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بسم اهلل الرمحن الرحقم
دحض أباطيل عبذ احلميذ اجلهني التي أوردها يف كتابه
ً
َّ
املسمى زورا بالرد العلمي
احللقة الـخــامــسة
قال اجلفـي يف كتابه (ص:)20-19
"لؿا قرر الشقخ ربقع الؿدخظ أن العؿؾ كؿال يف اإليؿان ،ذهب يبحث طـ أدلة
احتج هبا
تميد هذا الؿذهب ،فققع طىل أحاديث الشػاطة ،وفقفا لػظة معروفة
َّ
(الؿرجئة) طىل أن العؿؾ كؿال يف اإليؿان ،ووافؼفؿ الشقخ ربقع ،وهل لػظة (مل يعمل

خورا قط ) ،فؾؿا ر َّد طؾقف بعض صالب الشقخ والؿشايخ ،وبقـقا لف خطل هذا
ً
آستدٓل ،تؿسؽ بؼقلف وثبت طؾقف ،وكتب مؼالة يف الرد طؾقفؿ طـقاهنا:
(أحاديث الشػاطة الصحقحة تدمغ الخقارج والحدادية الؼطبقة)!
وضاهر مـ هذا العـقان أكف يصـػ مـ يخالػف يف هذه الؿسللة بلكف (خارجل
حدادي قطبل)!
وما طؾقـا مـ هذه إلؼاب ،فنن العبرة بالحؼائؼ ،وٓ يصح َّإٓ الصحقح كؿا
يؼقل العؼالء؛ لؽـ الؿؼصقد هق القققف مع هذه الؾػظة التل يحتج هبا ،طؾؿ ًا
بلن هذه الؾػظة قد وقػ طؾقفا أئؿة السـة ،وطرفقا أهنا قد تؽقن ُح َّجة لؾؿرجئة
فلجابقا طـفا.
مـ همٓء إئؿة الذيـ أجابقا طـ هذا الحديث اإلمام ابـ خزيؿة رمحف اهلل إمام
السـة والحديث يف طصره حقث قال يف كتابف (التقحقد) (

 :)732/2وهذه

الؾػظة ( :مل يعملوا خور ًا قط ) مـ الجـس الذي يؼقل العرب ،يـػل آسؿ طـ
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الشلء لـؼصف طـ الؽؿال والتؿام ،فؿعـك هذه الؾػظة طىل هذا إصؾ( ،

مل

يعلموا خور ًا قط) :طىل التؿام والؽؿال ٓ ،طىل ما أوجب طؾقف وأمر بف ،وقد بقـت
هذا الؿعـك يف مقاضع مـ كتبل .اكتفك كالم الجفـل.
أوال :قوله" :دا قرر الشقخ ربقع اددخيل أن العؿل كامل يف اإليامن".
أقول:
إن الؼول بلن اإليامن أصل والعؿل كامل هو قول أهل السـة واجلامعة وأئؿتفم،
ودلقؾفم عذ هذا الؼول من كتاب اهلل وسـة رسوله ﷺ.
وربقع سار عذ هذا ادـفج السؾػي الؼائم عذ االستدالل بام كص عؾقه كتاب اهلل وسـة
رسوله ﷺ.
وقد سؼـا لؾحدادية كالم أئؿة اإلسالم وما استدلوا به من كتاب اهلل وسـة رسوله ﷺ،
فؾم يرفع هذا اجلفـي وحزبه احلدادي رأسا ال بؽالم اهلل وال بؽالم رسوله ﷺ ،وال
بؽالم أهل السـة ادـطؾق من كتاب اهلل وسـة رسوله ﷺ.
وذهبوا يؽقؾون التفم الباطؾة لربقع ،مومهني الـاس أن ربق ًعا اكػرد هبذا الؽالم ،فام
أسوأ هذا ادـفج الذي يسرون عؾقه!.
ثاى ًوا :قوله" :ذهب يبحث طـ أدلة تميد هذا الؿذهب ،فققع طىل أحاديث الشػاطة".
أقول:
إن هذا الؽالم دن الظـون والتخرصات الباطؾة ،وكلين مل أعرف الشػاعة إال بعد أن
قررت بغر دلقل أن اإليامن أصل والعؿل كامل.
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لؼد عرفت مـزلة الشػاعة من طػولتي ،ثم من دراستي يف ادرحؾة الثاكوية ،ثم من
دراستي [لرشح الطحاوية] البن أيب العز يف ادرحؾة اجلامعقة وقد ذكر َّ
أن لؾشػاعة
ثامكقة أكواع يف هذا الؽتاب.
ولعل هذه ادعرفة قبل أن يولد هذا اجلفـي وأكثر أكصاره.
ثم إن استداليل بلحاديث الشػاعة إلثبات الشػاعة التي يـؽرها اخلوارج وادعتزلة
ويدكدن حول إكؽارها احلداديون اخلوارج اجلدد استدالل صحقح وحق وعذ مـفج
السؾف الصالح.
احتج هبا (الؿرجئة) طىل أن
وقوله" :وفقفا (أي :أحاديث الشػاطة) لػظة معروفة
َّ
خورا قط)".
العؿؾ كؿال يف اإليؿان ،ووافؼفؿ الشقخ ربقع ،وهل لػظة (مل يعمل ً
أققل:
إن هذا الؽالم دن األباطقل التي ال يؼوهلا إال أجفل الـاس بؿذهب ادرجئة أو كذاب
يتحرى الؽذب؛ إذ ادعروف عـد أهل العؾم السابؼني والالحؼني وطالب العؾم أن
بعض ادرجئة يؼولون :اإليامن ادعرفة.
وبعضفم يؼولون :اإليامن التصديق.
وبعضفم يؼولون :اإليامن تصديق بالؼؾب وقول بالؾسان.
وكؾفم ال يدخؾون العؿل يف اإليامن وال يعتؼدون أكه يزيد ويـؼص ،فمن أين لك أهنم
يقولون :إن العمل كامل يف اإليامن وهذا حاهلم؟
أثبت هذا من كالمفم وكتبفم إن كـت صاد ًقا.
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ثال ًثا :قول اجلفـي" :لؽـ الؿؼصقد هق القققف مع هذه الؾػظة التل يحتج هبا ،طؾؿ ًا
بلن هذه الؾػظة قد وقػ طؾقفا أئؿة السـة ،وطرفقا أهنا قد تؽقن ُح َّجة لؾؿرجئة
فلجابقا طـفا".
أقول:
إن هذا الؼول دن التخرص ،أثبت يا هذا أن أئؿة السـة عرفوا أن هذه الؽؾؿة قد تؽون
حجة لؾؿرجئة فلجابوا عـفا.
اكؼل لـا هذه األجوبة عن أئؿة السـة بلسامئفم ومواضع هذه اإلجابات من كتب أهل
السـة ،وإال فؾقعرف العؼالء أكك تتؽؾم بالباطل ،وتـسب أباطقؾك إىل العؾامء من أهل
السـة.
راب ًعا :قوله" :مـ همٓء إئؿة الذيـ أجابقا طـ هذا الحديث اإلمام ابـ خزيؿة رمحف
اهلل إمام السـة والحديث يف طصره حقث قال يف كتابف (التقحقد) (  :)732/2وهذه
الؾػظة ( :مل يعملوا خور ًا قط ) مـ الجـس الذي يؼقل العرب ،يـػل آسؿ طـ الشلء
لـؼصف طـ الؽؿال والتؿام ،فؿعـك هذه الؾػظة طىل هذا إصؾ( ،مل يعلموا خور ًا قط):
طىل التؿام والؽؿال ٓ ،طىل ما أوجب طؾقف وأمر بف ،وقد بقـت هذا الؿعـك يف مقاضع
مـ كتبل .اكتفك كالمف.".
أقول:
إن اإلمام ابن خزيؿة حتدث عن الشػاعة يف كتاب "التوحقد" وأطال الـَّ َػس يف إخراج
أحاديث الشػاعة من (  ،)770-588/2مممـا هبا مسؾام هبا ،وهذا العؿل اجلؾقل مـه
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يدحض هذا الؼول الذي يتعؾق به هذا احلدادي والذي يستبعد أن يصدر من اإلمام
تسؾقام مطؾ ًؼا ،وسلورد بعض هذه
ابن خزيؿة الذي يسؾم بؽل أحاديث الشػاعة
ً
األحاديث.
فؿن أحاديث الشػاعة التي أوردها يف كتابه (:)631/2
 -1حديث أيب هريرة ريض اهلل عـه عن الـبي ﷺ أكه قال« :لكل ىبي دعوة مستجابة
فتعجل كل ىبي دعوته واختبيت دعويت شفاعة ألمتي يوم القوامة فهي ىائلة إن شاء اهلل
من مات منكم ال يرشك باهلل شوئًا».
 -2ويف (  )642-641/2أورد حديث عوف بن مالك يف الشػاعة ،كرره مرتني ،ويف
آخره قوله –صذ اهلل عؾقه وسؾم« :-فإين أشهد من حرضين أن شفاعتي دن مات من
أمتي ال يرشك باهلل شوئًا».
رأسا هبذين احلديثني وما جرى جمرامها.
وهذا احلدادي وحزبه ال يرفعون ً
 -3ويف ( )695-693/2قال:
اج َ ِذ
اه ِذد َأ ْكن َال إِذ َل َه إِذ َّال اهللُب ِذم َن الـ ِذ
اب ِذذك ِذْكر َخ َز ُبر ِذو َي َع ِذن الـَّبِذ ِّي ﷺ ِذيف إِذ ْكخ َر ِذ
َّار".
" َب ُب
ِذ
اجل َّف ِذ
الَ ،ف َقت ََو َّه ُبم َأ َّن َق ِذائ َؾ ُبه بِذؾِذ َساكِذ ِذهِ ،ذم ْكن َ ْك ِذر ت ْكَص ِذد ِذيق
ثم قالَ " :أ ْكف َر ُب َأ ْكن َي ْكس َؿ َع بِذه َب ْكع ُبض ْك ُب
ين اهللِذ ،و َأحؽ ِذ
َق ْكؾبُ َ ،بْكر ُبج ِذم َن الـ ِذ
َّارَ ،ج ْكف ًال َو ِذق َّؾ َة َم ْكع ِذر َفة بِذ ِذد ِذ
َام ِذه".
َ ْك
ثم واصل الذم هلذا الـوع من اجلفال.
فرى الؼارئ أن اإلمام ابن خزيؿة إكام يـؽر عذ من يعتؼد أن قائل (ال إله إال اهلل)
بؾساكه دون تصديق بؼؾبه رج من الـار ،وإذن ففو ال يـؽر أن قائل (ال إله إال اهلل
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حمؿد رسول اهلل) بؾساكه مصدقا بؼؾبه خمؾصا يف ذلك أكه رج من الـار هبذا التوحقد؛
بل هو مممن بام دل عؾقه هذا احلديث و ره من األحاديث ،ومن هـا سا حديث
خمترصا ومـه:
أكس عن الـبي ﷺ
ً
ِ ِ
وم ْلن َ َال َال إِ َل َه إِ َّال اهللَُّ
ت َأ ْلش َف ُ إِ َ َر يِّبَ ،و ُي َش يف ُعنِي َحتَّى ُ ْلل ُ
« َما ِز ْلل ُ
تَ :أ ْل َر يِّبَ ،ش يف ْلعني ف َ
ِ ٍ ِ
ْحتِي َال َأ َد ُ ِيف الن ِ
َّار َأ َحدً ا،
َف َق َالَ :يا ُ َ َّمدُ َه ِذ ِه َل ْلو َس ْل
ت َل َك َو َال ألَ َحدَ ،وعز َِّيت َو َج َ ِ َو َر ْل َ
َ َالَ :ال إِ َل َه إِ َّال اهللُ».
سا ابن خزيؿة هذا احلديث مس ِّؾ ًام به.
ثم سا ما ذكره من حديث أكس مرة أخرى من طريق معبد بن هاللُ ،بمس ِّؾ ًام بذلك.
وهذا اجلزء الذي ذكره هو بعض حديث أكس ادتػق عؾقه ،وهو عذ مراحل يف
الشػاعة:
ادرحؾة األوىل :الشػاعة فقؿن كان يف قؾبه مثؼال حبة من برة أو عرة من إيامن.
والثاكقة :الشػاعة فقؿن يف قؾبه مثؼال حبة من خردل من إيامن.
والثالثة :الشػاعة فقؿن يف قؾبه أدكى أدكى أدكى من مثؼال حبة خردل من إيامن.
والرابعة :يؼول فقفا رسول اهلل ﷺ« :يا رب ائذن فومن ال ال إله إال اهلل .فقال اهلل:
لوس ذلك لك .أو ال :لوس ذاك إلوك ،وعزيت وكربيائي وعظمتي وجربويت ألخرجن
من النار ال ال إله إال اهلل» ،اكظر (.)716-714/2

