل عرص
بعدهم ،و مل يـؼل التلويل إٓ عن مبتدع أو مـسوب إىل بدعة].
و قال ابـ الؼقؿ ِف كقكقتف:
تلويؾ ذي التحريػ والبطالن

هذا وأصـــــؾ بؾقة اإلشالم مـ
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وهق الذي قد فـــرق السبعني بؾ

زادت ثال ًثا ققل ذي الزهــان

و قال ابـ الؼقؿ رمحف اهلل ِف أعالم ادققعني [ ص _ 3318دار ابن حزم _
ً
ضويال صديدً ا ذم ذم التلويل و أهؾه]  ،و من ذلك قوله " :فلصل خراب
كال ًما
الدين والدكقا إكام هو من التلويل الذي مل يرده اهللَّ ورشوله بؽالمه ،وٓ َّ
دل
عؾقه أكه مراده وهل اختؾػت األمم عذ أكبقائفم إٓ بالتلويل؟ وهل وقعت ذم
األمة فتـة كبرة أو صغره إٓ بالتلويل؟ فؿن بابه دخل إلقفا ،وهل أريؼت
خمتصا بدين اإلشالم فؼط ،بل
دماء ادسؾؿني ذم الػتن إٓ بالتلويل ولقس هذا ً
شائر أديان الرشل مل تزل عذ آشتؼامة والسداد حتى دخل عؾقفا التلويل
فدخل عؾقفا من الػساد ما ٓ يعؾؿه إٓ رب العباد.؟"
 و ِمـ أصد البدع؛ الؼقل:
َبل َّن اإليَمن ٓ يزيد و ٓ يـؼص.
فنِ َّن هذا قول ادرجئة ،و ٓ حجة هلم عذ ذلك ،و هو ٌ
معارض
قول
ٌ
ِ
ِ
ِ
يـ ْاهتَدَ ْوا
ألدلة
الؽتاب و السـَّة ،قال اهلل تعاىلَ ﴿:و َي ِزيدُ اهللُ ا َّلذ َ
ُهدً ى﴾[مريم ،]67:وقال تعاىل ﴿:لِ َق ْز َدا ُدوا إِ َيَمكًا َم َع إِ َيَم ِ ِِن ْؿ﴾[الػتح ]1:و وصف
ادممـني بؼوله تعاىل﴿:إِكََّم ادُ ْم ِمـ َ ِ
قهب ْؿ َوإِ َذا
يـ إِ َذا ُذكِ َر اهللُ َو ِج َؾ ْ
ُقن ا َّلذ َ
ت ُق ُؾ ُ ُ
َ
قن﴾[األكػال ،]3:وقال الـَّبي صذ
تُؾِ َق ْ
ت َع َؾ ْق ِف ْؿ آيا ُت ُف زَا َد ْ ُُت ْؿ إِ َيَمكًا َو َع َذ َر ِّهبِ ْؿ َيت ََق َّك ُؾ َ
اهلل عؾقه وشؾمِ ْ « :
ُّقن ُص ْع َب ًةَ ،فلعالَه َق ْق ُل َٓ
قن َأ ْو بِ ْض ٌع َو ِشت َ
اإل َيَم ُن بِ ْض ٌع َو َش ْب ُع َ
هلل َو َأ ْدكَا َه إِ َما َض ُة ْاألَ َذى َع ْـ ال َّط ِر ِ
يؼ» ،فػي هذا؛ بقان َأ َّن اإليامن مـه أعذ
إِ َل َف إِ َّٓ ا َُّ
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و أدكى ،و يزيد ويـؼص ،وذم حديث أيب شعقد اخلدري _ ريض اهلل عـه_ ،
عـد مسؾمَ ،أ َّن الـَّبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ ،قالَ ":م ْـ َر َأى ِمـْؽ ُْؿ ُمـْؽ ًَرا
ِِ
اش َت َط َ َ
َر ُه بِ َق ِد ِهَ ،فنِ ْن ََل ْ َي ْستَطِ ْعَ ،فبِؾِ َساكِ ِفَ ،فنِ ْن ََل ْ َي ْستَطِ ْع
َف ْ
َر ُه بِ َقدهَ ،ف ْؾ ُقغ ِّ ْ
اع أ ْن ُيغ ِّ َ
ِ
ػ ِْ
اإل َيَم ِن" ،و ُ
َفبِ َؼ ْؾبِ ِفَ ،و َذلِ َؽ َأ ْض َع ُ
الؽتاب والسـ َِّة كثر ٌة ذم ذلك ،و يليت
أدلة

