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َتِدِعْْيَ .  ْقِلْيِد اْلَمْذَهِبِي َوأَثَ ُرَها ِفْ ِانِْتَشاِر اْلِبدَِع ، َوظُُهْوِر اْلُمب ْ  ِبْدَعُة الت َّ
َئِة الَِِّتْ َسب َّبَ َها الت َّْقِلْيُد  َتِدِعْْيَ ، َمَع ذِْكِر أَْمِثَلٍة ِِلََذا اْْلَْمِر اْلَِْطْْيِ . ِفْ  -لِْلَمَذاِهِب أَِو الر َِجالِ -ذِْكُر َشْيٍء ِمَن اْْلََثِر السَّي ْ  اِْنِتَشاِر اْلِبدَِع  َوظُُهْوِر اْلُمب ْ

 -((الثامنة )األخريةاحللقة )-

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 احلمد هلل رب العاملْي ، والصالة والسالم على أشرف اْلنبياء واملرسلْي ... أما بعد :

   :  ََتِسًعا
ٌة نُ ْنِهي ِِبَا َهَذا اْلَمَقاَل .   َوَصاََي ُمِهمَّ

، علها  ب العلم اللطمهمة أود أن أقدم وصاية  -هبا والِت ننهي مقالنا هذا-وِف هذه الفقرة 
 انفعة مذكرة ، مؤكدة ، فأقول وابهلل التوفيق : -يل وله-تكون 

  : -وأمثالك املتبعْي،  فيك  -قول املذهبيْي    -اي طالب العلم-ال يصرفنك    :   اْلَوِصيَُّة اأْلُْوَل  -
حنن واحلمد  :    -وبشجاعة -نكم ِف املسائل الفقهية تقولون فيها بال أصول ، بل قل ِلم  إ

الفقهية على أصول " الناجية  هلل قد ضبطنا أصولنا  الذين  ؛  الفرقة   ، والسنة  احلديث  أهل 
الناس أبقواله  ،  ليس ِلم متبوع يتعصبون له إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   وهم أعلم 

بْي صحيحها   وسقيمها ، وأئمتهم فقهاء فيها ، وأهل معرفة  ،  وأحواله ، وأعظمهم متييزاً 
االها ، ومعاداة ملن عاداها ،  ومواالًة ملن و ،  وحباً  ،  وعمالً  ،  تصديقاً  و   مبعانيها ، واتباًعا ِلا 

 ، مقالة  ينصبون  فال   ، واحلكمة  الكتاب  به  جاء  ما  إىل  اجململة  املقاالت  يردون  الذين 
صلى  -  وجيعلوهنا من أصول دينهم ، ومجل كالمهم ، إن مل تكن َثبتة فيما جاء به الرسول 

وسلم عليه  اْلص  -هللا  هو  واحلكمة  الكتاب  من  الرسول  به  بعث  ما  جيعلون  الذي  بل  ل 
 ،(1)"يعتقدونه ويعتمدونه

الثَّانِيَّةُ  - املصدوق  عن    صحقواًل    ختالف أن    احذر  :   اْلَوِصيَُّة  ؛    لى هللا عليه وسلم صالصادق 
فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن  ، قال تعاىل : }فيزيغ قلبك ، فتهلك  اتباًعا لشيخك ، أو تقليًدا ملذهبك ؛  

َأن   أَْمرِِه  َعْن  َالِفخوَن  أَلِيم ُيخ َعَذاٌب  ْم  يخِصيبَ هخ أَْو  َنٌة  ِفت ْ ْم  أن    ،  [63]النور:{تخِصيبَ هخ عامَّة  "واعلم 
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كان »:    كما كان الزهري يقول  ،  هذه الضَّالالت إمنا تطرق َمن مل يعتصم ابلكتاب والسنة 
 ، (1)"« : االعتصام ابلسُّنة هو النجاة علماؤان يقولون

الثَّالَِثةُ  - اْلقوال أقرب للصواب فال  أي  ضاقت عليك السبل ، وأعياك معرفة    إن  :   اْلَوِصيَُّة 
صابًرا ،  بل اجلأ إىل ربك وموالك ؛  أو مذهب شيوخك واْلقران ،  إىل هواك ،    -ألبتة -  لْ متَِ 

