( احللقة األوىل ) من كشف أكاذيب وحتريفات وخيانات
زورا بـ ( األثري ) !
فوزي البحريين ؛ املوصوف ً
نقد للمسمى بـ ( فوزي األثري البحريين )
تأليف  :فضيلة العالمة د / .ربيع بن هادي بن عمري املدخلي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل  ،والصالة والسالم على رسول اهلل  ،وعلى لل وصحب ومن اتبع هدا  ،أما بعد :
فقد اطلعت على مقال ملن يُ َس َّمى بفوزي ( األثري ! ) حتت عنوان :
" الرعود الصواعقية لصعق ألفاظ ربيع املدخلي البدعية " !
 حوار مع ربيع املدخلي يف رمي أهل السنة واجلماعة بـ ( الباطنية )  ،و ( الرافضية )و ( اخلارجية )  ،و ( اليهودية )  ،و ( احلدادية )  ،و ( الصوفية ) -
مث قال  ( :تأليف فضيلة الشيخ فوزي بن عبد اهلل بن حممد احلميدي األثري ) .
مأل هذا املقال بالكذب  ،وحتريف أقوال أئمة السنة وعلمائها بتنزيلها يف غري منازهلا ؛ مث
بتكرار هذ األقوال يف مقال اهلزيل لينفخ في ويضخم ليقول احلدادية عن  :أن عامل واسع
اإلطالع .
وقبل مناقشة هذا املقال  :أرى أن من حق القراء  :أن أعطيهم فكرة موجزة عن احلدادية
اجلديدة  ،وأصوهلا  ،ومدى ارتباطها باحلدادية القدمية حىت يتبني زيفها ومتويهاهتا للناس :

( )1أعظم أصول احلداد رمي أهل السنة باإلرجاء  .واحلدادية اجلديدة حاربوا أهل السنة
املرات من حرب سلفهم احلدادية األوىل .
 باإلرجاء  -أشد  ،وعشرات َّ( )2من أعظم أصول احلدادية القدمية حرب أهل السنة  ،واحلدادية اجلديدة أشد حربًا
أمدا .
وأطول ً
( )3تبديع من وقع يف أي بدعة من أهل السنة  ،وهؤالء اجلدد يشاركوهنم يف هذا
األصل ويبدعون بغري مبدع  ،بل بالكذب والفجور .
( )4احلدادية األوىل كانوا يبدعون ابن حجر والنووي  ،ويبدعون من ال يبدعهم .
وهؤالء ال يستبعد منهم تبديع من ذُكر إالَّ َّأهنم يستخدمون التَّقية  ،مثَّ َّ
إن هؤالء يُبدِّعون
يبدع من وقع يف بدعة  ،يبدعون علماء املدينة من أهل السنة  ،وعلماء مكة السلفيني ،
من ال ِّ
والشيخ النجمي والشيخ زيد  ،بل ويكفرون بعض علماء السنة  ،وحياربون علماء اليمن  ،وال
يذكروهنم خبري  ،وحياربون علماء اجلزائر وشباهبم  ،وال عالقة هلم بأهل السنة على مستوى العامل
.
( )5وهؤالء حيصرون أهل السنة يف احلدادية اجلديدة ! يف أناس اشتهروا بالكذب
والفجور  ،ويف اجملهولني َّ
الكذابني مثل  :فكاري واملفرق وخالد العامي  ،وأمثاهلم من اجملهولني
الذين ال يعرفون بعلم وال بطلب  ،ومع ذلك يسموهنم أهل السنة واجلماعة وأهل احلديث .
ومن يرد أكاذيب هؤالء  ،وجهاالهتم  ،وضالالهتم  ،وأباطيلهم يقولون َّ :إهنم حياربون
أهل السنة .

وعلمهم هذا امتداد خبيث لعمل أسالفهم احلدادية األوىل  ،حيث كانوا حيصرون أهل
السنة وأهل احلديث يف حزهبم فقط  ،وال يعدون من سواهم من أهل السنة  ،مع أن احلدادية
ليسوا من أهل احلديث والسنَّة  ،بل هم من أضدادهم .
( )6كان من يدخل فيهم يصفون باألثري  ،وهو يصف نفس بذلك فيقول  ( :فالن
األثري ) .
وهكذا فعلت احلدادية اجلديدة مسوا شبكتهم بـ " األثري "  ،ويسمون أنفسهم باألثريني
 ،وأهل السنة .
ومن رموزهم  ( :فوزي البحريين ) الذي يصف نفس بـ ( األثري ) ! وحبوث البهلوانية بـ (
األثرية ) .
فهما وتطبي ًقا والتز ًاما  ،ومن أبعد
وهم من أبعد الناس عن األثرية  ،ومن أسوئهم هلا ً
الناس عنها صدقًا وأخالقًا .
( )7التقليد املقيت والتعصب األعمى ألشخاص معروفني عند أهل السنة بالكذب
واخليانة والظلم  ،واملواالة واملعاداة على أشخاصهم وأباطيلهم  ،وهذ صفات احلدادية القدمية
واجلديدة .
ومع هذا اخلزي يرمون أهل السنة واحلق بالتعصب والتقليد  ،وكذبوا  ،فأهل السنة
يسريون على منهج السلف يف االحتكام إىل الكتاب والسنة والتمسك هبما  ،ووزن أقوال الرجال
بالكتاب والسنة بفهم السلف الصاحل ؛ فما كان ح ًقا ومواف ًقا للكتاب والسنة قبلو وأيدو
ونصرو  ،وما كان خمال ًفا ردو .

أما هؤالء احلدادية ؛ فعلى مذهب القائل اجلاهلي :
وما أنا إال من غزية إن غوت  ...غويت  ،وإن ترشد غزية أرشد
وللحدادية القدمية أصول أخرى ذكرهتا يف مقايل  " :منهج احلدادية "  ،والذي نشرت
قبل ظهور احلدادية اجلديدة  .قد تكون عند احلدادية اجلديدة  ،ولكنهم ُُيفوهنا تقيَّة  ،وال
يستبعد ذلك منهم .
وعندهم من التعصب األعمى والتقليد املقيت ما ُيجل من غالة أهل البدع .
ومن أصول احلدادية اجلديدة اليت زادوها على احلدادية القدمية ما يأيت :
( )1التقية الشديدة اليت تفوق تقية الرافضة ؛ فاحلدادية األوىل كانوا ظاهرين واضحني يف
كالمهم ومواقفهم خبالف احلدادية اجلديدة ؛ فإهنا تستخدم هذا األصل الرافضي .

.

( )2السرية  ،والعمل يف الظالم  ،ومن هنا حياربون أهل السنة واحلق حتت أمساء جمهولة
( )3الكذب واخليانات  ،وحتريف النصوص عن مواضعها  ،وتنزيلها يف غري منازهلا .
( )4تضليل من يقول  ( :أن اخلالف بني أهل السنة وبني مرجئة الفقهاء لفظي ) ،

وهذا يقتضي تضليل من قال ب من السلف  ،وتضليل شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وأئمة الدعوة
السلفية يف جند  ،واألدهى من ذلك أهنم يلصقون ذلك كذبًا منهم مبن ال يقول  ،مث يبدعون ،
ويشهرون ب بناء على كذهبم وهبتاهنم .

( )5التعلق باأللفاظ املتشاهبة  ،ومنها التعلق بلفظ " جنس " الذي حيتمل عدة معان ،
كنًا يف تعريف اإلميان )1( .
وزعموا كذبًا على السلف بأهنم جعلوا جنس العمل ر
وقد حذر السلف من استعمال األلفاظ املتشاهبة  ،والتزموا األلفاظ الشرعية الواردة يف
الكتاب والسنة  ،وبدَّعوا من يستخدم األلفاظ املتشاهبة يف املعاين الشرعية .
ولفظ " جنس " مل يرد يف الكتاب والسنة  ،وال يف لغة الصحابة  ،وال استعمل السلف
يف قضايا اإلميان  ،وهو من األلفاظ املتشاهبة .
ويتعلقون بألفاظ بعض أهل السنَّة املتأخرين  ،وال حجة هلم فيها ؛ َّ
ألهنم ال يريدون ما
يتقول عليهم احلدادية .
َّ
وقد بينا هلم هذا بيانًا شافيًا لطالب احلق  ،وحذر من العالمة ابن عثيمني  -رمح اهلل -
وبني خطورت  ،وأن اهلدف من استخدام  ،واستخدام لفظ " شرط كمال "  ،و " شرط صحة
ن
" يراد هبما سفك الدماء  ،واستحالل األموال  ،فأصرت احلدادية اجلديدة على استعماهلما
كعادهتم يف رفض أقوال العلماء اليت ال توافق أهواءهم  ،وما وقفوا عند هذا احلد ؛ فشرعوا يف
التشهري بالعالمة ابن عثيمني يف شبكتهم " األثري " مدة طويلة  ،وحيكمون على خطأ وقع في
بأن بدعة  ،وأجلبوا علي بأقوال بعض العلماء " فالن ُيالف ابن عثيمني  ،ويوافق الشيخ فاحلًا "
رفعا من شأن فاحل املبطل واخلائن يف
 ،و " فالن ُيطئ ابن عثيمني ويوافق الشيخ فاحلًا " ً ،
نفس القضية  ،وحماولة إلسقاط ابن عثيمني  -رمح اهلل . -

( )6رميهم بالبدعة ملن يقول  :بأن اإلميان أصل والعمل فرع خمالفني النصوص القرلنية
حتما تبديع
والنبوية  ،وخمالفني ألقوال أئمة كبار من أهل السنة ( ، )2وقوهلم  -هذا  -يقتضي ً
هؤالء األئمة املستمدة أقواهلم من الكتاب والسنة  ،وأرجفوا  -هبذا  -زمنًا طويالً يف شبكتهم

قصدا إىل حرب أهل السنة وتضليلهم  ،وال سيَّما هذا ( األمحق ) فوزي البحريين الذي سرتى
ً
من عناد  ،وحتريف لكالم العلماء ما مل ُيطر ببالك  ،وال يدور خبيالك ! وأيَّد حزب يف ذلك .
استكبارا
عنادا و
( )7وهم مع جهلهم واحنطاطهم  ،وخباثاهتم وكذهبم من ِّ
أشد النَّاس ً
ً
للحق الثابت بالكتاب والسنَّة  ،وإميان العلماء ب وتقريرهم وتوضحهم ل مثل  :مساحة
ًّ
وردا ِّ
اإلسالم ومراعات للمصاحل واملفاسد يف الدِّين كل أصول وفروع .
َّقرر هذ الشمولية عدد من أئمة السنَّة واإلسالم بسطت أقواهلم يف كتايب " مساحة
الشريعة اإلسالمية وحب اهلل أن تُؤتَى رخص "  ،ويف " رد الصارم املصقول "  ،فلم يرفعوا بذلك
أسا  ،وحصر ( زعيمهم ) فاحل احلريب املصاحل واملفاسد يف املستحبات واملكروهات  -بعد أن
رً
عنادا ومكابرًة ألدلَّة الشريعة .
كان حيصرها يف املستحبات ! ً -
ومَّا نقلت قول اإلمام ابن القيِّم يف " إعالم املوقعني " َّ ( :
فإن الشريعة مبناها وأساسها
عدل كلُّها ورمحة كلُّها  ،ومصاحل كلُّها ،
على احلِ َك ِم  ،ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ؛ وهي ٌ
الغراء .
وحكمةٌ كلُّها ) ا.هـ  .مثَّ مضى يتكلَّم  -رمح اهلل  -عن مزايا هذ الشريعة َّ
وحتدَّث  -رمح اهلل  -يف " مفتاح دار السعادة "  )22/2( :عن حماسن الشريعة ،
ومراعاهتا للمصاحل واملفاسد ٍ
بكالم عظيم ُّ
يدل على عظمة الشريعة احملمدية  .مثَّ قال  ( :والقرلن
وسنة رسول اهلل ملولن من تعليل األحكام باحلكم واملصاحل  ،وتعليل اخللق هبما  ،والتنبي على
وجو احلكم اليت ألجلها شرع تلك اإلحكام وألجلها خلق تلك األعيان  ،ولو كان هذا يف
القرلن والسنة يف حنو مائة موضع أو مائتني لسقناها  ،ولكن يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة
) ا.هـ .

