التربك املنحرف (بواعثه ومظاهره)
أكرم مبارك عصبان
إن من أهم بواعث االحنراف يف كثري من املفاهيم يعود إىل وجود اللبس يف املعىن ،فريكب املبطلون عموم
اللفظ ابتغاء مترير معناه املنحرف ،وتلبيس ًا علا اةما الت تلبلمب نعناه اليًًحيي ،ويثمر هلا اللبس كتمان
ِ
ِ
س ُ ُ ُوا ا ْاَ َب ِطلْبَات ِك َوتَاْتَ َحوا ا ْاَ َب َوأَُْتَ ْ
احلق ،وقد حلر اللرآن من هلا املسً ً ً ًًلا قا( تعاىل َوََل تَُ ْلب َ
ِ
ِ ِِ ِ
سو َن ا ْاَ َب ِطلْبَات ِك َوتَاْتَ َحو َن ا ْاَ َب َوأَُْتَ ْ
تَُ ْعلَ َحو َن)) [البلرة  ،]٤٢وقا( تعاىل ََي أَ ْه َك الْاتَاب ِلَ تَُ ْلب َ
تَُ ْعلَ َحو َن)) [آ( عمران .]٧١
فالتوسً ً ًًرب والترة ولقرة اللبور والًلهد مثغ يسً ً ًًتغللا أهرب الباررب ويلبسً ً ًًون وً ً ًًركلم يف م ً ً ًًامينلا ،وقد
احتوت علا معىن وًًرعو وآ ر بدعو وثلث وًًركو ،فيطللويا ويليًًدون ىنا املعىن املنحرف ،ويلبسًًون
عليمب ثوب اةدلا للمعىن اليً ً ً ً ً ًًحيي ،فيل النا يف أمر مريج ،وهكلا د رب أهرب الباررب علا العاما،
وسً ًًافا مفاهيملم ،إ لو أالروا قيً ًًدهم لنكرهم النا  ،فضىمب ال يرعً ًًا الوقود يف النً ًًرة أحد إال أن
يناء هللا فيعمدون إىل هلا املكر.
ومن اخللط البني هنا مفلوم الترة اللي ىريد أن ىرف اللبس وىًليرب اإلو ً ً ًًكا( علا االحنراف اللي د رب
ع ليمب ،وىسد اللرائ املف يا إىل النرة ابهلل عًل وجرب حتا هلا املسما ،وهو بريء من لوثتمب.
وقبرب أن ىفيض يف احلديث عن املعىن املنحرف جيدر بنا أن ىوعً ًًي معناه وقسً ًًممب اليً ًًحيي اللي ت الره
النيً ًًوىت ،حن ال ى ً ًًاهو سً ًًبيرب الغالطني اللين إن رأوا الوجمب اللبيي من النً ًًوء ردوه كلمب ،فتيً ًًيبلم
معرة بغري علم ،ويطيب ةهرب الباررب يف ىلدهم إ أيم حني ردوه برمتمب ردوا املعىن اليحيي اللي حيتويمب،
وهلا سبيرب من يبادر يف اإلىكار ،ويفارق اإلىياف ،كما هو احلا( يف اةلفاظ اجململا
فالتربك هو تلب الربكة ،وتلب الربكة َل خيلو من أمرين:
ِ
اب
((و ََٰه َذا كتَ ٌ
إما أن يكون الترة أبمر و ً ًًرعو معلوم دلا عليمب الني ً ًًوىت ،مثرب اللرآن ،قا( هللا تعاىل َ
أَُْ َزلْنَاهَ َمبَ َار ٌك)) [اةىعام  ،] ٩٢وصً ً ً ً ً ًًور بركتمب كثرية ،وإما أن يكون الترة أبمر فري منً ً ً ً ً ًًرود ،كالترة

ابةو ً ار واةح ار واللبور واللباب والبلاد وحنو لا ،نا ىبني حليلتمب ،من غ( هله احملاور ،ولكن
ىلكر أوال أهم البواعث للوقود يف الترة املنحرف وهو

