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أسئلة وأجوبة على مشكالت فاحل
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إىل األخ فاحل بن نافع احلريب – وفقه اهلل –
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد :
فقدد وفتدع علددى مكاكدة لكدم مددع أحدد السدا ل مددن بلعبدا بداائا ر حتددلع بي كمدا ددوم
اامعة هنا ة ربيع الثاين لعام 5241هد .
و هذه اككاكة من الكالم ما خيجل الشرفاء من ذكدره ولكدم كدالم كثدري ذدري هدذه اككاكدة
بعيد جداً عن األخالق اإلسالمية ال سع ا إال أن نقول سالم عليكم ال نبتغي اااهل .
والذي همين من ناحية علمية فولكم هذه اككاكة  " :الشيخ إمنا هرب من األمور اخلطرية
تعر ددا اإلنددان تعر ددا أهددل اإلنددان ف ددية اإلرجدداء وأن تددار ج د اإلنددان( )5قددول
ع ه أنه نافص اإلنان( )4أنه مرجيء فعالً بل وافق ذالة اكرجئة .
وفلددتم مددرة أخددر  :رجددل كتددة مددذكرة فيهددا أمددور خطددرية ا ج د العمددل هددو أحددد أركددان
تعر ا اإلنان ع د أهل الس ة .
وفلددتم أ داً  :الشدديخ هددرب كددا رأ الددردود وأدر خطدداله انسد ة االنسد اب  ...ولددذلمل
ذكر اإلنان و ذكر ج العمل و ذكر اإلرجداء و دذكر األادياء اخلطدرية الدو هدي وافدع
فيها فذهة لقي أسئلة .
وأفددول لددمل ا ن  :كدداذا تددرد أنددع علددى ال تددي ت الددو توعدددت بددالرد عليهمدا ؟ فمددا الددذي
م عمل من ت تيذ هذا الوعيد ؟ وماذا تسمي هذا ؟
وكاذا جتة على األسئلة الو وجهتها إليمل من أكثر من اهر ؟
ولقدد رددت علدى مددن يلهدر أنده فدداروق الغيثدي ألندده أهدان أهدل احلددد وفواعددهم العظيمددة
فرأ ع أنه جية علي أن أذب عن أعراضهم وفواعدهم ولوال خطورة كتابته كا رددت عليه .

 -5كذا ولعله ر د ج العمل .
 -4أنا أفل إن تار جد العمدل ندافص اإلندان و أتعدرر لدذكر مدن كتدره وال كدن كتدره ا وإمندا رددت خطدال
فكيا جتعلين من اكرجئة بل أوافق ذالهتم وأنا أحارب اإلرجاء والبدع مجيعاً ا ما أجرأ على التبد ع ! .
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وأما الدردود األخدر القا مدة علدى ااهدل والستسدطة والتدادرة عدن أندا اهدول سدتهاء فلدن
أرد عليهددا ألن ادداراة السددتهاء ذددري ال قددة بددالعقالء وألن العقددالء طلبددون مددين أن ال أرد عليدمل
فكيا قبلون الرد على جهلة اهول ستهاء .
وفولمل جد العمدل  :إنده أحدد أركدان تعر دا اإلندان ا فدالفول لدمل  :إن السدلا كدا عرفدوا
اإلنددان فددالوا تعر تدده  :اإلنددان فددول وعمددل ا وبع ددهم قددول  :فددول وعمددل واعتقدداد...اخل ا
وأنددا عرفددع اإلنددان هددا عرفدده بدده السددلا ا وبي ددع مددذهة اكرجئددة الددذ ن ال دددخلون العمددل
اإلنددان ا و أجددد مددن ذكددر لتدديف ج د العمددل تعر ددا اإلنددان ا فالسدداللمل هددل السددلا
تعر ا اإلنان كونون مرجئة ع د ؟
الذ ن دخلوا لتيف ج
وفولددمل  " :هددرب كددا رأ الددردود وأدر خطدداله " مددن أنبددال إنددين هربددع وكيددا أدركددع أين
أخطالت ؟
فواهلل ما ازددت إال قي ا بتواب كل ما ضمته ال تي تان وبالمهية األسئلة الو ترد عليها ا
وأنا متالكد أندمل عداجئ عدن الدرد عليهدا ا وواهلل مدا هربدع عدن مسداءلتمل عدن اإلندان واإلرجداء
وج العمل ا و خيطر ببا والعياذ باهلل هذا اهلدروب ا ولدو كدان ع ددي خطدال مدا خجلدع
وال ترددت عن إعالن الرجوع ع ه وأعوذ باهلل من االستكبار والع اد .
علي هوضوع تار ج العمل وأنا أتعرر نتي و لتار ج العمدل
ولقد هواتم ّ
من حيد إنده كدافر أو لدي بكدافر ا وإمندا اسدت كرت فدولكم بدالن مدن كتدره كدون موافقداً
كتدره
للمرجئة القول ب قص اإلنان الذي قل به اكرجئدة ا فدذذا كدان هدذا الدذي
ممددن دددخل العم ددل اإلن ددان و قددول إن دده ئ ددد و د قص ا فكيددا ت دده فياس دده عل ددى اكرجئ ددة
وإحلافه هبم وهم ال دخلون العمل اإلنان وال قولون بئ ادته ونقته ؟
وإذن فم دداا اإلحلدداق وعلتدده وهددو القددول بد قص اإلنددان ال وجددد األ ددل وهددو فددول اكرجئددة
اكعروف .
هذا هو وجه نقدي لكدم وال ادمل أنكدم خمطئدون هدذا اإلحلداق الدذي تقدد رك دا مدن أركدان
القيا .
وا ن أوجه لمل أسئلة عن اإلنان إىل آخره .
أوالً  -فلع أنا نتي و تعر ا اإلنان بعد هنيي عن اخلور ج العمل :