فردوا كالم هؤالء العلماء القائم على أكثر من ألف دليل من الكتاب والسنَّة  ،وزخرت
ُّ
بيعا مبا يسمون " التنازل عن
ب كتب الفق واألصول  ،واستمروا يف طغياهنم إىل اليوم حياربون ر ً
األصول "  ،واألمر العجيب الذي ارتكبوا في من اخليانات والبرت  ،وحذف سياق كالمي
وسباق وأدلَّت وقيود ! وهذا عني اخليانة والفجور .
ودخلوا يف ظلمات من اجلهل والباطل  -ظلمات بعضها فوق بعض  -ال ينقذهم منها
خريا  ،ونعوذ باهلل من ضالهلم ومن سوء حاهلم .
إالَّ اهلل إن أراد هبم ً
( )8وإمعانًا منهم يف الفجور وحرب أهل السنة مل يكتفوا بتعريف أهل السنة لإلميان بأن
 ( :قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية )  ،فزادوا علي  ( :وينقص حىت ال يبقى
من شيء ) ! وجعلوا هذا جزءًا أو شرطًا يف تعريف اإلميان من مل يقل ؛ فهو مرجئ .
ومع ذلك ينكرون أهنم حدادية  ،ويرمون أهل السنَّة بـ ( احلدادية )  ،وغريها كذبًا
وفجورا  ،ويتظاهرون بالطعن يف حممود احلداد  ،فمن يصدقهم ؛ وهم ميتطون بدع  ،ويؤكدوهنا
ً
 ،ويزيدون عليها أصوالً أخبث من أصول ؟!
مث لو كانوا صادقني يف حرب احلداد ؛ فلماذا مل ينتقدوا أصول ومنهج  ،بل ملاذا
يصرون على التشبث هبا ؟ إال أن الكذب والتقية اخلبيثة .
وجها  ،فكفاهم
وقد ُ
بينت يف إحدى مقااليت مشاهبة احلدادية للروافض من ثالثة عشر ً
وشرا .
هذا وذاك بدعة ً
••••••••••
اع ِقية لِ
الصو ِ
ص ْع ِق أَلْ َفاظ َربِيع امل ْد َخلِي البَ ْد ِعينة " .
وأبدأ مبناقشة عنوان مقال " ُّ
ن
َ
الرعُود َّ َ
َ

".

( )1انظر أوالً إىل هذا التهويل يف العنوان  " :رعود وصواعق لصعق ألفاظ ربيع البدعية

( )2ثانيًا  :انظر إىل ما يف هذا العنوان من اجلهل والكذب :
(أ) وصف ألفاظ ربيع بأهنا بدعية  ،وهذا من الفجور .
(ب) قول  ( :حوار مع ربيع املدخلي يف رمي أهل السنة واجلماعة بالباطنية والرافضية
 ) ...اخل .
وهذا كذب غليظ من جهتني :
• األوىل  :قول  ( :يف رمي أهل السنة واجلماعة )  ،واهلل يعلم أين أعظِّ ُم أهل السنة
واجلماعة وأجلهم  ،وأذب عنهم أكثر ما أذب عن نفسي وأوالدي وعشرييت  ،وأرى أن الطرق
اليت ختالف عقيدهتم ومنهجهم طرق ضالل وهالك .
ويل  -واحلمد هلل  -مؤلفات قدمية وحديثة يف بيان منهج السلف الكرام  ،والذب عن ،
جدا
وبيان ضالل أهل الضالل  ،ونقد أصوهلم ومناهجهم  ،ويل حماضرات ودروس كثرية ً
ومستمرة  ،وقد طارت هذ اجلهود يف مشارق األر ومغارهبا .
وجهارا يف جمالسهم ومواقعهم
سرا
ومن هنا ترى َّ
ً
كل أو ُج َّل فرق الضالل حتاربين ً
ودروسهم .
• الثانية  :جعل احلدادية اليت ال شغل هلا إال حرب أهل السنة واجلماعة  ،وهي منذ
نشأهتا إىل يومنا هذا ال شغل هلا إال هذا  ،أضف إىل ذلك جهل وكذب أين رميت أهل السنة
واجلماعة  -أي  :احلدادية احلاقدة على أهل السنة  -بـ ( الباطنية )  ،و ( الرافضية )  ،و (
اخلارجية )  ،و ( اليهودية )  ...اخل  ،وهذا عني الكذب .

فأنا كتبت مقاالً بيننت في أوج الشب بني احلدادية والروافض  ،ومل أصفهم بأهنم :
روافض وباطنية  ،وصرحت بنفي ذلك عنهم يف املقال نفس .
فهذا الرجل جلهل باللغة العربية  ،ومبدلوالت األلفاظ واصطالحات العلماء  ،وأن املشب
ال يلزم أن يكون مثل املشب ب .
بل هذا الرجل جيهل السنة  ،وقصد الرسول  -صلى اهلل علي وسلم  -من قول مثالً ( :
إنك امرؤ فيك جاهلية )  ،وقول  ( :أبدعوى اجلاهلية  ،وأنا بني أظهركم ) ً ،ردا على من قال :
( يا للمهاجرين ! )  ،وعلى من قال  ( :يا لألنصار ! ) .

••••••••••

.

منهج هذا الرجل يف هذا املقال كل :
• أوالً  :لقد احتج بآيات قرلنية وأحاديث نبوية يف غري مواضعها  ،ونزهلا يف غري منازهلا

• ثانيًا  :احتج مبقاالت لعلماء أهل السنة من مثل اإلمام الصابوين  ،واإلمام حرب بن
إمساعيل  ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف ذم وبيان أحوال أهل البدع من روافض وخوارج ومرجئة
وغريهم  ،وينزهلا على ربيع ! وعلى من ينصر يف احلق ! وباحلق ضد أهل األهواء  ،ومنهم
احلدادية .
وهذ األعمال من أشد أنواع التحريف لكالم اهلل  ،وكالم رسول  -صلى اهلل علي وسلم
  ،وكالم أئمة السنَّة  -رمحهم اهلل . -• ثالثًا  :رمي ربيع وإخوان يف احلق بأنواع البدع .

( )1قال يف ( ص  ) 11 - 11من مقال املليء باالفرتاء والتحريف  " :قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية  -رمح اهلل  -يف " الفتاوى "  ( : )9/11( :املبتدع
الذي يتخذ دينًا مل يشرع اهلل  ،وال رسول قد زين ل سوء عمل ؛ فرل
حسنًا  ،فهو ال يتوب ما دام يرا حسنًا  .ألن أول التوبة العلم بأن فعل
مأمورا ب أمر إجياب  ،أو استحباب
سيء ليتوب من  ،أو بأن ترك حسنًا ً
ليتوب ويفعل ؛ فما دام يرى فعل حسنًا  ،وهو سيء يف نفس األمر ؛ فإن
ال يتوب ) ا.هـ .
قلت  :فالبدع خطرية  ،وعليها وعيد الشديد  ،وإذا كثرت ؛ فإهنا تغطي القلب
 ،وتغلف  ،وُيتم علي  ،فلم يعد يعرف اخلري من الشر كما قال تعاىل َ ﴿ :كالَّ بَ ْل َرا َن
علَى قُـلُوهبِِم َّما َكانُوا يك ِ
ْسبُو َن ﴾  [ .المطففين . ] 11 :
َ
َ
قلت  :فتتجارى األهواء والبدع بأصحاهبا حىت تنقلب مفاهيمهم وتنعكس
غفرا
أمورهم ؛ فريون احلسنة سيئة  ،والسيئة حسنة  ،والسنة بدعة  ،والبدعة سنة اللهم ً
.
إذن ؛ فربيع املدخلي أوىل هبذ األمساء واأللقاب  ،فهو ( املرجىء )  ،و(
اخلارجي )  ،و ( احلدادي )  ،وأتباع هم  ( :املرجئة )  ،و ( اخلوارج )  ،و ( احلدادية
)  ،وهذا منهج السلف الصاحل يف الذي يرمي أهل السنة واجلماعة بشيء  ،وهو ليس
غفرا " .ا.هـ.
فيهم ؛ فَريُندون هذا االسم إلي  ،ويصنفون ( )3في جزاء وفاقًا اللهم ً
أقول :
(أ) انظر ماذا تضمنت هذ الصحيفة من إفك على ربيع وإخوان ؟

(ب) انظر إىل قول  ( :إذن ؛ فربيع املدخلي أوىل هبذ األمساء واأللقاب  ،فهو
( املرجىء )  ،و ( اخلارجي ) و ( احلدادي )  ،وأتباع هم ( املرجئة )  ،و ( اخلوارج )
 ،و ( احلدادية ) . ) ...
(ت) كالم شيخ اإلسالم يف وصف أهل البدع ينطبق على احلدادية  ،وبرأ اهلل
من أهل السنة الذين حيارهبم هذا احلدادي  ،وينـزل هذا النص عليهم .
( )2وقال يف ( ص  " : ) 27 - 26قلت  :وهذا من أعظم األدلة على خطورة
البدعة  ،أن أهلها ومروجيها  ،ومن أشربوا حبها يكرهون احلق وأهل  ،وال
سيما من يدعوهم إىل السنة واتباع اهلدى  ،فيصفوهنم بأوصاف ال تليق
هبم  ،بل العكس هو الصحيح ؛ فاملبتدعة أحق بتلك األوصاف  ،ولكنهم
رموا أهل السنة بتلك العظائم  ،واأللقاب اليت هم بريئون منها براءة الذئب
من دم يوسف  ،واملثل السائر يقول  ( :رمتين بدائها وانسلت ) .
فهذ األلقاب ما زال أهل البدع والضالل يلقبون هبا أهل السنة واجلماعة حىت
حقدا
يف هذا العصر  ،وقد تزعم هذ الفرقة املرجئية احلدادية اليت امتألت قلوب أهلها ً
وغيظًا على أهل السنة واجلماعة  -رجل توىل كربها يف هذا العصر  ،وهو ربيع بن هادي
املدخلي الذي أخذ على عاتق محل لواء املرجئة العصرية مبا سطر يف مقاالت اليت كفانا
مؤنتها وتتبع مسومها  ،وكشفها علماء احلرمني .
فإن ربيع ( )1عهد إىل أسلوب خطري قد يروج على ضعاف اإلميان والعلم ،
وعلى من مل يتمكنوا من فهم عقيدة السلف املستمدة من الكتاب والسنة ؛ فشوهها ،
وعلق عليها تعليقات خبيثة بدعية يف مقاالت على طريقة مذهب املرجئة .

