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 مقدمة فضيلة الشيخ عبيد اجلابري حفظه اهلل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العادلُت والعاقبة للمتقُت، وال عدواف إال على الظادلُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال 
شريك، لو ادللك احلق ادلبُت وأشهد أف زلمدًا عبده ورسولو سيد ولد آدـ أٚتعُت صلى اهلل عليو وعلى 

 .                                                               والليايل والشهور والسنُت آلو وصحبو الطيبُت الطاىرين وسلم تسليماً كثَتاً على مرِّ األياـ
 ...أما بعد

{ البياف الفوري بالكشف عن فساد أصوؿ وقواعد ػلِت احلجوري}فقد استعرضت الرسالة ادلوسومة 
 .احملمديحسن بن جعفر عرفات بن :نا وصاحبنا وتلميذنا الشيخوادلتضمنة أربعة عشر أصالً ٚتعها أخو 

 :فألفيت تلك الرسالة ٚتيلة وافية وقد سلك فيها الكاتب شكر اهلل لو مسلكُت
ٚتعو تلك األصوؿ والقواعد الفاسدة، وتوثيقها من مصادر اليستطيع ادلنصف ردىا وال الطعن : األوؿ 

عرضاً عليو يف مؤلفات على مسامعو أو  نفسو أو تسجياًل لصوتو أو إلقاءً  فيها؛ ألهنا من كتب احلجوري
 . قدـ ذلا

إتباعو كل أصل ٔتا يدؿ قطعًا على سلالفة سبيل ادلؤمنُت والدعاة ادلصلحُت والعلماء احملققُت : الثاين
 واألئمة الناصحُت، والناظر يف تلك األصوؿ يظهػر لو بوضوح أمور  كثَتة منها

يسبقو إليو عامل سنٍة وذلك بوصفو إياه أنو ٔتا مل  -صلى اهلل عليو وسلم-تعديو على مقاـ النيب : أوالً 
 ".األصل األوؿ: انظر"أخطأ يف وسائل الدعوة 

أىل السنة ىم أقرب الطوائف : عدـ ٘تييزه يف النقل بُت ما كاف حكاية أو تأصياًل من ذلك قولو: ثانيها
 .إىل احلق

وزاف، وشيخو  الشيخ  مقبل ونسبو  إىل شيخ  اإلسالـ  ابن تيمية  وآخرين،  ومنهم  الشيخ  صاحل  الف
 (.ٚ)الوادعي، وقد كذب على اجلميع انظر األصل رقم 

 . بًت النصوص حىت يطوعها دلا يريد: ثالثها
 (.ٗٔ)انظر ما بعد األصل رقم 

 .وٙتة أمور أخرى تركت ذكرىا اختصاراً على القارئ
ىاف الساطع فساد أصولو وأختم ىذه الكلمة بالتحذير من ىذا الرجل الذي باف بالدليل القاطع والب 

 . وقواعده
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من  -رٛتو اهلل-حىت يعود إىل ما كاف أسسو عليو الشيخ مقبل " دماج"كما أحذر من الوفود على مركز 
تقرير األحكاـ والدعوة إىل اهلل من الكتاب والسنة، وعلى وفق سَتة السلف الصاحل، وىذا ال ػلصل إال 

 . ة على ٖتقيقو بإذف اهللبتضافر اجلهود من فئات أربع  فهي القادر 
طالب العلم الفضالء، وأىل الغَتة النبالء من قبيلة وادعة، السيما عصابة مؤسسي ىذا : الفئة األوىل

وذلك بالسعي احلثيث واجلد لدى اجلهات ادلختصة يف الدولة إلبعاد احلجوري عن  -رٛتو اهلل-ادلركز 
 . ادلركز

جوري وذلك بًتكهم احلراسة إذ استمرارىم معو عونًا منهم على احلرَّاس الذين نصبهم احل: الفئة الثانية
 .اإلٍب والعدواف

الدارسوف يف ادلركز وذلك ٔتغادرتو فوراً، حىت ينجوا بأنفسهم من غرز الرجل أصولو الفاسدة : الفئة الثالثة
السنة  وذلم اللحوؽ ٔتراكز. تروج إال على ضعفاء العقوؿ ومرضى القلوب وقواعده الكاسدة اليت ال

زلمد : اليت يقـو عليها أخونا الشيخ" دار احلديث يف احلديدة"ادلنتشرة يف اليمن ومنها على سبيل ادلثاؿ 
 . الوصايب

العازموف على الوفود إىل دماج لتَّلمذة على يد احلجوري وعصابتو، ونصيحيت ذلذه الفئة أف : الفئة الرابعة
رؼ بتعليم الناس السنة احملضة مع احلكمة وادلوعظة احلسنة، يعدلوا عما علوا بو، وأف يطلبوا العلم عمن عُ 

 . وىم وهلل احلمد خلق كثَتوف يف اليمن وادلملكة العربية السعودية وغَتعلا من أقطار اإلسالـ
 واهلل يعلم إين ما أردت إال النصح للمسلمُت عامة وطالب العلم ادلتشوقُت إىل السنة خاصة حىت ال

والضالؿ، فيتخرجوف على يدي احلجوري وعصابتو دعاة ىدـ من حيث يريدوف  يقعوا يف شراؾ البدعة
 . البناء ودعاة إفساد من حيث يريدوف اإلصالح

واسأؿ اهلل الكرًن رب العرش العظيم أف يرينا احلق حقًا ويرزقنا اتباعو ويرينا الباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابو 
 . وال غلعلو ملتبساً علينا فنضل

 . سلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُتوصلى اهلل و 
 .عبيد بن عبد اهلل بن سليماف الجابري: كتبو

 .المدرس بالجامعة اإلسالمية سابقاً 
 وحرر مساء األحد الثامن من رجب عاـ واحد وثالثين وأربع مائة وألف من الهجرة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
وأشهد أال إلو إال اهلل  ، قوة إال باهلل العلي العظيمللمتقُت، وال حوؿ والهلل رب العادلُت، والعاقبة  احلمد
 .وصحبو أٚتعُتاهلل عليو وعلى آلو  لو، وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو صلىشريك  الوحده 

 :وبعد
باإلؽلاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ووصفهم  بفضائل ومزايا،أىل اليمن تعاىل على اهلل  تفضللقد 

 .، وىم الذين قبلوا بشرى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلموالفقواحلكمة و 
، ومع ذلك فال رفْت السنة ومنهج السلف الصاحل على تفاوت يف الظهور والقوةعَ )وبالد اليمن  

ىذا  و،وعلى أىل اليمن على يدي الذي مّن اهلل بو عليو -رٛتو اهلل–الشيخ مقبل لعهد أعرؼ نظَتا 
حملدث الزاىد الورع الذي داس الدنيا وزخارفها ٖتت قدميو، فنشر اهلل هبذه األسباب الرجل الصاحل ا

 [من كالـ شيخنا ربيع حفظو اهلل] (.وغَتىا شلا ال يعلمو إال اهلل ىذه الدعوة ادلباركة يف اليمن وغَتىا
بات لدعاوى فوقد حاوؿ النيل من ىذه الدعوة ادلباركة كثَت من ادلغرضُت وأصحاب ادلصاحل وا

 .صنيعهم ىباء منثوراً 
زلصورًة يف بالد اليمن بل استطاع أبو  ادلأريب اليت مل تكنأيب احلسن وكانت آخر ىذه الفنت فتنة 

 .أىل السنة يف ٚتيع أضلاء العامل أف يوسع دائرة اخلالؼ مع -وأعانو عليو آخروف–احلسن بدىائو 
الفتنة بالنقد العلمي القائم على إظهار القضاء على ىذه  -بفضل اهلل ومنتو–واستطاع علماؤنا 

الكثَت من  ذه احلجج وهبذا البياف، ورجع، فشرِؽ ادلخالفوف هبٚتعًا بُت العلم والعدؿ احلجة والبىاف
 .أبا احلسن يف أوؿ فتنتو إىل رشدىم شلن كاف قد ناصرإخواننا 

بال عقل  يف معاجلتو لألمورػلِت بن علي احلجوري  احلق يف ىذه الفتنة أسلوبُ  أىلَ  وكاف قد أزعجَ 
 .       ، فقد كانت طريقتو عشوائية سلالفة دلا عليو علماؤنا السلفيوفوال حلم

 اأنشأى د زماـ األمور يف دار احلديث اليتولعل السبب يف ذلك أف ىذه أوؿ ٕتربة ؼلوضها وىو يقو 
  تعاىل و اهللرلدد الدعوة السلفية يف اليمن الشيخ العالمة مقبل بن ىادي الوادعي رٛت

والسخرية  لئت بالسباب، والشتائم، واألشعار،يف تلكم الفتنة مُ  الدار شريطاف فصدرت من ىذه
 .، واهلل ػلب اإلنصاؼفضاًل عن أىل الفضل والعلماء ،الءالعق واالستهزاء الذي يرفضو

العالمة ربيع الشيخ شيخنا ىو الفاسدة والذي لو الفضل بعد اهلل تعاىل يف بياف أصوؿ أيب احلسن 
نا يف ادلدينة يف بياهنم ادلشهور، وعلى رأسهم شيخنا وما قاـ بو مشاؼل حفظو اهلل تعاىل بن ىادي ادلدخلي

 . عبيد اجلابري حفظو اهلل
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قاـ مشايخ اليمن الفضالء ( ال يعرؼ الفضل ألىل الفضل إال ذووه)وتأكيداً ذلذه احلقيقة ومن باب 
، ومل يطالبوا ػلِت احلجوري؛ على أىل احلقباقي األصوؿ اليت صاؿ وجاؿ هبا بياف بٔتطالبة الشيخ ربيع 

 .ألف فاقد الشيء ال يعطيو
شيخنا عبداهلل كتبو رائعة، وكذا ما   كتابةً   -رٛتو اهلل–النجمي بن ػلِت وكتب الشيخ العالمة أٛتد 

 .(الفتح الرباين)لبخاري يف كتابو ا
والغلو مع ادلخالفُت، ادلذمومة ادلزعج ادلليء بالشدة  ودلا سكت أىل الفضل عن أسلوب احلجوري

غَت الالئقة، بل وال اجلائزة  من األلفاظ واميسقالعلى أىل السنة فصار يكيل السيئة ظهرت آثاره وٙتاره 
، ومل يهدأ لو باؿ حىت صار يبطش بأىل السنة، ويهينهم الذين غلو فيو وكذا تالميذه وزلبوه شرعاً،

 .  اعاهتم وبياناهتم اليت من أىم ٙتارىا إصالح الشأف ونبذ الفرقة واالختالؼاجتم ويسفههم؛ والسيما
 يشاركوف أىل البدع يف النيل من علماء السنة، فحاولوا إسقاط وىا ضلن اليـو نرى احلجوري وأتباعو

 . وطعنوا فيهمٚتلة من ادلشايخ الفضالء 
ا موقعًا خاصًا للفتنة ينشروف فيو ىذا وأما أتباعو الذين سلطهم على العلماء فقد أنشأو     

 . ولو كتبوا بأسمائهم الصريحةعند العلماء السب والطعن، وىم مجهولوف 
الفاضل محمد وعلى رأسهم الشيخ  -السيما في اليمن-ولما سقط العلماء عند الحجوري  

وُأطِلق يساندوه على باطلو حتى  لحجوري أف يرفع أناسًا على حساب العلماءالوصابي اضطر ا
محمد الميذ تالميذ الشيخ الفاضل في طبقة ت -المزعوموف– ومشايخ الدار !مشايخ الدار عليهم

 .الوصابي حفظو اهلل
 ؟المشبع بالغلو والتهكم سيؤيد ىذا النقد -عن عالم فضالً – عاقل؟ وأي سيقبل ىذامن 

يشيد  نجده، وفي المقابل حسن في إسقاط علماء السنةطريقة أبي ال أليست ىذه ىي
 !-زعم- بصغار الطلبة ألنهم أدركوا ما لم يدركو العلماء

طريقة احلجوري يف معاجلة األمور، وليس ىذا ىو غرضي احلقيقي الذي كتبت ذه حملة سلتصرة عن ى
  يفاحلجوري  ااألصوؿ الفاسدة اليت يقررىجلملة من ض ىو بياف من أجلو ىذه الصفحات، وإظلا الغر 

 .غاٍؿ متفاٍف يف رد احلجج والباىُت  سٍ وبنفَ  ،أتباعوىو و عليها وواىل وأشرطتو واليت عادى و كتابات
 :كما بصوتو  وكم كنت أ٘تٌت أف يكوف احلجوري صادقاً حُت قاؿ

إني ما أنا معصـو وال أنا  :جزى اهلل من نبهني على خطأ وقد قلت إلخواني في اهلل)
فإذا حصل عندي خطأ وأتى عليو  ، نعمأعوذ باهلل، مستعد أف أفرؽ أىل السنة من أجل أخطائي أنا

 (.ذلك المنتقد بالبرىاف أتراجع عنو إف شاء اهلل بكل صبر ورحابة صدر
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مل نر شبكات االنًتنت غلد العجب من أخطاء الرجل وأخطاء أتباعو، ومع ذلك بعض فالناظر يف 
فكاف مستعداً أًب االستعداد لتفريق الشمل ٕتاه ىذه األخطاء اليت بُينت لو،  وإنابةٍ  منو أي تراجع أو توبةٍ 

    .وتشتيت اجلمع
إخراجهم من دائرة أىل و  ،دينهم واستقامتهم هم، بل ويفعاىن العلماء من طعن احلجوري في كمْ ف

من طلبة العلم الفضالء  ل كثَتٌ وٖتمّ  -إظهار األدلة على زعمو ودعواه مع عجزه الظاىر عن–السنة 
 .شخص احلجوريل سلالفتهمبسبب اجلائرة ألفاظو القاسية 

إف الحجوري أصَّل أصواًل فاسدة في كتاباتو وأشرطتو، : قائاًل لهمماء، العلأنادي فإني ومن ىنا 
وعادى ووالى عليها، وفي المقابل نجده يرمي بالحزبية أناسًا مظلومين بريئين كبراءة الذئب من دـ 

، فلهذا طبقتهم فيمن كاف أو الذين أحسنوا إليو، هم مشايخو منولد يعقوب، بل ويسقط علماء 
ىي مبثوثة في الشبكات العنكبوتية، لو الفاسدة، والسيما و أصو من  جملةباهلل فجمعت  استعنتُ 

 .علمنا، فلم آِت بشيء جديد، ولم أتقوؿ عليو ما لم يقل بصوتو وكتابتو، فما شهدنا إال بما
 :كلمة شكر

أشكر شيخي ومعلمي الشيخ الفاضل عبيد بن عبداهلل اجلابري حفظو بعد شكر اهلل تعاىل، ين وإأال 
ٍب تفضل عليَّ مرة أخرى؛ حيث  عليَّ؛ حيث أعطاين الوقت الكايف لقراءة ىذا الرد عليواهلل على تفضلو 

 .ٔتقدمة ماتعة، فجزاه اهلل خَتاً وبارؾ يف عمره ووقتو وأىلوقدـ يل 
كما أين أشَت إىل أين قد زودت هبذا الرد رلموعة من العلماء األجالء وادلشايخ الفضالء من أىل السنة 