ِإْذ َدَعا َوُهَو ِف َبْطِن  ؛  َدْعَوة ِذي النُّوِن  ِمن "  وأكثر،  الدعاء  وأحل ِف  ، منكسًرا ،  متضرعاً  
ِإنَُّه ملَْ َيدُْع هِبَا ُمْسِلٌم ِف  فَ ،    «، ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمْيَ   اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنكَ »:  احْلُوِت  

ُ َلُه هِبَا للوصول إىل مبتغاك ؛ من ابذل اْلسباب الصاحلة  مث  ،  (2)"َشْيٍء َقطُّ ِإالَّ اْسَتَجاَب اَّللَّ
املناهج   العلم اْلثبات ، واتباع  العلمية املسددة ، فإنك ستجد احلق  واْلصول  سؤال أهل 

      ، واملسائل موضحة . جلًيا -إن شاء هللا- أمام انظريك

الرَّاِبَعةُ  - أو  ،  اِلم    :  -وأهلهاإعراضك عن املذهبية  حال  ِف  -احذر أن يصبك    :   اْلَوِصيَُّة 
وخمالفة ،  الوصم ابجلمود  ، أو  اللوم    من الناس  حْي تسمع ؛ وذلك  وتغتم  ضيق خاطرك  ي

العلم اعلم  ،    أهل  يقينًيا-بل  واجعل  أ  -علماً   ، تدرك  ال  غاية  الناس  إرضاء  ،  ن  مهك 
الناس  رضى هللا    -قط ف-نصب عينيك  و  رضا  ال  :؛  ،  رَِضا  "  فإنه  اْلَتَمَس  ِبَسَخِط  َمِن  اَّللَِّ 

،  ؛  النَّاسِ  َعْنهخ  اَّللَّخ  النَّاسَ   َرِضَي  َعْنهخ  رِضَ   َوأَْرَضى  اْلَتَمَس  َوَمِن  اَّللَِّ  ،  ِبَسَخِط  النَّاِس  اَّللَّخ  ؛  ا  َسِخَط 
 .( 3)"َوَأْسَخَط َعَلْيِه النَّاسَ ،  َعَلْيهِ 

اْْلَاِمَسةُ  - الدليل  :    اْلَوِصيَُّة  اتباع  إىل  الدعوة  يف  عالياً  صوتك  هبا  ،  الصحيح  ارفع  وال اصدع 
ُقْل  قل كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ؛ استجابة ْلمر مواله اْلكرم : }و ،    نختجل

اَّللِ    َوُسْبَحاَن  ات َّبَ َعِِن  َوَمِن  َأاَنْ  َبِصْيٍَة  َعَلى  اَّللِ   ِإىَل  أَْدُعو  َسِبيِلي  ِمَن َه ِذِه  َأاَنْ  َوَما 
 ، [108]يوسف:{اْلُمْشرِِكْي

اِدَسةُ اْلَوِصيَُّة   -   ا و حىت تلق  -أنت ومن معك من أهل احلديث والسنة -اثبت على هذا  :    السَّ
تعاىل  ،    مربك احملبون  ؛  ثبتكم هللا  للرسول صلى هللا وسلم ؛ صدقًا    -إن شاء هللا-فأنتم 

" فإنه  ؛  الْ وحًقا  البي ِ عون  ُمدَّ ملا كثر  إبقامة  طولِبوا  الدعوى للمحبة  على صحة  فتأخر    نة   ،
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جعلنا هللا وإايكم من أتباعه   ،(1)"أتباع احلبيب ِف أفعاله وأقواله وأخالقه وثبت ، اْلَلق كُلهم 
   املخلصْي .

 : َوِخَتاًما
 : ِف هذا الشأن  ما قاله ابن القيم رمحه هللا -لكل مقلد مذهيب-أقول 

 انِ ْيَْ الن ِ  دِ قِ وْ مَ وَ   مِ يْ حِ اجلَْ  نْ مِ  ا ... بِ سَ احلِْ  مَ وْ ي َ  هُ اتَ نََ  دُ يْ رِ يُ  نْ  مَ ايَ 
 آنِ رْ قُ الْ  نِ عَ  جْ رُ  ختَْ اَل  الِ مْ ... عَ  اْْلَ وَ  الِ وَ ق ْ اْْلَ   ِفْ   هللاِ   لَ وْ سُ رَ  عْ بِ تَّ اِ 
 انِ تَ طَ اسِ وَ  انِ يَْ اإْلِ وَ  نِ يْ الد ِ  دِ قْ عَ   ...  ا لَ مهَُ   نِ يْ ذَ الَّ   ْْيِ حَ يْ حِ الصَّ  ذِ خُ وَ 