7

وهذا احلديث الصحقح الذي سؾم به ابن خزيؿة أورده اإلمام البخاري يف صحقحه
وذكر فقه ثالث مراحل ،ويف ادرحؾة الثالثة قال« :خيرج من ال ال إله إال اهلل وكان يف
لبه ما يزن من اخلري ذرة».
ويف لػظ يف البخاري« :ما بقي يف النار إال من حبسه القرآن ووجب علوه اخللود » ،اكظر
صحقح البخاري حديث ( ،)7410ومسؾم حديث (.)193
ساقف اإلمام ابـ خزيؿة مس ِّلؾؿ ًا بف تسؾقؿ ًا مطؾؼ ًا.
والحدادية يعارضقن هذه إحاديث الصحقحة الدالة طىل فضؾ التقحقد وأن مـ
يؾؼك اهلل هبذا التقحقد بعقدً ا طـ الشرك ٓبد أن يخرجف اهلل مـ الـار رغؿ أكقف
الحدادية الخقارج ،بؾ همٓء الحدادية ٓ يرفعقن رأس ًا بؼقل اهلل تعاىل.
 -4ويف ( )696/2قال ابـ خزيؿة رمحف اهلل:
ِ ِ
ان َأ َّن الـَّبِل ﷺ ي ْش َػع ل ِ َّ ِ ِ ِ
"باب ِذك ِْر ا ْلبق ِ
ؿق ِّلح ِد لِؾف بِؾِ َساكِ ِف إِ َذا ك َ
َان
ؾشاهد لؾف بِالت َّْقحقد ا ْل َ
َ ُ
ََ
َ ُ
َّ
قن َش َفا َد ُت ُف بِ َذل ِ َؽ ُمـْ َػ ِر َد ًة َط ْـ َت ْص ِد ِ
ُم ْخؾِ ًصا َو ُم َصدِّل ًقا بِ َذل ِ َؽ بِ َؼ ْؾبِ ِف  َٓ ،ل ِ َؿ ْـ َت ُؽ ُ
يؼ
ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب".
ثؿ أورد حديث أبل هريرة رضل اهلل طـفَ :س َل ْل ُت َر ُس َ
قل ال َّؾ ِف ﷺَ :ما َذا َر َّد إِ َل ْق َؽ َر ُّب َؽ
الش َػا َط ِة ؟ « َدق َدا َدوا َّلل ِد َدى ْف ُد ُد َد َّلم ٍد ِد َدو ِد ِده َ ،دل َدق ْف َدظ َدن ْفن ُدت َدأى َد
مِ َـ َّ
َّلك َدأ َّلو ُدا َدم ْفن َدي ْفس َدي ُدلنِدي َدع ْفن َدذلِد َدك
ِدم ْفن ُدأ َّلمتِدي لِد َدَم َدر َدأ ْفي ُدت ِدم ْفن ِدح ْفر ِدص َدك َدع َدلى ا ْفل ِدع ْفل ِدم َدوا َّلل ِد َدى ْف ِدسي ِد َدو ِد ِده َدل َدَم ُدي ِده ُّمنِدي ِدم َدن ا ْفل َدق َدض ِدء
فِد ِد
وه ْفم َدع َدلى َدأ ْف َدو ِد
اب ا ْفل َدجن ِدَّلة َدأ َده ُّم ِدع ْفن ِد ِدم ْفن َدت َدَم ِدم َدش َد َدعتِدي َدو َدش َد َدعتِدي لِد َدم ْفن َدش ِده َد َدأنْف ال إِد َدل َده إِدال
ال َّلل ُده ُد ْفلِد ً ُدي َد ِّد ُد َدق ْفل ُد ُده لِد َدس َدى ُده َدولِد َدس ُدى ُده َدق ْفل َد ُده».
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وساق بعده جزأ مـ حديث أبل هريرة ومـفَ « :دو َدق َدا ِدم ْفن َدت َدَم ِدم َدش َد َدعتِدي َدلهُد ْفم َدو َدق َدا :لِد َدم ْفن
س ُد
وا ال َّلل ِده ُد ْفلِد ً ».
َدش ِده َد َدأ َّلن ال إِد َدل َده إِدال ال َّلل ُده َدو َدأ َّلن ُد َد َّلم ً ا َدر ُد
ثؿ قالَ " :ق َال َأ ُبق َب ْؽ ٍر :إِك ََّؿا َزا َد َو َأ َّن ُم َح َّؿدً ا َر ُس ُ
قل ال َّؾ ِف َوا ْل َباقِل مِ ْ ُؾ َل ْػظِ ِف".
قل ال َّؾ ِف َم ْـ َأ ْس َعدُ الـ ِ
 -5ويف (ص  )699ساق حديث أبل هريرةُ :ق ْؾ ُت َيا َر ُس َ
َّاس
بِ َش َػا َطتِ َؽ َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة َف َؼ َال الـَّبِ ُّل ﷺَ « :دل َدق ْف َدظ َدن ْفن ُدت َدي َدأ َد ُده َدر ْفي َدر َدة َدأنْف ال َدي ْفس َدي َدلنِدي َدع ْفن َده َد ا
ِد ِد
ِد ِد ِد
ِد
ِد
ِد ِد
س َدع ُد النَّل ِد
س
ا ْفل َد يث َدأ َدح ٌد َدأ ْفو َدلى( ) م ْفن َدك ل َدَم َدر َدأ ْفي ُدت م ْفن ح ْفرص َدك َدع َدلى ا ْفل َد يثَ ،دأ ْف
ِد َدش َد َدعتِدي َدي ْفو َدم ا ْفل ِدق َدو َدم ِدة َدم ْفن َدق َدا ال إِد َدل َده إِدال ال َّلل ُده َدخ لِد ً ِدم ْفن َدى ْف ِدس ِده».
فاإلمام ابـ خزيؿة يممـ هبذه إحاديث الصحقحة الدالة طىل مؽاكة التقحقد :شفادة
مخؾصا وإن طذب بالـار فنكف
أن ٓ إلف إٓ اهلل ،ويسققفا لالحتجاج هبا وأن مـ قالفا
ً
ٓبد أن يخرج مـفا بشػاطة رسقل اهلل ﷺ وبػضؾ رمحة اهلل.
 -6ويف (ص )700ساق جزأ مـ حديث أكس رضل اهلل طـف.
وكصف طـ أكس طـ الـبل ﷺَ « :دق َدا َدي ُدق ُد
وا ال َّلل ُده َدأ ْفخرِد ُدجوا ِدم َدن النَّل ِدر َدم ْفن َدق َدا ال إِد َدل َده إِدال ال َّلل ُده
َدو َدك نَد فِدي َدق ْفل ِد ِده ِدم َدن ا ْفل َد ْفورِد َدم َدي ِد نُد َدش ِدع َدور ًةَ ،دأ ْفخرِد ُدجوا ِدم َدن النَّل ِدر َدم ْفن َدق َدا ال إِد َدل َده إِدال ال َّلل ُده َدوفِدي
َدق ْفل ِد ِده ِدم َدن ا ْفل َد ْفورِد َدم َدي ِد نُد ُد َّلر ًة َدأ ْفخرِد ُدجوا ِدم َدن النَّل ِدر َدم ْفن َدق َدا ال إِد َدل َده إِدال ال َّلل ُده َدوفِدي َدق ْفل ِد ِده ِدم َدن ا ْفل َد ْفورِد َدم
َدي ِد نُد ُدوو َدو ًة َدأ ْفخرِد ُدجوا ِدم َدن النَّل ِدر َدم ْفن َدق َدا ال إِد َدل َده إِدال ال َّلل ُده َدوفِدي َدق ْفل ِد ِده ِدم َدن ا ْفل َد ْفورِد َدم َدي ِد نُد َدذ َّلر ًة».
وهذا الحديث طـ أكس يمكد ما سؾػ ويممـ بف كؾ أهؾ السـة ومـفؿ ابـ خزيؿة.
 -7وقال يف (:)703 -702/2

( ) كذا ،ويف البخاري( :أول منك).
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اب ِذك ِْر ْإَ ْخ َب ِ
ار ا ْل ُؿ َص ِّلر َح ِة َط ِـ الـَّبِ ِّلل ﷺ َأ َّك ُف َق َال « :إِدى َدَّلَم َدي ْف ُدر ُدج ِدم َدن النَّل ِدر َدم ْفن َدك نَد فِدي
" َب ُ
ِ ِ
ِ
ان مِ َّؿ ْـ ك َ
يؿ ٌ
َدق ْفل ِد ِده فِدي ال ُّ ْفى َدو إِد َديَمنٌد » ُد َ
َان ُي ِؼ ُّر بِؾِ َساكِ ِف
ون َم ْـ َل ْؿ َي ُؽ ْـ فل َق ْؾبِف فل الدُّ ْك َقا إِ َ
ِ
ِ
ِ ِ
قن فِل إِيؿ ِ
ِ
اإل ِ
ِ
ِ
اض ُؾ َ
ان
َّاس َي َت َػ َ
يؿان َم َع ا ْل َب َقان ا ْل َقاضحِ َأ َّن الـ َ
َ
بِالت َّْقحقدَ ،خال ًقا َق ْؾ ُب ُف م َـ ْ َ
بِ ،د َّل َدق ْفو ِدا َدم ْفن َدز َدع َدم ِدم ْفن َد لِد َدو ِدة ا ْفل ُدم ْفر ِدج َد ِدة َدأ َّلن ْف ِد
ا ْل َؼ ْؾ ِ
اا َديَمنَد َدال َدي ُد ونُد فِدي ا ْفل َدق ْفل ِد ".
ثؿ رد طىل صـػ آخر.
 -8ثؿ ساق يف (ص )706جز ًأ مـ حديث أبل سعقد طـ الـبل ﷺ أٓ وهق ققلف:
وا ال َّلل ُده :ا ْفى ُدظروا م ْفن َدك نَد فِدي َدق ْفل ِد ِده ِدز َدى ُدة ِدوي َدن ٍدر ِدم ْفن إِديَم ٍدنَ ،دأ ْفخرِد ُدجو ُده»ُ ،ثؿ َذكَر ِز َك َة قِقر ٍ
« َدف َدو ُدق ُد
اط،
َد
ُد َد
َ
َّ َ
ُثؿ َذكَر ِز َك َة مِ ْ َؼ ِ
ال َح َّب ِة َخ ْر َد ٍل.
َّ َ
ثؿ قالَ " :قدْ َخ َّر ْج ُت َه َذا ا ْل َخ َب َر ،فِل َغ ْق ِر َه َذا ا ْل َب ِ
اب بِت ََؿامِ ِف".
 -9ثؿ أورد يف هذا الباب حديث سؾؿان رضل اهلل طـف يف شػاطة الـبل ﷺ ،ومـف:
" َق َالَ :ي ْػ َع ُؾ َذل ِ َؽ َم َّر َت ْق ِـ َأ ْو َث َال ًثاَ ،ف َق ْش َػ ُع ل ِ َؿ ْـ ك َ
َان فِل َق ْؾبِ ِف َح َّب ٌة مِ ْـ ِحـْ َط ٍةَ ،أ ْو مِ ْ َؼ ُال
َش ِعقر ٍةَ ،أو مِ ْ َؼ ُال حب ٍة مِـ َخرد ِل مِـ إِيؿ ٍ
ان " َق َال َس ْؾ َؿ ُ
انَ :ف َذل ِ َؽ ا ْل َؿ َؼا ُم ا ْل َؿ ْح ُؿق ُد".
َ َّ ْ ْ َ
َ ْ
ْ َ
وحديث سؾؿان هذا يمكد ما سؾػ مـ إحاديث يف الشػاطة يف مـ طـده أدكك شلء
مـ اإليؿان.
 -10ثؿ أشار إىل شلء مـ حديث أبل سعقد ،وحديث أكس يف الؿ اققؾ.
 -11ويف (  )708/2ساق حديث أكس مـ صريؼ :طبقد اهلل بـ أبل بؽر بـ أكس طـ
جده أكس بـ مالؽ رضل اهلل طـف قال:

« َدأ ْفخرِد ُدجوا ِدم َدن النَّل ِدر َدم ْفن َدك نَد فِدي َدق ْفل ِد ِده ِدم ْف َدق ُدا