ٍ
حديث موضوع ،ألقس هذا
ادرجئة يؼولون ٓ :يزيد وٓ يـؼص! اعتام ًدا عذ

من الضالل!
و هؽذا الذي يرى َأ َّن ادسؾم له حرية َأ ْن يؽون خارج ًقا ،أو أصعر ًيا أو
ٍ
معتزل ًقا أو إمام ًقا ،أو زيد ًيا ،أو مبتد ًعا َبل ّي
بدعة ،هذا الؽالم اكحرافٌ

عز وجل يؼولَ ﴿:ف ََم َذا َب ْعدَ َْ
الض ُ
ٌ
الل َف َلكَّك
و
احل ِّؼ إِ َّٓ َّ
ضالل ،فاهلل َّ
الر ْصدُ ِم َـ الغ َِّل
ُْص ُف َ
قن﴾[يوكس ،]13:و قال شبحاكه و تعاىلَ ﴿:قدْ َت َب َّ َ
ني ُّ
ت ْ َ
ِ
﴾[البؼرة ،]387:ويؼولَ ﴿:ف ِ
َاب َم َع َ
ؽ﴾[هود،]333:
اشتَؼ ْؿ ك َََم ُأم ْر َت َو َم ْـ ت َ
ْ
ويؼولَ ﴿:ف ِ
قؿقا إِ َل ْق ِف َو ْاش َتغ ِْػ ُرو ُه ﴾[فصؾت ،]7:والـَّبي صذ اهلل عؾقه وشؾم،
اشتَؼ ُ
ْ
يؼول ":تَر ْك ُتؽُؿ ع َذ ِم ْث ِؾ ا ْلبق َض ِ
اءَ َٓ ،ي ِزيغُ َعـ َْفا إِ َّٓ َهالِؽ " ويؼولَ ":ف َؿ ْـ
ْ َ
َْ
َ
س ُت ُف إِ ََل َغ ْ ِر َذلِ َؽ َف َؼدْ َه َؾ َ
ؽ_
َت َف َْ
س ُت ُف إِ ََل ُشـَّ ِلَ ،ف َؼ ِد كَجاَ ،و َم ْـ كَاك ْ
كَاك ْ
َت َف ْ َ

وِف لػظ :فؼد ّضؾ".

