
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 رد العالمة ادلجوي عىل الشواكين يف مسأ ةل تقليد املذاهب

 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني ، س يدان محمد وعىل أ هل 

 :وحصبه أ مجعني، أ ما بعد

فقد جاء هذا الرد مضن مقاالت الش يخ ) رمحه هللا ( املنشورة يف جمةل ال زهر، حيث 

ورده سؤال حول الكم للشواكين يذم فيه من يقدلون املذاهب، وها أ ان أ نقهل لمك 

ذن هللا، وقد نقلت  أ خويت الكرام عىل حلقات ليعم نفعه وحيصل لاكتبه أ جره بإ

 .هوامش الاكتب يف هناية لك حلقه 

 

د جاء من مضن السؤال نقل عن الكم الشواكين جاء فيهوق  : 

ما بلمك تركمت الكتاب والس نة جانبا ، ومعدمت اإىل رجال مه مثلمك يف تعبد هللا هبام  ))

من الآراء اليت مل تعمد بعامد  وطلبه مهنم للعمل مبا داّل عليه وأ فاداه ، فعملمت مبا جاءوا به

ايي كتبا كتهبا ال موات من فدع ..احلق ، ومل تعضد بعضد ادلين وا أ رشدمك هللا واإ

( واستبدلوا هبا كتاب هللا خالقهم وخالقمك ومتعبدمه ومتعبدمك ومعبودمه 1أ سالفمك )

ماممك  ومعبودمك ، واستبدلوا بأ قوال من تدعوهنم بأ مئتمك وما جاءومك به من الرأ ي أ قوال اإ

ماهمم وقدوتمك وقدوهتم ، وهو االإمام ال ول محمد بن ع  بدهللا ، صىل هللا عليه وسمل واإ

 . .(( اهـ

 

 :فاكن جواب الش يخ ادلجوي ما ييل

 : امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وأ هل وأ حصابه ، وبعد

ال ممن غلظ فهمه ومجدت عواطفه وقسا قلبه وقل احتياطه ،  فهذا الكم ال يصدر اإ



جامع العلامء والكم أ مئة الهدى اذلين ال يقو  ذا اكن فاس هتان بإ ال اإ لون يف ادلين بيشء اإ

 . هلم مستند من كتاب هللا وس نة رسوهل ، صىل هللا عليه وسمل ، كام س نبينه

 

وذكل منه اغرتارا مبا زمعه لنفسه من زعامة اكذبة واجهتاد بطل ، ولو احتاط يف أ مر 

ادلماء وحترج من خطر التكفري ، أ و احرتم اتفاق املسلمني والكم غريه من العلامء 

لقاء القول عىل عواهنه ضد أ مة بأ رسها ، وفهيا من العلامء  املربزين ، مل جيازف بإ

والفضالء وال ولياء واحملدثني واملفرسين وعلامء التوحيد والفلسفة ما أ دهش التارخي 

 . وأ نطق أ عداء االإسالم بفضل االإسالم

 

ن الرجل ليتلكم بللكمة ما يلقي لها بال هيوي هبا يف النار س   بعني خريفا)) ولك و ))اإ

من قدس نفسه واتبع هواه فال بد أ ن يضل عن سبيل هللا ، ولك من امتل  أ اننية 

ال 2وكربا فال بد أ ن حيتقر املسلمني وال حيرتم العلامء السابقني ) ن يف صدورمه اإ ( ) اإ

نه هو السميع البصري   . (كرب ما مه ببالغيه فاس تعذ بهلل اإ

 

ذا حللنا نفوسهم وجدانه ا مملوءة قسوة ال تقل عن قسوة قطاع الطريق ، اذلين هؤالء اإ

يس هتزئون بسفك ادلماء وقتل ال برايء ، غري أ ن أ ولئك يسفكونه ليال وهؤالء يسفكونه 

هنارا لو قدروا ، وأ ولئك يسفكونه خائفني وجلني ، وهؤالء يسفكونه فرحني متبجحني 

ليه ( وأ ولئك ال يصفون بأ لسنهتم الكذب وال يتقولون عىل هللا3)  ، ورمبا رجعوا اإ

اندمني مس تغفرين ، وهؤالء يلصقون ذكل بدين هللا مفرتين عىل هللا الكذب قائلني : 

 . هذا حالل وهذا حرام ، هذا كفر وذاك اإسالم

 