 اللبس املتعمد بينمب وبني املنرود كما سبق.
 تبين أهرب الغلبا لرتوجيمب ،وهم اللين ال يلوون علا الني ً ًًوىت ،وإعا يفعلون ما أوً ً ًربتمب قلوىنم من
كرب وبلا.
 اجللرب بدين هللا ،فغ يرى اجلللا أبسا من م اهاة املنركني.
 الفتنا نا حييً ًًرب من صً ًًغل أو ري للمترة بمب ،فريتكس من ال حظ لمب من احلق يف عبادة فري
هللا ابسم الترة.
 النلوة اخلفيا من اجلاه واملا( اللي يتحيرب بمب بعض من حيافظ علا هلا الترة املنحرف.
وبعد كر هله الدواعو أنيت إىل وجودها يف املظاهر عر املعامل التاليا
أوَل :القرآن يسد الذرائع:
ا
من الترة املمنود ما رآه الغالبون علا اةمر يف و ًًصن أص ًًحاب الكلو حيث بنوا عليلم مس ً ً دا ،قا(
ال الَ ِذين غَلَبوا َعلَ َٰى أَم ِرِه لَنَُت ِ
َخ َذ َن َعلَْي ِه ْ َم ْس ُ ُ ِا ادا)) [الكلو  ،]٢١وهلا فيمب داللا إىل
تعاىل ((قَ َ
َ َ
ْ ْ
اخلطوات الت تلود إىل مثرب هلا اللون من الترة املمنود ،وهو كون أصحاب الكلو صاحلني قد الرت
هلم كراما وآيا ااهرة جعلا فئا من النا تبتدد هله البدعا.
ال الَ ِذين غَلَبوا َعلَ َٰى أَم ِرِه لَنَُت ِ
َخ َذ َن َعلَْي ِه ْ َم ْسُ ُ ُ ِا ادا)) قا(
ويف تفسً ً ًًري ابن كثري عند قولمب تعاىل ((قَ َ
َ َ
ْ ْ
حكا ابن جرير يف اللائلني لا قولني أحدمها إيم املس ًًلمون منلم ،والثاأ أهرب الن ًًرة منلم ،فاهلل
أعلم ،والظاهر أن اللين قالوا لا هم أصً ً ً ً ً ًًحاب الكلما والنفو  ،ولكن هرب هم فمودون أم ال فيمب
ىظر؛ ةن النيب صًًلا هللا عليمب وسًًلم قا( لعن هللا اليهود والنصُُار  ،اوذوا قبور أ بيائه وحلُُاايه
مساجد)[ ]1حيلر ما فعلوا ،وقد روينا عن أمري امل منني عمر بن اخلطاب رعا هللا عنمب ،أىمب ملا وجد قر

داىيا( يف لماىمب ابلعراق ،أمر أن خيفا عن النا  ،وأن تدفن تلا الرقعا الت وجدوها عنده ،فيلا و ً ً ً ً ًًوء
من املغحم وفريها)[.]2
وقا( احلافظ ابن رجب يف فتي الباري يف وًًرل البياري عند حديث لعن هللا اليهود والنصُُار اوذوا
أبيائه مسُ ُ ُ ُ ُُاجد) وقد دل القرآن على مثك ما دل عليه هذا ااديث ،وهو قول هللا عز وجك يف
ال الَ ِذين غَلَبوا َعلَ َٰى أَم ِرِه لَنَُت ِ
َخ َذ َن َعلَْي ِه ْ َم ْسُ ُ ُ ُ ِا ادا)) فاعك اوا
قص ُ ُ ُُة أحل ُ ُ ُُحاب الاهذ(( :قَ َ
َ َ
ْ ْ
القبور على املساجد من فعك أهك الغلبة على األمور ،و لك يشعر أبن مستنده القهر والغلبة واتباع
اهلو  ،وأ ه ليس من فعك أهك العل والفضك املنتصر ملا أ زل هللا على رسله من اهلد ) [ ]3اهً.
فمن البواعًًث علا رواا الترة املنحرف قيًًام أهًًرب الغلبًًا وامللًًا علا العنًًايًًا بًًمب ،وهكًًلا ترى أن الًًلي
يتوىل هله امليالفات هم نن ال حظ لمب من العلم واهلدى ،وإعا هو اتباد اهلوى ،ةن هلا البناء يف ً ً ً ً ًًو
إىل تعظيم امللبورين ،واالفتتان ىنم ،وص ًًرف العبادة إليلم ،كرب لا ابس ًًم الترة ىنم ،وقد قا( النووي يف
ورل مسلم قال العلحاء :إمنا هنى النيب حللى هللا عليه وسل عن اوا قربه وقرب غريه مسا ادا خوفاا
من املب ُُالغ ُُة يف تعظيح ُُه ،واَلفتت ُُان ب ُُه فرك ُُا أد