. دوين ٔتا يقوِّـ ىذا الرد بتعديالت وتعليقات أثرية، ومنهم من استحسنو وطلب نشرهالسلفيُت، وقد زو 
 . فنسأؿ اهلل اإلخالص يف القوؿ والعمل، فهو موالنا فنعم ادلوىل ونعم النصَت
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 :األصوؿ الفاسدة التي عادى عليها الحجوري ووالى
 أوثقو، ٍب أكتفي بنقل أو نقلُت من  لن أطيل يف بياف أصولو الفاسدة، بل يكفيٍت أف أذكر األصل ٍب

 .على بطالف ىذا األصلكالـ أىل العلم 
 :األصل األوؿ

لخطأ وأنو أخطأ في وسائل حكمو على بعض أفعاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم با -
 .الدعوة

 :(أسئلة حضرموت)يف شريط قاؿ احلجوري         
فالسنة  توفيقا ادلسائل لكن اجتهاد النيب يكوف نعم النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف غلتهد يف بعض)

وما  ، إما بالتوقيف توقيف على دليل يأمره اهلل بذلك أو بالتوفيق يقرُّه الوحي على ذلك، توقيفية وتوفيقية
أف جاءه * عبس وتوىل "ومن ذلك ، كاف سلطئًا يف ذلك ينػزؿ الوحي يف أسرع وقت لبياف ذلك الغلط

أقبل النيب صلى اهلل ، من مسائل الدعوة ىذه" أو يذكر فتنفعو الذكرى* يزكى  وما يدريك لعلو* األعمى 
عليو وسلم على بعض أشراؼ قريش يعظهم ويطمع يف إسالمهم عليو الصالة والسالـ وأتى ابن أـ 
مكتـو أعمى يسأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم يف بعض أمور دينو والنيب صلى اهلل عليو وسلم كره ذلك 

أنو يتكلم مع أولئك األشرار يدعوىم إىل اهلل وابن أـ مكتـو يسأؿ يف ذلك الوقت رضي اهلل  كره، منو
أف جاءه * عبس وتوىل "ٍب بعد ذلك نزؿ التأديب من اهلل عز وجل للنيب صلى اهلل عليو وسلم ، عنو

ى وما فأنت لو تصد* أما من استغٌت * أو يذكر فتنفعو الذكرى * وما يدريك لعلو يزكى * األعمى 
فمن شاء * كال إهنا تذكرة * فأنت عنو تلهى * وأما من جاءؾ يسعى وىو ؼلشى * عليك أال يزكى 

اليت أخطأ فيها الرسوؿ صلى اهلل عليو  ىذا من وسائل الدعوة، إهنا تذكرة عليك التذكرة أنت" ذكره
ىمَّ رسوؿ اهلل أف يطرد  .أدبو ربو وأنزؿ قرآنًا يتلى يف بياف تصويب ىذا اخلطأ، وسلم أدبو ربو بالوحي

فوقع يف نفس ، أُطرد ىؤالء ال يتجرؤوف علينا: قالوا، أناس من أصحابو لقصد إقباؿ بعض أشراؼ قريش
وال تطرد الذين يدعوف رهبم "النيب صلى اهلل عليو وسلم شيء من ذلك فأنزؿ اهلل تعاىل تعديل ىذا اخلطأ 

أيضاً ، وة فقد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمىذا من وسائل الدع" بالغداة والعشي يريدوف وجهو
والذين لعنهم رسوؿ اهلل يف بعض ، [اآلية" ]ليس لك من األمر شيء"دعا على أناس فنػزؿ الوحي 

[ الصبح الشارؽ]ونقلناه عن احلافظ أيضًا يف [ اإلصابة]األوقات أسلموا ذكرىم احلافظ ابن حجر يف 
من الناس أتوا من ىذا الباب أف مسألة الدعوة لإلنساف أف ؼلوض  بأمسائهم فالشاىد من ىذا أف كثَتاً 

فيها ويصوؿ وغلوؿ وبرأيو وْتكمتو فيما يزعم ىو وْتكمتو فيما يزعم وْتذلقتو وببرلتو إىل آخر ما 
 (....يقولوف
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 (:ٙٔ٘/ٗ( )الكنز الثمُت)جوري كما يف وسئل احل

 ىل وسائل الدعوة توقيفية أـ اجتهادية؟)
    .(توقيفية؛ ألف الدعوة إلى اهلل عبادة، والعبادة توقيفية: فأجاب

  احلجوري فرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عند ىل تأصيالت احلجوري،انظر أيها القارئ إ:قلت
 فصار الرسوؿ صلى اهلل !ه يف وسائل الدعوةفيؤدبو ربو، ويصوب خطأ ؼلطئ يف وسائل الدعوة

 .من اهلل تعاىلووحياً  ما كاف توقيفاً ؼلطئ يف ه، عليو وسلم عند
 (:ٕٜٕ/ٖٔ)قاؿ احلافظ ابن حجر يف الفتح 

 - عنورضي اهلل- عمر أف :شهاب بنا طريق من أخرجو ٔتا بالرأي القوؿ لعدـ الب عبد بنا واحتج)
 و عز اهلل ألف مصيباً  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من كاف إظلا الرأي إف الناس أيها يا: "فقاؿ خطب

 يقع ال لكن يجتهد كاف يقوؿ لمن بو التمسك يمكن وبهذا "والتكلف الظن منا ىو وإظلا يريو جل
 (.-عليو الصالة والسالـ– أصال خطأ فيو يجتهد فيما

 (: ٜٕٔ/ٙ)قاؿ اإلماـ ابن باز رٛتو اهلل يف رلموع فتاويو 
  ...(.باطل قوؿ فهذا يخطئ وسلم عليو اهلل صلى النبي إف: قاؿ من قوؿ)

أنو قد يتقوؿ بعض األقاويل يف أمور  -صلى اهلل عليو وسلم-فيو اهتاـ لرسوؿ اهلل  فكالـ احلجوري: قلت
ىذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها الرسوؿ صلى اهلل )التوقف والعبادة وىذا معٌت قوؿ احلجوري 

 (!أدبو ربو وأنزؿ قرآناً يتلى في بياف تصويب ىذا الخطأ، عليو وسلم أدبو ربو بالوحي
أو ال غلتهد؟ بل نقاشنا مع احلجوري يف  ولسنا يف صدد ىل غلتهد النيب صلى اهلل عليو وسلم: قلت
يما ىو من وسائل الدعوة، ووسائل الدعوة توقيفية كما أفىت بذلك لنيب صلى اهلل عليو وسلم فتو لٗتطئ

 .احلجوري
وإفٌك مبُت، سلالف إلٚتاع األمة الذي نقلو أئمة ! جرـٌ عظيم فالقوؿ بأنو ؼلطئ فيما ىو وحي وتوقيف

 .لف يف أف األنبياء معصوموف فيما ؼلبوف بو عن اهلل تعاىل من الوحياإلسالـ وعامة السلف واخل
فاحلجوري يقرر أف وسائل الدعوة توقيفية، ٍب ػلكم على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو أخطأ يف 

 . نعوذ باهلل من اخلذالف !ل الدعوةوسائ
 :ما يف رده على الزعايب كما يف موقعووالطامة الكبى أف احلجوري يدافع عن ىذا الكالـ القبيح فيقوؿ ك
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بأيب ىو وأمي، بل ىو مدح للرسوؿ  -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم-فهذا الكالـ ليس فيو تنقص لو )
ولشريعتو العظيمة، فتقييد األدب بالوحي مع سياؽ الكالـ الذي فيو بياف أنواع سنتو، كل ذلك يدؿ 

 (ادلطهرة، وليس فيو تنقص عند العقالء ادلنصفُتعلى تعظيمي ذلذا النيب العظيم ولشريعتو 
ومع ذلك دلا َٛتََل كالمي بعض الناس على احململ السيء الذي ال ػلتملو كالمي ) : ثم قاؿ الحجوري

ذا األسلوب وأستغفر ػأنا أرجع عن ى:" ويرفضو السياؽ الذي حف ىذه الكلمة وأمثاذلا، قلت حينذاؾ 
  .(يت يتقصدىا بعض الناساهلل منو قطعاً لدابر الفتنة ال

وىذا الًتاجع إظلا ىو لقطع دابر الفتنة اليت يتقصدىا ! فاحلجوري يصر على أنو مل يغلط على مقاـ النبوة
 !بعض الناس

يا ػلِت من  لتوبة إىل ربو خالقو ومواله، تبأنصحو بأف يبادر إىل ا، فاحلجوري ىو الفتنة فو اهلل إف كالـ
 .نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم ىذا الكالـ القبيح يف جناب

              .قبيح وسيء -كالـ احلجوري-وسيأٌب كالـ الشيخ الفوزاف حفظو اهلل يف أف ىذا الكالـ 
 : األصل الثاني

 : كما يف موقعو( الرد على جهاالت الزعايب)قوؿ احلجوري كما يف رده 
 (.وحي!( كذا)السنة ومعضمها الوحي من رب العالمين، فمنو القرآف وكلو وحي، ومنو )

َا ُقلْ : )قاؿ اهلل تعالى: قلت  [.ٖٕٓ:األعراؼ]( َريبِّ  ِمنْ  ِإيَلَّ  يُوَحى َما أَتَِّبعُ  ِإظلَّ
 .[ٗ-ٖ: النجم(]يُوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ ( ٖ) اذْلََوى َعنِ  يَػْنِطقُ  َوَما: )وقاؿ سبحانو

  "...إيل اهلل أوحاه وحياً  أوتيت الذي كاف وإظلا...: "قاؿ صلى اهلل عليو وسلميف الصحيحُت و 
 (: ٜٛ)قاؿ اخلزرجي يف االعتبار ص 

إنها خالؼ التنزيل؛ : وكل سنة ثبتت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ال يجوز لقائل أف يقوؿ)
 مها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم،ألف السنة تفسر التنزيل، والسنة كاف ينزؿ بها جبريل، ويعل

ما قاؿ رسوؿ اهلل : فكاف ال يقوؿ قواًل يخالف التنزيل، إال ما نسخ من قولو بالتنزيل، فمعنى التنزيل
 .(.صلى اهلل عليو وسلم إذا كاف ذلك بإسناد ثبت عنو

   (:ٕٚٚ)قاؿ شيخ اإلسالـ يف األصبهانية ص 
 من يقولو ما وإما ،القرآف إما: لى اهلل عليو وسلمص النبي أزواج بيوت في يذكر ما أف المعلـو ومن)

 .(بذكره وأمر ،اهلل أنزلو مما ذلك فأ فثبت ،السنة وىو الحكمة ىو وذلك ،القرآف غير
 :(ٓٗ/ٚ)وقاؿ رٛتو اهلل كما يف رلموع الفتاوى 
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 قاؿ كما الحكمة ىو آخر ووحي ،القرآف وحي عليو فينزؿ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ وأما)
 جبريل كاف :عطية بن حساف وقاؿ. "معو ومثلو الكتاب أوتيت إني أال" :وسلم عليو اهلل صلى
 .(القرآف يعلمو كما إياىا فيعلمو بالسنة وسلم عليو اهلل صلى النبي على ينزؿ

 (:  ٕٗٛٓٔ)  رقم فتوىويف فتاوى اللجنة الدائمة 
 ؟ال أـ وحي السنة ىل: س
 صلى الرسوؿ من عليها الداؿ واللفظ وسلم، عليو اهلل صلى رسولو إىل وعال جل اهلل من وحي السنة: ج
 .«معو ومثلو القرآف أوتيت قد إين »:قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى عنو صح وقد وسلم، عليو اهلل

 .وسلم وصحبو وآلو زلمد، نبينا على اهلل وصلى. التوفيق وباهلل
 :(ٜٕٔٚ)عند ح  وقاؿ شيخنا عبداحملسن العباد كما يف شرحو لسنن أيب داود

 كلها القرآف مثل فهي والسالـ، الصالة عليو نبيو إلى اهلل أوحاىا وجل عز اهلل من وحي السنة)
 (.اهلل من وحي

 : وقاؿ أيضاً 
 (.وجل عز اهلل عند من فهو ،والسنة القرآف من وسلم عليو اهلل صلى النبي بو يأتي ما فكل)

ليست وحياً  -عند احلجوري ت سنتويؤسفٍت وػلزنٍت أف نبينا زلمدًا صلى اهلل عليو وسلم صار  :قلت
  .فيؤدبو ربو هاؼلطئ فيقد فالرسوؿ عليو الصالة والسالـ  ، وما كاف منها وحيٌ كلها

 :األصل الثالث
صلى اهلل عليو ف الرسوؿ إ :يقوؿ صاحبهاكما في صفحة العنواف رسالة  قراءتو وأذنو بنشر  -

 : أو بحجة مسوغة ال يقبل قولو إال بدليلوسلم 
الرٛتن العدين يف  ملحق ادلنظار مع البياف دلا بذره الشيخ عبد)التو يف رس تالمذة احلجوريأحد قاؿ 
 : (ٖ)ص ( من أضرار دماج

ة وىم نديادل صلى اهلل عليو وسلم- قدـ نيب اهلل: قاؿ -عنورضي اهلل - جخدي يف مسلم عن رافع بن)
مل  لعلكم لو»: كنا نصنعو، قَاؿَ : قالوا« ما تصنعوف؟»: فقاؿ ،يلقحوف النخل: يأبروف النخل، يقولوف

 أنا بشر، إذا أمرتكما ظلإ»: لك لو فقاؿوا ذفذكر  اؿفنفضت أو فنقصت، ق وهفًتك« اوا كاف خَت لتفع

 .(رأي، فإظلا أنا بشر بشيء من أمرتكم امن دينكم فخذوا بِو، وإذ بشيء
أو بحجة  قولو إال بدليل، فمن دونو من البشر ال يقبل ؛-وسلم صلى اهلل عليو-فهذا رسوؿ اهلل 

عن  وىو ادلأثور-يخنا اإلماـ الوادعي رٛتو اهللوش مع إجاللنا لو، ىذا ما تربينا عليو عند والدنا مسوغة،
 (....سلفنا الصاحل
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أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ال ينطق إال لو ىل َجِهل الكاتب وادلقدِّـ ! ر إىل جهل الكاتبانظ: قلت
 يتصل فيما يفعل وال يقوؿ ال وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿف  -بأيب ىو وأمي-حقاً، وال يقوؿ إال صدقاً 

 .تعاىل اهلل عند من بوحي إال بالدين
 . !!(أو بحجة مسوغة!! ال يقبل قولو إال بدليل: )...وانظر إىل شناعة قولو

من أمور الدنيا، والناس أعلم بأمور دنياىم، كيف يلقحوف النخل،  إظلا ىو استدؿ بووخفي عليو أف ما 
أما ما ؼلب بو األنبياء  بالتشريع، لو صلة ال النوع وىذاوكيف يغرسوف، وكيف يبذروف وكيف ػلصدوف، 
 .عن اهلل سبحانو وتعاىل فإهنم معصوموف من ذلك

 ذكره ما دوف شرعاً  قالو ما امتثاؿ وجوب باب: فقاؿ مسلم صحيح على شرحو يف النووي لو بوب وقد
 اىػ.الرأي سيبل على الدنيا معايش من وسلم عليو اهلل صلى

 (:ٕٔ/ٛٔ)قاؿ شيخ اإلسالـ رٛتو اهلل كما يف رلموع الفتاوى 
 قاؿ النخل يلقحوف رآىم دلا وسلم عليو اهلل صلى وىو ،شرع منها يستفاد أقوالو ٚتيع أف:  وادلقصود)