جفدير هبم أ ن يغلق بب التوبة يف وجوههم ، فاإهنم من اذلين ضل سعهيم يف احلياة 

يف يتوبون أ و يس تغفرون ادلنيا ومه حيس بون أ هنم حيس نون صنعا ، فك  ذا قيل هلم ) واإ



هنم مه املفسدون ولكن ال  منا حنن مصلحون ، أ ال اإ ال تفسدوا يف ال رض قالوا اإ

 . يشعرون

 

عة ، نزعة تكفري املسلمني والاس هتانة بدماهئم ، يه نزعة اخلوارج اذلين مه  هذه الَّنز

اإىل  –الصحيحة  وتشهد هلم ال حاديث –رش الطوائف ، حىت ذهب كثري من العلامء 

تكفريمه ، وما نرى طائفة عىل نقيض ما جاء به ال نبياء من الشفقة والرمحة واحملبة 

 . والوئام وعدم الانقسام مثل هذه الطائفة

 

وبعد فالقول بوجوب الاجهتاد وحترمي التقليد عىل لك واحد جيايف املعقول قبل أ ن 

ل يتفكرون ، فاإن الناس خلقوا خيالف املنقول ، مفا أ دري بأ ي قمل يكتبون وبأ ي عق

منا العمل بلتعمل( ومبىن هذا الوجود عىل أ ن  عىل درجات متفاوتة ال حيصهيا اإال هللا )واإ

ىل القوي ىل العامل ، والضعيف يرجع اإ ىل الكبري ، واجلاهل يرجع اإ  . الصغري يرجع اإ

 

ذ مل يع لموا فاإن شفاء وقد قال )صىل هللا عليه وسمل( : ) قتلوه قتلهم هللا أ ال سأ لوا اإ

الَعي السؤال (. قال ذكل يف قوم أ فتوا جمروحا أ ن يغتسل ويغسل جرحه وال يتميم ، 

4مفات . رواه أ بو داود وابن ماجه. ) ) 

 

ىل أ ويل ال مر مهنم لعلمه اذلين يس تنبطونه مهنم  وقال تعاىل : ) ولو ردوه اإىل الرسول واإ

ن كنمت ال تعلمون ( فِعةلز ال مر بلسؤال هو اجلهل ،  ) وقال : ) فاسأ لوا أ هل اذلكر اإ

وال مر املقيد بلعةل يتكرر بتكررها ، ومعلوم أ ن العلامء مل يزالوا يُس تفتون فيفتون 

بداء املستند ، ثقًة بديهنم وأ مانهتم ومزيد معرفهتم ، حىت شاع  ويتبعهم الناس من غري اإ

 . ومل  البقاع ومل ينكره أ حد ، فاكن اإجامعا

 



لك أ حد أ ن يؤهل نفسه لل خذ من الكتاب والس نة وما جيب ذلكل  ولو أ وجبنا عىل  

بطال املعايش والصنائع ، ولاكن تلكيفا مبا ال يطاق ىل اإ  . ل دى ال مر اإ

 

وال ميكننا أ ن نطيل يف النصوص الآن ، وال فامي ورد من خطر تكفري املسمل وعدم 

ن س نة هللا يف البرش  أ ن يرجع الناس يف احرتام دمه وماهل وعرضه ، ولكن نقول : اإ

ىل العارفني به املربزين فيه ، ولو مل يفعلوا ذكل الختلّت أ مورمه وفسد  لك يشء اإ

ليه من السالمة  . نظاهمم ، ول صبح العامل فوىض ، ولاكن الهالك أ رسع اإ
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نسان برأ يه يف الطب ، أ و ذهب املريض  اإىل من ال حيسن وانظر لو اجهتد لك اإ

ذا أ لقينا بقيادة احلروب اإىل اجلهال  عالجه ، مفاذا تكون النتيجة ، وكيف يكون احلال اإ

ال غرار أ و اجلبناء ال غامر ، أ و خولنا لك أ حد حرية الرأ س ورمس اخلطط يف جمادلة 

 . ال عداء واذلود عن بيضة االإسالم ، أ فال تكون النتيجة خراب البالد وهالك العباد

! 