ل ُُك إ الافر كح ُُا جر لاثري من األم

اخلالية)[.]4
وص ً ً ً ً ًًياىا جلناب التوحيد يت تعميا قر داىيا( الت أو ً ً ً ً ًًار إليلا ابن كثري آىفا لئغ يفتنت بمب النا حب ا
الترة بلره ،وقد وجدوه ميتا كما قا( أبو العاليا حفران ابلنلار ثغثا عن ً ًًر قرا متفرقا ،فلما كان ابلليرب
دفناه وسوينا اللبور كللا لنعميمب علا النا ال ينبنوىمب[.]5
واحلق أبلج ،ولكن أمرا قًًد بًًدا للغًًالبني يف إعً ً ً ً ً ًًغ( العًًامًًا ،فيح بون ىور احلق ،ويردون أتبًًاعلم يف
امللاوي فغ يسمعون لوعظ النيوىت كما قا( اةو(
أعرضت
كأّن أَاندي حلخرةا حني
ْ
ي

الص ِ لو متشي هبا العص زلَ ِ
ت
من ُّ ي
َ

اث ياا :السنة والناري على التربك الشركي:
للد كان للمنركني سدرة يتركون ىنا ،ويعللون أسلحتلم عليلا رجاء النير علا أعدائلم ،فعن أيب واقد
الليثو قا( رجنا م رس ًًو( هللا ص ًًلا هللا عليمب وس ًًلم قبرب حنني وحنن حديثو علد بكفر ،وللمن ًًركني

سً ًًدرة يعكفون حوهلا ،وينورون ىنا أسً ًًلحتلم يلا( هلا ات أىوا  ،فمرران بسً ًًدرة فللنا ق رسً ًًو( هللا
اجعرب لنا ات أىوا كما هلم ات أىوا  ،فلا( النيب صلا هللا تعاىل عليمب وآلمب وسلم هللا أكر ،هلا كما
قالا بنو إس ً ً ً ً ً ًرائيرب اجعك لَنَا إِ ََٰهلا َكحا َهل ِ
ال إَِ َا ْ قَُ ْوٌم ََْت َهلَو َن)) [اةعراف  ،]١٣٨لرتكنب
آهلَةٌ قَ َ
ا َ َْ
َْ ْ
سنن من كان قبلكم[.]6
فل الء بعض مس ً ًًلما الفتي نن مل يفلمب يف اإلس ً ًًغم أراد أن ينيط الس ً ًًغل بس ً ًًدرة تركا كما للمنً ًًركني
ىظريها فتع ب عليمب الي ًًغة والس ًًغم من هلا اجللرب ابإلس ًًغم يف مفلوم الترة املنحرف ،وأىمب م ًًاهاة
للمنركني.
والعلا دائرة م معلوهلا فحيثما وجد هلا النود من الترة ابللبور أو اةوً ً ار أو اةح ار أو العيون الت
ينيطون ىنا حاجاهتم وجد النكري علا أصحابمب ،وعلا هله اجلادة منا كوكبا من اةعغم يف االستدال(
ىنلا النص ىلكر أقواهلم علا النحو التايل
قا( اإلمام أبو بكر الطررووو اىظروا ً ً ً ً رأكم هللا ً ً ً ً أينما وجدق سدرة أو و رة يليدها النا ،
ويعظمويا ،ويرجون الرء والنفاء من قبللا ،وي ربون ىنا املسامري واخلرق فلو ات أىوا فاقطعوها[.]7
وقا( احلافظ أبو وًًاما ومن هلا اللسًًم أي ًا ما قد عم بمب االبتغء من تًليني النًًيطان للعاما ليق
احليطان والعمد ،وس ً ًًرا مواعً ً ً لي ً ًًوص ً ًًا من كرب بلد حيكو هلم حاة أىمب رأى يف مناممب ىنا أحدا نن
و ً ًًلر ابلي ً ً ً غل والواليا ،فيفعلون لا ،وحيافظون عليمب م ت ً ًًييعلم فرائض هللا وس ً ًًننمب ،ويظنون أيم
متلربون بللا ،مث يت اولون هلا إىل أن يعظم وق تلا اةماكن يف قلوىنم ،فيعظمويا ويرجون الن ً ً ً ًًفاء
ملرعاهم وق اء حوائ لم ابلنلر هلا ،وهو من بني عيون وو ر وحائط وح ر[.]8
وقا( ال عغما ابن الليم فض ا كان ا ا هله النً ً ً ً رة لتعليق اةس ً ً ًًلحا والعكوف حوهلا ا ا إلمب م
هللا تعاىل م أيم ال يعبدويا ،وال يسً ً ً ً ً ًًصلويا فما الظن ابلعكوف حو( اللر والدعاء بمب ودعائمب والدعاء
عنده فصي ىسبا للفتنا بن رة إىل الفتنا ابللر لو كان أهرب النرة والبدعا يعلمون! ...