3

"  -5واألوىل التئام ما فدرره وآمدن بده السدلا مدن أن اإلندان فدول وعمدل فدول القلدة واللسدان
وعمل القلة وااوارح .
وأندده ئ ددد و د قص ا ئ ددد بالطاعددة و د قص باكعتددية ا مث اإلنددان بالحاد د الشددتاعة الددو تدددل
علددى أندده خيددرر مددن ال ددار مددن فددال ال إلدده إال اهلل و فلبدده مثقددال ذرة مددن إنددان أو أدىن أدىن
مثقال ذرة من إنان .
 -4مدذهة ذدالة اكرجئدة اإلندان أنده هددو اكعرفدة ا وع دد بع دهم أن اإلندان هدو التتددد ق
وم هم األااعرة وع د مرجئة التقهاء اإلنان تتد ق بالقلة وإفرار باللسان .
وع د كل هذه األ اف أن العمل لي من اإلنان وأن اإلنان ال ئ د وال قص" .
وفال اإلمام أمحد  " :اإلنان فول وعمل ئ د و قص .
وفال اإلمام البخاري  " :كتبع عن ألا ايخ وز ادة و أكتة إال عمن فدال  :اإلندان فدول
وعمل .
ه ددا كيددا خالتددع اإلمددام أمحددد واإلمددام البخدداري وادديوخه األ مددة ح د
السدلال ه ددا  :بد
رت من ذالة اكرجئة ؟
أال تر أن رميمل باإلرجاء عترب رميا لإلمام وأهل الس ة مجيعا باإلرجاء ؟
فذن فلع  :أنع هنيع عن اخلور ج العمل .
فلع لمل  :لو كان واجبا ذكره واخلور فيه وهو ركن تعر ا اإلنان ا فلمداذا أذتدل أ مدة
الس د ة لتظددة " ج د " وحي د أذتلوهددا و ددالمروا بدداخلور فيهددا ا فهددل تددر أهنددم مددن ذددالة
اكرجئة ؟ وأرجو أن تعرف بعد هذا ج العمل تعر تاً جامعاً مانعداً ا وال قبدل م دمل هدذا
التعر ا إال إذا نقلته نقال موثقا .
وفد ذكر أحد األخوة السلتي ورة ا العمل وافقته علدى تكتدري داحبها دون تدردد وال
جيوز كسلم أن رتدد فيها .
لكدن ال أزال أنتده الشددباب عدن اخلددور فيده ألندده لتديف امددل عتمدل معدداين متعدددة ولتدديف
رد الكتاب والس ة .
فذن استطعع أن ت قل ل ا تعر تاً بدد هذه االحتماالت وال عرر السلتي للمهاترات فالبرز
هذا التعر ا السلتي فذن ل ا سلت ا أسوة .
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ل ددد مددا ذهبدع إليدده مددن تددر اخلددور جد العمددل مددا ددرح بدده العالمددة الشدديخ مددد بددن
احل العثيم  -رمحه اهلل – لقاء نظمتده إدارة الددعوة بدوزارة األوفداف والشدئون اإلسدالمية
بدولة فطر .
أجاب الشيخ – رمحه اهلل  -هذا اللقاء على اموعة من األسئلة م ها :
 " :تار ج العمل كافر ا تار آحاد العمل لي بكافر " ما رأ كم ذلمل ؟
ر  :مددن فددال هددذه القاعدددة ؟ مددن فا لهددا ؟! هددل فاهلددا مددد رسددول اهلل ؟! كددالم ال مع د لدده
نق ددول م ددن كت ددره اهلل ورسد دوله فه ددو ك ددافر وم ددن كت ددره اهلل ورس دوله فل ددي بك ددافر ا ه ددذا ه ددو
التواب ا أما ج العمل أو نوع العمل أو آحاد العملٍ فهذا كله ط ط ة ال فا دة م ها .
 :ه ددل أعم ددال اا د دوارح ا ددرا أ ددل اإلن ددان و د د ته أم أهن ددا ا ددرا كم ددال اإلن ددان
الواجة ؟
ر  :ختتلددا ا فت ددار الت ددالة م ددثالً ك ددافر ا إذاً فعددل الت ددالة م ددن ل دوازم اإلن ددان ا وإين أنت دده
الت ابة –
إخواين أن رتكوا هذه األاياء والب فيها وأن رجعوا إىل ما كان عليه
رضوان اهلل عليهم – والسلا التاحل كونوا عرفون مثل هدذه األمدور اكدلمن مدن جعلده اهلل
ورسوله ملم اً والكافر من جعله اهلل ورسوله كافراً ا وانتهى .
 :سددا ل قددول  :مددا فددول الشدديخ – حتظدده اهلل – تدددر هددذا الكتدداب لل ااددئة وهددو
مشتمل على الع او ن ا تية اككتوبة باخل البارز س ذكرها لكم -:
قول  " :ال كتر اكسلم ح رت أ ل اإلنان القليب " .
ر  :أنا فلع هذا اللقاء إن تار التالة كافر ولو كان مقراً بوجوهبا .
السا ل قول موطن آخر  " :مجهور العلماء ولي اكرجئة قولون ب جاة تار ........
فاطعه الشيخ – رمحه اهلل تعاىل – فا الً :
هددلالء ر دددون سددتمل الدددماء واسددت الل احلدرام ا كدداذا دداحة هددذا الكتدداب مددا أ ددل أ ددول
أهددل الس د ة وااماعددة كمددا أ ددلها ادديخ اإلسددالم ابددن تيميددة العقيدددة الواسددطية ا أمددا أن ال
كون هلم هم إال التكتري ( ج العمل – نوع العمل – آحاد العمل ) وما أابه ذلمل كاذا
 (....كلمة ذري واض ة للشيخ – حتظه اهلل . ) -
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فهددذا العالمددة ابددن عثيمد هددى عددن اخلددور جد العمددل ومددا ادداكله ممددا كددن معروفداً
ع د السلا ا وهذا انطالق من توجيه الرسدول  وانطدالق ممدا فدرره السدلا التداحل  .ثاني داً
– سئلع أنع  " :ما هدو أدىن حدد كطلدق اإلندان ؟ أي مرتبدة الظدا ل تسده مدا هدو أدىن حدد
هلا ؟
فالجبددع أدىن حددد لدده – التددالة – خمتلددا فيهددا ومددا عددداها فكددون اإلنسددان د قص إناندده نعددم
اوفد ال بقى ع ده ايء ا هي أدىن حد ا أدىن حد ما نستطيع أن حندده .
وهو كالم ركيمل م طرب ا فتارة تقدول أدىن حدد التدالة ا وتدارة تقدول أدىن حدد مدا نسدتطيع
حنن حندده ا ولو افتترت على فولمل ما نستطيع حنن حندده لكان خرياً لمل وأبعد من القدول
على اهلل بغري علم .
ولقددد أجبتددين سددابقاً أنددمل تقتددد اإلنددان العملددي ا والس دلال ال دددل أن دداحبه سدداللمل عددن
اإلنان العملي ا واضطرابمل اإلجابة د مل بالنمل توفق لإلجابة الت ي ة .
من سبقمل مدن أ مدة اإلسدالم
فذن ك ع تتر أين وفعع أنا أمر خطري وجهل كبري فب
إىل هذا التعر ا ألدىن حد لإلنان ؟ فذن جئت ا بذمجاع السلا عليه فلجع ويلهرت حجتمل
.
أمددا أنددا فلددم أفددا علددى تعر ددا العلمدداء ألدىن حددد لإلنددان فتعلقددع هددا أخددرب بدده رسددول اهلل 
التادق اكتدوق من أنه خيرر من ال ار من كان ع ده أدىن أدىن حد لإلنان .
وهذا تالءم مع سلال السا ل عن أدىن حد كرتبة الظا نتسه .
مدد رسدول اهلل
وأساللمل بعدد هدذا  :هدل األوىل األخدذ بقدول فداحل أو هدا سدتتاد مدن حدد
 الذي ال طق عن اهلو ؟ .
أما التالة فهي عمود اإلسدالم وأعظدم أركانده وليسدع أدىن حدد لإلسدالم ا فهدي األعمدال
–رضدي اهلل
أعالها وأف لها وأحبها إىل اهلل بعد الشهادت كما حدد ابدن مسدعود
ع دده – " فددال  :سدداللع رسددول اهلل  ا فلددع  :ددا رسددول اهلل أي العمددل أف ددل ؟ فددال :
التالة على وفتها ا فلع  :مث أي ؟ فدال  :بدر الوالدد ن ا فلدع  :مث أي ؟ فدال  :ااهداد
س ددبيل اهلل ا فس ددكع ع ددن رس ددول اهلل ول ددو اس ددتئدته لد دئادين " متت ددق علي دده ا رواه البخ دداري
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(  ) 145و