وحشاها بسموم  ،وعصارة فكر املريض  ،وأظهر هبا حقد الدفني  ،فوصف
أهل السنة واجلماعة بتلك األلقاب الشنيعة اليت هو أحق هبا يف الواقع كتلقيبهم بـ (
اخلوارج )  ،و ( احلدادية )  ،و ( الرافضة )  ،و ( الباطنية )  ،بل سبهم وشتمهم هبا ،
ول أتباع ينشرون زبالة عقل املريض  ،ويتبنون أفكار الداعية إىل إحياء بدعة املرجئة ،
وإماتة السنة يف " شبكة سحاب " البدعية وغريها .
قلت  :بل يرى سوء عمل هذا حسنًا  ،واهلل املستعان .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمح اهلل  -يف " الفتاوى " ( ( : )9/11املبتدع
الذي يتخذ دينًا مل يشرع اهلل  ،وال رسول قد زين ل سوء عمل فرل حسنًا ؛ فهو ال
يتوب ما دام يرا حسنًا  .ألن أول التوبة العلم بأن فعل سيء ليتوب من  ،أو بأن ترك
مأمورا ب أمر إجياب  ،أو استحباب ليتوب ويفعل  ،فما دام يرى فعل حسنًا ،
حسنًا ً
وهو سيء يف نفس األمر ؛ فإن ال يتوب )  .ا.هـ.
قلت ( فوزي )  :فالبدع خطرية  ،وعليها وعيد ( )5الشديد  ،وإذا كثرت ؛ فإهنا
تغطي القلب  ،وتغلف  ،وُيتم علي  ،فلم يعد يعرف اخلري من الشر كما قال تعاىل ﴿ :
َكالَّ بل را َن علَى قُـلُوهبِِم َّما َكانُوا يك ِ
ْسبُو َن ﴾  [ .المطففين  " . ] 11 :ا.هـ .
َْ َ َ
َ
أقول  :تأمل هاتني الصحيفتني  ،وما تضمنتا من إفك ودعاوى باطلة :
( )1فهو يوهم يف هاتني الصحيفتني وغريمها  -يوهم  -الناس أن احلدادية
اجلهلة اجملهولني الذين حياربون السلفيني باألكاذيب واخليانات أهنم هم أهل السنة .
( )3تأمل ظلم وفجور يف قول  ( :فإن ربيع ( )6عهد إىل أسلوب خطري قد يروج
على ضعاف اإلميان والعلم  ،وعلى من مل يتمكنوا من فهم عقيدة السلف

املستمدة من الكتاب والسنة ؛ فشوهها  ،وعلق عليها تعليقات خبيثة
بدعية يف مقاالت على طريقة مذهب املرجئة .
وحشاها بسموم  ،وعصارة فكر املريض  ،وأظهر هبا حقد الدفني  ،فوصف
أهل السنة واجلماعة ( )7بتلك األلقاب الشنيعة اليت هو أحق هبا يف الواقع كتلقيبهم بـ (
اخلوارج )  ،و ( احلدادية )  ،و ( الرافضة )  ،و ( الباطنية )  ،بل سبهم وشتمهم هبا ،
ول أتباع ( )8ينشرون زبالة عقل املريض  ،ويتبنون أفكار الداعية إلـى إحيـاء بدعة املرجئة
 ،وإماتة السنة يف " شبكة سحاب " البدعية وغريها ) .
أقول  :فربيع عند أحق بأن يكون رافضيًا وباطنيًا ؛ ألن حارب الرفض والباطنية
يف دروس ومقاالت ومؤلفات  ،ومنها كتاب " االنتصار لكتاب العزيز اجلبار وللصحابة
األخيار على أعدائهم األشرار "  ،و " كشف زيف التشيع "  ،و " مكانة الصحابة " .
و ( فوزي األشري ) الذي يعيش بني ظهراين الروافض والصوفية ؛ فلم َير الناس
 ،ومل يسمعوا من  -طول حيات وإىل يومنا هذا  -أي موقف سين شريف ينصر في
السنة  ،ويقمع في البدع والضالل .

واهللع ؟

فهل املانع ل من القيام هبذا الواجب هو تواطؤ معهم على أهل السنة أو اجلنب

ألف
ال نرى جهود موجهة إالَّ إىل أهل السنة بالكذب واجلهل والتحريف  ،فقد َّ
أربعة كتب منها  " :الرعود الصواعقية "  ،و " الربكان "  ،و " القاصمة اخلافضة "  ،و
" الفرقان "  ،كلها حرب باألكاذيب واخليانات على ربيع وإخوان من أهل السنة .

وال نرى نشاط إال ضد أحاديث من " صحيح مسلم " مثل  :حديث صوم يوم
ألف يف ذلك كتابني ! مع أراجيف على " صحيح اإلمام
عرفة  ،وأحاديث الشفاعة َّ ،
مسلم "  ،ورمي بكثرة األحاديث الشاذَّة !
• أين أنت من أهل السنة يف بيان ضالل الروافض  ،ومنهم  :حممد مال اهلل
جهودا عظيمة يف بيان ضالل الروافض وخبثهم ؟
البحريين  -رمح اهلل  -الذي بذل ً
• أين أنت من ردود أهل السنة على الصوفية وعباد القبور ؟
• أين أنت من الكتب اليت تدافع عن " صحيح مسلم "  ،وعن سنة رسول اهلل
عموما  ،وترد عنها أكاذيب وأراجيف املستشرقني  ،وأذناهبم
 صلى اهلل علي وسلم ً -؟
• أين أنت من الردود على احلدادية اليت حتارب أهل السنة باسم أهل السنة ،
وكيف حتارهبا  ،وأنت من رؤوسها  ،واملنافحني عنها ؟
• بل أين أنت من املرجئة احلقيقية الذين تستعيض نقدهم حبرب أهل السنة
الذين تفرتي عليهم  ،وتكيل هلم التهم الفاجرة ؟
• أين أنت من حرب اخلوارج السابقني واملعاصرين أيها اخللفي ! املتخلف عن
اجلهاد احلقيقي  -جهاد أهل الضالل  -الذي هو أشد من الضرب بالسيوف ؟
أال ال عاش اخلونة اجلبناء .
علي ويف احلروب نعامة  ...رقطاء تنفر من صفري الصافر
أسد ن

توج سهامك الفاجرة إىل ربيع ؛ فرتمي بالرفض والباطنية  ،وترمي وإخوان من
أهل السنة بأهنم خوارج ومرجئة وحدادية  ،وتؤكد ذلك باآليات واألحاديث اليت يستدل
هبا أهل السنة على أهل البدع والضالل  ،وتستدل على أهل السنة بأقوال أئمة السنة يف
الروافض واخلوارج والباطنية واملرجئة .
وزورا  -يف أفاعيلك هذ  -بأنك متمسك بالكتاب والسنة ،
وتدعي كذبًا ً
وعلى منهج السلف ؛ فأي زور وإفك  ،وأي فجور ترتكب يف حق أهل السنة أيها
احلدادي الغايل ؟
حممود احلداد حارب أهل السنة باإلرجاء  ،وهو الكاذب يف ذلك  ،وأنت
حتارب أهل السنة باسم اإلرجاء  ،وترجف عليهم بذلك أكثر من إرجاف احلداد .
واخرتعت أنت وحزبك احلدادي اجلديد من األصول حلرب أهل السنة ما مل
ُيطر ببال حممود احلداد .
• منها  :التعلق بلفظ " جنس " يف رمي أهل السنة باإلرجاء  ،ذلكم اللفظ
الغريب الذي ال وجود ل يف الكتاب والسنة  ،والذي ال ذكر ل يف ردود أهل السنة على
املرجئة احلقيقية يف قضايا اإلميان .
عرف ب أهل السنة اإلميان بأن  ( :قول وعمل
• ومنها  :عدم قناعتكم مبا َّ
واعتقاد )  ،وما جرى جمرا من العبارات  :وأن ( يزيد وينقص )  -يزيد بالطاعات ،
وينقص باملعاصي  -فزدمت على تعريفهم املستمد من الكتاب والسنة أن  ( :ينقص ،
وينقص حىت ال يبقى من شيء ) .

فالذي يقول  :بقول السلف  ،ومنهم مئات األئمة يف شىت البلدان واألعصار
اإلسالمية كما ذكرهم البخاري  ،وأبو زرعة  ،وأبو حامت  ،بل أمجعوا على هذا التعريف ؛
تعطشا إىل التكفري  ،وإىل تضليل أهل
فزدمت على تعريفهم ( حىت ال يبقى من شيء ) ً
السنة الذين ال يلتزمون هبذا القول من السابقني والالحقني  ،بل كثري منهم لعل مل
يسمع ب .
• ومنها  :رميكم باإلرجاء من يقول  ( :إن اإلميان أصل  ،والعمل فرع كمال )
 ،وهذا رمي ألهل السنة السابقني والالحقني باإلرجاء .
زورا بـ " األثري " إىل أصول أخرى ،
دهرا موقعكم املسمى ً
وقد أرجف بذلك ً
وطرق وأساليب استخدمتموها يف حرب أهل السنة مل يصل إليها  ،ومل ختطر ببال احلداد
وفئت احلدادية القدمية  ،بل مل ختطر على بال اخلوارج وأهل البدع !
ومع هذ الدواهي ترمون السلفيني باحلدادية واإلرجاء وغريمها  ،فأي سفسطة
هذ  ،وأي مكابرة سخيفة هذ ؟
ُسئل اإلمام أمحد عن من قال  :اإلميان يزيد وينقص  ،قال  ( :هذا بريء من
اإلرجاء )  ،كتاب " السنة " للخالل . )581/3( :
وقال اإلمام أبو حممد احلسن بن علي الربهباري  ( :ومن قال  :اإلميان قول
وعمل يزيد وينقص ؛ فقد خرج من اإلرجاء أول ولخر )  " ،شرح السنة " للربهباري ( :
ص . ) 81

فرفضتم قول هذين اإلمامني املستمد من الكتاب والسنة  ،والقائم على معرفة
اإلرجاء والسنة حق املعرفة .
ورفضتم الوقوف عند تعريف السلف وما يؤكد  ،وهذا يكشف زيف انتمائكم
إىل السلف  ،وعدم احرتامكم هلم  ،وملا قررو .
ويؤكد هذا أنكم ال ترون أئمة احلديث أهالً للحكم على أهل البدع  ،وأن
املبتدعة ال يدخلون يف جرحهم  ،وقول زعيمكم اجلديد يف بعض قواعدهم العظيمة بأهنا
 :أضلت األمة .
فهل نأخذ بأقوال السلف القائمة على الكتاب والسنة  ،والفق الصحيح لإلميان
واإلرجاء  ،أو نأخذ بأقوال اجلهلة األفاكني الذين ال تقبل شهادهتم يف أحقر األشياء ؛
فضالً عن قضايا العلم واإلميان ؟
ومن منهج  :أن يقول ما ال يفعل وال يلتزم ؛ فمن ذلك ما قال يف ( ص ) 2
لعت على مقاالت كتبها ربيع املدخلي  ،حول ما كتب دعاة السنة ؛ فوجدهتا
 " :فقد اطن ُ
مقاالت سيئة مشينة  ،ذكر فيها مقدمات وأصوالً يف بعض املسائل على طريقة أهل
البدع  ،وبَـ ِّني فيها حماذير وألفاظ سيئة للغاية  ،وتوسع فيها  ،وحيث يرتتب عليها تكفري
أهل السنة .
وكان الالئق ب  ،بل املتعني علي أتباع ما قالو ألن موافق للكتاب والسنة ،
ولثار السلف  ،وأقوال علماء السنة  ،بدالً من التوسع يف إطالق هذ األلفاظ عليهم ،
حىت أن استوعب ألفاظ رؤوس الضاللة من الفرق الضالة اليت أطلقوها على أهل السنة
واجلماعة كما سوف يأيت ذكرها .