 

ل مثل ذكل يف التجارة والزراعة ولك حرفة من احلرف وصنعة من الصنائع ، وها وق

ذا أ ردان طبيبا ملرض من ال مراض مل يقنعنا أ ن نذهب لطبيب عام بل اإىل  أ نت تراان اإ

ليه ، علام منا بسعة العمل وأ ن  الطبيب اخملتص بذكل الفرع اذلي وجه لك عنايته اإ

لبرش ، والضعف طبيعة يف االإنسان ، وشعورا بأ نه ال مور تشتبه وأ ن اجلهل غريزة يف ا

ال من قتل العمل  ال ياكد خيلص من سلطان الومه وظلامت املشالكت واملتشاهبات اإ

ىل أ ول رأ ي  حبثا ، وأ حاط مبنايح التفكري خربا ، وعرف ضعف نفسه فمل يسارع اإ

  . فطري وال أ س بق خيال طائش

 

والعامل والصغري والكبري والرجل واملرأ ة ، هذا لكه مركوز يف الطباع ، يعرفه اجلاهل 



فليت شعري هل أ صبحت الرشيعة أ هون من ذكل لكه مع ما فهيا من ال رسار ادلقيقة 

واملشالكت اخلفية واملتعارضات القوية واملرحجات اخملتلفة واملنسوخات املرتوكة 

 قد خيفى بياهنا واملطلقات املقيدة والعمومات اخملصصة واملفاهمي املعطةل واجملمالت اليت

شارهتا  والظواهر اليت ال يراد ظاهرها واجملازات اليت تدق قرينهتا والكناايت اليت ختفى اإ

وتبعد غايهتا ومواقع االإجامع والاختالف ومباحث القياس املتشعبة ومساكل العلل 

آراهئم املتباينة ، وما حي  ىل أ قوال الصحابة اخملتلفة وأ ليه اخلفية وقوادهحا املرتامية ، اإ تاج اإ

صابة الرأ ي وأ هلية احلمك وسعة الاطالع وطول الباع ، بعد  ذكل لكه من دقة الفهم واإ

آخر ما ذكره ال صوليون يف مباحهثم الطويةل العريضة ،  ىل أ معرفة اللغة العربية وفنوهنا ، اإ

خصوصا رشوط الاجهتاد املبينة هناك ، حىت قال كثري مهنم : اإن الاجهتاد ال يتجزأ  

آخر ما قالواجلواز أ ن  يكون لبعض ال بواب عالقة بغريه ، اإىل أ  . 

 

ذن من الرسوخ يف مجيع ال بواب واالإحاطة مبظاهنا وما عىس أ ن يكون فهيا من  فال بد اإ

مقيد وخمصص ومعارض ومرحج ، اإىل غري ذكل ، وهذا حبر ال ساحل هل ، وَمهَاِمُه 

لصاحل يتحرجون من الفتيا فيحاَء يضل فهيا اخِلّرِيت ، وذلكل اكن كثري من السلف ا

 . ( غاية التحرج )أ جرؤمك عىل الفتيا أ جرؤمك عىل النار

 

وقد عرض اخلليفة املنصور العبايس وحفيده هارون الرش يد عىل االإمام ماكل أ ن حيمال 

زلَْت ذكل االإبء وحبثت عن رسه وجدته االإخالص  ذا َحل الناَس عىل املوطاإ فأ ىب ، واإ

ز عىل نفسه أ ن يكون البالغ وادلين القمي ، وا هتام النفس وعدم تقديسها ، فهو جيّوِ

ن النفس ل مارة  خمطئا وأ ن يكون احلق مع غريه ، اتليا قوهل تعاىل : )وما أ برئ نفيس اإ

نه اكن ظلوما هجوال  .(بلسوء( وقوهل عز وجل : )وخلق االإنسان ضعيفا( )اإ

 

ن أ ول رشوط الاجهتاد عندي نور البصرية وصفاء اذلوق وقو  ة االإخالص وشدة واإ



املراقبة واهتام النفس الباعث عىل شدة التحري ومزيد الاحتياط ، وال يكفي يف ذكل 

 . سعة العمل وال كرث الاطالع

 

ومك قد رأ ينا من كبار احلفاظ من هو أ كرث حديثا من بعض اجملهتدين ، ولكن مل يسمح 

وجد فيه اس تعداده اذلي هل دينه أ ن يدعي الاجهتاد ، علام منه بأ نه مل خيلق هل وال 

ن  يعرف به روح الرشيعة يف لك يشء وذوقها يف أ حاكهما ومرامهيا ، وقد قالوا : اإ

احملدث اكلصيديل واجملهتد اكلطبيب وال بأ س أ ن أ فكهك بيشء طريف هل مغزى رشيف 

عن بعض هؤالء اجملهتدين العرصيني ، مث نردفهم برؤساهئم املتقدمني اذلين اكنوا من 

بذلروة العليا ، ولكن ليس فهيم أ انة ال مئة وال حترهيم وال رزانهتم ووقارمه ،  سعة العمل