( ) 4574ا ومسددلم

ااهدداد حددد

اإلنددان حددد

(

التددالة حددد
. ) 531
و لتيف  :أي األعمال أحة إىل اهلل  .....احلد .
فيددا أخددي أف ددل األعمددال ع ددد اهلل و أحبهددا إليدده جتعلهددا أدىن الدددرجات ا والتددالة ترفددع
هبا الدرجات وتكتر هبا السيئات وبكل خطوة إليها رفع العبدد هبدا درجدة وعد ع ده هبدا سديئة
ا والتالة مجاعة خبم أو سبع وعشر ن درجة ا وإذا كاندع باكسدجد احلدرام فبما دة ألدا
د ددالة وإن كان د ددع مس د ددجد الرس د ددول  فب د دداللا د ددالة وإن كان د ددع باكس د ددجد األفت د ددى
فبخمسما ة .
فتوا هذه م ادة كا فاله رسول اهلل  ؟
ألي
وأما أدىن األعمال فهو إماطة األذ من الطر ق ا كما فوله  " : اإلنان ب دع وسدتون
أو ب ع وسبعون اعبة ا أعالها ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذ من الطر ق .
ثالث داً – وأمددا مددا سددة إىل اإلمددام أمحددد – رمحدده اهلل – مددن أندده فددال  :إن اخلدوارر مرجئددة فالنددا
إىل ا ن مستشددكله ومسددتبعد ثبوتدده عددن اإلمددام أمحددد – رمحدده اهلل – ألن تالميددذه مددن الثقددات
وم هم ولدداه داحل وعبدد اهلل ومهدا  -ثقتدان حافظدان -كلهدم دذكروا هدذه ااملدة اكسدتغربة
عن اإلمام أمحد ا وم هم تالميذه الكبار أبو داود السجستاين وإس اق بن ابراهيم بدن هداينء
ومثددل اخلددالل جددامع علددوم اإلمددام أمحددد هددلالء الثقددات احلتددال اابددال نقلدوا أفدوال اإلمددام أمحددد
ونقول ده عددن العلمدداء اإلنددان واإلرجدداء و ددذكروا هددذه ااملددة الددو نسددبها اال ددطخري إىل
اإلمام أمحدد ا وهدو رجدل شدتهر بالتتلمدذ علدى أمحددا بدل هدو ال عدرف ع دد العلمداء وأ مدة
احلد ا فهو ولو كدان ثقدة العتدربت هدذه ااملدة م ده اداذة ا فكيدا وهدو ال عدرف ا ومدن
أحة أن عرف نقول هلالء األ مة عن اإلمام أمحد ف ية اإلنان وما تبعه فلريجع إىل :
 " -5الس ة " لعبد اهلل بن أمحد ( . )372-305/5
 -4مسا ل أمحد أليب داود (ص. )452-454
 -3مسا ل اإلمام أمحد إلس اق بن إبراهيم بن هاينء (. )562-565/4
 -2مسا ل اإلمام أمحد الب ه احل بن أمحد عدد من اكواضع .
 -1الس ة للخالل جامع علوم اإلمام أمحد(.)166/3
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 -6و ذكر الاللكا ي عقيدة اإلمام أمحد كتابه ارح أ ول اعتقاد أهل الس ة وااماعة (
 ) 562 -516 / 5وه د ددي طبقد د دات احل ابل د ددة (  ) 524 – 525 / 5كم د ددا ذك د ددر
عقا د األ مة و ذكر أحد م هم هذه ااملة .
-5وذكددر اإلمددام ابددن بطددة عقا ددد أهددل السد ة اإلنددان و ددذكر هددذه ااملددة وال مددا شددبهها
انظر اإلبانة (ص ) 573- 556
 -7وذكددر اإلمددام التددابوين عقيدددة أهددل الس د ة اإلنددان كتابدده عقيدددة السددلا أ د اب
احلد و ذكر مثل هذه ااملة أو حنوها .
وكلهددم ددذكروا هددذه ااملددة الددو أذددرب هبددا اال ددطخري ا فهددي م كددرة مسددت كرة نسددبتها إىل
اإلمام أمحد – رمحه اهلل – الذي ال عرف ع ه التكلا .
ولقد رأ ع رسدالة اال دطخري خمالتدات أخدر م هدا أنده فدال عدن اإلمدام أمحدد  " :ومدن
ر اإلستث اء اإلنان فهو مرجيء " طبقات احل ابلة (. )41/5
ونقل ابن هاينء عدن اإلمدام أمحدد مسدا له ( )425/4أنده فدال  " :أمدا مسدعر فلدم أمسدع أنده
كان مرجئاً ولكن قولون  :إنه كان ال ستثين " .
وفال عبد اهلل بدن أمحدد  " :سداللع أيب عدن رجدل قدول  :اإلندان فدول وعمدل ا ئ دد و د قص
ولك د د ددن ال س د د ددتثين أمرج د د دديء ؟ ف د د ددال أرج د د ددو أن ال ك د د ددون مرجئد د د داً " السد د د د ة لعب د د ددد اهلل ب د د ددن
أمحد( )305/5حتقيق الق طاين و (ص )54طبعة نشر الدار العلمية .
وم ها فول اال طخري هذه الرسالة  " :وكلم اهلل موسى تكليما مدن فيده وناولده التدوراة مدن
ده إىل ده " طبقات احل ابلة (. )41/5
الق دران والس د ة مددا دددل
فهددذه األف دوال اك كددرة ال جيددوز نسددبتها إىل اإلمددام أمحددد ألهن دا لددي
عليها وألهنا خمالتة ك هج السلا وأ وهلم ا وحااا اإلمام أمحد أن قول مثل هذه األفوال.
وإذا كدان حل بددل بدن إسد اق ابددن عدم اإلمددام أمحدد وهددو حددافيف ثقدة ذرا ددة تدرد هبددا وتسددت كر
م ه ا فكيا باال طخري الذي ال عرف و اليت هثل هذه الطوام ؟ .
نقل ابن أيب على الطبقات ( )253/5ترمجة ح بل عن أيب بكر اخلالل أنه فال " :
جدداء ح بددل عددن أمحددد هسددا ل أجدداد فيهددا الروا ددة وأذددرب بغددري ادديء " فددال ابددن أيب علددى كمددا
ظهددر  " :وإذا نظددرت مسددا له اددبهتها حسد ها وإاددباعها وجودهتددا هسددا ل األثددرم ".

