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 النهج الثابت الرشيد في إبطال َدَعاَوى فالح

 "التحقيق السديد " و " إشراع األسنة " فيما سماه بـ  

 

له وصحبه ومن اتبع وعلى آ، والصالة والسالم على رسول اهلل ، احلمد هلل 
 :هداه ، أما بعد 

إشراع األسنة يف دحض " فقد اطلعت هذه األيام على مقال لفاحل مساه بـ 
التحقيق السديد يف االجتهاد " مساه بـ  وكتابًا ، ( )" املدخلي على أهل السنة  افرتاءات

ه عليَّ أي ، ويدعي وغي  يزعم فيهما أنه يرد عليَّ يف قضية التقليد ،" واالتباع والتقليد 
، فأنا ذكرت له يف نصيحيت أنه  ، وهي دعوى باطلة ومل أفصل فيه أحرم التقليد مطلًقا

،  ؛ ألنه تشدد يف الدعوة إىل التقليد ة إىل التمسك بالكتاب والسنةال بد من الدعو 
اليت نزلت  وحكم على من ال يقلد أمثاله بأنه قد نسف الرساالت السماوية والكتب

 . أخرى من هذا النوع على األنبياء وأحكاًما
                                                           

ا  -واحلمد هلل  -ربيع ال يفرتي على أحد (  ) يتحرَّى ال من أهل السنَّة ، وال من أهل البدع ، وال من أهل الكفر ، وإَّنَّ
 .الصدق والعدل ما استطاع إىل ذلك سبيالً 

ا يريدون بأهل السنَّة الطائفة احلدادية ذات الفنت والشغب والكذب على أهل السنَّة   .وفاحل وطائفته إَّنَّ
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، ومن جيوز له  وتعرضت يف هذه النصيحة ملن جيب عليه اتباع الكتاب والسنة
 . ، ذكرت ذلك يف نصيحيت أربع مرات التقليد

، وهذه  فذهب يدَّعي عليَّ أي قد غلوت يف حماربة التقليد وأي مل أفصل فيه
، واستمر على حماربيت هبذه الدعوى  دعوى باطلة افتعلها عليَّ لينطلق منها إىل حماربيت

بطالن  ، استمر فيها رغم بياي مرات الباطلة اليت يعرف هو وغيه أهنا كذب صراح
 . هذه الدعوى إىل يومنا هذا

وما كفاه هذه احلرب الطويلة القائمة على اهلوى والباطل حىت أصدر هذين 
 . الكتابني اللذين أتى فيهما بالعجائب والغرائب

يفعل هذه األفاعيل وهو يعلم أن هناك أئمة كبار منهم األئمة األربعة كانوا 
 . فيه وال استثناء ال تفصيل عن التقليد هنًيا مطلًقا ينهون

يف ذم  من كبار العلماء من ألّفوا كتًبا ويفعل هذه األفاعيل وهو يعلم أن هناك
، فأرادوا هبذه  ؛ ألنه كابوس خطي جثم على صدر األمة التقليد والتحذير منه

 . املؤلفات القائمة على األدلة والرباهني إزاحة هذا الكابوس عن صدر األمة

ال لتحقيق هذه الغاية وإَّنا ألجل "  التحقيق السديد ": وفاحل ألَّف كتابه 
 . غايات أخرى

 ليثبت أن التقليد أصل من أصول اإلسالم منها . 
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 ليخالف ؛ ليُثبت للناس أن التقليد الذي هو اتباع أمٌر قد قام عليه اإلمجاع  ومنها
 . أقوال وجهود العلماء يف التفريق بني التقليد واالتباع

 احلرب على ربيع الذي نصحه عن الغلو يف التقليد وعن األحكام  ليوسع دائرة ومنه
 . ؛ بل يلزمه االتباع الغليظة اجلائرة على من ال يلزمه التقليد

ومن هنا مل يشر فاحل إىل املؤلفات اليت أُلِّفت لربط الناس بالكتاب والسنة 
كثي من علمائها أو عن  ، وإلزاحة كابوس التقليد احملّرم القاتل للعقول عن صدر األمة 

: ومنهم ، ، ومل ينقل أقوال األئمة األربعة  أو للتخفيف من وطأة هذا الكابوس، 
 . اإلمام أمحد يف الزجر األكيد عن التقليد

يف التحذير من التقليد وذلك من باب  وقد ينقل عن بعض العلماء نصوًصا
، ويؤكده أنه  ته من غاياته؛ يؤكد ما أقول ما قدم التلبيس والتمويه وذر الرماد يف العيون

 . يقابله مبا ينقضه من األقوال اليت تؤيد غاياته الفاسدة

 ؟! وتأليفه هلذا الكتاب، وأحكامه ، فما رأي العقالء املنصفني يف هذا الرجل 
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 طريقتي في الرد على فالح

على طريقة اإلمام حممد بن أمحد بن عبد اهلادي  -إن شاء اهلل  -ستكون 
حيث يقول "  الصارم املنكي يف الرد على السبكي "يف  - رمحه اهلل -املقدسي احلنبلي 

قال  :حيث قال  - (    - 1 ص ) كما نقل ذلك عنه فاحل يف التحقيق  -
 وهذا( : "  1  ص" : ) الصارم املنكي " يف  -العالمة حممد بن عبد اهلادي 

 املقام هذا يف عنه حكايته حبأ ال مبا املشهوري القاض هذا نقله ما أن يعلم املعرتض
 يطفف ولكنه ، ذلك يف يرتاب ال ، مفرتى كذب الكالم هذا من اإلسالم شيخ عن

 . هقلب يف ليس ما بلسانه ويقول ويداهن

 وقع ما بعض على أنبه أن أحببت املذكور الكتاب هذا على وقفت فلما... 
 بعض بذلك يغرت لئال ، طلبالبا احلق وخلط املردودة واألشياء املنكرة األمور من فيه
 واخلطأ مالوه   من فيه مما اكثيً  أن مع ، الدين حبقائق له خربة ال ممن عليه يقف من

 هذا مؤلف نوقش ولو ، - احلمد وهلل - تأمل بأدىن العلم يف املبتدئني من خلق يعرفه
 لووالغ والتخليط واخلب واخلطأ والعدوان الظلم من عليه اشتمل ما مجيع على الكتاب
 القليل على التنبيه ولكن ، جملدات اجلواب ولبلغ اخلطاب لطال ، والتلبيس والتشنيع

 . فهم أدىن له ملن الكثي معرفة إىل مرشد

إىل أن  - " ... واحلنابلة والشافعية واملالكية احلنفية كالم سرده مع هذا ...
 نقل فيما هلم وافقم بأنه العلم مع ، قالوه فيما خيالفهم الشيخ أن وزعمه " -:  قال
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 ظمع  ليـ   أمكن ما ومجع الكالم تكثي املعرتض هذا مقصود وإَّنا ، هلم خمالف ال عنهم
 ( ).  " الكتاب حجم

نقل فاحل كالم ابن عبد اهلادي ليطعن به يفَّ وهو أحقُّ بذلك فما قاله : أقول 
يف كتاب من األوصاف الرديئة موجود مثله  السبكياإلمام ابن عبد اهلادي يف كتاب 

 . " التحقيق السديد " فاحل املسمى بـ

 .ويقول بلسانه ما ليس يف قلبه ، وُيطفِّف ويُداهن ، ففاحل يكذب ويفرتي عليَّ  ( )

واخلطأ واخلبط والتخليط كما ، ولقد اشتمل كتاب فاحل على الظلم والعدوان  ( )
 . هو حال كتاب السبكي

ه لطال اخلطاب ولعلَّه يبلغ واشتمل على الغلو والتشنيع والتلبيس ما لو ناقشنا (3)
 . جملدات

 - صلى اهلل عليه وسلم -على أن غلو السبكي كان يف أفضل البشر حممد 
فالسبكي خمالف .  - صلى اهلل عليه وسلم -الذي حذَّر من الغلو يف شخصه الكرمي 

صلى اهلل  -مبا وقع فيه من الغلو يف رسول اهلل  - صلى اهلل عليه وسلم -لرسول اهلل 
 . - ه وسلمعلي

 ( ). ا ، وسأضرب مثالً لغلوه هذ أما فاحل فغلوه يف نفسه اجلاهلة الظاملة الغبية

                                                           

 . -رمحه اهلل  -بتحقيق الشيخ إمساعيل بن حممد األنصاري (  3  -   ص " : ) الصارم املنكي " وهذا النص يف (  )



 [احللقة األوىل ]                                    النهج الثابت الرشيد
 

6 
 

 . وأباطيله الكاسدة القائمة على الكذب والتحريف، دة ـوغلوه يف أصوله الفاس
( ) 

وقد أطال مؤلف هذا الكتاب فيه بذكر : " قال ابن عبد اهلادي عن السبكي  ( )
 . خلإ. " ..األسانيد وتكرارها 

وال داعي لتأليف ، زهلا يف غي منازهلا طال يف نقل كالم العلماء اليت ينوفاحل أ
، ولكن الرجل له أغراض  فضالً عن إكثار النقل فيه للتشبع به -أصالً  -هذا الكتاب 

 . رديئة أشرنا إىل بعضها فيما سلف

،  كيةواملال احلنفية كالم سرده مع هذا : " ومما قاله ابن عبد اهلادي هنا ( )
 زيارة استحباب مناسكهم وغي مناسكهم من عنهم ونقله،  واحلنابلة والشافعية

 مع قالوه فيما خيالفهم الشيخ أن وزعمه،  - صلى اهلل عليه وسلم - النيب قرب
 . " هلم خمالف ال عنهم نقل فيما هلم موافق بأنه العلم

به قد فعل مثله فاحل وما قاله اإلمام ابن عبد اهلادي هنا يف عمل السبكي يف كتا (3)
 . فيما نقله عن العلماء يف كتابه

                                                                                                                                                                             

 .من هذا البحث (  1 ص ) انظر  ( )

، وانظر " التحقيق السديد " ، ويف كتابه املسمى زورًا بـ " إشراع األسنة " وهذا الغلو موجود يف عدد من مقاالته ويف  ( )
 " .أصول فاحل ومآالهتا " مقاالً يل مسيته 
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ويكثر من النقل عنهم ليدين شيخ اإلسالم ، السبكي ينقل كالم أهل املذاهب 
جواز زيارة قرب شيخ اإلسالم فإنه مل خيالفهم يف  ، وهو مبطل متجن على مبخالفتهم

 .وصاحبيه وأهل البقيع وأحد  - صلى اهلل عليه وسلم -النيب 

وغيه بناء  - صلى اهلل عليه وسلم -ا قرَّر رحرمي شد الرحال إىل قرب النيب وإَّن
: ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد  : ) - صلى اهلل عليه وسلم -على قوله 

صلى اهلل  -، وبناء على هديه ( ، واملسجد األقصى ومسجدي هذا ، املسجد احلرام 
والتابعني هلم بإحسان ، وصحابته األكرمني ، وهدي خلفائه الراشدين ،  - عليه وسلم

 .ر األنبياء وال إىل غي قبورهم يف أهنم مل يشدوا الرحال ال إىل قبو 

الصارم " ويف ، اإلمام  -هذا  -مبسوط يف مؤلفات  -يف هذا  -والكالم 
 ."  املنكي

 العلم املنقول عنهم خالف أهل وفاحل أكثر من النقل جًدا ليوهم الناس أن ربيًعا
هو املوافق مائة يف املائة هلؤالء العلماء يف التقليد واالتباع واالجتهاد  ؛ مع أن ربيًعا

 .وغيها من األمور العقدية واملنهجية والعلمية 

 الكالم تكثي املعرتض هذا مقصود وإَّنا " : قال ابن عبد اهلادي يف السبكي
 . " الكتاب حجم ليعظم أمكن ما ومجع
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، على أن السبكي   مقصوده وفعله ليعظم حجم كتابهوفاحل شابه السبكي يف
 . ، وفاحل جاهل غلب عليه اهلوى عامل غلب عليه اهلوى

ولو كان عند فاحل أدىن مسكة من عقل لردعه كالم ابن عبد اهلادي عن تأليف 
، هذا الكتاب الذي مل يستح أن يسلك فيه مسلك السبكي يف اخللط واخلبط 

 . آخر ما وصف به ابن عبد اهلادي عمل السبكي إىل. ..والتخليط والتلبيس 

، هذا ولفاحل عجائب وغرائب تدلُّ على غبائه وجهله وتعلقه مبا هبَّ ودبَّ 
 : وعجائبه وغرائبه كثية منها 

  ويدعي على ذلك تباع والتقليد الذي يسميه اتباًعا أنه ال يفرق بني اال: أواًل ،
 . اإلمجاع

 لغريبة اليت ال تصدر إال من أمثالهومنها التناقضات ا:  ثانًيا . 

 سلك  -وما هو بتحقيق وإَّنا هو تلفيق -،  " التحقيق "وسلك يف كتابه :  ثالثًا
منهج السلف يف النهي عن تتبع  ، خمالًفا يف تتبع األقوال الشاذة مسلًكا عجيًبا

 . الغرائب والشواذ

 ال من الرجل الشاذالشاذ إ ال جييئك احلديث: " ام شعبة بن احلجاج ـقال اإلم
 " .(3) 

                                                           

 ( .333/ : )" تدريب الراوي " ، و (   4 ص " : ) الكفاية يف علوم الرواية " انظر ( 3)
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، والنهي عن  ينسى فاحل تصرحيات أئمة اإلسالم بوجوب اتباع الكتاب والسنة
ويرتك واقع األمة الواضح اجللي وعلى رأسهم علماؤهم يف  . التقليد والتشديد يف ذلك

التفريق بني التقليد واالتباع وذّمهم لألول ومحدهم وإجياهبم للثاي وأدلتهم ال رحصى 
 . ى ذلكعل

يرتك فاحل هذا الواقع اجللي املتواتر بني العلماء وطالب العلم بل والعوام يف 
، ويذهب يفتش وينقب عن األقوال الغريبة اليت ال يعرفها   التفريق بني االتباع والتقليد

كثي من العلماء وال يستخدموهنا يف مؤلفاهتم وال يف دروسهم وال يف جمالسهم فإذا 
كدِّه وال بسعة علمه بل سهل له ذلك استخدام احلاسب اآليل بنقرة وجدها فاحل ال ب  

بذلك لُيقنع الناس بشواذه ولُيصحح  فإذا وجدها ذهب يصيح هبا متباهًياأو نقرتني 
 . بذلك دعوته الباطلة إىل التقليد األعمى ألمثاله

 االتباع وهنيه ومن عجائبه أنه يرتك أقوال اإلمام أمحد املشهورة يف الدعوة إىل :  رابًعا
، وهني سائر  ولو لكبار األئمة كمالك واألوزاعي والثوري الشديد عن التقليد ،

 . األئمة عن التقليد وأمرهم باالتباع

ويف ذم ، وينسى مؤلفات األئمة يف دعوة الناس إىل االعتصام بالكتاب والسنة 
م أمحد مل تثبت عنه ينسى كل هذا ويتعلق بكلمة منسوبة إىل اإلما.  التقليد والنهي عنه

 غي قصده ومنهجهم غي منهجه دعوةً  بعبارات بدرت من أناس قصدهم قطًعاأو 
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، وهم يف الوقت نفسه حيرمون التقليد  ؛ فإن قصدهم اتباع الكتاب والسنةوأحكاًما 
 . الذي يدعو إليه فاحل وأمثاله

؛ يُلز م هبا  امفاحل يريد أن يقلد الناس شخصه وأمثاله يف أمور يعرفها اخلاص والع
، ومن يف مستواهم ممَّن الواجب أن يدعوهم إىل اتباع الكتاب  أساتذة يف الشريعة

 .والسنة ومنهج السلف ال إىل تقليده وأمثاله 

،  ولو كان فاحل يعقل ملا قبل هذه العبارات والفلتات اليت ال يسلم منها العلماء
صلى اهلل عليه  -د إال رسول اهلل ؛ فكل يؤخذ من قوله وير  وال يقبلها منهم النصحاء

 . ، على هذا سار السلف الناصحون واألئمة املهديون - وسلم

 التحقيق السديد يف  "ومن عجائبه تأليف هذا الكتاب الذي مساه :  خامًسا
 ،( صحيفة  31 ) من "  -رد على ربيع املدخلي  -التباع والتقليد االجتهاد وا