اا َديَم ِدنَ ،دأ ْفخرِد ُدجوا ِدم َدن النَّل ِدر َدم ْفن َدك نَد فِدي َدق ْفل ِد ِده ِدم ْف َدق ُدا ُد َّلر ٍدة ِدم َدن ْف ِد
َدش ِدع َدور ٍدة ِدم َدن ْف ِد
اا َديَم ِدنَ ،دأ ْفخرِد ُدجوا
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ِدم َدن النَّل ِدر َدم ْفن َدق َدا َدال إِد َدل َده إِد َّلال ال َّلل ُدهَ ،دأ ْفو( ) َدذ َدك َدرىِدي َدأ ْفو َدخ َدفنِدي فِدي َدم َدق ٍدم» ،وطبقد اهلل بـ أبل بؽر
ثؼة/ع[ .تؼريب].
وهذا الحديث يممـ بف ابـ خزيؿة وغقره مـ أهؾ السـة.
 -12ثؿ يف (ص  )709كرر حديث طبقد اهلل بـ أبل بؽر طـ جده أكس –رضل اهلل
أيضا (ص.)710
طـف ،-ثؿ كرر حديث طبقد اهلل ابـ أبل بؽر مرة أخرى ً
 -13ويف (ص  )711ساق حديث أكس مـ صريؼ طؿرو بـ أبل طؿرو طـ أكس
مرفق ًطا -وطؿرو بـ أبل طؿرو ثؼة ربؿا وهؿ فحدي ف هذا صحقح -وفقف ثالث
مراحؾ لؾشػاطات الـبقية ،وفقف:
«ا ْفذ َده ْف َ ،دف َدم ْفن َدو َدج ْف َدت فِدي َدق ْفل ِد ِده ِدم ْف َدق َدا َدح َّل ٍدة ِدم ْفن َدخ ْفر َدو ٍداِ ،دم ْفن إِد َديَم ٍدنَ ،دف َدي ْفو ِدخ ْفل ُده ا ْفل َدجن َدَّلة».
 -14ويف (  )716 -714/2أورد حديث أكس مـ صريؼ معبد طـ أكس مرفق ًطا
بطقلف ،وفقف ثالث مراحؾ آخرها ققلفَ « :دف ُدو َدق ُدا لِدي :ا ْفى َد لِد ْف َدف َدم ْفن َدك نَد فِدي َدق ْفل ِد ِده َدأ ْفو َدىى َدأ ْفو َدىى
اايَم ِدنَ ،دف َدي ْفخرِد ْفج ُده ِدم َدن ال َّلن ِدرَ ،د َد َدث مر ٍد
ِد
ِد
ِد ِد
اتَ ،دف َدي ْفى َد لِد ُد ،
َدأ ْفو َدىى م ْفن م ْف َدق ِدا َدح َّلة َدخ ْفر َدو ٍدا ،م َدن ْف ِد َد
َد َّل
َدف َدي ْفف َدع ُدل».
ويف الؿرة الرابعة بعد تؾؽ الؿراحؾ ال الث يؼقل رسقل اهلل ﷺ:
ِد ِد
وم ْفن َدق َدا َدال إِد َدل َده إِد َّلال ال َّلل ُدهَ ،دق َداَ :دف ُدو َدق ُداَ :دل ْفو َد َدل َدك َدذلِد َدكَ ،دو َدل ِد ْفن َدو ِدع َّل تِدي
« َدي َدر ُّب ا ْفا َد نْف لي ف َد
َدوكِد ْف رِد َدي اِدي َدو َدع َدظ َدمتِدي َد ُد ْفخرِد َدج َّلن ِدم ْفنهَد َدم ْفن َدق َدا َدال إِد َدل َده إِد َّلال ال َّلل ُده».
وهاك هذا الحديث بـصف:

 -لعل "أو" ىنا مبعىن الواو.
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" َحدَّ َثـَا َأ ْح َؿدُ ْب ُـ َط ْبدَ ةََ ،ق َالَ :ثـَا َح َّؿا ٌد َي ْعـِل ْاب َـ َز ْي ٍدَ ،ق َالَ :ثـَا َم ْع َبدُ ْب ُـ ِه َال ٍل ا ْل َعـ َِز ُّي،
ؽ ،فِل َزم ِـ ال َّؿر ِة ،ومعـَا َثابِ ٌت ا ْلبـَاكِل ،لِف َذا ا ْلح ِد ِ
َس ب ِـ مال ِ ٍ
يث،
َ
ُ ُّ َ
ََ َ ََ
َ
َق َال :ا ْك َط َؾ ْؼـَا إِ َلك َأك ِ ْ َ
است َْل َذ َن َثابِ ٌتَ ،ف ُل ِذ َن َلـَا َو َد َخ ْؾـَا َط َؾ ْق ِفَ ،و َأ ْج َؾ َس َثابِتًا َم َع ُف َط َؾك َس ِر ِير ِهَ ،أ ْو َق َال َط َؾك
َف ْ
اش ِف َق َالَ :ف ُؼ ْؾ ُت َِٕصحابِـَاَ َٓ :تس َل ُلقه َطـ َشل ٍء ،إِ َّٓ َطـ َه َذا ا ْلح ِد ِ
فِر ِ
يثَ ،فنِكَّا َخ َر ْجـَا
َ
ْ
ْ َ
ْ ُ ْ ْ
َ
وك يس َل ُلقك ََؽ َطـ ح ِد ِ
ِ
َلفَ ،ق َال َثابِ ٌت :يا َأبا حؿ َزةَ ،إِ َّن إِ ْخقاك َ ِ
يث
ْ َ
َ
ُ
َؽ م ْـ َأ ْه ِؾ ا ْل َب ْص َرة َجا ُء َ َ ْ
َ َ َ ْ
ِ ِ
الش َػا َط ِةَ ،ف َؼ َالَ :ك َع ْؿَ ،حدَّ َثـَا ُم َح َّؿدٌ َر ُس ُ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ فِل َّ
قل ال َّؾ ِف
َر ُسقل ال َّؾف َص َّؾك ُ
ِ ِ
َّاس َب ْع ُض ُف ْؿ فِل َب ْع ٍ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿَ ،ق َال " :إِ َذا ك َ
ض َق َال:
اج الـ ُ
َان َي ْق ُم ا ْلؼ َقا َمة َم َ
َص َّؾك ُ
ِ
الس َال ُم َف ُق َؼ ُال :آ َد ُمْ ،اش َػ ْع فِل ُذ ِّلر َّيتِ َؽ َق َالَ :ف َق ُؼ ُ
قلَ :ل ْس ُت َل َفاَ ،و َلؽِ ْـ
َف ُق ْم َتك آ َد ُم َط َؾ ْقف َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿَ ،ف َق ُؼ ُ
قلَ :ل ْس ُت َل َفاَ ،و َلؽِ ْـ َط َؾ ْق ُؽ ْؿ
قؿَ ،فنِ َّك ُف َخؾ ُقؾ ال َّؾفَ ،ف ُق ْم َتك إِ ْب َراه ُ
َط َؾ ْق ُؽ ْؿ بِنِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قسكَ ،ف َق ُؼ ُ
قسكَ ،فنِ َّك ُف
قلَ :ل ْس ُت َل َفاَ ،و َلؽ ْـ َط َؾ ْق ُؽ ْؿ بِع َ
قؿ ال َّؾفَ ،ف ُق ْم َتك ُم َ
قسكَ ،فنِ َّك ُف كَؾ ُ
بِ ُؿ َ
ٍ
ِ
ِ
ر ُ ِ ِ
قسكَ ،ف َق ُؼ ُ
اهلل
وح ال َّؾف َوكَؾ َؿ ُت ُفَ ،ف ُق ْم َتك ط َ
ُ
قلَ :ل ْس ُت َل َفا َو َلؽ ْـ َط َؾ ْق ُؽ ْؿ بِ ُؿ َح َّؿد َص َّؾك ُ
َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿَ ،ف ُلو َتكَ ،ف َل ُق ُ
قلَ :أكَا َل َفا َف َل ْك َطؾِ ُؼَ ،ف َل ْست َْل ِذ ُن َط َؾك َر ِّلبلَ ،ف ُق ْم َذ ُن لِل َط َؾ ْق ِفَ ،ف َل ُقق ُم
َب ْق َـ َيدَ ْي ِفَ ،و ُي ْؾ ِف ُؿـِل َم َحامِدَ َ َٓ ،أ ْق ِد ُر َط َؾ ْق َفا ْأ َنَ ،ف َل ْح َؿدُ ُه بِتِ ْؾ َؽ ا ْل َؿ َحامِ ِدُ ،ث َّؿ َأ َّخ ُر
س ِ
اجدً اَ ،ف ُق َؼ ُال لِلَ :يا ُم َح َّؿدُ ْار َف ْع َر ْأ َس َؽَ ،و ُق ْؾُ ،ي ْس َؿ ْعَ ،و َس ْؾُ ،ت ْع َط ْفَ ،و ْاش َػ ْع ُت َش َّػ ْع
َ
َف َل ُق ُ
قلَ :يا َر ُّب ُأ َّمتِلُ ،أ َّمتِلَ ،ق َالَ :ف ُق َؼ ُال لِل :ا ْك َطؾِ ْؼ َف َؿ ْـ ك َ
َان فِل َق ْؾبِ ِف إِ َّما إِ ْن َق َال مِ ْ َؼ َال
ِ
ٍ
اإليؿ ِ
ِ ٍ ِ ِ
ان َف َل ْخ َر َج ُف مِـ َْفاَ ،فل ْك َطؾِ ُؼ َف َل ْف َع ُؾُ ،ث َّؿ َأ ُطق ُد،
ُب َّرةَ ،وإِ َّما إِ ْن َق َال :م ْ َؼ َال َشع َقرة م َـ ْ َ
َف َل ْحؿدُ ُه بِتِ ْؾ َؽ ا ْلؿ َحامِ ِدَ ،و َأ َخر س ِ
اجدً ا َق َالَ :ف ُق َؼ ُال لِلَ :يا ُم َح َّؿدُ ْار َف ْع َر ْأ َس َؽَ ،و ُق ْؾ
ُّ َ
َ
َ
ُي ْس َؿ ْعَ ،و َس ْؾ ُت ْع َط ْفَ ،و ْاش َػ ْع ُت َش َّػ ْعَ ،ف َل ُق ُ
قلَ :يا َر ُّب ُأ َّمتِلُ ،أ َّمتِل َق َالَ :ف ُق َؼ ُال لِل :ا ْك َطؾِ ْؼ
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ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َفؿـ ك َ ِ
اإليؿ ِ
ِ
انَ ،ف َل ْخ ِر ْج ُف مِ َـ
َ ْ
َان فل َق ْؾبِف َأ ْدكَك َأ ْدكَك َأ ْدكَك م ْـ م ْ َؼال َح َّبة َخ ْر َدل ،م َـ ْ َ
ث مر ٍ
اتَ ،ف َل ْك َطؾِ ُؼَ ،ف َل ْفع ُؾ "َ ،ق َال معبدٌ َ :ف َل ْقب ْؾـَا حتَّك إِ َذا ُكـَّا بِ َظف ِر ا ْلجب ِ
الـ ِ
ان،
َ َّ
ْ
َ َ
َ َْ
َ
َّارَ ،ث َال َ َ َّ
ُق ْؾ ُتَ :لق مِ ْؾـَا إِ َلك ا ْلحس ِـ و ُهق مست َْخ ٍ
ػ فِل َمـ ِْز ِل َأبِل َخؾِق َػ َةَ ،ق َالَ :فدَ َخ ْؾـَا َط َؾ ْق ِف،
ْ
َ َ َ َ ُ ْ
َف ُؼ ْؾـَا :يا َأبا س ِع ٍ
قدِ ،ج ْئـَا مِ ْـ ِطـ ِْد َأ ِخ َ
قؽ َأبِل َح ْؿ َز َة َو َحدَّ ْثـَا ُهَ ،حتَّك إِ َذا َف َر ْغـَاَ ،ق َالَ :ما
َ َ َ
َحدَّ َث ُؽ ْؿ إِ َّٓ بِ َف َذا؟ ُق ْؾـَاَ :ما َزا َدكَا َط َؾك َه َذاَ ،ق َالَ :ف َؼ َال ا ْل َح َس ُـَ :ل َؼدْ َحدَّ َثـِل ُمـ ُْذ ِط ْش ِري َـ
الشق ُخَ ،أم ك َِره َأ ْن يحدِّل َث ُؽؿ َف َتتَّؽِ ُؾقاَ ،ق َالَ :ف َؼا ُلقا :يا َأبا س ِع ٍ
ِ
قد،
ْ َ ُ َ
َسـَ ًةَ ،ف َؿا َأ ْد ِري َأكْس َل َّ ْ
َ َ َ
ْ
حدِّل ْثـَا َف َض ِ
ح َؽَ ،و َق َالُ :خؾِ َؼ ْ ِ
اإلك َْس ُ
ان َط ُج ً
قٓ ،إِكِّلل َل ْؿ َأ ْذك ُْر ُه إِ َّٓ ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ َحدِّل َث ُؽ ُؿق ُه،
َ
ِ
ِ
الرابِ َع َةَ ،ف َل ْح َؿدُ ُه بِتِ ْؾ َؽ
َحدِّل ْثـل ك ََؿا َحدَّ َث ُؽ ْؿ ُمـ ُْذ ط ْش ِري َـ َسـَ ًة ُث َّؿ َق َالَ " :ف َل ُقق ُم َّ
ا ْلؿ َحامِ ِدُ ،ثؿ َأ َّخر َل ُف س ِ
اجدً اَ ،ق َالَ :ف ُق َؼ ُال لِلْ :ار َف ْع َر ْأ َس َؽَ ،و ُق ْؾُ ،ي ْس َؿ ْع َل َؽَ ،و َس ْؾ
َ
َّ َ
َ
ِ ِ
ُت ْع َط َو ْاش َػ ْعُ ،ت َش َّػ ْعَ ،ق َالَ :ف َل ْر َف ُع َر ْأ ِسلَ ،ف َل ُق ُ
قؿ ْـ َق َال َٓ إِ َل َف إِ َّٓ
قلَ :يا َر ُّب ائ َْذ ْن لل ف َ
ال َّؾ ُفَ ،ق َالَ :ف ُق َؼ ُالَ :ل ْق َس َل َؽ َذل ِ َؽَ ،و َلؽِ ْـ َو ِط َّزتِل َوكِ ْب ِر َيائِل َو َط َظ َؿتِل َُٕ ْخ ِر َج َّـ مِـ َْفا َم ْـ
َق َال َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ال َّؾ ُف ".
َار و َٓ كِص ُػف وفِل ِ
ِ
آخ ِر ِه ِز َيا َد ُة ِذك ِْر َأ ْدكَك مِ ْـ
ْ ُ َ
َق َال َأ ُبق َب ْؽ ٍرَ :ل ْق َس فل َه َذا ا ْل َخ َب ِر ِز َك ُة الدِّل يـ ِ َ
مِ ْ َؼ ِ
ال َح َّب ٍة مِ ْـ َخ ْر َد ِل ".
والحدادية كسادهتؿ الخقارج يعترضقن طىل اهلل الذي أقسؿ بعزتف وكبريائف وطظؿتف
مخؾصا مـ قؾبف.
لقخرجـ مـ الـار مـ قال ٓ" :إلف إٓ اهلل"
ً
ثؿ كرر حديث أكس.
 -15ثؿ قال يف (:)724/2
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ان َأ َّن ا ْلؿ َؼام ا َّل ِذي ي ْش َػع فِ ِ
"باب ِذك ِْر ا ْلبق ِ
قف الـَّبِ ُّل ﷺ ُِٕ َّمتِ ِف ُه َق ا ْل َؿ َؼا ُم ا ْل َؿ ْح ُؿق ُد ا َّل ِذي
َ ُ
ََ
َ ُ
َ َ
َوطْدَ ُه ال َّؾ ُف َط َّز َو َج َّؾ فِل َق ْقل ِ ِفَ ﴿ :ط َسك َأ ْن َي ْب َع َ َؽ َر ُّب َؽ َم َؼا ًما َم ْح ُؿق ًدا﴾".
ثؿ ساق حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف الؿرفقع (ص )726وكصف:
الش َػا َط ِةَ ،ق َالَ « :دق ْف َدظ َدن ْفن ُدت َدأى َد
" َق َالُ :ق ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
قل ال َّؾ ِف َما َر َّد إِ َل ْق َؽ َر ُّب َؽ فِل َّ
َّلك َدأ َّلو ُدا َدم ْفن
َدي ْفس َدي ُدلنِدي َدع ْفنهَد ِدم ْفن ِدح ْفر ِدص َدك َدع َدلى ا ْفل ِدع ْفلمِدَ ،دو َدش َد َدعتِدي ِد ُد َّلمتِدي َدم ْفن َدك نَد ِدم ْفنهُد ْفم َدي ْفشهَد ُد َدأ َّلن َدال إِد َدل َده
إِد َّلال ال َّلل ُدهُ ،دي َد ِّد ُد َدق ْفل ُد ُده لِد َدس َدى ُده َدأ ْفو لِد َدس ُدى ُده َدق ْفل َد ُده»".
 -16ويف ( )728-727/2قال:
ِ
ِ
ِ
قع ْإَ ْخ َب ِ
ار ا َّلتِل َت َؼدَّ َم ِذك َْري َل َفا إِ َلك َه َذا ا ْل َؿ ْق ِض ِع فِل َش َػا َط ِة
اب ذك ِْر الدَّ لق ِؾ َأ َّن َجؿ َ
" َب ُ
الـَّبِل ﷺ فِل إِ ْخراجِ َأ ْه ِؾ التَّق ِح ِ
قد مِ َـ الـ ِ
َّار إِك ََّؿا ِه َل َأ ْل َػ ٌ
اص.
اظ َطا َّم ٌة ُم َرا ُد َها َخ ٌّص
ْ
َ
ِّل
َان فِل َق ْؾبِ ِف َو ْز ُن َدك َد ا ِدم َدن ْف ِد
َق ْق ُل ُفَ :أ ْخ ِر ُجقا مِ َـ الـ ِ
َّار َم ْـ ك َ
اا َديَم ِدن َدأ َّلن َدم ْفع َدن ُده َد ْفع ُد َدم ْفن َدك نَد
فِدي َدق ْفل ِد ِده َدق ْف ُدر َدذلِد َدك ا ْفل َدو ْفز ِدن ِدم َدن ْف ِد
اا َديَم ِدن؛ َِٕ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َقدْ َأ ْط َؾ َؿ َأ َّك ُف َي ْش َػ ُع َذل ِ َؽ ا ْل َق ْق َم َأ ْي ًضا
َغ ْق ُر ُه ."...ذكره بطقلف.
فؼصده مـ ققلف" :إِك ََّؿا ِه َل َأ ْل َػ ٌ
اص" أن الشػاطة لقست خاصة
اظ َطا َّم ٌة ُم َرا ُد َها َخ ٌّص
بالـبل ﷺ بؾ يشاركف يف الشػاطة الؿالئؽة وإكبقاء والؿممـقن كؿا هق القاقع وكؿا
هق صريح كالم اإلمام ابـ خزيؿة ٓ كؿا ففؿف الجفـل.
فاففؿ هذا إن كان طـدك ففؿ وإكصاف.
 -17ثؿ أخرج ابـ خزيؿة يف هذا الباب حديث أبل سعقد الؿتػؼ طؾقف يف ( -729/2
 ،)730وفقف بقان أن الشػاطة تؽقن يف الؿممـقـ الؿقحديـ طىل مخس مراحؾ:
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إوىل :يف الؿصؾقـ الصائؿقـ.
بشرا ك ًقرا.
وال اكقة :فقؿـ يف قؾبف م ؼال ققراط( ) مـ خقر ،فقخرجقن ً
وال ال ة :فقؿـ يف قؾبف م ؼال كصػ ققراط( )1مـ خقر.
والرابعة :مـ يف قؾبف م ؼال ذرة.
والخامسة :يؼقل الشافعقنَ « :در َّل َدن َدل ْفم َدى َد ْفر فِدوهَد َدخ ْفو ًراَ ،دف َدو ُدق ُد
وا اهلل َ :ده ْفل َد ِدق َدي إِد َّلال َدأ ْفر َدح ُدم
ونَ ،دق ْف َدش َد َدع ِد
الر ِد
ت ا ْفل َدم َد اِد َد ُدةَ ،دو َدش َد َد ا ْف َد ْفى ِد َدو ُدءَ ،دو َدش َد َد ا ْفل ُدمًْف ِدمنُدونَد َدفهَد ْفل َد ِدق َدي إِد َّلال َدأ ْفر َدح ُدم
اح ِدم َد
َّل
الر ِد
ونَ ،دق َداَ :دف َدو ْفي ُدخ ُد َدق ْف َدض ًة ِدم َدن النَّل ِدر َدف ُدو ْف رِد ُدج َدق ْفو ًم َدق ْف َدص ُدروا ُدح َدم َدم ًة( ) َدل ْفم َدي ْفع َدم ُدلوا َدل ُده
اح ِدم َد
َّل
َدع َدم َدل َدخ ْفورٍد َدق ُّط َدف ُدو ْف َدر ُدحوا فِدي َدىهَد رٍد ُدي َدق ُدا َدل ُده َدىهَد ُدر ا ْفل َد َدو ِدةَ ،دف َدو ْفن ُد ُدتونَد فِد ِدوهَ ،دوا َّلل ِد َدى ْف ِدسي ِد َدو ِد ِده َدك َدَم
َدت ْفن ُد ُدت ا ْفل ِد َّل ُدة فِدي َدح ِدم ِد
الس ْفو ِدل».
ول َّل
لؼد ساق اإلمام ابـ خزيؿة يف هذا الؽتاب[ :كتاب التقحقد] أحاديث ك قرة جدًّ ا فقفا
الؿختصر وفقفا الؿطقل ،وفقفا:
الشػاطة يف الؿصؾقـ.
والشػاطة فقؿـ يف قؾبف كذا وكذا إىل :مـ يف قؾبف م ؼال ذرة ،ومـ يف قؾبف أدكك أدكك
أدكك حبة خردل مـ إيؿان.
ثؿ ذكر بعد هذه الؿراحؾ مـ تدركفؿ رمحة أرحؿ الرامحقـ مؿـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل.
فقخرجفؿ مـ الـار ويدخؾفؿ الجـة.

