واتفقوا مع ذلك
على قور أهل البدع
والتقرب إىل اهلل
مبجانبتوم ومواجرتوم
كتبه:
أبو حممد عبد احلميد بن حييى احلجوري الزعكري

وهي الوسيلة العشرون من كتابي الوسائل اجللية لنصرة
الدعوة السلفية:




تؼدم يف افقشقؾي افسوبؼي بقون وجقب افبعد ظـ جموفسي

أهؾ افبدع ،ومو ذفؽ إال ألهنو تمدي إػ اكؼطوع افداظل إػ اهلل ظز وجؾ ظـ
دظقتف بسبى تلثره بودجوفس ،وبوب اهلجر هق مـ بوب افـفل ظـ جموفسي
أهؾ افبدع وافريى فؽـ أحببً أن أؾرده ألن بعض افـوس ربام طـ أن
اهلجر هق ترك ادجوفسي ؾؼط.

وهذه الوشقؾة من أكجح الوشائل يف التحذير من ادبطؾني ،ومن أعظم
األشباب لـرص الدعوة السؾػقة.
وأذـر أن افشقخ اإلموم مؼبؾ بـ هودي افقادظل رمحف اهلل تعوػ دو رجع
مـ افسعقديي إػ صـعوء يف رحؾتف افعالجقي ـون ممو تؽؾؿ بف يف جمؾسف احلٌ
ظذ افتؿقز وافبعد ظـ أهؾ افبدع ،ؾؾام ـون بعد صالة افػجر ذفؽ افققم ؿوم
بؽؾؿي خمتكة ؿول ؾقفو :ظؾقؽؿ بوفتؿقز ،مو كك اهلل دظقتـو إال بوفتؿقز ،أي
جموكبي أهؾ افبدع وهجرهؿ وافتزء مـفؿ.
وهجر ادسؾؿ حمرم بوفسـي واإلمجوع ،وإكام اشتثـل مـف اهلجر ألهؾ افبدع
وافريى وهجر أصحوب ادعويص بضقابطفو ،دو يف ذفؽ مـ ادصؾحي
افديـقي وافدكققيي.
ؾؼد هجر افـبل ﷺ كسوءه ؾؼد أخرج افبخوري ( ،)9991ومسؾؿ
ِ
ِض اهلل َظـ َْفوَ ،أ َّن افـَّبِ َّل َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش َّؾ َؿ َآػ ِم ْـ
(َ )9185ظ ْـ ُأ ِّم َش َؾ َؿ َي َر َ
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ِ
ِ
ِ ِِ
ؼ َ
اح َؾ ِؼ َقؾ
ون َي ْق ًموَ ،ؽدَ ا َأ ْو َر َ
ك َسوئف َص ْف ًراَ ،ؾ َؾ َّام َم َه ت ْس َع ٌي َوظ ْ ُ
ُقن تِ ْس َع ًي َو ِظ ْ ِ
افش ْف َر َيؽ ُ
َف ُف :إِك ََّؽ َح َؾ ْػ ًَ َأ ْن الَ تَدْ ُخ َؾ َص ْف ًراَ ،ؾ َؼ َول« :إِ َّن َّ
يـ
ؼ َ

َي ْق ًمو»
ؿول اخلطويب يف «معومل افســ« ( :)922/2وأمو هجران افقافد وافقفد
وافزوج وافزوجي ومـ ـون يف معـومهو ؾال يضقؼ أـثر مـ ثالث ،وؿد هجر
صفرا .اهـ
افـبل ﷺ كسوءه ً
ويؽقن اهلجر مـ اإلموم وادطوع ـام يف ؿصي ـعى بـ موفؽ وختؾػف ظـ
ؽزوة تبقك وؿد تؼدم.
ؿول ابـ افؼقؿ يف «افزاد« ( :)578/3وؾقف دفقؾ ظذ هجران اإلموم
وافعومل وادطوع دـ ؾعؾ مو يستقجى افعتى ،ويؽقن هجراكف دواء فف بحقٌ
ال يضعػ ظـ حصقل افشػوء بف ،وال يزيد يف افؽؿقي وافؽقػقي ظؾقف ،إذ
ادراد تلديبف ال اتالؾف .اهـ

وأما هجر أهل البدع واألهواء فنهنا دائؿة عذ مر الزمان حتى يتوبوا
من بدعتفم ويلبوا من غقفم ،ويراجعوا ديـفم وشـة كبقفم التي عاصوا عـفا
كاكبني ،ولسبقؾفا هاجرين ولعفدها كاكثني.
ؿول اخلطويب رمحف اهلل يف «معومل افســ« ( )5/7يف رشح حديٌ ـعى،
ؾقف مـ افعؾؿ أن حتريؿ اهلجر بغ ادسؾؿغ أـثر مـ ثالث إكام هق ؾقام يؽقن
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شب ًبو مـ ؿبؾ ظتى ومقجدة ،أو فتؼصر يؼع يف حؼقق افعؼة

