دولة البدعة
شر
من دولة
الظلم والفسق
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قال أبو بكر بن عطية بن مجعة ادلصري:
ىذه فوائد عظيمة إلخواين ،عسى اهلل أن ينفع هبا.

 #دولة البدعة شر من دولة الظلم والفسق.

يد أن يزيح ويزيل بعض أن ِ
ظمة احلكم يف البالد
من الناس من ير ُ
َ
اإلسالمية بدعوى أن فيها من الظل ِم و ِ
الفسق ما فيها ،ورمبا ك َّفر
حكام ادلسلمني بغري وجو حق ورأى اخلروج عليهم بالسيف،
خارجي مبتدع؛
ي مفس ٌد يف األرض
وىو يف كل ذلك ّ
ضال غو ٌّ
ّ
وإفسادا؛ ذلك
فسادا
ً
إذ ال جيوز لو معاجلة الفساد مبا ىو أشد ً
حيث الصرب
ألن يف اخلروج على حكام ادلسلمني سلالفةً للشريعة ُ
على أمراء اجلَ ْور؛ وألن يف اخلروج عليهم مفاسد عظيمة ال يعلم
ِ
ادلعصومة وسفك دمائِها
مداىا إال اهلل وحده كإزىاق األنفس
ظلما وبغيًا وعدوانًا؛ وألن يف ذلك ىت ًكا لألعراض وهنبًا وسلبًا
ً
وترويعا لألمنني إىل غريه من ادلفاسد،
وقطعا للسبل
ً
لألموال ً
شر
شر من ادلعصية ،وأن أىل البدع ّ
أضف إىل ذلك أن البدعة ّ
من أىل ادلعاصي؛ ألن أىل البدع ُزل ِدثُون يف الدين ما ليس منو
بدعوى أنو منو أما أىل ادلعاصي فيعلمون أن ادلعاصي حرام،
فإذا فعل أصحاب ادلعاصي ادلعاصي فإهنم ال يفعلوهنا على وجو
-2-

التعبد هبا خالفًا ألىل األىواء والبدع الذين يتعبدون ببدعهم
ويرون أهنا من الدين ،فبناءً على ذلك يكيلون دلخالفيهم وخباصة
السلفيني بادلكيال األوىف من العقوق والظلم والبغي والعدوان،
كل ىذا حتت ستار الدين ومظلتو( ،)1وىم يف ذلك زاعمون
مبطلون باغون مفسدون.
وال شك يف أن للقطبيني واإلخوان ادلفلسني – الذين كان
يروق( )2شيخنا مقبل بن ىادي الوادعي – رمحو اهلل – أن
يسميهم باإلخوان ادلفلسني إلفالسهم يف العلم والسياسة – ال
شك يف أن ىؤالء وأمثاذلم ومداىنيهم من أىل األىواء والبدع
افرا من الفساد واإلفساد ،وال شك أهنم عن
نصيبًا ً
كبريا وحظًا و ً
كل ذلك مسؤلون.
فيا أىل البدع إنا ال ضلبكم يف اهلل وإمنا نبغضكم يف اهلل عز
وجل ،واألصل يف اإلسالم وعند ادلسلمني بقاءُ ويل األمر حىت
يتوفاه اهلل دون أن ينازعو منازع أو خيرج عليو خارجي ،وال
حتاولوا االصطياَد يف ادلاء ِ
العكر ،إن دولتكم يا أىل البدع ذلي
أشد علينا من دولة الظلم والفسوق ،إن ما يبتلى بو ادلسلمون
( - )1قال صاحب القاموس ( :ادلظَلَّة :بالكسر والفتح الكبري من األحبية ) اىـ .

2
الروق...... :اإلعجاب بالشيء ،وقد راقو )اىـ.
( )  -قال صاحب القاموسَّ ( :
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من قِبَ ِل ُوالهتم ىو من باب ادلصائب ،فمن صرب على تلك
ادلصائب ورضي عن اهلل فيها وشكره عليها فإن لو أجر الصابرين
الراضني الشاكرين ،أما أنتم يا أىل البدع فاالبتالء الواقع بالناس
من قِبَلِكم ىو من باب ادلعائب ،حيث تفسدون على الناس
فبعدا
دينهم ،زاعمني أن بدعكم من الدين ومن القرباتً ،
وسح ًقا للبدع وألىلها وللمداىنني ألىل البدع واحملامني عنها،
كل من داىن ادلبتدعة فإنو مثلهم ويلحق هبم بقدر مداىنتو
وزلاماتو عنهم ورلالستو ذلم وأنسو هبم ،وقال تعاىل فيمن توىل
أىل الكتاب من اليهود والنصارى:

{   

 [ }         ادلائدة .] ٘ٔ :
فكل من يتوىل ادلبتدعة فإنو منهم فكونوا على ذُ ْك ٍر من ذلك.
حل بأىل العلم وعلى رأسهم اإلمام
وإننا لن يا أيها ادلبتدعة ما ّ
أمحد – رمحو اهلل – من البالء والتعذيب والتنكيل الذي حل هبم
من جراء زلنة خلق القرآن؛ ذلك ألن البدعة كانت قد دخلت
على بعض الوالة مث كشف اهلل ذلك مبنو وفضلو وكرمو وبقي
اإلمام أمحد وغريه من أعالم السنة واجلماعة ومن أعالم أتباع
مذىب السلف الصاحل بقي ىؤالء مذكورين باخلري إىل يومنا ىذا
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وسيبقون كذلك إىل ماشاء اهلل عز وجل ،ومات أىل البدع
وورثتموىا عنهم كلها أو بعضها ،وعند اهلل جتتمع اخلصوم ،فال
تظنوا يا أىل البدع أن أىل السنة وأن السلفيني أو أن العلماء
بـُلَ َهاء أغبياء وأنتم األذكياء! ال تظنوا ىذا ،فإن أىل العلم ىم
أىل الذكاء ،وأىل العلم واحللم ،وأىل الرب والتقوى ،وأىل
اإلديان واالستقامة ،وأىل الفهوم السليمة ،والعقول الصرحية
الصحيحة ،أما أنتم فقد نُ ِك ْستم ،وعاديتم مذىب السلف
الصاحل وأتباعو بدعوى أنكم أىل احلق ،والدعاوى إذا مل يقم
فصربا – معشر
عليها أصحاهبا البينات فأصحاهبا أدعياء
ً
السلفيني – فإن النصر قريب ،على كل جبار عنيد ،وعلى كل
مبتدع طريد ،شريد.
ونقول ألىل

البدع    {:

}[التوبة     {] ٕ٘ :

}[ىود .]ٕٕٔ :

زلمدا –
أىل البدع ُمتَـ َو َّعدون بالشر قال تعاىل
متوعدا نبيو ً
ً
صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم – لو تقول على اهلل بعض
األقاويل،

وحاشاه(     {:)1

أيضا" :حاشى هلل  ،أي :تكرديًا هلل ،وال تقل :حاشى لك ،بل :حاشاك ،وحاشى لك " ا ىـ .
(ٔ)  -وقال ً
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وقال

} [ احلاقة .]ٗٚ – ٗٗ:

تعاىل         {:

          

 [ }    الشورى .] ٕٗ :
فإذا كان عز وجل قد توعد نبيو صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم
هبذا الوعيد الشديد ،لو تقول على اهلل بعض األقاويل ال كل
األقاويل ،وحاشاه من ذلك – فما الظن بادلبتدعة جبميع
طوائفهم حيث إهنم ت َق َّولوا على اهلل ورسولو مامل يقلو اهلل ،ومامل
يقلو رسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم ،وأحدثوا يف الدين
بدعا كثرية وخطرية ونسبوىا إىل الدين،
زلدثات كثرية ،وابتدعوا ً
وىي ليست من الدين يف شيء ،وإمنا ىي ُضلاتة القلوب ادلريضة،
واألفهام السقيمة ،والعلوم العقيمة؟! فما الظن بالوعيد الذي
يلحق ىؤالء ويدركهم وحييق هبم ؟! قال تعاىل:
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{ 

          

.] ٚ :  } [ الصف    
         {

:وقال

            
       
      
         

.] ٜٖ :  } [ األنعام   
:ولقد حرم اهلل عز وجل أن يقفو(ٔ) العبد ماليس لو بو علم فقال
          {

.] ٖٙ : } [ اإلسراء

      

       {

:وقال تعاىل

          
.  "اىـ... ُتَبِ ْعتُو...  " قفوتو: قال صاحب القاموس- )ٔ(
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}           