 انِ طَ يْ الشَّ  ةِ يَّ محَِ وَ  بٍ صُّ عَ ت َ ى ... وَ وً هَ   نْ مِ  دِ رُّ جَ التَّ  دَ عْ ا ب َ مهَُ أْ رَ اق ْ وَ 
 نِ اَل فُ  لِ وْ قَ  بِ اًل صْ ا أَ مَ هِ يْ ا فِ ى ... مَ لَ عَ  مْ كُ  تَْ اَل ا وَ مً كَ ا حَ مَ هُ لْ عَ اجْ وَ 

 انِ دَ   هُ نْ مِ  ق ِ احلَْ   مُ هْ ف َ وَ  ق  ... حَ   هُ ابُ تَ كِ َو  دٌ احِ وَ  ب  رَ  بُّ الرَّ فَ 
 انِ يَ ب ْ الت ِ وَ  احِ ضَ يْ اإْلِ  ةِ ايَ غَ ... بِ  ْْيَ بِ مُ الْ  قَّ احلَْ   حَ ضَ وْ أَ  دْ قَ  هُ لُ وْ سُ رَ وَ 

 انِ يَ ب ْ  تِ ىَل إِ ا هَ عُ امِ سَ  اجُ تَ ... يَْ  ةٍ حَ يْ صِ نَ  ل ِ كُ   قَ وْ ف َ  هُ نْ مِ  ا مَثَّ مَ 
 نِ محَْ الرَّ  نِ عَ  ذٌ وْ خُ أْ مَ  مُ لْ عِ الْ ... وَ  ةٍ حَ يْ صِ نَ  ل ِ كُ   قَ وْ ف َ  هُ نْ مِ  حُ صْ النُّ وَ 

 نِ اَل ذْ ى اْلُْ مَ  عَ اَل وْ لَ  هِ لِ وْ ق َ  نْ ى ... عَ دَ ي اِلُْ اغِ بَ الْ   لُ دِ عْ ي َ  ءٍ يْ شَ  ي ِ ِلَ فَ 
 نِ اَل وْ  ق َ انَ دَ نْ ا عِ مَ  ةٍ مَ صْ عِ  يْ ... ذِ  نْ مِ  لُ وْ قَ الْ وَ  قٌ دَّ صَ مُ  هُ نْ عَ  لُ قْ الن َّ فَ 

 نِ اَل قْ ي الن َّ وِ تَ سْ يَ  لْ ي هَ دِ تَ هْ ي َ  نْ  ... مَ ايَ  نِ يْ رَ مْ اْْلَ   ِفْ   اهُ وَ سِ   دَ نْ عِ   سُ كْ عَ الْ وَ 
 وأقول :

 نِ تَ رَ ظِ انَ  رِ جْ فَ الْ  وَ حنَْ  انِ نَ ي ْ ... عَ  هُ لَ  نْ مَ لِ  احُ بَ الصَّ  حَ اَل  دْ قَ  هللِ تَ 
 نِ اَل جُ ي الرَّ وِ تَ سْ يَ أَ  دُ عْ ب َ  لُ يْ اللَّ  ... لُ  وْ قُ ي َ   هِ تِ ايَ مَ عِ  ِفْ   ةِ ايَ مَ عِ الْ  وْ خُ أَ وَ 
 انِ مَ أَ  ارَ دَ  تَ لْ نِ  رَ م ِ شَ مُ الْ  تَ نْ ... كُ  نْ إِ  مُ اَل عْ اْْلَ  كَ لَ  تْ عَ فِ رُ  دْ قَ  هللِ تَ 
 انِ بَ جَ  ْْيُ غَ  هِ يْ لَ إِ   لَ وْ صُ وُ الْ  مَ رُ ا ... حَ مَ  فَ انً اَل سْ كَ   تَ نْ كُ َو  تَ بُ نْ ا جَ ذَ إِ وَ 