وكحقهو دون مو ـون ذفؽ يف حؼ افديـ ،ؾنن هجرة أهؾ األهقاء وافبدظي
دائؿي ظذ مر افزمون ،مو مل تظفر مـف افتقبي وافرجقع ظـ احلؼ.
وـون رشقل اهلل ﷺ خوف ظذ ـعى وأصحوبف افـػوق حغ ختؾػقا ظـ
اخلروج معف إػ ؽزوة تبقك ؾلمر هبجراهنؿ ،وأمرهؿ بوفؼعقد يف بققهتؿ كحق
مخسغ فقؾي ،إػ أن أكزل شبحوكف تقبتف وتقبي أصحوبف ،ؾعرف رشقل اهلل
ﷺ براءهتؿ مـ افـػوق .اهـ
وؿول افـقوي رمحف اهلل يف رشح احلديٌ ( :)911/97ؾقف اشتحبوب
هجران أهؾ افبدع وادعويص افظوهرة ،وترك افسالم ظؾقفؿ ،ومؼوضعتفؿ
وزجرا.اهـ
حتؼرا هلؿ
ً
ً
وؿول يف «روضي افطوفبغ« ( :)368-367/7إن اهلجر بعذر بلن ـون
ادفجقر مذمقم احلول فبدظي أو ؾسؼ أو كحقمهو ،أو ـون ؾقف صالح فديـ
اهلوجر وادفجقر ؾال حتريؿ ،وظذ هذا حيؿؾ مو ثبً مـ هجر افـبل ﷺ
ـعى بـ موفؽ وصوحبقف ،وهنقف ﷺ افصحوبي ظـ ـالمفؿ ،وـذفؽ مو جوء
بعضو .اهـ
يف هجران افسؾػ بعضفؿ ً

وقد كؼل إمجاع العؾامء غر واحد من العؾامء يف وجوب هجران أهل
البدع ومـابذهتم ؾؿـ أراد أن يؼػ ظؾقفو ؾؾراجع ـتوب« :إمجوع افعؾامء
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ظذ اهلجر وافتحذير مـ أهؾ األهقاء« ،و«هجر ادبتدع« فبؽر

أبق زيد ،وؽرهو مـ افؽتى.
وإفقؽ بعض ادقاؿػ افدافي ظذ مـوبذة افسؾػ ألهؾ افبدع واألهقاء.
أخرج افدارمل يف مؼدمي شــف ،وافالفؽوئل يف «أصقل اظتؼود أهؾ
افسـي« (َ :)9936ظ ْـ كَوؾِ ٍع َم ْق َػ َظ ْب ِد اهللَِ :أ َّن َصبِق ًغو ا ْف ِع َر ِاؿ َّل َج َع َؾ َي ْس َل ُل
ِ ِ
آن ِيف َأجـ ِ
َظـ َأ ْصقوء ِمـ ا ْف ُؼر ِ
ك َؾ َب َع ٌَ بِ ِف َظ ْؿ ُرو ْب ُـ
َود ا ُْد ْسؾِ ِؿ َ
ْ
ْ َ َ ْ ْ
غ َحتَّك َؿد َم م ْ َ

قل بِو ْفؽِت ِ
اخلَ َّط ِ
ا ْف َع ِ
افر ُش ُ
وص إِ َػ ُظ َؿ َر ْب ِـ ْ
َوب َؾ َؼ َر َأ ُه َؾ َؼ َول َأ ْي َـ
وب َؾ َؾ َّام َأتَو ُه َّ
ِ
ك َأ َيؽ ُ
ى َؾت ُِصق َب َؽ ِمـْ ُف ا ْف ُع ُؼق َب ُي
ُقن َذ َه َ
افر ُج ُؾ َؿ َول ِيف َّ
َّ
افر ْح ِؾ َؿ َول ُظ َؿ ُر َأ ْب ْ
قجع ُي َؾ َلتَوه بِ ِف َؾ َؼ َول ُظؿر تَس َل ُل ُحم ْدَ َث ًي و َأرش َؾ ُظؿر إِ َػ ر َض ِوئى ِمـ ج ِر ٍ
يد
َ ْ َ
ُ
ادُْ ِ َ
َ
َُ
َ ْ َ
َُ ْ
َض َب ُف ِ َهبو َحتَّك ت ََر َك َط ْف َر ُه َدبِ َر ًة ُث َّؿ ت ََر َـ ُف َحتَّك َب َر َأ ُث َّؿ َظو َد َف ُف ُث َّؿ ت ََر َـ ُف َحتَّك َب َر َأ
َؾ َ َ
َؾدَ َظو بِ ِف ف ِ َق ُعق َد َف ُف َؿ َول َؾ َؼ َول َصبِ ٌ
قغ إِ ْن ُــ ًَْ ت ُِريدُ َؿت ِْع َؾو ْؿ ُت ْؾـِل َؿت ًْال َمجِ ًقال َوإِ ْن
ِ ِ
ِ
ِ
َى إِ َػ َأ ِيب
ُــ ًَْ ت ُِريدُ َأ ْن تُدَ ِاو َيـل َؾ َؼدْ َواهللِ َب َر ْأ ُت َؾ َلذ َن َف ُف إِ َػ َأ ْرضف َو َـت َ