واعلم أن العصمة والنجاة بالوقوف مع األلفاظ الشرعية اليت تطلق على
األشخاص املوافقة للكتاب والسنة ولثار السلف  ،وأئمة الدين  ،فهي الكفيلة بكل
وبيان  ،العاصمة من كل ٍ
هدى ٍ
خطأ  ،أو زلل .
ُ ً
وأما األلفاظ اليت تطلق على األشخاص  ،وليس عليها دليل من الكتاب ،
جير إىل منهج
والسنة ولثار السلف  ،وأئمة الدين ؛ فإن تعليق اجلرح والتعديل عليها ُّ
باطل  ،ويتولد من الشر بسببها على الذي أطلقها  ،والذي اتبع على ذلك ما ال يعلم
إال اهلل .
قلت  :فيحمل وزر  ،ووزر من اتبع على هذ األلفاظ البدعية .
قال تعاىل  ﴿ :لِيح ِملُواْ أَوَزارهم َك ِاملَةً يـوم الْ ِقيام ِة وِمن أَوَزا ِر الَّ ِذين ي ِ
ضلُّونَـ ُهم
َْ
َْ َ َ َ َ ْ ْ
َ ُ
ْ َُ ْ
بِغَ ِْري ِع ْل ٍم أَالَ َساء َما يَِزُرو َن ﴾  [ .النحل . ] 25 :
قال جماهد يف " تفسري "  ( :ص  ) 421عن اآلية  ( :محلهم ذنوب أنفسهم
 ،وذنوب من أطاعهم  ،وال ُيفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئًا ) " .
أقول  :ماذا يف هذ الصحيفة ؟
( )1وصف لغالة احلدادية اجلهلة اجملهولني األفاكني بأهنم دعاة السنة ؛ فهو
متويها وكذبًا .
يسمي األشياء بغري مسمياهتا ً
( )2قول عن مقااليت اليت ترد إفك هذ الفئة بأهنا  ( :مقاالت سيئة مشينة ) ؛
ألهنا ترد أقواهلم الباطلة .

(أ) من الدعوة إىل التقليد األعمى الباطل الذي خالفوا في الكتاب والسنة ،
ومنهج السلف الصاحل .
(ب) مث انتقلوا إىل الطعن يف علماء السنة يف املدينة ومكة وجنوب اململكة
واليمن واجلزائر وغريها ؛ ألهنم أيدوا احلق القائم على الكتاب والسنة ومنهج السلف ،
ووصفهم ألهل السنة بأهنم  :روافض وصوفية و  - ...كلمة ال أستطيع حكايتها ، -
ويريدون إتباع أكاذيبهم  ،وفجورهم  ،وبغيهم على أهل السنة  ،وهذا ما يريد ( فوزي )
من أهل السنة  ،ومن ربيع أن يقلدوا األفاكني اجملهولني  ،وأن يسريوا وراءهم يف متاهات
الباطل وظلمات  ،وأن ينساقوا وراء اجملهولني الذين ال يعيشون إال يف الظالم والظلم .
( )4مث أكد كالم املظلم بقول  " :وكان الالئق ب  ،بل املتعني علي إتباع ما قالو ؛
ألن موافق للكتاب والسنة  ،ولثار السلف  ،وأقوال علماء السنة  ،بدالً
من التوسع يف إطالق هذ األلفاظ عليهم  ،حىت أن استوعب ألفاظ
رؤوس الضاللة من الفرق الضالة " .
أقول  :رمتين بدائها وانسلت ! ففوزي وحزب أبوا إتباع احلق  ،ومتردوا علي ،
وعلى علماء السنة  ،وحاربوهم حربًا قذرة  ،وهو الذي توسع يف ألفاظ أهل الباطل
وحرب أهل السنة  ،وهو الذي وصف أهل السنة بأهنم  :خوارج  ،ومرجئة  ،وحدادية
كدا ما وصفهم ب أهل " شبكة األثري "  -املزعومة  -بأهنم  :روافض  ،وصوفية  ،و
مؤ ً

 - ...كلمة ال أستطيع حكايتها  ، -أمور مل يسبق هلا نظري من حرب أهل البدع ألهل
السنة .
استخرجت من
فلما بلغ سيل طغيان احلدداية الزىب  ،ومتادوا يف هذا الطغيان ،
ُ
مقاالهتم ومواقفهم من أهل السنة أوج الشب بينهم وبني الروافض  ،وال ينكر هذا

التشاب الذي أخذت من أعماهلم وأقواهلم إال مكابر مسفسط  ،ومع كل هذا ؛ فقد
قلت يف مقايل من باب اإلنصاف والعدل  ( :أين ال أقول أهم روافض ) .
ُ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمح اهلل  -يف " منهاج السنة " : )133/5( :
( والرافضة سلكوا يف الصحابة مسلك التفرق ؛ فوالوا بعضهم ؛ وغلوا في  ،وعادوا
بعضهم ؛ وغلوا يف معادات  ،وقد يسلك كثري من الناس ما يشب هذا يف أمرائهم
وملوكهم وعلمائهم وشيوخهم ؛ فيحصل بينهم رفض يف غري الصحابة جتد أحد احلزبني
يتوىل فالنًا وحمبي  ،ويبغض فالنًا وحمبي  ،وقد يسب ذلك بغري حق  ،وهذا كل من
ِ َّ ِ
ين فَـَّرقُواْ ِدينَـ ُه ْم َوَكانُواْ
التفرق والتشيع الذي هنى اهلل عن ورسول  ،فقال تعاىل  ﴿ :إ َّن الذ َ
ِ
ت ِمْنـ ُه ْم ِيف َش ْي ٍء ﴾  [ .األنعام  ، ) ] 151 :وساق ليات يف هذا املعىن  ،انظر "
شيَـ ًعا لَّ ْس َ
اجملموع الواضح "  ( :ص . ) 488
فهذا شيخ اإلسالم يقول هذا الكالم يف بعض أهل البدع من قد يكون أخف
شرا  ،وأقل حربًا ألهل السنة من احلدادية الذين ذكرت أوج الشب بينهم وبني الرافضة .
ً
( )5انظر إىل قول يف هذ الصحيفة  " :واعلم أن العصمة والنجاة بالوقوف مع
األلفاظ الشرعية اليت تطلق على األشخاص املوافقة للكتاب والسنة ولثار
السلف  ،وأئمة الدين  ،فهي الكفيلة بكل هدى ٍ
وبيان  ،العاصمة من كل
ُ ً
ٍ
خطأ  ،أو زلل .
وأما األلفاظ اليت تطلق على األشخاص  ،وليس عليها دليل من الكتاب ،
جير إىل منهج
والسنة ولثار السلف  ،وأئمة الدين ؛ فإن تعليق اجلرح والتعديل عليها ُّ
باطل  ،ويتولد من الشر بسببها على الذي أطلقها  ،والذي اتبع على ذلك ما ال يعلم
إال اهلل " .

وقال يف ( ص  " : ) 6واعلم أخي املسلم الكرمي  :أن البدعي جعل دين ما
قال عقل ورأي  ،فال يبايل ما ُيرج من رأس أهو حق  ،أم باطل .
وبعض من متكن اجلهل والتعصب واهلوى من يعظم هذ األلفاظ البدعية اليت
أطلقها رؤوس الضاللة  ،بل والقواعد البدعية  ،ويغضب هلا إذا بني ما فيها من ٍ
خطأ أو
زلل .
والواجب على هؤالء أن جيعلوا ما أنزل اهلل تعاىل من الكتاب والسنة أصالً ًً يف
مجيع أمور الدين  ،مث يردوا ما تكلنم في الرؤوس إىل ذلك  ،مث يبيِّنوا ما يف هذ األلفاظ
من موافقة للكتاب والسنة ؛ فتقبل  ،أو ما فيها من خمالف للكتاب والسنة ؛ فرتد  ،فهذا
هو طريق العلم .
قلت  :واأللفاظ اليت تطلق على األشخاص الثابتة بالكتاب والسنة  ،ولثار
السلف جيب إثباهتا  ،واأللفاظ اليت تطلق على األشخاص املنفية بالكتاب والسنة جيب
نفيها  .فهذا طريق السلف الصاحل يف الردود على األشخاص .
ومن تأمل يف تاريخ األمة اإلسالمية ؛ وجد أن منهج رؤوس الضاللة اإلتيان
بألفاظ بدعية  ،ليست يف الكتاب والسنة يطلقوهنا على أهل احلديث واألثر ؛ ليتوصلوا
هبا إىل إبطال منهج أهل األثر مثل  ( :حشوية )  ،و ( خوارج )  ،و ( حدادية )  ،و (
مثلة )  ،و ( مشبهة )  ،و ( ناصبية )  ،و ( نابتة )  ،و ( جربية )  ،و ( باطنية )  ،و
( مرجئة )  ،وغري ذلك " .

أقول  :إين من أشد الناس خمالفة هلذ األصول  ،واأللفاظ البدعية  ،ومن أشد
الناس احرت ًاما ألهل السنة السابقني والالحقني  ،وأصوهلم خبالف ( فوزي البحريين )
الذي يقول ما ال يفعل  ،بل يصادم هذ األصول وغريها أشد املخالفة  ،وعلى منهج
طائفت احلدادية  ،فهم يتعلقون بألفاظ وأصول خمرتعة إمعانًا منهم يف حرب أهل السنة ،
والكيد هلم  ،والسعي بكل ما أوتوا من حب الباطل والكذب واخليانة والبرت للنصوص ؛
ليتوصلوا بذلك إىل حرب أهل السنة وتبديعهم  ،ومن ذلك تعلقهم بلفظ " جنس "
الذي ال وجود ل يف الكتاب والسنة  ،مع تعلقهم بأصول فاسدة أخرى ( ، )1ورفعوا
لواءها حربًا على أهل السنة .
بيعا  -وإخوان أهل احلق ودعات  : -بأهنم مرجئة  ،وخوارج
وفوزي يصف ر ً
وحدادية  ،فأي مناقضة وحماربة أشد ملا يتظاهر ب كذبًا من تأصيل للتمسك بالكتاب
والسنة وإتباع السلف .
وقال يف ( ص  " : ) 7قال اإلمام أبو حامت الرازي  -رمح اهلل  ( : -عالمة
أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر  ،وعالمة الزنادقة  :تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون
إبطال اآلثار  ،وعالمة اجلهمية  :تسميتهم أهل السنة مشبهة  ،وعالمة القدرية :
تسميتهم أهل األثر جمربة  ،وعالمة املرجئية  :تسميتهم أهل السنة خمالفة ونقصانية ،
وعالمة الرافضة  :تسميتهم أهل السنة ناصبة  ،وال يلحق أهل السنة إال أسم واحد
ويستحيل أن جتمعهم هذ األمساء ) " .
أقول  :فكم عند فوزي وحزب احلدادي احلاقد على أهل السنة كم عندهم من
العالمات ؟

عنها .