. ] ٖٖ : [ األعراف
فهذه اآلية نص صريح يف حترًن قول الناس على اهلل ما ال
.يعلمون
 وديحو، وحيق احلق بكلماتو،أن اهلل عز وجل ديحو الباطل
. وحيق السنة ومذىب السلف الصاحل،البدعة

 نجاة أهل السنة والجماعة وهالك أهل البدعة#
.والشناعة
ٍ أن أىل البدع أىل مكر
 ولقد قال اهلل عز، سيء بأىل السنة
        {:وجل
           

. ] ٖٗ : } [ فاطر   
 {
 

:مكرا سيئًا
ً وقال اهلل عز وجل يف أقوام مكروا
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 [} النمل.] ٖ٘ – ٘ٓ :
وقال تعاىل:

{      

 [ } األنفال.] ٖٓ:
فمن مكر بأىل السنة واجلماعة مكر اهلل بو ،ومن كادىم كاده
اهلل.
قال تعاىل:

{   

  

[}     الطارق.] ٔٚ – ٔ٘ :
وال شك يف أن ألىل البدع نصيبًا من مكر اهلل وكيده ادلذكوَرين
دلكرىم بأىل السنة واجلماعة ،وكيدىم أىل السنة واجلماعة.

 #أين أهل البدع ؟

أين أنتم – يا أىل البدع – من كالم أىل العلم فيكم قدديًا
جرحا وجترحيًا ؟! ،إذ إنكم للجرح والطعن أىل ،أين
وحديثًا – ً
أنتم من الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز – رمحو اهلل – ومن
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كالمو فيكم! أين أنتم من الشيخ العالمة احملدث ناصر الدين
األلباين رمحو اهلل ،ناصر السنة ،وقامع البدعة؟! ،أين أنتم من
الشيخ العالمة الفقيو ابن عثيمني رمحو اهلل  ،والذي سارت بكتبو
الركبان ؟! ،أين أنتم من العالمة اليمين وزلدثها مقبل بن ىادي
الوادعي رمحو اهلل ،الذي أغار على معاقل الرفض والتشيع
والتحزب والتقليد؟! ،أين أنتم من الشيخ العالمة اذلمام وادلفيت
العام الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ – حفظو اهلل
بالسنان؟! أين أنتم
تعاىل – ،ذاك العامل الفصيح اللسان ،ادلؤيد َّ
من الشيخ العالمة عبيد اجلابري – حفظو اهلل – والذي قد
نصر السنة ومذىب السلف الصاحل ،وكسر البدعة وأىلها فال
علما –
جابر ذلا – إال أن يشاء ريب شيئًا وسع ريب كل شيء ً
أين أنتم منو؟! أين أنتم من الشيخ صاحل الفوزان؟! وما أدراك ما
الفوزان؟! عاملٌ إمام ،وحرب مهام ،قوي البيان ،لعلمو أسس
وقواعد وأركان ،أُخربت أنو ذو مست طيب صاحل ،قلت :ىذا
شأن كل علماء السنة ،إين أحبك يف اهلل يا شيخ صاحل ،وإن مل
أرك ،وودت أن لو رأيتك ورأيت إخوانك العلماء يف بالد
احلجاز زلبة يف دينار أو درىم ،فاهلل يعلم أين مل أر من ىؤالء
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الذين ذكرهتم إال الشيخ مقبل بن ىادي الوادعي رمحو اهلل  ،فإنو
ذكرا بالسلف الصاحل رضي اهلل عنهم فإين
شيخي ،وكان سلفيًا ُم ً
أعلن زلبيت ذلؤالء العلماء ودلن سأذكرىم ىنا إن شاء اهلل ،وإن
مل يضمنا لقاء ،وإن مل جيمعنا رللس ،فاللهم ارزقنا حب العلماء
الناصحني العاملني ،السلفيني ،ىؤالء الغرباء يف أوطاهنم ،واللهم
إين أشهدك أنين أحب ىؤالء العلماء،وغريىم شلن سأذكرىم
واللهم إنك تعلم أين ال يربطين هبؤالء العلماء إال احملبة يف اهلل،
لنصرىم الدين وذهبم عن السنة وأىلها ،ومذىب السلف وأىلو،
أنس ُهم وال آنس هبم ،فأقول :أين
أعود إىل أىل البدع الذين مل َ