ِ
غ َؾ ْ
افر ُج ِؾ
ُيوف ِ َس ُف َأ َحدٌ ِم ْـ ادُْ ْسؾِ ِؿ َ
قشك ْاألَ ْص َع ِر ِّي َأ ْن َال ُ َ
وصتَدَّ َذف َؽ َظ َذ َّ
ُم َ
َى ُظ َؿ ُر َأ ْن ائ َْذ ْن فِؾـ ِ
َّوس
قشك إِ َػ ُظ َؿ َر َأ ْن َؿدْ َح ُسـ ًَْ ت َْق َب ُت ُف َؾ َؽت َ
َؾ َؽت َ
َى َأ ُبق ُم َ
بِ ُؿ َجو َف َستِ ِف.
بعضو.
وأشوكقدهو ال ختؾق مـ مؼول ،فؽـ يشد بعضفو ً
وؿد اشتقظبفو احلوؾظ يف «اإلصوبي« ( ،)999-998/2وصحقح
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بعض أشوكقدهو ،وصححفو ابـ ـثر وصقخـو احلجقري يف

حتؼقؼف دؼدمي «شــ افدارمل« وؽرهؿ ـثر.
وأخرج افبخوري ( ،)5479ومسؾؿ ( )9954ظـ ظبد اهلل بـ مغػؾ
رِض اهلل ظـف أكف رأى ً
رجال خيذف ؾؼول فف ال ختذف ؾنن رشقل اهلل ﷺ ـون
يؽره أو ؿول يـفك ظـ اخلذف ؾنكف ال يصطود بف افصقد وال يـؽل بف افعدو
وفؽـف يؽرس افسـ ويػؼل افعغ ثؿ رآه بعد ذفؽ خيذف ؾؼول فف أخزك أن
رشقل اهلل ﷺ ـون يؽره أو يـفك ظـ اخلذف ثؿ أراك ختذف ال أـؾؿؽ
ـؾؿي ـذا وـذا.
ؿول افـقوي يف رشح احلديٌ ( :)916/93ؾقف هجران أهؾ افبدع
دائام وافـفل ظـ
وافػسقق ومـوبذي افسـي مع افعؾؿ ،وأكف ُيقز هجرهؿ ً
اهلجران ؾقق ثالث أيوم إكام هق يف حؼ مـ هجر حلظ كػسف ومعويش افدكقو،
وأمو أهؾ افبدع وكحقهؿ ؾفجراهنؿ دائؿ.
وؿول صقخ اإلشالم ـام يف «ادجؿقع« ( :)215-24/28اهلجر ظذ
وجف افتلديى ،وهق هجر مـ يظفر ادـؽرات حتك يتقب مـفو ،ـام هجر
افـبل ﷺ وادسؾؿقن افثالثي افذيـ خؾػقا حتك أكزل اهلل تقبتفؿ حغ طفر
مـفؿ ترك اجلفود ادتعغ ظؾقفؿ بغر ظذر ومل هيجر مـ أطفر اخلر وان ـون
مـوؾؼو ؾفـو اهلجر هق بؿـزفي افتعزير ،وافتعزير يؽقن دـ طفر مـف ترك
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افقاجبوت وؾعؾ ادحرموت ـتورك افصالة وافزـوة وافتظوهر