ومن لمب رة نا بعث هللا تعاىل بمب رسً ً ًولمب ونا عليمب أهرب الن ً ًًرة والبدد اليوم يف هلا الباب وفريه علم أن
بني الس ًًلو وبني ه الء اخللوف من البعد أبعد نا بني املن ًًرق واملغرب ،وأيم علا و ًًوء والس ًًلو علا
ووء كما قيرب
سارت منرقا وسرت مغراب

وتان بني منرق ومغرب []9

وهكلا جند أن من مرب سرية السلو الت تعكس الرتبيا اليحيحا رأى البون الناس بينلم وبني من مل
يبا( نوارن الريبا فرورا بنفسًمب ،فصقام املنًاهد واللباب والتوابيا والًلقرات ،وأدام العكوف عند سًاكنيلا
وال حو( وال قوة إال ابهلل.
اثلثاا :موقذ الصحابة من التربك بشارة ااديبية:
اُ ع ِن ال ِ
ِ
ني إِ ْ
ْح ْممنِ َ
لَ َق ْد َرض ُ َي ََ َ َ

للد وًًلدت و ً رة ابحلديبيا بيعا الرع ًوان ،كرها اللرآن قا( تعاىل
ت ال َش ُ َا َرةِ)) [الفتي  ،]١٨وكان اليًًحابا يعرفويا حني ورون ىنا يف رريللم للحج ،وقد
يَُبَايِ َعوَ َ
ك ََْت َ
فيا هله النً ً ً رة بعد لا ،ووص ً ًًو ابن عمر رع ً ًًو هللا عنلما حادثا فاءها بلولمب كا ت رمحة
من هللا) ،قا( احلافظ ابن ح ر وبيان اااحة ِيف َلِك وهو أَن َل حيصُ ُ ُ ُُك ِهبَا اِفتِتان لِحا َوقع َتتها
ِمن اخلري ،فَلو ب ِقيت لَحا أمن ِ
تعظي بعض اجلهال هلَا حىت ركا أَفضُ ُ ُُى هبِِ إ اِعتِ َقاد أَن هلَا قوة فع
َ
أَو ضر كحا راه اآلن م َش ِ
يحا هو دوهنا)[.]10
َ َ
اهدا ف َ
وقد روى البياري يف ص ًًحيحمب عن اب ُن ُعمر ر نعً ًو هللا عنلما قا( رجعنا من العام املقبِك فحا اجتحع
منا ِ
اثنان علَى الشارة اليت طيعنا َتتها َكا ت رمحة من هللا).
حاجا فحررت بقوم يصُ ُ ُُلون قلت :ما
وروى البياري أي ً ً ً ًا عن را نرنق بن عبد الرأن قا( ا طلقت ًّ
هذا املسُُادق قالوا :هذه الشُُارة حيث طيع رسُُول هللا حلُُلى هللا عليه وسُُل بيعة الرضُُوان فأتيت
س ُُعيد بن املس ُُيب فض ُُحك فقال :حدثك أ أ ه كان فيحن طيع رس ُُول هللا حل ُُلى هللا عليه وسُ ُل
َتت الشارة فلحا خرجنا من العام املقبك سيناها فل قدر عليها ،ويف رواية :فعحيت علينا.
فقال سعيد :إن أحلحاب حمحد حللى هللا عليه وسل ِل يعلحوها وعلحتحوها أ ت فأ ت أعل )[.]11