بل اكنوا أ اننيني متبجحني ، وقلام يأ يت املتبجح خبري أ و هيدي اإىل صواب ، وقد قال 

آايتنا يوقنون  . ) تعاىل : )وجعلنامه أ مئة هيدون بأ مران ملا صربوا واكنوا بأ

 

ىل أ ما هؤالء الطائشون فال يعرفو يقان ، وعىل امجلةل فال مانة حتتاج اإ ن الصرب وال االإ

اس تعداد خاص يف طينة النفس وتكويهنا )والناس معادن مكعادن اذلهب والفضة( 

ن راقتك صفرته وخفيت عنك حقيقته  . والنحاس ال يكون ذهبا أ بدا ، واإ

 : وقد شط بنا القمل ، فلنعد اإىل تكل الفاكهة

 تعاىل : )حرمت عليمك امليتة وادلم وحلم اخلَّنير( س ئل بعض جمهتدي العرص عن قوهل

ذا أ وصلناه من الغليان اإىل درجة تقتل لك ما فيه من  هل يبقى التحرمي يف حلم اخلَّنير اإ

 ادليدان اليت اكتشفوها الآن ؟

فأ جاب جمهتدان الظريف بأ نه ال وجه للتحرمي حينئذ ، وميكننا أ ن نس تنبط ذكل من 

آخر الآية حيث تقول  ) :أ ال ما ذكيمت( والتذكية يه التطهري ، حفيث طهر حلم اخلَّنير اإ 

 . مما فيه اكن حالال داخال يف هذا الاس تثناء

بذلال  –ومل يفرق حرضته بني التذكية  ويه  –بلزاي  –ويه اذلحب ، وبني الزتكية  –



ليه الاس تثناء  التطهري )خذ من أ مواهلم صدقة تطهرمه وتزكهيم هبا( وال حقق ما يرجع اإ

يف الآية ، وهذا من البدهيات اليت يعرفها صغار الطلبة ، مفاذا تقول يف هذا الاجهتاد 

 وذك التجديد العرصي ؟

آن ، مث  ن النساء أ فضل من الرجال بنص القرأ أ ليس هذا أ ش به يشء بقول من قالت : اإ

غري مفرقة بني مهزة الوصل ومهزة  (اس تدلت بقوهل تعاىل : )أ صطفى البنات عىل البنني

خبار عن فضلهن ؟ فال أ كرَث هللُا من هؤالء اجملهتدين وال هؤالء االإ  ناكر ، فظنت أ نه اإ

  اجملهتدات

 

جاء يف تفسري ابن كثري هذا احلديث اذلي رواه احلامك عن عبادة بن الصامت أ ن النيب 

قال : )أ يمك يتابعين عىل ثالث ؟ ( مث قرأ  قوهل تعاىل :  –صىل هللا عليه وسمل  –

أ تل ما حرم ربمك عليمك..( اخل الآايت ، مث قال)قل تعالوا  مفن وَّفز فأ جره عىل  ) : 

 . هللا..( احلديث . قال احلامك : حصيح عىل رشط البخاري ومسمل ومل خيرجاه

 

ن الوصااي مخس ال ثالث ،  فعلق عليه ذكل اجملهتد بقوهل : لكنه غري حصيح املعىن ، فاإ

نه ومل يبني حرضته يف احلديث عةل تقدح يف  حصته غري ما أ بداه من فهمه السقمي ، فاإ

فهم أ ن الثالث يه الوصااي ، مع أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل يريد هبا الآايت ال 

الوصااي ، والآايت ثالث بال شك ، وقد جاء الترصحي بذكل يف رواية غري احلامك ، فقد 

وابن مردويه عن عبادة رواه الرتمذي وابن املنذر وابن أ يب حامت والطرباين وأ بو الش يخ 

بن الصامت ، وفيه : )أ يمك يتابعين عىل الآايت( ، مث تال )قل تعالوا..( اإىل ثالث 

آايت  . أ

فانظر اإىل ترسع الش يخ واجهتاده اذلي يبنيه دامئا عىل شفا جرف هار ، ومك لهؤالء من 



 . أ مثال هذه التعليقات امحلقاء ، فرمح هللا امرءا عرف قدره فمل يتعد طوره

 