بودظومل وافػقاحش وافداظك إػ افبدع ادخوفػي فؾؽتوب وافسـي وامجوع
شؾػ االمي افتك طفر اهنو بدع ،وهذا حؼقؼي ؿقل مـ ؿول مـ افسؾػ
واألئؿي ان افدظوة إػ افبدع ال تؼبؾ صفودهتؿ وال يصذ خؾػفؿ وال يمخذ
ظـفؿ افعؾؿ وال يـوـحقن ؾفذه ظؼقبي هلؿ حتك يـتفقا وهلذا يػرؿقن بغ
افداظقي وؽر افداظقي ألن افداظقي اطفر ادـؽرات ؾوشتحؼ افعؼقبي بخالف
افؽوتؿ ؾوكف فقس رشا مـ ادـوؾؼغ افذيـ ـون افـبك ﷺ يؼبؾ ظالكقتفؿ
ويؽؾ رسائرهؿ إػ اهلل مع ظؾؿف بحول ـثر مـفؿ  .اهـ
ؿول اإلموم األجري يف افؼيعي (ج-3ص) 574
بوب ذـر هجرة أهؾ افبدع واألهقاء ؿول حمؿد بـ احلسغ رمحف اهلل  :يـبغل
فؽؾ مـ متسؽ بام رشؿـوه يف ـتوبـو هذا وهق ـتوب افؼيعي أن هيجر مجقع
أهؾ األهقاء مـ اخلقارج وافؼدريي وادرجئي واجلفؿقي  ،وـؾ مـ يـسى إػ
ادعتزفي  ،ومجقع افرواؾض  ،ومجقع افـقاصى  ،وـؾ مـ كسبف أئؿي ادسؾؿغ
أكف مبتدع بدظي ضالفي  ،وصح ظـف ذفؽ  ،ؾال يـبغل أن يؽؾؿ وال يسؾؿ
ظؾقف  ،وال ُيوفس وال يصذ خؾػف  ،وال يزوج وال يتزوج إفقف مـ ظرؾف ،
وال يشورـف وال يعومؾف وال يـوطره وال ُيودفف  ،بؾ يذفف بوهلقان فف  ،وإذا
فؼقتف يف ضريؼ أخذت يف ؽرهو إن أمؽـؽ  .ؾنن ؿول  :ؾؾؿ ال أكوطره
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وأجودفف وأرد ظؾقف ؿقفف ؟  .ؿقؾ فف  :ال يممـ ظؾقؽ أن تـوطره

وتسؿع مـف ـالمو يػسد ظؾقؽ ؿؾبؽ وخيدظؽ ببوضؾف افذي زيـ فف
افشقطون ؾتفؾؽ أكً  :إال أن يضطرك األمر إػ مـوطرتف وإثبوت احلجي
ظؾقف بحَضة شؾطون أو مو أصبفف إلثبوت احلجي ظؾقف  ،ؾلمو فغر ذفؽ ؾال .
وهذا افذي ذـرتف فؽ ؾؼقل مـ تؼدم مـ أئؿي ادسؾؿغ  ،ومقاؾؼ فسـي
رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ،ؾلمو احلجي يف هجرهتؿ بوفسـي  ،ؾؼصي
هجرة افثالثي افذيـ ختؾػقا ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يف اخلروج
معف يف ؽزاتف بغر ظذر  :ـعى بـ موفؽ  ،وهالل بـ أمقي  ،ومرارة بـ
افربقع رمحفؿ اهلل تعوػ ؾلمر افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ هبجرهتؿ  ،وأن ال
يؽؾؿقا  ،وضردهؿ حتك كزفً تقبتفؿ مـ اهلل ظز وجؾ  ،وهؽذا ؿصي
حوضى بـ أيب بؾتعي دو ـتى إػ ؿريش حيذرهؿ خروج افـبل صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ إفقفؿ  :ؾلمر افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ هبجرتف وضرده  ،ؾؾام أكزل اهلل
تقبتف ؾعوتبف اهلل تعوػ ظذ ؾعؾف ؾتوب ظؾقف  ،وؿقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
 « :أؾضؾ افعؿؾ احلى يف اهلل وافبغض يف اهلل »  .ورضب ظؿر بـ اخلطوب
رِض اهلل ظـف فصبقغ  ،وبعٌ إػ أهؾ افبكة أن ال ُيوفسقه  :ؿول  :ؾؾق جوء
إػ حؾؼي مو هل ؿومقا وترـقه  ،وؿد روي ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف
ؿول  « :مـ وؿر صوحى بدظي ؾؼد أظون ظذ هدم اإلشالم » وشـذـر ظـ
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افتوبعغ وأئؿي ادسؾؿغ معـك مو ؿؾـوه إن صوء اهلل تعوػ