و شار شؾػـا رضوان اهلل عؾقفم عذ هذا ،و أباكوا الطريق لألمة،

وحذروا من الباضل و أهؾه ،و مل يلتوا بتؾك ادوازكات بني احلسـات
والسقئات ،يدحضون هبا احلجج ،ويزيـون هبا صور الباضل و أهؾه،
ويغررون هبا عذ األمة ،و بعضفم قد َعرف السـَّة؛ لؽـه جالس احلزبني
ً
عز
درعا ألهل األهواء،
متغافال عن قول اهلل َّ
فؿقعوه حتى جعؾوا مـه ً
ِ
ِ
ِ
يـ َ ْ
َان َخ َّقاكًا
ب َم ْـ ك َ
َيتَاك َ
ُقن َأك ُػ َس ُف ْؿ إِ َّن اهللَ ٓ ُُي ُّ
وجلَ ﴿:وٓ ُ َُتاد ْل َع ِـ ا َّلذ َ
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َأثِقَم﴾[الـساء ،]306:و قال شبحاكه﴿:ه َاأ ْكتُؿ ه ُم ِ
ٓء َجا َد ْلت ُْؿ َعـ ُْف ْؿ ِِف َْ
احل َق ِاة الدُّ ْك َقا
َ ْ َ
ً
َفؿـ ُُي ِ
ُقن َع َؾ ْق ِف ْؿ َوكِ ً
قال﴾ [الـساء]302:
اد ُل اهللَ َعـ ُْف ْؿ َي ْق َم ا ْل ِؼ َق َام ِة َأ ْم َم ْـ َيؽ ُ
َ ْ َ
و قري ًبا جرى _ ذم درشـا بني مغرب و عشاء_ ذكر ابن عاصور
صاحب تػسر _:التحرير و التـقير _ ،فؼؾـا عـه :إِكَّه يؼول عن كػسه":
عز
أصعري ،كام ذم تػسر شورة البؼرة ،آية رقم (  ، ) 83و يوؤل صػات اهلل َّ
وجل! و يرى َأ َّن ادسؾم خمر ذم اعتؼاد ما صاء! فؾه َأ ْن يؽون خارج ًقا! و له َأ ْن
يؽون معتزل ًقا !أو إمام ًقا! كام ذم كتابه [ :أصول الـظام آجتامعي ذم
اإلشالم] ،و يرى َأ َّن اإليامن ٓ يزيد و ٓ يـؼص! عذ ضريؼة ادرجئة(كام ذم
تػسره  _ 375/3ضبعة شحـون) ،وهو عؼالين.
و كل هذه آكحرافات و غرها عـد ابن عاصور ،و مع هذا دَّا قؾـا عـه:
إِكَّه ضال ،كام تضؿـته أقواله ،اكزعج أحد اهلزاىل من أصحاب ادوازكات،
يسؿى ( :د /حمؿد مـصقر الػايز)  ،هؽذا بؾػظ :دكتقر! التغريبقة! التي مل
يؽن يطؾؼفا السؾف رضوان اهلل عؾقفم عذ من اكتسب إىل عؾم ،كام ذم كتاب
تغريب األلؼاب _ لؾشقخ بؽر أيب زيد رمحه اهلل_  ،و مما كؼؾه عـد اكؽار هذا
الؾؼب قول بعضفم:
اشتبدلقا لػظ احلديث بغره و مـ العجقب حمدثقن دكاترة
لتـؼؾقها ِف ادجــــالس كادره