 . وما هو بتحقيق وال سديد

،  ؛ منها ما يفهمه ومنها ما ال يفهمه قل فيه عن العلماء أقوااًل كثيةلقد ن
؛ ألي على منهج أئمة اإلسالم يف  وليس فيها أي رد عليَّ ال من قريب وال بعيد

فتأليفه هلذا الكتاب باسم الرد على ربيع مبين  االجتهاد واالتباع والتقليد وغي ذلك ،
ء اجلهلة الذين يضعون األمور يف غي مواضعها ، ومن فعل السفها على شفا جرف هار

 . فاهنار بناؤه وطوَّح به إىل مكاٍن سحيق
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به على  يـ ُردُّ  ، وقد يسوق كالًما وقد يقع فيه يف تناقضات ال يدركها املسكني
، وسبب ذلك تعلقه بالتقليد الباطل الذي ينافح عنه ويف ! نفسه من حيث ال يشعر 

، فهو كالشاة  لناس أنه من الدعاة إىل الكتاب والسنةالوقت نفسه يريد أن يوهم ا
 ؟!فأين هو التحقيق السديد  ، العائرة بني غنمني

 . " التلفيق البليد : "ال يستحق عمله إال أن يسمى بـ 

، وهذا املسكني حلماقته وضع هذه  واحلكيم من يضع األشياء يف مواضعها
، وهو أي أحرم  ام على أساس كاذب؛ ألن جهده كله ق النقول كلها يف غي مواضعها

به ؛ التقليد مطلًقا وال سيما نصيحيت اليت ان ط ل ق  منها إىل الكذب والفنت  وواقعي يكذِّ
د رددُت ، وق والشغب الباطل يف قضية التقليد وغيها من القضايا اليت يفرتيها عليَّ 

ال حياة وال حياء ملن ولكن  ، علمية قائمة على األدلة والرباهني اردودً  عليها مجيًعا
 . تنادي

 عن جهله وخطاب من ال يفهم...  ومن البلية عذل من ال يرعوي

  يف غي مواضعها  - أيًضا -ئبه إكثاره من أشعار يسوقها ومن عجا: سادسًا
، فرتاه  ، وما هو بعيد عنه كبعد الثرى من الثريا مبا مل يُعط تبجًحا هبا وتشبًعا

يف ُسوق عكاظ يف أيام اجلاهلية  ، وكأنه بتلك ت وأحيانًاأحيانًا يفتخر هبذه األبيا
يسوقها مساق من يرى نفسه يف قمَّة التمسك بالسنة كأن أهل السنة  ، وأحيانًا! 



 [احللقة األوىل ]                                    النهج الثابت الرشيد
 

12 
 

وال يعرفون منهجه وأصوله الفاسدة اليت يدعو إليها ، وال يعرفون واقعه ، ال يعرفونه 
ة السنة وأهلها ويف الدعوة وينافح عنها بنشاط ال يُعر ف له عشر معشاره يف نصر 

 !إليها 
 التحقيق السديد "من ( 1/ )ومن عجائب غروره وتعاليه قوله اآليت يف :  سابًعا " 

 حقيقته يف ألنه ؛ حبال ( )4 فيه السكوت يسوغ ال أمر الرد هذا على واحلامل " :
 يف الطعن إىل موجه عليه املردود افرتاه ما فجميع ، شخصي يف للدين هدم ونتيجته
 سرقت   ، زنيت  .. . " : عين ويقال ضالالت يف وقعت أنين هي مزورة حبجة الديانة

 عليه الذي احلق ببيان والعدوان الضالل وذلك ، الباطل هذا أرد ومل سكت فلو ؛ "
 ، وأهله اإلسالم على اوجانيً  ، وأميت لديين اخائنً  كنت واجلماعة السنة أهل إمجاع
 يف واهلالك الدنيا يف والضالل الكفر نفسي على اجالبً  ، الباطل امقرً  ، للحق اكاتً 

 ( )1.  يصفون ما على املستعان واهلل،  اآلخرة

 إحجامي وكان ، وراءه واجنفلوا ، للفتنة الناس استشرف باطله برد أبادر مل وملا
 العلماء ولنظر ، أحدثها اليت الثورة هلدوء اانتظارً  كتابة عليه الرد عن الوقت بعض

 ال وضالالته وأباطيله جهاالته ألن ؛ عليه وردودهم كالمه يف العلم وطالب شايخوامل
 وليس ، أصوله إىل بل ، الدين إىل موجهة لكوهنا وذلك ؛ البصية ذوي على ختفى

                                                           

 )!(كذا ( 4)

إىل ... وهذا الكالم الفاجر يتضمَّن تكفي من يردُّ أباطيله وأصوله الفاسدة ألنَّه يزعم أنَّ ذلك هدم للدِّين يف شخصه ( 1)
 .آخر هتاويله ودعاويه الباطلة 

 !ويف بعض نقوله يف هذا الكتاب ما يرمز به إىل تكفيي 
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 بينت سئلت إذا بل ، أسكت مل ردودي سبقت اليت املدة وأثناء ، شخصي جملرد
 . ضالله

 . اهـ. "  غيهم ومن سئلوا ملا العلماء من عليه الردود كثرت وقد

 :أقول 

ويرفع نفسه إىل مرتبة ،  ول املغرور كيف يذهب بنفسه بعيًداانظر إىل هذا اجله ( )
ا يهدم الدِّين يف شخصه ، عالية فوق العلماء وسائر الناس   !فمن يناقشه فإَّنَّ

ع  كت عن الردِّ على ربيفإذا س، لألمَّة وشيخ اإلسالم وأهله  ويرى نفسه إماًما
 ، وجالًباللباطل  ، ومقًراعلى اإلسالم وأهله  كان خائًنا لدينه وألمَّته ، وجانًيا

 .على نفسه الكفر والضالل يف الدنيا واهلالك يف اآلخرة 

أمَّا سكوته عن غيه فال يضرُّ بإمامته ومنزلته . هذا كلَّه يف سكوته عن ربيع 
 !! ...ال وال  وال خيانًة و ، وال يـُع دُّ كتمانًا العظيمة وقيادته لألمَّة 

فقدَّم له نصيحة  ؟!كيف يسكت عن ربيع الذي جترَّأ على اإلمام العظيم فاحل 
ويدعوه فيها إىل الدعوة إىل الكتاب والسنَّة ، يدعوه فيها إىل مراعاة املصاحل واملفاسد 

يقلِّده وينهاه عن الغلو يف التقليد واألحكام العظيمة على من ال ، على طريقة السَّلف 
، ولو فرَّق ربيع بني من جيب عليه اتباع نصوص الكتاب والسنَّة والرجوع إليها ، وأمثاله 

اوبني من يُعذر لقصوره عن فهم نصوص الكت
ً
بالكتاب  اب والسنَّة فله أن يقلِّد عامل
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فربيع هبذه النصيحة قد هدم الكتاب والسنَّة يف شخص هذا اإلمام فاحل ؛ والسنَّة 
ألنَّ هذا كلَّه تطاول على منزلة هذا اإلمام ولو قال العجائب والطواّم  اع ؛وخالف اإلمج

!! 

وهذا الغلو من فاحل يف تجيد نفسه يذكرنا بتمجيد أحد الغالة فيه والنافخني 
حوى العلوم ... وإذا تكلَّم أنصت له الطي : " ... فيه حيث مدحه مبقولة منها 

" مهديًا  ه هاديًافرضينا... أهل املعرفة بالبساط  ىلوأشار إ، وأطاب السنون ، والفنون 
! 

إنَّ شيخنا يستحق أكثر : " وقال أحدهم  رحَّب حدادية فاحل هبذا التمجيد ،و 
 " !!من ذلك 

وملَّا انتقد أحد السلفيني هذا الغلو الفظيع بأسلوب علمي هاج فاحل وماج 
 "وعاتب فاحل  !ية يف أئمتهم وأهان هذا الذي انتقد هذا الغلو الذي ُيشبه غلو الباطن

 .اليت نشرت هذا النقد عتاب املتعالني "  شبكة سحاب

ويكفي يف الداللة على رضاه هبذا التمجيد املسرف يف الغلو أنَّه انزعج من 
تينا مثَّ يأ. وال وقف من ذلك كلِّه موقف املتواضعني ، ومل يعتب على من أيَّده ، انتقاده 

ا يؤكِّد رضاه بذلك مبا ميجِّد به نفسه أبلغ التمجيد ممَّ  ! "د رحقيقه السدي" اليوم يف 
 !التمجيد 
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هل درسوا كتبه وأشرطته ! من هم العلماء الذين كثرت ردودهم على ربيع ؟ ( )
ومن هم ، ، وكيف حال األسئلة اليت ُسئ لوها  ، ونشروا هذه الردود وردوا عليه
 ؟!السائلون 

أو قلة ، أما كان يسعك السكوت ، مث إذا كان العلماء قد كثرت ردودهم 
؟ وكيف تكون خائًنا لدينك وأمتك ، وجانًيا على اإلسالم وأهله  !األقل  الكالم على

لعلماء عليه حسب دعواك وقد كثرت ردود ا، على نفسك الكفر  كاتًا للحق جالًبا
ىتَّ أن كثرة نريد أن نعرف املكانة العظيمة اليت تبوأهتا يف اإلسالم واألمَّة ح؟ !املزعومة 

 ؟!ردود العلماء ال تدفع عنك الكفر والضالل إن مل رحارب هذا الضالل 

، وأريد أن أعرف كيف ال يؤاخذك اهلل بالسكوت عن اليهود والنصارى 
وال جتلب على ، والقبوريني واحلزبيني على اختالف أحزاهبم ، والروافض والعلمانيني 

 ؟!على حد قولك ومنهجك  نفسك هبذا السكوت والسكون الكفر والضالل

 ومن غرائب غرور فاحل وغبائه وسخفه تشبيه ختبطاته وجهاالته يف كتابه :  ثامًنا
حيث  ،!  " السيل اجلرار "اهلزيل بغزارة علم الشوكاي ورحقيقاته العلمية يف كتابه 

 كتايب يف أقول مث" :  " التحقيق السديد " بـ  من املسمى زورًا(  8 ص )يقول يف 
:  -"  اجلرار السيل"  على مقدمته يف - الشوكاي علي بن حممد اإلمام بقول هذا

 مباحث على املصنف هذا يف - سبحانه - اهلل مبعونة احلق طالب يا وستقف "
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 عليه اشتمل ملا ، الرجال فحول صدور هلا تنشرح ورحقيقات ، الرحال إليها تشد
 " . ... التحقيق من حقها املسائل إعطاء من

 يف االختالف"  كتابه يف قتيبة ابن العالمة اإلمام قاله ما فيه نوافق كتبهن وما
 : ثالثة الناس من هذا قويل وسيوافق " : ( 1  ص" : )  اللفظ

 مل ألنه ؛ يرجع وال يرعوي ال فهو؛  قالوا كما فقال يقولون اقومً  مسع امنقادً  رجالً  -
 . بنظر عنه فيجع بنظر األمر يعتقد

 شهوته يرد فليس ، الشهرة وحب ، اإلخوان وطاعة ، الرئاسة عزة به تطمح ورجالً  -
 واعرتافه ، بالغلط إقراره رجوعه يف ألن ؛ شاء إن خلقه الذي إال عنانه يثين وال

 ، نظام وانقطاع مجاح تشتت - اأيضً  - ذلك ويف ، األنفة عليه وتأىب ، باجلهل
 اهلل عصمه من إال بذلك تطيب ال والنفوس النحلة له عقدهتم ، إخوان واختالف

 . اهوجنَّ 

 مفارق من تدخله وال ، الئم لومة فيه تأخذه ال بعمله اهلل يريد امسرتشدً  ورجالً  -
 . اهـ. (  أردنا وإياه قصدنا بالقول هذا فإىل ، أنفة احلق عن تلفته وال ، وحشة

 ؟! الفحول صدور هلا تنشرح اليت حققتها اليت العظيمة املسائل هي ما :أقول 
 ال كالذي ؛ واالتباع التقليد بني تفرق ال وأنت هلا ستنشرح الفحول صدور أن أرى ام

 شيئًا أو انسيَّ  ويرامها ، واجلهل العلم بني يفرق ال كالذي أو ، واجلمرة التمرة بني يفرق
 . واحًدا
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 ألقوال وحشرك وتناقضاتك لتخبطاتك الفحول الرجال صدور ستنشرح وهل
 اللذين األولني القسمني من ونرُ بـ  عت  يُ  احلدادية وأنصارك ؟! مواضعها غي يف العلماء
 . قتيبة ابن ذكرمها

 أهل تضلل وأنت ، الضالل فرق جاهبا اللذين قتيبة وابن الشوكاي من أنت أين
 ؟! تكفيهم إىل وترمز احلق

 يف خاص مؤلف وله ، مؤلفاته يف التقليد حيارب الذي الشوكاي من أنت أين
 ؟! التقليد عن رحامي وأنت ، منه لتحذيروا التقليد ذم

 ومغرب مشرق بني شتان ... امغربً  وسرت مشرقة سارت

 . نفسك قدر عرفت ما أنك أجزم وأكاد

 وأنه يف نظره أصل من أصول الدِّين ، ومن عجائب تعلقه بالتقليد الباطل :  تاسًعا
ُلُه عن القرطيب يف   احلق يف التقليد أما : " قوله"  التحقيق السديد "من ( 43/ )نـ ق 

 اجلاهل إليها يلجأ ، املسلمني عصم من وعصمة ، الدين أصول من فأصل ،
 . " النظر درك عن املقصر

 -، وسوف نناقشه  " التحقيق السديد "من (   / )وأعاده بشكل أوسع يف 
 . هناك -إن شاء اهلل 
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 طيله اليت ينسبها  اع على أباجترؤه على التلفيقات واألكاذيب ودعاوى اإلمج:  عاشًرا
وقوله يف اه من كالمه يف الفقرة السابعة ، إىل أهل السنة فمن ذلك ما أسلفن كذبًا

 يف عظيمة أمور يف معه اخلالف ذكرنا وكما " : " إشراع األسنة "من (  1  ص )
 بالروح يتعلق وما ، عنده مرجئة غي اخلوارج وأن،  اإلرجاء ومنها اإلميان مسائل
 اأفواجً  فتأتون الصور يف ينفخ يوم القيامة يوم إال اجلسد تلتقي ال عنده وأهنا والربزخ

 من كثي عليه نص وهكذا - اتباع هو الذي والتقليد ، - كالمه نص هو هكذا -
أ لوا ﴿ : تعاىل قوله ودليله،  - إمجاع هو بل العلماء ل   ف اس  ر   أ ه   ال ُكن ُتم   إ ن   الذِّك 
 يشمل وهذا،  األصول عن التنازل يرى فهو!  األصول نع والتنازل ، ﴾ تـ ع ل ُمون  
 . " اإلسالم أصول مجيع عن التنازل وغيها اإلميان مسائل

 :أقول 

، ومع ذلك  هذه االهتامات الظاملة قد دفعناها مرات وكرات باألدلة والرباهني ( )
مساحة الشريعة  "، وانظر كتايب  يصر فاحل وطائفته احلدادية على تردادها

 "، و  " أصول فاحل ومآالهتا "و ، "  رد الصارم املصقول "و ، "  ميةاإلسال
، وهو رد  لألخ أمحد ابن حيىي الزهراي"  عقيدة الشيخ ربيع يف عذاب القرب
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على دعاوى لفاحل باطلة يف أي أنكر عذاب القرب وأي على مذهب اخلوارج 
 ( ). واملعتزلة والفالسفة 

 .واحلمد هلل ، ومتداولة بني الناس وهذه الردود منشورة يف موقعي 

 هو بل العلماء من كثي عليه نص وهكذا،  اتباع هو الذي والتقليد : "قوله  ( )
، وأنه يتعلق خبيوط  ، من أوضح األدلة على غلوه يف التقليد " إخل ... إمجاع

 . العنكبوت لدعم ما يوافق هواه

هذه األمة من اإلمجاع على ، فاهلل قد عصم  فأطالبه بإثبات هذا اإلمجاع املزعوم
 .الباطل 