 عن حدثتكم إذا ولكن بالظن تؤاخذوين فال ظنا ظننت إظلا": ذلم قاؿ ٍب -شيئا يعٍت- ىذا أرى ما: ذلم
 ينههم مل وىو "فإيل دينكم أمر من كاف فما دنياكم بأمور أعلم أنتم": وقاؿ "اهلل على أكذب فلن اهلل
 و( األبيض اخليط) أف ظنو يف غلط من غلط كما هناىم أنو ظنهم يف غلطوا ىم لكن التلقيح عن

 (.واألسود األبيض احلبل ىو( األسود اخليط)
 (:ٕٚٙ/ٕ)وقاؿ ابن القيم رٛتو اهلل يف مفتاح دار السعادة 

 من دلخبه مطابق خب فهذا ،الوحي عن بو ؼلب أحدعلا: نوعاف وسلم عليو اهلل صلى النيب بو ؼلب ما)
 علمأ ىم اليت الدنيا أمور من ظنو عن بو ؼلب ما :والثاين ،ادلعصـو اخلب وىو وخارجا ذىنا الوجوه ٚتيع

 نفسو عن وسلم عليو اهلل صلى أخب وقد أحكامو لو تثبت وال ،األوؿ النوع رتبة يف ليس فهذا منو هبا
 واحلديث...  التلقيح وىو يؤبروهنا النخل يف أصواهتم مسع دلا فإنو النوعُت بُت تفريقا بذلك الكرؽلة
 بو اهلل أجرى وما انيالد أمر من ىذا مثل عليو خفي من فأف وأعالمها ويةنب أدلة من وىو مشهور صحيح

 كاف عما فأخب اهلل من بوحي إال البتة عليها يطلع أف البشر ؽلكن ال اليت العلـو من جاء ٍب فيها عادتو
 وعن ،النار يف النار وأىل ،اجلنة يف اجلنة أىل استقر أف إىل العامل خلق لدف من كائن ىو وما يكوف وما

 أو دقيق سبب وكل ،الدارين سعادة بو تناؿ جليل أو دقيق سبب كل وعن ،واألرض السموات غيب
 ،وأمورىا بالدنيا معرفتهم كوف مع وأسباهبما واآلخرة الدنيا مصاحل وعن ،الدارين شقاوة بو تناؿ جليل

 والصناعات واذلندسة باحلساب أعرؼ أهنم كما ،معرفتو من أكثر ٘تامها ووجوه حصوذلا وأسباب
 اليت والطرؽ والتطَت والتفكر بالتعلم يناؿ شلا بو جاء ما كاف فلو والكتابة األرض وعمارة والفالحة
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 والنظر واحلساب والكتابة بالفكر يناؿ ما أسباب ألف إليو وأسبق منو بو أوىل لكانوا الناس يسلكها
 للبشر صنع ال بو جاء الذي ىذا وإف ،صدقو وآيات نبوتو براىُت أقوى من فهذا بأيديهم والصناعات

 الذي القوى شديد علمو يوحى وحي إال ىو إف ،ونظر ،وفكر ،وكسب ،بسعي يناؿ شلا ىو وال البتة فيو
 من ارتضى من إال أحدا غيبة على يظهر فال الغيب عامل أنزلو ،واألرض السموات يف السر يعلم

 .(...رسوؿ
 :العثيمُت رٛتو اهلل كما يف لقاء الباب ادلفتوحوقاؿ الشيخ العالمة زلمد بن صاحل 

 جاء لو احلرفة، وأمر الصناعة، أمر يف(  دنياكم بأمور أعلم أنتم: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى فالرسوؿ)
 يصنع كيف أعلم بالصنعة ادلاىر النجار ىل الرسوؿ؟ أـ أعلم ىو ىل الباب؟ يصنع كيف: وقاؿ النجار

 صناعي، أمر يف ىذا عن ٖتدث الرسوؿ ألف النجار؛: اجلواب وسلم؟ عليو اهلل صلى النيب أـ الباب ىذا
 النخلة إىل يصعدوف ٍب الطلع، ويأخذوف النخل فحل إىل يصعدوف الناس وجد ادلدينة قدـ دلا أنو وذلك

 أربع منها والنزوؿ النخلة وصعود منو، والنزوؿ الفحل صعود مرات، أربع اإلنساف؟ تعب فكم ويلقحوهنا،
 من يريد وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف( لصلح تفعلوا مل لو)  : ذلم فقاؿ ووقتاً، جهداً  تقتضي مرات

 فائدة؛ فيها ليس ادلسألة أف فظن فائدة، يف إال عمره من واحدة دقيقة يضيع وأال حازماً، يكوف أف ادلرء
 شيئاً، ىذا من يعرؼ وال زرع، ذي غَت بلد يف مكة يف عاش؟ أين وطليل، زراعة بلد يف يعش مل ألنو

 وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ إىل فجاءوا شيصاً، البلح وخرج النخل ففسد تلقيح بدوف النخل فًتكوا
 والصنعة احلرفة يف أعلم أنتم: أي( دنياكم بأمور أعلم أنتم: )ذلم فقاؿ النخل، فسد! اهلل رسوؿ يا: وقالوا

 اىػ.واحلراـ احلالؿ يف ال
 الكرًن، بالقرآف ٘تسكهم وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بسنة ُتمتمسك الصاحل السلف كافقد  : قلت

ال يقبل : )ومل يقل أحد منهم( السنة معظمها وحي: )، ومل يقل أحد منهمتباعاال واجب يوح فالكل
 !!(.أو ْتجة مسوغة! قوؿ الرسوؿ إال بدليل

  :وىي وىذه الثالثة األصوؿ: قلت
 .في وسائل الدعوة التوقيفية عليو وسلم تخطئتو صلى اهلل: األوؿ
  .الحكم على سنتو بأف معظمها وحي: الثاني
  .أو حجة مسوغة يقبل إال بدليلالقوؿ بأف قولو ال : الثالث

 :ويف موقعو كما بصوتو  -حفظو اهلل–الشيخ العالمة صاحل الفوزاف  قد تكفل بالرد عليو
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أخطأ بأف النيب صلى اهلل عليو وسلم : ، ويقوؿ وحيالسنة معظمها  ما حكم من يقوؿ: قاؿ السائل)
ال يقبل قولو بأف النيب صلى اهلل عليو وسلم فمن دونو : بو ربو وأدبو؟ ويقوؿ؟ فصوَّ الدعوة في وسائل
   ؟ فما حكم ىذا القوؿ؟ والدراسة على ىذا الشخص؟إال بحجة

 :-حفظو اهلل-قاؿ الشيخ 
ليو يجوز سماعو والسكوت عليو، تنقٌص للرسوؿ صلى اهلل عىذا كالـ قبيح كالـ سيء، وال )   

وىذا ُيخطَّئ الرسوؿ ( وما ينطق عن الهوى إف ىو إال وحي يوحى: )وسلم، اهلل جال وعال قاؿ فيو
الرسوؿ يستشير أما أمور الدنيا، صلى اهلل عليو وسلم في أمور الدين، وأمور الشرع وحي، من اهلل، 

أليس كذلك؟ في أمور الدنيا يستشير أصحابو، وأما أمور الشرع فهي أصحابو في أمور الدنيا 
 .انتهى كالمو( وما ينطق عن الهوى إف ىو إال وحي يوحى)توقيفية وحي من اهلل جال وعال 

 : األصل الرابع

 .الصحابة باإلرجاء ولم تعلم لو توبةرميو  -
 :..(.الكذب وادلُت تبيُت)شريطو قاؿ احلجوري يف 

رة ػظاى) :، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلميف أصحاب النيب -يعٍت احلجوري–كالمو  :قاؿ السائل
اء عثماف بن مظعوف ػ، وأف أوؿ من قاؿ باإلرجأصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم اإلرجاء كانت يف

 ؟عندما شرب اخلمر ، ونسب ىذا القوؿ إىل ابن تيمية
 :قاؿ احلجوري

اإلسالـ شيخ قوؿ مذاكرة مع اإلخواف عزوًا إلى منها ذلك اليـو ىذا الأتيت بالمصادر التي قلنا )
 (....، ولو كاف ىذا الرجل عنده نصيحة لرد على من تقدـابن تيمية وابن أبي العز

 .(ٗٓٗ-ٖٓٗ/ٔٔ)فتاوى شيخ اإلسالـ  وأحاؿ علىؿ لعادلُت اثنُت، نسب ىذا القو : قلت 
فقد رجعنا إىل اجلزء والصفحة ادلشار إليهما فلم صلد شيئاً  -رٛتو اهلل-وىذا كذب على شيخ اإلسالـ 

أف يتلطخ هبذه التهمة الباطلة  -رٛتو اهلل-هحاشا، وىو مل يقلو و ، ولو قالو شيخ اإلسالـ لُردَّ عليوهشلا ذكر 
 .لى اهلل عليو وسلميف حق أصحاب رسوؿ اهلل ص

 ( :  ٜٖٓ-ٜٖٛ/ٕٚ)الفتاوى رلموع يف كما  -رٛتو اهلل–قاؿ شيخ اإلسالـ 
، ض والقدريةػأحد من أىل البدع المشهورة كالخوارج والرواف -يعني الصحابة–ولم يكن فيهم )

 .(بل كل ىؤالء إنما حدثوا فيمن بعدىم ،والجهمية ،والمرجئة
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 (:ٚٚ٘/ٕ)وقاؿ يف النبوات 
 يزيد اإليماف قالوا وأنهم ،بمخالفتهم ثابتة الصحابة عن واآلثاروحدثت أيضاً المرجئة في اإليماف، )

 ( .الصحابة عن ذلك ثبت كما وينقص
 (: ٛ٘ٗ/ٛ)وقاؿ كما يف رلموع الفتاوى 

 (.ثم في آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة والقدرية)
 (: ٕٗ٘-ٖٕ٘)يف الرد على البكري كما  وىو يتحدث عن حادثة قدامة بن مظعوفوقاؿ 

الصػػحابة والتػػابعين كقدامػػة بػػن مظعػػوف و أصػػحابو شػػرب الخمػػر،      ولهػػذا لمػػا اسػػتحل طائفػػة مػػن ) 
وظنػػوا أنهػػا تبػػاح لمػػن عمػػل صػػالحاً علػػى مػػا فهمػػوه مػػن آيػػة المائػػدة ، اتفػػق علمػػاء الصػػحابة كعمػػر 

فلػم ؿ كفػروا ، وإف أقػروا بػو جلػدوا وعلي وغيرىما علػى أنهػم يسػتتابوف فػإف أصػروا علػى االسػتحال
، فػإذا أصػروا لتػي عرضػت لهػم حتػى يتبػين لهػم الحػقألجػل الشبػػهة ايكفػروىم باالسػتحالؿ ابتػداء 

 (. على الجحود كفروا
 ( : ٜٖ٘-ٜٖٗ/ٔ)وقاؿ ابن القيم يف إعالـ ادلوقعُت 

الصػػالحات جنػػاح فيمػػا  لػػيس علػػى الػػذين آمنػػوا وعملػػوا: )قولػػو تعػػالىوفهػػم قدامػػة بػػن مظعػػوف مػػن )
رفع الُجناح عن الخمر حتى بين لو عمر أنو ال يتناوؿ الخمر، ولػو تأمػل ( طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا

سػياؽ اآليػػة لفهػػم المػػراد منهػػا فإنػػو إنمػػا رفػػع الجنػاح عػػنهم فيمػػا طعمػػوه متقػػين لػػو فيػػو، وذلػػك إنمػػا 
 (.المحـر بوجو ما يكوف باجتناب ما حرمو اهلل من المطاعم، فاآلية ال تتناوؿ

 :األصل الخامس
حيث إف من أصولهم أف الباحث  ؛القدرية والمعتزلة وقوع الحجوري في قوؿ من أقواؿ -

 :، فقرر ىذا الحجوريالمستفرغ لوسعو البد أف يجده على الحق

 :(ٕٗٔ)قاؿ احلجوري يف شرحو للعقيدة الواسطية  -
والوصوؿ ما حصل عند أىل األىواء من التخبط ىو لقصور حصل لديهم من البحث عن الحق )

 (.إليو، وإال فمن بحث عن الحق وجده
اىل يهدي من يشاء، ويضل من ، فالتوفيق من اهلل تعْتث عن احلق قد غلده وقد ال غلدهمن : قلت
 .يشاء
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 ( :ٗٛ/٘)يف منهاج السنة النبوية  - رٛتو اهلل -شيخ اإلسالـ قاؿ و 
 اجتهػد مػن كػل يمكػن بػو يعػرؼ دلػيال مسألة كل في الحق على نصب قد اهلل إف: يقوؿ من قوؿ)

 ىػػو فإنمػػا عيػػةفر  أو، أصػػولية مسػػألة فػػي الحػػق يعػػرؼ لػػم مػػن وكػػل الحػػق يعػػرؼ أف وسػػعو واسػػتفرغ
 طائفػة قػوؿ ىػوو  والمعتزلػة القدريػة عػن المشهور ىو القوؿ وىذا لعجزه ال عليو يجب فيما لتفريطو

  .(ىؤالء غير الكالـ أىل من
 :(ٔٔٔ/٘)نة النبوية ويقوؿ يف منهاج الس

 واسػتدؿ اجتهػد إذا ذلك وغير ،ومفتٍ  ومناظر وناظر وعالم وحاكم إماـ من: المستدؿ فالمجتهد)
 مػا اتقػاه إذا للثػواب مستحق هلل مطيع وىو، إياه اهلل كلفو الذي ىو ىذا كاف،  استطاع ما اهلل فاتقى

 قػػد لكػػن، هلل مطيػػع أنػػو بمعنػػى مصػػيب وىػػو المجبػػرة للجهميػػة خالفػػا البتػػة اهلل يعاقبػػو وال، اسػػتطاع
 وسػعو اسػتفرغ مػن كػل قػولهم في والمعتزلة للقدرية خالفا يعلمو ال وقد األمر نفس في الحق يعلم
  ( .الثواب استحق وسعو استفرغ من كل بل تقدـ كما باطل ىذا فإف، الحق علم

 : األصل السادس
فيو  حيث جوَّزيجري على مذىب األشاعرة، تحسين الحجوري لبيٍت من السفارينية  -

 :لى اهلل أف يعذب العباد بغير ذنبعالناظم 
 : (ٕ٘ٔ)قاؿ احلجوري يف شرحو للعقيدة السفارينية 

 .ـ جرىمن غير ما ذنب وال جر ******وجاز للمولى يعذب الورى: قولو)
 :يف منت الطحاوية -رٛتو اهلل–اوي قوؿ الطح أحسن من ىذا البيت

ف ويضل من يشاء، ويخذؿ ويبتلي، عدال ،وكلهم يتقلبو  ،فضال دي من يشاء، ويعصم ويعافييه)
، [ ٖٕ: األنبياء ( ]اَل ُيْسَأُؿ َعمَّا يَػْفَعُل َوُىْم ُيْسأَُلوفَ : )قاؿ تعالى( في مشيئتو، بين فضلو وعدلو