أنتم من الشيخ العالمة الكبري أمحد بن حيىي النجمي – حفظو
اهلل وشفاه – من األدواء وعافاه من كل سوء ،فقد كشف
صحائف ادلبتدعة وأقراىم بعون اهلل وتوفيقو ،وىتَك سًتىم،
وكشف عن عوراهتم ،وأذكر كتابو "الفتاوى اجللية" وكتابو "ادلورد
العذب الزالل فيما انتقد على بعض ادلناىج الدعوية من العقائد
واألعمال" ،وكتابو األول يدور يف ضلو ما يدور فيو الثاين ،فللو
َد ُّرك( – )1يا أيها النجم الساطع الالمع ادلضيء ألىل احلق ىنا
وىناك.
(ٔ) -يف القاموس" :وهلل َد ُّره ،أي :عملو" اىـ.
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مث أين أنتم من ِ
احل ِ
رب والبطل ادل َجَّرب ،الذي قد أغار على
ليث َْ
ُ
قطب رحاكم ،وىل ديكن للرحى أن تدور إذا انكسرت قطبها،
وما عساكم أن جتنوا من إغارتو؟!
إنكم ال جتنون من وراء إغارتو إال اخلزي واذلوان ،والفضيحة
()1
الرجوع إىل ِ
احلق
تو
ر
ا
غ
إ
من
ا
و
تستفيد
مل
إن
والعار ،والشنار
َ
دروسا ال
والنصح والبيان ،أظنكم قد عرفتموه ألنو قد لقنكم ً
تنسوهنا ،لعظم أثر ىذه الدروس والعرب ،فإن جتاىلتموه
أخالكم َ
فإين أقول مبلء الفم :إنو العامل ،الناقد ،البصري ،السلفي،
أسد السنة ،وربيعها ،أبو ٍ
بيع بن ىادي
ر
زلمد
األثري ،النحريرُ ،
ُ
َ
ادلدخلي -حفظو اهلل – وإخوانو العلماء ،وإخو َاهنم السلفيني يف
كل مكان ،مث أين أنتم من أىل العلم باليمن حيث نشروا
مذىب السلف الصاحل يف السهل واجلبل وأخزى اهلل الرافضة
واحلزبيني من أمثال اإلخوان ادلسلمني الذين اجتمع فيهم سني
اإلفالس ،وسني اإلسراف ،وسني اإلفساد ،وسني التلبيس،
مجيعا على أيديهم وعلى أيدي شيخهم
أخزى اهلل ىؤالء ً
ِ
ادلقدام ،والبطل ادلغوا ِر ،أيب عبد الرمحن مقبل بن ىادي الوادعي،
إن أىل العلم – حفظهم اهلل – قد وضعوا أىل البدع يف عُنُ ِق
(ٔ) – ويف القاموس" :الشَّنار ،بالفتح :أقبح العيب ،والعار ،واألمر ادلشهور بالش ِ
شنريا :عابو ،أو َمسَّع بو وفضحو "اىـ.
ُّنعة َ
ُ
ُ
ُ
وشنـََّر عليو تَ ً
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ِ
 وضعوىم: وإن شئت قل،الزجاجة حيث الضيق يف ىذا ادلضيق
 والت،الس ْم ِسمة
ِّ  يف قُ ْم ِع: وإن شئت قل،بني حدي ادلقص
ٍ حني
ٍ صلاة إال بالفرار إىل
ِ
ِ
.)1(السلف وأىلِو
ومذىب
السنة وأىلِها
. قد أبقى اهلل لكم ما خيزيكم:وأقول للمبتدعة

. االبتالء ثم التمكين سنة كونية#
     
 {

:قال اهلل عز وجل

     
        
        
         
     
.]٘ٙ-٘٘:}[ النور



 

 ادلثبتون للسلفيني على مذىب السلف بإذن اهلل – فَـلْ ُِرييَنا، "ىؤالء وغريُىم علماؤنا الثابتون على مذىب السلف الصاحل:(ٔ) – يلحق ىنا
."! وأىن ذلم؟،!!ادلبتدعة علمائهم
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، وعبادة اهلل وحده،فسبيل التمكني ىو اإلديان والعمل الصاحل
 وغريُ ذلك من العمل،وإقام الصالة وإيتاءُ الزكاة
َ ،ال شريك لو
 وطاعةُ اهلل وطاعةُ رسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم،الصاحل
 وبدَّلو من بعد،فمن فعل ذلك مكن اهلل لو دينو الذي ارتضى لو
 ومكر ادلاكرين من الكفار، وال يضره كيد الكائدين،خوفو أمنا
: قال تعاىل بعد ىاتني اآليتني،وادلبتدعني
        {