( ) يف الصحيحني :دينار.
( ) أي :حمرتقني.
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يممـ اإلمام ابـ خزيؿة هبذه إحاديث الؿتضؿـة لفذه الشػاطات كؾفا ،ويسؾؿ هبا
تسؾقؿا مطؾ ًؼا ،ويممـ ويسؾؿ هبا مجقع أهؾ السـة السابؼقن ٓبـ خزيؿة والالحؼقن لف
ً
إىل يقمـا هذا.
بخالف أهؾ إهقاء السابؼقـ مـفؿ والالحؼقـ مـ الخقارج ،فال يممـقن هبذه
إحاديث وما تضؿـتف مـ الشػاطات يف إخراج الؿقحديـ مـ الـار.
أيضا الؿرجئةٕ ،هنؿ يعتؼدون أن اإليؿان ٓ يزيد وٓ يـؼص ،وطدد مـ
ويشاركفؿ ً
أيات الؼرآكقة تدل طىل أن اإليؿان يزيد ،وأحاديث الشػاطة تدل طىل أن اإليؿان
يـؼص ويـؼص حتك ٓ يبؼك مـف إٓ أدكك أدكك أدكك مـ م ؼال حبة خردل مـ إيؿان.
فاففؿ يا جفـل طؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة الؼائؿة طىل الؽتاب والسـة ،واففؿ طؼقدة
الؿرجئة الباصؾة والؿخالػة لـصقص الؽتاب والسـة ،وٓ تؼذف أهؾ السـة باإلرجاء
الذي يحاربقكف بصدق وإخالص مـ مـطؾؼ سؾػل.
قال الجفـل (ص )19مـ كتابف الؿذكقر:
"لؽـ الؿؼصقد هق القققف مع هذه الؾػظة التل يحتج هبا ،طؾؿ ًا بلن هذه الؾػظة
قد وقػ طؾقفا أئؿة السـة ،وطرفقا أهنا قد تؽقن ُح َّجة لؾؿرجئة فلجابقا طـفا.
مـ همٓء إئؿة الذيـ أجابقا طـ هذا الحديث اإلمام ابـ خزيؿة رمحف اهلل إمام السـة
والحديث يف طصره حقث قال يف كتابف (التقحقد) (