واهلجر يستخدم إذا كاكت فقه مصؾحة لؾسـة وأهؾفا ،أما إذ ال مصؾحة
فقه وإكام حتصل مـه مػسدة وعزلة لؾسـي وظفور لؾبدعي ففـا يسك حتى
تؼوى السـة ،وهذه فتوى اإلمام الوادعي ،والعالمة احلجوري وعؾقفا صقخ
اإلشالم (أقول :ويؼقد هذا بام البد مـه كرد السالم وكحوه مما يُؾجىء إلقه
السـي أما الدراشة عـدهم وادجالسة هلم واألكس هبم ففذا الجيوز عذ ما
تؼدم تؼريره واهلل ادوفق)( ) .
1

ؿول صقخ اإلشالم ـام يف «ادجؿقع« ( :)217-216/28وهذا اهلجر
خيتؾػ بوختالف اهلوجريـ يف ؿقهتؿ وضعػفؿ وؿؾتفؿ وـثرهتؿ ؾون
ادؼصقد بف زجر ادفجقر وتلديبف ورجقع افعومي ظـ مثؾ حوفف ؾون ـوكً
ادصؾحي يف ذفؽ راجحي بحقٌ يػه هجره إػ ضعػ افؼ وخػتف ـون
مؼوظو وإن ـون ال ادفجقر وال ؽره يرتدع بذفؽ بؾ يزيد افؼ واهلوجر
ضعقػ بحقٌ يؽقن مػسدة ذفؽ راجحي ظذ مصؾحتف مل يؼع اهلجر بؾ
يؽقن افتلفقػ فبعض افـوس أكػع مـ اهلجر ،واهلجر فبعض افـوس أكػع مـ
افتلفقػ وهلذا ـون افـبك يتلفػ ؿقمو وهيجر آخريـ ـام أن افثالثي افذيـ
خؾػقا ـوكقا خرا مـ اـثر ادمفػي ؿؾقهبؿ دو ـون أوفئؽ ـوكقا شودة مطوظغ

 -1هذا تقييد زدته لرفع اإليهام ليلة  /52رجب 1445 /
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يف ظشوئرهؿ ؾؽوكً ادصؾحي افديـقي يف تلفقػ ؿؾقهبؿ وهمالء

ـوكقا مممـغ وادممـقن شقاهؿ ـثر ؾؽون يف هجرهؿ ظز افديـ وتطفرهؿ
مـ ذكقهبؿ وهذا ـام أن ادؼوع يف افعدو افؼتول تورة وادفودكف تورة وأخذ
اجلزيي تورة ـؾ ذفؽ بحسى االحقال وادصوفح ،وجقاب االئؿي ـلمحد
وؽره يف هذا افبوب مبـك ظذ هذا األصؾ وهلذا ـون يػرق بغ األموــ
افتك ـثرت ؾقفو افبدع ـام ـثر افؼدر يف افبكة وافتـجقؿ بخراشون وافتشقع
بوفؽقؾي وبغ مو فقس ـذفؽ ويػرق بغ األئؿي ادطوظغ وؽرهؿ واذا ظرف
مؼصقد افؼيعي شؾؽ يف حصقفف أوصؾ افطرق إفقف.
...وهلذا ـون يػرق بغ األموــ افتل ـثرت ؾقفو افبدع ـام ـثر افؼدريي
يف افبكة وافتجفؿ بخرشون ،وافتشقع بوفؽقؾي ،وبغ مو فقس ـذفؽ،
ويػرق بغ األئؿي ادطوظغ وؽرهؿ ،وإذا ظرف مؼصقد افؼيعي شؾؽ يف
حصقفف أوصؾ افطريؼ إفقف اهـ.
وؿول رمحف اهلل ( :)293-299/28وظؼقبي افظومل وتعزيره مؼوط
بوفؼدرة ؾؾفذا اختؾػ حؽؿ افؼع يف كقظك اهلجرتغ بغ افؼودر وافعوجز
وبغ ؿؾي كقع افظومل ادبتدع وـثرتف وؿقتف وضعػف ـام خيتؾػ احلؽؿ بذفؽ يف
شوئر أكقاع افظؾؿ مـ افؽػر وافػسقق وافعصقون ؾنن ـؾام حرمف اهلل ؾفق
طؾؿ امو يف حؼ اهلل ؾؼط وامو يف حؼ ظبوده وامو ؾقفام ومو امر بف مـ هجر
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افسك واالكتفوء وهجر افعؼقبي وافتعزير إكام هق إذا مل يؽـ ؾقف