.]٘ٚ :}[ النور    
      {

:وقال تعاىل

         

.] ٕٙ :}[النمل 
      
 {

:وقال تعاىل

         

.]ٔٔٓ : }[يوسف   
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      {

:وقال تعاىل

        
        

.] ٕٔٗ : }[البقرة       
فأبرقوا وأرعدوا يا أىل البدع ألىل السنة وللسلفيني فإهنم
 وإنكم سلذولون وال يظنن شخص بالكويت أو،منصورون
 أو،مبصر أو بغريىا أنو يستطيع أن يطفيء نور احلق
َ
َ مبأرب أو
.السلفي
اعد ومعاملَ ادلذىب
َ أن يهدم
َ أصول وقو
َّ

ِ  الم#
ُّ
.الم ِح ُّق وحي ًدا
كان
ولو
للمبطل
هر
قا
ق
ح
ُ
ُ
:احلق قال تعاىل
َّ اعلم أن من أمساء اهلل

         {

.]ٕ٘ :}[ النور 
:وقد مجع اهلل عز وجل بني امسيو الواحد والقهار فقال تعاىل
.]ٔٙ :}[ الرعد       {
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القهار ،فاعلم أيها السلفي أنك لو
فاهلل واحد ،وىو ّ
احلق ،وىو ّ
كنت وحدك لقهر اهلل بك الكافرين وادلبتدعني باحلق الذي
معك وإذا كان اهلل معك فلست وحدك ،ومن مل يكن اهلل معو
فال ينفعُو أن كان كل الناس معو.
قال الشيخ ربيع بن ىادي ادلدخلي –حفظو اهلل–" :فواهلل لو
كان ربيع وحده ،وواجو آالف( )1من مثل أيب احلسن ،لغلب
احلق
ُّ

الباطل{   

َ

()2

[} اإلسراء]ٛٔ :

اىـ .

قلت :فال تستوحشن أيها السلفي من قلة الناصرين لك،
وللدعوة السلفية وال تغًت بكثرة ادلعادين ذلا من اخللفيني
ادلبتدعني ،قال تعاىل:

{    

        

[}األنبياء.]ٔٛ :

 #المداهنون ألهل البدع والمحامون عنهم.
مبتدعة مذبذبون ،حيارى برزخيون.

(ٔ) – ىكذا.
(ٕ) – التنكيل مبا يف جلاج أيب احلسن ادلأريب من األباطيل ،للشيخ ربيع بن ىادي ادلدخلي –حفظو اهلل– ،صـ  ٔٙطبعة دار اإلمام أمحد
لسنة ٕ٘ٗٔ ىـ.
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اعلموا – رمحكم اهلل – أن ىؤالء ادلداىنني ألىل البدع،
واحملامني عنهم ،والساكتني عن التحذير منهم ،وعن إخراجهم
من أىل السنة واجلماعة ومذىب السلف الصاحل ،اعلموا أن
ىؤالء حيارى ومذبذبون؛ ذلك ألهنم ليسوا سلفيني إذ مل
بعضا،
بعضا ،وتركوا ً
يأخذوا مذىب السلف كامالً ،بل أخذوا ً
ومل يأخذوا مذىب ادلبتدعة الذين أظهروا بدعهم أخ ًذا كامالً،
فهم برزخ()1بني ىؤالء وىؤالء ،وما أشبو ىؤالء الربزخيني
بادلنافقني الذين قال اهلل فيهم:

{   

        
      

 

           

 [}   النساء.]ٖٔٗ :ٕٔٗ :
ودلا تردد ىؤالء الربزخيون بني ىؤالء وىؤالء وتذبذبوا ،واضطربوا،
ومل دييزوا أنفسهم من أىل البدع من كل وجو ،كان جزاؤىم -
(ٔ) – قال صاحب القاموس " :التَ ْربُز ُخ :احلاجز بني الشيئني "...،اىـ.
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والشأن ما ذكر -عدم رضاء السلفيني عنهم ،وىذا أمر معلوم
ِ
السلف الصاحل ومنهجهم.
سبيل
لتنكبهم َ
رضا كامالً ،وإن
عدم رضاء ادلبتدعني عنهم ً
وكان جزاؤىم ً
أيضا َ
ودليل
داىنهم ىؤالء الربزخيون ،وداىنوا ىم ىؤالء الربزخيني،
ُ
أيضا –
عدم رضا ىؤالء ادلبتدعة عن ىؤالء الربزخيني ادلبتدعة ً
أهنم مل يصريوا إىل ما عليو ىؤالء الربزخيون من كل وجو ،فاألمر
كما قال اهلل تعاىل عن اليهود والنصارى وعن حاذلم مع النيب –
صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم –:

