مميزات الحدادية

كتبه

الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن تبع
هداه.
أما بعد:
بسبب ما جرى من الفتنة بني الشباب يف اليمن وطالت ذيوهلا
وتفرعت شعبها ،فامتدت إىل بالد أخرى ،وكثرت تطلعات الناس إىل
بيان احلق وبيان املصيب من املخطئ ،وكان من أسباب هذه الفنت أن
طالب العلم يف اليمن رمي بعضهم باملنهج احلدادي ،فاضطررت إىل
بيان هذا املنهج لعل ذلك يوضح لكثري من طالب احلق أن مييزوا بني
منهج أهل السنة واملنهج احلدادي.
مث لعل ذلك يسهم إىل حد بعيد يف القضاء على هذه الفتنة مع وعدنا
مبواصلة بيان القضايا األخرى تلبية هلذه املطالب امللحة ،وإسهاماً يف
إهناء الفتنة .

منهج الحدادية
 -1بغضهههم لعلمههاء املههنهج السههلفي املعاص هرين و قههريهم و هههيلهم
وتض ههليلهم واءفه هماء عل ههيهم وء س ههيما أه ههل املدين ههة ،مث ههاو وا
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ذلههك إىل ابههن تيميههة وابههن القههيم وابههن أا العههز شههار الطحاويههة،
يدندنون حوهلم إلسقاط منزلتهم ورد أقواهلم.
قوهلم بتبديع كل من وقع يف بدعة ،وابن حجر عندهم أشد
وأخطر من سيد قطب.
تبديع من ء يبدع من وقع يف بدعة وعداوته وحربه ،وء يكفي
عندهم أن تقول :عند فالن أشعرية مثالً أو أشعري ،بل ءبد
أن تقول :مبتدع وإء فاحلرب واهلجران والتبديع.
رمي المحم على أهل البدع بإطالق ء فرق بني رافضي وقدري
وجهمي وبني عامل وقع يف بدعة
تبديع من يمحم على مثل أا حنيفة والشوكاين وابن اجلو ي
وابن حجر والنووي.
العداوة الشديدة للسلفيني مهما بذلوا من اجلهود يف الدعوة إىل
السلفية والذب عنها ،ومهما اجتهدوا يف مقاومة البدع
واحلزبيات والضالءت ،وتركيزهم على أهل املدينة مث على
الشيخ األلباين رمحه اهلل ألنه من كبار علماء املنهج السلفي ،أي
أنه من أشدهم يف قمع احلزبيني وأهل البدع وأهل التعصب،
ولقد كذب أحدهم ابن عثيمني يف جملسي أكثر من عشر مرات
فغضبت عليه أشد الغضب وطردته من جملسي ،وقد ألفوا كتباً
يف ذلك ونشروا أشرطة  ،وبثوا الدعايات ضدهم ،وملؤوا كتبهم

وأشرطتهم ودعاياهتم باألكاذيب واءفماءات ؛ ومن بغي احلداد
أنه ألف كتاباً يف الطعن يف الشيخ األلباين وتشويهه يقع يف
حوايل أربعمائة صحيفة خبطه لو طبع لعله يصل إىل ألف
صحيفة ،مساه " الخميس" أي اجليش العرمرم ،له مقدمة
ومؤخرة وقلب وميمنة وميسرة.
وكان يدَّعي أنه ِّ
حيذر من اإلخوان املسلمني وسيد قطب
واجلهيمانية ،ومل نره ألف فيهم أي تأليف ،ولو مذكرة صغرية
جمتمعني فضالً عن مثل كتابه اخلميس.
 -7غلوهم يف احلداد وادعاء تفوقه يف العلم ليتوصلوا بذلك إىل
إسقاط كبار أهل العلم واملنهج السلفي وإيصال شيخهم إىل
مرتبة اإلمامة بغري منا ع كما يفعل أمثاهلم من أتباع من أصيبوا
جبنون العظمة ،وقالوا على فالن وفالن ممن حا مرتبة عالية يف
العلم :عليهم أن جيثوا على ركبهم بني يدي أا عبد اهلل احلداد
وأم عبداهلل.
 -8تسلطوا على علماء السلفية يف املدينة وغريها يرموهنم بالكذب:
فالن كذاب وفالن كذاب ،وظهروا بصورة حب الصدق
و ريه ،فلما بني هلم كذب احلداد باألدلة والرباهني ،كشف اهلل
حقيقة حاهلم وما ينطوون عليه من فجور ،فما ا دادوا إء
تشبثاً باحلداد وغلواً فيه.

 -9امتا وا باللعن واجلفاء واإلرهاب لدرجة أن كانوا يهددون
السلفيني بالضرب ،بل امتدت أيديهم إىل ضرب بعض
السلفيني.
 -11لعن املعني حىت إن بعضهم يلعن أبا حنيفة ،وبعضهم يكفره.
ويأيت احلداد إىل القول الصواب أو اخلطأ فيقول هذه ندقة ،مما يشعر
أن الرجل تكفريي متسم.
 -11الكرب والعناد املؤديان إىل رد احلق كسائر غالة أهل البدع فكل
ما قدمه أهل املدينة من بيان احنرافات احلداد عن منهج
السلف ورفضوه؛ فكانوا بأعماهلم هذه من أسوأ الفرق
اإلسالمية وشرهم أخالقاً و زباً.
ني هلم خمالفة
 -12كانوا أكثر ما يلتصقون باإلمام أمحد ،فلما بهُ ِّ َ
احلداد لإلمام أمحد يف مواقفه من أهل البدع أنكروا ذلك
واهتموا من ينسب ذلك إىل اإلمام أمحد ،مث قال احلداد :وإن
صح عن اإلمام أمحد فإننا ء نقلده ،وما هبم حب احلق وطلبه
وإمنا يريدون الفتنة ومتزيق السلفيني.
ومع تنطعهم هذا رأى السلفيون عالقات بعضهم باحلزبيني
وبعضهم بالفساق يف الوقت الذي حياربون فيه السلفيني
وحيقدون عليهم أشد احلقد ولعلهم خيفون من الشر كثرياً فاهلل
أعلم مبا يبيتون.

فإذا بني لنا أبو احلسن باألدلة الواضحة على أن من يرميهم باحلدادية
قد اتصفوا هبذه الصفات ،فسوف ء نألوا جهداً يف إدانتهم
باحلدادية ،بل والتنكيل هبم بالكتابة فيهم والتحذير منهم ،
وإحلاقهم باحلدادية بدون هوادة .
وإن عجز عن ذلك فعليه أن يتوب إىل اهلل عز وجل ويعلن هذه
التوبة على املأل ،وإء فال نألوا جهداً يف نصرهتم ونصرة املنهج
السلفي الذي يسريون عليه والذب عنه وعنهم.
وعلى السلفيني الصادقني أن ينصروهم وينصروا املنهج الذين
يسريون عليه ،ويأخذوا على يد من ظلمهم وظلم منهجهم،
وحذار حذار أن يقع أحد منهم فيما وقع فيه احلدادية  ،أو يف
بعض ما وقعوا فيه ،وهذا هو امليدان العملي لتمييز الصادقني
من الكذابني ،كما قال تعاىل (:أمل أحسب الناس أن يمكوا أن
يقولوا آمنا وهم ء يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن
اهلل الذين آمنوا وليعلمن الكاذبني).
وأسأل اهلل الكرمي رب العرش العظيم أن يعصم السلفيني مجيعاً يف كل
مكان من السقوط يف هذا اءمتحان ،وء سيما يف بالد اليمن
اليت ظهرت فيها سنة رسول اهلل  عرب املنهج السلفي.
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