8

ذهدين أن ابدن

فاكسدا ل الدو أجداد فيهدا تقبدل م ده واكسدا ل الدو أذدرب هبدا ال تقبدل ا وأذكدر
القيم ذكر ايئاً من ذرا به وردها وال أذكر ا ن أ ن هي .
وتددرجم لدده الددذهيب كتابدده السددري وو ددته باإلمامددة واحلتدديف والتدددق ونقددل عددن اخلطيددة أندده
فال فيه  " :كان ثقة ثبتاً " مث فال  " :فلع له مسا ل كثرية عن أمحد و ترد و غرب " السدري
(. )14/53
فذذا كدان العلمداء سدتغربون مسدا ل ح بدل وهدو مدن هدو فكيدا قبلدون ذرا دة اال دطخري ؟
وأر أن ت دددر رس ددالته وتق ددارن هس ددا ل اإلم ددام أمح ددد وعقيدت دده وم هج دده وعقي دددة أه ددل الس د ة
وم هجهم ا فما وافق م ها فبل وما خالا فيه رد .
وفد حاول بعض اإلخوة أن دعم هذه ااملة الو نسبها اإل طخري إىل اإلمام أمحدد -5
فقدال  " :فدال اإلمدام أمحددد  :وأمدا اخلدوارر فددذهنم سدمون أهدل السد ة وااماعدة مرجئدة وكددذبع
اخلوارر فوهلم بل هم اكرجئة ئعمون أهنم على إنان وحق دون ال ا ومن خالتهم كافر "
انظر رسالة الال طخري كما طبقات احل ابلة (. )36/5
أفددول  :وهددذه الروا ددة عددن أمحددد مددن طر ددق اال دطخري ضددعيتة ال تثبددع عددن اإلمددام أمحددد كمددا
سبق وكما سياليت بيان ذلمل إن ااء اهلل .
 -4وسدداق هددذا األخ بعددض مددا رواه ابددن ادداه بذسد اده إىل الت ددل بددن ز دداد فددال مسعددع أبددا
عبد اهلل قول  " :حدثين رجل من أ اب ا ا فال  :فدال رجدل لعبدد اهلل بدن اكبدار تدر رأي
اإلرجاء ا فقال كيا أكون مرجئاً وأنا ال أر السيا ا وكيا أكون مرجئاً وأنا أفول اإلندان
فول وعمل ا فال أبو عبد اهلل ونسيع الثالثة " الكتاب اللطيا (ص. )70
هذا اإلس اد رجل مبهم ال عرف فاإلس اد ضعيا .
وبيانه فيما اليت :
فال أبو بكر اخلالل – رمحه اهلل – كتاب الس ة (: )166/3
" وأخربين مد بن أيب هارون و مد بن جعتر أن أبدا احلدارح حددثهم أنده فدال أليب عبدد اهلل
 :فمن فال اإلنان فول ؟ فدال  :مدن فدال اإلندان فدول فهدو مرجديء ا فدال وسدئل أبدو عبدد اهلل
وأندا أمسدع عددن اإلرجداء مدداهو ؟ فدال  :مددن فدال  :اإلندان فددول فهدو مرجدديء ا والسد ة أن نقددول
اإلنان فول وعمل ا ئ د و قص .
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ومسعددع أبددا عبددد اهلل قددول  :فيددل البددن اكبددار تددر اإلرجدداء ؟ فددال  :أنددا أفددول  :اإلنددان فددول
وعمل ا كيا أكون مرجئاً ".
دذكر مدا نسدة البدن اكبدار مدن أنده فدال  " :أندا ال
فقد خدالا اخلدالل ابدن اداه حيد
أر السيا " وهو موضدع الشداهد الدذي أراد األخ اكدذكور أن ددعم بده روا دة اال دطخري ا
واخل ددالل أع ددرف ه ددذهة اإلم ددام أمح ددد وأفوال دده ا فس ددق االس ددتدالل بروا ددة اب ددن ا دداه وم ددع
رج ان روا ة اخلالل ا فمن األمانة العلمية أن أب درجتها ا فالفول :
إن اإلسد اد إىل اإلمددام أمحددد د يه فقددواله هبددذا اإلسد اد د ي ان و مددا نقلدده عددن عبددد اهلل
بددن اكبددار فغددري ثابددع ألندده ددذكر الواسددطة بي دده وب د عبددد اهلل بددن اكبددار – رمحدده اهلل  -ا
والظاهر أن الواسطة بي هما ذلمل الرجل اكبهم إس اد ابن ااه .
وال تيجة أن فول ابن اكبار  " :أنا ال أر السيا ال ثبع حبال "
وأما فوله أنا أفول  :اإلنان فول وعمل كيدا أكدون مرجئداً فكدالم د يه موافدق ألفدوال أ مدة
الس ة سواء ثبع ع ه أم ثبع .
 -3وساق ما ه عن أ وب السختياين أنه فال أ د اب البددع خدوارر وأن اخلدوارر اختلتدوا
االسددم واجتمعدوا علددى السدديا وعدئاه للشددر عة ل جددري (  ) 4015وكددالم أ ددوب هددذا ال
دددعم الكددالم اك سددوب لإلمددام أمحددد وال تددالتى لدده لدده ذلددمل األن القددول اك سددوب لإلمددام أمحددد
في دده أن اخلد دوارر مرجئ ددة وأ ددوب جيع ددل اكرجئ ددة وذ ددريهم م ددن أ د د اب الب دددع خد دوارر ف ددالقوالن
مت ادان فكيا قوي أحدمها ا خر ؟
وإذا كددان حددال هددذه األفدوال مددا تقددرر مددن ال ددعا والت ددارب واإلاددكاالت فددال بغددي إثارهتددا
والتعلق هبا ا و بغي لعلماء اك هج السلتي وطالب العلم أن سلكوا جادة أهل الس ة كدل
اددالن و تس ددمية الت ددرق بالمس ددا هم اكش ددهورة وأن جيت ب دوا األلت ددال الغر ب ددة واكتش دداهبة ال ددو تث ددري
اخلالفات والقيدل والقدال والدو ال تدلدي إال إىل مدا در الددعوة السدلتية والشدماتة بالهلهدا وفدد
هنى السلا عن هذا .
ولو فرض ا ة ما أذرب به اال طخري من أن اخلوارر مرجئة فذنه ال تده تسدمية اخلدوارر
باكرجئة وإحلافهم هبم ألن ه ا ت ا ّداً بد رأي اخلدوارر وبد رأي اكرجئدة اإلندان أادد ممدا
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ب د أهددل الس د ة واكرجئددة ا فاكرجئددة ع دددهم أن العمددل لددي مددن اإلنددان وال ئ ددد وال د قص
وع دهم ال ر مع اإلنان ذنة .
وع ددد أهددل الس د ة واخلدوارر أن العمددل مددن اإلنددان وأن الددذنوب ت ددر واخل دوارر ئ دددون التكتددري
بالكبا ر .
اعتبدار العمدل مدن اإلندان وأن الدذنوب ت در
وعلى كل حدال فع دد هدات الطدا تت اادرتا
أ اهبا .
فلو أراد إنسان أن شبه اخلوارر بالهل الس ة ا بسة هذا االارتا كا سلم له ا فكيدا قبدل
تشبيههم باكرجئة ومها مت ادان الرأي العمل واحلكم .
و ا أخي إين أرا مولعاً بالغرا ة واأللتال اكتشاهبة اكشكلة ا وهذا أمدر مدذموم ا ألن اهلل ذم
–
مددن تبددع اكتشددابه ا وألن رسددول اهلل  هنانددا عددن ع ددل اكسددا لا وفددال علددي
رضي اهلل ع ه  " : -حدثوا ال ا ها عرفون أحتبون أن كذب اهلل ورسدوله " البخداري العلدم
ا باب . 521
وفال ابن مسعود – رضي اهلل ع ه  " : -ما أنع ددثاً فومداً حدد ثاً ال تبلغده عقدوهلم إال كدان
لبع هم فت ة " مقدمة مسلم (ص . )55
وكددان السددلا كددرون تتبددع الغرا ددة و قولددون  :إن الددد ن مددا جدداء مددن ه ددا ا وه ددا ر دددون
األحاد اكشهورة ال ا وهبا عملون .
وأنع تتعلق بلتيف " جد " وهدو ال ذكدر لده القدرآن وال السد ة ا وال أدخلده السدلا
تعر ددا اإلن ددان و ددذكر أفد دوال الق ددرون اكت ددلة حس ددة علم ددي ا وال بع ددد أن ك ددون مم ددا
أدخله التالستة على اإلسالم .
وإذا رجعع إىل كتة اللغة جتد اضطراباً تتسريه .
و قال إن أول من أدخله على اللغة األ معي .