{   

}    

[البقرة.]ٕٔٓ :
فهؤالء الربزخيون وافقوا ادلبتدعة يف بعض أصوذلم ،أو بعض
مناىجهم ،وخالفوا السلفيني يف بعض أصوذلم ،أو بعض
مناىجهم ،وليعلم ىؤالء الربزخيني أن السلفيني لن يرضوا عنهم
حىت يتبعوا مذىب السلف الصاحل من كل وجو ،إن ىذا
التذبذب جعل داء ،ما أشده على ىؤالء الربزخيني ،وما أصربىم
عليو.
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إن ىذا التذبذب جعل السلفيني حجة على ادلذبذبني ىؤالء،
وجعل لغريىم من أصحاب البدع حجة عليهم ،فالسلفيون
يقولون ذلم :ىلم إلينا ،وأصحاب البدع يتمنون أن صاروا إليهم،
ولقد قال تعاىل:

{     

         

[}  النساء.]ٔٗٗ :
وضلن نقول ذلؤالء الربزخيني ادلبتدعني ال تتخذوا ادلبتدعني أولياء
من دون السلفيني ،أتريدون أن جتعلوا هلل عليكم سلطانًا مبينًا؟!.
إن للسلفيني سلطا ًن مبينًا وحجةً ظاىرًة بينةً عليكم ،فاتقوا اهلل
يف أنفسكم و ْاربَـعُوا()1عليها.
إن أصحاب البدع يتمنون أن لو كان ىؤالء الربزخيون معهم
احدا يف وجو السلفيني ،مث إن أصحاب البدع
صنعا و ُ
حىي يقفوا ً
سلما للرقى عليو لتحقيق
الظاىرة قد يتخذون ىؤالء الربزخيون ً
مآرهبم ،ووسيلةً ِ
لنيل أغراضهم ،مث يًتكوهنم يف وسط الطريق
مذبذبني يف آخر األمر كما كانوا مذبذبني يف أولو ،قال تعاىل:
س ،ومنو قوذلمْ :اربَ ْع عليك ،أو على نفسك "...اىـ.
"وَربَ َع ،كمنع :توقَّ َ
(ٔ) – قال صاحب القاموسَ :
ف وانتظر ،وحتَ َّس َ
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-

{ [}       النساء.]ٛٛ :
فال تكونوا يا معشر الربزخيني كادلطايا لدى أصحاب البدع
الظاىرة يركبوهنا لقضاء رغباهتم وشهواهتم مث يًتكوهنا أو يبيعوهنا
بثمن خبس.
ما أشبو ىؤالء الربزخيني ،الذين أخذوا من السنة بنصيب ومن
الضالَّل ،فإهنم برزخ
البدعة بنصيب ،ما أشبههم بربزخ األشاعرة ُّ
بني أىل السنة وبني ادلعتزلة الضالل.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل:
" ...كانوا يقولون :إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليو،
ويقولون :إن ادلعتزلة سلانيث الفالسفة ،واألشعرية سلانيث ادلعتزلة
"()1اىـ.
قلت :وأنا أقول :وىؤالء الربزخيون سلانيث أصحاب البدع
الظاىرة ،مث قال شيخ اإلسالم رمحو اهلل.
"وكان حيىي بن عما ٍر يقول :ادلعتزلةُ اجلهمية الذكور ،واألشعرية
اجلهمية اإلناث"( )2اىـ.
(ٔ) – كتاب األمساء والصفات ،ادلأخوذ من رلموع الفتاوى لشيخ اإلسالم،جٔ صـٕ٘٘ -دار الكتب العلمية بريوت
ٔ
(ٕ)  -كتاب األمساء والصفات ،ادلأخوذ من رلموع الفتاوى لشيخ اإلسالم،ج صـٕ٘٘ -دار الكتب العلمية بريوت – لبنان.