هو يريد تنزيل هذا الكالم على ربيع وإخوان من أهل السنة وأنصارها والذابني

ويريد أن يوهم الناس  :أن الفرقة احلدادية الضالة هم أهل السنة واجلماعة  ،وأن
من ينتقد ضالهلم إمنا ينتقد أهل السنة واجلماعة  ،وهذا من الدجل مبكان .
فمن أحق أن ينزل علي هذا الكالم ؟ أهو من يرد األباطيل والضالالت ؟ أم
هم احلدادية ورؤوسها ؟ ومنهم فوزي البحريين الذي يصف أهل السنة ح ًقا بأهنم :

خوارج ومرجئة وحدادية ؟

عن عائشة  -رضي اهلل عنها  -قالت  :قال رسول اهلل  -صلى اهلل علي وسلم
  ( :إن أبغض الرجال إىل اهلل األلد اخلصم )  [ .رواه مسلم في " العلم "  ،حديث 2668 :].
واأللد اخلصم  :هو الشديد اخلصومة  ،وما أشد احلدادية يف اخلصومة  ،وال
سيما هذا البحريين األفاك .
وقال فوزي البحريين يف ( ص  " : ) 23 - 21وقال أبو عثمان الصابوين -
رمح اهلل  -يف " عقيدة السلف "  ( :ص  ( : ) 315أنا رأيت أهل البدع يف هذ
األمساء اليت لقبوا هبا أهل السنة سلكوا معهم مسلك املشركني مع رسول اهلل  -صلى اهلل
ساحرا  ،وبعضهم كاهنًا ،
علي وسلم  -؛ فإهنم اقتسموا القول في  :فسما بعضهم
ً
شاعرا  ،وبعضهم جمنونًا  ،وبعضهم مفتونًا  ،وبعضهم مفرتيًا خمتل ًفا كذابًا ،
وبعضهم ً
بعيدا بريئًا  ،ومل يكن إالن رسوالً
وكان النيب  -صلى اهلل علي وسلم  -من تلك املعائب ً

ضلُّواْ فَالَ
ضَربُواْ لَ َ
ك األ َْمثَ َال فَ َ
ف َ
مصطفى نبيًا  ،قال اهلل عز وجل  ﴿ :انظُْر َكْي َ
يَ ْستَ ِطيعُو َن َسبِيالً ﴾  [ .اإلسراء . ] 18 :
وكذلك املبتدعة خذهلم اهلل اقتسموا القول يف مجلة أخبار  ،ونقلة لثار  ،ورواة
أحاديث  ،املقتدين بسنت  ،فسماهم بعضهم حشوية  ،وبعضهم مشبهة  ،وبعضهم نابتة
.
جربية
وبعضهم
،
ناصبة
وبعضهم
،
وأصحاب احلديث عصامة من هذ املعائب برية  ،نقية  ،زكية  ،تقية  ،وليسوا إالن أهل
السنة املضية  ،والسرية املرضية  ،والسبل السوية  ،واحلجج البالغة القوية  ،قد وفقهم اهلل
 جل جالل  -التباع كتاب  ،ووحي وخطاب  ،واالقتداء برسول  -صلى اهلل عليوسلم  -يف أخبار  ،اليت أمر فيها أمت باملعروف من القول والعمل  ،وزجرهم فيها عن
املنكر منها  ،وأعاهنم على التمسك بسريت  ،واالهتداء مبالزمة سنت  ،وشرح صدورهم
حملبت  ،وحمبة أئمة شريعت  ،وعلماء أمت .
قوما ؛ فهو منهم يوم القيامة حبكم قول رسول اهلل  -صلى اهلل علي
ومن أحب ً
وسلم  ( : -املرء مع من أحب ) .
وإحدى عالمات أهل السنة  :حبهم ألئمة السنة وعلمائها  ،وأنصارها وأوليائها
 ،وبغضهم ألئمة البدع  ،الذين يدعون إىل النار  ،ويدلنون أصحاهبم على دار البوار .
ونورها حبب علماء السنة  ،فضالً من
وقد زين اهلل سبحان قلوب أهل السنة  ،ن
جل جالل ومن ) ا.هـ .

قلت  :وعلى هذا فقد مجع ربيع املدخلي الغايل سوأتني يف رمي أهل السنة
واجلماعة بـ ( اخلوارج )  ،و ( احلدادية )  ،و ( الرافضة )  ،و ( الباطنية )  ،وغري ذلك
.
األوىل  :فقد سلك مسلك أهل الشرك يف رميهم الرسول  -صلى اهلل علي
بعيدا بريئًا .
وسلم  ، -وهو  -صلى اهلل علي وسلم  -من تلك املعائب ً
الثانية  :وسلك مسلك أهل البدع يف رميهم أهل السنة واجلماعة  ،وهم من
تلك املعائب بعيدين بريئني .

()11

فقد أحدث ربيع املدخلي املبتدع أمساء شنيعة قبيحة ؛ فسمى هبا أهل السنة
يريد بذلك عيبهم  ،والطعن عليهم  ،والوقيعة فيهم واالزدراء هبم عند أتباع املرجئة .
فربيع تشب باملشركني واملبتدعني يف رمي أهل السنة هبذ املعائب اليت إذا مل يوجد
هلا مكان فيهم ردت علي .
رجل رجالً
حبكم قول رسول اهلل  -صلى اهلل علي وسلم  ( : -ال يرمي ٌ
ت علي  ،إن مل يكن صاحبُ ُ كذلك ) .
بال ُفسوق  ،وال يرمي بالكفر  ،إال ارت ند ْ
الرجل ألخي ِ  :يا كافر
وقول رسول اهلل  - :صلى اهلل علي وسلم  ( : -إذا قال ُ
أحد ُمها ) .
؛ فقد باءَ ب ُ
وقول رسول اهلل  -صلى اهلل علي وسلم  ( : -أميا ٍ
رجل قال ألخي  :يا كافر ؛
أحد ُمها ) .
فقد باء هبا ُ

وقول رسول اهلل  -صلى اهلل علي وسلم  ( : -ومن رمى مؤمنًا بكف ٍر ؛ فهو
كقتل ) " .

غبائ .

صحف ) بعض الكلمات من كالم الصابوين تصحي ًفا يدل على
أقول  :إن ( َّ

( )1نقل اإلمام الصابوين ما يطعن ب املشركون يف رسول اهلل  -صلى اهلل علي
شاعرا  ،وبعضهم
ساحرا  ،وبعضهم كاهنًا  ،وبعضهم ً
وسلم  -فقال  ( :فسما بعضهم ً
جمنونًا  ،وبعضهم مفتونًا  ،وبعضهم مفرتيًا خمتل ًقا كذابًا )  ،مث برأ رسول اهلل  -صلى اهلل
فصحف كلمة ( خمتل ًقا ) إىل خمتل ًفا ؛
علي وسلم  -من هذ املعايب  ،فجاء فوزي ؛ َّ
فجعل القاف فاءًا .
( )2وذكر اإلمام الصابوين طعون املبتدعة يف محلة أخبار ونقلة لثار ؛ فصحف
جيما .
قول  ( :محلة أخبار ) إىل مجلة أخبار ؛ فجعل احلاء من محلة ً
تكرر من هذا التصحيف يف ( ص  ، ) 7ويف ( ص . ) 21
( )3كل ما قال اإلمام الصابوين هنا مدح يف أهل السنة ؛ فهو منطبق  -إن
شاء اهلل  -على أهل السنة ح ًقا يف هذا العصر  ،وكل ما قال من طعن يف أهل البدع ؛
فهو منطبق على الفئة احلدادية الباغية احملاربة ألهل السنة بالكذب والفجور  ،وإن أهل
السنة السابقني والالحقني لرباء من احلدادية وفجورها .

قال فوزي البحريين هنا  -معل ًقا على كالم شيخ اإلسالم الصابوين  -يف احلاشية
 ( :وأهل السنة واجلماعة يف هذا العصر عصامة من هذ املعائب اليت رماها هبا ربيع
املدخلي  ،ومن قلد من املتعصبني ل  ،واهلل املستعان ) .
أقول  :لقد كذبت وكذبت  ،فاحلدادية أعداء أهل السنة واجلماعة ومتمردون
وبعيدا عن أهل السنة واجلماعة  ،وما قال فيهم
بعيدا ً
عليهم  ،وهلم أصول خبيثة ترميهم ً
ربيع وإخوان حق  ،وهم أحق ب وأهل .
قوما ؛ فهو منهم يوم القيامة حبكم قول
وما قال اإلمام الصابوين ( :ومن أحب ً
رسول اهلل  -صلى اهلل علي وسلم  ( : -املرء مع من أحب ) .
وقول  ( :وإحدى عالمات أهل السنة  :حبهم ألئمة السنة وعلمائها ،
وأنصارها وأوليائها  ،وبغضهم ألئمة البدع  ،الذين يدعون إىل النار  ،ويدلنون أصحاهبم
على دار البوار .
ونورها حبب علماء السنة  ،فضالً من
وقد زين اهلل سبحان قلوب أهل السنة  ،ن
جل جالل ومن ) .
أقول  :هذ العالمات إمنا تنطبق على أهل السنة ح ًقا  ،فهم حيبون أهل السنة

وعلمائها وأنصارها من السابقني والالحقني يف كل بقاع األر مشارقها ومغارهبا .

واحلدادية أعداؤهم وأعداء علمائهم  ،وهم من أشد الناس حربًا على أهل السنة
وخذالنًا هلم يف الشدائد  ،كحال املنافقني يف مواقفهم يف الشدة .