َوَلْواَل َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُو َما زََكى ِمْنُكْم ِمْن : )نونو وتعالى عفو كريم ، قاؿ سبحاواهلل سبحا
فلو  -من قبل ومن بعد–فالفضل هلل تعالى ، [ٕٔ: النور ( ]كِّي َمْن َيَشاءُ َأَحٍد أََبًدا َوَلِكنَّ اللََّو يُػزَ 

   (.وكرمو، وإف رحمهم فبفضل منتو همأف اهلل عذب العباد جميعاً ما كاف ظالماً ل
ىذا البيت بيت باطل، غلري على مذىب األشاعرة واجلهمية، وقد انتقد أئمة الدعوة ىذا البيت : قلت

 يف تعليقاهتم على شرح السفاريٍت، فكيف خفي ىذا على احلجوري؟
على السفارينية  الرٛتن بن قاسم وانظر تعليق عبد، (ٕٕٖ/ٔ)حاشية األنوار البهية انظر تعليقاهتم يف 

 .لعثيمُت والفوزاف على السفارينيةشرح اانظر و ، (ٖ٘)
 ....(أحسن من ىذا البيت: قوؿ احلجوريف
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 .أحسن ىي على باهبا، بأف غَتىا حسن لو ىذا أحسن: فكلمة
 :(ٚٓٔ/ٕ) يف مفتاح دار السعادة قاؿ العالمة ابن القيم رٛتو اهلل

 ُيْسَأؿُ  اَل " تعالى بقولو ظلماً  ذلك يروا ولم محسناً  كاف ولو لو عبد كل تعذيب فجوزوا ىذا وعلى)
 وأىل سماواتو أىل عذب لو اهلل فإ: "وسلم عليو اهلل صلى النبي وبقوؿ ،"ُيْسأَُلوفَ  َوُىمْ  يَػْفَعلُ  َعمَّا

 ....(لهم ظالم غير وىو لعذبهم أرضو
 .وىذه األدلة نفسها ىي اليت استدؿ هبا احلجوري وأتباعو: قلت

إف اهلل ال يفعل تعذيب أحد بال ذنب ال عجزًا منو جل وعال بل عدالً ...): يقولوفأىل السنة 
وحكمًة ورحمًة كما شهدت بذلك نصوص الكتاب والسنة الدالة على كرامة الطائعين وىو وعد 

 .من كالـ أبا بطُت يف حاشيتو على لوامع األنوار(. صادؽ كريم قادر غني
نافحوا ودافعوا عن شيخهم ّتهل فاضح، وليتهم ( ـالعلو )أتباع احلجوري يف شبكتهم والعجيب أف 

..." لو أف اهلل عذب أىل مساواتو: "دوا على شيخهم أهنم ساقوا احلديثسلموا ذلذه احلجج الظاىرة، وزا
 .من غَت فهم دلعناه

 :من شرح السفارينية( ٕٕٔ)ص  -حفظو اهلل–قاؿ الشيخ صاحل الفوزاف 
ىذا معناه أف اهلل لو حاسبك على ..." عذب أىل سماواتولو أف اهلل : "وأما ما جاء في الحديث)

نعمو التي أنعمها عليك، وحاسبك على حسناتك، فماذا تساوي حسناتك بالنسبة للنعم التي 
  ....(اهلل عليك؟ ال تقابل  شيئاً  أنعمها
من ال ؤ ىذا باطل في حق اهلل سبحانو وتعالى فإنو ال يليق بو أف ينعم الكافر وأف يعذب الم): ونقوؿ

السنة في أنو أعد للمتقين ، وجاءت األدلة في الكتاب و ، وبرحمتويليق بحكمتو سبحانو وتعالى
يعذب الورى من ، ىذا الذي جاء في الكتاب والسنة فكيف تقولوف الجنات، وأعد للكافرين النار

 .(ٕٔٔ) من كالـ الفوزاف يف شرحو على السفارينيةانتهى  (.غير ما ذنب وال جـر جرى
 :(57/ٔ)في الفتاوى الكبرى  قاؿ شيخ اإلسالـ رحمو اهلل

 رٛتهػػم ولػػو ذلػػم ظػػامل غػػَت وىػػو لعػػذهبم وأرضػػو مساواتػػو أىػػل اهلل عػػذب لػػو": السػػنن يف الػػذي واحلػػديث) 
 بغػػَت لكونػػو ال ذلػػك السػػتحقاقهم لكػػاف وقػػع لػػو العػػذاب أف يبػػُت " أعمػػاذلم مػػن خػػَتا ذلػػم رٛتتػػو لكانػػت

 . (يذنب مل من عقوبة ادلنفي الظلم من أف يبُت وىذا، ذنب
واخلالصة أف احلجوري استحسن بيت السفاريٍت واستدؿ بأدلة األشاعرة، ويؤكد ذلك البيت الذي بعده 

 :حيث قاؿ السفاريٍت
 ألنو عن فعلو ال يسأؿ******فكل ما منو تعالى َيْجُملُ 
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 :(ٗ٘ٔ)ل السفاريٍت ص نية بعد تعليفأكد احلجوري ىذا الفهم الباطل بقولو يف شرح السفاري
 ....(معنى ذلك أف كل ما من اهلل فهو جميل ألنو ال يسأؿ عما يفعل)

 :(ٖٔٗ-ٖٓٗ)يف شرحو للسفارينية  -رٛتو اهلل-قاؿ العالمة ابن عثيمُت 
 .(التعليل ىذا عليها يصدؽ فال ،جميلة ليست المطيع عقوبة فإف)

 :(ٕٖٗ)ص  -رٛتو اهلل-وقاؿ 
: قػاؿ وإذا ،المطيػع تعػذيب فػي جميػل ال: قلنػا جميػل، فهػو اهلل أفعػاؿ من فعل كل: قاؿ إذا ألنو)

 .(العقاب أو للثواب المقتضي السبب منع في ىذا:  نقوؿ ، ُيْسَأؿُ  ال فعلو عن ىو
 :(ٖٓٗ)السفارينية، قاؿ ص قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل يف شرح و 

 ُيْسػَأؿُ  ال اهلل أف: الثػاني التعليػل، جميػل فهو اهلل من شيءٍ  كل أف: األوؿ التعليل :بتعليلين فَػَعّللَ ) 
 القوؿ ىذا ولكن، ( ٖٕ األنبياء) {  يسألوف وىم يفعل عما يسأؿ ال} : تعالى قاؿ كما فعلو، عن

 للػػنص مخػػالف ألنػػو باطػػل، إنػػو: نقػػوؿ بػػل ضػػعيف،: نقػػوؿ ال باطػػل، كالىمػػا القػػوؿ لهػػذا والتعليػػل
 (.اهلل كتاب في الصريح

 (:ٖ٘ٔ)ص قوؿ احلجوري يف شرح السفارينية و 
 ...(فاهلل سبحانو وتعاىل نزه نفسو أف يعذب من ال يستحق العذاب؛ واألدلة على ذلك كثَتة)

 .ٍب ذكر ٚتلة من النصوص
مػػن ظػػن أف ىػػذا الكػػالـ يشػػفع للحجػػوري فهػػو جاىػػل مل يعػػرؼ زلػػل النػػزاع بيننػػا وبػػُت األشػػاعرة، : أقػػوؿ

فهػػذا الكػػالـ تقولػػو األشػػاعرة، وإف زلػػل النػػزاع بيننػػا وبيػػنهم يف التجػػويز ولػػيس يف الوقػػوع، وذلػػذا قػػاؿ شػػيخ 
 (: ٜٓ/ٖ)اإلسالـ ابن تيمية رٛتو اهلل يف منهاج السنة 

 .(الوقوع في ال ازالجو  في نزاعهم فإف)
: لػو كػاف يػدرؾ احلجػوري زلػل النػزاع بيننػا وبػُت األشػاعرة لقػاؿ! وأحسن منو: وإال ما معٌت قوؿ احلجوري

د ذلػك باسػتداللو باآليػة الػيت مل يسػتدؿ هبػا يف ىػذا ادلػوطن ػىذا باطل غلري علػى مػذىب األشػاعرة، وأكػ
 :لويف قو  الناظم حُت وافق إال األشاعرة، ٍب زاد الطُت بلة

 ألنو عن فعلو ال يسأؿ******فكل ما منو تعالى َيْجُملُ 
 ...(.معنى ذلك أف كل ما من اهلل فهو جميل ألنو ال يسأؿ عما يفعل) :فقاؿ

كمػػػا يف ٓتػػػالؼ الشػػػيخ ابػػػن عثيمػػػُت الػػػذي أدرؾ زلػػػل النػػػزاع فقػػػد اسػػػتنكر ىػػػذا كلػػػو وقبلػػػو أئمػػػة الػػػدعوة  
    -رحم اهلل اجلميع-تعليقاهتم على السفارينية 
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 :األصل السابع
  .السنة ىم أقرب الطوائف إلى الحق زعمو أف أىل -
 :[تبيُت الكذب وادلُت]شريطو قاؿ احلجوري يف  -

ىذا ما ىو قولنا فقط ىذا قوؿ شيخنا ، وىذا الرجل يقوؿ إننا نقوؿ إف أقرب الطوائف إلى الحق)
 .(الساقطء ليس من أمثالك يا أيها وىو مذكور ومشهور عنو يعرفو طلبتو األجال

وىو يرد على أىل اجلابري حفظو اهلل، عبيد  شيخنااليت زعم فيها أف يرد على  وأّلف احلجوري رسالتو
لطف اهلل بالخلق من مجازفات الشيخ عبيد ورميو بالعظائم : )السنة كلهم وعلى منهجهم احلق وىي

 (.أىل السنة أقرب الطوائف إلى الحق: على من قاؿ
 (:ٖٖٔ/ٗ) اج السنة النبويةيف منهشيخ اإلسالـ قاؿ 

وإال حصػػل يف واالعتػػداؿ  واالسػػتقامة، ن أىػػل احلػػق، وكػػاف مػػاسػػتقاـ قولػػو فمػػن سػػلك سػػبيل أىػػل السػػنة)
 . (كحاؿ ىؤالء الضالؿ وتناقض وكذب جهل

 ( : ٜٛ٘/ٙ)يف رلموع الفتاوى  -رٛتو اهلل–وقاؿ شيخ اإلسالـ 
دلا ذكر أىل احلديث وأئمػتهم وأىػل الكػالـ وأئمػتهم وأبو زلمد بن قتيبة يف أوؿ كتاب سلتلف احلديث ) 
واذلم وأفعػػاذلم ٔتػػا يبػػُت لكػػل ، ووصػػف أئمػػة ىػػؤالء وأقػػووصػػف أقػػواذلم وأعمػػاذلم، ى بػػذكر أئمػػة ىػػؤالءقّفػػ

 .(أف أىل احلديث ىم أىل احلق واذلدى وأف غَتىم أوىل بالضالؿ واجلهل واحلشو والباطل: أحد
شيخنا  قالوقد وال حاجة لإلطالة يف ىذه ادلسألة وتقرير بطالف قوؿ احلجوري فيها، وأكتفي ٔتا : قلت
 : لعالمة الفوزاف حفظو اهللوأضيف إليو فتوى ا ،وىو منشور اجلابري عبيد

 :التايل السؤاؿ -حفظو اهلل-العالمة صاحل الفوزاف  الشيخسئل 

إهنم أقرب الطوائف إىل : سنةأىل ال يصح أف يقاؿ عنىل  :فضيلة الشيخ وفقكم اهلل: قوؿ السائلي
 ؟احلق

 األقرب ىذا الذي ىم أىل احلق ىم الذين على احلق: يقاؿ أقرب: يقاؿ ىم أىل احلق، ما: اجلواب

احلمد ضالؿ فهم أىل  أما أىل السنة ما عندىم وهللب أقر : من الضالؿ، يقاؿ يءعنده ضالؿ وال ش
 .أخصر ادلختصراتمن درس كتاب      ىػػ.احلق أ

 .زاف وقوذلما ما ال يعتقدافالشيخ صاحل الفو شيخ اإلسالـ و فظهر أف احلجوري كذب على 
 .وسيأٌب يف األصل األخَت كذبات ىذا الرجل وبًته لكالـ أىل العلم
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 :وسئل فضيلة الشيخ العالمة زيد ادلدخلي حفظو اهلل
ىػل  (الطوائػف إلػى الحػق أىػل السػنة أقػرب) :أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل ما رأيكم يف ىذه ادلقولػة

 ىي صحيحة أـ باطلة ؟
ىم أىل احلق لكنهم ليسوا معصومُت من الوقػوع يف اخلطػأ  ال ليست صحيحة أىل السنة: أجاب الشيخ

سبيل ادلؤمنُت وصاحب السنة إذا أخطأ رجع إىل احلق وترؾ اخلطأ واستغفر  وادلخالفة اليت ال ٗترجهم عن
 مة فهي للرسل الكراـ واألنبياء العظاـ ليست ألحد من بعدىم فالعبارة ليست صػحيحةالعص لذنبو وأما

وال يقعػػوف يف  ال ؼلطئػػوف أهنػػموال يلػػـز مػػن ىػػذا  ،أىػػل السػػنة ال يقػػاؿ أقػػرب يقػػاؿ أىػػل احلػػق وأىػػل السػػنة
 .ادلخالفة سواء جهال أو عمدا وال ؼلرجهم ذلك عن كوهنم أىل السنة

 :كما بصوتو -حفظو اهلل-عبداهلل البخاري وقاؿ شيخنا 
ىذا   [أىل السنة أقرب الطوائف إىل احلق] :عبارة مثل ىذه اليت وصلت من األخ ػلِت ، مسعتها أنا)    

 .(كالـ يف غاية من البطالف ظاىر البطالف
وكلهم حفظهم اهلل أيدوا  يعًا المدخلي وشيخنا محمدًا المدخليوقد سألت شيخنا العالمة رب

 .في إبطاؿ ىذه المقولة اً يخنا عبيدش
 :(ٖٕ)يف رياض اجلنة  -رٛتو اهلل–ن ىادي الوادعي احملدث مقبل بيقوؿ الشيخ و      

إف : ، وقػد قػاؿ غػَت واحػد مػن أىػل العلػمق عليو ىذه الصػفات ىػم أىػل احلػديثوأقرب الناس شلن تنطب)
صػلى اهلل ادلراد ٔتا أخرجو البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث معاوية وادلغَتة بػن شػعبة عػن النػيب 

رىم مػن خػالفهم حػىت يػأٌب ال تزاؿ طائفة من ىذه األمة قائمة على أمر اهلل ال يض: "عليو وعلى آلو سلم
نهػػػم ال يتعصػػػبوف ألي إف المػػػراد بهػػػم أىػػػل الحػػػديث أل: قػػػاؿ غػػػَت واحػػػد مػػػن أىػػػل العلػػػم". أمػػػر اهلل

مذىب، وإنما يتعصػبوف للحػق، وال ينبغػي أف يقصػر علػى المحػدثين فالرجػل الصػالح المتبػع للحػق 
 .(أىل الحديث يدخلوف دخواًل أولياً  أفدثاً إال حمن الفرقة الناجية وإف لم يكن م

الفرقػة الناجيػػة،  نيف أف الرجػل الصػاحل ادلتبػع للحػق مػ -رٛتػػو اهلل-فهػذا صػريح كػالـ الشػيخ مقبػل : قلػت
 !وليس أقرب