 انِ سَ نْ اإْلِ  عَ اطِ قَ  هُ نْ مِ  عَ وْ طُ قْ مَ الْ  رْ   ...  جُ اهْ وَ  كَ سَ فْ ن َ   لِ صْ وَ لْ ابِ  دْ عِ وَ  مْ دِ اقْ فَ 
 اّن الدَّ  بُ يْ رِ قَ الْ   هُ نْ مِ  هُ نَّ أَ  وْ لَ ... وَ  هُ وُّ دُ عَ  اكَ ذَ فَ  هِ دِ صِ قْ مَ  لِ يْ ن َ  نْ عَ 
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 وأقول :
 نِ اَل مَ لذَّ ابِ   سَ يْ لَ وَ  دِ يْ بَِ الْ  ْْيَ ... سَ  هُ اسُ فَ ن ْ أَ  هِ بِ  تْ ارَ ا سَ دً اعِ  قَ ايَ 

 َسانِ حْ يل اإْلِ وْ أُ  َمَحبَِّة َمعْ َوفُد الْ ...  َحىتَّ َمىَت َهَذا الرُّقَاُد َوَقد َسَرى 
 َعانِ ظْ  َحاِدَي الرُّكَباِن َواْْلَ اَل ...  ُعَلىَو الْ هِبِم َعَزَماُُتُم حنَْ  َوَحَدتْ 

 َمانِ ا إىَل نُ عْ ا َفَما َحن ُّوْ َوَسَروْ ...  ا ِبظُُهورَِهاَعزائَِم َواعتَ َلوْ ا الْ رَِكبُ وْ 
لِيْ َسْْيَ ...  وَّاَل ا أَ اُؤوْ ا مُثَّ جَ دً ا ُرَويْ َساُروْ   ِل يَ ُؤمُّ اِبلرُّكَبانِ  الدَّ

 انِ ُل َهَذا الشَّ هْ أَ  َبابَُه ُهمْ حْ أَ ...  َعارُِفوَن ِصَفاتِهِ الْ   ِلَذاَك َكانَ 
 يَانِ َعِة اإْلِ رْ َبابَُه َوِبشِ حْ أَ ...  َكاَن الَعاِلُموَن ِبَرهبِ ِم  َوِلَذاكَ 

 الشَّنآنِ  ُلوْ وْ أُ  َداءُ َحقًّا ُهمُ عْ أَ ...   ْ ُمنِكُروَن َِلَا ُهُم الَوِلَذاَك َكاَن الْ 
   َعَها هِبََوانِ ا بَ ي ْ نً َن َغب ْ َويَ َروْ  ... اُحُهمْ وَ رْ تَِعزُّ َعَليِهُم أَ  اَي َمنْ 

   َحٍة َوُمَهانِ ِر ُكلِ  قَِبيْ ثْ إِ  ِفْ ...  َعَهاا بَ ي ْ نً  ُمِبي ْ َراانً َن ُخسْ َروْ َوي َ 
   َدانِ َميْ َن تَ َقحَُّم الْ فَ يُ َتارُِكوْ ...  اَداَن التََّسابُِق اَبرِزً َن َميْ َويَ َروْ 

   َبانِ سْ َعدِ  َواحلُْ اِبلْ  ِصَيتْ حْ أُ  َقدْ ...  ِعَباِد َعَليِهمُ َفاَس الْ ن ْ َن أَ َويَ َروْ 
  َتاِن َشاِمَلَتانِ لَ أَ  َمسْ َّللَِّ ...  َم اللِ َقايَ وْ  َماَمُهمْ نَّ أَ َن أَ َويَ َروْ 

   َهانِ بُْ قِ  َوالْ َتى اِبحلَْ أَ  َمنْ  تُُ   ... َجبْ أَ  مُثَّ َماَذا َقدْ  تُُ َماَذا َعَبدُ 
 (1) َجَواِب َيَدانِ  لِلْ ا َصَواابً ضً يْ أَ ...  ااِل َوَهيِ ئُ وْ  لِلسُّؤَ ا َجَواابً َهاتُ وْ 

 يُ ثَ بِ تَ َنا َعَلى احلَْقِ  َحىتَّ نَ ْلَقاُه ،   نْ أَ  هللاَ   لُ أَ سْ أَ 
 َوآِخُر َدْعَوااَن َأِن احْلَْمُد َّللَِِّ ،  

 َوَصلِ  اللَُّهمَّ َوَسلِ ْم َعَلى نَِبيِ ِه َوُمْصطََفاُه ، َوآلِِه َوَصْحِبِه َوَمْن َوااَلُه . 
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