قطعها:
وقد وردت بعض الرواقت الت تفيد أن عمر رعً ً ً ً ً ًًا هللا عنمب أمر بلطعلا منلا ما رواه ابن سً ً ً ً ً ًًعد يف
الطبلات الكرى قا( أ ران عبد الوهاب بن عطاء أ ران عبد هللا بن عون عن انف قا( كان النا
أيتون النً ً رة الت يلا( هلا وً ً رة الرعً ًوان فيي ًًلون عندها قا( فبل لا عمر بن اخلطاب فصوعدهم
فيلا وأمر ىنا فلطعا.
يي ا.هً[.]12
قا( احلافظ يف فتي الباري إنسناده ص نح ٍ
ورواه ابن أيب وً ً ًًيبا يف امليً ً ًًنو قا( حدثنا معا بن معا قا( ثنا ابن عون عن انف قا( بل عمر بن
اخلطاب أن انسا أيتون الن رة الت بوي حتتلا قا( فصمر ىنا فلطعا ،ورجالمب رجا( اليحيي[.]13
قا( اةلباأ فلعرب الواسًطا بينلما عبد هللا بن عمر رعًو هللا عنلما ،ولكنمب أوًار إىل عًعو الروايا هللا
االىلطاد[.]14
قلا ويف الطبلات الكرى البن سً ًًعد ما ينً ًًري إىل اجلم بني روايت قط الن ً ً رة و فائلا ،فعن انف
قا( را قوم من أص ً ً ًًحاب رس ً ً ًًو( هللا ص ً ً ًًلا هللا عليمب وس ً ً ًًلم بعد لا أبعوام فما عرف أحد منلم
الن رة وا تلفوا فيلا؛ قا( ابن عمر كاىا رأا من هللا[.]15
فالتعبري ابةعوام هنا جيم بني الروايتني حيث ال يبعد أن اللط كان أوال فيفيا ،وهللا أعلم.
رواية الشيعة:
ومن ع ب يف هلا امللام اس ً ًًتغغ( بعض الن ً ًًيعا هلا اخلر للنيرب من عمر بن اخلطاب رع ً ًًا هللا عنمب،
والغمًل يف احلط من ف ً ً ًًلمب ،ةن هلا اخلر يتناىف م دعوهتم لتعظيم املن ً ً ًًاهد والي ً ً ًًغة عندها ،والترة
برتاىنا ،وانوا أن اة قدل ،وإعا هو مدل ،وتفردوا بًلقدة لعموا أن عمر رعً ًًا هللا عنمب قا( أراك أيها
الناس رجعت إ العز  ،أَل َل أوتى منذ اليوم أبحد عاد ملثلها إَل قتلته طلسيذ كحا يقتك املرتد ،مث
أمر هبا فقطعت)[.]16
وتلا وكاة ااهر عن أمري امل منني عمر رعا هللا عنمب عارها ،وصدق من قا(