واحلجػػوري بػػًت ىػػذا الكػػالـ بػػًتاً قبيحػػاً حػػىت يوافػػق مبتغػػاه، حيػػث نقػػل كػػالـ الشػػيخ مقبػػل نفسػػو يف رده 
 :اآلٌبالكالـ وبًت ...( لطف اهلل باخللق)

إف المراد بما أخرجو البخػاري ومسػلم فػي صػحيحيهما مػن : وقد قاؿ غير واحد من أىل العلم)...
ال تػزاؿ طائفػة مػن ىػذه : "المغيرة بن شعبة عن النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو سلمحديث معاوية و 

: قاؿ غير واحد من أىػل العلػم". األمة قائمة على أمر اهلل ال يضرىم من خالفهم حتى يأتي أمر اهلل
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إف المراد بهم أىل الحػديث ألنهػم ال يتعصػبوف ألي مػذىب، وإنمػا يتعصػبوف للحػق، وال ينبغػي أف 
 أفدثاً إال حػعلى المحدثين فالرجػل الصػالح المتبػع للحػق مػن الفرقػة الناجيػة وإف لػم يكػن ميقصر 

 (.أىل الحديث يدخلوف دخواًل أولياً 
أف الرجػل الصػاحل ادلتبػع للحػق مػن الفرقػة  :وفيػو بًت ىػذا الكػالـ الصػريح الواضػح فهل يستجيز مسلم أف ي

    . الناجية وإف مل يكن زلدثاً، فكيف بأىل احلديث الذي ال يتعصبوف ألي مذىب
مشايخ اليمن األفاضل من مشايخ أىل السنة، وكاف من قوؿ أحد  ويف حج ىذا العاـ التقينا بعضَ 

 : الفضالء أف قاؿ يل
لقاؿ الشيخ ( أىل السنة أقرب الطوائف إىل احلق)ذلذه العبارة ىو القائل لو كاف الشيخ عبد الرٛتن ) 

 !على احلق يسل احلمد هلل الذي أظهر حزبيتو على لسانو، فها ىو يقر وبلسانو أنو: اعواحلجوري وأتب
 ( .فصاروا ينتصروف ذلذه ادلقالة اخلاطئة الشيخ احلجوري صار األمر عكسياً  اولكن دلا قاذل

 :يقوؿ( ٔٗ/٘)للحجوري  (الكنز الثمُت)كتاب ويف  
 من أىل السنة، وال ٚتاعة التبليغ من أىل السنة، -كذا-فنحن ال نسلم على أف اإلخواف ادلسلموف )

 ....(وىم أقرب من بعض الفرؽ
 !فاحلجوري غلعل اإلخواف ادلسلمُت والتبليغ أقرب من بعض الفرؽ مع اعًتافو بضالذلم: قلت

 :( لطف اهلل باخللق)وقاؿ احلجوري يف رده ادلوسـو بػ 
ففيها المشاركة وزيادة كما ىو معروؼ  أفعل تفضيل وأفعل التفضيل يقتضي( أقرب)ولكن كلمة )

وكاف هلل لو من السنة ما ليس ألولئك أف أىل السنة أفضل من تلك الفرؽ الضالة لما وفقهم ا
( 8)أية ( أقرب للتقوىاعدلوا ىو : )يسعك أف تقوؿ بما قالو اإلماـ ابن كثير عند قوؿ اهلل تعالى

من باب استعماؿ أفعل التفضيل في ( ىو أقرب للتقوى: )وقولو :من سورة المائدة قاؿ رحمو اهلل
نة يومئذ خير أصحاب الج)    المحل الذي ليس في الجانب اآلخر منو شيء كما في قولو تعالى 

 ؿ اهلل رسوؿ اهللوكقوؿ بعض الصحابيات لعمر أنت أفظ وأغلظ من رسو ( مستقرا وأحسن مقيال
 انتهى كالمو  [.فق عليووالحديث مت]صلى اهلل عليو وسلم 

ْتسب ما يشتهيو وػللو لو، وليس ٍبَّ ميزاف يضبطو، فليس لنا ( أقرب)فاحلجوري يستخدـ كلمة : قلت
: إال أف نرفع شكوانا إىل اهلل تعاىل، ونلجأ إليو صابرين على األذى زلتسبُت قائلُتمع ىذا الصنف 

ـٌ )     . (اْلَجاِىِلينَ  نَػْبَتِغي اَل  َعَلْيُكمْ  َساَل
 :األصل الثامن

 .لمشركين دعوا إلى توحيد الربوبيةزعمو أف إبليس وفرعوف وا -
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... نعم توحيد الربوبية قد دعا إليو فرعوف ): قاؿ[ تبُت الكذب وادلُت]قاؿ احلجوري يف شريطو     
وقالو جميع أىل السنة إف توحيد الربوبية دعا ،المجيدوقد قاؿ ىذا صاحب فتح ... والمشركوف 

 .(األدلة على ذلك كثيرة أنهم كانوا يدعوف إلى توحيد الربوبية، إليو المشركوف ما كانوا يجهلونو
 . فمجرد حكاية ىذا الكالـ تكفي يف إسقاطو .ال تعليق عندي على ىذا: أقوؿ     

َتوف على طريقة الشيطاف وفرعوف وىاماف وأيب بن خلف، وري وأتباعو غلعلوف أىل العلم يسجحلفا     
، بل ونافح احلجوري (ٔٛ)ص ( اخليانة الدعوية)كما يف كتاب ! وعبداهلل ابن سلوؿ وكثَت من الكهاف

أشد النفاح عن ىذا الكالـ اخلبيث وانتصر لو كما بصوتو، وفرغ ادلادة الصوتية صاحب الكتاب وأدرجها 
 (.اخليانة)اجلديدة لكتابو يف مقدمتو  -زلتجاً هبا-

السلفيُت بأهنم على  فعجباً ذلذا ادلتخبط الذي غلعل فرعوف من دعاة التوحيد، ويف ادلقابل ػلكم على    
 !وكثَت من الكهافطريقة فرعوف، وادلنافقُت، 

 : األصل التاسع 
 .القوؿ بحمل المجمل على المفصل  -

!" طلبة العلم والزائرين األجوبة على أسئلة يف! الكنز الثمُت"ؿ احلجوري كما يف كتابو قا  
(ٗ/ٗٙٔ): 
 ؟العالم المجمل على كالمو المفصل ىل يحمل كالـ: السؤاؿ )

وحصل منو كالـ في بعض ، ذلك العالم السنة والمنافحة عنهاإف كاف األصل في : اإلجابة
الصريح يوجو ويخالف معتقده الصحيح الذي قالو فإف ىذا الكالـ ، المواطن يخالف ما يعتقده

وإف  : ننا نظن فيو الخير ونعرفو بالخير، فإف كاف حيًا يناقش ليوضح قولو؛ ألإلى معتقده الصحيح
 ( .كاف ميتاً يصير إلى ما علم من أصوؿ معتقده والحمد هلل

 تنبيو أيب"يف ويكفينا منو قولو  -حفظو اهلل–ادلدخليربيع  نا العالمةشيخويكفينا يف ىذا ما كتبو 
 :(ٖٗ)كما يف اجملموع ..." احلسن

 وقد المفصل، على المجمل يحمل يقاؿ وال أخطأت، لو يقاؿ الفعاؿ أو بالمقاؿ يخطئ من)
 وقد تعزيرًا، يكوف وقد قتاًل، يكوف وقد جلدًا، يكوف فقد مقالتو، وضرر خطورة حسب على يعاقب
 -إلخ... المفصل على المجمل حمل- المنهج بهذا أخذنا ولو .تبديعاً  يكوف وقد تكفيرًا، يكوف
 ( ..المفاسد ودرئ المصالح رعاية على قائم اهلل ودين العباد، حقوؽ وضاعت اهلل دين لضاع

 :األصل العاشر
 :متأسياً بالحداد عدـ تفريقو بين المبتدع الداعية لبدعتو وغير الداعية -
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وتقسيم مبتدعة دعاة ومبتدعة غير دعاة باطل وإف وجد في الكتب ): كما بصوتواحلجوري  قاؿ 
وتوالى عليو المقسموف ألنك إف لم تره داعيًا في أقوالو فهو داعية بفعلو على البدعة والناس 

والدعوة بالقوؿ والفعل وليس بالفعل فقط والنبي صلى اهلل عليو ، ينظروف اغترت العامة بفعلو ذلك
فعلَّم الناس بأقوالو وأفعالو وقلَّ أف تجد ، لتأتموا بي ولتعلموا صالتي: وقاؿوسلم صلى على المنبر 

فهذا التقسيم باطل ما عليو دليل ، داعية مبتدعًا ال يدعو بلسانو إلى بدعتو فإنو يدعو إليها بفعلو
 (.ما عليو دليل وما ُعرؼ

 !يبلغ رليليداً  وزعم احلجوري أنو قادر على رد ىذا التقسيم يف رد  
 (: ٕ٘ٓ/ٕٛ)قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو اهلل يف اجملموع 

 يصلى وال، شهادهتم تقبل ال البدع إىل الدعاة فإ :واألئمة السلف من قاؿ من قوؿ حقيقة وىذا)
 الداعية بين يفرقوف ولهذا ينتهوا حىت ذلم عقوبة فهذه. يناكحوف وال، العلم عنهم يؤخذ وال، خلفهم
   ( .الكاًب ٓتالؼ العقوبة فاستحق ادلنكرات اظهر الداعية ألف الداعية وغير

 :(ٖ٘)ص  (اجملموع الواضح يف رد منهج وأصوؿ فاحل)يف قاؿ شيخنا العالمة ربيع و 
فحذروا : بل فرقوا بين الداعية وغير الداعيةاإلحلاؽ بادلبتدع ليس على إطالقو عند السلف وأئمتهم، )

عنو، بل إذا ٘تادى يف العناد والدعوة إىل بدعتو قد ػلكموف بقتلو ؛  من الداعية ومن رلالستو وأخذ العلم
فقد  وأما غَت الداعية من الصادقُت ادلأمونُت،. ربُت هلل ورسولوألنو عندىم أضر من قطاع الطريق احملا
 (.وحذراً من أف يضيع شيء منها أخذوا منهم العلم حفاظاً على الشريعة ،

عليو أف يثبت اخلالؼ، واحلجوري يرمي قوؿ وال خالؼ بُت السلف يف ىذا، ومن ينكر ىذا : قلت
 .السلف بالبطالف، نعوذ باهلل من اخلذالف

 .وألفت نظر القراء إىل أف احلجوري ؼللط خلطاً عجيباً يف ضابط البدعة
كما يف    من غَت تفصيلفعلها و  اليت ال غلوزفهو يقرر أف لفظ اإلحداث ال يدؿ إال على البدعة ادلذمومة 

  (.ٕٕٗ)كتابو اجلمعة 
من  وىذا! إىل أمور دنيوية ليس ذلا عالقة بالعبادات فيجعلها زلدثات يف الديناحلجوري ٍب يأٌب 
 .عجائبو

 :(ٙٗ)للسيوطي ص "  بأصوؿ التهاينوصوؿ األماين"في ٖتقيق احلجوري لكتاب ف
صلى اهلل عليو -فقد تزوج النيب  !محدثواحلق أف النثار على ىذه الكيفية ادلعلومة اآلف عند الناس )

وكذا أصحابو ومن تبعهم بإحساف إىل  !قل أنو نثر عند عقد واحدة منهنعدداً من النساء ومل ين -وسلم
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وىذا  -رٛتهم اهلل-يث احلدحفاظ ت يف النثار دليل كما جـز بذلك ، وقد رأيت أنو مل يثب !يومنا ىذا
 ( .القدر يكفي عندي يف بياف ىذه ادلسألة

أمساه ( البيوع واألقضية)ٖتت كتاب ( ٖ٘ٓ/ٙ( )ادلصنف)قد عقد احلافظ ابن أيب شيبة بابًا يف : أقوؿ
بو بأسًا كاحلسن اآلثار منهم أجازه مطلقًا ومل ير وذكر ٖتتو ٚتلة من ( يف نثر اجلوز والسكر يف العرس)

مشتهرة معروفة  -أعٍت النثر يف العرس–، ومنهم من كره كعكرمة، شلا يدؿ على أف ىذه ادلسألة والشعيب
 .عندىم

 :(ٕ٘)ص " يف ىدي البشَت النذيرادلفهـو الصحيح للتيسَت "قاؿ احلجوري يف كتابو و
اخًتعوا لو  ، وعند ادلسلمُتيسمونو عند الغربيُت زواج فرند باللغة األعجمية واهلل ادلستعاف ىذا الزواج)

وىو أف اإلنساف شلكن أف يعقد على امرأة بغَت بيت وال إعالف  -زعموا–" زواج التيسَت"امسًا يسمونو 
وىذا ، الزواج، إظلا اللهم رلرد العقد ، وال شيئًا من أموررعاية، وال كبَت عشرة، وال تربية أبناء نكاح وال

 (.في دين اهلل تعالى الزواج محدث
 :عشر األصل الحادي

 :ة تأسياً بالروافض أعداء الصحابةمثالب الصحابذكر الحجوري  -

 .مع زعمو أف بعض الصحابة شاركوا في قتل عثماف رضي اهلل عنو -

 (:ٖٖٓ)ص كما في كتابو الجمعة ! ضاللة وزعمو أف آذاف عثماف الثاني بدعة -
 : ٖ٘ٓص ( أحكاـ اجلمعة)قاؿ احلجوري يف 

الخطأ ومعركة الجمل وصفين وترامي  وذلك لعدـ عصمتهم عن الوقوع في: قلت)
أصحاب قباء بالحجارة، ومخاصمة الزبير لبعض األنصار في ساقية أرض، وقصة شريك بن 

نية، وقصة حمار الذي كاف يشرب الخمر وأمر رسوؿ ؿ بن أمية، وقصة الجهسحماء مع زوجة ىال
ر بين يدي رسوؿ اهلل إنو يحب اهلل ورسولو، وقصة اختالؼ عمر مع أبي بك: اهلل بضربو ثم قاؿ

يا رسوؿ أّمر فالنًا لرجٍل منهم واآلخر يقوؿ أّمر فالنا، وحادثة : حين قدـ وفد بني تميم ىذا يقوؿ
اإلفك بما فيها من االختالؼ والمساببة فيما بينهم حتى سكت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

وفي أسفلو أو وسطو بلل، عن الكالـ وجعل يسكتهم ويهدئهم، وبيع ذلك الرجل لبعض الطعاـ 
يا : واختالؼ بعض المهاجرين مع بعض األنصار حتى كسعو وتداعى الفريقاف فقاؿ المهاجري

أبدعوى الجاىلية وأنا : "فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم، يا لألنصار: وقاؿ األنصاري، للمهاجرين
المؤمنين عثماف رضي اهلل ومشاركة بعض الصحابة في قتل أمير ، "بين أظهركم دعوىا إنها منتنة
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فغضب رسوؿ . ال إلو إال اهلل فقتلو بعد ما قالها: ، وقتل أسامة بن زيد لرجل كاف مشركا ثم قاؿعنو
يا رسوؿ اهلل كاف : فقاؿ" و بعد ما قاؿ ال إلو إال اهللتأقتل: "اهلل صلى اهلل عليو وسلم عليو وقاؿ