مصؾحي ديـقي راجحي ظذ ؾعؾف واال ؾوذا ـون يف افسقئي حسـي راجحي مل
تؽـ شقئي واذا ـون يف افعؼقبي مػسدة راجحي ظذ اجلريؿي مل تؽـ حسـي بؾ
تؽقن شقئي وان ـوكً مؽوؾئي مل تؽـ حسـي وال شقئي
ؾوهلجر ان ؿد يؽقن مؼصقده ترك شقئي افبدظي افتك هل طؾؿ وذكى
وأثؿ وؾسود وؿد يؽقن مؼصقده ؾعؾ حسـي اجلفود وافـفك ظـ ادـؽر
وظؼقبي افظودغ فقـزجروا ويرتدظقا وفقؼقى االيامن وافعؿؾ افصوفح ظـد
اهؾف ؾون ظؼقبي افظومل متـع افـػقس ظـ طؾؿف وحتضفو ظذ ؾعؾ ضد طؾؿف
مـ االيامن وافسـي وكحق ذفؽ ؾوذا مل يؽـ يف هجراكف اكزجور أحد وال اكتفوء
احد بؾ بطالن ـثر مـ احلسـوت ادلمقر هبو مل تؽـ هجرة مومقرا هبو ـام
ذـره أمحد ظـ أهؾ خراشون اذ ذاك اهنؿ مل يؽقكقا يؼقون بوجلفؿقي ؾوذا
ظجزوا ظـ أطفور افعداوة هلؿ شؼط األمر بػعؾ هذه احلسـي وـون مداراهتؿ
ؾقف دؾع افَضر ظـ ادممـ افضعقػ وفعؾف ان يؽقن ؾقف تلفقػ افػوجر
افؼقى وـذفؽ دو ـثر افؼدر يف أهؾ افبكة ؾؾق ترك روايي احلديٌ ظـفؿ
الكدرس افعؾؿ وافســ واآلثور ادحػقطي ؾقفؿ ؾوذا تعذر اؿومي افقاجبوت
مـ افعؾؿ واجلفود وؽر ذفؽ اال بؿـ ؾقف بدظي مَضهتو دون مَضة ترك
ذفؽ افقاجى ـون حتصقؾ مصؾحي افقاجى مع مػسدة مرجقحي معف خرا
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مـ افعؽس وهلذا ـون افؽالم يف هذه ادسوئؾ ؾقف تػصقؾ

وـثر مـ أجقبي االموم أمحد وؽره مـ األئؿي خرج ظذ شمال شوئؾ ؿد
ظؾؿ ادسئقل حوفف أو خرج خطوبو دعغ ؿد ظؾؿ حوفف ؾقؽقن بؿـزفي ؿضويو
األظقون افصودرة ظـ افرشقل إكام يثبً حؽؿفو يف كظرهو
ؾن ن أؿقامو جعؾقا ذفؽ ظومو ؾوشتعؿؾقا مـ اهلجر واألكؽور مو مل يممروا
بف ؾال ُيى وال يستحى وربام ترـقا بف واجبوت أو مستحبوت وؾعؾقا بف
حمرموت وآخرون أظرضقا ظـ ذفؽ بوفؽؾقي ؾؾؿ هيجروا مو أمروا هبجره مـ
افسقئوت افبدظقي بؾ ترـقهو ترك ادعرض ال ترك ادـتفك افؽوره أو وؿعقا
ؾقفو وؿد يسـقهنو ترك ادـتفك افؽوره وال يـفقن ظـفو ؽرهؿ وال يعوؿبقن
بوهلجرة وكحقهو مـ يستحؼ افعؼقبي ظؾقفو ؾقؽقكقن ؿد ضقعقا مـ افـفك
ظـ ادـؽر مو أمروا بف إُيوبو أو إشتحبوبو ؾفؿ بغ ؾعؾ ادـؽر أو ترك افـفك
ظـف وذفؽ ؾعؾ موهنقا ظـف وترك مو أمروا بف ؾفذا هذا وديـ اهلل وشط بغ
افغوػ ؾقف واجلوىف ظـف واهلل شبحوكف أظؾؿ .اهـ
وؿول رمحف اهلل ( :)219/28وإذا اجتؿع يف افرجؾ افقاحد خر ورش
وؾجقر وضوظي ومعصقي وشـي وبدظي اشتحؼ مـ ادقاالة وافثقاب بؼدر مو
ؾقف مـ اخلر واشتحؼ مـ ادعودات وافعؼوب بحسى مو ؾقف مـ افؼ
ؾقجتؿع يف افشخص افقاحد مقجبوت األـرام واألهوكي ؾقجتؿع فف مـ هذا
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وهذا ـوفؾص افػؼر تؼطع يده فرسؿتف ويعطك مـ بقً ادول

