
يتضاءل             الذي التحزب في ـ ّلـه ال رحمه ـ تيمية ابن السلم شيخ يقول

اليوم        : القائمة السلمية بالجماعات يسمى ما تحزب أمام

العداوة          (( بينهم يلقي ما ويفعلوا الناس يحزبوا أن للمعلمين وليس

قال           كما والتقوى البر على المتعاونين الخوة مثل يكونون بل والبغضاء

الثم {       تعالى َعلى ُنوا َتَعاَو ول ّتقَوى وال البِر َلى َع َتَعاونوا َو

ما            والعدَوان} كل على بموافقته ًا عهد أحد على يأخذ أن منهم لحد وليس

جنس               من كان هذا فعل من بل ، يعاديه من ومعاداة يواليه من وموالة يريده

خالفهم            ومن ، واليا ًا صديق وافقهم من يجعلون الذين وأمثاله خان جنكز

ّلـه            ال يطيعوا بأن ورسوله ّلـه ال عهد أتباعهم وعلى عليهم بل باغيا، عدوا

            ، نصره ًا مظلوم أحد أستاذ كان فإن ورسوله ّلـه ال أمر ما ويفعلوا ورسوله

أنه               الصحيح في ثبت كما منه يمنعه بل الظلم على يعاونه لم ًا ظالم كان وإن

قال : 

ًا(     .  :    :   مظلوم أنصره ّلـه ال رسول يا قيل ًا مظلوم أو ًا ظالم أخاك انصر

. (        . إياه    نصرك فذلك الظلم من تمنعه قال ؟ ًا ظالم أنصره فكيف

خصومة            وتلميذ معلم أو وتلميذ تلميذ أو ومسلم مسلم بين وقع وإذا

بجهل              يعاونه فل ، الحق يعلم حتى أحدهما يعين أن لحد يجز لم ومشاجرة

على                منهما المحق أعان الحق له تبين فإذا ، المر في ينظر بل ، بهوى ول

المبطل             كان وسواء ، غيره أصحاب أو أصحابه من المحق كان سواء المبطل

وطاعة            وحده ّلـه ال عبادة المقصود فيكون ، غيره أصحاب أو أصحابه من

بالقسط     . . . والقيام الحق واتباع رسوله

بحكم              حكم فقد عليه أو له الحق كان سواء ـ صاحبه مع مال ومن

ًا            يد يكونوا أن جميعا عليهم والواجب ورسوله ّلـه ال حكم عن وخرج الجاهلية

ّلـه           ال عظمه من عندهم المعظم فيكون المبطل على المحق مع واحدة

من            عندهم والمحبوب ، ورسوله ّلـه ال قدمه من عندهم والمقدم ، ورسوله

ما           بحسب ورسوله؛ ّلـه ال أهانه من عندهم والمهان ورسوله، ّلـه ال أحبه

فقد             ورسوله ّلـه ال يطع من فإنه ، الهواء بحسب ل ورسوله ّلـه ال يرضي

نفسه           إل يضر ل فإنه ورسوله ّلـه ال يعص ومن  .))رشد



تفرقهم            إلى حاجة فل وحينئذ ، اعتماده عليهم الذي الصل هو فهذا

يقول      :  تعالى ّلـه ال فإن ، وتشيعهم

 { َشيء{           في ِمنُهم َلسَت ًا َيع ِش ُنوا َكا و َنُهم ْي ِد َفّرُقوا ْيَن الِذ إّن