وقتل الصحابة لِحسل والد حذيفة بن اليماف في المعركة خطأ " عن قلبو فتشت: "قاؿ، متعوذا
 ..(..وفتوى أبي موسى في ميراث األخت والبنت وبنت االبن خطأ

 نبغض)أف يف الصحابة  منهج أىل السنةفإف ىل البدع وليست طريقة أىل السنة، ىذه طريقة أ :قلت
 السابقُت، من السلف علماء)فإذا كاف العلماء  (بخير إال نذكرىم وال يذكرىم اخلَت وبغَت يبغضهم من

 ذكرىم ومن باجلميل، إال يذكروف ال  -والنظر الفقو لػوأى واألثر، اخلَت أىل- التابعُت من بعدىم ومن
 .(السبيل غَت على فهو بسوء

 (.وطغياف ونفاؽ كفر وبغضهم وإحساف، وإؽلاف دين حبهم)الذين  فكيف بالصحابة رضي اهلل عنهم
فهل تاب من ىذا اخلطأ الفاحش، نسأؿ ! واحلجوري حذؼ ىذه العبارة يف الطبعة الثانية من غَت إشارة

 .اهلل ذلك، لكن أين البياف وطبعتو األوىل قد انتشرت يف األسواؽ وادلكتبات
 سنة سن فعثماف ىذا وعلى ،األـ البدعة عليو أطلق حيث عثماف ذافأ على جناه ما احلجوري تعدي ومن

 (:٘ٔٗ) ص اجلمعة كتابو يف احلجوري ؿقا احلجوري، عند سيئة
 .(...ذكرىا سيأٌب ىذه غَت بنيات وذلا األوؿ األذاف بدعة األـ، تلك من ولدت إظلا البدعة وىذه :قلت)

 (:ٕٔٗ)ووصف أذاف عثماف بالضالؿ وادلنكر حيث قاؿ يف كتابو اجلمعة 
مػػػػن فعػػػػل اخلػػػػَت ألهنػػػػا تػػػػذكر النػػػػاس  -بدعػػػػة األذاف األوؿ يػػػػـو اجلمعػػػػة–إف ىػػػػذه البدعػػػػة : وقػػػػد يقػػػػاؿ)

كػل بدعػة : "يقػوؿ -صلى اهلل عليو وسلم-النيب ! ومىت جاء من البدع خَت؟: قلت. باالستعداد للجمعة
علػػى أف  أي صػػاحبها مسػتحق بفعلهػا النػار علػػى حسػب تفاوهتػا، والػدليل" ضػاللة، وكػل ضػاللة يف النػار

ىو التسبيح قبل رلػيء اإلمػاـ بصػوت : ىذا األذاف ليس من فعل اخلَت، وكذلك ما يسمى باألوىل والثانية
والصػالة والسػالـ علػى : سبحاف اهلل واحلمد هلل وال إلػو إال اهلل، واهلل أكػب، أو بقػوؿ: مرتفع وملحن يقوؿ

فإف ذلك كلو منكر وضالؿ، وليس ، رسوؿ اهلل أو غَت ذلك من األلفاظ ادلخًتعة حسب عادة كل بلد
 (من الخير في قليل وال كثير، ولو كاف خيراً لدلنا عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 أو ظاىراً  فيهم القوؿ ِسنػلُ  مل أوهبم،  الظن ػُلِسن مل أو الصحابة بعض على شيء نفسو يف كاف منف
 .اإلساءة من فيو ما بقدر النفاؽ من عليو َشىؼلُ  فإنو ،باطناً 

 ، ومل ينكر"إصالح اجملتمع"يف كتابو  على األقرع بن حابس -غفر اهلل لو-البيحاين الشيخ  وقد أخطأ
 :قاؿ البيحاينف، (ٗٗ٘)ص " اللمع"احلجوري يف ٖتقيقو 

 (!رجل غليظ الطبع، قاسي القلباألقرع بن حابس )



 25 

فقدامة  -رضي اهلل عنهم-ٕتاه الصحابة  اً خاص اً ومل ينبس ببنت شفو صاحب اللمع؛ وكأف لو منهج
ع وقاسي اجلناف، ػواألقرع غليظ الطبقاؿ ببدعة اإلرجاء، وعثماف قاؿ ببدعة اآلذاف، عند احلجوري 

   !أهنم شاركوا يف قتل عثمافومُت، بدليل لئك ليسوا ٔتعصو وأ
  :عشر األصل الثاني

 .لومنهجاً  في شخص الحجوري والذي رضي بوالغلو  -
، فالغلو ال يأٌب إال اجلراح، بل وأهنكت ة اليت كانت سبباً يف ٘تزيق اجلمعالغلو من ادلسائل العظيممسألة  

نهج الذي إف العاقل ليدرؾ حق اإلدراؾ أف ادلبالشر والفساد العظيم الذي ػلرؽ األخضر واليابس، و 
السنة، فهو يرد على  طريقة رديئة سلالفة دلنهج أىلو ، منهج غاؿٍ  يف النقد ػلِت احلجوري يسَت عليو

أسئلة )يف شريط قاؿ احلجوري  ،العلماء بأسلوب أىوج، ويف ادلقابل يظن أنو منهم وما ىو منهم
 :(أصحاب حلج

عربجي ، وإيش أنا ىنا، والعلماء ما قالوا، والعلماء ما قالوا ،ء غوغاء أنا أعتبرىم غوغاء فعالً ىؤال)
 .(ىنا عربجي أمامك وإال كيف أنا، العلماء ما قالوا وما تكلموا! وإال كيف

 :ىو زلزف ىذا األسلوب شلن قاؿ فيو أتباعو وزلبوه كمْ :قلت 
 خفاءبال واهلل ليس بذا ****  إماماً   مػصيرك رأيت اهلل 

 إزاء ليس يعدلو  م ػعظي**** ألمر  فسر فإف اهلل ىيأكم
 اءػيش يفعل ما فإف اهلل **** ٍز ػشامة بجبين ع ستصبح 

 :واحلجوري يسمع كما بالصوتقاؿ الشاعر و 
 وتعصبكم وتألبكم أعلى إخواني أـ حسني

 . اـ الثقلين اليمنيػوإمأـ يا قـو على عالمنا 
 .جيد عتاب جيد ينتبهوف ينتبهوف:  فقاؿ احلجوري معلقاً 

 :بلفظوبتقدًن احلجوري لكنو ( ٜٔٔ-ٛٔٔ)ص ( اخليانة الدعوية)يف كتاب  ىذا الغلو ٍب طبع
 وإماـ الثقلين اليمني*** عالمنا طعنك ىذا في 

 (:ٜٓٔ)وقاؿ الشاعر كما يف الكتاب نفسو ص 
 .ولصار آيات الكتاب الباقي*** لو ذوبوه لذاب لحمو سنة 

 (:ٕٔٔ)ص  الشاعر نفسو ذلذا البيت يقوؿ يف خا٘تة غلوهواألعجب أف 
 القطع لألعنػاؽيقوؿ ىذا  و ***قصيدٌب فلرٔتا عذؿ العذوؿ 

 يف أعماقي كدمي وسلي حلَّ *** فحيب شيخنا ياعاذيل دعٍت 
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صنيعكم ىذا قطع إف بل ، قدؽلا بالغلوأتباعو  وفعنق ػلِت قد قطع! ليس ىذا قطعًا لألعناؽ: أقوؿ
 !للدين

واحلمد هلل فقد بلغنا أف بعض الشعراء تابوا من ىذا الكالـ القبيح ادلنكر والذي قيل على رأس 
وذلذا أنا أثبت ىذا السوء إلقرار احلجوري وعدـ إنكاره على ! ةاحلجوري، لكن مل نسمع للحجوري توب

 .الشاعر، بل ورضي بو والعياذ باهلل، فهل من توبة
 :الشاعر كما بالصوت والحجوري يسمع من غير نكيروقاؿ 

 وتوثب  جاعةً ػمن العلي ش و**** الرسوؿ سماحًة  الماحي ولو من

 من الحديد وأصلبعـز أشد **** محمد  موت  ة بعد ػومن الخليف
 حببػعند من يت العدو و  عند**** وتو ػص ىيبة   الفاروؽ  نػملو  و

 ثوب الجود دوماً يسحب وقفاه ****نفسو  ةسخاو   من ابن عفاف و

 األعذب يدنا أبو موسى الزبيػقل**** صالتو  القرآف عند  ىتل  إذا و

 جندب    الدنية  ند ػع   لكنو**** الحروب مجالٌد   ندػالد عػو خػى

 مركب  زمانو في الصالحات و**** حفظ حديثو   يػن الدوسػم  ولو

 تبػتك   األنامل يفتي و  فيوػتل**** مو ػعل باس غزارة ػابن ع  من و
 أرحب كالفالة و رحيب  دٌر ػص**** ومن المعاوية ابن صخر حلمو 

 بػللمهيمن يغض الفضاء و  ضاؽ**** محاـر  كت لديو ػإذا انته إال 

 مجرب ك وػمحن ات ػفي الحادث**** جل دىاءه  اصػولو من ابن الع

 يتذبذب  ال   ودػكالط  ثباتو و  **** الءه ػب بره وػبل صػحن  من ابن و

 ينقب  لـوػالع بعد   المدى  طوؿ**** ذكاءه   افعيػالش اإلماـ   نػم و

 يتعب و يكل   ال  بواطلػال  ضد**** مية العظيم جهاده ػمن ابن تي و

 بدتأ و رة ػفك  زبا  ابن من  و**** ي صالبٌة ػالوادع  اـػاإلم ن ػم و

 يدأب ريعة ػالش  في نشر للكتب **** ر تصنيفوػدث ناصػمن المح و

 بػينص و  يمل   درس الػي  يبقى**** فقهو   يميػمن العثيمين التم و

 تصعب مثلي تغيب و ى ػعل كال **** طع إحصائها ػفضائل لم أست و
أف  دلدح، أو من ابتلي ٔترض نفسي فاستحقْتب الثناء وا ال يرضى هبذا الغلو إال من كاف مريضاً : قلت

هم حسناً، ٍب كيف السبيل إىل توبة أناس يروف سوء عمل ،يُزج بو يف مستشفى األمراض العقلية والنفسية
، ٍب عندىم ألف فيو ذبًا عن إماـ الثقلُت اليمٍت الذي استحق ىذه الفضائل !فهذا عندىم من اجلهاد
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مثل ىذا الشاعر صارت  ، فلكثرهتا علىماـ اليمٍت عجز الشاعر عن حصر فضائل ىذا اإلإىل انظر 
  .تغيب وتصعب

 :كما بالصوت  وقاؿ الشاعر
 تفاءػاح  بكم  بو  ىبدػل**** افعي لقاء وٍد بكم ػفلو للش

 راءػع المػنقطلقدمكم وال**** حيى بن قطاف رآكم لو ي و
 اءػبكم ما شك أنكم الوع**** اءػلق الخطيب لو   ولو أف

 الءػحق ب  بأحمد  افػى و**** بزىٍد   دنا  رآؾٌر ػلو ِبش و
 اءػيحيى الضي لقالوا أنت يا**** علم   ولو أحيا اإللو رجاؿ

 :أحد الشعراءوقاؿ 
 .الفاقػرة    للمبطلين ضربػاتو ***** فالشػيخ يػحيى كالحسػاـ مهند

 .و كل القلوب الطاىػرة ػوتحب***** بفهػمو  و بعلػمو  األنػاـ   وثػق
 !، فمىت قد وثق األناـ بعلمك وبفهمكشب حليتك يف العلمعُد يا ػلِت مل تُ بَ : قلت 

من كالـ  من ىذه الضرباتهي منشورة مسموعة وخذ أيها القارئ بعض النماذج فوأما ضرباتك الفاقرة 
 : احلجوري

بالوعة، براز،  ،لوطة، مخانيث، رواجاهيابولوا عليو، كلب السوؽ، حمير السوؽ، ياحراجاه، )     
رقيق ، مثل حمير القات، ينوالراقص اتصاقالمصمصة، خرج من بين الرَّ اإلسالمي إلى داعية ال

ارـِ بو في ، أصنج الكالب، قوَّاؿ الزور يقوؿ الرفث، بابالوعة، وجهُو مثل العجوز الكاىنة، الدراىم
، يا أيها البغل، خفافيش، بليد، يا أوغاد، يا أيها العجل ،البالوعة، حزبي نذؿ ليس حزبي بس

دماغو  ،الخائن، تأصيالتو مثل بعر المعزة،  الفاجر،  عور، دجاؿ دجاؿالكلب المس، الساقط
فالف منديل من مناديل ، خائن مجازؼ مهوِّف دجاؿ مخادع كاذبٌ فالف  ، أردى من سلحة الديك

 (.فالف يتمخط فيو
     .اليت مل نسمع هبا إال من أمثاؿ ػلِت احلجوري...جرا من قاموس الضربات الفاقرة وىلم
 :احلجوري وقاؿ الشاعر يف ػلِت     

 .تبقى أماـ الشيخ يحيى صاغػرة *****مهما جمػوع المبطلين تعػاظمت
 :-رضي اهلل عنو-وقد قاؿ أحد الروافض وىو يغلو يف علي      

 .إنس والجن في وغى أفناىػا*****   ورأت قسوراً لو اعترضتو الػ 
 !فاجلموع كلها تبقى صاغرة أماـ ػلِت، والسيما وىو إماـ الثقلُت! فما الفرؽ بُت الغلوين
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من أين جاء ىذا : ءؿثناًء ُمليئا بالغلو؛ فلي أف أتساعتم احلجوري مدحًا و يا أتباع احلجوري لقد أشب
فمن بعث  -رٛتو اهلل–الغلو اإلبليسي الذي كانت ناره خامدة يف زمن الشيخ احملدث مقبل الوادعي 

 !ىذا الشر الذي استفحل خطره من جديد؟ إهنا من إصلازات احلجوري ويف عصره الذىيب
اهلل عليو وسلم قد رىب أصحابو على تصحيح العقيدة، والذب عن ٛتى التوحيد، لقد كاف النيب صلى 

تؤدي إىل رفع ادلخلوؽ فوؽ  ودعا إىل إخالص العبودية هلل تعاىل، وعدـ اإلشراؾ بو، وقطع كل ذريعة قد
 .قدره

 :االستغاثة باحلجوري من أحد الشعراء كما بصوتو، قاؿ الشاعر إليكم أيها القراءو 
 منادياً إال و استغث  إلى الحػج *** مسػافراً   ركب  يحيىولما رأيت 

 باكياً  أكفكف دمعي من فراقك***  فإني من الجوى شيخ أدركنيأيا 
 .. وأردت .. عر قصدتافهل ىذه ىي أشعار أىل السنة؟ وال ينفع قوؿ الش: قلت

أال يعذر احلجوري جلهلو، فلعل الرجل ال يدرؾ ىذه األخطاء والزالت والغلو يف ىذه : ولعل قائاًل يقوؿ
خطأ عقدي  وذكر بيتًا للبوصَتي في -رٛتو اهلل–األشعار اليت تقاؿ على رأسو؟ والسيما أف البيحاين 

فعجز احلجوري عن !! يو وسلمخطَت وىو أف ٚتيع األنبياء قد نالوا والتمسوا من نبينا زلمد صلى اهلل عل
 (:ٜٕ)ص ( إصالح اجملتمع مع اللمع)والبيت ىو قوؿ البوصَتي كما يف (! اللمع)التعليق عليو يف 

 غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم***وكلهم من رسوؿ اهلل ملتمس           
عليو التوبة مع شكر  ىذا ليس شلتنعاً، ولكن ما ىو الواجب على اجلاىل إذا ُعّلم؟ أليس غلب: أقوؿ

  الناصح لو؟    
 :عشر األصل الثالث

 .لو كاف عالماً الغلو في الحكم على المخالف و  -
البدع يف الطعن يف علماء أجالء وطلبة علم فضالء، فصارت  أىلَ و لقد شارؾ احلجوري وأتباعُ 

يف والسب بعض ادلواقع اخللفية تنقل ىذا الطعن يف أىل السنة فرحًا وسرورًا منهم هبذا الطعن والشتم 
 .ائنا ومشاؼلناعلم

 :-حفظو اهلل–يف شيخنا عبيد كما بصوتو –قاؿ ػلِت احلجوري 
 اد الدين وبقي علىػذا ضإف يمرؽ من الدين أواهلل يخشى عليو من الزندقة يخشى عليو من )

القـو  يهدي زاغ اهلل قلوبهم واهلل الأفلما زاغوا ):ىذا الكذب ليس ببعيد لقوؿ اهلل عز وجل
 (.الفاسقين

 ؟و هبذاأذلذا احلد بلغ األمر باحلجوري أف يرمي سلالفي: وقد يقوؿ قائل
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احلجوري يعتقد أف من تكلم فيو وصادمو فمآلو إىل اخلزي يف الدنيا السبب يف ذلك أف : أقوؿ
 !واآلخرة

  :(توجيهات ونصائح)كما يف شريط قاؿ احلجوري  
صحيح ، َمْن يريد أف يصادـ ىذا الدار، يا ىوؿ مصيبتو أنا أقوؿ بصراحة يا ىوؿ مصيبتو)

 (.يخزيو اهلل في الدنيا واآلخرة
 !، فاحلجوري ىي، وىي ىواحلجوري والداروال فرؽ بُت 

 . وىذا واهلل فيو تأٍؿ على اهلل تعالى وافتيات عظيم
 : (أسئلة أصحاب اخليصة)قاؿ احلجوري يف 

  (.التحذير منا تحذيٌر من دماج)
 :(الشعرية! ادللحمة)كما يف قاؿ الشاعر  و 

 راُمناػوإف قلتما في الشيخ يحيى مُ 
 ياػى يا ػيُن ىػاألم يحيى و فدماُج 

سنُت عند غَته حيث  ظنو أف الدراسة لسنة واحدة عنده يف دماج تعدؿ عشر :بل ومن غلو احلجوري
 (:ٕ٘ٗ/٘)كما يف الكنز الثمُت قاؿ  

 ، فإنها تعدؿ عشرَ مجتهدًا سنةً  -(يعني في دماج عند الحجوري)–ولهذا تجد َمْن يمكث ىنا )
 !(.سنين في غير ىذا المكاف

علم، وطالب الدراسات يف العامل جوري يتباكى على ىذه األمة من مشايخ، وطلبة لعل احلوذلذا      
وشباهبم وقضوا عقودًا من  أضاعوا سنُت عمرىمأهنم ، كيف ، بل وطالب العلم يف احلرمُتاإلسالمي

ػلِت ىي  اً ؛ والسيما أف دماجسنُت يف عشر ما أخذوه سنةٍ يأخذوف يف مل يرحلوا إىل احلجوري فالزمن 
 !! مُت ىيا ىياواأل

 ":أسئلة أصحاب الديس الشرقية"كما يف   يف الشيخ عبيد أيضاً  وقالمن غلوه ما و 
 ( .الشيطافأخزى اهلل عبيداً كما يخزي )      

التنكيل دلا عند عبيد من )قاؿ الشاعر يف ! دلاذا؟ ألف عبيدًا عندىم ؽلتثل أوامر الشيطاف وينفذىا
 :موقع ػلِت احلجوريوىي يف ( اجملازفات واألباطيل

 .تمتثل وللشيطافمن الفجور *** ىذا يدؿ على ما أنت تحملو 
 !!عبيداً عندىم أخذ دور إبليس وقاـ بدوره الشيخ والسيما أف      

 :كما يف موقع احلجوري( بدأهتا أنت فتحمل عواقبها)قاؿ الشاعر كما يف 
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 ورُ بنصحو وعبيٌد جاءه الدَ *** من جنة الرحمن أخرجنا إبليس
 :وال أدري دلاذا يكثروف من ذكر الشيطاف وإبليس قاؿ احلجوري عن شيخنا عبيد

نفخو إبليس ، صحيح فتوى إبليسية شيطانية، ىذه فتوى إبليسية ىذه، إيش من فتوى ىذه)
 (!واهلل ما أراه في عيني شيئا واهلل، أؼٍّ لعبيد الجابري أؼٍّ لو صحيح واهلل

 : لوشيخنا عبيد قو  ىاتو يفومن ترَّ 
عمى البصر أحزبي، مغمور غير معروؼ، سفيو، كالمو مثل فسوة عجوز، أحمق، مخذوؿ، )

 (.، سعيو فاشل، والبصيرة، شاؽ للدعوة السلفية، إنساف فارغ
 : ثانياً الشيخ الوصابي

الشيخ الوصايب كما يف شريط  -والسنةودرسو العلم الذي أحسن إليو -مؤدبو يف احلجوري قاؿ 
 ":الديس الشرقيةأسئلة أصحاب "

بن امن الشيطاف كأنو من تالميذ عبداهلل  -يعني الوصابي–وىكذا التحريش الذي استفاده ) 
 ( .تالميذ الشيخ مقبل سلوؿ ما كأنو من

 :ذا كلو بصوتووى -حفظو اهلل–ومن كالمو يف شيخو ومؤدبو الشيخ الوصايب 
، كثرت قاتلو اهلل، استسمنى ورماً حزبي، مميِّع، مريض، رأس عصابة، فاجر، ، ماكر، مفتوف)

 (. تخليطاتو في اآلونة األخيرة، والشيخ محمد ىو الكذاب
واعتبروه من سائر الحزبيين الفاتنين المفتونين وسائر أيضاً ىؤالء ، احذروه وحذِّروا منو) :وقاؿ

  (.الفجرة الذين معو
 : -حفظو اهلل–وقاؿ عن شيخنا عبداهلل البخاري 

ما بلغ أنو ، ي ىو طالب علم من طالب الشيخ محمد بن ىادي المدخليالشيخ البخار )...
 (.نعم إذا كاف مثال إلى األمور سهلة ولكن ما يصلح ىذا، يُرفع بي إلى البخاري

شيخنا البخاري ليس من تالميذ شيخنا زلمد بن ىادي، لكنها ٗترصات احلجوري : قلت     
 .ىداه اهلل 
 ! مساحتو -صلى اهلل عليو وسلم-خذ من الرسوؿ يا َمْن ُوِصَف بأنو أ: قلت    

كهذا الطعن ادلليء ًا  طعنفهل يعرؼ أىل السنة ، ىذه طريقة الغالة وليست طريقة أىل السنة
 .على مشاؼلنا الكراـ بالظلم والكذب
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وشلا ينبغي لفت النظر إليو أف احلجوري يرمى ٚتلة من ادلشايخ باللصوصية حيث قاؿ يف شريطو 
 (:الشنقيطيةالحزبية )

من عبداهلل مرعي أنا أعتبره لصًا بارؾ اهلل فيكم ىو من لصوص الدعوة عبداهلل بن مرعي )    
واحد ىذا والبقية لهم تتمة في صدري أبقيهم إلى وقت إف شاء اهلل أذكرىم على ، لصوصها

 .(حسب الحاجة
 ...( .والبقية لهم تتمة)تمعن في قولو : قلت    

العلماء كلهم عندىم تقصَت يف معاجلة أمور ادلبتدعة فيقوؿ بصريح العبارة كما واحلجوري يرى أف 
 ( :تبيُت الكذب وادلُت)يف شريط 

 .(أنا أعتقد أف العلماء في ىذا العصر لم يعطوا المبتدعة حقهم كما أعطى األولوف ىذا الحق)
 ! وىذا ىو عُت ما كاف يردده زلمود احلداد: قلت 

 :الشاعر وأما أتباعو فكما قاؿ
 الرقصكلهم فشيمة أىل البيت  ***إذا كاف رب البيت بالدؼ ضارباً 

 (:ٓٛ)وبتقدًن احلجوري نفسو ص ( اخليانة الدعوية)قاؿ صاحب كتاب 
! وىاماف! وفرعوف! وسترى فيما سأذكر أف ىؤالء الخونة يسيروف على طريقة الشيطاف)

 .(المنافق!! وعلى طريق ابن أبي! وكثير من الكهاف! وأبي جهل
 . إف عبداحلميد احلجوري قد حذؼ ىذا الكالـ من كتاب اخليانة: ولو قاؿ قائل

نعم حذفو، ليس ألف فيو تكفَتاً وغلواً، حذفو ألنو كالـ رلمل فقط وإال فهو حق عنده وقد دافع : أقوؿ
 .احلجوري بكل ما أوٌب عن ىذه ادلقولة الفاجرة

 !مل غلد أحداً يعرؼ لو اخليانة إال اجلاحظ وعبداحلميد عندما أراد أف يعرؼ اخليانة
 ىو ؼلاطب الشيخ عبدالرٛتن بن مرعيو  (ٙٔ)فقرة ( كشف الغطاء)وقاؿ أحدىم كما يف رده 

 ( .الساـ عليك وعلى أتباعك)
 :(ٕٖ)ص  نفسو وبتقدًن احلجوري...( نصب ادلنجنيق)رده يف كما وقاؿ أحدىم   
ألم تر إلى الذين بّدلوا )الّتغّير شّر أقسامو، وانقلبوا شّر منقلب أّما قطاع الطرؽ، فقد نالوا من )

 ( . نعمة اهلل كفرا وأحّلوا قومهم دار البوار
وىذا الكاتب امسو يوسف اجلزائري، قاؿ احلجوري يف تشجيع ىذا الطالب على إيراده أىل السنة دار 

 :(نصيحة األحباب)كما بصوتو يف   البوار، قاؿ
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االنترنت قػبل  الجزائري؟ قولوا لو ينشر رسالتو طيبة فيها كالـ طيب ينشرىا علىأين أخونا يوسف )
 .(...!(كذا) وفضولي أنا أعتبره فاسقا والذي يقوؿ وقفها يعتبر فاسػق ،ىو يريد يطبعها، الطبع

 :(نصيحة األحباب)كما يف   ويقوؿ احلجوري
أو  ،ألىين كرامتو وأفضحو ،من كاف ألىين كرامتو كائناً  ،واهلل لو أعلم أف واحدًا وقف شريطًا لي)

 (.أصالً  ىذا حاصلو فإنو ما فيو أحد وزير إعالـ عليَّ ، وقف ملزمة لي
 :قلت

( ىػٜٕٗٔ/ٔ/٘)مضادة لبياف مشايخ السنة الصادر من احلديدة بتأريخ من احلجوري ىذا الكالـ صدر 
؛ الفضيحة هبم وإحلاؽُ  ،وإىانةٌ  ،، تفسيقٌ يف اليمن السنةأىل و ٔتشايخ وعنف ،احلجوريشراسة وىذه ىي 

من أحكاـ جائرة ظادلة، أال قبح اهلل ما يتفوه بو  ؾ ىذا ادلتعجرؼُ رِ دفهل يُ ، باطلو وظلمو ألهنم رفضوا
    .اجلهل واذلوى

ذي يستخدمو احلجوري مع أىل السنة، وما إف بعض أىل البدع ليخجل من ىذا األسلوب العنيف ال
   .و يف أىل السنةاتطعونأكثر 

 :األصل الرابع عشر
 .من السنة بالمعصية كاالختالط إخراج الحجوري -

 (:ٗٗ-ٖٗ/٘)سئل احلجوري كما يف الكنز الثمُت 
حتى ولو كاف البنوف –الذي يدرس في المدارس المختلطة : ينقل عنكم أنكم قلتم: السؤاؿ)

 أنو ليس بسني، فهل ىذا صحيح؟ -والبنات صغاراً 
 :اإلجابة

االختالط بين الرجاؿ والنساء األجنبيات دسيسة غربية، وألنو على خالؼ منهج السلف، ومن 
 .ٍب ساؽ حديثُت وآية .  ...(أسباب الفساد

 :أقوؿ
ه عن التصريح ٔتا أرادحاد وال أدري دلاذا ! احلجوري عن أصل السؤاؿ للقارئ كيف حاديظهر بوضوح 

 ... خالؼ منهج السلفوألنو على : إذ بو يقوؿالسائل، 
 :كما بصوتو  (ىػٖٓٗٔ/ٕٔ/ٕٔ)وأكد ىذا بقولو يف أسئلة والية األغواط يف اجلزائر بتأريخ 

 أشياء ىذه !!ومشاىدة التالفز ،والجمعيات ،لككذ  واالختالط، ليست من السلفية االنتخابات)
عاصي، إما أف مسلم ىذا حالو  الذي عاصي مسلم :معاصي فال تدخل في السلفية، ويقاؿ ىذا

 وفيها من ة،معروفة والجمعيات حزبي !ةجمعي صاحب سلفي!! سلفي انتخابي! ؟يقاؿ ىذا سلفي



 33 

 على ىذا الحاؿ ةإنها سلفي واهلل ىذه سلفيو ىزيلة، إف قيل واالختالط، المخالفات ما اهلل بو عليم
عندنا من كاف ىذا وإال فنحن  تعبيركم على حد، وعنده معاصي، جدا، وسلفي متدىور  فهي ىزيلة
 (.من عصاة الناس ونعتبره !من السلفية ألف ىذه ليست !نعتبره غير سلفي، غير سلفي حالو نعتبره

 : أمعن النظر يف قولو: قلت
 (نعتبره غير سلفي، غير سلفي وإال فنحن عندنا من كاف ىذا حالو نعتبره)

 .وال قوة إال باهلل فاحلجوري يضطرب ويتناقض، ومرة يثبت، ومرة ينفي، وال حوؿ: قلت
 :كما قاؿ السلف  الحجوري يكذب، والكذاب ال يؤخذ عنو العلم -

 :الوىاب الوصايب حفظو اهلل قاؿ الشيخ الفاضل زلمد بن عبد
وألف  كذبتو بلغت اآلفاؽ ، ولو كذبات كثَتة فقط أنا اخًتت منها ىذه الثالث اختصارًا للوقت)...