– لبنان.
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قلت :وأنا أقول :ىؤالء الربزخيون ادلبتدعون اإلناث ،وأما
أصحاب تلك البدع الظاىرة فهم ادلبتدعون الذكور.
قلت :وما أشبو ىؤالء الربزخيني بأىل التأويل الباطل ،وإن
شئت قل :بأىل التحريف ،من ادلتكلمة واجلهمية وادلعتزلة ومن
دخل معهم يف شيء من ذلك ،فلقد قال فيهم شيخ اإلسالم
ابن تيمية رمحو اهلل:
"فإن تظاىروا بنصر السنة يف مواضع كثرية ،وىم يف احلقيقة –
ال لإلسالم نصروا – وال للفالسفة كسروا)1(" -اىـ.
وقال – رمحو اهلل – يف موضع آخر ،عن ادلتكلمني:
"ال لإلسالم نصروا ،وال لعدوه كسروا ،بل كان ما ابتدعوه ،شلا
أفسدوا بو حقيقة اإلسالم على من اتبعهم فأفسدوا عقلو،
ودينو ،واعتذر على من نازعهم من ادلسلمني ،وفتحوا لعدو
اإلسالم بابًا إىل مقصوده"( )2اىـ.
قلت :وذلؤالء الربزخيني ادلذبذبني ،يف ىذا العصر ،نصيب من
كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحو اهلل – فإهنم تظاىروا
بنسبتهم إىل مذىب السلف ،وبنصرة السنة يف مواضع كثرية،

(ٔ)  -كتاب األمساء والصفات ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية،جٕ صـ  – ٕٙحتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،وىو مأخوذ من رلموع
الفتاوى لشيخ اإلسالم.
(ٕ) – ادلرجع السابق.
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ومع ذلك فقد نصروا أىل األىواء والبدع ،وداىنوىم ،بل وقعدوا
القواعد ،وأصلوا األصول اليت تنافح عن ادلبتدعة ،وحتارب
السلفيني ،ومذىب السلف ،وزعموا أهنم بذلك ينصرون مذىب
السلف ،وىم يف حقيقة األمر حياربون أىلو ،شعروا أم مل
يشعروا ،علموا أم مل يعلموا ،إهنم أعانوا أىل األىواء عندىم
الربزخي ىذا -على نشر بدعهم وزلاربة السلفيني ،أضف إىل
ذلك انتحال ىؤالء الربزخيني لبدعة التحزب ،والغلو يف التكفري،
ٍ
وخباصة حكام ادلسلمني.
إن ىؤالء ادلذبذبني ،ادلنتسبني ادعاءً – ال حقيقة – إىل مذىب
للسنة ،ومذىب السلف الصاحل ،و ٍ
ٍ
خباصة
السلف الصاحل ،ال
ِ
السلف ألىل البدع – نصروا ،وال لغريىم من ادلبتدعة
معاملة
ذوي األصول الفاسدة ،وادلناىج الكاسدة ،كسروا إن ىؤالء
الربزخيني وسط بني السلفيني ،وغريىم من أىل اذلواء ،وبئست
الوسيطة وسيطتهم.
قال الشيخ العالمة ربيع بن ىادي ادلدخلي – حفظو اهلل – يف
مقدمة كتابو (التنكيل) يف معرض كالمو عن أصول أيب احلسن
ادلصري نزيل مأرب ،قال ..." :فقد قمت بتوضيح أمهها ،مع
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بيان سلالفاتو ذلا ،وال يزال إىل اآلن من أشد الناس سلالفةً ذلا
على بطالهنا ،ولكنو ال خيالفها طلبًا للحق والعدل ،وإمنا إمعانًا
منو يف الظلم والفنت ،ألن أصولو مع فسادىا ال تسمح لو
مبقاومة أىل الباطل ،فضالً عن أىل احلق"()1اىـ.

 #أهل التلبيس فيهم شبه باليهود.
قال تعاىل:

{     

[}    آل عمران.]ٕٚ :
وقال تعاىل:

{     

}[ البقرة.]ٕٗ :

  

*

*
*

(ٔ) – "التنكيل مبا يف جلاج أيب احلسن ادلأريب من األباطيل" صـ ٖٔ دار اإلمام أمحد لسنة ٕ٘ٗٔ ىـ.
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*

*
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