وأهل البدع يستمدون طعونكم يف أهل السنة  ،ينقلوهنا من موقعكم إىل مواقعهم
 ،فأنتم وإياهم يف خندق واحد يف حرب أهل السنة .
بل هم ينزلون مقاالت الصوفية اليت يفرتون فيها على ربيع وعلى أهل السنة .
( )4أن األحاديث اليت استشهد هبا ال تنطبق إال على فوزي البحريين وطائفت
احلدادية .
قال فوزي يف ( ص  " : ) 13 - 12قال ابن القيم  -رمح اهلل  -يف " إعالم
املوقعني "  )192/4( :مبيِّـنًا حقيقة هذا املخالف يف ألفاظ الكتاب والسنة  ( :وتارة
تُ َورُد علي املسألة الباطلة يف دين اهلل يف قالب مزخرف  ،ولفظ حسن  ،فيبادر إىل
تسويغها  ،وهي من أبطل الباطل  ،وتارة بالعكس  ،فال إل إال اهلل  ،كم َه ُهنَا من مزلة
حمق إىل َح ٍّق  ،إالَّ أخرج الشيطان على لسان
أقدام  ،وحمل أوهام  ،وما َد َعى (ٌّ )11
أخي  ،ووليِّ ِ ِم َن اإلنس يف قالب تنفر عن خفافيش البصائر  ،وضعفاء العقول  ،وهم
أكثر الناس  ،وما حذر أحد من باطل  ،إال أخرج الشيطان على لسان وليِّ من اإلنس
يف قالب مزخرف يستخف ب عقول ذلك الضرب من الناس  ،فيستجيبون ل  ،وأكثر
الناس نظرهم قاصر على الصور  ،ال يتجاوزوهنا إىل احلقائق  ،فهم حمبوسون يف سجن
ِ
ِ ِ
يب َع ُد نواً
األلفاظ  ،مقيدون بقيود العبارات  ،كما قال تعاىل َ ﴿ :وَك َذل َ
ك َج َع ْلنَا ل ُك ِّل نِ ٍّ
نس و ِْ ِ
ِ
ض ُه ْم إِ َىل بَـ ْع ٍ
ك َما
ض ُز ْخ ُر َ
ف الْ َق ْوِل غُُروراً َولَ ْو َشاء َربُّ َ
اجل ِّن يُوحي بَـ ْع ُ
َشيَاط َ
ني ا ِإل ِ َ
ِ ِ
فَـعلُو فَ َذرهم وما يـ ْفتـرو َن ولِتصغَى إِلَي ِ أَفْئِ َدةُ الَّ ِ
ِ
ذ
ض ْوُ َولِيَـ ْق َِرتفُواْ
ين الَ يـُ ْؤمنُو َن بِاآلخَرةِ َوليَـ ْر َ
َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ ْ ْ
َ
َما ُهم ُّم ْق َِرتفُو َن ﴾  [ .األنعام  ]113 - 112 :ا.هـ.
قلت  :ومن أجل هذا ُكلِّ
الصحابة الكرام  ،والتابعني الكرام

 ،ترى أقوال أهل السنة واجلماعة املقتفني ألثر
مطابقة أللفاظ الكتاب والسنة يف ردودهم على

املخالفني  ،يتحرون ذلك غاية التحري  ،فحصلت هلم السالمة  ،ومن حاد عن سبيلهم
؛ حصل ل اخلطأ  ،والزلل  ،والتناقض  ،واالضطراب يف منهج " .
أقول :
• أوالً  :إن كالم اإلمام ابن القيم إمنا ينطبق على فوزي البحريين وحزب احلدادي
 ،فكم وكم شوهوا احلق وأهل ؟ وكم هلم من زخارف للباطل بالكذب واخليانة والبرت ،
مث التلصق بالعلماء وأقواهلم ؟ ومن هذا التشوي للحق وأهل  ،ومن هذ الزخرفة للباطل
ما ارتكب هذا احلدادي الغايل فوزي األثري يف هذا املقال  ،وال سيما تنزيل ألقوال أئمة
السنة يف أهل البدع والضالل على ربيع وإخوان من أهل السنة .
فإن واهلل أشب بتنزيل الروافض لنصوص القرلن على أصحاب حممد  -صلى اهلل
وتكفريا هلم  ،حيث ينزلون اآليات يف اليهود والنصارى
علي وسلم  ، -طعنًا فيهم ،
ً
واملشركني واملنافقني على أصحاب حممد  -صلى اهلل علي وسلم  ، -وال سيما أبا بكر
وعمر  -رضي اهلل عنهما  ، -وينزلون كذبًا نصوص الوعيد للكفار بالنار واخللود فيها
على أصحاب حممد  -صلى اهلل علي وسلم  ، -وليات الذم واللعن على أصحاب
حممد  -صلى اهلل علي وسلم . -
وهكذا سلك فوزي هذا املسلك اإلجرامي لتنزيل نصوص أئمة السنة يف الطعن
يف أهل البدع  ،وبيان إفكهم على أهل السنة املعاصرين  ،السالكني سبيل املؤمنني
والصاحلني ؛ يف التمسك بكتاب رب العاملني وسنة خامت النبيني .
ولن يصرفهم عن احلق زخارف وهتاويل املبطلني  ،وأكاذيب وخيانات الضالني .

• ثانيًا  :انظر إىل قول عقب كالم ابن القيم قال  ( :قلت  :ومن أجل هذا ُكلِّ
 ،ترى أقوال أهل السنة واجلماعة املقتفني ألثر الصحابة الكرام  ،والتابعني الكرام مطابقة
أللفاظ الكتاب والسنة يف ردودهم على املخالفني  ،يتحرون ذلك غاية التحري ،
فحصلت هلم السالمة  ،ومن حاد عن سبيلهم ؛ حصل ل اخلطأ  ،والزلل  ،والتناقض ،
واالضطراب يف منهج ) .
أقول  :هذا واقع أهل السنة السابقني والالحقني  ،وأما احلدادية ومن رؤوسهم
وغالهتم ( فوزي )  ،فهم على النقيض من واقع أهل السنة السابقني والالحقني .
فهم ال يتحرون يف أصوهلم وال يف ألفاظهم وال يف أخالقهم وال يف ردودهم
الكتاب والسنة  ،فلهم أصول ختالف الكتاب والسنة  ،وهلم مواقف شنيعة من أهل
السنة السابقني والالحقني  ،ومواقف من أصوهلم وأخالقهم .
فمن أصوهلم ما قد بينا سل ًفا .
ومن أخالقهم الردود على أهل السنة بالكذب واخليانة  ،وبرت النصوص وحتريفها
 ،وحتقري علماء السنة وتشويههم  ،فهم بأعماهلم هذ ضد الكتاب والسنة ومنهج
السلف  ،ومن الصادين عن ذلك .
ومن عجائب هذا الرجل وتلبيسات التظاهر بالتزام منهج السلف والتمسك
بالكتاب والسنة  ،وواقع وواقع حزب خبالف ذلك  ،فما يدعي يف واد  ،وهو وحزب يف
واد بعيد .
سارت مشرقة وسرت مغربًا  ...شتان بني مشرق ومغرب

ولقد تبني للقارئ الكرمي  :واقع هذا الرجل وتناقض وخمالفت لدعاوا العريضة ملا
وزورا من التمسك بالكتاب والسنة  ،والتزام ألفاظهما ومعانيهما ،
يتظاهر ب كذبًا ً
وزورا ومكابرةً بأهل السنة
والسري على منهج السلف هو وحزب الذين يسميهم كذبًا ً
واجلماعة .
إن ذلك كل من ومن أتباع أباطيل وأكاذيب  ،وتضليالت للهمج واألغمار ،
فبئس ما يصنعون ويزخرفون .
• ثالثًا  :انظر إىل قول يف احلاشية من هذ الصحيفة ( ص  " : ) 13قلت :
وأنت لو ترى ما حيدث يف " شبكة سحاب " احلزبية من زخارف األقوال من التشويش
على أهل العلم والطعن فيهم  ،والرباءة من املسلمني  ،والطعن يف األبرياء  ،ونشر
املخالفات الشرعية يف االعتقاد وغري  ،ودخول أعداء أهل السنة فيها تعرف حقيقة هذا
األمر اللهم سلم سلم .

.

قلت  :فذرهم ؛ وما يفرتون على مذهب أهل السنة واجلماعة ؛ فإىل اهلل املوعد

ِ
ِ
ضا إِالَّ غُُر ًورا ﴾ .
ض ُهم بَـ ْع ً
قال اهلل تعاىل  ﴿ :بَ ْل إِن يَع ُد الظَّال ُمو َن بَـ ْع ُ
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أقول  :فهذا الكالم من أكذب وأفجر ما يقول البشر  ،وهذ صفات وصفات
حداديت ومواقعهم  ،اليت ما أنشئت إال لتشوي السنة وأهلها وعلمائها  ،فقد شوهوا
علماء السنة يف كل مكان  ،وشوهوا املنهج السلفي بأصوهلم القائمة على اجلهل

والكذب وحماربة أصول أهل السنة  ،وشوهوا علماء السنة ح ًقا أئمة اجلرح والتعديل ،
وشوهوا قواعدهم .
كل ذلك من أجل زعميهم فاحل احلريب الذي نصح علماء السنة من املدينة
ومكة وجيزان  ،واستنكر أفاعيل وأصول علماء السنة يف كل مكان .
واستنكروا أحكام مثل قول  :فيمن ُحي ِّكم غري يف بعض القضايا اليت ُيالف
فيها أهل الباطل أهل احلق  ( :هذا َّ
كذب الكتاب والسنة واإلسالم ) .
وقول فيمن أىب تقليد يف االنتخابات  ( :هذا نسف الرساالت والكتب
السماوية كلها ) .
ومثل دعوت إىل التقليد األعمى الباطل الذي خالف في الكتاب والسنة وأئمة
السلف .
وكم صدرت هلذا الرجل من اخليانات والكذب يف خصومت ألهل احلق ؟
وأهل السنة  ،وأهل " سحاب " هم الذين يتولون علماء السنة انطالقًا من
منهج السلف  ،ومنهج الكتاب والسنة  ،وجيلون علماء السنة وحيرتموهنم  ،وينشرون
كتبهم ومقاالهتم وأشرطتهم  ،ويذبون عن عقيدهتم ومنهجهم  ،ويلتزمون أن ال ينشروا
يف " سحاب " إال ما يوافق الكتاب والسنة  ،ومنهج السلف الصاحل  ،ومن خاتلهم ،
وأنزل مقاالً ُيالف منهج السلف حذفوا مقال  ،وطردو من املشاركة يف " شبكتهم "
السلفية حىت بلغت احملذوفات مئات املقاالت .

وأما شبكة " األثري " احلدادية ؛ فهي املعادية لعلماء السنة  ،واحملرشة بينهم ،
والساعية يف تفريقهم ومتزيقهم وتشتيت مشلهم .
وال يغرنك ما ترا من تعلقهم ببعض العلماء املعاصرين  ،فإن ذلك من كيدهم
ومكرهم ؛ ألهنم يعتقدون أهنم لو أسقطوا كل علماء السنة لفضحوا  ،وظهرت عداوهتم
ألهل السنة وضوح الشمس  ،وإذن ؛ فال بد من اإلبقاء على قليل منهم  ،والتظاهر
باحرتامهم حىت تنجح خططهم ومكايدهم .
وهؤالء القلة من العلماء كانوا اهلدف األول لسلفهم احلدادية األوىل  ،فكم
طعنوا فيهم ؟ وكم شوهوهم ؟ فلما سلكوا هذا املسلك سقطوا على أم رأسهم ،
فاخرتعوا ؛ واخرتع رؤوسهم التظاهر باحرتام هذ القلة من العلماء حىت ال يسقطوا مرة
أخرى )12( .
وعندما يقول هؤالء العلماء احلق الذي ُيالف منهج هؤالء احلدادية يسقطون
أقواهلم  ،وال يقيمون هلا وزنًا  ،كما هي حاهلم مع أقوال اإلمام أمحد وإخوان خاصة يف
قضية  " :اإلميان واإلرجاء "  ،فهم ال يسريون على طريقتهم فيهما  ،وال يسريون على
طريقتهم يف احرتام أهل السنة  ،واحرتام منهجهم  ،والذب عن وعنهم .
ابعا  :قال فوزي البحريين يف ( ص  " : ) 19قال اإلمام حرب بن إمساعيل
•رً

الكرماين  -رمح اهلل  -يف " املسائل "  ( :ص  ( : ) 366أما اخلوارج ؛ فإهنم يسمون
أهل السنة واجلماعة مرجئة  ،وكذبت اخلوارج  ،بل هم املرجئة يزعمون أهنم على إميان
دون الناس  ،ومن خالفهم كفار ) ا.هـ. " .
أقول  :لو كان هلذا الرجل عقل ملا نقل هذا النص الذي يفضح وحداديت .