واحلق أنه قد فرَّق أئمة اإلسالم بني التقليد واالتباع كما يفرقون بني اجلهل 
 ﴿ :، قال تعاىل  ، وكما فرَّق اهلل بني أهل اجلهل وأهل العلم والظلمات والنور، والعلم 

ت و ي الَّذ ين  يـ ع ل ُمون  و الَّذ ين  ال يـ ع ل مُ  الزمر . ]  ﴾ ون  إ َّنَّ ا يـ ت ذ كَُّر أُو لُوا األ ل ب اب  ُقل  ه ل  ي س 
 . واألحياء واألموات، والظل واحلرور ، وكما فرَّق اهلل بني الظلمات والنور  ،[  3: 

وكالم أئمة اإلسالم نصوٌص ال رُحصى ، ويف السنة النبوية ، ويف القرآن الكرمي 
ووعيد شديد على من مل يعمل ، مل هبا يف إجياب اتباع نصوص الكتاب والسُّنَّة والع

                                                           

الباطلة أنين ذكرت عذاب القرب يف تسعة مواضع من الفتاوى اليت أخذ منها عبارة مساها ومما ُيكذب فاحلًا يف دعاواه  ( )
، هذه التسعة أقرر فيها مذهب أهل السنة ، وأدين من ينكر عذاب القرب من " ! مذهب ربيع االعتزايل : " فجورًا وزورًا بـ 

 .فرق الضالل من نصوص الكتاب والسنة 
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ومل ي ر د شيء من ذلك يف احلثِّ على التقليد بل ورد ذم التقليد يف غي موضع من  . هبا 
 ؟!، أو جُيعل النور عني  الظالم  فكيف ُيسوَّى بني الظلمات والنُّور، كتاب اهلل تعاىل 

" : لعلم وفضله جامع بيان ا" يف  - رمحه اهلل -قال أبو عمر ابن عبد الرب 
 قد ذم اهلل: االتباع  يه والفرق بينه وبنيفب فساد التقليد وناب: "  (383 - 311/ )
ب انـ   ﴿ : فقال،  ىل التقليد يف غي موضٍع من كتابهابارك وتعت ب ار ُهم  و ُره  ُهم  اختَّ ُذوا أ ح 

ن اهلل و م من دمل يعبدوه: ) قال  روي عن حذيفة وغيهو ،  ﴾ أ ر ب ابًا من ُدون  اهلل  
أتيت رسول  : ) بن حامتا وقال عدي، (  حرموا عليهم فاتبعوهموا هلم و ولكنهم أحل

ألق ! بن حامت  يا عدي: يل فقال ، يٌب ويف عنقي صل - صلى اهلل عليه وسلم - اهلل
 ﴿:  إليه وهو يقرأ سورة براءة حىت أتى على هذه اآلية تيوانته. ك هذا الوثن من عنق

ب انـ ُهم  أ ر ب ابًا من ُدون  اهلل  اختَّ ُذوا أ   ب ار ُهم  و ُره  إنا مل ! يا رسول اهلل : فقلت : قال .  ﴾ح 
وحيرمون ، ما حرم عليكم فتحلونه  مأليس حيلون لك؛ بلى : ل قا، ابًا نتخذهم أرب

. " ( ...  فتلك عبادهتم: قال ، بلى : ت فقل؟ !لكم فتحرمونه  اهلل ما أحل عليكم
 . اهـ

 .آيات هبذا الصدد وبعض األحاديث واآلثار وساق 

ال فرق بني هبيمة تُقاد وإنسان  :قال عبد اهلل بن املعتز : " قال  إىل أن... 
 " . يقلِّد
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ئها عند النازلة تنزل هبا لمالغي العامة فإن العامة ال بد هلا من تقليد عوهذا كلُّه 
إىل علم ذلك ألن العلم  ( ) - بعدم الفهم -ألهنا ال تتبني موقع احلجة وال تصل 

درجات ال سبيل منها إىل أعالها إال بنيل أسفلها وهذا هو احلائل بني العامة وبني 
 .واهلل أعلم  طلب احلجة

 -م املرادون بقول اهلل هنَّ أو ، ومل ختتلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها 
ر  إ ن ُكنتُ  ﴿:  -عز جل  ل  الذِّك  أ ُلوا  أ ه  وأمجعوا على أن األعمى ،  ﴾ م  ال  تـ ع ل ُمون  ف اس 

فكذلك من ال علم له ؛ ال بد له من تقليد غيه ممن يثق مبيزه بالقبلة إذا أشكلت عليه 
وكذلك مل خيتلف العلماء أن ، يدين به ال بد له من تقليد عامله  وال بصر مبعىن ما

عاي اليت منها جيوز التحليل والتحرمي العامة ال جيوز هلا الفتيا وذلك واهلل أعلم جلهلها بامل
 ( ). اهـ " .  والقول يف العلم

( : "  1  - 11 / ):  " إعالم املوقعني" يف  - رمحه اهلل -م وقال ابن القي
 على فمقلدوهم ، ىهد على الدين يف املقلدين األئمة أن تقرون فأنتم : قيل فإن

لفهم مبطل لتقليدهم هلم خ سلوكهم : قيل.  خلفهم نو سالك هنمأل ؛ ًعاقط ىده
إن  -سنذكره عنهم  كما  دهميقطًعا فإن طريقتهم كانت اتباع احلجة والنهي عن تقل

له عنه قبلهم فليس و اهلل ورسى ارتكب ما هنوا عنه وهنو  فمن ترك احلجة،  -اهلل  ءاش
من اتبع احلجة وانقاد  مهلم وإَّنا يكون على طريقته على طريقتهم وهو من املخالفني

                                                           

 .يان منزلة العامي ، ولبيان الفرق بينه وبني العامل ، ولتأكيد الفرق بني االتباع والتقليد يقول هذا ابن عبد الرب لب(  )
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 ( ) ارًاجيعله خمت - صلى اهلل عليه وسلم - بعينه سوى الرسول الً جدليل ومل يتخذ ر لل
على قوله وهبذا يظهر بطالن فهم من جعل التقليد  السنة يعرضهماعلى الكتاب و 

ا  له وأهل العلم بينهمو وقد فرق اهلل ورس، اع لالتب وإيهامه وتلبيسه بل هو خمالف ااتباعً 
 به ىما أت ع واإلتيان مبثلبباع سلوك طريق املتتفإن اال؛  ( ) اما فرقت احلقائق بينهمك
 ". 

جامع بيان  "يف ذم التقليد وذم أهله مثل ابن عبد الرب يف  وقد ألَّف العلماء كتًبا (3)
 "، والفالي يف  " الرد على من أخلد "، ومثل أيب شامة والسيوطي يف  " العلم

م ويف أهله من حوايل عن فيه ابن القي، وط ، والصنعاي والشوكاي " إيقاظ اهلمم
صلى اهلل  -قائمة على األدلة والرباهني من كتاب اهلل وسنة رسوله  مثانني وجًها
أبو حنيفة ومالك والشافعي : وطعن فيه وحذَّر منه األئمة  ، - عليه وسلم

وسيأيت كالمهم الذي تضمنته نصيحيت . وغيهم من أئمة اإلسالم ، وأمحد 
 . لفاحل

؟ وهل حياربون أمًرا من !ة ويذمون أصاًل من أصول الدين حيارب األئمفهل 
 ؟!عليه  أمور الدِّين جممًعا

                                                           

 .؛ كما يقتضيه سياق الكالم " معيارًا " الظاهر أن أصل هذه الكلمة (  )

، وحيارب  وفاحل جيمع بينهما إيهاًما وتلبيًسا ، ويدعي على ذلك اإلمجاع ، ويدعي أن التقليد أصل من أصول الدين(  )
 .من يفرق بينهما ويرى أن التقليد ضرورة واستثناء وال جيوز إال للعاجزين عن فهم نصوص الكتاب والسنة 
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 وتالعب بنصوص الكتاب والسنَّة، إنَّ هذا هلو الطَّعن الشديد يف أئمة اإلسالم 
. 

 وخياناته العلمية ، ورحريفاته ومكابراته ، من عجائب فاحل وأكاذيبه :  حادي عشر
ومن  " : -كما يزعم  -"  التحقيق السديد "من ( 1 / )ل فاحل يف قا : ما يأيت

بأنين أدعو إىل التقليد  - وهو من بني افرتاءاته علّي العديدة -ذلك افرتاؤه علّي 
فيما كتبه يف إحدى نشراته املغرضة اليت نشرها بتاريخ  -احملرم الذي يقول عنه هو 

 . " !! مم الضاللأصل من أصول الشرك يف أ " : -هـ  1 4 / /4 

 . من رحقيقه(   3 ص )وكرر فاحل هذا البرت مرتني يف 

؛ بل أضاف إىل ذلك أعجوبة أخرى من  ومل يكتف  هبذا البرت من نصيحيت له
، إن رساالت الرسل  أخي : " من نصيحيت الكالم اآليت ، فقال خاطًفا خيانته وبرته

 ! " .. ك يف أمم الضاللجاءت هبدم التقليد الذي هو أصل من أصول الشر ... 

، وإَّنا  كما تزعم  رساالت الرسل هبدم التقليد عموًمامل تأت "  :مث قال فاحل 
، وهو  " الذي هو أصل من أصول الشرك يف أمم الضالل : " جاءت هبدم التقليد

 واتباع أعراف الناس واألمم املخالفة للشرع ومل تنب على الدِّين، تقليد اآلباء واألجداد 
ت ُدون  إ   ﴿:  ن ا آب اءن ا ع ل ى أُمٍَّة و إ نَّا ع ل ى آث ار ه م مُّق  ُم اتَّب ُعوا م ا إ ذ ا ق يل  هل ُ  ﴿،  ﴾ نَّا و ج د 
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ن ا ع ل ي ه  آب اءن اأ نز ل  اهللُ  فحسيبك اهلل إنك لتكتم احلق وأنت  . ﴾  ق اُلوا  ب ل  نـ تَّب ُع م ا أ ل ف يـ 
 . " تعلم

 :أقول 

ألوصاهلا على  لقد أوسعها برتًا وتقطيًعا ذه النصوص هنا ؟ماذا صنع فاحل هب ( )
ويسكت عما يبني هذا ،  ﴾ ني  لِّ ص  مُ ل  لِّ  لٌ ي  و  فـ   ﴿:  طريقة من يقرأ قوله تعاىل

؛ ليفهم الناس أن اهلل يتوعد  الوعيد مما بعده من كالم اهلل احملكم الواضح اجللي
رائع واعتربها رسول اهلدى على الصالة اليت شرعها وحتمها وأوجبها يف كل الش

 . ثاي أركان اإلسالم بعد الشهادتني - صلى اهلل عليه وسلم -

خالف فاحل كالم العلماء يف تناول النصوص القرآنية والنبوية للتقليد احملرَّم سواء   ( )
أم كان من فرق هذه ، أو غيهم من األمم الكافرة ، كان من اليهود والنصارى 

يف العقائد والعبادات  - صلى اهلل عليه وسلم -به حممد األمة املخالفة ملا جاء 
 . واملناهج والتشريعات، 

يتعامى فاحل عن هذا الواقع املؤمل فيخالف أئمة اإلسالم قي عموم هذه النصوص 
فيقصرها على أمم الشرك املاضية ويسلب النصوص  . ومشوهلا لكل تقليد مذموم

فأوقعه اهلل ؛ ألباطيله وأكاذيبه عليَّ  م انتصارًاعمومها لكل تقليد مذمو  القرآنية والنبوية
 . على أم رأسه

أليست قد وقعت الفرق الضالة فيما وقع فيه من قبلها من اليهود والنصارى 
 ؟!وغيهم 
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ومن فرق الصوفية ، أليست قد وقعت الفرق الضالة من فرق التشيع والرفض 
د والنصارى من الغلو والشرك األكرب  فيما وقع فيه اليهو  - وما أكثرها -القبورية الضالة 

وشد ، وتشييد القبور ، والتوكل على غي اهلل ، والذبح لغي اهلل ، كدعاء غي اهلل 
وكثي من ضالالهتم حىت لو دخلوا ، وأكل الربا ، واختاذ القبور مساجد ، الرحال إليها 

 ؟!جحر ضب لتبعوهم فيه 
التقليد احملرم يف عقائدهم وعباداهتم  من العوام وغيهم يقعون يف مث إنَّ كثيًا

فإذا بـُنيِّ  هلم احلق يف هذه القضايا يأبون  . ومعامالهتم وأحكامهم العرفية اجلاهلية
 . الرجوع عنها إىل احلق املبني باألدلة والرباهني

فما هو املانع من  . فاإلصرار على هذا النوع من التقليد جرم كبي وعناد خطي
 ؟!على هذه األصناف اليت وقعت يف هذا التقليد الشنيع  زيل هذه اآلياتتن

 . نرجو اإلجابة من فاحل ليستفيد الناس من رحقيقاته السديدة
يرى فاحل أن العلماء الفحول الناصحني الصادقني قد نزّلوا هذه اآليات على 

رآنية تنطبق ، وأنَّ اآليات الق املقلدين التقليد احملرَّم الذي وقع فيه كثي من هذه األمَّة
فيجادل فاحل ويكابر ويقصر عموم هذه اآليات على ؛ وأنَّ عمومها يشملهم ، عليهم 

 !مشركي أمم الضالل 
وأن التشبيه إَّنا وقع بني " لقد بنيَّ العلماء وجه استدالهلم هبذه اآليات 

، وقلد آخر  ، وقلد آخر فأذنب التقليدين بغي حجة للمقلِّد ؛ كما لو قلد رجل فكفر
نَّ كل ؛ أل على التقليد بغي حجة ه فأخطأ وجهها كان كل واحد ملوًما مسألة دنيايف

"  جامع بيان العلم "انظر . " وإن اختلفت اآلثام فيه ،  ذلك تقليد يشبه بعضه بعًضا
 :( /318) . 
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فكيف حبال من يقلد يف ! هذا قاله ابن عبد الرب وغيه فيمن يقلد العلماء 
 ؟!الضالل من الروافض وغالة التصوف وأشباههم الضالل والشرك رؤوس 

لقد سلك فاحل طريق غالة الصوفية والقبورية يف سلبهم عموم اآليات القرآنية  (3)
واليت تشمل ما ، واألحاديث النبوية الداعية إىل التوحيد والناهية عن الشرك 

 يرتكبه أهل الضالل من األعمال الشركية كعبادة األولياء بدعائهم من دون اهلل
، والطواف بقبورهم ، واخلوف الشديد من بطشهم ، والنذر هلم ، والذبح هلم ، 

وكفار ، ، فيقصر هؤالء الغالة عموم اآليات على ُعبَّاد األصنام  والسجود هلم
العربة بعموم األلفاظ ال  : "قريش خمالفني لعلماء اإلسالم وللقاعدة األصولية 

 . " خبصوص األسباب

 :ة لفاحل واملؤيدة لفقه العلماء الفقه النافذ األحاديث اآلتية ومن األدلة الدامغ (4)

 - صلى اهلل عليه وسلم -عن النيب  - رضي اهلل عنه -عن أيب سعيد اخلدري  ( أ)
حىت لو دخلوا ؛ ا بذراع بشرب وذراعً  لتتبعن سنن من كان قبلكم شربًا) : قال 

 ( ؟! فمن :  قال؟ !، قلنا يا رسول اهلل اليهود والنصارى  جحر ضب تبعتموهم
" ، ومسلم يف (  1 13: حديث " : ) االعتصام " أخرجه البخاري يف . ] 
 .[  3663: حديث :  " اتباع سنن اليهود والنصارى "باب  " : ) العلم

 من الطرباي خرجأ وقد : " (4 3/3 )" : الفتح " قال احلافظ ابن حجر يف  ( ب)
 األولني سنن من اشيئً  األمة هذه ترتك ال ):  رفعه شداد بن املستورد حديث



 [احللقة األوىل ]                                    النهج الثابت الرشيد
 

27 
 

:  صحيح بسند الشافعي عند عمرو بن اهلل عبد حديث يف ووقع ،(  تأتيه حىت
 . اهـ ( ... " . ومرها  حلوها قبلكم كان من سنة لرتكنب )

صلى اهلل عليه  - أن رسول اهلل: )  - رضي اهلل عنه - وعن أيب واقٍد الليثي ( ت)
؛ ذات أنواٍط : ل هلا المشركني يقمر بشجرٍة ل ننيحإىل  خرج امل - وسلم

أنواٍط كما هلم  اتاجعل لنا ذ: ا رسول اهلل وا يفقال، يعلقون عليها أسلحتهم 
هذا كما !  سبحان اهلل:  - صلى اهلل عليه وسلم - فقال النيب، اٍط نو أذات 
نب سنة كوالذي نفسي بيده لرت ،  ةلنا إهلًا كما هلم آهل جعلا: ى قوم موسقال 

 (6).  ( لكممن كان قب

" :  فتح اجمليد" قال العالمة الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ يف 
 اإلنسان وأن ، الشرك من اخلوف ففيه: "  يف شرح هذا احلديث(  6  -  6 / )

 سخطه من ويقربه رمحته من يبعده ما أبعد وهو ، اهلل إىل يقربه هيظن اشيئً  يستحسن قد
. 