ولنرتك هذه الطبقة املتفهيقة املتشدقة عىل ما هبم من هجل وخسافة ولرنجع اإىل من 

ماهمم ابن تميية اذلي قدموه عىل مجيع ال مئة ، ومه يف  قبلهم من رؤساهئم وأ مئهتم لرنى اإ

تكل الَّنعات اخلبيثة عىل الرمغ من دعوى الاجهتاد ، مقدلون هل فانون يف تقليده ، 

وجعل السفر للزايرة سفر  –صىل هللا عليه وسمل  –لزايرته  كيف منع من شد الرحال

معصية ال يصح فيه قرص الصالة ، خارقا بذكل اإجامع املسلمني ، غري مس تحي من 

 ! س يد املرسلني
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ليه واس تنبط منه ما مل يس تنبطه أ حد من ال ولني والآخرين ه و ودليهل اذلي استند اإ

ال ل حد املساجد الثالثة ، ففهِم من  –صىل هللا عليه وسمل  –منعه  من شد الرحال اإ

ذكل الهنيي أ ن الرحال ال تشد للزايرة ، بناء عىل خيال قام برأ سه أ ن القرص حقيقي ال 

اإضايف ، ولو اكن كام فهم ذكل اجملهتد الكبري لاكن شد الرحل لصةل الرمح أ و زايرة 

غري ذكل حمرما ، فاإذن تقف مصاحل العامل وتتعطل أ مور ادلين  ال خوان أ و التجارة أ و

 !وادلنيا

 

 

من أ ن املساجد متساوية يف  –صىل هللا عليه وسمل  –ولو تبرص قليال لعمل ما أ راد 

ال هذه املساجد الثالثة ، وذكل ظاهر ال خفاء فيه ، فاإن ال صل  الفضل فلكها سواء اإ

ال زيد ، اكن معناه : ما أ ن اليشء يس تثىن من جنسه القريب ، فاإ  ذا قلنا : ما مات اإ



ال زيد ، ومن فهم ذكل اكن من  ال زيد ، وليس معناه : ما مات حيوان اإ نسان اإ مات اإ

 . احليوان ال من االإنسان

[FONT='Times New Roman','serif'] [/font] عىل أ ننا لو جعلنا القرص

منا ج اءت بلصالح ال بلفسادحقيقيا لفسدت أ مور العامل كام قلنا ، والرشيعة اإ  . 

نه مل جيمع بني  ويلتحق بذكل ما رأ يناه يف ) فتح الباري ( من قول ابن تميية املذكور : اإ

براهمي يف رواية من الرواايت اليت وردت يف تعلمي الصالة عليه  براهمي وأ ل اإ  –قول اإ

ري ، حني س ئل عن ذكل ، مع أ ن امجلع بيهنام وارد يف البخا –صىل هللا عليه وسمل 

 . وهو دلى احلفاظ مبَّنةل الآجرومية يف النحو ، اإىل غري ذكل مما هو معروف عنه

 

ال ما هو معروف عنه  –أ و كبري  –وهو من كبار  أ ولئك اجملهتدين ، ولو مل يكن هل اإ

ثبات اجلهة هلل تعاىل أ خذا بملتشاهبات  وعن تلميذه ابن القمي خصوصا يف نونيته من اإ

5ت لاكن اكفيا للك منصف يف تقدير ما هلم من عمل وعقل. )واغرتارا بظواهر الآاي ) 

 

ىل فهمه الاكسد  (7)اذلي ذكره السائل (6)مث انظر بعد ذكل لكه اإىل الكمالشواكين واإ

 .وقياسه الفاسد ، وهو من كبار هؤالءأ يضا 

 

ما حللناه يف  :فاإن ال حبار والرهبان اكنوا حيللون وحيرمون من عند أ نفسهم قائلني 

ض فهو حملول يف السامء وما ربطناه يف ال رض فهو مربوط يف السامء ،كام هو ال ر 

 .معروف عهنم ومسطر يف كتهبم املقدسة ، فضال عن اترخي الكنيسة أ و التارخيالعام

 



ال هلل ،  وأ ما أ مئة املسلمني فمل يدعوا ل نفسهم ذكل املنصب اذلي ال ينبغي أ نيكون اإ