عريتك طلشيب وهو وقار

ليتها عريتك كا هو عار

وىنلا يتبني لنا حس ً ًًم مادة الن ً ًًر الدا لا من بوابا الترة املنحرف ،وما أ رب ما قالمب ابن الليم يف كغممب
ال ليم وىيً ًًمب فض ا كان هلا فعرب عمر رعً ًًا هللا عنمب ابلن ً ً رة الت كرها هللا تعاىل يف اللرآن وابي حتتلا
اليًًحابا رسًًو( هللا صًًلا هللا عليمب وسًًلم؛ فما ا حكممب فيما عداها من هله اةىيًًاب واةوثن الت قد
عظما الفتنا ىنا واوتدت البليا ىنا.
وأبل من لا أن رسًًو( هللا صًًلا هللا عليمب وسًًلم هدم مسً د ال ًرار ففو هلا دليرب علا هدم ما هو
أعظم فسادا منمب كاملساجد املبنيا علا اللبور فضن حكم اإلسغم فيلا أن هتدم كللا حن تسوى ابةرض
وهو أوىل ابهلدم من مس ً ً د ال ً ًرار ،وكللا اللباب الت علا اللبور حيب هدملا كللا ةيا أس ً ًسً ًًا
علا معيًًيا الرسًًو( ةىمب قد يا عن البناء علا اللبور كما تلدم ،فبناء أسًًس علا معيًًيتمب ولافتمب بناء
فري فرم وهو أوىل ابهلدم من بناء الغاصب قطعا[.]17
ابعا :تصدي الفقهاء للغالطني يف التربك:
را
إن حتلير اةما من الترة املنحرف قط للن ًًرة ومادتمب ،وقد ص ًًاا فللاء اإلس ًًغم هله التعاليم يف متون
اةحكام ،وو ًًروحلا ،ولادوا احلواو ًًو عليلا ،والفرود والفتاوى نا تغين و ًًلرتمب عن التفي ًًيرب فيمب ،وىعطر
امللام بنواهد يستد( ىنا علا فريها.
فالنً ًًافعو رأمب هللا جييب عن قو( من قا( ليس وً ًًوء من البيا مل ورا! أبان مل ىدد اسً ًًتغملما ه را
للبيا ،وكيو يل ره وهو يطوف بمب ،ولكنا ىتب السًًنا فعغ أو تركا ،ولو كان ترة اسًًتغملما ه را هلما
لكان ترة استغم ما بني اةركان ه را هلا ،وال قائرب بمب[.]18
وما أ رب عبارة النافعو ولكنا ىتب السن فعغ وتركا) ،ومن أصحابمب الفليمب أبو موسا اللائرب وال وسي
اللر وال وسمب فضن لا عادة النيارى.
قا( النووي وما كره صًًحيي ةىمب قد صًًي النلو عن تعظيم اللبور وةىمب إ ا مل يسًًتحب اسًًتغم الركنني
الناميني من أركان الكعبا ،لكوىمب مل يسن استحباب الركنني اآل رين ،فألن ال يستحب مس اللبور أوىل
وهللا أعلم[.]19

ومن أصًحاب النًافعو أي ًا النًيو أبو فمد اجلويين اللائرب بتحرمي وًد الرحا( إىل فري املسًاجد الثغثا
عمغ بظاهر حديث َل تش ُُد الرحال إَل إ ث ثة مس ُُاجد  )...فيحرم و ًًد الرحا( لقرة اللبور ،وإىل
املواع الفاعلا لليد الترة ىنا واليغة فيلا.
وأوار اللاعو حسني إىل ا تياره ،قا( احلافظ ابن ح ر ويد( عليمب ما رواه أصحاب السنن من إىكار
بيً ً ًًرة الغفاري علا أيب هريرة روجمب إىل الطور ،وقا( لمب لو أدركتا قبرب أن را ما رجا واسً ً ًًتد(
ىنلا احلديث ،فد( علا أىمب يرى أرب احلديث علا عموممب ووافلمب أبو هريرة[.]20
وابجلملا فيت ًًي نا س ًًبق أمهيا الفرقان بني الترة املن ًًرود والترة املنحرف اللي يف ًًو إىل اإلو ً ًراة،
سوى بينلما فلد اندى علا ىفسمب ابجللالا ،ورعا حو( أا النرة فيووا أن يل فيمب
ومن ّ
فاللرآن حلر من اقتفاء سً ً ً ً ً ًًبيرب أهرب الغلبا من اجلللا بنً ً ً ً ً ًًرد هللا يف تعظيم قبور أصً ً ً ً ً ًًحاب الكلو،
وأوعحا السنا طورة ا ا اللبور مساجد أق إي ال.
كما أوع ً ً ًًحا الس ً ً ًًنا طص أن أهرب اجلاهليا كاىوا يتركون بس ً ً ًًدرة ،وع ً ً ًًلوا يف ثغثا أمور هو التعظيم
والعكوف والترة ،وىنله اةمور الثغثا يعبد أص ً ًًحاب اللبور ،وتعظم اةوً ً ً ار واةح ار واآلابر ،فمن
رلب الركا فمثلمب كمثرب بين إسرائيرب حني رلبوا من موسا أن جيعرب هلم إهلا ،فصقسم صلا هللا عليمب وسلم
أن ملالا ه الء كملالا أولئا سواء بسواء.
فاللبور واةوً ار واةح ار والعيون وحنوها نا ينلر هلا العاما ،و يعللون ىنا رقا ،وأي لون منلا وًًيئا
تركا ،ويرجون ق ًًاء حوائ لم ووًًفاء مرعًًاهم ،ومتسًًحون ىنا ،هو من عمرب أهرب اجلاهليا ومن أسًًباب
النرة ابهلل.
مسا :دمعة على التربك:
خا ا
ومن ىظر إىل ما أص ً ً ًًاب املس ً ً ًًلمني يف بغد و ً ً ًًن من رواا هلا الترة املنحرف ال يس ً ً ًًتطي أن يغالب
اةسًًا ،ويدف البكاء من جراء امللالا الت يتعاراها اجلللا ،فما أسًًرعلم إىل اإلتيان إليلا سًًعيا حثيثا،
مث يفي ون منلا ،بعدما عللوا عليلا احلاجات ،وعلدوا عليلا اآلما(.