 من كثي من األزمان هذه يف وقع ما عرف من إال احلقيقة على هذا يعرف وال
 وحيسبون ، هلا العبادة جل وصرف،  فيها الغلو من القبور أرباب مع ادبَّ والعُ  العلماء

 . اهلل يغفره ال الذي الذنب وهو شيء على أهنم

                                                           

كلهم من حديث ( 1/413)، وابن أيب شيبة ( 8  /1)، وأمحد  81  : حديث " : ] الفنت " أخرجه الرتمذي يف ( 6)
حديث حسن ) : وقال الرتمذي ( . كبون سنن الذين من قبلكم إنَّكم تر : ) وعند أمحد  [ . -  - أيب واقد الليثي 

 . -رضي اهلل عنهما  -ويف الباب عن أيب سعيد وأيب هريرة ( . صحيح 
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قال احلافظ أبو حممد عبد الرمحن بن إمساعيل الشافعي املعروف بأيب شامة يف  
 تزيني من به االبتالء عمَّ  قد ما:  ومن هذا القسم أيًضا" : " ادث البدع واحلو " كتاب 

 حيكي ، بلد كل يف خمصوصة مواضع وسرج،  والعمد احليطان ختليق للعامة الشيطان
 ذلك فيفعلون ، والوالية بالصالح شهر ممن اأحدً  هبا منامه يف رأى أنه حاكٍ  هلم

 ، بذلك متقربون أهنم ويظنون ، ننهوس تعاىل اهلل فرائض تضييعهم مع عليه وحيافظون
 ويرجون ، فيعظموهنا قلوهبم يف األماكن تلك وقع يعظم أن إىل هذا يتجاوزون مث

.  وحجر وحائط وشجر عيون من وهي ، هلا بالنذر حوائجهم وقضاء ملرضاهم الشفاء
 والعمود ، توما باب خارج احلمى كعوينة متعددة مواضع ذلك من دمشق مدينة ويف

 الطريق قارعة نفس يف النصر باب خارج امللعونة والشجرة ، الصغي باب داخل املخلق
"  احلديث يف الواردة أنواط بذات أشبهها فما ، أصلها من واجتثاثها قطعها اهلل لسهَّ 
 . انتهى. 

 فما" :  قال مث ، شامة أبو ذكره ما حنو - تعاىل اهلل رمحه - القيم ابن وذكر
 إن:  ويقولون ، كانت ما كانت ولو اهلل دون من األوثان اذاخت إىل الشرك أهل أسرع
 ؛ اهلل دون من العبادة لبتق:  أي ؛ النذر تقبل العني وهذه الشجرة وهذه احلجر هذا
 . " له املنذور إىل الناذر هبا يتقرب وقربة عبادة النذر فإن

 ال لهمال ) : - صلى اهلل عليه وسلم - قوله عند الباب هبذا يتعلق ما وسيأيت
 .(  يعبد وثناً  قربي جتعل

 واألحجار والقبور األشجار يف يعتقد من يفعله ما أنَّ :  الفوائد من اجلملة ويف
 وال ، والطغام بالعوام يغرت وال ، الشرك هو هلا والذبح عندها والعكوف هبا التربك من

 ظنوا الصحابة بعض كان فإذا ، األمة هذه يف يقع تعاىل باهلل الشرك كون يستبعد
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 كقول ذلك أن هلم بنيَّ  حىت - صلى اهلل عليه وسلم - النيب من وطلبوه ، احسنً  ذلك
 والفضل العلم يف دوهنمهو  من على خيفى ال فكيف؛  ( اإهلً  الن اجعل) :  إسرائيل بين

 عليهم خفي بل ؟! النبوة بآثار العهد وبعد اجلهل غلبة مع؟ ! مضاعفة بأضعاف
 . قربة واختذوه فعله رواثفأك ، يةبوالربو  اإلهلية يف الشرك عظائم

صلى  - النيب جعل وهلذا ، باألمساء ال باملعاي األحكام يف االعتبار أن: منها و 
 أنواط ذات مسوها كوهنم إىل يلتفت ومل ، إسرائيل بين كطلب طلبهم - اهلل عليه وسلم

 هلم والنذر بحوالذ األموات دعاء يسمي كمن ، مساه ما شركه مسى وإن - فاملشرك. 
 ذلك على وقس.  مساه ما مساه وإن الشرك هو ذلك فإن - وحمبة تعظيما:  ذلك وحنو

. 
:  أي؛  السني وضم املوحدة بضم ( قبلكم كان من سنن لرتكنب ):  قوله

 خرب وهذا.  طريقهم:  أي؛  فراداإل على السني فتح جيوز وقد ، ومناهجهم طرقهم
 . له يشهد األمة هذه من كثي من والواقع.  صحيح

صلى اهلل عليه  - به أخرب كما وقع إنه حيث من النبوة أعالم من مٌ ل  ع   وفيه
 . - وسلم

 يفعلونه كانوا فيما الكتاب وأهل اجلاهلية بأهل التشبه عن النهي:  احلديث ويف
 . - صلى اهلل عليه وسلم - حممد شريعة من أنه علىالدليل  دلَّ  ما إال ،

. فواضٌح " ؟ !من ربُّك " أمَّا ؛ التنبيه على مسائل القرب :  يهفو : قال املصنِّف 
: "  قوهلم فمن"  ؟! دينك ما"  وأما .فمن إخباره بأنباء الغيب " ؟ !من نبيُّك " وأمَّا 
 . آخره إىل... " إهلًا  لنا اجعل

 . يف استخراج املسائل من هذا احلديث العظيم - رمحه اهلل -مث واصل 
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  جمازفاته غلوه يف التقليد ونسبته إىل إمام أهل السنَّة اإلمام أمحد ما  ومن: ثاي عشر
 :ال جيوز نسبته إليه ألنَّه ضد منهجه وضد منهج أئمة اإلسالم 

والثابت يف احملنة اإلمام  وقد قال إمام أهل السنة "( :  43 ص )قال فاحل يف 
فهو قول فاسق  : ينه أحًدا، وال يقلد د من زعم أنه ال يرى التقليد : "أمحد بن حنبل 

وتعطيل  ، وإَّنا يريد بذلك إبطال األثر ، - صلى اهلل عليه وسلم -عند اهلل ورسوله 
أما : " وكما قال القرطيب  ، (1)"  والتفرد بالرأي والكالم واخلالف ، العلم والسنة

يلجأ إليها  ، وعصمة من عصم املسلمني ، فأصل من أصول الدين ، التقليد يف احلق
 ." اجلاهل املقصر عن درك النظر 

فالذي جيعل ديدنه أن يقلد وميشي على : "  -رمحه اهلل  -وقال الشيخ األلباي 
 . -يأيت توثيقه  -"  ، فهذا ليس من اإلسالم يف شيء غي بصية

فيما  -، كما شكك  ولعلَّ املدخلي يرد هذا كله ملا ابتلي به من التعامل واجلرأة
وهذا ما كان  ، ثبت خالفهيأن املدخلي ستطيع يوال .  إلمام أمحديف كالم ا - سيأيت

، وال يعتد بأقواهلم  سقط اعتبار العلماءيُ فإنه  - إذا خالف قناعته - يراه من دافع عنه
عند األدلة والقواعد الشرعية والرباهني املرعية  إىلوالرجوع إليهم وإىل فتاواهم املستندة 

؛ حبجة أنه ال  جتهادية من تلك األدلة والقواعد والرباهنيواستنباطاهتم اال،  أهل العلم
                                                           

وهذا من اجلهل  " !رحقيقه " من (  11 - 16ص  )بنسبته إليه يف  كالم اإلمام أمحد مرة أخرى جازًماوقد أعاد فاحل   (1)
 . واهلوى
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 -،  ، وشنع عليه به على أيب احلسن املأريب املدخلي عني ما أنكره هو وهذا،  يقلد
:  بقوله – ( ) ، وهو تناقض عجيب من تناقضاته اليت ال تنتهيرحجًجا خيالفه تطبيًقا 

، أراد  إَّنا هي كلمة حق أراد هبا باطالً  ، دعوة أيب احلسن إىل عدم تقليد العلماء نعم "
 -، وقد بينت أنا  هبا إسقاط العلماء وإسقاط أقواهلم وفتاواهم املقرونة باألدلة والرباهني

جناية أيب احلسن على "  : فساد قصده وتعلقه بعدم التقليد يف مقايل - واحلمد هلل
 . اهـ.  " ... " األصول السلفية

 :أقول 

، هذا  ، وحاشاه أن يقوله وب إىل اإلمام أمحد ال يثبت عنههذا الكالم املنس ( )
،  الكالم الذي يعود بالطعن عليه وعلى أئمة اإلسالم الذين حاربوا التقليد

، وإذا ثبت عن غيه فنرده بقاعدة  ، برأه اهلل من هذا الباطل فيميهم بالفسق
 -  عليه وسلمصلى اهلل -كل يؤخذ من قوله ويرد إال رسول اهلل   ): أهل السنة 

 ومع ذلك فإن قصدهم خيالف قصد فاحل الذي يريد بالتقليد التقليد الباطل ،( 
 . االتباع -إن صح عنهم  -، وهم يريدون بالتقليد 

وباملناسبة فقد رددت على مثل هذا الكالم املزيف يف مناقشايت لفاحل يف مقايل  ( )
هـ فقلت  1 4 /6/  وكان بتاريخ " أسئلة وأجوبة على مشكالت فاحل " 

                                                           

، وهو الواقع يف التناقض  ، فهو الذي يرد كالم العلماء الكبار القائم على األدلة والرباهني فاحل كل هذا من أكاذيب  ( )
 . املخزي
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 وأما ما ينسب إىل" :  - فيما ينسبه االصطخري إىل اإلمام أمحد طاعًنا -فيه 
 اآلن إن اخلوارج مرجئة فأنا إىل: قال  من أنه - ه اهللرمح -اإلمام أمحد 

ميذه من ألن تال ؛ - ه اهللرمح -د له ومستبعد ثبوته عن اإلمام أمحمستشك
يذكروا هذه  ، ومُها ثقتان حافظان مل  وعبد اهللصاحل: الثقات ومنهم ولداه 

ود أبو داو : ومنهم تالميذه الكبار  ، اجلملة املستغربة عن اإلمام أمحد
اخلالل جامع علوم : ومثل ،  وإسحاق بن إبراهيم بن هان ئ،  السجستاي
ل نقلوا أقوال اإلمام أمحد ونقوله عن با، هؤالء الثقات احلفاظ اجل اإلمام أمحد
ملة اليت نسبها اإلصطخري إىل يذكروا هذه اجل ، ومل ان واإلرجاءإلميالعلماء يف ا

ال يعرف عند  بل هو ، د، وهو رجل مل يشتهر بالتتلمذ على أمح داإلمام أمح
 ، فهو ولو كان ثقة العتربت هذه اجلملة منه شاذة ، ديثالعلماء وأئمة احل

ن اإلمام ل هؤالء األئمة عو ؟ ومن أحب أن يعرف نق فكيف وهو ال يعرف
 : ان وما يتبعه فليجع إىل قضية اإلميأمحد يف

 . (384 - 311/ ): د لعبد اهلل بن أمح" السنة  " كتاب  ( أ)

 . ( 14  –  1  ص ): ود و  داأليب" د مسائل أمح"  ( ب)

 -  6 / ): إلسحاق بن إبراهيم بن هان ئ " د مسائل اإلمام أمح"  ( ت)
 64) . 

 .  عدد من املواضعد يفالبنه صاحل بن أمح" د مسائل اإلمام أمح"  ( ث)

 . (3/166)د جامع علوم اإلمام أمح للخالل" السنة "  ( ج)

شرح أصول اعتقاد أهل : "  كتابه الاللكائي عقيدة اإلمام أمحد يفوذكر  ( ح)
" : نابلة طبقات احل"  ، وهي يف (64  -16 / )" : ماعة السنة واجل
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ذه ، ومل يذكر أحد منهم ه كما ذكر عقائد األئمة(  4  -  4 / )
 . ملةاجل

، يذكر هذه اجلملة  هل السنة يف اإلميان ، وملوذكر اإلمام ابن بطة عقائد أ ( خ)
 . ( 83  - 16 ص  )" : اإلبانة " انظر . وال ما يشبهها 

عقيدة السلف : "  كتابه بوي عقيدة أهل السنة يف  اإلميان يفوذكر اإلمام الصا ( د)
 . وهاحن، أو ملة ، ومل يذكر مثل هذه اجل" أصحاب احلديث 

ا اإلصطخريوكلهم مل يذكروا هذه اجلملة اليت ، فهي منكرة مستنكرة   أغرب هب 
 . الذي ال يعرف عنه التكلف - ه اهللرمح -د نسبتها إىل اإلمام أمح

 أمحد أنه قال عن اإلمام: ، منها  الفات أخرىولقد رأيت يف رسالة اإلصطخري خم
 (1 / )" : طبقات احلنابلة  " . "جئ ستثناء يف اإلميان فهو مر ير اال ومن مل: " 

. 
أما " :  أنه قال( 41 / )" : مسائله "  ئ عن اإلمام أمحد يفونقل ابن هان

 ."  إنه كان ال يستثين:  ، ولكن يقولون مسعر فلم أمسع أنه كان مرجًئا
يزيد  ، ان قول وعملاإلمي:  سألت أيب  عن رجل يقول:  دوقال عبد اهلل بن أمح

لعبد اهلل " السنة " .  أرجو أالَّ يكون مرجًئا:  ؟ قال! ال يستثين  أمرجئوينقص ولكن 
  طبعة نشر الدار العلميةيف(   1 ص ) ، ويف قيق القحطايرح (311/ ): أمحد بن 

. 
،  وكلم اهلل موسى تكليًما من فيه" :   هذه الرسالةومنها قول اإلصطخري يف

 . (3 / )" : ات احلنابلة طبق" . "   يدهوناوله التوراة من يده إىل
ا ليس يف؛ أل  اإلمام أمحدفهذه األقوال املنكرة ال جيوز نسبتها إىل  القرآن والسنة هنَّ

ا خُمالفة مل ما يدل عليها وحاشى اإلمام أمحد أن يقول ،  نهج السلف وأصوهلم؛ وألهنَّ
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 . اهـ. . "  مثل هذه األقوال
من  -رمحه اهلل  - اإلمام أمحد ويلحق به من باب أوىل ما نسبه فاحل هنا إىل

 . األقوال الباطلة
 :و أقول 

 -تعلقه بالكالم الذي ال يليق باإلمام أمحد  ق فاحلًا عنمل يردع هذا الكالم احل ( أ)
عليه وعلى غيه من األباطيل بدون أي  ، بل ال يزال مصًراوأمثاله  -رمحه اهلل 

 !حجة 
: ، فيقول جازًما ه إىل اإلمام أمحد أ يف نسبة هذا القول وغي ومن جهله أنَّه يتجر 

طبق مبنهج أهل احلديث يف قبول وهذا يدلُّ على جهله امل " !قال اإلمام أمحد " 
وما تصح نسبنه إىل قائله وما ال  ،، فال مييِّز بني صحيح األقوال وضعيفها  األقوال