فهم يسلكون مسلك اخلوارج يف رمي أهل السنة باإلرجاء  ،ويؤلفون حملاربة أهل
السنة املؤلفات القائمة على الكذب والتحريف لكالم أهل العلم والسنة .
فنقول  :كذبت احلدادية ورثة اخلوارج يف حرب أهل السنة ووصفهم باإلرجاء ،
فهم املرجئة ؛ ألهنم يرون أهنم هم على السنة ومن خالفهم من أهل السنة مرجئة ،
وخوارج  ،وروافض  ،وباطنية  ،فاخلوارج أعقل وأكثر إنصافًا من فوزي البحريين ،
وعصابت احلدادية األثيمة .
خامسا  :قال البحريين الظامل يف سياق تنـزيل نصوص أئمة السنة على أهل
•
ً
السنة ح ًقا يف ( ص  " : ) 19وقال اإلمام حرب بن إمساعيل الكرماين  -رمح اهلل  -يف
" املسائل "  ( :ص  ( : ) 364أما اخلوارج ؛ فمرقوا من الدين  ،وفارقوا امللة  ،وشردوا
على اإلسالم  ،وشذوا عن اجلماعة  ،وضلوا عن سبيل اهلدى  ،وخرجوا على السلطان
واألئمة  ،وسلوا السيف على األمة  ،واستحلوا دماءهم وأمواهلم  ،وكفَّروا من خالفهم إال
من قال بقوهلم  ،وكان على مثل رأيهم  ،وثبت معهم يف دار ضاللتهم  ) ...ا.هـ. " .
أقول  :إن هذا البحريين ينزل هذا الكالم على أهل السنة املعاصرين الذين
حياربون اخلوارج الذين هذ صفاهتم ليكفرهم  ،وقد ظهر من  ،ومن فئت تكفري من هو
بريء من البدع والكفر  ،والتكفرييون اإلرهابيون يف العراق يستمدون هذا التكفري والرمي
باإلرجاء من شبكة احلدادية  ،مث يكفرون أهل السنة يف العراق  ،ويستحلون دماءهم .
انظر إلي كيف ينزل هذا الكالم على أهل السنة ؟ وهو اآليت :
( )1قد مرقوا من الدين .
( )2وفارقوا امللة .

( )3وشردوا على اإلسالم .
( )4وشذوا عن اجلماعة .
( )5وضلوا عن سبيل اهلدى .
( )6وخرجوا على السلطان واألئمة  ،وسلوا السيف على األمة  ،واستحلوا
دماءهم وأمواهلم  ،وكفَّروا من خالفهم إال من قال بقوهلم  ،وكان على مثل رأيهم ،
وثبت معهم يف دار ضاللتهم .
فهذا بعض شر وفجور  ،فاعتربوا يا أويل األبصار .
سادسا  :قال البحريين يف حاشية ( ص  " : ) 19واخلوارج واملرجئة وقعوا يف
•
ً
بدعة الوالية والرباءة  .قال اإلمام حرب بن إمساعيل الكرماين  -رمح اهلل  -يف " املسائل
"  ( :ص  ( : ) 365والوالية بدعة  ،والرباءة بدعة  :وهو ( )13يقولون  :نتوىل فالنًا ،
ونتربأ من فالن  ،وهذا القول بدعة فاحذرو )  .ا.هـ. " .
مث قال هذا األهوج الظامل  " :فهؤالء يتولون أهل البدعة  ،ويتربءون من أهل
السنة " .

.

ت َكلِ َمةً َختُْر ُج ِم ْن أَفْـ َو ِاه ِه ْم إِن يَـ ُقولُو َن إِالَّ َك ِذبًا ﴾ .
وأقول َ ﴿ :كبُـَر ْ
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وأقول  :إن احلدادية تأيت يف هذا العصر يف طليعة من حيارب ويعادي أهل السنة
بضراوة وشراسة  ،وسوء أخالق وأكاذيب  ،ويتربأ منهم .

سابعا  :قال البحريين يف ( ص  ) 21 - 19من مقال " الرعود الصواعقية "
• ً
 " :وقال اإلمام حرب بن إمساعيل الكرماين  -رمح اهلل  -يف " املسائل "  ( :ص 362
)  ( :وألصحاب البدع نبز وألقاب وأمساء ال تشب أمساء الصاحلني  ،وال األئمة  ،وال
العلماء من أمة حممد  -صلى اهلل علي وسلم  ، -فمن أمسائهم املرجئة  :وهم الذين
يزعمون أن اإلميان قول بال عمل  ،وأن اإلميان هو القول  ،واألعمال شرائع  ،وإن
اإلميان جمرد  . ) ...ا.هـ. " .
أقول  :حكى اإلمام حرب قول املرجئة يف تعريف اإلميان  ،ونقل عن هذا
األهوج ؛ فلم يرتدع ب هو وال عصابت احلدادية عن رمي أهل السنة احملاربني لإلرجاء
وغري من البدع باإلرجاء بل وبالرفض والتصوف والباطنية  ،بل والتكفري لبعض علمائهم
 ،بل الرمي لبعضهم بالزندقة .
أيها احلاقدون أنتم مساملون ألهل البدع مبا فيهم الروافض والصوفية والعلمانيني
واحلزبيني  ،وإن ذكرمت بعضهم ببدعة ؛ فإمنا هو من ذر الرماد يف العيون .
وأما هدفكم األساسي واألول واألخري ؛ فهم أهل السنة ح ًقا  ،فأنتم حرب
عليهم  ،ال تنقطع هذ احلرب  ،وال تقف عند حد .
وهي حرب قائمة على الكذب واخليانة  ،والفجور والتمرد على األخالق
اإلسالمية واآلداب الشرعية .
فال توقرون علماء السنة وكبارهم  ،وال ترمحون صغارهم .

أيها احلاقدون على أهل السنة واجلماعة  :إن أهل السنة واجلماعة من أبرز
صفاهتم اإلنصاف والعدل  ،فهم يصفون املرجئة بأهنم مرجئة حبق ؛ حيث ُيرجون
العمل من اإلميان  ،واإلميان عند بعضهم جمرد املعرفة  ،وعند بعضهم اإلميان قول بال
عمل .
وعند مرجئة الفقهاء  :اإلميان هو تصديق بالقلب ونطق باللسان  ،واجلميع
ُيرجون العمل من اإلميان  ،وأن اإلميان عندهم ال يزيد وال ينقص  ،وأن إميان أفسق
الناس كإميان جربيل وكإميان حممد  -صلى اهلل علي وسلم  -وأن اإلميان ال يتفاضل .
فهل وجدمت هذ العقيدة الضالة عند أهل السنة الذين حتاربوهنم  ،وتصفوهنم
باإلرجاء واإلرجاء الغايل .
أهل السنة حياربون اإلرجاء بأصناف  ،ويقولون ويعتقدون قبل أن تولدوا  ( :إن
اإلميان قول وعمل واعتقاد  ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية )  ،وهو االعتقاد الذي أمجع
علي الصحابة  ،والتابعون  ،وأهل السنة على مدار القرون اإلسالمية إىل يومنا هذا .
وأنتم معشر احلدادية اجلاهلني الظاملني مل تقتنعوا هبذا التعريف اجملمع علي
احتقارا وازدراءً وجتهيالً للسلف  ،ولو كان هلم وألقواهلم عندكم قيمة ووزن ملا جتاوزمتوها
ً
.
فزدمت شرطًا يف تعريف اإلميان  ،وهو  ( :أن ينقص وينقص حىت ال يبقى من
شيء )  ،وضللتم ورميتم باإلرجاء من ال يقول ويشرتط ما اشرتطتمو  ،فكان شرطكم
هذا متضمنًا التبديع للسلف  ،ومتضمنًا ملخالفة إمجاعهم  ،وهذ هي البدعة العظيمة

والفتنة الكبرية  ،ومن جهلكم وخبث طواياكم ال تدركون هذ البدعة وال ما تنطوي علي
.
ستقولون  :إن سفيان ابن عيينة قال  ( :إن اإلميان ينقص حىت ال يبقى من
شيء ) .
فنقول  :إن سفيان مع أهل السنة واجلماعة يقول طوال عمر مبا يقولون  ،ويف
جملس واحد من جمالس قرر عقيدة السلف من أن اإلميان يزيد وينقص  ،فاستنكر أخو
ذكر النقصان من اإلميان  ،فرد علي يف حالة الغضب  ،وقال  ( :إن ينقص حىت ال
أحدا .
يبقى من شيء )  ،ومل جيعل ذلك شرطًا  ،وال ألزم ب ً
فجئتم أنتم متقدمني بني يدي اهلل ورسول  ،وبني يدي إمجاع الصحابة  ،ومن
بعدهم ؛ فاشرتطتم أن ال بد أن يقول القائل  ( :اإلميان يزيد وينقص حىت ال يبقى من
شيء ) .
ونقول لكم يا أيها اجلهال الفتانون  :ما قال رسول اهلل  -صلى اهلل علي وسلم
  ( :كل شرط ليس يف كتاب اهلل ؛ فهو باطل  ،وإن كان مائة شرط ) .ستقولون  :قال ب غري سفيان من علماء السلف .
أقول  :مل يثبت ذلك عنهم  ،وإن ثبت ذلك عنهم ؛ فلم يلتزمو  ،وال جعلو
جزءًا من تعريف اإلميان وال شرطًا .