مقا ي اللغة عن األ معي  :إنه أول من جاء هبدذا اللقدة وفدال مثدل هدذا
فال ابن فار
احة القامو .
وبعض أهل اللغة قول عن اا  :إنه ال رب من الشيء .
وبع هم قول  :إنه أعم من ال وع ا وهلالء متالثرون بكالم التالستة .
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وبع ددهم ق ددول  :ااد د ه ددو األ ددل وال ددوع ا فيجع ددل معد د ااد د وال ددوع واح ددداً ا وه ددو
دداحة اكعجددم الوسددي وفددال بعددد هددذا التعر ددا " :و ا ددطالح اك طقي د مددا دددل علددى
كثري ن خمتلت باألنواع ا فهدو أعدم مدن ال دوع " عدين ع دد اك طقيد ا وهدذا شدري إىل أنده مدن
وضع أهل اك طق .
ومن م ار استخدام هذا اللتيف أن بعض من محلوا لواءه قولون عدن الشديخ ابدن بداز والشديخ
األلباين والشيخ ابن عثيم  " :إهنم ثالوح اإلرجاء " .
وأنددع تددر أن ربيعداً قددول بقددول ذددالة اكرجئددة وتشدديع ذلددمل ا ونعددوذ بدداهلل مددن ا ازفددات فمددن
سلم م مل ؟ .
رابعاً  -فلدع هدذه اككاكدة الشديخ ربيدع لده مدذكرتان أو ثدالح مدذكرات فيهدا بقا دا وبال دا و
 ...ورد علي دده التقلي ددد عل ددى أن دده خي ددالا أ مد دة ال دددعوة وخي ددالا العلم دداء وخي ددالا اكس ددلم
وخيالا أمحد بن ح بل الذي قول من فال ال أفلد فهو فول فاسق ع د اهلل وع د رسوله.
أفددول  :لقددد دعددوت السددابق إىل التقليددد الددد ن دعددوة مطلقددة تتددرق بد أ ددول الددد ن
وفروعدده مث دعددوت ال ددا إىل التقليددد و تسددتثن إال ا تهددد ن الكبددار مددن أمثددال مالددمل وأمحددد
والشافعي وهذا الت ا ال وجود له ا ن .
وفد رددت عليمل هذا سابقاً و تثبع حد علدى هدذا ا وهدا أندع ا ن تددعو إىل التقليدد
الددد ن دعددوة مطلقددة عامدده تشددمل التقليددد الددد ن كلدده أ دوله وفروعدده وتشددمل ال ددا مجيع داً
وتدددعي ه ددا أين خالتددع العلمدداء واكسددلم وأ مددة الدددعوة وأمحددد بددن ح بددل ا وهددذه دعدداو
باطلة .
فالعلمدداء التددادفون ال ا د ون اكتددل ون فدددناً وحددد ثاً إمنددا دددعون ال ددا إىل اتبدداع الكتدداب
والس ة والتمسمل هبما وعاربون التقليد .
وفددد وافقددع أنددا هددلالء العلمدداء موافقددة تامددة حددذو الق دذة بالق دذة وسددقع نتددوص كبددارهم
احل على اإلتباع وال هي عن التقليد كما سقع أدلتهم من القرآن الكرمي علدى حتدرمي التقليدد
علي بالباطل وتقول  :إين خالتع العلماء ؟
ا فلماذا ترجا ّ
فذن فلع  :إن ربيعاً كلا ال ا مجيعاً باإلتباع و جيئ التقليد ألحد ا فالفول :
إن هذه دعو باطلة دح ها فو التت ات األوىل من مذكرة حكم التقليد :
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 " -5وكان من واجبكم إن أردمت الرد على أيب احلسدن ومدن تابعده أن تتتدل اكوضدوع بدالن
تب فتده كما تب وجوب اإلتباع واحلذر من التقليد الباطل وتب م جيوز " .
 -4وفو أ اً التت ات األوىل من هذه اكذكرة :
" وف ددد اس ددتدل أ م ددة السد د ة واإلس ددالم هب ددذه ا ددات ونظا ره ددا عل ددى حت ددرمي التقلي ددد عل ددى م ددن
ستطيع أن تهم نتوص الكتداب والسد ة سدواء كدان مدن أهدل االجتهداد أو مدن أهدل اإلتبداع
وفددرروا أن التقليددد إمنددا جيددوز للعدداجئ عددن إدرا احلددق مددن الكتدداب والسد ة ا وأن التقليددد كاكيتددة
أ لها حرام وإمنا جيوز أكلها للم طر " .
 -5وأساللمل من هو اكخالا للكتاب والس ة واكخالا للعلماء ؟
إن ثبددع إىل راددد وتركددع الع دداد وسددلكع مسددلمل اإلنتدداف فسددوف تقددول  :إن اكخددالا
للكت دداب والس د ة وللعلم دداء إمن ددا ه ددو ف دداحل وم ددن تابع دده م ددن ااه ددال ا ه دول ا وإن متاد ددع
باطلددمل فسددوف تددردد مددا تدعي ده يللم داً مددن أن اكخددالا إمنددا هددو ربيددع ومددن أ ددده مددن العلمدداء
اكعروف اكشهور ن ا فاق .
وأسدداللمل لقددد تعتددة أليب احلسددن أسدداتذة ااامعددات وطددالب علددم ااامعددات ومللتددون
فهددل كددان مددن الواجددة أن تدددعوهم إىل ال ظددر كددالم العلمدداء وكددالم أيب احلسددن مث حتك ديم
الكتاب والسد ة ؟ أو الواجدة عليدمل دعدوهتم إىل التقليدد واحلكدم علدى مدن ال قلدد مد هم بالنده
فد كذب اإلسالم وكذب الكتاب والس ة ا واحلكم عليه أ اً بالنه فد نسا رساالت الرسدل
والكتة الو أنئلع عليهم .
إن ثبد ددع إىل راد ددد ا فس د ددوف تقد ددول  :إن الواج د ددة إمند ددا هد ددو دع د ددوهتم إىل ال ظد ددر ك د ددالم
اكختلتد مث حتكدديم الكتدداب والسد ة فيهمددا مث بيددان اهددق مد هم ونت درته وبيددان اكبطددل واألخددذ
على ده .
 -4هنددى أ مددة اإلسددالم عددن التقليددد ا وأف دواهلم مشددهورة متداولددة ب د العلمدداء والطددالب فدددناً
وحد ثاً وم هم اإلمام أمحد – رمحه اهلل – ومن أفواله ذلمل :
" ال تقلدين وال تقلد مالكاً وال الشافعي وال الثوري وتعلموا كما تعلم ا " .
وم ها  " :ال تقلد د مل الرجال فذهنم لن سلموا من أن غلطوا " .
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فلماذا تالخذ بالفواله وأفوال العلماء وتتدع هبا وكاذا تذهة لتدوهم ال دا أن العلمداء معدمل
الدعوة إىل التقليد وأن ربيعاً فد خالتهم وتركئ على كل كلمة نسبع إىل اإلمام أمحد " من
فال ال أفلد فهو فول فاسق(. )5
وهذه الكلمة إن ثبتع ع ه على إمجاهلا فذن سيافها وسبافها وحلافها تيد أنه ر دد هبدا اإلتبداع
ا كمددا هددو م هجدده وم د هج ذددريه مددن علمدداء األمددة ا فتدداليت أنددع فت ملهددا علددى اكع د اكددذموم
ال ددذي ت ددادي ب دده وت دددعو م ددن ال لئم دده التقلي ددد إىل االلت دئام بالتقلي ددد وحتك ددم علي دده إن قل ددد
باألحكام الغليظة الو تت من التكتري الغلييف .
 -3ألددا العلمدداء كتب داً الدددعوة إىل اتبدداع الكتدداب والس د ة وحتددرمي التقليددد وذمدده ومددن هددلالء
العلماء أبو ادامة ا ألدا كتابده " اكلمدل الدرد إىل األمدر األول " ا ومد هم السديوطي ا ألدا
ذلمل كتابه " الرد على من أخلد إىل األرر " .
وللتدالين " إ قدال اهلمددم " وللتد عاين " إرادداد ال قداد إىل تيسددري االجتهداد " وللشددوكاين "
القول اكتيد أدلة االجتهاد والتقليد " .
فلمداذا هتمدل ذكدر هددذه الكتدة وتسددل السددتار عليهدا وعلدى أمثاهلددا وال تدت م إال كدا دداد
وسد ة