 :)732/2وهذه الؾػظة« :مل

يعملوا خور ًا قط » مـ الجـس الذي يؼقل العرب ،يـػل آسؿ طـ الشلء لـؼصف طـ
الؽؿال والتؿام ،فؿعـك هذه الؾػظة طىل هذا إصؾ« ،مل يعلموا خور ًا قط» :طىل التؿام
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والؽؿال ٓ ،طىل ما أوجب طؾقف وأمر بف ،وقد بقـت هذا الؿعـك يف مقاضع مـ كتبل.
اكتفك كالمف".
أققل:
 -1قد سؾػ ققلف يف هذه الصػحة ( )20-19طـ ققلف ﷺ« :مل يعلموا خور ًا قط» "أن
الؿرجئة احتجقا هبا".
وهذا ققل باصؾ؛ ٕن هذا الؼقل ضد طؼقدهتؿ التل فقفا أن اإليؿان ٓ يزيد وٓ
يـؼص ،ذلؽ الؼقل الباصؾ الؿصادم لـصقص الؽتاب والسـة كؿا أسؾػـا.
وكطالب الجفـل :أيـ ومتك احتج الؿرجئة هبذا الؼقل؟
 -2اكظر إلقف يعترف أكـل رددت طىل الحدادية بؿؼالة طـقاهنا( :أحاديث الشػاطة
الصحقحة تدمغ الخقارج والحدادية الؼطبقة).
ثؿ يتجاهؾ هذه إحاديث الصحقحة الؿتقاترة التل سؾؿ هبا أهؾ السـة مجق ًعا ،ويتعؾؼ
هبذه الجؿؾة تعؾؼ ًا باصالً مـ بقـ تؾؽ إحاديث وما فقفا مـ بقاكات وتػاصقؾ
واضحة لؾشػاطات الؿتعددة الصادرة مـ الؿالئؽة وإكبقاء والؿممـقـ.
وما تضؿـتف بعض تؾؽ إحاديث مـ مراحؾ لؾشػاطات ،ومـفا :يخرج بالشػاطة مـ
ِ ِ
ال حب ِة َخرد ٍل مِـ إِيؿ ِ
ان ،وبعدها شػاطة أرحؿ الرامحقـ
يف َق ْؾبِف َأ ْدكَك َأ ْدكَك َأ ْدكَك م ْـ م ْ َؼ ِ َ َّ ْ َ
َ َ
فقؿـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل.
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مع مميدات لفا يذهب الحداديقن ومـفؿ :طبد الحؿقد الجفـل بعقدً ا كؾ البعد طـ
كؾ هذه إحاديث ويتعؾؼقن هبذه الجؿؾة ويحاربقن هبا أحاديث الشػاطة ومـ يممـ
هبا ويسؾؿ هبا.
تؾؽ إسالقب الرديئة التل قد يخجؾ مـفا ك قر مـ أهؾ البدع والضالل.
أيفا الؼقم :هؾ ما طـد أهؾ السـة وربقع حجة إٓ هذه الجؿؾة فؼط؟!
وهؽذا يػعؾ ك قر مـ أهؾ الباصؾ وإهقاء.
 -3زطؿ الجفـل أن هذه الؾػظة وقػ طؾقفا أئؿة السـة وطرفقا أهنا قد تؽقن حجة
لؾؿرجئة فلجابقا طـفا.
وأققل:
حاشا أئؿة السـة أن يـحدروا إىل هذا الؿستقى الفابط فقعتؼدون أن الؿرجئة قد
يحتجقن هبا ،وهؿ يعرفقن أهنا مـ أققى الحجج طىل الؿرجئة الذيـ يعتؼدون أن
العؿؾ لقس مـ اإليؿان ،وأن اإليؿان ٓ يزيد وٓ يـؼص.
ففات أققال أئؿة أهؾ السـة يف اإلجابة طـ هذه الجؿؾة إن كـت صاد ًقا وإٓ فدع
طـؽ إقاويؾ الباصؾة؟
ققلف (ص " :)19مـ همٓء إئؿة الذيـ أجابقا طـ هذا الحديث اإلمام ابـ
خزيؿة رمحف اهلل إمام السـة والحديث يف طصره حقث قال يف كتابف (التقحقد)
( :)732/2وهذه الؾػظة ( :مل يعملوا خور ًا قط ) مـ الجـس الذي يؼقل العرب ،يـػل
آسؿ طـ الشلء لـؼصف طـ الؽؿال والتؿام ،فؿعـك هذه الؾػظة طىل هذا إصؾ ( ،مل
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يعلموا خور ًا قط) :طىل التؿام والؽؿال ٓ ،طىل ما أوجب طؾقف وأمر بف ،وقد بقـت هذا
الؿعـك يف مقاضع مـ كتبل .اكتفك كالمف.
وكلكف أراد رمحف اهلل أن يرد طىل الؿرجئة يف طصره ،ففؿ الذيـ يحتجقن بؿ ؾ هذه
العؿقمات ،يدل طؾقف تبقيبف ،حقث قال:
(باب ذكر الدلقؾ أن مجقع إخبار التل تؼدم ذكري لفا إىل هذا الؿقضع يف شػاطة
الـبل ﷺ يف إخراج أهؾ التقحقد مـ الـار :إكؿا هل ألػاظ طامة مرادها خاص).
اكتفك".
أققل:
قد سبؼ بقان مراد اإلمام ابـ خزيؿة مـ هذه مـ كػس كالمف تحتفا.
واكظر إىل هذا الرجؾ حقث يؼقل" :مـ همٓء إئؿة الذيـ أجابقا طـ هذا الحديث
اإلمام ابـ خزيؿة".
وابـ خزيؿة مل يجب طـ حديث وإكؿا أجاب طـ مجؾة مـ الحديث سؿاها :لػظة.
أما الحديث الذي مـف هذه الجؿؾة وهق حديث أبل سعقد الذي يتضؿـ مخس مراحؾ
لؾشػاطة ،الرابعة مـفا يؼقل اهلل طز وجؾ لؾشػعاء« :أخرجقا مـفا -أي :مـ الـار -مـ
يف قؾبف م ؼال ذرة».
والخامسة :يؼقل اهللَ « :دفهَد ْفل ِدقي إِد َّلال َدأر َدحم الر ِد
ونَ ،دق َداَ :دف َدو ْفي ُدخ ُد َدق ْف َدض ًة ِدم َدن النَّل ِدر
اح ِدم َد
َد َد
ْف ُد َّل
َدف ُدو ْف رِد ُدج َدق ْفو ًم َدق ْف َدص ُدروا ُدح َدم َدم ًة َدل ْفم َدي ْفع َدل ُدموا َدل ُده َدع َدم َدل َدخ ْفورٍد َدق ُّط».
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فقؼال لؿـ يتعؾؼ بؽالم ابـ خزيؿة رمحف اهلل يف تػسقره لفذه الجؿؾة -إن كان قد صدر
مـف هذا الؽالم:-
ٌّ - 1ص
كؾ يمخذ مـ ققلف ويرد إٓ رسقل اهلل ﷺ.
- 2لؼد ساق هذا اإلمام أحاديث ك قرة يف الشػاطة ووضع لفا طـاويـ مـفا( ):
اج َ ِذ
اه ِذد َأ ْكن َال إِذ َل َه إِذ َّال اهللُب ِذم َن الـ ِذ
اب ِذذك ِذْكر َخ َز ُبر ِذو َي َع ِذن الـَّبِذ ِّي ﷺ ِذيف إِذ ْكخ َر ِذ
َّار"
َ " )1ب ُب
ِ ِ
ان َأ َّن الـَّبِل ﷺ ي ْش َػع ل ِ َّ ِ ِ ِ
" )2باب ِذك ِْر ا ْلبق ِ
ؿق ِّلح ِد لِؾف بِؾِ َساكِ ِف إِ َذا ك َ
َان
ؾشاهد لؾف بِالت َّْقحقد ا ْل َ
َ ُ
ََ
َ ُ
َّ
قن َش َفا َد ُت ُف بِ َذل ِ َؽ ُمـْ َػ ِر َد ًة َط ْـ َت ْص ِد ِ
ُم ْخؾِ ًصا َو ُم َصدِّل ًقا بِ َذل ِ َؽ بِ َؼ ْؾبِ ِف َٓ ،ل ِ َؿ ْـ َت ُؽ ُ
يؼ
ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب" .
اب ِذك ِْر ْإَ ْخ َب ِ
ار ا ْل ُؿ َص ِّلر َح ِة َط ِـ الـَّبِ ِّلل ﷺ َأ َّك ُف َق َال « :إِدى َدَّلَم َدي ْف ُدر ُدج ِدم َدن النَّل ِدر َدم ْفن َدك نَد فِدي
َ " )3ب ُ
ِ ِ
ِ
ان مِ َّؿ ْـ ك َ
يؿ ٌ
َدق ْفل ِد ِده فِدي ال ُّ ْفى َدو إِد َديَمنٌد » ُد َ
َان ُي ِؼ ُّر بِؾِ َساكِ ِف
ون َم ْـ َل ْؿ َي ُؽ ْـ فل َق ْؾبِف فل الدُّ ْك َقا إِ َ
ِ
ِ
ِ ِ
قن فِل إِيؿ ِ
ِ
اإل ِ
ِ
ِ
اض ُؾ َ
ان
َّاس َي َت َػ َ
يؿان َم َع ا ْل َب َقان ا ْل َقاضحِ َأ َّن الـ َ
َ
بِالت َّْقحقدَ ،خال ًقا َق ْؾ ُب ُف م َـ ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ا ْل َؼ ْؾ ِ ِ
ِ
ِ
قن فِل ا ْل َؼ ْؾ ِ
ان َٓ َي ُؽ ُ
يؿ َ
ب".
ب ،ضدَّ َق ْقل َم ْـ َز َط َؿ م ْـ َغال َقة ا ْل ُؿ ْرج َئة َأ َّن ْاإل َ
ان َأ َّن ا ْلؿ َؼام ا َّل ِذي ي ْش َػع فِ ِ
" )4باب ِذك ِْر ا ْلبق ِ
قف الـَّبِ ُّل ﷺ ُِٕ َّمتِ ِف ُه َق ا ْل َؿ َؼا ُم ا ْل َؿ ْح ُؿق ُد ا َّل ِذي
َ ُ
ََ
َ ُ
َ َ
َوطْدَ ُه ال َّؾ ُف َط َّز َو َج َّؾ فِل َق ْقل ِ ِفَ ﴿ :ط َسك َأ ْن َي ْب َع َ َؽ َر ُّب َؽ َم َؼا ًما َم ْح ُؿق ًدا﴾".
ِ
ِ
ِ
قع ْإَ ْخ َب ِ
ار ا َّلتِل َت َؼدَّ َم ِذك َْرى َل َفا إِ َلك َه َذا ا ْل َؿ ْق ِض ِع فِل َش َػا َط ِة
اب ذك ِْر الدَّ لق ِؾ َأ َّن َجؿ َ
َ " )5ب ُ
الـَّبِل ﷺ فِل إِ ْخراجِ َأ ْه ِؾ التَّق ِح ِ
قد مِ َـ الـ ِ
َّار إِك ََّؿا ِه َل َأ ْل َػ ٌ
اص( )".
اظ َطا َّم ٌة ُم َرا ُد َها َخ ٌّص
ْ
َ
ِّل
أضػ إىل هذا َّ
كصقصا قرآكقة ،والؼرآن بؾسان طربل مبقـُ ،تب ِّلقـ أن هذا
أن هـاك
ً
التػسقر الؿـسقب إىل اإلمام ابـ خزيؿة خطل .
-1يؼقل اهلل تعاىل﴿ :و ُق ِؾ ا ْلحؿدُ ل ِ َّؾ ِف ا َّل ِذي َلؿ يت ِ
َّخ ْذ َو َلدً ا َو َل ْؿ َي ُؽ ْـ َل ُف َش ِر ٌ
يؽ فِل
ْ َ
َ
َ ْ
( ) ىذه األحاديث والعناوين تبطل ىذا التفسري.
( ) وقد بينا مراده من ىذا الكالم فيما سلف.
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ا ْلؿ ْؾ ِ
ؽ َو َل ْؿ َي ُؽ ْـ َل ُف َول ِ ٌّصل مِ َـ ُّ
الذ ِّلل َو َك ِّلب ْر ُه َت ْؽبِ ًقرا﴾[اإلسراء.]111 :
ُ
ففؾ يجقز لؿسؾؿ أن يػسر هذه أية طىل الـحق الذي فسر بف اإلمام ابـ خزيؿة هذه
ثبت هذا التعبقر طـف.
الجؿؾة؟ إن َ
﴿و َقدْ َخ َؾ ْؼت َُؽ مِ ْـ َق ْب ُؾ َو َل ْؿ َت ُؽ َش ْق ًئا﴾ [مريؿ:
-2وقال تعاىل لـبقف زكريا طؾقف السالمَ :
.]9
ففؾ يصح أن يؼال :ومل يؽـ شقئا طىل التؿام والؽؿال؟
ٓ يصح؛ ٕكف يمدي إىل الؼقل بلكف كان مقجق ًدا لؽـ طىل غقر التؿام والؽؿال.
ِ
ِ ِ ِ
ُقرا﴾
-3وقال تعاىلَ :
﴿ه ْؾ َأ َتك َط َؾك ْاإلك َْسان حق ٌـ م َـ الدَّ ْه ِر َل ْؿ َي ُؽ ْـ َش ْق ًئا َم ْذك ً
[اإلكسان.]1 :
ففؾ يصح أن يؼال :إن اإلكسان كان مقجق ًدا قبؾ أن يخؾؼف اهلل لؽـ وجقده طىل غقر
الؽؿال والتؿام؟
ُقرا َف َؿا َل ُف مِ ْـ ك ٍ
ُقر﴾ [الـقر.]40 :
-4وقال تعاىلَ :
﴿و َم ْـ َل ْؿ َي ْج َع ِؾ ال َّؾ ُف َل ُف ك ً
ففؾ يصح أن يؼال :إن هذا الـقر مقجقد ولؽـ كػل لـؼصف طـ الؽؿال والتؿام؟
جدُ وا َلفؿ مِـ د ِ
-5وقال تعاىل﴿ :مِؿا َخطِق َئاتِ ِفؿ ُأ ْغ ِر ُققا َف ُل ْد ِخ ُؾقا كَارا َف َؾؿ َي ِ
ون ال َّؾ ِف
ُ ْ ْ ُ
ْ
ً
ْ
َّ
َأك َْص ًارا﴾[كقح.]25 :
أكصارا لؽـ كػك اهلل وجقدهؿ لـؼصان كصرهتؿ؟
ففؾ يصح أن يؼال :إن لفؿ
ً
الجقاب ٓ :يصح أبدً ا ٓ هذا التػسقر وٓ ذاك.
ففؾ يرضك الجفـل وأكصاره هبذه التػسقرات الباصؾة؟
وأيات التل تدل طىل بطالن هذا التػسقر لفذه الجؿؾة ك قرة ،إضافة إىل أن أحاديث
تسؾقؿا مطؾ ًؼا
الشػاطة التل أوردها اإلمام ابـ خزيؿة والتل يسؾؿ لفا هذا اإلمام
ً
تسؾقؿا مطؾ ًؼا كؾفا ترد هذا التػسقر.
ويسؾؿ لفا أهؾ السـة
ً
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وكحـ كعرف مـزلة هذا اإلمام ،إن كان قد صدر مـف هذا الؽالم الغريب ،وأكف مجتفد
فقصقب ويخطئ ،فؿا أصاب فقف فؾف فقف أجران ،وما أخطل فقف لف فقف أجر واحد.
وهق يرد أخطاء أئؿة أكبر مـف رحؿ اهلل الجؿقع.
قال الجفـل (ص:)21-20
"ومؿا يدل طىل أن هذه الؾػظة مـ الؿتشابف ،روايات أخرى محؽؿة يف أحاديث
الشػاطة ،فقفا بقان واضح والحؿد هلل ،مـ ذلؽ الرواية التل أخرجفا اإلمام البخاري
رمحف اهلل يف (صحقحف) (برقؿ )6573 /مـ حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف ،وفقفا
قال رسقل اهلل ﷺ ( :حتى إذا فرغ اهلل من القض ء ون ع وه ،وأراو أن خيرج من الن ر
من أراو أن خيرج ،ممن ك ن يشه أن ال إله إال اهلل ،أمر الم ا َدة أن خيرجوهم،
فوعرفوهنم ع مة آ ر السجوو ،وحرم اهلل على الن ر أن تيكل من ا ن آوم أ ر السجوو،
فو رجوهنم ق امتش وا ،فو