ونا هالين الوقوف عليمب نا حنن بيًًدده ما ا تيًًا بمب بغد ح ًًرموت مثغ نا رفحا الكتب بلكره،
من تعظيم املنًًاهد والًلقرات واةوديا الت وًًلدت لوات أقطاب الطريلا ،وتراب اللبور ،والعيون ،آثر
املوتا وفري لا نا يعللوىمب علا الترة.
وتفرد فيً ً ًًو( من هله الكتب يف كر وً ً ًًعاب ترمي ،وأوديتلا ،وترىنا ،ومسً ً ًًاجدها ،وملابرها املنً ً ًًلورة
ابلركا كما يًلعمون ،ويلو( اللائرب
ترمي هبا منه ألوف عُديُدة

بساحة بشُار مشوس اهلد قك

زَيرة كُُك منه حلُح أهنُ ُُا

ملا شئت من فع وجلُب حمصُك

وإن قيك ترَيق ببغُداد جربُا

ففي ربع بشُار شفا كك معضُُك

ويفردون في ًًغ فيما يتعلق بف ًًرب وبركا اجلموعات العاما عند قبور اةولياء املن ًًلورين ،وقراء املولد عند
ع ً ً ًرائحلم ،وما احلديث عن لقرة قر النيب هود عليمب الس ً ً ًًغم املًلعوم حب ً ً ًًرموت ابحلديث املرجم ،وإعا
أو ً ً ً ً ًران إىل هلا ح ن ال تيً ً ً ً ًًري املعامل معطلا من كر الن ً ً ً ً ًواهد ،ويكون امللام لوا من الفوائد ،وليس
مليودان االسرتسا([.]21
فيًًا ليًًا ه الء اللوم يعلمون نًًا جره الترة املنحرف علا التوحيًًد ،ويفيئون إىل احلق ،فًًضن للحق ىورا
يعرف بمب ،وعسً ً ً ًًا الليود الت وعً ً ً ًًعلا الغالبون يف أعناق اةتباد قد وهنا ،فيسً ً ً ًًلرب حللا ،وينطللون
بعدها إىل رحاب السنا كما قا( كثري
دت
فليت قلوحلي عن َد ع َزةَ قييِ ْ
َ

ضعيذ غ َر منها فند ِ
ٍ
ٍ
َت
حببك

والبد إ ا من بيان س ًًبيرب املنحرفني يف الترة حن تس ًًتبني لكرب أحد ،كما و ًًد رس ًًو( هللا يف النكري علا
بعض مسً ً ً ً ً ًًلما الفتي م أيم كاىوا معمب قبرب حنني ،إ أن توحيد الكلما إعا يكون علا كلما التوحيد،
وفض الطرف عن االحنراف جيعلمب يتسلرب لوا ا إىل أفراد اجملتم
وهللا ىس ً ً ً ًًص( أن يرينا احلق حلاا ويرلقنا اتباعمب ،ويرينا الباررب ابرغ ويرلقنا اجتنابمب ،وآ ر دعواان أن احلمد
هلل رب العاملني.
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