هذه اكللتات و ي ات مللتيها على األمة لتدرت التقليدد وتعدود إىل كتداب رهبدا
نبيها ؟
كدداذا جتلددة خبيلددمل ورجلددمل إل ه دام ال ددا أن علمدداء األمددة واكسددلم معددمل الدددعوة إىل
التقليد ؟
-2حددارب ابددن القدديم التقليددد كتبدده ودعددا ال ددا إىل اتبدداع الكتدداب والس د ة وأبطددل اددبهات
دعاة التقلد من واحد ومثان وجهاً ا وفد سبقه إىل ذلدمل اديخه اديخ اإلسدالم ابدن تيميدة ا
فلماذا تكتم هذه ااهود كلهدا وتددعي أن العلمداء معدمل ومدن العلمداء هدذان العاكدان االديالن
وم هم من سبق ذكرهم ؟ أال دل هذا على أنمل ممن كتم احلق و دعو إىل الباطل ؟
 -1فام ددع دع ددوة اإلم ددام ا دددد م ددد ب ددن عب ددد الوه دداب عل ددى الكت دداب والس د ة واتب دداع م د هج
الس ددلا الت دداحل و ارب ددة التقلي ددد األ ددول والت ددروع و س ددتثن الت ددروع إال الع دداجئ ن م ددن

 –1و قل كذب القرآن والس ة .
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مشددارق األرر ومغارهبددا ا وسددار أوالده
العدوام وذددريهم فددال قيف اهلل بدعوتدده كثدرياً مددن ال ددا
وأحتاده وتالميذه وأتباعه على م هجه إىل وم ا هذا .
ومن أفواله ذم التقليد ما اليت :
 -5فال رسالته مسا ل اااهليدة  " :الرابعدة أن د د هم مبدين علدى أ دول أعظمهدا التقليدد ا
فهو القاعدة الكرب اميع الكتار أوهلم وآخرهم ا كما فال تعاىل  ( :وكذلمل ما أرسل ا من
فبلمل فر ة من نذ ر إال فال مرتفوها إنا وجدنا آباءندا علدى أمدة وإن علدى آثدارهم مقتددون )
.
وفال تعاىل  ( :وإذا فيل هلدم اتبعدوا مدا أندئل اهلل فدالوا بدل نتبدع مدا وجددنا عليده آباءندا أولدو كدان
الشيطان دعوهم إىل عذاب السعري ) .
فالتاهم بقوله  ( :فل إمنا أعظكم بواحدة أن تقوموا هلل مث وفراد مث تتتكروا ما بتاحبكم
من ج ة ) ا ة .
وفوله  ( :اتبعوا ما انئل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء فليالً ما تذكرون ) مللتدات
اإلمام مد بن عبد الوهاب ا القسم األول ( ص . ) 336
أال تددر أن التقليددد مددن أ ددول الكتددر بددل أعظدم أ ددول الكتددر وفاعدددة كددرب اميددع الكتددار ا
وأنع وأمثالمل ت كرون مثل هذا القول وحتاربون من قوله .
وفدال اإلمدام مدد بدن عبدد الوهداب كتداب التوحيدد " بداب مدن أطداع العلمداء واألمدراء
حترمي ما أحل اهلل أو حتليل ما حرمه اهلل فقد اختذهم أرباباً من دون اهلل " .
فددال ابددن عبددا  " :واددمل أن ت ددئل علدديكم حجددارة مددن السددماء  .أفددول  :فددال رسددول اهلل
تقولون  :فال أبو بكر وعمر " .
تكلددم الشدديخ سددليمان بددن عب ددد اهلل بددن عبددد الوهدداب ا ددرح هددذا البدداب بكددالم عظ دديم
وج ددوب اإلتب دداع وذم التقلي ددد ودعات دده ونق ددل ك ددالم بع ددض األ م ددة ه ددذا الت دددد ا وم دده ف ددول
الشافعي – رمحه اهلل – أمجع العلماء على أن مدن اسدتبانع لده سد ة رسدول اهلل  كدن لده
أن ددعها لقدول أحدد ا مث فدال  :فدذذا كدان هدذا كدالم ابدن عبدا كدن عارضده بداليب بكدر وعمددر
فماذا تظ ه قول كن عارر س ن الرسدول بذمامده و داحة مذهبده الدذي تسدة إليده وجيعدل
فداهلل
فوله عياراً على الكتاب والس ة ا فما وافقده فبلده ومدا خالتده رده أو تالولده
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فوله تعاىل ( اختذوا أحبدارهم ورهبداهنم أربابداً مدن دون