علوهم م ٌدء يق ا له م ُدء ال و ة فون تون ى ت ال ِدة يف

محول السول).
ففذه الرواية ُتب ِّلقـ أن آخر مـ يخرج مـ الـار مـ الؿقحديـ هؿ مـ الؿصؾقـ.
وطؾقف فجمو الرواي ت المتش هبة يف أح ويث الش عة جي أن حتمل

طىل هذه

الرواية.
ومـ فؼف اإلمام البخاري رمحف اهلل أكف أطرض طـ هذه الؾػظة ( مل يعملوا خور ًا قط )
مسؾؿا رمحف اهلل يف رواية الحديث ،كؿا سقليت.
مع أكف شارك اإلمام
ً
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ولعؾف ٓحظ ما فقفا مـ اشتباه ،فتركفا خشقة أن تتعؾؼ هبا الؿرجئة  ،وكان قد
ترجؿ يف كتاب العؾؿ يف (صحقحف)( :باب مـ ترك بعض آختقار مخافة أن يؼصر
ففؿ بعض الـاس طـف فقؼعقا يف أشد مـف).
قؾت :وقد طؿؾ هبذه الترمجة يف هذا الؿقضع ،واهلل تعاىل أطؾؿ".
أققل:
اكظر إىل هذا التؾبقس والؽتؿان لؿا تضؿـتف أحاديث الشػاطة مـ التػصقالت الجؾقة
والقاضحة وضقح الشؿس ،ومع هذا يزطؿ هذا الجفـل أهنا مـ الؿتشابف ،ذلؽ
الؼقل الرديء الذي يردده والذي مل يؼؾف أهؾ السـة السابؼقن والالحؼقن ،ومل يؼؾف إٓ
الحدادية ومـ لبسقا طؾقف يف هذا العصر.
ققلف" :ومؿا يدل طىل أن هذه الؾػظة مـ الؿتشابف ،روايات أخرى محؽؿة يف أحاديث
الشػاطة ،فقفا بقان واضح والحؿد هلل".
أققل:
لؼد تعؾؼ هبذا الـص الؿختصر الذي فقف شػاطة الؿالئؽة يف صـػ واحد وهؿ
الؿصؾقن فؼط ،ودفـ الروايات الؿتقاترة القاضحة التل فقفا شػاطات الـبل ﷺ
مرات ،وشػاطات إكبقاء والؿالئؽة والؿممـقـ مرات ،والتل فقفا الشػاطة يف طدد
مـ أصـاف الؿذكبقـ ،يف مـ طـده م ؼال ديـار مـ إيؿان ،ومـ يف قؾقهبؿ م ؼال كصػ
ديـار مـ إيؿان إىل مـ يف قؾقهبؿ م ؼال ذرة مـ إيؿان إىل مـ يف قؾقهبؿ أدكك أدكك مـ
م ؼال خردلة مـ إيؿان.
مخؾصا مـ قؾبف.
وأخقر ًا رمحة أرحؿ الرامحقـ فقؿـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل.
ً
م ؾ حديث أبل سعقد الذي فقف الـص القاضح يف مخسة أصـاف مـ الؿذكبقـ ،بد ًأ
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بالؿصؾقـ واكتفا ًء بؿـ يف قؾبف م ؼال ذرة مـ إيؿان.
ثؿ بعدها الؿرحؾة الخامسة وهل رمحة رب العالؿقـ.
وكحقه حديث أكس رضل اهلل طـف وفقف طدد مـ الشػاطات آخرها :الشػاطة فقؿـ يف
قؾبف أدكك أدكك أدكك مـ م ؼال حبة خردل مـ إيؿان.
وبعد هذه الشػاطات يخرج أرحؿ الرامحقـ مـ قال ٓ" :إلف إٓ اهلل" مخؾص ًا مـ قؾبف.
ومع وضقح هذه إحاديث وغقرها مـ أحاديث الشػاطة يؼقل هذا الحدادي
الذي امتأل دماغف بػؽر الخقارج:
"ففذه الرواية ُتب ِّلقـ أن آخر مـ يخرج مـ الـار مـ الؿقحديـ هؿ مـ الؿصؾقـ".
يعـل أن هذه الرواية تسؼط كؾ الروايات التل فقفا شػاطات إكبقاء وطىل رأسفؿ
رسقل اهلل ﷺ ،ثؿ شػاطة الؿالئؽة ،ثؿ شػاطات الؿممـقـ يف طدد مـ إصـاف،
فتؾؽ الشػاطات كؾفا مـ الؿتشابف يف حؽؿ هذا الؿسؽقـ؛ ففق يؾغل كؾ شػاطات
رسقل اهلل ﷺ وإكبقاء والؿالئؽة والؿممـقـ هبذا الحديث الؿختصر.
وهؽذا يؽقن العؾؿ والػؼف!
كص واحد اختصره بعض الرواة يسؼط بف هذا الحدادي إحاديث الصحقحة
ٌّص
الؿتقاترة الدالة طىل فضؾ اإليؿان والتقحقد وطىل رأفة إكبقاء وطىل رأسفؿ خاتؿ
إكبقاء ثؿ الؿالئؽة ثؿ الؿممـقـ ،بؾ طىل رمحة أرحؿ الرامحقـ.
إن أهؾ السـة مجق ًعا يرون أن أحاديث الشػاطة بتػاصقؾفا مـ الؿحؽؿات ،ويممـقن
هبا كؾفا إيؿاكًا ٓشؽ فقف.
وأقوا:
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وقبؾ هذه إدلة الؿتقاترة ققل اهلل تعاىل( :إن اهلل ٓ يغػر أن يشرك بف ويغػر ما دون
ذلؽ لؿـ يشاء).
وقد س ّؾ َؿ هبذا الـص الؼرآين ابـ ك قر يف تػسقره (.)110-99/4
قال –رمحف اهلل -يف تػسقره لفذه أية" :و َقدْ ورد ْت َأح ِ
اديث ُم َت َع ِّلؾ َؼ ٌة بِ َف ِذ ِه ْأ َي ِة
َ
َ ََ َ
يؿ ِةَ ،ف ْؾـ َْذك ُْر مـفا ما تقسر".
ا ْل َؽ ِر َ
ثؿ ساق حقايل مخسة طشر حدي ًا ،ما بقـ حديث صحقح وضعقػ مـجبر.
وأخذ بؿضؿقن هذه أية ابـ جرير والبغقي والسعدي .اكظر تػاسقرهؿ لفذه أية
مـ سقرة الـساء رقؿ (.)48
واد ،والحدادية يف ٍ
فلهؾ السـة يف ٍ
واد آخر ،يف وادي الخقارج.
وققل الجفـل:
"قال ابـ خزيؿة يف كتابف التقحقد ( ( :)728-727باب ذكر الدلقؾ أن مجقع إخبار
التل تؼدم ذكري لفا إىل هذا الؿقضع يف شػاطة الـبل ﷺ يف إخراج أهؾ التقحقد مـ
الـار :إكؿا هل ألػاظ طامة مرادها خاص)".
أققل:
لؼد بقـ اإلمام ابـ خزيؿة مراده مـ هذه الترمجة بالؽالم أيت ،فؼال:
ِ
َّار مـ ك َ ِ
ِ
اإليؿ ِ
ِ ِ
ان َأ َّن َم ْعـَا ُه َب ْع ُض َم ْـ ك َ
َان
" َق ْق ُل ُفَ :أ ْخ ِر ُجقا م َـ الـ ِ َ ْ
َان فل َق ْؾبِف َو ْز ُن ك ََذا م َـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اإليؿ ِ
ِ ِ ِ
ان؛ َِٕ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َقدْ َأ ْط َؾ َؿ َأ َّك ُف َي ْش َػ ُع َذل ِ َؽ ا ْل َق ْق َم َأ ْي ًضا
فل َق ْؾبِف َقدْ ُر َذل َؽ ا ْل َق ْزن م َـ ْ َ
قنَ ،ف َق ْل ُم ُر ال َّؾ ُف َأ ْن ُي ْخ َر َج مِ َـ الـ ِ
َّار بِ َش َػا َط ِة َغ ْق ِر َكبِ ِّلقـَا ُم َح َّؿ ٍد ﷺ َم ْـ ك َ
َغ ْق ُر ُهَ ،ف َق ْش َػ ُع َ
َان فِل
ِ
اإليؿ ِ
ِ
انَ ،قدْ ُر َما َأ ْط َؾ َؿ َأ َّك ُف َي ْخ ُر ُج بِ َش َػا َط ِة َكبِ ِّلقـَا ُم َح َّؿ ٍد ﷺ ،ال َّؾ ُف َّؿ إِ َّٓ َأ ْن
ُق ُؾقبِ ِف ْؿ م َـ ْ َ
َي ُؽ َ
قن َم ْـ َي ْش َػ ُع مِ ْـ ُأ َّم ِة الـَّبِ ِّلل ﷺ ،إِك ََّؿا َي ْش َػ ُع بِ َل ْم ِر ِه ،ك َ
َخ َب ِر آ َد َم ْب ِـ َطؾِ ٍّلَ ،ط ِـ ْاب ِـ ُط َؿ َر،
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ِ
ب َّ
الش َػا َط ُة إِ َلك الـَّبِ ِّلل ﷺ َِٕ ْم ِر ِه بِ َفا".
َو َجائ ٌز َأ ْن ُتـ َْس َ
ففذا بقان واضح لفذه الترمجة التل اختطػفا الجفـل وكتؿ ما بعدها مـ البقان الجظ
لقؾبس هبا طىل الؼراء لقؿشل مذهبف الباصؾ.
اكظر أوٓ إىل ققل ابـ خزيؿة:
ِ
َّار مـ ك َ ِ
ِ
اإليؿ ِ
ِ ِ
ان َأ َّن َم ْعـَا ُه َب ْع ُض َم ْـ ك َ
َان
" َق ْق ُل ُفَ :أ ْخ ِر ُجقا م َـ الـ ِ َ ْ
َان فل َق ْؾبِف َو ْز ُن ك ََذا م َـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اإليؿ ِ
ِ ِ ِ
ان".
فل َق ْؾبِف َقدْ ُر َذل َؽ ا ْل َق ْزن م َـ ْ َ
يعـل أن همٓء إكؿا يشػعقن يف بعض مـ يف قؾبف ذلؽ القزن ،ويشػع غقرهؿ يف بعض
هذا الـقع.
يشقر هبذا إىل تعدد الشافعقـ مـ الؿالئؽة وإكبقاء وغقرهؿ مؿـ يلذن اهلل لفؿ
بالشػاطة.
وهذا الحدادي يريد استغالل هذه الترمجة لتليقد ققلف إن أحاديث الشػاطة متشاهبة
وطامة.
وكؿ طـده مـ التؾبقسات والؿغالطات والؽتؿان لؾـصقص التل تخالػ مـفجف
الباصؾ.
قال الجفـل (ص:)23-21
"وقد أبطؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل آحتجاج بلحاديث الشػاطة طىل ما
يؼرره الشقخ ربقع الؿدخظ مـ ثالثة وجقه ،كافقة لطالب الحؼ.
قال رمحف اهلل:
 -1وقد ثبت يف الصحقحقـ وغقرمها مـ حديث أبل هريرة وأبل سعقد رضل اهلل
طـف وغقرمها يف الحديث الطقيؾ حديث التجظ أكف ( :إذا جتلى تع لى لع وه يوم القو مة
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سج له المًمنون و قي ظهر من ك ن يسج يف ال ىو ري ء وسمعة م ل ال