واهلل لق عؾؿ اجلدود بػعؾـا
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معجام بغر ذكر لػظة ":ابـ "  ،التي يتؿقز هبا الذكر
وهؽذا جاء اشؿه
ً
عن آكثى فقام قد اصسك من األشامء ،كطؾحة و كور و كحوها.
و هلذا ٓ دمد ذم أشامء األكبقاء صؾوات اهلل و شالمه عؾقفم و ٓ أشامء
الصحابة و ٓ من بعدهم إىل زمن قريب حذف لػظ ":ابـ " ،فؾم يؼولوا
موشى عؿران! و ٓ عقسى مريم! و ٓ حمؿد عبداهلل! و هؽذا من بعدهم:
عؿر خطاب! عثامن عػان! معاذ جبل! بام ٓ يتؿقز به آشم عن الوصف،
وشائر كتب تراجم األئؿة لقس فقفا حذف لػظة " :ابـ ".
خمالف بذلك مجؾة من
و ادذكور كرشت صورته!!! و هو مؼرص حلقته !!!
ٌ
األدلة الصحقحة ذم الـفي عن ذلك  ،و مع اعسافه! َأ َّن :ابن عاصور اصعري!
و َأ َّكه :عؼالين! و َأ َّكه :يمل الصػات! و َأكَّه :متلثر بادعتزلة! و َأكَّه :يعتؿد عذ
كتب أهل الؽتاب! و يرجح ما فقفا! ثم يليت بؿـفج ادوازكات! يـصبه حمام ًقا
عن [ :ابـ عاصقر] ،و مػس ًيا عذ من قال عـه ":ضال" ،بام تضؿـه اكحرافه،
َبل َّن هذه صده و مبالغة ،و ِمن كالمه ما ييل:
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و ذم الصحقحني من حديث عائشة _ ريض اهلل عـفا_ َأ َّن الـَّبي صذ
ِ
قن َما ت ََشا َب َف ِمـْ ُف َف ُلو َلئِ َ
ؽ
يـ َي َّتبِ ُع َ
اهلل عؾقه و شؾم ،قال« :إِ َذا َر َأ ْيت ُْؿ ا َّلذ َ
ِ
وه ْؿ» ،وقال اهلل تعاىل﴿:لِ َق ْفؾِ َؽ َم ْـ
يـ َش َّؿك ا َُّ
اح َذ ُر ُ
هلل عز وجؾ َف ْ
ا َّلذ َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َه َؾ َ
قؿ﴾[األكػال.]13:
ُي َقا َم ْـ َح َّل َع ْـ َب ِّقـَة َوإِ َّن اهللَ َل َسؿ ٌ
ؽ َع ْـ َب ِّقـَة َو َ ْ
قع َعؾ ٌ
فؿـفج هذه ادوازكة بني احلسـات و السقئات عذ هذا احلال
مـفج فاشدٌ ِ ،
جئ به لدحض احلؽم الرشعي
الذي يسرون عؾقه ؛
ٌ
الؼائم عذ أدلة كتاب اهلل و شـَّة رشوله ،و شر أهل اهلدى الذي جيب
َأ ْن يؼام عذ ادبطل ،ففذه ادوازكة عذ ما يسر عؾقه مثل هذا الرجل
صبقفه بـزعة آرجاء ؛ الذي يؼول أهؾه ":إِ َّن حسـة اإليامن ٓ يرض
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معفا معصقة" ،فاعتزوا َأكَّه لو قال ٓ " :إلف اإل اهلل "َ ،أ َّن ايامكه ٌ
كامل
مثل :إيامن جزائقل و مقؽائقل !!!
وأدخؾوا ذم ُخؾص ادممـني أصحاب الـػاق آعتؼادي !!! الذين قال
ِِ
َّار َو َل ْـ َ ِ
ني ِِف الدَّ ْر ِك األَ ْش َػ ِؾ ِم َـ الـ ِ
ُتدَ ََُل ْؿ
اهلل تعاىل فقفم﴿:إِ َّن ادُـَافؼ َ
ك َِص ًرا﴾[الـساء،]318:ألهنم يؼولون ٓ " :إلف اإل اهلل " ،وأدخؾوا ذم ُخؾص
ادممـني مرتؽبي عظائم الذكوب  ،و شاووا بني الػجرة و الزرة ذم ذلك ،واهلل
ني * َما َلؽ ُْؿ َك ْق َ
قن﴾[الؼؾم]17-18:
ػ َ َْتؽ ُُؿ َ
ني كَادُ ْج ِر ِم َ
يؼولَ ﴿:أ َفـ َْج َع ُؾ ادُ ْسؾِ ِؿ َ
ْت
و أ ّمـوا الـَّاس مما خاف مـه الصاحلون ،فا ْب ُن َأ ِيب ُم َؾ ْق َؽ َة يؼولَ ":أ ْد َرك ُ
ني ِم ْن َأ ْص َح ِ
َاف الـ َػ َ
اق َع َذ َك ْػ ِس ِه،
اب الـَّبِي َص َّذ اهللُ َع َؾ ْق ِه َو َش َّؾ َمُ ،ك ُّؾ ُف ْم ََي ُ
َثالَثِ َ
ول :إِ َّكه َع َذ إِيام ِن ِج ِز َيل و ِمقؽ ِ
اخلَ َّطا ِ
َما ِمـ ُْف ْم َأ َحدٌ َي ُؼ ُ
َائ َقل " ،و ُع َؿ َر ْب ِن ْ
ب_
َ
ُ
ْ
َ

ِ
ِ
قؿ ْن َش َّؿى َل َك َر ُش ُ
ول
هلل َعـْ ُه_ َ ،ق َال حلذيػةَ :أك ُْشدُ َك ا ََّ
يض ا َُّ
هلل َع َّز َو َج َّل َأكَا ف َ
َر َ
اهللَِّ َص َّذ اهللُ َع َؾ ْق ِه َو َش َّؾ َم؟ َف َؼ َالَ َٓ :واهللََِّ ،واهللَِّ َٓ ُأ َبر ُئ ِمـ َْفا َر ُج ًال َب ْعدَ َك " ،بل
اجـُ ْبـِل َو َبـ ِ َّل َأ ْن َك ْع ُبدَ
كبي اهلل إبراهقم عؾقه الصالة و السالم ،يؼولَ ﴿ :و ْ
األَ ْصـَا َم﴾[إبراهقم.]18:

ِ
ومـ أققال السؾػَ ٓ :يافه إٓ مممن و ٓ يلمـه إٓ مـافق ،ومع
ٍ
حديث موضو ٍعِ ْ " :
اإل َيَم َن
ثابت ،عذ
ذلك دمد همٓء يرون َأ َّن اإليامن ٌ
َٓ ي ِزيدُ و َٓ يـْ ُؼص " ،واحلديث من ضريق َأيب مطِقع ا ْلب ْؾ ِ
محا ُد
خ ُّي عن َ َّ
َ
ُ ُ
َ َ
َ
ْب ُن َش َؾ َؿ َة َع ْن َأ ِيب ادُْ َف َّز ِم َع ْن َأ ِيب هريرة _ريض اهلل عـه.
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و احلاصؾ َأ َّن ادقازكة ،فؽرة باضؾة ،كػقؾة َبل َّن ٓ ُحيؽم عذ ٍ
أحد
َ
الػرقة _ التي يسؿقفا أهل العؾم ِ
من الثـتني و السبعني ِ
بالػرق الضالة
حيؽم عذ أحد مـفم َبلكَّه مبتدع ضال!!!
واهلالؽة كام ذم احلديث_َ ُ ٓ ،
ألهنم ّفرق ادسؾؿني ! أهل الؼبؾة و يصؾون! وو...الخ .وهذه و غرها
مما يعؿؾون حسـات واققات هلم من احلؽم عؾقفم بالضاللة عذ حدّ
العؾؿقة
هذيان أصحاب هذه ادوازكة ،وكػقؾة باإلزراء بؽتب الردود
ّ
السؾػقة ،و بؽتب اجلرح والتعديل الزاخرة ببقان حال أهل الباضل
والؼدح و الطعن فقفم وذم باضؾفم بام هم أهؾه.
اكحراف ،و لقس عؾقه السؾف قاضبة ،ففذه كتب صقخ
وهذا
ٌ
اإلشالم ابن تقؿقة ،و كتب ابن الؼقم ،وكذا من قبؾفام من أئؿة احلديث
عز وجل:
وأئؿة السـَّة ،ومن بعدمها ،ممن يشؿؾفم قول اهلل َّ
ِ
قن ِم َـ ادُ َف ِ
كص ِ
قه ْؿ
قن األَ َّو ُل َ
السابِ ُؼ َ
يـ ا َّت َب ُع ُ
ار َوا َّلذ َ
يـ َواألَ َ
اج ِر َ
﴿ َو َّ
ان ر ِِض اهللُ عـ ُْفؿ ور ُضقا عـْف و َأعدَّ ََُلؿ جـ ٍ
ٍ
َّات َ ُْت ِري َ َْتت ََفا
ْ َ
َ ُ َ َ
َ ْ ََ
بِنِ ْح َس َ َ
ِ
ِ
األَِنار َخالِ ِد ِ
قؿ﴾[التوبة ،]300:كتبفم مؾقئة
َ
يـ ف َقفا َأ َبدً ا َذل َؽ ا ْل َػ ْقزُ ا ْل َعظ ُ
َْ ُ
بالردود الؼوية عذ ّضالل ادسؾؿني ،و بؾغاء و مصـػني؛ كالزخمرشي
صاحب الؽشاف و غره ،واحلؽم عؾقفم بالبدعة والضاللةُ ﴿ ،أ ْو َلئِ َ
ؽ
ِ
هلل َفبِ ُفدَ ُاه ُؿ ا ْقت َِد ِه﴾ [األكعام ٓ ،]20:كام يصـع أصحاب
يـ َهدَ ى ا ُ
ا َّلذ َ
ادوازكات ،الذين يصدق عؾقفم قول الشاعر:
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أمر ِ
ذهب الرجال ادؼتدى بػعاَلؿ و ادـؽرون لـــؽؾ ٍ
مـؽر
ٍ
بعضا لقدفع معقر عـ معقر
خؾػ يزيـ بعضفؿ
و بؼقت ِف
ً
شؾؽقا بـقات الطريؼ فلصبحقا متـؽبني عـ الطـريؼ األكز

هذا ما لزم بقاكه ذم جواب شمال أضػت إلقه بعض األشطر ،كلمل
اكتػاع من أراد اهلل كػعه به ،و باهلل التوفقق.

كتبه/حيقى بن عيل احلجوري
األحد  5ذو احلجة  3113هجرية
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