تعالى  :  َبعد{       وقال من َتلُفوا َواخ َتَفّرُقوا َكالذيَن ُنوا َتكو ول

{ َنات  َبي ال ).1()) َماَجاءتهم

بدع              ول برامج ول مناهج لهم ليس الذين المعلمين حق في هذا كان فإذا

وعليها          يوالون عليها ثم ومناهجهم برامجهم إليها والدعوة لخدمتها تقوم

القائمة         والحزاب الفرق أي بالجماعات فكيف ويرفضون ويقبلون يعادون

وحزب           والتبليغ الخوان جماعات مثل يتبعها وما والبرامج المناهج هذه على

            ، السلمية الجمعية وحزب ، سياف وحزب ، يار حكمت وحزب ، التحرير

من              الحزاب لهذه فكم ؛ الترابي وحزب جيلني، وحزب ، ّلـه ال صبغة وحزب

! ؟   والخطار الضرار

مضار            من وتحزب بدع من عليه هي وما وجودها على ترتب وكم

 ! ؟          وجهادها بل وأخلقها المة عقائد على ضررها انعكس ومفاسد

هذه             خضم في السلف ومنهج تيمية ابن السلم شيخ يقحم من يأتي ثم

وليجعل          واستمرارها وجودها ليبررا ودنياها دينها في للمة المهلكة الباطيل

المخالف           الباطل هذا يستنكر لمن خصمين السلفي والمنهج تيمية ابن من

سبقه            ومن تيمية بن ول السلفي والمنهج ّلـه ال رسول ولسنة ّلـه ال لكتاب

. والحق      السنة علماء من تله ومن

التي            الجماعات هذه من جماعة أي يثبت أن اليوم أحد يستطيع وهل

والنصاف           العدل من الفتوى هذه في بما تلتزم عبدالرحمن عنها يدافع

. ؟   والمعاداة والموالة

! ؟     الظالم على المظلوم ونصرة
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هذه           في بقوة الموجودين والتعصب التحزب يجيز عالم أي هناك وهل

الجاهلي      :  الشاعر مذهب تلتزم التي الجماعات

غزيَة                   َترُشد وإن َغويت َغوت إن َغزيَة من إل أنا وَما

أرُشد

هذه           من كثير من وأتقى وبدينه ّلـه بال أعلم الشاعرة أن واعتقد

والتحزب      . البدع على اليوم القائمة الجماعات

يقول          :  ثم التجهم فرق من تيمية ابن يعتبرهم ذلك ومع

عمره            (( آخر في الشعري صنفه الذي البانة بكتاب منهم قال من وأما

النتساب               مجرد لكن ، السنة أهل من يعد فهذا ، ذلك تناقض مقالة يظهر ولم

بدعة   الشعري .) 2())إلى

عبدالسلم      :  ابن محمد أبي في ويقول

أبي           (( ـ الكلم هذا كصاحب ـ الكلبية الجهمية لهؤلء فيقال وأيضا

يكونوا             أن السلف عند ما وغاية السلف طريقة تدعون كيف ـ وأمثاله محمد

؟       ز ّلـه ال لرسول موافقين

نبيهم             من استفادوه ما هو واليمان العلم من السلف عند ما عامة فإن

صراط             إلى به وهداهم النور إلى الظلمات من به ّلـه ال أخرجهم الذي ز

وأمثاله  . . .      .   :    محمد وأبو قال ثم المعنى هذا في آيات وساق الحميد العزيز

في      :       الحق يبين لم الرسول إن يقولون الذين الملحدة مسلك سلكوا قد

للناس               أظهر بل ، نفسه في عليه المر هو ما للناس بين ول التوحيد باب

به             عالم غير كان أنه وإما كتمه إما والحق ، الحق .)3())خلف

على              تبايع التي التبليغ جماعة مثل رأى أن إلى تيمية ابن عاش لو كيف

واعتقاد           الولياء في والغلو الوجود ووحدة الحلول فيها صوفية، طرق أربع

أبي           عقيدة إلى بالضافة هذا الكون في ويتصرفون الغيب يعلمون أنهم

! وأمثاله؟  محمد

تولي           وزيادة البليا هذه وفيهم المسلمين الخوان جماعات رأى لو كيف

! ؟        النصارى ومؤاخاة الديان وحدة إلى والدعوة الروافض
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مستميت           وهو عبدالخالق بن عبدالرحمن مثل رآى حتى عاش لو كيف

لهذه           ًا انتصار السلفي المنهج أتباع ويشوه الطوائف هذه عن الدفاع في

مثل            الفرق في يصنفهم أن يريد من على ويقعدها الدنيا ويقيم الطوائف

! ؟   والخوارج المعتزلة

يوالي            وهو والجماعة السنة أهل برداء يرتدي شبابا فرأى عاش لو كيف

الوجود            وحدة يقرر عمن ويدافع السنة أهل ويخاصم ويعادي كلها الفرق هذه

! ؟      بالشتراكية ويقول القرآن بخلق ويقول