اكستعان  ...وال ر ة أن هذا داخل
اهلل ) .
وساق اإلمام مد فول اإلمام أمحد  " :عجبع لقوم عرفوا اإلس اد و ته دذهبون إىل رأي
سددتيان واهلل تعدداىل قددول  ( :فلي ددذر الددذ ن خيددالتون عددن أمددره أن تتدديبهم فت ددة أو تدديبهم
عذاب أليم ) أتدري ما التت ة ؟ التت ة الشر لعله إذا رد بعض فوله أن قع فلبه ايء من
الئ غ فيهلمل " .
اددرح الشدديخ سددليمان هددذا القددول ا ومددن كالمدده ه ددا فولدده  " :ومدراد أمحددد اإلنكددار علدى مددن
عددرف إسد اد احلددد و د ته مث بعددد ذلددمل قلددد سددتيان أو ذددريه و عتددذر باألعددذار الباطلددة ا
إما بالن األخذ باحلد اجتهاد واالجتهاد فد انقطع م دذ زمدان ا وإمدا بدالن هدذا اإلمدام الدذي
فلدته أعلم مين ا فهدو ال قدول إال بعلدم وال درت هدذا احلدد مدثالً إال عدن علدم ا وإمدا بدالن
ذلددمل اجتهدداد و شددرتا ا تهددد أن كددون عاكداً بكتدداب اهلل ا عاكداً بسد ة رسددول اهلل وناسددخ
ذلمل وم سوخه و يه الس ة وسقيمها عاكاً بوجوه الدالالت عاكاً بالعربية وال و واأل ول
وحنو ذلمل من الشروا الو لعلها ال توجد أيب بكر وعمر – رضي اهلل ع همدا -كمدا فالده
اكت ا .
فيقال له  :هذا إن ه فمرادهم بذلمل ا تهد اكطلق .
أمددا أن كددون ذلددمل اددرطاً ج دواز العمددل بالكتدداب والس د ة فكددذب علددى اهلل وعلددى رس دوله
وعلى أ مة العلمداء بدل التدرر واحلدتم علدى اكدلمن إذا بلغده كتداب اهلل وسد ة رسدوله  وعلدم
مع د ذلددمل أي ادديء كددان أن عمددل بدده ولددو خالتدده مددن خالتدده ا فبددذلمل أمرنددا رب ددا تبددار
وتعدداىل ونبي ددا  وأمجددع علددى ذلددمل العلمدداء فاطبددة إال جهددال اكقلددد ن وجتدداهتم ومثددل هددلالء
ليسوا من أهل العلم كما حكى اإلمجاع على أهنم ليسوا من أهل العلم أبدو عمدر بدن عبدد الدرب
وذريه ا فال اهلل تعاىل  ( :اتبعوا ما أنئل إلديكم مدن ربكدم وال تتبعدوا مدن دونده أوليداء فلديالً مدا
تذكرون ) تيسري العئ ئ احلميد ( ص . ) 125 – 126
مث وا ل الكالم ذم اكقلد ن وال قل عن العلماء احل على اإلتباع وال هدي عدن التقليدد
وحترنه .
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وأنع ا فاحل ختالا هذا اك هج وتترر على هذا الت ا ذري ا تهد ن ممن واجبهم اإلتباع
تترر علديهم التقليدد وحتكدم علدى مدن ال قلدد مد هم أمثالدمل بدالهنم فدد كدذبوا الكتداب والسد ة
وكدذبوا اإلسدالم ا فقدد خالتدع الكتداب والسد ة وخالتدع اإلمجداع مث ال تسدت ي مدن رمدي مدن
وافقهم بالنه فد خالتهم بل خالا اكسلم وإذا تسته فا ع ما ائع .
وفال اإلمام مد هذا الباب :
" وعن عدي بن حامت أنه مسع ال يب  قرأ هذه ا دة ( اختدذوا أحبدارهم ورهبداهنم أربابداً مدن
دون اهلل ) التوبة ( . ) 33
فقلددع لدده  :إنددا لسد ا نعبدددهم ا فددال  :ألددي عرمددون مددا أحددل اهلل فت رموندده وعلددون مددا حددرم
اهلل فت لونه ا فقلع  :بلى ا فال فتلمل عبادهتم ا رواه أمحد والرتمذي وحس ه " .
اددرح الشدديخ سددليمان هددذا الد ص وخددالل اددرحه فددال  :فددال ادديخ اإلسددالم  :وهددلالء الددذ ن
اختددذوا أحبددارهم ورهبدداهنم أربابداً مددن دون اهلل حي د أطدداعوهم حتليددل مددا حددرم اهلل وعكسدده
كونون على وجه :
أحدمها  :أهنم علمون أهنم بددلوا د دن اهلل فيتبعدوهنم علدى التبدد ل فيعتقددون حتليدل مدا حدرم
اهلل وحتددرمي مددا أحددل اهلل إتباعددا لرعسددا هم مددع علمهددم بددالهنم خددالتوا د ددن الرسددل فهددذا كتددر وفددد
جعله اهلل ورسوله اركاً ا وإن كونوا تلون هلم و سجدون .
الثاين  :أن كدون اعتقدادهم و إنداهنم بت درمي احلدالل وحتليدل احلدرام ثابتداً لكد هم أطداعوهم
معتددية اهلل كمددا تعددل اكسددلم مددا تعلدده مددن اكعا ددي الددو عتقددد أهنددا معدداص ا فهددوالء هلددم
حكم أمثاهلم من أهل الذنوب كما ثبع الت ي عن ال يب  أنه فدال  " :إمندا الطاعدة
اكعروف " تيسري العئ ئ احلميد ( ص . ) 113
فهل تر ربيعاً ومن معه على هذا اك هج أو خالتوه ا رمتين بدا ها وانسلع .
وكم لإلمام مد وأتباعده مدن األفدوال الداعيدة إىل الكتداب والسد ة و اربدة التقليدد إذ ذلدمل هدو
األ ددل ال ددذي أوجب دده اهلل عل ددى األم ددة كله ددا وال س ددتث م ددن ذل ددمل إال م ددن عج ددئ ع ددن الته ددم
واإلدرا بعكد مددا أنددع عليدده مددن الدددعوة إىل التقليددد وجعددل ذلددمل أ دالً وال تسددتثين م دده إال
ا تهددد ن الكبددار مددن أمثددال مالددمل والشددافعي وأمحددد وهددلالء ال وجدددون ا لكددن طددالب العلددم