 .قوال املزيفة من األ، وال تثبًتا وال عماًل ،  ؛ ألنه ليس منهم علًما يصح نسبته إليه
؟ ويف !فعلى أيِّ أساس جيزم هذا اجلاهل بنسبة هذا القول إىل اإلمام أمحد وغيه 

ومع ذلك فكالمه شاٌذ تفرد به هذا الرَّجل اجملهول عن . اإلسناد إليه رجل ال يُعرف 
 . أصحاب أمحد الفحول

             زة ولو عن" فيه ويضلل به يسي على منهج يف كل ما خياصم  إنَّ فاحلًا
 " !طارت 

 كما ، واجلرأة التعامل من به ابتلي ملا كله هذا يرد املدخلي ولعل: "  وقولك ( ب)
 يثبت أن املدخلي يستطيع وال . أمحد اإلمام كالم يف - سيأيت فيما - شكك
 " .خالفه 

صلى اهلل عليه  -، وهو باطل يرده كتاب اهلل وسنة رسوله  وكيف ال أرده: أقول 
،  قد حذر منه العلماء الناصحون معتمدين على نصوص الكتاب والسنة، و  - وسلم
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، فأنا  أمحداإلمام وهذا يدل على تقليدك األعمى وتعصبك ألباطيلك وجهلك بأقوال 
أمحد الصحيحة املوافقة لنصوص الكتاب اإلمام أستطيع أن أثبت خالفه من أقوال 

 . نهم أئمة الدعوة السلفية يف جندوالسنة وملا قرره أئمة اإلسالم وتداوله العلماء وم
 33  ص ): "  جمموعة التوحيد "يف  -رمحه اهلل  -قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

، يذهبون إىل رأي  عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته:  وقال اإلمام أمحد : " (
ذ ر  الَّذ ين  خُي ال ُفون  ع ن  أ م ر   ﴿:  ، واهلل تعاىل يقول سفيان ن ٌة أ و  فـ ل ي ح  يبـ ُهم  ف تـ  ه  أ ن ُتص 

اٌب أ ل يمٌ  يبـ ُهم  ع ذ   ؟!أتدري ما الفتنة .  ﴾ ُيص 
 " ، لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك الشرك:  الفتنة

 . ( 31 )رقم ( 61 / ): البن بطة "  اإلبانة الكربى "راجع  .
 "إلسالم حممد بن عبد الوهاب يف قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن شيخ ا

هذا الكالم من  : " يف تعليقه على هذا النص( 184 / ): "  تيسي العزيز احلميد
 . " أمحد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب

 . ( 138  ص )مث واصل الكالم يف التقليد واملقلدين إىل 
 . " مذهيب إذا صح احلديث فهو : " - رمحه اهلل -قال اإلمام أبو حنيفة 

ال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا ما مل يعلم من أين  : " - رمحه اهلل -وقال 
 . " أخذناه

، فانظروا يف  إَّنا أنا بشر أخطىء وأصيب: "  - رمحه اهلل -وقال اإلمام مالك 
 ".، وكل ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه  رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه

إال  - صلى اهلل عليه وسلم -ليس أحد بعد النيب : "  - هللرمحه ا -وقال 
 . " - صلى اهلل عليه وسلم -إال النيب  ، ويؤخذ من قوله ويرتك
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أمجع املسلمون على أن من استبان له : "  - رمحه اهلل -وقال اإلمام الشافعي 
 . "مل حيل له أن يدعها لقول أحد  - صلى اهلل عليه وسلم -سنة عن رسول اهلل 

صلى اهلل  -إذا وجدمت يف كتايب خالف سنة رسول اهلل : "  - رمحه اهلل - وقال
،  "، ودعوا ما قلت  - صلى اهلل عليه وسلم -فقولوا بسنة رسول اهلل  - عليه وسلم
 . " ، وال تلتفتوا إىل قول أحد فاتبعوها : "ويف رواية 

صلى اهلل  -كل مسألة صح فيها اخلرب عن رسول اهلل  : " - رمحه اهلل -وقال 
 " ؛ فأنا راجع عنها يف حيايت وبعد مويت عند أهل النقل خبالف ما قلت - عليه وسلم

. 
صلى  -، وقد صح عن النيب  إذا رأيتموي أقول قوالً : "  - رمحه اهلل -وقال 

 . " ، فاعلموا أن عقلي قد ذهب خالفه - اهلل عليه وسلم
 صلى اهلل عليه وسلم -؛ فكان عن النيب  كل ما قلت : " - رمحه اهلل -وقال 

 . " ، فال تقلدوي ، فحديث النيب أوىل خالف قويل مما يصح -
 :، ومنها  ومما يبني فساد هذا الكالم أقوال اإلمام أمحد نفسه

وال ، وال الشافعي ، وال تقلد مالكًا ، ال تقلدي : "  - رمحه اهلل -قوله  ( أ)
 . " ، وخذ من حيث أخذوا وال الثوري، عي األوزا

 ورأي أيب حنيفة كله رأي ، ، ورأي مالك رأي األوزاعي : " - رمحه اهلل -وقال  ( ب)
 . " ، وإَّنا احلجة يف اآلثار ، وهو عندي سواء

 - صلى اهلل عليه وسلم -من رد حديث رسول اهلل  : " - رمحه اهلل -وقال  ( ت)
 . " فهو على شفا ه ل كة
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، وتعلموا   وال الثوري، وال الشافعي ،  ال تقلدوا مالًكاو ،  تقلدوي ال : " قوله ( ث)
 . " كما تعلمنا

 . " من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال : "وكان يقول  ( ج)

 . " ال تقلد دينك الرجال فإهنم مل يسلموا من أن يغلطوا : " وقال ( ح)

، ويتعلق بقول  فاحل يرتك هذه النصوص الواضحة اجللية الصادرة عن هذا اإلمام
 . ضعيف متشابه ال يثبت عن هذا اإلمام

ويرتك النصوص الواضحة الصادرة من اإلمام أمحد وغيه من األئمة يف النهي 
، ويرجف إرجافًا  عن التقليد واملوجبة لالتباع والقائمة على نصوص الكتاب والسنة

 . مبا خيالف أقواهلم شديًدا

 اليت تشبه خيوط العنكبوت؛ علقون بالشواذ فال تلتفت ألقوال اجلهالء الذين يت
. 

وإميانك بأنَّ التقليد أصل من أصول الدين وعصمة من عصم املسلمني دليل  (3)
، واجلهال الذين  على أنك متشبث بأذيال التقليد وأنك تزخرفه ألهل الباطل

 . ؛ ألهنم ال تييز هلم بينهما يقلدون يف احلق والباطل

، وال يتخذه حجة وال  ليس حبجة على أحد فقول القرطيب الذي فرحت به
صلى اهلل  -، فأين دليله من كتاب اهلل ومن سنة رسول اهلل  يفرح به إال دعاة التقليد
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، هذا الكالم ال يقوله إال هواة  حىت حيرم رّد كالمه وال يستطيع أحد رّده - عليه وسلم
 . التقليد األعمى ودعاته

فهو ضد منهج فاحل الغايل يف التقليد  - نهإن صحَّ ع -وأمَّا كالم األلباي  (4)
ومنهج فاحل يقتضي أن حيارب األلباي على هذا ، والظاهر أنَّه مل يفهم معناه 

 .القول الشديد على من هذا حاله يف التقليد 

وهذا  ،وما يدري املسكني أنَّ كالم القرطيب يف واٍد وكالم األلباي يف واٍد آخر 
 !ة على اجلهل واهلوى من غرائب تناقضاته القائم

 .اخل "  ... العلماء اعتبار ُيسقط فإنه: " قولك  (1)

،  أنت الذي تسقط اعتبار العلماء القائلني باحلق املدعوم باحلجج والرباهني:  أقول
، أما أقواهلم فنعاملها عند  وحنن حنرتم العلماء وجنلهم ونذب عنهم،  وتسيء الظن هبم

ٍء فـ ُردُّوُه إ ىل  اهلل   ﴿:  االختالف من منطلق قول اهلل و الرَُّسول  إ ن   ف إ ن تـ ن از ع ُتم  يف  ش ي 
ٌر و أ ح س ُن ت أ و يالً  يـ  ر  ذ ل ك  خ   [ . 13: النساء . ]  ﴾ ُكنُتم  تـُؤ م ُنون  ب اهلل  و ال يـ و م  اآلخ 

 . وهذا أمر ينقاد له العلماء ويسلمون به ويدعون إليه

 األدلة إىل املستندة فتاواهم وإىل إليهم والرجوع بأقواهلم يعتد وال: "  وقولك (6)
 من االجتهادية واستنباطاهتم ، العلم أهل عند املرعية والرباهني الشرعية والقواعد

 أنكره ما عني هو وهذا ، يقلد ال أنه حبجة ؛ والرباهني والقواعد األدلة تلك
 ،تطبيًقا  الفهخي رحجًجا - ، به عليه وشنع ، املأريب احلسن أيب على املدخلي
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 أيب دعوة ، نعم:  بقوله – تنتهي ال اليت تناقضاته من عجيب تناقض وهو
 هبا أراد ، باطالً  هبا أراد حق كلمة هي إَّنا العلماء تقليد عدم إىل احلسن
 بينت وقد ، والرباهني باألدلة املقرونة وفتاواهم أقواهلم وإسقاط العلماء إسقاط

" :  مقايل يف التقليد بعدم وتعلقه قصده فساد - هلل واحلمد -              أنا
 . "" ...  السلفية األصول على احلسن أيب جناية

، فكم سقنا لك من األدلة من  ، فهذا حالك " رمتين بدائها وانسلت : "أقول 
الكتاب والسنة ومن أقوال فحول العلماء يف أن الشريعة اإلسالمية تراعي املصاحل 

، ورحصرها جهاًل يف  ، فتخالفهم جبهلك وغبائك دين وفروعهواملفاسد يف أصول ال
 . ، وال ترجع عن هذا اجلهل املخزي املستحبات

، فأنا أنطلق من الكتاب والسنة  وأما تشبيهك يل بأيب احلسن فمن أباطيلك
، ال ما يقصده أبو احلسن من رد احلق  ، وقصدي منه ما يقصدون ومن منهج السلف

،  ، فأنت تفرق بني املتماثلني منه بعدم التقليد لرباهني تسرتًالقائم على احلجج واا
 .، وتسي على هذا النهج يف تصرفاتك البلهاء  وجتمع بني املتفرقني

  ومن عجائب أمر فاحل أنَّ من خيالف فتاواه من أهل العلم من : ثالث عشر
ه حيكم أنَّ  - صلى اهلل عليه وسلم -مدرسني ودعاة ويرى أنَّ واجبه اتباع حممد 

 !الرسل والكتب اليت نزلت عليهم  على بعضهم بأنَّه قد نسف رساالت

 !وكذَّب اإلسالم ، وعلى بعضهم بأنَّه قد كذَّب الكتاب والسنَّة 
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 !لتقليد ترده الرساالت السماوية وعلى بعضهم أنَّ قوله بعدم ا
 -لرسول مع أنَّ اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الدالة على وجوب طاعة ا

ووجوب االحتكام إليه ، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ،  - صلى اهلل عليه وسلم
 .صى ال رح - صلى اهلل عليه وسلم -

صلى اهلل عليه  -ألهل األهواء والبدع الذين خيالفون رسول اهلل  وال ن رى له نقًدا
من أحكام  يًئا، وال نرى شومنهجه وأوامره ونواهيه ، يف عقائده وعباداته  - وسلم

فضالً ! فاحل على أهل هذه املخالفات حىت على طريقة العلماء واألئمة املنصفني 
عن الغلو يف األحكام عليهم مبا ُيشبه أحكامه على من يرضى باالحتكام إىل اهلل 

فما هو السر يف هذا التباين الشديد من فاحل  ، - صلى اهلل عليه وسلم -ورسوله 
  ؟!
  فيقع يف  جائب فاحل أنه يف أحكامه وفتاواه إَّنا يتبع هواهومن ع: رابع عشر ،

، من ذلك أنه يرى أن لغي العامل أن جيتهد  التناقض الشنيع القائم على الفجور
وعيد ، ولزهر ، ، وهو قد حّرم ذلك على عبد املالك  وينظر يف كالم العلماء

 .، وهم من املدرسني يف علوم الشريعة  شريفي

وهل إن جاءنا قوالن متعارضان يف شخص معني  : " السؤال سئل فاحل هذا 
، يعين الطرف الذي ميكن  ، وأمثال الشيخ ربيع ملَّا تكلمتم يف مشايخ األردن كمثلكم

 " . ؟!، هالَّ بينتم لنا املسألة يا شيخ  األخذ منه
الذي : ، العلماء هنا يقولون  ، هنا العلماء ي رون االجتهاد اجتهد" : اجلواب 

،  ، غي العامل جيتهد وما يتضح له أنه احلق يأخذ به من الرتجيحات هو عامل جيتهد ما
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،  ، املهم أنه ال بد وأن ينظر ميكن أن يأخذ بكالم من يرى أنه أعلم يف هذه القضية
 ( ). " وأرّد كالم فالن ، أنا آخذ كالم فالن : ما يقول هبواه  ، جيب عليه النظر

ا الرجل الغريب العجيب الذي يُوجب التقليد على ماذا يُقال يف هذ: أقول 
وحيكم على من ال يقلِّد هؤالء ويرى ، محلة العلم وال جُييز هلم النظر يف كالم العلماء 

 !النَّظر يف كالم العلماء بأنَّ هذا أمٌر تردُّه الرساالت السماوية وتردُّه العقول السليمة 
ظر يف كالم العلماء ليصلوا إىل الراجح من ويبيح االجتهاد للعوام ويُوجب عليهم النَّ 

 ؟!أقواهلم عند اختالفهم 
هل سيشكُّ عاقل يف فجور الرجل وتالعبه واتباع هواه فرتاه يغلو يف الدعوة إىل 
التقليد إىل أبعد احلدود وهذا منهجه الذي حُيارب عليه مث تراه خيالف منهجه ومُيعن يف 

 ؟!ل على منهجه الفاسد ليقول مبا يأباه الشرع والعق !خالفه 
فهو يتقلب يف ميادين اهلوى والغلو فيذهب تارة إىل أقصى اليمني وتارة إىل 

 !أقصى اليسار 
  ؛  ما يتعلق بالتقليد واالتباع 8 واآلن أسوق من نصيحيت األوىل: خامس عشر

ليدرك القارئ أن كل دعاوى فاحل ضدي إَّنا قامت على البغي والعدوان 
"  بـ تضمنه كتابه الذي مساه زورًاكد القارئ الكرمي من بطالن ما ، وليتأ واألكاذيب

 " . -رد على ربيع املدخلي  -يف االجتهاد واالتباع والتقليد  التحقيق السديد

                                                           

 . ( 41 ص )" : املصارعة "  ( )

، واليت أيَّدها العلماء الذين اطلعوا عليها من أهل املدينة .  هـ 1 4 / /4 صدرت هذه النصيحة العلمية بتاريخ (  )
 .واجلزائر وغيها ، واليمن  ،وجيزان ، ومكة 
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 والصالة والسالم على رسول اهلل، احلمد هلل .  بسم اهلل الرمحن الرحيم : "قلت 
 : أما بعد . وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، 

 -لكرمي الشيخ فاحل بن نافع احلريب األخ ا ه لفتات إىل أخطاء صدرت منفهذ
 . أنبهه إليها -د خطاه وفقه اهلل وسدَّ 

 (3).  حكم التقليد : أوالً 

 :م   11 /1 /  بتاريخ  " أنا السلفي "قلتم يف مقال لكم نشر يف شبكة  ( )
وأنه  ، الك يسي على منهجهم يف قضية عدم التقليدويكفيك أن عبد امل" 

وهو ما تردُّه  ، (1 ) ينظرون حىت يف كالم العلماء: يقول هلؤالء  هحرام ، بكون
 نعون به يأخذون ب ه  ،العقول السليمة ، ينظرون وما يقتوتردُّه  الرسل ، رساالت

ا الذين عند املأريب وعند هؤالء مجيعً  "ال نقّلد ونقول احلق  : " هذه قاعدة
يف احلديث ممن هم على شاكلة املأريب  مرَّ ذكرهم رت إليهم والذينأش