وقد أقول أنا أحيانًا  ،وال أجعل جزءًا من تعريف اإلميان وال شرطًا  ،وكنت أقول
إيل
قبل فتنة احلدادية  ،ومن عجائب هذا احلدادي الغايل فوزي البحريين  :أن ينسب َّ
أين قلت يف درس من شرحي لـ " كتاب اإلميان من صحيح البخاري "  ( :اإلميان قول
وعمل واعتقاد  ،ويزيد وينقص حىت ال يبقى من إال مثقال ذرة  ،وأدىن أدىن من مثقال
ذرة )  ،ويرميين مع هذا باإلرجاء ؛ ألين يف زعم مل أقل  ( :حىت ال يبقى من شيء ) ،
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فالسلف األولون ومن خلفهم كلهم يقولون  ( :اإلميان قول وعمل يزيد وينقص
)  ،وال يقولون هبذ الزيادة  ،وقليل من يأيت هبا  ،وال يشرتطها  ،فالسلف يف مذهب
احلدادية مرجئة ؛ ألهنم مجيعهم ال يقولون هبذ الزيادة  ،ومن قاهلا يف النادر  ،وهم قليل
مل يشرتطوها  ،ومل يلتزموها .
إيل في هذا القول مل أقتصر على ما ذكر ،
مث إين يف هذا الشريط الذي نسب َّ
بل إين قلت  ( :إن اإلميان ينقص  ،وينقص حىت يصل إىل مثقال ذرة  ،وقد ُيرج من
علي بأين مرجئ  ،فأي فجور
علي أين مل أقل هبذ الزيادة  ،وحكم َّ
اإلسالم )  ،فافرتى َّ
هذا  ،وأي كذب وجمازفة ؟
ال سيما إذا بلغ هذ الدرجة  ،وهي تضليل أهل احلق والسنة من الصحابة ومن
تبعهم بإحسان إىل يومنا هذا ؛ ألهنم مل يقولوا هبذ الزيادة اليت ما فرضها إال احلدادية .
مث مع هذا البالء العظيم زدمت إمعانًا يف حرب أهل السنة أن من قال  ( :اإلميان
أصل والعمل فرع " كمال " ؛ فهو مرجئ )  ،فتضمن هذا رد نصوص من الكتاب
والسنة  ،وتضمن تضليل من قال هبذا من أئمة السلف الكبار  ،وما كفاكم هذا اإلمعان
يف الفنت حىت تعلقتم بلفظ " جنس "  ،ومل تكتفوا بأقوال السلف يف هذا امليدان ،

فمنهم من يكفر تارك الصالة  ،ومنهم من يكفر تارك الصالة ومانع الزكاة  ،ومنهم من
ال يكفر إال تارك األركان  ،ومنهم من ال يكفر تارك األركان  ،ومنهم من يكفر تارك
العمل بالكلية .
فضاقت عليكم هذ األقوال كلها  ،وتعلقتم بلفظ " جنس" الذي ال وجود ل
يف الكتاب والسنة  ،وحىت من أئمة اللغة من يرا دخيالً على اللغة  ،تعلقتم ب ألجل
الشغب والفنت والطعن يف أهل السنة  ،وتعلقتم ب مثل تعلق أهل األهواء  ،فتقولون قال
ب فالن  ،وقال ب فالن  ،وفالن  ،وفالن بريئون من ظلمكم وباطلكم  ،فهم ما أرجفوا
ب  ،وال حاربوا من أجل .
ومرادهم من إطالق غري مرادكم  ،فإذا قال بعضهم  ( :جنس الناس  ،وجنس
الدراهم  ،وجنس الدنانري  ،وجنس احلبوب  ،وجنس العمل )  ،ومرادهم بعض هذا
اجلنس  ،قلتم فالن ذكر لفظة " جنس العمل "  ،وجعلتم من ذلك سي ًفا ُمسلطًا على
أهل السنة .
فهذ بعض فتنكم وشغبكم على أهل السنة .
دع عنك األصول األخرى واألكاذيب واخليانات يف النقل  ،األمور اليت يأنف
منها اليهود والنصارى  ،ويسقطون هبا كرباءهم من الوزراء  ،ويهينون هبا الرؤساء .
• ثامنًا  :وقال يف ( ص  " : ) 21وقال اإلمام حرب بن إمساعيل الكرماين -
رمح اهلل  -يف " املسائل "  ( :ص  ( : ) 355هذا مذهب أئمة العلم أصحاب األثر
وأهل السنة املعروفني هبا  ،املقتدى هبم فيهم  ،وأدركت من أدركت من علماء أهل
العراق واحلجاز والشام وغريهم عليها  ،فمن خالف شيئًا من هذ املذاهب  ،أو طعن

فيها  ،أو عاب قائلها ؛ فهو مبتدع خارج من اجلماعة زائل عن منهج السنة وسبيل احلق
 ،وهو مذهب أمحد  ،وإسحاق بن إبراهيم بن خملد  ،وعبد اهلل بن الزبري احلميدي ،
وسعيد بن منصور  ،وغريهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم ؛ فكان من قوهلم  :اإلميان
قول وعمل ونية ومتسك بالسنة  ،واإلميان يزيد وينقص  ،االستثناء يف اإلميان سنة ماضية
عن العلماء  ،وإذا ُسئِ َل الرجل أمؤمن أنت ؟ فإن يقول  :أنا مؤمن  -إن شاء اهلل ، -
أو مؤمن أرجوا  ،أو يقول  :لمنت باهلل  ،ومالئكت  ،وكتب  ،ورسل  ،ومن زعم  :أن
اإلميان قول بال عمل ؛ فهو مرجئ  ،ومن زعم  :أن اإلميان هو القول واألعمال شرائع ؛
فهو مرجئ  ،وإن زعم  :أن اإلميان ال يزيد وال ينقص ؛ فهو مرجئ  ،وإن قال  :إن
اإلميان يزيد وال ينقص ؛ فقد قال بقول املرجئة  ،ومن مل االستثناء ( )11يف اإلميان ؛ فهو
مرجئ  ،ومن زعم أن إميان كإميان جربيل أو املالئكة ؛ فهو مرجئ  ،وأخبث من املرجئ
؛ فهو كاذب  ،ومن زعم أن الناس ال يتفاضلون يف اإلميان ؛ فقد كذب  ،ومن زعم أن
املعرفة تنفع يف القلب  ،وإن مل يتكلم هلا ؛ فهو جهمي  ،ومن زعم أن مؤمن عند اهلل
مستكمل اإلميان ؛ فهذا من أشنع قول املرجئة وأقبح  ) ...ا.هـ. " .
أقول :
( )1انظر إلي  ،وهو ينقل أقوال أهل السنة  ( :إن اإلميان قول وعمل ويزيد
وينقص )  ،فلم يردع هذا النقل عن هؤالء األئمة عن فر وإجياب ( حىت ال يبقى من
شيء )  ،وتبديع من ال يقول ب  ،فهؤالء األئمة  ،ومن قبلهم حىت الصحابة مبتدعة
مرجئة يف حكم احلدادية وعقيدهتم  ،قاتل اهلل أهل اجلهل والبغي واهلوى .
( )2حنن نقول مبا قال أئمة العلم واألثر  ،وأهل السنة املعروفني هبا املقتدى هبم
من الذين أدركهم اإلمام حرب  ،والذين سبقو يف كل عقائدهم من اإلميان باهلل ،
ومالئكت  ،وكتب  ،ورسل  ،واليوم اآلخر  ،واجلنة  ،والنار  ،وعذاب القرب  ،ونعيم ،
ونؤمن بأمساء اهلل وصفات وأفعال نثبتها كما جاءت يف الكتاب والسنة  ،ونؤمن مبا دلت
علي هذ النصوص من غري تشبي وال متثيل وال حتريف وال تعطيل .

نؤمن هبذا  ،وغري من عقائد الصحابة والسلف الصاحل .
ونؤمن بأن اإلميان قول وعمل ؛ قول القلب واللسان  ،وعمل القلب واجلوارح ،
وال خنالفهم يف شيء  ،ونقول كما قال اإلمام حرب  ( :فمن خالف شيئًا من هذ
املذاهب  ،أو طعن فيها  ،أو عاب قائلها ؛ فهو مبتدع خارج من اجلماعة زائل عن
منهج السنة وسبيل احلق  ،وهو مذهب أمحد  ،وإسحاق بن إبراهيم بن خملد  ،وعبد اهلل
بن الزبري احلميدي  ،وسعيد بن منصور ) .
ونزيد  :وحممد بن إمساعيل البخاري  ،ومسلم بن احلجاج  ،وأبا حامت وأبا زرعة
الرازيني  ،وعبد اهلل بن أمحد  ،واخلالل جامع علم أمحد وغريهم  ،ومن تالهم على
هنجهم على مر العصور إىل يومنا هذا .
ونقول بقوهلم  ( :إن اإلميان قول وعمل  ،ونية  ،ومتسك بالكتاب والسنة  ،وأن
اإلميان يزيد وينقص  ،واالستثناء يف اإلميان سنة ماضية عن العلماء )  ...اخل .
ونقول  ( :ومن زعم أن اإلميان قول بال عمل ؛ فهو مرجئ  ،ومن زعم أن
اإلميان هو القول واألعمال شرائع ؛ فهو مرجئ  -أي  :ألهنم يقصدون هبذا القول  :أن
العمل ليس من اإلميان ) .
ونقول  :إن من زعم أن اإلميان ال يزيد وال ينقص ؛ فهو مرجئ  ،وأن من زعم
أن اإلميان يزيد وال ينقص ؛ فقد قال بقول املرجئة .

أخريا نقول  :ونؤمن بكل ما قال اإلمام حرب هنا وبكل حرف من  ،ومن
و ً
نسب إلينا أو إىل إخواننا أهل السنة ح ًقا من هذ األقوال الباطلة اليت أدان أهلها األئمة
؛ فقد كذب علينا  ،وافرتى علينا افرتاءً مبينًا .
ومن العجائب أن يسوق هذا األهوج اجملازف هذ النصوص عن اإلمام حرب
إيهاما للناس  :أننا على خالف عقيدة السلف يف اإلميان وأحكامهم على أهل
وغري ً
البدع ومنهم املرجئة .
وال يقف عند هذا احلد الباطل الظامل  ،بل يتجاوز ذلك إىل رمينا بأننا روافض ،
وخوارج  ،وباطنية  ،ومرجئة .
فتجاوز التكفرييني مبراحل .
فأين هي السلفية من احلدادية ؟
وأين عدل أهل السنة وإنصافهم واحرتامهم ألهل السنة ومواالهتم من هذ الفئة
الباغية .
_____________________
الهوامش :
( )1صرح بهذا ( شيخهم ) فالح الحربي ؛ فأيده الحداديون  ،ونشروه  ،وحاربوا به أهل السنة .
( )2ومن البدهيات عند العلماء وطالب العلم تسمية العقائد بأصول السنة  ،أما العبادات ومنها :
الصالة والزكاة والصوم والحج والمعامالت والحدود بالفروع  ،وهي موضوعات كتب الفقه  ،وإن كان
بعض أهل العلم قد يطلق كلمة " أصول " على أركان اإلسالم ؛ فهذا لم يمنع العلماء من عدها من
الفروع بالنسبة ألصول االعتقاد  ،ومنها اإليمان .
( )3كذا ( ! ) .
( )1كذا ( ! ) .
( )5كذا ( ! ) .
( )6كذا ( ! ) .
( )7يقصد بأهل السنة والجماعة الحدادية مثل  :فكاري والمفرق والعامي  ،وغيرهم من المجهولين

وغيرهم من المحاربين ألهل السنة من وراء جدر ( ! ) .
علم ونبل  ،ويحاربون
ع وال مقلدون  ،وإنَّما هم أتباع الكتاب والسنة  ،وهم أهل
ٍ
( )8ليس لي أتبا ٌ
التبعية والتقليد األعمى  ،وال أستبعد أنَّه يرميهم بالرفض والباطنية .
( )1انظر أصولهم في ( ص  ) 1 - 1من هذا الرد .
( )11كذا ( ! ) .
( )11كذا ( ! ) .
( )12أقول  :لو كان عند هذا المعتوه ذرة من اإلنصاف لوجه سهام النقد إلى أهل البدع الذين
يجاورونه وإلى الحدادية وشبكتهم األثيمة المحاربة ألهل السنة والمشوهة لعقيدتهم ومنهجهم .
( )13كذا ( ! ) .
( )11ولعله ( ومن لم ي َر االستثناء ) .