مو يؽػقف حلوجتف هذا هق األصؾ افذى اتػؼ ظؾقف أهؾ افسـي واجلامظي .اهـ
وأيضو يستخدم اهلجر يف حؼ بعض افعصوة ادظفريـ ـام تؼدم.
ً
ؿول صقخ اإلشالم ( :)2989-297/28وأمو اذا اطفر افرجؾ
ادـؽرات وجى االكؽور ظؾقف ظالكقي ودقبؼ فف ؽقبي ووجى أن يعوؿى
ظالكقي بام يردظف ظـ ذفؽ مـ هجر وؽره ؾال يسؾؿ ظؾقف وال يرد ظؾقف
افسالم إذا ـون افػوظؾ فذفؽ متؿؽـو مـ ذفؽ مـ ؽر مػسدة راجحي
ويـبغك ألهؾ اخلر وافديـ أن هيجروه مقتو ـام هجروه حقو اذا ـون يف ذفؽ
ـػ المثوفف مـ ادجرمغ ؾقسـقن تشققع جـوزتف ـام ترك افـبك افصالة ظذ
ؽر واحد مـ أهؾ اجلرائؿ وـام ؿقؾ فسؿرة بـ جـدب ان أبـؽ موت
افبورحي ؾؼول فق موت مل أصؾ ظؾقف يعـك ألكف أظون ظذ ؿتؾ كػسف ؾقؽقن
ـؼوتؾ كػسف وؿد ترك افـبك افصاله ظذ ؿوتؾ كػسف وـذفؽ هجر افصحوبي
افثالثي افذيـ طفر ذكبفؿ يف ترك اجلفود افقاجى حتك توب اهلل ظؾقفؿ ؾوذا
أطفر افتقبي أطفر فف اخلر .
واكظر إػ حول افسؾػ ىف هذا افبوب ؾفذا ظبد اهلل ابـ ظؿر رِض اهلل
ظـف ـام ظـد افالفؽوئل ( )9935مـ ضريؼ كوؾع ؿول :بقـام كحـ ظـد ظبد اهلل
بـ ظؿر جوءه اكسون ؾؼول :إن ؾالن يؼرأ ظؾقؽ افسالم فرجؾ مـ أهؾ
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افشوم ،ؾؼول ابـ ظؿر :إكف ؿد بؾغـل أكف أحدث حد ًثو ،ؾنن ـون

ـذفؽ ؾال تؼران ظؾقف مـل شالم.
وشـده حسـ.
وأخرج رؿؿ ( )9949مـ ضريؼ ظؿرو بـ ديـور ؿول :بقـو ضوووس
يطقف بوفبقً فؼقف معبد اجلفـل ؾؼول فف ضوووس :أكً معبد؟
ؿول :كعؿ ،ؾوفتػً إفقفؿ ضوووس ؾؼول :هذا معبد ؾلهقـقه.
وأخرج ( )9947مـ ضريؼ ابـ أيب ظوصؿ ؿول :ؿول ابـ أيب رواد ؿد
جوءـؿ ثقر ؾوتؼقه ،ال يـطحؽؿ بؼركقف يعـل ثقر بـ يزيد ،ؿول افشقخ :وـون
ؿدر ًيو.
وأخرج ( )9948مـ ضريؼ حمؿقد بـ ؽقالن :شؿعً مممؾ ابـ
إشامظقؾ يؼقل يف ؽر جمؾس يؼبؾ ظؾقـو احرج ظذ ـؾ مبتدع جفؿل أو
راؾيض أو ؿدري أو مرجئ شؿع مـل ،واهلل فق ظرؾتؽؿ مو حدثتؽؿ.
وأخرج ( )9949ؿقل افػضقؾ بـ ظقوض :مـ جؾس مع صوحى
بدظي ؾوحذره ،ومـ جؾس مع صوحى افبدظي مل يعط احلؽؿي ،وأحى أن
يؽقن بقـل وبغ صوحى افبدظي حصـ مـ حديد.
آـؾ ظـد افقفقدي وافـكاين أحى إيل مـ أن آـؾ ظـد صوحى
بدظي.أهـ
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ومو ذفؽ إال ألن افقفقدي وافـكاين معروف رشه وفـ