عن غري قول املعصوم وسنته اليت مهأ عرف الناس  وحاشامه أ ن يقولوا ذكل أ و يصدروا

ذا خالفنا احلديثالصحيح فارضبوا بقولنا  هبا وأ حرصهم علهيا وقد رصحوا بذكل فقالوا : اإ

آراءمه ومل تتبعوا الكتاب  نمك اتبعمتأ عرض احلائط فكيف حيل هل بعد ذكل أ ن يقول : اإ

نسان يعمل أ هنم مل يقولوا من عند أ نفسهم ،و  منا يقولون : هذا قول والس نة، ولك اإ اإ

رسول هللا وذاك فعهل وتكل سنته ، ومه أ عرف الناس بذلكوأ قدرمه عىل تعرف ما جاء 

 .فيه 

وقد وثق الناس هبم فمل يهتمومه يف ديهنم والعلمهم وال أ مانهتم بعدما عرفوا أ هنم 

 . يمتسكون بكتاب هللا وس نة رسول هللا صىل اللهعليه وسمل

 

عند أ نفسهم ومه خري القرون ، فاإن مل جيدواشيئا يف كتاب وحاشامه أ ن يرشعوا من 

هللا وال س نة رسوهل ، اجهتدوا ما اس تطاعوا ، ومه أ عرف بروح الرشيعةومقاصدها 

ومناط أ حاكهما ، ولو مل يفعلوا ما فعلوا لاكنت الرشيعة الآن لعبة بيداجلهال كام رأ يت 

 .فامي تلوانه عليك

 

وا فيالرشيعة نظر العامل املدقق وال مني احلذر ، مفا وجدوه وبمجلةل فهؤالء ال مئة قد نظر 

مجمعا عليه عّضوا علهيبالنواجذ ، وما اكن فيه اختالف أ خذوا منه ال قوى وال رحج ، 

ليه أ وملوافقته لقياس قوي أ و خترجي حصيح من الكتاب والس نة  .لكرثة من ذهب اإ

 

ن العهد قريبا والعلوم غري وقد اكن هذا ميرساللطراز ال ول من اجملهتدين حني اك



ال لنفوس  متشعبة ومذاهب الصحابةوالتابعني معروفة ، عىل أ نه مل ينترش ذكل أ يضا اإ

قليةل ، ومع ذكل فقد اكنوامقتدين مبشاخيهم معمتدين علهيم ، ولكن لكرثة ترصفهم يف 

 .العمل صاروا مس تقلني

 

يدعوا ل نفسهممنصب  وكيف يقيس عاقل هؤالء ال مئة عىل أ ولئك الرهبان اذلين مل

ن النيب يقول من عند نفسه  لهية ، فاإ النبوة حفسب ، بل ختطوا ذكل اإىل منصب االإ

ال ويح يوىح( وذلكل قالت الآية )اختذوا أ حبارمه ) ن هو اإ وما ينطق عن الهوى اإ

آخرها  ورهباهنمأ ربب من دون هللا( كام املس يح ابن مرمي ، فسوت بيهنام وقالت يف أ

ام يرشكون)س بحاهنوتعاىل ع ) . 

 

فهل تراان أ رشكنا ال مئة بهلل تعاىل ، أ م ذكل الكم منريسل لقلمه العنان مبا يوجب 

خسط هللا واملالئكة والناس أ مجعني وقداس تتبع ذكل ما ال حيىص من املفاسد اليت 

 يرتكهبا هؤالء اجلهةل ويتشدق هبا أ غامر 

ىل العمل من زعانف القوم وأ راذهلم ، وقد  جّر ذكل اإىل استباحة ال عراض منينتس بون اإ

، بالل موال وادلماء ، فهيي من السيئات الباقيات اليت علهيم وزرها ووزر من معل هبا 

لىيوم القيامة   .اإ

ذكل ال بد منه علرىمغ أ نوفهم مبقتىض ادلالئل  : فاإن تشبثوا بلقياس والاس تنباط ، قلنا

ن من ال يقول بلقياس ال يعدمن العلامء وال يعترب من  العقلية ، حىت قال بعضهم : اإ

 .أ هل االإجامع

 



نسان يأ خذ من الكتاب والس نة ولو مل يعرف  ن لك اإ ذا قالوا : اإ جامل القول أ هنم اإ واإ

الفاعل من املفعول ، فضال عن دالةل االإمياء والاقتضاء ومساكل العةل وقوادهحا ومعرفة 