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والعلمدداء اكوجدود ن الدددنيا سددق عد هم وجددوب اتبدداع الكتدداب والسد ة كمددا فددرره العلمدداء
وفررته مذكريت تقر راً واض اً موافقا ذلمل الكتاب والس ة واإلمجاع .
وللشيخ عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب جوالت فو ة على اكقلد ن اكتعتدب ودعدوة حدارة
إىل اإلتبدداع وال سددتث مددن اإلتبدداع إال العدداجئ ن عددن معرفددة احلددق وإدراكدده مددن العدوام وحنددوهم ا
انظر الدرر الس ية (. )54-56/2
وفد نقل عن األ مة وجوب اإلتباع مواطن وم ها فوهلم :
" فال الشيخ تقي الد ن بعض أجوبته وفد ثبع الت يه عن ال يب  أنه فال " :
من رد به اهلل خرياً تقهه الدد ن " والزم ذلدمل أن مدن تقهده الدد ن درد بده خدرياً ا
فيكددون التتقدده الددد ن فرض داً ا والتقدده الددد ن معرفددة األحكددام الشددرعية بالدلتهددا السددمعية ا
فمن عرف ذلمل كن متتقهداً ا لكدن مدن ال دا مدن فدد عجدئ عدن األدلدة التتتديلية
مجي ددع أم ددوره فيس ددق ع دده م ددا عج ددئ ع ددن معرفت دده و لئم دده م ددا ق دددر علي دده ا وأم ددا الق ددادر عل ددى
االس ددتدالل ا فقي ددل  :ع ددرم علي دده التقلي ددد مطلق داً ا وفي ددل  :جي ددوز مطلقد داً ا وفي ددل  :جي ددوز ع ددد
احلاجدة ا كمددا إذا ضدداق الوفددع عددن االسددتدالل ا وهددذا القددول أعدددل األفدوال واالجتهدداد لددي
هددو أمدراً واحددداً ال قبددل التجددئي واالنقسددام ا بددل فددد كددون الرجددل اتهددداً فددن أو بدداب أو
مساللة ا دون فن وباب ومساللة " الدرر الس ية ( ) 31 / 2
وفال رمحه اهلل  " :وفال ايخ اإلسالم ابن تيمة _ رمحه اهلل _ :
طالدة العلدم نك ده معرفددة الدراجه مدن الكتددة الكبدار الدو دذكر فيهددا مسدا ل اخلدالف و ددذكر
فيهدا الدراجه مثدل كتداب " التعليددق " للقاضدي أيب علدى ا و " االنتتدار " أليب اخلطدداب
و " عمد األدلة" البن عقيل و" تعليق القاضي " عقدوب الربزبيدين ا وأيب احلسدن الئاذدوين ا
وممد د ددا عد د ددرف م د د دده ذلد د ددمل كتد د دداب " اكغد د ددين " للشد د دديخ أيب مد د ددد ا وكتد د دداب " اد د ددرح اهلدا د د ددة
ادنا أيب الربكات " الدرر الس ية ( . ) 13 / 2
وهلالء الطالب ومن فوق مستواهم ترر عليهم فاحل التقليدد األعمدى و شدد أطدواق التقليدد
أع ددافهم ا و ددا و ددل أح دددهم إذا ف ددال ال أفل ددد أو اخت ددار عاكد داً م ددن بد د العلم دداء ا ف ددذهنم
كونددون حكمدده فددد كددذبوا الكتدداب والسد ة وكددذبوا اإلسددالم وانددئل بال ددا الرعددة الشدد د
وأفام الدنيا و قعدها من أجل تال يله التاسد وأحكامه ااا رة فال حول وال فوة إال باهلل .
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وفد يلهر لمل جلياً بطالن ما دعيه فداحل بدالن ربيعدا فدد خدالا العلمداء واكسدلم وخدالا
أ مة الدعوة وخالا اإلمدام أمحدد ا وادعدى أن هدلالء مجيعداً معده وال سديما أ مدة الددعوة الدذ ن
تمسه هبم وهم برءاء مدن م هجده ا وفدد ألدا الشديخ مدد بدن هدادي اكددخلي كتابداً مسداه "
اإلف دداع هددا جدداء عددن أ مددة الدددعوة مددن األف دوال اإلتبدداع " مجددع فيدده مددن أف دوال أ مددة الدددعوة
السلتية ال جد ة مجعه للرد على دعوة حداد ة مداكرة تددعو إىل التقليدد وتتمسده بال مدة الددعوة
وتدعي أهنم مقلدة فجاء هذا الكتاب وما ت دم ه دواعق علدى احلداد دة وال دئال هدو وأمثالده
دواعق علددى دعدداة احلداد ددة ااد دددة فمددن ادداء فلريجددع إىل هددذا الكتدداب ليظهددر لدده بطددالن
دعاو احلداد ة .
فهددذه أسددئلو عددن األمددور الددو زعمددع أهنددا خطددرية وأين أدركددع أين أخطددالت فيهددا فهربددع عددن
السلال ع ها .
ولقد أجبتمل ا ن وما تركتها سابقاً خوفاً من األطتال وال خوفاً من يلهور اخلطال فدالرجوع إىل
احلق من أسهل األمور علي واحلمد هلل .
وأفول ال أزال أنتظر م مل اإلجابة العلمية اكتواضعة اكوجئة ا فخري الكالم ما فل ودل .
كمددا أرجددو اإلجابددة علددى األسددئلة األوىل ا وأرجددو إحتددا باكبددادرة باإلجابددة علددى هددذه األسددئلة
ااد دة وال متاطل فذن مطل الغين يللم .
مث تعرر أسئلو ونتي و لمل وإجابتمل علدى مدن ختتدار مدن العلمداء وأرجدو أن جتت دة أمدر ن
:

 -5التتاخر والطعن واالهتامات .
 -4اإلحالة على ا هول وأهل ااهاالت .
و لى اهلل على نبي ا مد وعلى آله و به وسلم
كتبه :
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