ُيغسبف بقـام صوحى افبدظي ؿد ُيرك إػ بدظتف واكً التشعر .
وأخرج ظبد اهلل بـ أمحد يف «افسـي« ( :)996أن افـوس وثبقا ظذ بؼ
ادرييس ظـد شػقون بـ ظققـي حتك رضبقه ،وؿوفقا :جفؿل ،ؾؼول فف شػقون:
يو دويبي يو دويبي ،أمل تسؿع اهلل يؼقل (:أال فف اخلؾؼ واألمر) ،ؾلخز اهلل ظز
وجؾ :أن اخلؾؼ ؽر األمر.
وأخرج ظبد اهلل بـ أمحد يف «افسـي« ( )66بسـد صحقح ظـ هورون
بؼا ادريق يزظؿ أن افؼرآن خمؾقق هلل ظع إن
افرصقد أكف ؿول :بؾغـل أن ً
اطػرين اهلل بف إال ؿتؾتف ؿتؾي مو ؿتؾتفو أحدً ا ؿط.
وأخرج رمحف اهلل بسـده ( :)434/2ظـ حمؿد بـ ـعى افؼرِض :أن
افػضؾ افرؿويش ؿعد إفقف ؾذاـره صق ًئو مـ افؼدر ،ؾؼول فف حمؿد بـ ـعى
افؼرِض :تشفدؾؾام بؾغ مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف
رؾع حمؿد ظصو معف ؾَضب هبو رأشف وؿول ؿؿ ؾؾام ؿوم ؾذهى ؿول ال يرجع
هذا ظـ رأيف أبدا.
وأخرج اآلجري يف «افؼيعي« :بؾغ ظؿر بـ ظبد افعزيز أن ؽقالن بـ
مسؾؿ يؼقل يف افؼدر ؾبعٌ إفقف ؾحجبف.
جؾقشو يف
وأخرج افػريويب يف «افؼدر« ( )216ظـ ابـ ظقن ؿول :ــو
ً
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مسجد بـل ظدي ،ؾدخؾ معبد اجلفـل ادسجد ؾؼول أبق

افسقار :مو يدخؾ هذا مسجدكو ،ال تدظقه ُيؾس إفقـو.
ؿول افقادظل يف «اجلومع افصحقح يف افؼدر« :أثر صحقح.
وأخرج ظبد اهلل بـ أمحد يف «افسـي« :ظـ أيب افزبر أكف ـون يطقف مع
ضوووس بوفبقً ،ؾؿر بؿعبد اجلفـل ؾؼول ؿوئؾ فطوووس هذا معبد اجلفـل
افذي يؼقل يف افؼدر ؾعدل إفقف ضوووس حتك وؿػ ظؾقف ؾؼول أكً ادػسي
ظذ اهلل ظز وجؾ افؼوئؾ مو ال تعؾؿ ؿول معبد يؽذب ظع ؿول أبق افزبر
ؾعدفً مع ضوووس حتك دخؾـو ظذ ابـ ظبوس ؾؼول فف ضوووس يو أبو
ظبوس افذيـ يؼقفقن يف افؼدر ؾؼول ابـ ظبوس أروين بعضفؿ ؿول ؿؾـو صوكع
موذا ؿول إذا أجعؾ يدي يف رأشف ثؿ أدق ظـؼف.
ؿول افقادظل :هذا األثر شـده حسـ.

ففذا باب عظقم لـرصة السـة وأهؾفا ،وهو الزأة والبعد وهجر أهل
األهواء والريب والتؿقز عـفم ،وترى زهد السؾف وحرصفم عذ كل خر
ومع ذلك ال تلخذهم يف ادبتدعة لومة الئم ،يغضبون هلل عز وجل،
ويـابذون من كابذ الؽتاب والسـة.
كثرا من الـاس جتده ً
شفال هقـًا لقـًا ألهل البدع.بدعوى
والعجب أن ً
الرمحة بادسؾؿني والشػؼة عؾقفم واحلؽؿة يف الدعوة ما هذا واهلل إال من
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التؿقع الذي يمدي إىل زحزحة الدين والسـة جيامؾفم تارة

باالبتسامات وادجالسات وادراشالت وإن ذكرهم ذكر حماشـفم وترك
مساوئفم.
وإن حذر ادصؾحون من أهل البدع خذهلم ،فال خر يف هذا الصـف
وال كرامة ،بل هم واهلل أرض عذ الدعوة من ادبتدعة؛ ألهنم بصـقعفم هذا
يظفرون باالعتدال والوشقطة ،وربام اغس هبم بعض من ال يعرف أصحاب
البدعة ،فنكا هلل وإكا إلقه راجعون من اخلذالن ومن هذه األصـاف السؼقؿة
ادريضة الذين تـؽروا لطريؼة السؾف الصاحلني والعؾامء ادصاحلني ﴿ َف ِن ههنَا ال
ِ
ِ
الصدُ ِ
َت ْع َؿى َ
ور﴾[احلج.]64:
وب ا هلتي ِيف ُّ
األبْ َصا ُر َو َلؽ ْن َت ْع َؿى ا ْل ُؼ ُؾ ُ
كانت كتابة هذه األسطر يف أواخر سنة  8241هـ
يف دار الحديث بدماج
والحمد هلل رب العالمين

07