وما يعمل به يف فضائل املنطوق واملفهوم وما فيه من جدل وكبري معل ، ومعرفة ما حص 

ال عامل ، وما حيتج به يف احلالل واحلرام ، وما قيل يف املرسل واملس ند ، اإىل غري 

ذكل ، فضال عام قيل يف الرجال من تعديل وجرح ، وهو حبر ال ساحل هل ، وما 

عىس أ ن يكون يف احلديث من عةل خفية ، مع معرفة اترخي ال حاديث ليمتزي الناخس من 

ومعرفة املرحجات عند التعارض ومواقع الاختالف واالتفاق ، حىت ال املنسوخ ، 

 . خيرقوا االإجامع ..اخل

 

ذا أ بحوا للناس أ ن يأ خذوا من الكتاب والس نة مع اجلهل بذكل لكه ، فقد  نقول : اإ

عرضوا ادلين للضياع والرشيعة للهزء والسخرية ، واكن ذكل مهنم جنوان أ و فوق 

نه  ن قالوا اإ يقل العامل يف ذكل لكه فقد هدموا ما بنوا وقوضوا ما ش يدوا اجلنون ، واإ

 . فأ ين يذهبون

 

" ال رجوع للتقليد اذلي منعوه وتفسري للامء بعد اجلهد بملاء ) 8وهل هذا اإ )" .  

 

وبعد فاإين أ جعب كيف يلكفون أ ربب احلرف والصناع وعامة السوقة املش تغلني 

نة ، وليس ذكل يف وسعهم ، وال يلكف مبعاشهم وعياهلم أ ن يأ خذوا من الكتاب والس  

ال وسعها ؟  . هللا نفسا اإ

 



وال أ راين حمتاجا بعد ذكل لالإضافة يف ادلالئل النقلية والالكم علهيا ، فاإن ال مر أ وحض 

من الشمس وأ بني من احلس ، ولوال ظهور تكل الطائفة اليت اقتدت بأ سالفها من 

ىل النار ، ملا اخلوارج اذلين مه أ رسع اإىل تكفري املسلمني وا ستباحة دماهئم من الفَراش اإ

 .حترك به قمل وال تفكر فيه أ حد

 

ولنخمت لكمتنا هذه بتكل احلاكية اليت ختفف عنك ما القيت من تكل الرتهات اليت 

 . خيجل مهنا العمل ويبيك لها ادلين

 

ن ابن حزم اكن هل  –رمحه هللا  –قال موالان الش يخ محمد عليش  يف فتاويه : اإ

براهمي بن خلف البايج مناظ رات مع البايج ، وهو من كبار علامء املالكية ، فلقي أ خاه اإ

 يوما فقال هل : ما قرأ ت عىل أ خيك ؟

 

 . فقال : قرأ ت عليه كثريا

 .فقال هل : هال اخترص كل العمل فأ قرأ ك العمل يف س نة ؟

 . فقال : أ ان أ حب ذكل

 .فقال هل : أ و يف شهر ؟

 .فقال هل : ذكل أ شهيى اإيل

 .فقال هل : أ و يف مجعة أ و دفعة ؟

 .فقال : هذا أ حب اإيل من لك يشء

 



ال  ذا أ وردت عليك مسأ ةل فاعرضها عىل الكتاب ، فاإن وجدهتا فيه واإ فقال هل : اإ

ال فاعرضها عىل مسائل االإجامع ، فاإن  فاعرضها عىل الس نة ، فاإن وجدت ذكل فهيا واإ

ال فال صل االإبحة فافعلها  . وجدهتا واإ

 

براهمي البايج : أ رشدين اإىل ما يفتقر اإىل معر طويل وعمل جليل ، ل نه يفتقر  فقال هل اإ

اإىل فهم الكتاب ومعرفة انخسه ومنسوخه ، ومؤوهل وظاهره ، ومنصوصه ومقيده 

ومعومه وخصوصه اإىل غري ذكل من أ حاكم ، ويفتقر أ يضا اإىل حفظ ال حاديث ومعرفة 

مشتهبها واترخي املتقدم واملتأ خر مهنا ، حصيحها من سقميها ومرسلها ومعضلها وتأ ويل 

اإىل غري ذكل ، ويفتقر اإىل معرفة مسائل االإجامع وتتبعها يف مجيع أ قطار االإسالم ، 

 وقل من حييط هبذا . اهـ

 

هنا أ مة  وقد قال االإمام أ بو بكر بن العريب يف حق هذه الطائفة يف القوامص والعوامص : اإ