 . "ويناصرونه 

إمجال وإيهام للواقف عليه أن التقليد واجب على  أخي يف هذا الكالم: أقول 
إال اجملتهدين وما أقلهم كما يف بعض   أو، طالقاتك إعموم الناس كما يف بعض 
                                                           

وعلماؤه على متعصبة العقائد واملذاهب الذين ، وهو الذي ينكره اإلسالم التقليد هو قبول قول الغي بغي حجة  (3)
 .والسنة  يقدمون أقوال الرجال على نصوص الكتاب

وة إىل املوت العلمي وقتل ، أليس يف هذا دع انظر كيف يستنكر نظر أناس مدرسني ومتعلمني يف كالم العلماء( 1 )
 ؟!العقول القادرة على النظر واالستدالل للوصول إىل احلق 
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بل هو  الرسل والعقول السليمة ،ت كالمك اآلخر ، وأن عدم التقليد ترده رساال
ا هذه األحكام صعبة جدً كتب و نسف لرساالت الرسل وملا أنزله اهلل عليهم من ال

 .وثقيلة ال حيتملها اإلسالم 

،  تقليد العلماء إَّنا هي كلمة حق أراد هبا باطالً  نعم دعوة أيب احلسن إىل عدم
، وقد بينت  أقواهلم وفتاواهم املقرونة باألدلة والرباهني أراد هبا إسقاط العلماء وإسقاط

جنابة أيب احلسن  ":  وتعلقه بعدم التقليد يف مقايل فساد قصده -واحلمد هلل ، أنا  -
 . " على األصول السلفية

، وهبذه الطريقة املبالغ فيها ال يتجاوز أن يكون  عليه هبذا األسلوب ولكن ردك
 . أشد منه رد باطل بباطل

 هلل أوجب على الناس اتباعأنت تعلم وكل متمسك بالكتاب والسنة أن ا: أخي 

، واتباع ما جاء به من كتاب وسنة يف  - صلى اهلل عليه وسلم -األنبياء واتباع حممد 
اتَّب ُعوا  م ا أُنز ل  إ ل ي ُكم مِّن رَّبُِّكم   ﴿ : ، منها قوله تعاىل كثية من القرآن والسنة نصوص

 .[  3: راف األع . ] ﴾ و ال  تـ تَّب ُعوا  م ن ُدون ه  أ و ل ي اء

ت ق يًما ف اتَّب ُعوُه و ال  تـ تَّب ُعوا  السُُّبل  فـ تـ ف رَّق   ﴿ : وقال سبحانه ر اط ي ُمس  و أ نَّ ه ذ ا ص 
 [ . 13 : األنعام . ]  ﴾ ب ُكم  ع ن س ب يل ه  

ُموا  حب  ب ل  اهلل  مج  يًعا ﴿ : وقال تعاىل  [ . 13 : آل عمران . ]  ﴾ و اع ت ص 
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 . لها تبطل التقليد ورحرمهفهذه النصوص ك

ُُم اتَّب ُعوا م ا أ نز ل  اهلُل ق اُلوا  ب ل  نـ تَّب ُع م ا  ﴿ : املقلدين وقال تعاىل يف ذم و إ ذ ا ق يل  هل 
ت ُدون   ن ا ع ل ي ه  آب اء ن ا أ و ل و  ك ان  آب اُؤُهم  ال  يـ ع ق ُلون  ش ي ًئا و ال  يـ ه  [  11 : البقرة . ]  ﴾ أ ل ف يـ 

. 

و ك ذ ل ك  م ا أ ر س ل ن ا م ن قـ ب ل ك  يف  قـ ر ي ٍة مِّن نَّذ يٍر إ الَّ ق ال  ُمتـ ر ُفوه ا  ﴿ : وقال تعاىل
ت ُدون   ن ا آب اء ن ا ع ل ى أُمٍَّة و إ نَّا ع ل ى آث ار ه م مُّق   [ . 3 : الزخرف . ]  ﴾ إ نَّا و ج د 

لتقليد على  ارها على رحرميم هبذه اآليات ونظائوقد استدل أئمة السنة واإلسال ( )
أو ، من يستطيع أن يفهم نصوص الكتاب والسنة سواء كان من أهل االجتهاد 

 . أهل االتباع من

وأن ، والسنة  عن إدراك احلق من الكتاب للعاجزوقرروا أن التقليد إَّنا جيوز  (3)
 . التقليد كامليتة أصلها حرام وإَّنا جيوز للمضطر أكلها

 
، وأن منهم من  سالم حرموا على الناس أن يقلدوهمأئمة اإل ولقد علمت أن

 . بقويل حىت يعلم من أين أخذت ال جيوز ألحد أن يأخذ: يقول 
 فاضربوا بقويل عرض ول اهللإذا خالف قويل قول رس"  : ويقول اإلمام الشافعي

 . " احلائط
ن وال األوزاعي وخذ م،  اوال تقلد مالكً ، ال تقلدي "  : ويقول اإلمام أمحد

 . " حيث أخذوا
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كل "  : املنسوبة إىل اإلمام مالك وقرر علماؤنا أئمة السنة القاعدة املعروفة
 . " - صلى اهلل عليه وسلم -يؤخذ من قوله ويرد إال رسول اهلل 

 . " إذا جاء هنر اهلل بطل هنر معقل " :وقالوا 
 . للتقليد كل ذلك منهم حماربة

"  : التقليد ب عن سؤال وجه إليه حولوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو جيي
فرض على اخللق  احلمد هلل ، قد ثبت بالكتاب والسنة واإلمجاع أن اهلل سبحانه وتعاىل

ما يأمر به  ومل يوجب على هذه األمة طاعة أحد بعينه يف كل،  طاعته وطاعة رسوله
وأفضلها  حىت كان صديق األمة،  - صلى اهلل عليه وسلم - وينهى عنه إال رسول اهلل

 .فإذا عصيت اهلل فال طاعة يل عليكم  أطيعوي ما أطعت اهلل ،:  بعد نبيها يقول
يف كل ما يأمر به وينهى عنه إال  اأنه ليس أحد معصومً  واتفقوا كلهم على

كل أحد من : واحد من األئمة  وهلذا قال غي،  - صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل 
 . - صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل  الناس يؤخذ من قوله ويرتك إال

قد هنوا الناس عن تقليدهم يف كل ما يقولونه ،  -  -األئمة األربعة  وهؤالء
 هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت ،" : فقال أبو حنيفة  الواجب عليهم ، وذلك هو

 ." قبلناه  فمن جاء برأي خي منه
أله عن مسألة الصاع ، وهلذا ملا اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف مبالك فس

لسنة يف ذلك ، اخلضروات ، ومسألة األجناس ، فأخربه مالك مبا تدل عليه ا وصدقة
ما رأيت لرجع إىل قولك   إىل قولك يا أبا عبد اهلل ، ولو رأى صاحيب رجعت"  :فقال 

 " . كما رجعت
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عرضوا قويل على الكتاب ا، ف وأخطئإَّنا أنا بشر أصيب "  :ومالك كان يقول 
 ." أو كالماً هذا معناه  لسنة ،وا

وإذا رأيت  ، إذا صح احلديث فاضربوا بقويل احلائط" : والشافعي كان يقول 
 ." احلجة موضوعة على الطريق فهي قويل 

اختصره من مذهب الشافعي ملن أراد معرفة  ملا ذكر أنه" خمتصر املزي " ويف 
 ." ه من العلماء وتقليد غي  مع إعالمه هنيه عن تقليده" : مذهبه قال 

وال ، ال الشافعي ،  اوال تقلدوا مالكً ، ال تقلدوي " : واإلمام أمحد كان يقول 
دينه الرجال  من قلة علم الرجل أن يقلد" : وكان يقول  ،" الثوري وتعلموا كما تعلمنا 

 ." ال تقلد دينك الرجال فإهنم لن يسلموا من أن يغلطوا " : وقال . " 
من  ): أنه قال  - صلى اهلل عليه وسلم - عن النيب" صحيح ال" يف  وقد ثبت

 ( .يفقهه يف الدين  ايرد اهلل به خيً 
فيكون التفقه يف  ، ا يف الدين مل يرد به خيً ذلك أن من مل يفقهه اهلل والزم 

معرفة األحكام الشرعية بأدلتها السمعية فمن مل : والتفقه يف الدين  ، االدين فرضً 
 .يف الدين  امتفقهً  كنيعرف ذلك مل ي

 أموره ، لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدلة التفصيلية يف مجيع
 .عليه  فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ال كل ما يعجز عنه من التفقه ويلزمه ما يقدر
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وز يل جيوق ، (  ) احيرم عليه التقليد مطلقً :  وأما القادر على االستدالل فقيل
القول  جيوز عند احلاجة ، كما إذا ضاق الوقت عن االستدالل ، وهذا: ، وقيل  امطلقً 

 .أعدل األقوال 
بل قد يكون الرجل  ال يقبل التجزي واالنقسام ، اواحدً  اواالجتهاد ليس هو أمرً 

فاجتهاده  وباب ومسألة ، وكل أحد أو مسألة دون فن  ،  أو بابٍ ،  يف فن   اجمتهدً 
 ( .    - 1  /1 ): " ى فتاو الجمموع  " " . حبسب وسعه

 إتباعروا منه ودعوا الناس إىل العلماء من املؤلفات يف ذم التقليد وحذَّ  فألّ  وكم
 . والسنة الكتاب

إن رساالت الرسل ما جاءت إال بالتوحيد ومقتضياته وجاءت هبدم : أخي 
على ذلك  كما دلَّ  ، ( ) الذي هو أصل من أصول الشرك يف أمم الضالل التقليد

 . آنالقر 
 إال إذا استندت أقواهلم إىل نصوص الكتاب والسنةيُتبعون ديننا ما  والعلماء يف

 ، وإذا فقدت األدلة ال يلزم أحداً  هاأقواهلم النصوص وجب خمالفتها وردُّ  ، فإذا خالفت

 . اتباعهم

                                                           

،  وبعضهم مدرسون يف اجلامعات وغيها والذين يطالبهم بالتقليد هم من طالب العلم القادرين على االستدالل(   )
ال : ، فهؤالء ال يقال هلم  ، واتبعوا الباطل تركوا احلق وهم يعرفونه ، وفيهم أهل أهواء لقبوله -وفقهم اهلل  -ومنهم طالب 

: ، ال يقال هلم  نسفتم الرساالت: ، أو يقال هلم  ، وكذبتم اإلسالم فتكونوا قد كذبتم الكتاب والسنة بد أن تقلدوا وإال
، وال جيوز  ادقنيفعل العلماء وطالب احلق الص عليكم أن تنظروا يف األدلة وتأخذوا هبا كماك وإَّنا يقال هلم  ، هذا وال ذاك

، فهذا هو املنطق الذي قرره  فالن أو فالن باألدلة الواضحة والرباهني القاطعة لكم أن ختالفوا العلماء الذين حكموا على
 . يف ذلك هذا املنهج العظيمو إليه من التقليد األعمى خمالًفا ، خبالف ما يقرره فاحل ويدع والسنة وعلماء اإلسالم القرآن

، وفاحل يرجف  ا من كالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب الذي استمده من القرآن والسنة ومن كالم العلماءأخذت هذ ( )
 . ، فافهم قصد فاحل منه ، وهذا اإلرجاف ال خيصين عليَّ هبذا الكالم
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 حيتج هلم وال حيتج"  : - رمحه اهلل -والعلماء كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 . " هبم
 النوازل العظيمة ال ينهض ملواجهتها وإصدار الفتاوى فيها إال العلماء! عم ن
ولكن ذلك ال مينع غيهم من طالب العلم أن يعرفوا حججهم وبراهينهم ، األفذاذ 

 .استندوا إليها وانطلقوا منها يف فتاواهم  اليت
 
ُ
وجوب التقليد وأن تركه مما ترده  موه  هذا تعليق موجز على كالمكم امل

 .الرساالت 
ل يف فصِّ أيب احلسن ومن تابعه أن تُ  وكان من واجبكم إن أردمت الرد على (4)

 واحلذر من التقليد الباطل ، املوضوع بأن تبني قصده كما تبني وجوب اإلتباع
 ( ). وتبني مىت جيوز

من أعظم حماور الصراع بني األنبياء  وما ينبغي أن تتعرض لقضية كبية هي
اهلدى واإلصالح وخصومهم من دعاة  حماور الصراع بني أئمة وأعدائهم ، ومن أعظم

 . هذه الصورة ، فما ينبغي أن تعرضها على الضالل واخلرافات والشرك
، اجملتهدين  الناس إىل التقليد ومل يستثن إال لقد ركز الشيخ فاحل على دعوة

 واتباععلى اتباع احلق  الكتاب والسنة والصحابة وأئمة اهلدى الناس   ونسي حثَّ 
وأن العصمة من الضالل والفنت إَّنا هي يف اتباع الكتاب والسنة ال ، الكتاب والسنة 

 .التقليد  يف

                                                           

 ؛ لتعرف أن فاحلًا طنانظر أخي يف هذه النصيحة اليت ميزت فيها بني من يلزمه االتباع ومن جيوز له التقليد يف أربعة موا ( )
به الذي كاذب مباهت يف إنكاره هذا التمييز والتفصيل على امتداد ما يقرب من مخس سنوات وتأكيده هلذا اجلحود يف كتا

 . " التحقيق السديد " بـ نناقشه اآلن املسمى زورًا
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ق ى ﴿: قال تعاىل  لُّ و ال ي ش  ر ي ف إ نَّ .  اتَـّب ع  ُهد اي  ف ال ي ض  و م ن  أ ع ر ض  ع ن ذ ك 
ق ال  ر بِّ مل   ح ش ر ت ين  أ ع م ى و ق د  ُكنُت .  ُه يـ و م  ال ق ي ام ة  أ ع م ىل ُه م ع يش ًة ض نًكا و حن  ُشرُ 

يًا  يتـ ه ا و ك ذ ل ك  ال يـ و م  تُنس ى. ب ص  ل ك  أ تـ ت ك  آي اتـُن ا فـ ن س   - 3  : طه . ]  ﴾ ق ال  ك ذ 
  6 . ] 

ما إن تسكتم به  تركت فيكم : ) - صلى اهلل عليه وسلم - وقال رسول اهلل
 .( هلل وسنيت ضلوا بعدي أبدا كتاب الن ت

،  وحثهم على اتباع الكتاب والسنة كثية تزخر هبا الكتب وحماربة األئمة للتقليد
 " إعالم املوقعني "ومنها ، ره ابن القيم يف كتبه األقل ما قرَّ  وليقرأ الشيخ فاحل على

كل وجه ينطوي على   ااهتم الباطلة بواحد ومثانني وجهً شبه حيث رد على دعاة التقليد
 .ل احلجج الدامغة للباط عدد من

  الشرع الذي يلزمين أالَّ : " عن قول األزهر اجلزائري فاحل ل ئ  ولقد سُ 
ً
 اأقلد عامل

 " . العلماء مهما كانت مرتبته من
إذن هو أمحد  اكان جمتهدً  هذا باطل هذا باطل ، هذا إذا؛ ال ال "  :ا قال جميبً 

  (  ). "  وإال الشافعي ما شاء اهلل يرى نفسه فوق
هذا الكالم هو نسف لرساالت الرسل : "  ومنه قوله، كثي  وعلق عليه بكالم

 (3 ). "  الكتب وملا أنزله اهلل عليهم من
إنك قد  :وأقول للشيخ فاحل الذي ال يستثين من التقليد إال األئمة اجملتهدين 

نهي ال خالفت األئمة اجملتهدين الذين ينهون الناس غي اجملتهدين عن تقليدهم أشدَّ 

                                                           

 .(   4 ص " : ) املصارعة " انظر (   )

 . (  4  ص" : ) املصارعة " انظر (  3 )
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 فلو كان األئمة يرون رأيك لرأيت؛  احلثِّ  تباع الكتاب والسنة أشدَّ وحيثوهنم على اِّ 
 .ولكن الواقع بعكس ذلك كما يراه البصراء ، الناس على التقليد  ثِّ الكتب تزخر حب  