ال

يست و السجوو) ،فنذا كان هذا حال مـ سجد رياء فؽقػ حال مـ مل يسجد قط؟!
 -2وثبت أيض ًا يف الصحقح ( :أن الن ر تيكل من ا ن آوم كل شيء إال مو
السجوو فٌن اهلل حرم على الن ر أن تيكله ) ،ف ُعؾؿ أن مـ مل يؽـ يسجد هلل تلكؾف الـار
كؾف.
 -3وكذلؽ ثبت يف الصحقح أن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ يعرف أمتف يقم الؼقامة
( ُد ًّرا جلون من آ ر الو وء) َّ
غرا ُمحجالً مل يعرفف الـبل صىل اهلل
فدل طىل أن مل يؽـ ًّ
طؾقف وسؾؿ فال يؽقن مـ أمتف([ .مجؿقع الػتاوى) (.])7/612
خاص ًا بف ،مقافؼ ًا لػفؿ (الؿرجئة)
أما الشقخ ربقع –هداكا اهلل وإياه -فقتبـَّك َففؿ ًا ّ
ثؿ يزطؿ أن هذا هق ففؿ العؾؿاء ،كؿا فعؾ يف أحاديث الشػاطة ،فؼد جعؾ ُثؾة مـ
إئؿة قائؾقـ بؼقلف يف آحتجاج بلحاديث الشػاطة يف كجاة تارك إطؿال ،وجعؾ
مـفؿ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة!
قال الشقخ ربقع :وقؾ م ؾ ذلؽ يف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،فنكف قد يرى كػر تارك
الصالة ،لؽـف إذا وقػ أمام أحاديث الشػاطة استسؾؿ لفا وصدع بؿضؿقهنا .اكتفك
ثؿ كؼؾ كالم ًا لشقخ اإلسالم لقس فقف حجة لف َّإٓ طىل صريؼتف يف اتباع الؿتشابف.
وقد تؼدم قريب ًا كالم شقخ اإلسالم القاضح الصريح يف الرد طىل استدٓٓت
الشقخ ربقع.
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والؿؼصقد أن كؾ العؾؿاء استسؾؿقا طـده لفذا الػفؿ الذي يػفؿف هق ،ثؿ يجعؾف
احتجاج ًا واستسالم ًا ٕحاديث الشػاطة ،ومـ ٓ يتػؼ معف طىل هذا الػفؿ مل يممـ
طـده بلحاديث الشػاطة! ولفذا شـَّع طىل صالب العؾؿ الذيـ ردوا طؾقف ففؿف
ٕحاديث الشػاطة ،ذاك الػفؿ الذي وافؼ فقف الؿرجئة ،بلهنؿ مل يممـقا بلحاديث
الشػاطة ،وكتب فقفا هذه الؿؼالة( :أحاديث الشػاطة الصحقحة تدمغ الخقارج
والحدادية الؼطبقة) ،فؿا أطسرها هذه الؿسالؽ التل يسؾؽفا الشقخ ربقع الؿدخظ
فقجعؾ مـ يعتؼد طؼقدة السؾػ يف أحاديث الشػاطة غقر مممـ هبا بؾ هق حدادي
تؽػقري!".اكتفك كالم الجفـل.
أققل:
ققلف" :وقد أبطؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل آحتجاج بلحاديث الشػاطة
طىل ما يؼرره الشقخ ربقع الؿدخظ مـ ثالثة وجقه ،كافقة لطالب الحؼ".
أققل:
- 1ققلؽ طـ شقخ اإلسالم" :وقد أبطؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل آحتجاج
بلحاديث الشػاطة طىل ما يؼرره الشقخ ربقع

" تعبقر سلء يدل طىل آستخػاف

بلحاديث الشػاطة التل يسؾؿ هبا ويحتج هبا أهؾ السـة ،وستليت هذه آحتجاجات
الؽ قرة مـ شقخ اإلسالم وأطالم السـة بلحاديث الشػاطة التل تغقظ الخقارج ومـ
سار طىل هنجفؿ.
وحاشا شقخ اإلسالم رمحف اهلل أن يبطؾ شق ًئا مـ أحاديث الشػاطة ،بؾ هق يممـ هبا
إيؿاكًا مطؾ ًؼا ،ويسؾؿ هبا ،وهذه إققال ال الثة قالفا حقـؿا كان يرى كػر تارك
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الصالة ،ثؿ صار يؼرر أحاديث الشػاطة كرات ومرات طىل أققى القجقه وأفضؾفا.
هذا ويؿؽـ تقجقف كالمف هذا طىل وجف ٓ يـايف شق ًئا مـ أحاديث الشػاطة كؿا سقليت.
- 2اكظر حديث أبل سعقد يف الصحقحقـ وفقف بعد ذكر طجز الؿـافؼقـ طـ السجقد ذكر
هذه الشػاطات التل مل يذكرها شقخ اإلسالم يف هذا الؿؼام ( ) ،وهل ثالث شػاطات
لؾؿممـقـ يف الؿذكبقـ مـ أهؾ اإليؿان طىل اختالف أصـاففؿ مـ الؿصؾقـ وغقرهؿ.
والشػاطة ال ال ة فقؿـ يف قؾقهبؿ م ؼال ذرة مـ إيؿان.
ثؿ يف الؿرحؾة الرابعة يؼقل اهلل الجبار :بؼقت شػاطتل .فقؼبض قبضة مـ الـار يخرج
أققا ًما قد امتحشقا فقؾؼقن يف هنر بلفقاه الجـة ...إىل آخر الحديث.
فشقخ اإلسالم حاشاه أن يتعؿد إخػاء هذه الشػاطات التل وردت بعد بقان حال
الؿـافؼقـ ومصقرهؿ فال يبعد أكف حقـ كتابة هذا الـص قد غابت طـف هذه الشػاطات،
َّ
وجؾ مـ ٓ يـسك.
ٓسقؿا وشقخ اإلسالم مـ أققى الـاس إيؿاكًا بلحاديث الشػاطة.
- 3ققل شقخ اإلسالم" :فنذا كان هذا حال مـ سجد رياء فؽقػ حال مـ مل يسجد
قط؟!".
يحتؿؾ أكف يؼصد صـ ًػا مـ الؿـافؼقـ أجرأ طىل الؽػر مـ الؿـافؼقـ الذيـ يتظاهرون
خقفا بالصالة ،وٓ يؼصد إسؼاط الشػاطات الؿتؼدمة بعد ذكر الؿـافؼقـ يف هذا
الحديث حاشاه ثؿ حاشاه أن يؼصد ذلؽ.

( ) انظر حديث رقم ( )7439من صحيح البخاري  ،وقد اقتصر شيخ اإلسالم رمحو اهلل ىنا
على جزء منو.
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وقال الجفـل حاك ًقا طـ شقخ اإلسالم:
" -2وثبت أيض ًا يف الصحقح( :أن الن ر تيكل من ا ن آوم كل شيء إال مو

السجوو

فٌن اهلل حرم على الن ر أن تيكله) ،ف ُعؾؿ أن مـ مل يؽـ يسجد هلل تلكؾف الـار كؾف".
أققل:
ورد يف الصحقح يف حديث أبل سعقد ( :فو رج –أي :اهلل -أقوا ًم ق امت شوا –أي:
قد احترققا -حتى ص روا ك ل م) ،ففذا الصـػ تـالفؿ الشػاطة بعد أن يحترققا.
خروجا مـ الـار.
فال يبعد أن شقخ اإلسالم يريد هذا الصـػ الذيـ هؿ آخر الؿذكبقـ
ً
ولق سؾؿـا ً
جدٓ أن أحدً ا مـ العؾؿاء يخالػ أحاديث الشػاطة أو شق ًئا مـفا فنكف ٓ
يجقز متابعتف كائـًا مـ كان.
واهلل يؼقلَ ( :فنِ ْن َتـ ََاز ْطتُؿ فِل َشل ٍء َفر ُّدو ُه إِ َلك ال َّؾ ِف َوالرس ِ
قل إِ ْن ُكـْت ُْؿ ُت ْممِـ َ
ُقن بِال َّؾ ِف
َّ ُ
ْ ُ
ْ
يال) [الـساء.]59 :
َوا ْل َق ْق ِم ْأ ِخ ِر َذل ِ َؽ َخ ْق ٌر َو َأ ْح َس ُـ َت ْل ِو ً
قك فِقؿا َش َجر ب ْقـ َُفؿ ُثؿ َٓ َي ِ
ويؼقل اهللَ ( :ف َال َو َر ِّلب َؽ َٓ ُي ْممِـ َ
جدُ وا فِل
َ َ ْ َّ
ُقن َحتَّك ُي َح ِّلؽ ُؿ َ َ
ِ
ِ
ِ
قؿا) [الـساء.]65 :
َأ ْك ُػس ِف ْؿ َح َر ًجا م َّؿا َق َض ْق َت َو ُي َس ِّلؾ ُؿقا َت ْسؾ ً
فلكا مـ أهؾ السـة الذيـ يحؽؿقن رسقل اهلل يف كؾ أحؽامف وأحقالف بؿا يف ذلؽ
أحاديث الشػاطة ،ومـفؿ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل.
وهذا بخالف أهؾ إهقاء ومـفؿ الخقارج وأتباطفؿ الحدادية.
وقال اإلمام الشافعل رمحف اهلل" :أمجع الؿسؾؿقن طىل أن مـ استباكت لف السـة مل يؽـ
لف أن يدطفا لؼقل أحد مـ الـاس".
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وقال اإلمام أمحد رمحف اهلل" :طجبت لؼقم طرفقا اإلسـاد وصحتف يذهبقن إىل ققل
سػقان واهلل يؼقلَ ( :ف ْؾ َق ْح َذ ِر ا َّل ِذي َـ ُي َخال ِ ُػ َ
قن َط ْـ َأ ْم ِر ِه َأ ْن ُت ِصق َب ُف ْؿ فِ ْتـَ ٌة َأ ْو ُي ِصق َب ُف ْؿ
ِ
قؿ) أتدري ما الػتـة؟ الػتـة :الشرك ،لعؾف إن ترك بعض أمره صىل اهلل طؾقف
َط َذ ٌ
اب َأل ٌ
وسؾؿ أن يؼع يف قؾبف شلء مـ الزيغ فقفؾؽ".
وقال اإلمام مالؽ رمحف اهللٌّ " :ص
كؾ يمخذ مـ ققلف ويترك إٓ صاحب هذا الؼبر " .يعـل
الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ.
وقال ابـ الؼقؿ رمحف اهلل يف الرسالة التبقكقة (ص:)51
"متابعة رسقلف وترك أققال غقره ،وترك ما خالػ ما جاء بف واإلطراض طـف وطدم
محضا بري ًئا مـ شقائب آلتػات إىل غقره ،فضال
آطتـاء بف وتجريد متابعتف تجريدً ا ً
طـ الشركة بقـف وبقـ غقره ،فضال طـ تؼديؿ ققل غقره طؾقف".
فالحدادية يخالػقن أيات الؼرآكقة وإحاديث الـبقية وإمجاع الؿسؾؿقـ ،ويخالػقن
ما يؼرره العؾؿاء مـ تؼديؿ أققال الرسقل ﷺ طىل أققال مـ يخالػف كائـًا مـ كان.
ً
وشرا.
فؽػك بذلؽ
ضالٓ ًّ
كاقال طـ شقخ اإلسالم ققلف:
قال الجفـل ً
" -3وكذلؽ ثبت يف الصحقح أن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ يعرف أمتف يقم
الؼقامة ( ُد ًّرا جلون من آ ر الو وء ) َّ
غرا ُمحجالً مل يعرفف الـبل
فدل طىل أن مل يؽـ ًّ
صىل اهلل طؾقف وسؾؿ فال يؽقن مـ أمتف([ .مجؿقع الػتاوى) (."])7/612
أققل:
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هذا الؼقل مـ شقخ اإلسالم -واهلل أطؾؿ -صدر مـف يف الزمـ الذي كان يرى فقف
كػر تارك الصالة ،ولف أققال طديدة يف آستسالم ٕحاديث الشػاطة التل تدل طىل
شػاطات طديدة يف أققام بعد الشػاطة يف الؿصؾقـ ،ومـ آخرهؿ يخرج مـ الـار
بالشػاطة مـ يف قؾقهبؿ أدكك أدكك أدكك م ؼال ذرة مـ اإليؿان ،ثؿ تليت رمحة أرحؿ
خقرا قط.
الرامحقـ يف ققم مل يعؿؾقا ً
ولؾجؿع بقـ هذه إحاديث التل احتج هبا شقخ اإلسالم يف وقت ما أن يؼال :إن
الغر الؿحجؾقـ الذيـ يشربقن مـ الحقض هؿ أفضؾ هذه إمة ،كالصحابة ومـ
تبعفؿ بنحسان مـ هذه إمة.
وأما الؿذكبقن مـ أهؾ الؽبائر وتاركل الصالة وغقرها مـ إطؿال فال يشربقن
مـ الحقض؛ فنهنؿ يدخؾقن الـار ً
أوٓ فقعذبقن فقفا العذاب الشديد ،ثؿ يخرجقن
مـفا بالشػاطات مـ الؿالئؽة والـبققـ والؿممـقـ ،ففمٓء –واهلل أطؾؿ ٓ -يشربقن
مـ الحقض ،ثؿ بعد الشػاطة يدخؾقن الجـة.
وأحاديث الشػاطة واضحة جدًّ ا يجب اإليؿان بؿا دلت طؾقف مـ الشػاطات.
وشقخ اإلسالم الذي يتؿسح بف هذا الحدادي مـ أققى الـاس إيؿاكًا بلحاديث
الشػاطة التل تدل طىل أكف يخرج مـ الـار مـ طـده أدكك مـ م ؼال ذرة مـ إيؿان.
خاص ًا بف ،مقافؼ ًا
وقال الجفـل" :أما الشقخ ربقع –هداكا اهلل وإياه -فقتبـَّك َففؿ ًا ّ
لػفؿ (الؿرجئة) ثؿ يزطؿ أن هذا هق ففؿ العؾؿاء ،كؿا فعؾ يف أحاديث الشػاطة ،فؼد
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جعؾ ُثؾة مـ إئؿة قائؾقـ بؼقلف يف آحتجاج بلحاديث الشػاطة يف كجاة تارك
إطؿال ،وجعؾ مـفؿ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة!".
أققل:
إن مـ الػجقر يف الخصقمة ومـف الؼقل بلن ربق ًعا لف ففؿ خاص مقافؼ لؼقل
الؿرجئة؛ فالؿرجئة طىل اختالف أصـاففؿ يعتؼدون أن اإليؿان ٓ يزيد ٓ يـؼص،
ومـ هـا ٓ يممـقن بؿا دلت طؾقف أحاديث الشػاطة التل تدل طىل أن اإليؿان ،يـؼص
ويـؼص حتك ٓ يبؼك مـف إٓ م ؼال ذرة كؿا يصادم ففؿفؿ لإليؿان آيات ك قرة مـ
الؼرآن.
وربقع مقافؼ مائة يف الؿائة إليؿان أهؾ السـة بلحاديث الشػاطة مل يخالػفؿ مـ
قريب وٓ مـ بعقد ،والؼقل بلين خالػتفؿ يف ففؿ أحاديث الشػاطة مـ أشد أكقاع
الؽذب ،لؽـ لؿا دان هذا الرجؾ بؿذهب الخقارج صارت لف مقاقػ مخزية مـ
أحاديث الشػاطة ففل طـده مـ إققال الؿتشاهبة يعقد هذا الؼقل ويبديف ،وهذا مـ
أوضح إدلة طىل استخػاف هذا الحدادي بلحاديث الشػاطة وطىل مخالػتف الجريئة
تسؾقؿا مطؾ ًؼا.
ٕهؾ السـة الذيـ يسؾؿقن بدٓٓهتا
ً
وقال الجفـل الحدادي" :قال الشقخ ربقع :وقؾ م ؾ ذلؽ يف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة،
فنكف قد يرى كػر تارك الصالة ،لؽـف إذا وقػ أمام أحاديث الشػاطة استسؾؿ لفا
وصدع بؿضؿقهنا .اكتفك".
أققل:

33

إن كالمل هذا طـ شقخ اإلسالم حؼ وصدق وهق الالئؼ بف ،والؼقل بخالفف طـ
شقخ اإلسالم دوكف خرط الؼتاد ويحط مـ مؽاكة هذا اإلمام.
ففات ققلف أو أققالف يف معارضة أحاديث الشػاطة إذا وقػ أمامفا.
أما أكا فؾؿ أجد مـف إٓ آستسالم الؿطؾؼ ٕحاديث الشػاطة ،حتك إكف لقسؾؿ بؽؾ
مراحؾ الشػاطة بؿا فقفا الشػاطة يف إخراج مـ يف قؾبف أدكك مـ م ؼال ذرة مـ إيؿان،
وهذا يدل طىل تغققر رأيف يف تؽػقر تارك الصالة دٓلة واضحة ٓ يجادل فقفا إٓ
معارض ٕحاديث الشػاطة ،مسػسط يف هذه الؿعارضة.
قال الجفـل بعد كالمف الباصؾ الذي أسؾػـاه" :ثؿ كؼؾ كالم ًا لشقخ اإلسالم لقس فقف
حجة لف َّإٓ طىل صريؼتف يف اتباع الؿتشابف".
أققل:
لؿاذا مل تـؼؾ كالم شقخ اإلسالم الذي كؼؾف طـف ربقع بالحرف؟!
أٓ يدل هتربؽ مـ كؼؾف طىل أن كالم شقخ اإلسالم هذا يديـؽ؛ ٕن فقف استسال ًما
مطؾ ًؼا مـ شقخ اإلسالم ٕحاديث الشػاطة كؿا قال طـف ربقع؟
وشقخ اإلسالم وأهؾ السـة ٓ يرون أن أحاديث الشػاطة مـ الؿتشابف حاشاهؿ مـ
هذا الضالل ،بؾ يروهنا مـ الؿحؽؿات يف غاية اإلحؽام.
فلهؾ السـة يف واد وأكت وحزبؽ يف واد آخر بعقد طـفؿ ُبعدً ا سحق ًؼا بعد ما بقـ
الؿشرق والؿغرب.
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وقال الجفـل" :وقد تؼدم قريب ًا كالم شقخ اإلسالم القاضح الصريح يف الرد طىل
استدٓٓت الشقخ ربقع".
أققل:
إن كالم شقخ اإلسالم طـ أحاديث الشػاطة لقس فقف إٓ آستسالم القاضح الصريح
يف مؼآت طديدة لؿا دلت طؾقف هذه إحاديث ولقس فقف أي رد ٓستدٓل ربقع.
وقال الجفـل الحدادي" :والؿؼصقد أن كؾ العؾؿاء استسؾؿقا طـده لفذا الػفؿ الذي
يػفؿف هق ،ثؿ يجعؾف احتجاج ًا واستسالم ًا ٕحاديث الشػاطة ،ومـ ٓ يتػؼ معف طىل
هذا الػفؿ مل يممـ طـده بلحاديث الشػاطة! ولفذا شـَّع طىل صالب العؾؿ الذيـ ردوا
طؾقف ففؿف ٕحاديث الشػاطة ،ذاك الػفؿ

ال

واف فوه المرج ة  ،بلهنؿ مل يممـقا

بلحاديث الشػاطة ،وكتب فقفا هذه الؿؼالة( :أحاديث الشػاطة الصحقحة تدمغ
الخقارج والحدادية الؼطبقة) ،فؿا أطسرها هذه الؿسالؽ التل يسؾؽفا الشقخ ربقع
الؿدخظ فقجعؾ مـ يعتؼد طؼقدة السؾػ يف أحاديث الشػاطة غقر مممـ هبا بؾ هق
حدادي تؽػقري!".اكتفك كالم الجفـل.
أققل:
كعؿ ،إن كؾ طؾؿاء السـة وطىل رأسفؿ الصحابة والتابعقن ومـ تبعفؿ بنحسان سؾؿقا
بؿا دلت طؾقف أحاديث الشػاطة بؽؾ مراحؾفا حتك إهنم سلموا يىه خيرج من الن ر من
يف قل ه أوىى أوىى أوىى من م ق ا ذرة من إيَمن

 ،رغؿ أكقف الخقارج السابؼقـ

والالحؼقـ ومـفؿ الحدادية ،ومـفؿ هذا الجفـل الحدادي.
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وققل الجفـل" :إن ففؿ ربقع وافؼ ففؿ الؿرجئة" مـ الؽذب القاضح ،وكؼقل لف:
هات ففؿ الؿرجئة الؿـطؾؼ مـ أحاديث الشػاطة والتي فوه ال اللة على أىه خيرج من
الن ر من يف قل ه أوىى أوىى أوىى من م ق ا ذرة من إيَمن ؛ فنن طجزت طـ ذلؽ طرف
الـاس أكؽ تػتري طىل ربقع وتؼقلف ما مل يؼؾ ،وأكؽ تختؾؼ لؾؿرجئة مذه ًبا ٓ
يعتؼدوكف بؾ هؿ ضده وضد أهؾ السـة.
فربقع والحؿد هلل مقافؼ لػفؿ أهؾ السـة ومـفجفؿ وطؼقدهتؿ حذو الؼذة بالؼذة،
وأكت وحزبؽ الحدادي طىل صريؼ الخقارج يف مقاقػفؿ مـ أحاديث الشػاطة ،بؾ
تزيدون طؾقفؿ بتشقيففا والتفقيش واإلرجاف طؾقفا طىل امتداد سـقات وسـقات،
بؾ لؽؿ أصقل باصؾة زدتؿقها طىل أصقل الخقارج.
وققل الجفـل" :فؿا أطسرها هذه الؿسالؽ التل يسؾؽفا الشقخ ربقع الؿدخظ فقجعؾ
مـ يعتؼد طؼقدة السؾػ يف أحاديث الشػاطة غقر مممـ هبا بؾ هق حدادي تؽػقري!".
وأققل:
حربا
إن كالمؽ هذا لؿـ أبطؾ الباصؾ؛ وذلؽ أن الحدادية مـ أشد أهؾ إهقاء ً
ٕحاديث الشػاطة ويؼقلقن :إهنا مـ الؿتشابف.
وأكت مـفؿ ،وقد ردد َتفا بحديث مختصر اختصره بعض الرواة.
ولؽ ولفؿ أراجقػ ك قرة ضد أحاديث الشػاطة ،ولؼد مرت طؾقفؿ سـقات وهؿ
يرجػقن هبذه إباصقؾ يف شبؽة إثري ويف شبؽة أفاق.
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فؽقػ يدطل هذا الؿبطؾ لف ولفذا الـقع مـ حزبف أهنؿ يعتؼدون طؼقدة السؾػ يف
أحاديث الشػاطة؟
وكقػ يالم مـ يرد هذه الضالٓت وإباصقؾ؟
تاهلل ٓ يؾقمف إٓ مبطؾ.
إن مقاقػ الحدادية مـ أحاديث الشػاطة وغقرها لؿضادة لؿقاقػ أئؿة السـة
والسؾػ الصالح رمحفؿ اهلل ،وقد رددكا طؾقفؿ وٓسقؿا طبد الحؿقد الجفـل يف
بعضا مـفا يف مؼال[ :طبد الحؿقد الجفـل يؼقل :إن أحاديث
مؼآت سابؼة أوردكا ً
الشػاطة طامة ومـ الؿتشابف كعقذ باهلل مـ الجفؾ والفقى].
هذا ولؾحدادية أصقل باصؾة تـطقي طىل رمل أهؾ السـة السابؼقـ والالحؼقـ
باإلرجاء.
ومـفا  -أن الذيـ ٓ ُيؽػرون تارك الصالة يف كظرهؿ مـ الؿرجئة ،وهذا حؽؿ طىل
مجفقر أهؾ السـة باإلرجاء.
ومـفا -أصؾفؿ أن اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص ويـؼص حتك ٓ يبؼك مـف شلء،
والذي ٓ يؼقل" :ويـؼص حتك ٓ يبؼك مـف شلء" هق مـ الؿرجئة.
وهذا الؼقل الػاجر يؼتضل رمل أهؾ السـة السابؼقـ والالحؼقـ الذيـ يؼقلقن:
"اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص"  ،وٓ يزيدون ما يشترصف الحدادية "حتك ٓ يبؼك
مـف شلء" ،يؼتضل رمقفؿ باإلرجاء.
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ومـفا -طدم تسؾقؿفؿ بلحاديث الشػاطة ،واطتؼادهؿ أهنا مـ الؿتشابف ،ورمل مـ
يسؾؿ هبا باإلرجاء.
ومـفا -رمقفؿ باإلرجاء مـ يؼقل" :اإليؿان أصؾ والعؿؾ كؿال".
وهق ققل أهؾ السـة اكطالق ًا مـ الؽتاب والسـة ،ففؿ يف حؽؿ الحدادية مرجئة.
وبعض هذه إصقل يديـفؿ بحرب أهؾ السـة السابؼقـ والالحؼقـ ،والطعـ فقفؿ.
وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف وسؾؿ.
كتبف :ربقع بـ هادي العؿقر
1437/7/3هـ