خواهنم خسيفة تسورت مرتبة ليست لها ، وتلكم ت بالكم مل تفهمه ، تلقفوه من اإ

ال هلل ، وما  –ريض هللا عنه  –اخلوارج حني حمك عيل  يوم صفني ، فقالوا : ال حمك اإ

 أ دري أ هيام أ هجل وأ خطر : أ طائفة الباطنية ، أ و طائفة الظاهرية ؟

 

 

ين أ لفت نظرك اإىل ما أ ىت به اخلوارج والروافض واملعزتةل والظاهرية والوهاب  ية هذا واإ

  . مما تقشعر منه ال بدان بناء عىل اجهتادمه املبين عىل الومه دون الفهم

 



ليه  شفاقا عىل القارئ ، ورمبا عدان اإ ولنقهر القمل عىل ترك اجلوالن يف هذا امليدان ، اإ

  . مرة أ خرى

============================= 

 : الهوامش

ال ليت شعري ماذا يريد بلكمة ال موات وماذا دس ف .(1) هيا ، أ يريد أ ال نأ خذ شيئا اإ

ًذا يضيع ادلين لكه ، أ م ماذا يريد ؟  عن ال حياء ، واإ

وليس أ دل عىل ذكل من أ ن هجةل أ تباعهم جيرمون ، بل يكفرون ، من صىل  . (2)

عىل الرسول بعد ال ذان بال حياء من رسول هللا ، وال حتقيق من العمل ، وال احتياط 

رية من هذا ، وهو أ دل دليل عىل ما ذكران ، فاإن علامء يف ادلين ، وعندان خطابت كث

 . املذاهب ال ربعة نصوا عىل اس تحساهنا ، ومك هلم من أ مثال تكل اجملازفات

ىل الوهابية مقدلة ابن تميية وما امتل  به اترخيهم من حوادث قتل  . (3) وانظر اإ

ماهئم وتطهري ارض املسلمني واعتقادمه أ هنم يرشكون ، فهم يتقربون اإىل هللا بسفك د

  . مهنم كام هو معروف

نه اختذ هؤالء املس ئولني  . (4) واكن من حقه عىل مذهب هؤالء أ ن ال يرىث هل فاإ

  . اجلاهلني أ ربب من دون هللا فاكن حقه أ ن يسخط عليه وأ ن حيذر من مثل فعهل

ن اكن . (5) ذا زنت جدلت مائة اإ ن ال مة اإ ت ومن الاجهتاد املضحك قول بعضهم : اإ

بكرا دلخولها يف معوم قوهل تعاىل : )الزانية والزاين فاجدلوا لك واحد مهنام مائة جدلة( 

ن أ تني بفاحشة فعلهين نصف ما  ذا أ حصن فاإ فاإن تزوجت جدلت مخسني بقوهل : ) فاإ

عىل احملصنات من العذاب ( فاحملصنة عنده أ قل من غري احملصنة ، فانظر اإىل هذا 

ذا الاس تنباط العجيب ، وأ جعب  منه: ما نقل بعضهم عن ابن حزم من أ ن االإنسان اإ



انء مث صبه  بل يف املاء الراكد جنسه لورود الهنيي يف احلديث عن ذكل ، فاإن بل يف اإ

فيه مل يتنجس ، اإىل غري ذكل من املضحاكت املبكيات من أ ولئك اجملهتدين اذلين ال 

ال من الكتاب والس نة   . يأ خذون اإ

يف حقهم وما أ حسن قول ابن اجلوزي  :  

 لعمري لقد أ دركت مهنم مشاخيا = وأ كرث من أ دركته ما هل عقل

ان ال ندري أ رش أ ريد مبن يف  . (6) ملا تولىالشواكين القضاء قال بعض علامء المين : واإ

ال رض أ م أ رادهبم رهبم رشدا . وهناك ما هو أ شد من هذا من أ قوال العلامء يف حقه ، 

لىنقلها  . وال داعي اإ

أ ن السائل أ ورد مضن سؤاهل تشبيه الشواكين ل تباع املذاهب بأ تباعال حبار  ذكل . (7)

 (والرهبان . )العويين

وليت شعري ماذا يريدون منا ؟ أ يريدون أ ن نقدلمه فامي يقولون ومه حيرمون  . (8)

 التقليد ، أ م يريدون أ ن ينازعوان وحنن جمهتدون كام أ هنم جمهتدون ؟