يف األزهر اجلزائري ألنه ال يرى ما يرى  اا شديدً ولقد طعن الشيخ فاحل طعنً 
 .قليد عليه فاحل من وجوب الت الشيخ

واهلل إن هذا : " قوله  ومن طعونه يف األزهر وهي كثية وصعبة ال تستساغ ،
الدعاة على أبواب  الشخص هلو من الدعاة على أبواب جهنم كيف ال يكون من

أهنا هي احلق  ويزعم، هلا قواعد ويدافع عنها  قعِّدُ ويُ ، لألمة أصواًل  لُ صِّ ؤ وهو يُ ، جهنم 
املبني علينا  هذا هو الضالل.وأنه جيب على غيه أن يتبعها ، ين لدِّ أهنا هي اويدَّعي ، 

 " .أن حنذر من هذا اجلاهل وأمثال هذا اجلاهل أن يضلنا عن سبيل ربنا 
هذه القواعد اليت وصلت إىل هذه الدرجة من اخلطورة فوضحها  مل أر  :  وأقول

 ؟!ا فليذكره ينسبها إليه الشيخ فاحل هذه الدعوى اليت ومل أر   ؟! للناس
هل أمل أر يف رحذيره من  اشديدً  االرجل رحذيرً  ر من هذاحذَّ  امث إن الشيخ فاحلً 

  أنا: " قال  البدع أشد منه ملاَّ 
ً
ويرى أنه  ،" مهما كان علم هذا العامل  اال أقلد عامل

 اهم من الكتب حيث جعل الناس مجيعً اهلل علي أنزله ول م الرساالت الرسل  نسفٌ 
 . به أخذون مبا يقتنعونجيتهدون وي

 .ن جيتهدو  ايد عن نفسه ومل جيعل الناس مجيعً واحلق أن الرجل إَّنا نفى التقل
والذي ، ومن الدعاة إىل املنهج السلفي ، كما أعرفه من محلة العلم   ( ) واألزهر

، وأهل اجلزأرة ، عنه أنه ضد أهل البدع واألحزاب مجيعها من إخوانية عاملية  أعرفه
                                                           

"  و، " البخاري " ، ويُدرس يف مسجده  ، وهو من الدعاة إىل اهلل يف اجلزائر ن هذا الرجل من خرجيي اجلامعاتإ ( )
؛  ، وحيكم عليه باألحكام الغليظة ، ومع هذا يهينه فاحل هذه اإلهانات للصنعاي" سبل السالم "  و، " تفسي ابن كثي 

 . ألنه مل يقلده
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وضد أيب احلسن وعيد شريفي ومنهجهما ، وغيهم ، والسروريني والتكفييني  والقطبيني
األخطاء اليت تستدعي املناصحة األخوية ال هذه احلرب الشديدة اليت  وعنده بعض ،

وهذا التضليل والتجهيل استجابة لتحريشات اجملهولني ، فاحل  ها عليه الشيخشنَّ 
 .نة وتشتيتهم تفريق أهل الس املغرضني الذين يسعون يف

يف اجلزائر والواقفني ضد أهل  األزهر وإخوانه من الدعاة إىل املنهج السلفي مث إنَّ 
فاحل بل قد يفوقه بعضهم بل  ون يف العلم عن منزلة الشيخرُ صُ األهواء والبدع ال يق  

الشيخ فاحل يفرض على األزهر  فما بال، األزهر ال ينزل عن درجة الشيخ فاحل العلمية 
. "  نفسه منازل اجملتهدين زليُن د ويشد طوق التقليد على عنقه ويف الوقت نفسهالتقلي
 . ( 48  -  4 ص ) " :  اجملموع الواضح" انظر 

هذه نصيحيت لفاحل اليت انطلق منها إىل حماربيت وحماربة العلماء الذين أيدوا هذه 
 . النصيحة

 ؟!يد واالتباع ماذا صنع فاحل هبذه النصيحة الواضحة املفصلة يف التقل
  ؛  يف نصيحيت له من أنه جيوز التقليد للعاجز أخفى ما صرحُت به مرارًا: أواًل

حيث قلت بعد أن سقت آيات قرآنية توجب على األمة االتباع وتذم التقليد 
 : املمنوع

 على التقليد رحرمي على ونظائرها اآليات هبذه واإلسالم السنة أئمة استدل وقد"  ( أ)
 أو االجتهاد أهل من كان سواء والسنة الكتاب نصوص هميف أن يستطيع من
 . " االتباع أهل من

وقرروا أن التقليد إَّنا جيوز للعاجر عن إدراك احلق من الكتاب : "  مث قلت ( ب)
 . " وأن التقليد كامليتة أصلها حرام وإَّنا جيوز للمضطر أكلها، والسنة 
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 الناس من لكن " : - بعد ما سبق حكايته -مث سقت له قول شيخ اإلسالم  ( ت)
 يعجز ما عنه فيسقط ، أموره مجيع يف التفصيلية األدلة معرفة عن يعجز قد من
 . " معرفته عن

هذا تعليق موجز على كالمكم املوهم وجوب التقليد وأن : "  مث قلت مرة رابعة ( ث)
إن أردمت الرد على أيب احلسن ومن  ، وكان من واجبكم تركه مما ترده الرساالت

ل يف املوضوع بأن تبني قصده كما تبني وجوب اإلتباع واحلذر من تابعه أن تفص
 من هي كبية لقضية تتعرض أن ينبغي وما . التقليد الباطل ، وتبني مىت جيوز

 أئمة بني الصراع حماور أعظم ومن ، وأعدائهم األنبياء بني الصراع حماور أعظم
 ينبغي فما ، كوالشر  واخلرافات الضالل دعاة من وخصومهم واإلصالح اهلدى

 . " الصورة هذه على تعرضها أن

لقد أخفى فاحل هذا البيانات اجللية املتكررة يف نصيحيت األوىل له املتضمنة جلواز 
على امتداد ما  ، أخفاها مرارًا وتكرارًا التقليد للعاجز عن إدراك معاي الكتاب والسنَّة

، والبرت ، والكذب ، ات يقارب مخس سنوات يف حربه الفاجرة القائمة على اخليان
، ومل باسم أنين حرَّمت التقليد مطلًقا  ، وحياربين والكتمان يف هذه القضية وغيها

 !أفصل 
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  بـ    برت الشنيع يف كتابه املسمى زورًامثَّ أعاد عمليات اإلخفاء وال: سادس عشر "
بدون خوف من اهلل (  33،   3،  1 ص  )أربع مرات يف " التحقيق السديد 

 .  حياء وال خجلوال

إن رساالت : أخي  : " ومن عجائب خيانته وبرته أنين قلت له يف نصيحيت
الرسل ما جاءت إال بالتوحيد ومقتضياته وجاءت هبدم التقليد الذي هو أصل من 

 . " ، كما دل على ذلك القرآن أصول الشرك يف أمم الضالل

 الرسل رساالت إن ، أخي : " ليقول"  التحقيق السديد "فجاء فاحل صاحب 
فحذف .  " الضالل أمم يف الشرك أصول من أصل هو الذي التقليد هبدم جاءت... 
على ، وحذف الواو العاطفة للتقليد  " ما جاءت إال بالتوحيد ومقتضياته : " قويل

، فهل النقاط اليت وضعها تؤدي معىن ما  منه يف إخفاء مكره التوحيد ومقتضياته إمعانًا
 ؟! حذفه

عّلق فاحل على هذه اجلملة املبتورة من نصيحيت الواسعة الواضحة املفصلة مثَّ 
، وإَّنا جاءت  كما تزعم  رساالت الرسل هبدم التقليد عموًمامل تأت :  وأقول: " بقوله 

، وهو تقليد اآلباء  " الذي هو أصل من أصول الشرك يف أمم الضالل : " هبدم التقليد
ن ا  ﴿:  ألمم املخالفة للشرع ومل تنب على الدينواألجداد واتباع أعراف الناس وا إ نَّا و ج د 

ت ُدون   ُُم اتَّب ُعوا م ا أ نز ل   ﴿،  ﴾ آب اءن ا ع ل ى أُمٍَّة و إ نَّا ع ل ى آث ار ه م مُّق   ق اُلوا  ب ل  اهللُ إ ذ ا ق يل  هل 
ن ا ع ل ي ه    . اهـ. " كتم احلق وأنت تعلم فحسيبك اهلل إنك لت.  ﴾ آب اءن ا  نـ تَّب ُع م ا أ ل ف يـ 
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وأنا قد فصَّلت يف  ؟!فأي حق كتمت وأنا أعلم ! رمتين بدائها وانسلَّت : أقول 
ومنهم الذين أوجبت  عليهم  -، وميَّزت بني من جيب عليه االتِّباع  نصيحيت لك

وبني من جيوز هلم التقليد وسقُت األدلة ،  -التقليد وحكمت  عليهم بأحكام غليظة 
 .ذلك وأقوال أهل العلم على 

؛ ألنك يف فتاواك اليت توجب فيها التقليد على من  فإذن أنت الذي تكتم احلق
، ومل تذكر  ال يلزمهم مل تذكر اآليات اليت توجب على الناس اتِّباع الكتاب والسنة

ومنها هاتان اآليتان  اآليات اليت استدل هبا أئمة اإلسالم على رحرمي التقليد الباطل ،
ما اآلن بعد سنواتال ا لتقصر التقليد على أمم الشرك والضالل  ، لتان ذكرهت   !ذكرهت 

تباع ومن وإذا كنُت أنا الذي وّضحُت وفصَّلُت وميَّزُت بني من جيب عليه اال
الذين هنوا عن  - على مذهبك وحكمك -فاألئمة ؛ للحق  جيوز له التقليد كاتًا
 " !الكتمان " أمحد أوىل هبذا احلكم  اإلمام: ومنهم ، التقليد بدون تفصيل 

، وأنت الذي  الكامت للحق -واهلل  -، وأنت  حاشاهم مث حاشاهم: وأقول 
 .ة الغليظة على الناس جهالً وبغًيا ُتصد ُر األحكام اجلائر 

  ومن ذلك أنه اقتصر يف  ، فاحل هو الذي م ر د  على اخليانات والكتمان : سابع عشر
توى واحدة من ثالث من فتاواه اجلائرة والعامة اليت ال كالمه اآليت على ذكر ف



 [احللقة األوىل ]                                    النهج الثابت الرشيد
 

55 
 

، واليت أوجب فيها التقليد على متعلمني بعضهم يُدرُِّس يف إحدى  تفصيل فيها
 . ، وبعضهم يدعوا إىل اهلل تبارك وتعاىل ويُدرِّس يف مسجده جامعات اجلزائر

 "من  (  3 – 31 ص )وإليك الفتوى اليت ذكرها وكتم ما هو أهم منها يف 
 به ويشغب يلجّ  فيما عليه ننقض حننف : قلت : "قال  :املزعوم "  رحقيقه السديد

 أمم يف الشرك أصول من أصل : " بأنه وصفه الذي ، التقليد إىل أدعو أنين ازاعمً  عليّ 
ويكفيك أن " :  اآلتيةفرغت من مهاتفة معي وهي بعبارة  اا ومتعلقً متشبثً ؛  " الضالل

 ، بكونه يقول هلؤالء ، وأنه حرام لى منهجهم يف قضية عدم التقليدعبد املالك يسي ع
 ، وتردُّه العقول السليمة ، وهو ما ترّده رساالت الرسل ينظرون حىت يف كالم العلماء: 

عند  " ال نُقّلد ونقول احلق" :  ، هذه قاعدة ، ينظرون وما يقتنعون به يأخذون به
والذين مرَّ ذكرهم يف احلديث ممن هم  ، شرت إليهمالذين أ ا، وعند هؤالء مجيعً  املأريب

 " . على شاكلة املأريب يناصرونه

ربيع املدخلي مغالطًا و مماحاًل ومماحًكا ومبارزًا يف غي ميدان ؛ يطلب  قالف
، وأن  ، يف هذا الكالم إمجال وإيهام للواقف عليه أخي " : زال والطعانوحده الن

، وأن عدم التقليد ترده رساالت الرسل والعقول  التقليد واجب على عموم املسلمني
 . السليمة

 جاءت هبدم التقليد الذي هو أصل من أصول... ، إن رساالت الرسل  أخي
 " !! ... الشرك يف أمم الضالل
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، وإَّنا  - كما تزعم - رساالت الرسل هبدم التقليد عموًمامل تأت  : أقولو 
، وهو  " صول الشرك يف أمم الضاللالذي هو أصل من أ : " جاءت هبدم التقليد

:  تقليد اآلباء واألجداد واتباع أعراف الناس واألمم املخالفة للشرع ومل تنب على الدين
ت ُدون   ﴿ ن ا آب اءن ا ع ل ى أُمٍَّة و إ نَّا ع ل ى آث ار ه م مُّق  ُُم اتَّب ُعوا م ا  ﴿،  ﴾ إ نَّا و ج د  إ ذ ا ق يل  هل 

ن ا ع ل ي ه   أ نز ل  اهللُ ق اُلوا   فحسيبك اهلل إنك لتكتم احلق وأنت .  ﴾ آب اءن ا  ب ل  نـ تَّب ُع م ا أ ل ف يـ 
 .اهـ " . تعلم 

 .بصرف النظر عن طعنك األثيم يفَّ :  -أنا ربيع  -أقول 

أين هو توضيحك وتفصيلك يف هذه الفتوى ببيان من يلزمه االتباع ومن جيوز  ( )
 ؟!صيل ؟ ومن يفهم هذا التف!له التقليد 

ما هي أدلتك القرآنية والنبوية على أن عدم تقليد أمثال عبد املالك من املعلمني  ( )
 ؟! واملؤلفني مما ترده رساالت الرسل وترده العقول السليمة

وحكمك ، وفتواك يف األزهر اجلزائري ، ملاذا كتمت هنا فتواك يف عيد شريفي  (3)
نَّ كتمانك هلاتني الفتويني إ؟ !عليهما أشدُّ وأغلظ من احلكم على عبد املالك 

وعلى إصرارك ، ملن أقوى األدلَّة على أنَّك قد مردت  على اخليانة والكتمان 
ومجودك على منهجك الباطل يف الدعوة إىل التقليد وأحكامك اخلطية التكفيية 

 .  على من ال يقلِّد أمثالك من أهل اجلهل واهلوى

 !هلا ختفى على النَّاس تُعلم وإن خا ... ومهما تكن عند امرئ من خليقة
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 :م الفتويني اللتني كتمهما فاحل وهاك

ما مل  "قال عيد شريفي اجلزائري املدرس يف جامعة اجلزائر يف فتنة أيب احلسن  ( أ)
 . " يتكلم الشيخ ربيع فال ألتفت إىل هؤالء

هذا اإلنسان ما يفهم هذا يكذب الكتاب والسنة هذا يكذب  : "فقال فاحل 
، ال يوجد أهل الذكر يف هذا الزمان  لكتاب والسنة ربطا الناس بأهل الذكر، ا اإلسالم

  (4 ). "  ، هذا حجَّر واسًعا إال الشيخ ربيع

، يرى أنه قد كّذب الكتاب والسنة  يف مسائل اخلالف فهذا الرجل حكَّم ربيًعا
 . وكّذب اإلسالم

، إهنم الشيخ  موأنا أسأله عن أهل الذكر الذين أىب عيد شريفي أن يرجع إليه
 وغيمها ممن انتقد أبا احلسن املأريب يف احنرافاته، والشيخ زيد املدخلي ، أمحد النجمي 

، وسلَّط عليهم  أسقطهم ومرَّغ كرامتهم يف الرتاب ، فلما نصح هؤالء العلماء فاحلًا
 ، ومل يُنكر على أحد منهم رد فتاواهم والطعن فيهم فضالً  اجلهال السفهاء واجملهولني

عن أن حيكم عليهم مبثل أحكامه على عيد شريفي وغيه تلك األحكام اليت ال نظي 
 . هلا حىت يف فتاوى الغالة يف التقليد

                                                           

 .(  81ص" : )  املصارعة" انظر ( 4 )
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أحد الدعاة إىل اهلل واملدرسني يف التفسي  - سئل فاحل عن قول األزهر اجلزائري ( ب)
ا ال: "  - واحلديث والتوحيد والتفسي