كذبتو على الشيخ  الدويش ادلشايخ شهود وىم أحياء واحلمد هلل ،بينتها واضحة ، فالكذبة األوىل حق 
اجلامعة بلغت الدنيا يف االنًتنت  ربيع ادلشايخ شهود والشيخ ربيع أيضاً شاىد وحي ، كذبتو على مسألة

ننصحو بالنصح الذي يبلغ اآلفاؽ إف شاء اهلل بالتوبة  ويف ادللزمة ، فلهذا حُت كانت كذبتو بلغت اآلفاؽ
، وواهلل إنٍت قد تعجبت من الكذبة األوىل كذبة الدويش واليت كانت  وع إىل اهلل سبحانو وتعاىلوالرج

 ،شهر رجب العاـ ادلاضي ودلا مسعت بتلك الكذبة دعوت اهلل عز وجل أف يظهر احلق على إثر اجتماع
ليملي للظامل  هللإف ا: ) والسالـ الصالة ومصداقاً لقوؿ الرسوؿ عليو دعوت اهلل أف يظهر احلق وصبت 

رى وِىَي ظاِلمٌة قُ َأخذ ربك ِإَذا َأخَذ الْ  وَكَذِلك]وقرأ النيب عليو الصالة والسالـ ( ه مل يفلتو حىت إذا أخذ
، كذبة احلج (ه مل يفلتو حىت إذا أخذملي للظااهلل ليمل إف)وإذا بالكذبة الثانية تأٌب  [َأخَذه أَلِيم شِديد ِإفَّ 

 ، وأف الشيخ ربيع قاؿ يف الذيناـ وأهنا كانت يف بيت الشيخ ربيعراـ واليـو احلر احل البلد احلراـ والشهر

احلق اهلل : قلت ، قد وقع يف قليب منذ أف مسعتها أهنا كذبة لكن مع ىذاخرجوا من دماج فجرة أو فسقة
و اهلل صب ىذا وكأف الشيخ ربيع وفق وفعاًل جاءت األخبار من الشيخ ربيع أهنا كذبة وأنو ما قاؿسيظهره 

علي يف مسألة الدويش وغَتىا من الكذب وإذا  على ما اُفًتي عليو كما صبت أنا على ما اُفًتي
، عة اإلسالميةاجلابري حُت قاؿ بأنو ما قاؿ ىذا الكالـ يف اجلام بكذبة ربيع تأٌب اليت ىي على الشيخ

تو وأنو كذاب وأنو يكذب ، ويأىب اهلل إال أف يفضح الرجل وأف يظهره على حقيق !يا سبحاف: نقوؿ
سبحانو  بعد كذبة بعد كذبة وكذبات أخرى كثَتة لكن كما قلت لكم ىذه ادلشايخ شهود واهلل فكذبة

 .(وتعاىل خَت الشاىدين
 !الذين طُردوا من دماج فجرة: وقد سألت شيخنا ربيعاً عن قولو: قلت

 .بو احلجوري فكذَّب جزاه اهلل خَتاً ونفى عن نفسو ىذه الكذبة اليت ألصقها
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وأما كذبة اجلامعة اإلسالمية فال تعليق عليها؛ ألف احلجوري أداف نفسو بنفسو، فظهر صوتو للعامل أٚتع 
 .  وظهر للناس كلهم من ىو الكذاب

وكذبات كثَتة، منها قولو أف الشيخ ربيعًا مل يلزمو بشيء يف بيتو وىذا كذب فقد ألزمو الشيخ بإيقاؼ 
 . عن ىذا الردود وقد سألت الشيخ

 فكّذبربيعًا وزعم أف الشيخ ربيعا يقوؿ القائم على مركز الفيوش ىو الشيخ الوصايب، وسألت الشيخ 
 اً وأف شيخنا ربيع !مبلغًا من ادلاؿ من ٚتيعة الًتاث، وكذب على أخينا الشيخ ىاين بأنو استلم ذلك

ى الشيخ مصطفى مـب وأخيو ربيع وأخينا الشيخ ىاين، وكذبو عل ناصحو فأىب، وىذا كذب على شيخنا
 .حسن الصومايل

 :الحجوري والبتر
من طامات ىذا الرجل اليت ؼلالف فيها منهج أىل السنة قولو أف عثماف رضي اهلل عنو أتى ببدعة ضاللة 

-ٜٕٗ)حُت أذف األذاف الثاين يـو اجلمعة، حيث قاؿ احلجوري يف كتابو اجلمعة طبعة دار اإلماـ أٛتد 
ٕ٘ٓ :) 

ىل ىذا : فنقوؿ دلن عنده أدىن علم بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من القائلُت باألذاف األوؿ)
األذاف من ىدي رسوؿ صلى اهلل عليو وسلم الذي ىو خَت اذلدي كما يف صحيح مسلم من حديث 
جابر، أـ أنو زلدث أحدثو عثماف بن عفاف، كما يف حديث السائب يف صحيح البخاري وكما نقل 

إنو من ىدي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛ : اإلٚتاع فيما قدمنا عن أىل العلم أنو زلدث؟ فإف قيل 
فهو الكذاب األشر ومل غلد من علماء ادلسلمُت من يوافقو على ىذه الكذبة ادلفضوحة، وإف قاؿ كما 

 ذلك على أْجَمع كما ثُمْحدَ  وإنوعليو وسلم إنو ليس من فعل رسوؿ اهلل صلى اهلل : قاؿ ٚتيع العلماء
صلى اهلل عليو وسلم يحذرؾ من  اهلل رسوؿ أف الحديث في ترى أال :لو قلنا .اإلسالـ علماء

 (.إنها ضاللة: محدثات األمور ويقوؿ
 زلدث بأذاف أتى عثماف أف إىل بالقراء يصل حىت ادلسألة يقرر وكيف !قرائو مع يتدرج كيف فانظر :قلت
 .األمة إلٚتاع ادلخالف والتأصيل التقرير ىذا من نبأ اإن اللهم !ضاللة زلدثة وكل
صلى  اهلل رسوؿ حديث بنص مهدي راشد خليفة فهو عنو، اهلل رضي عثماف على التعدي من واهلل وىذا

 اإلحداث يف الدين؟البدعة و نسب إليو اهلل عليو وسلم، فكيف ت
 (: ٖٜٕ/ٙ)قاؿ شيخ اإلسالـ رٛتو اهلل يف ادلنهاج 

العجب أف الرافضة تنكر شيئا فعلو عثماف ٔتشهد من األنصار وادلهػاجرين ومل ينكػروه عليػو واتبعػو ٍب من )
 (.ادلسلموف كلهم عليو يف أذاف اجلمعة

 .وقد اتفق العلماء قاطبة على سنية أذاف عثماف رضي اهلل عنو
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 (:ٖٙ/ٗ)اإلماـ ابن ادلنذر كما يف األوسط قاؿ 
بالنػػداء الثالػػث يف العػػدد وىػػو األوؿ الػػذي بػػدأ بػػو بعػػد زواؿ  -النػػاسدلػػا كثػػر –أمػػَر عثمػػاف بػػن عفػػاف ) 

 (.الشمس بُت ادلهاجرين واألنصار، فلم ينكرُه أحٌد منهم علمناه، ٍب مضت األمة عليو إىل زماننا ىذا
 (:ٔ٘ٗ/ٕ)وقاؿ ابن القطاف الفاسي يف كتابو اإلٚتاع 

وىو نػص يف األذاف بػُت يػدي اإلمػاـ، وعليػو العمػل فلما كاف عثماف وكثر الناس زاد النداء على الزوراء، )
 (. عند ٚتيع العلماء يف أمصار اإلسالـ باحلجاز والعراؽ وغَتىا من اآلفاؽ

 (:ٜٗٔ-ٖٜٔ/ٕٗ)كما يف الفتاوى   تيميةشيخ اإلسالـ ابن وقاؿ 
  (ِعيِّاشر  انآذا صار عليو، ادلسلموف واتفق ،عثماف سنو دلا األذاف ىذا يقاؿ َأف وجوتوي)
: والشاىد أف احلجوري اضطر إىل بًت كالـ أىل العلم ليثبت أف عثماف أتى ببدعة ضاللة وإليك ادلثاؿ 

  (:ٖٔٗ)قاؿ احلجوري يف طبعتو اجلديدة للجمعة ص 
 إف األذاف األوؿ زلدث أحدثو عثماف، ذكر ىذا األثر ابن رجب يف فتح الباري: إسحاؽ بن راىوية قاؿ)
(ٛ/ٕٕٓ-ٕٕٔ.) 

 : قاؿ ابن رجب: ع إىل ادلصدر نفسو صلد كالـ إسحاؽ بن راىوية ىكذاوبالرجو : قلت
 ال أنو رأى عثماف، أحدثو زلدث، للجمعة األوؿ األذاف أف: ةراىوي بن إسحاؽ عن حرب، ونقل)

 مثل في النظر الخلفاء على ألف: سنة فصار ذلك، األبعدين ليعلم ادلؤذنُت، يف يزيد أف إال يسمعو
 (.للناس ذلك

يقة ادلزرية يف بًت كالـ العلماء، واكتفيت ٔتثاؿ واحد وباقي األمثلة أحيل عليو باهلل من ىذه الطر فنعوذ 
 :القارئ
، (ٔٗٗ)مبتورًا يف أحكاـ اجلمعة ص  اإلسالـ بًتًا قبيحًا انظر كالـ شيخ اإلسالـ بًت كالـ شيخفقد 

 (. ٕٕٛ/ٔ)وانظر كالـ شيخ اإلسالـ يف رلموع الفتاوى 
 (.ٕ٘ٓ/ٖ)وانظر كالـ عطاء يف مصنف عبدالرزاؽ (. ٔٔٗ)اء ابن أيب رباح كما يف ص وبًت كالـ عط

 (.ٖٗٔ/ٔ)، وانظر كالـ الباجي يف ادلنتقى (ٕٔٗ)وبًت كالـ الباجي كما يف أحكاـ اجلمعة لو ص 
 .أىل السنة ىم أقرب الطوائف للحق: وقد مر معنا بًته لكالـ الشيخ مقبل رٛتو اهلل يف مسألة

 :والتضخيمالحجوري 
 (:  تنبيو األحباب)شريطو قاؿ احلجوري يف 
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قلنا لهم يا إخواف كيف ىذا التضخيم أنا متعجب قضية طالب ، وقلنا لهم في كثيٍر من األماكن)
تضخيم ىائل نعم إيش ىذا التضخيم إيش وراء ، وينفخوف فيو والشيخ الشيخ وتضخيمويضخمونو 

 .(ىذا التضخيم
وأنت من افتعل ىذه الفتنة على أىل السنة، وأنت من سلطت السفهاء أنت صاحب التضخيم،  :قلت

واألغمار على العلماء، وأنشأًب موقعًا للفتنة، وأخرجتم عشرات األشرطة وادلذكرات ادلليئة بالكذب 
 .والبهتاف

قضية طالب ويضخمونو وينفخوف فيو والشيخ الشيخ : )...وأما قوؿ احلجوري يف الشيخ عبدالرٛتن
 (...وتضخيم

 (  رؤوس الطبقة األولى[: ) ٖٖص]قاؿ احلجوري يف طبقاتو : قلت
 : ٍب قاؿ

كبار مشايخ الدعوة السلفية في اليمن وعلماؤىا الذين تدور عليهم الفتوى في البالد نذكرىم )
الرحمن بن عمر بن مرعي بن  ػ الشيخ الفاضل أبو عبداهلل عبدٕ: .. مرتبين على حروؼ المعجم

لى واضٍع وأدٍب جم وثباٍت عقٍل راجح آتاه اهلل من العلم خيرًا كثيرا مع تبريك العدني ذو ع
 .(...السنة

فهذا الطالب من العلماء عند احلجوري، ومن الذين تدور عليهم الفتوى، وآتاه اهلل من العلم اخلَت الكثَت 
 . مع تواضع وأدب جم وثبات على السنة

 الرٛتن وىو الطالب  يف أحد طالب الشيخ عبدالتضخيم ادلصطنع، قاؿ احلجوري وإليكم اآلف 
 :زلمد بن حزاـ

فقهِّياً ، وأقوى فقهًا وحديثاً ، وغ المراـ أقوى من شرح ابن جبرينشرح أخينا محمد، على بل)
وشرح ابن جبرين في كتاب  وحديثيًِّا نعم وإذا أردت أف تتأكد من ذلك قارف بين ىذا الشرح

 .(الزركشي
الزركشي، لكنها ٗتبطات احلجوري وٗترصاتو، والكتاب ىو منٌت  ابن جبين مل يشرح: قلت

، وابن جبين إظلا خدـ الكتاب وحققو على عدة نسخ خطية، ٌح، ادلنت للخرقي والشرح للزركشيوشر 
 .وكانت ىذه اخلدمة لنيل درجة العادلية العالية الدكتوراه، فاحلجوري جلهلو ال يفرؽ بُت التحقيق والشرح

دلَضِخم يقارف بُت شرح الطالب زلمد على كتاب للحافظ ابن حجر، وبُت فذىب احلجوري ا
 !  ٖتقيق كتاب الزركشي الذي ىو شرح على اخلرقي، وىكذا فلتكن ادلقارنة، من أجل التضخيم
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-الوىاب الوصايب  ويقابل ىذا التضخيم قوؿ احلجوري يف شيخو ومؤدبو الشيخ الفاضل زلمد بن عبد
 : -حفظو اهلل

 (.وفي محاضراتك وفي دعوتك، نعرؼ ىزلك العلمي في كتاباتك وإال نحن)
صاحب اذلزؿ العلمي ىو الذي ػلكم على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم باخلطاء يف الوحي، : قلت

صاحب اذلزؿ العلمي ىو الذي يرمي الصحابة ببدعة اإلرجاء، ويرمي قوؿ السلف بالبطالف والكالـ 
اذلزؿ ىو ، صاحب القدرية واألشاعرةالفارغ، صاحب اذلزؿ العلمي ىو الذي ينتصر لقوؿ أىل البدع من 

الذي ػلكم على أىل السنة بأهنم أقرب الطوائف للحق، صاحب اذلزؿ ىو الذي يرضى بأف يصفو 
، وىو يف ادلقابل يستمع ذلم مع إقراره ، صاحب ذلذا الغلو أتباعو بأصناؼ وأنواع الغلو احملـر وادلذمـو

ة، صاحب اذلزؿ العلمي اذلزؿ ىو الذي يسقط علماء أىل السنة وػلكم عليهم باألحكاـ اجلائرة الظادل
ىو الذي سلط السفهاء على العلماء يشبعوهنم سبًا وطعناً، صاحب اذلزؿ العلمي ىو الذي ال يعرؼ 

صاحب اذلزؿ ىو ػلِت احلجوري الذي ال ػلسن ! ضابط البدعة، وؼلرج الناس من السنة باالختالط
 : التخريج العلمي فإذا أراد أف ؼلرج حديثاً قاؿ

يا للمهزلة  !أو أخرجو ابن كثَت(! فتح اجمليد)الرٛتن بن حسن يف  أو أخرجو عبد! لأخرجو شيخنا مقب
 (.ٕٖٔ)وانظر إىل ٗترغلو إلصالح اجملتمع ص  !العلمية

صاحب اذلزؿ والفضيحة ىو احلجوري الذي بلغت كذباتو اآلفاؽ، فيحـر الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية  
 !ونكارًة وىي بصوتوكما بصوتو، ٍب يسمي ىذا التحرًن شناعًة 

 أقر أمامهم ٔتا  وذلك أف احلجوري! زؿ ىو الذي يكوف نعامًة أماـ العلماءصاحب الفضيحة واذل
 ما شاء  ر ونقروصف يخنا ربيع، فلما خلى لو اجلو باضيف بيت ش فيو صالح للدعوة يف اليمن

 .أف ينقر
 

 بن جعفر احملمديعرفات بن حسن : كتبو
  ىػٖٓٗٔ/ٕٔ/ٕ٘

 ىػٖٔٗٔ/ٚ/ٜزيادات وانتهيت منها يف يـو االثنُت ٍب زدت فيو 