ً
العلماء  منشرع الذي يلزمين أال أقلد عامل

 . "مهما كانت مرتبته 

، فقال  على من يلزمه بفتوى فاحل يف االنتخابات قال األزهر هذه املقالة رًدا
، إذن هو أمحد وإال ، هذا إذا كان جمتهًدا  ، ال ال: " عليه  فاحل طاعًنا فيه حاكًما

ذا ، ومنه قوله ه وعّلق عليه بكالم كثي" ما شاء اهلل يرى نفسه فوق  الشافعي ،
 (1 ). " هو نسف لرساالت الرسل وملا أنزل عليهم من    الكتب : " الكالم 

تم منها اثنتني خالل ترى أنَّه ك هذه ثالث فتاوى ترافقها أحكامه اخلطية ،
، ومل يستثن  يف  ، وقد عرفت ما عليه فيها ، وهي أسهلها وأظهر واحدة! شكواه هذه 

وهذا ، ، وال أحد يدَّعي هذه املرتبة  اآلن ، وهم ال يوجدون الثالثة إال اجملتهدين
ا أتى به إلهانة أزهر الذي خالف  االستثناء مل يأت  به فاحل على طريقة أهل العلم وإَّنَّ

 !فتواه 

وأمثاله فقد كذَّب  ، ومن مل يقلد فاحلًا فعلى الناس إذن أن يقلدوا أمثال فاحل
هو نسف لرساالت الرسل  : " أو على قوله اآلخر! الكتاب والسنة وكذَّب اإلسالم 

 (6 )" !  وملا أنزل اهلل عليهم من الكتب

                                                           

 .(   4 ص " : ) املصارعة " انظر ( 1 )

 .(   4 ص " : ) املصارعة " انظر ( 6 )
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 ؟!وما رأيه يف هذه الفتاوى واألحكام  فما هو موقف القارئ املنصف ،

وما رأيه يف هذه الطعون الشديدة واالهتامات اليت وجَّهها يل بناًء على أيِّ رميته 
 ؟!بالدعوة إىل التقليد احملرَّم 

يف أمثال   حقااكم العلماء األجالَّء الذين فقهوا دين اهللوما هو ح، وأضيف 
 ؟!من أوجب فاحل عليهم التقليد وأصدر عليهم تلك األحكام املرعبة 

وهل جيوز ملن يعرف هذه املنكرات واألباطيل أن ينصح صاحبها برفق أو ال 
 ؟! جيوز

  ما يُدينه باجلمود " اللجنة الدائمة  " من غباء فاحل أنَّه ينقل من كالم: ثامن عشر
 .ن دعوته إىل التقليد احملرَّم وسوء الظن وتضييق ما وسَّع اهلل بغي دليل ويدي

" فتاوى من ( 46 - 41/ ) -يف زعمه  -" التحقيق السديد " نقل فاحل يف 
 العلماء كبار هيئة"  من"  الدائمة اللجنة"  أعضاء قال وقد: "  قائالً " اللجنة الدائمة 

 الشيخ:  نائبه وعضوية ، باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ مساحة ورئيسهم: " 
 بن اهلل عبد والشيخ ، الغديان الرمحن عبد بنا اهلل عبد والشيخ ، عفيفي الرزاق عبد
،  العلماء فضل ذكروا أن فبعد، ( 1/61" : ) الدائمة اللجنة فتاوى"  يف كما - قعود
 الدين يف والتفقيه واملسلمني اإلسالم خدمة يف عظيم دور من به ويقومون قاموا وما

 اليوم إىل املفضلة القرون من ، منها األحكام واستنباط والسنة الكتاب نصوص وتطبيق
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  ، الفكر ثاقب اوحديثً  اقدميً  سواهم ممن كان من هذا وعلى:  قالوا : "
ً
 بنصوص اعامل

 يف جيتهد أن عليه وجب ، هاأدلت من االستنباط على اقادرً  ، مبقاصدها اخبيً  ، الشريعة
 يقلد أن له جيز ومل ، األحكام من له ظهر مبا العمل ولزمه ، وأدلتها األحكام مصادر
 أن رجاء ، علمية ثروة من األخيار أولئك خّلفه مبا يستعني أن له لكن ، آخر اجمتهدً 
 . الصواب وإدراك احلق سبيل بذلك اهلل ييسر

 عصبية دون وأمثاهلم األئمة هؤالء من ادً جمته فليقلد؛  ذلك عن عجز من أما
 . منهم لواحد

 الستنباط أهالً  كان من : " نصها هذا املوضوع يف فتوى منا صدر وقد
 ورثناها اليت الفقهية الثروة مبعونة ولو ذلك على ويقوى ، والسنة الكتاب من األحكام

 يف به وليفصل ، نفسه يف به ليعمل ؛ ذلك له كان اإلسالم علماء من السابقني عن
 األمناء يسأل أن فعليه لذلك أهالً  يكن مل ومن ، يستفتيه من به وليفيت ، اخلصومات

 من احلكم ليتعّرف ؛ هبم املوثوق األمناء العلماء كتب يقرأ أو ، زمنه يف العلم أهل من
 املذاهب علماء من بعامل قراءته أو سؤاله يف يتقّيد أن غي من ، به ويعمل كتبهم
 . هلم وتيسرها وانتشارها كتبهم وضبط لشهرهتم لألربعة الناس رجع وإَّنا ، األربعة

 الظن سيء جامد خمطئ فهو؛  امطلقً  املتعلمني على التقليد بوجوب قال ومن
 األربعة املذاهب يف التقليد حبصر : قال ومن ، اواسعً  ضّيق وقد ، اعمومً  باملتعلمني
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 بني لألمي بالنسبة فرق وال ، دليل بغي اعً واس ضيق قد – اأيضً  – خمطئ فهو املشهورة
 . " الفقهاء من وحنومها واألوزاعي،  سعد بن كالليث ؛ وغيهم األربعة األئمة من فقيه

 :أقول 

 . فاحل على احلجج أقوى ومن لربيع املؤيدات أقوى من الفتوى وهذه ( )

 يف ربيع دعا فقد ، املائة يف مائة"  الدائمة اللجنة"  فتوى يوافق ربيع كالم فإن
 فيها واستثىن،  والسنة الكتاب نصوص اتباع إىل - وال يزال - نصيحته
 . الفتوى هذه يطابق مبا امرارً  العاجزين

 . باألكاذيب اربيعً  حيارب وذهب ، احلق ذلك فاحل فرفض

 وتنشره ،بيدك  ختطه مبا ليدينك فيك اهلل قدرة عجائب من الكالم هلذا فنقلك
 . باختيارك

 حتفك عن البحث إىل سبحانه قادك أن وإخوانه لربيع اهلل نصرة بعجائ ومن
 . بظلفك

 يبطله مما وهذا ،بل واملعلمني  امطلقً  املتعلمني على التقليد أوجب افاحلً إنَّ  ( )
 من هي اليت الفتوى هذه ويناقض ، اإلسالم أئمة وكالم والسنة الكتاب نصوص

 ولو املتعلمني على التقليد إجياب يف فاحل فتاوى بطالن علىالواضحة  األدلة
 فاحل فتوى يقبل مل من على وحكمه ، اجلامعات ويف الشريعة يف مدرسني كانوا
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 املدرسني من آخر يف قال وكما ، والقرآن ةوالسنَّ  اإلسالم بكذَّ  قد بأنه وأمثاله
 الرسل رساالت نسف قد بأنه:  فاحل فتوى خالف اإلسالمية الشريعة يف

 . امجيعً  يهمعل نزلت اليت والكتب

 نفسه من ليجعل ؛ باختياره الفتاوى هذ نقل إىل افاحلً  ساق الذي اهلل فأمحد
 . الدنيا هذه يف عليها اشاهدً 

 مبا وأرجلهم وألسنتهم أيديهم الباطل يف أنصاره وعلى عليه ستشهد القيامة ويوم
 . يعملون كانوا

 العلم طلبة من ئلنيالسا وغي السائلني على األعمى التقليد يوجب افاحلً  إنَّ  (3)
 أسباب ببيان وطولب ، هبواه الناس جرح وإذا ، العلم طلبة مرتبة فوق هو وممن
 أنه على تنص اليت القاعدة ويهدم ، اجلرح أسباب عن يسأل ال : يقول اجلرح
 . السبب بيان من بد فال والتعديل اجلرح تعارض عند

 األقوياء العلم طلبة من كان إذا للسائل تسمح"  الدائمة اللجنة"  إجابة (4)
 احلكم من بصية على وليكون قلبه ليطمئن ؛ العامل ومناقشة بالدليل باملطالبة

 . هذا ضد فاحل ومنهج ، العامل جبواب يكتفي كذلك يكن مل فإن ، ودليله

 جرمية وهذه ، يفصل ومل ، ذلك وأطلق حرام التقليد أن على هنا السائل نص (1)
 اليت الفتوى هبذه حيتج هنا باله فما ، هبا يضللو  عليها حيارب ؛ فاحل عند كربى

 على وال"  الدائمة اللجنة"  على عارمة ثورة يثور وال ، الكربى الطامة هذه فيها
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 على ؟! من وعلى ، االحتجاج مساق واإلجابة السؤال يسوق بل ؛ السائل
 فّصل قد اربيعً  أن مع ، يفّصل وال التقليد حيرم أنه فاحل عليه يفرتي الذي ربيع

 . نصيحته يف وفّصل وفّصل

له نصيب  والذي ، التناقض أنواع أقبح من يعترب الذي التصرف هذا يدل فعالم
 ؟!القائمة على اهلوى  أحكامهم يف اليهود تناقض من

 اإلمام رأسها وعلى وتضليلها"  الدائمة اللجنة"  يف الطعن يقتضي فاحل منهج (6)
 اليت فاحل أصول من كثية أصول من واحد وهذا ، ذلك يف شك ال ، باز ابن

 أئمة إىل األصول هذه تعود فيها خالفه من هبا ويضلل غيه هبا ويلزم التزمها
 من حاشاهم مث وحاشاهم ، بالضالل عليهم وتقضي بالطعن اإلسالم

 صاحبها ضالل على جلية أدلة هي بل ؛ الفاسدة األصول هذه مقتضيات
 . وأتباعه

 املتعلمني على التقليد بوجوب:  قال ومن : ""  الدائمة اللجنة"  قول تأمل (1)
 . " اواسعً  ضّيق وقد ، اعمومً  باملتعلمني الظن سيء جامد خمطئ فهو امطلقً 

 املتعلمني على التقليد يوجب الذي فاحل رأس على تنصب األحكام وهذه
 اجلهلة عليهم ويسلط ، فيهم ويطعن،  وجيهلهم ، بالعلماء الظن ويسيء ، واملعلمني

 ولو ، العلماء هؤالء من الفتوى هذه افاحلً  فيكفي ، وحيقروهنم فيهم يطعنون ؛ سفهاءال
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وأي  أحكام هلم لكان وعلماء متعلمني السنة أهل على فاحل حروب عليهم عرضت
 . بالضالل واهلوى اجلاهلة وفئته افاحلً  دمغتأحكام 

ب والسنة وحماربة وكم لإلمام حممد وأتباعه من األقوال الداعية إىل الكتا: أقول 
وال يستثىن من ذلك إال ، التقليد إذ ذلك هو األصل الذي أوجبه اهلل على األمة كلها 

من عجز عن الفهم واإلدراك بعكس ما أنت عليه من الدعوة إىل التقليد وجعلت  ذلك 
وأمحد ، والشافعي ، مالك ك أصاًل وال تستثين منه إال اجملتهدين الكبار من أمثال 

لكن طالب العلم والعلماء املوجودين يف الدنيا مل يسقط عنهم  ، ن يوجدو وهؤالء ال
 اواضحً  ، وقررته يف نصيحيت لفاحل تقريًراوجوب اتباع الكتاب والسنة كما قرره العلماء 

 .ا يف ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع موافقً 

عصبني وللشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب جوالت قوية على املقلدين املت
احلق وإدراكه من ودعوة حارة إىل االتباع وال يستثىن من اإلتباع إال العاجزين عن معرفة 

 . ( 1 - 6 /4)" : الدرر السنية " انظر . العوام وحنوهم 

قال الشيخ "  :ومنها قوهلم ، وقد نقل عن األئمة وجوب االتباع يف مواطن 
 صلى اهلل عليه وسلم -ن النيب وقد ثبت يف الصحيح ع، تقي الدين يف بعض أجوبته 

 يفقهه يف والزم ذلك أن من مل ،( من يرد به اهلل خيًا يفقهه يف الدين ) : أنه قال  -
، والفقه يف الدين معرفة األحكام  ، فيكون التفقه يف الدين فرًضا الدين مل يرد به خيًا

ن من الناس من لك ، يعرف ذلك مل يكن متفقًها فمن مل ،الشرعية بأدلتها السمعية 
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قد يعجز عن األدلة التفصيلية يف مجيع أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ويلزمه ما 
 .يقدر عليه 

جيوز : ، وقيل  حيرم عليه التقليد مطلًقا: ، فقيل وأما القادر على االستدالل 
ل وهذا القو  ،جيوز عند احلاجة ، كما إذا ضاق الوقت عن االستدالل : وقيل  ، مطلًقا

، بل قد يكون ال يقبل التجزي واالنقسام  اواحدً  ل األقوال واالجتهاد ليس هو أمًراأعد
" الدرر السنية . " " دون فن وباب ومسألة  ، أو مسألةأو باب ، يف فن  الرجل جمتهًدا

 :(4/33) . 

طالب :  - رمحه اهلل -وقال شيخ  اإلسالم ابن تيمة : "  - رمحه اهلل -وقال 
معرفة الراجح من الكتب الكبار اليت يذكر فيها مسائل اخلالف ويذكر فيها  العلم ميكنه

أليب  اخلطاب " االنتصار "  و  ،للقاضي أيب  يعلى "  التعليق " الراجح  مثل كتاب  
وأيب احلسن  ،يعقوب الربزبيين " تعليق القاضي "  و، البن عقيل "  عمد األدلة" و ، 

شرح اهلداية " ، وكتاب للشيخ أيب حممد " املغين " اب الزاغوي ومما يعرف منه ذلك كت
 ( .4/13)" : الدرر السنية . " " جلدنا أيب الربكات 

وهذه الفتاوى من اإلمام حممد وابنه الشيخ عبد اهلل ومن شيخ اإلسالم : أقول 
يف  وتؤكد ما قرَّره ربيع، " اللجنة الدائمة " لتؤكد فتوى  - رمحهم اهلل تعاىل -ابن تيمية 

مبخالفة احلق وركوب  وُتد ين فاحلًا. دروسه ومؤلفاته  نصيحته لفاحل ويف سائر تقريراته يف
 . منت اجلهل واتباع اهلوى
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كيف أمنع القاصرين عن إدراك معاي النصوص القرآنية والنبوية من تقليدهم 
ه من وأقرأ فتاوى غي ، " جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية " للعلماء وأنا أقرأ 

" وفتاوى ، وفتاوى اإلمام ابن باز ، ومنها فتاوى اإلمام حممد بن إبراهيم ، العلماء 
 ؟!حثُّ الشباب على االستفادة منها وأ، " اللجنة الدائمة 

هيئة كبار " كيف أنكر تقليد العوام للعلماء وأمامي دور اإلفتاء وتصدي 
 ؟!لإلجابة على فتاواهم " العلماء 

، سئلة العوام بل وطالب العلم تأيت على شكٍل شبه يومي وكيف أنكر ذلك وأ
 ؟!إىل دار اإلفتاء  د ُأحيلهم يف الوقت نفسه احتياطًاوق، وأنا ُأجيب عليها 

ا هو حمض الكذب الُكبَّار وقل مثل ذلك يف كل  إنَّ ما يرجف به فاحل عليَّ إَّنَّ
 .ما يرجف به عليَّ هذا األفَّاك األثيم 

 

 . وتتبعها حلقات بإذن اهلل تعاىل، [ احللقة  األوىل  ]تت  حبمد اهلل 

 

 ربيع بن هادي بن عمي املدخلي: وكتب 

 هـ 3 4 ذو القعدة  3 
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 - صلى اهلل عليه وسلم -من هجرة املصطفى 


