منهاج أهل السنة في تقويم الرجال
للشيخ محمد بن أحمد إسماعيل المقدم

الدعوة السلفية ابإلسكندرية

بسم هللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدده
هللا فهو املهتد وم ن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لده وأشدهد أن
حممداً عبده ورسوله( اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون)( اي أيها
الندا اتقدوا ربكدم الدذي ملقكدم مدن نفد واحددة وملدق منهدا موههدا وبد منهمدا رهداال د ا
ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا ان عليكم رقيبا) (اي أيها الذين آمنوا اتقوا
هللا وقولوا قوال سديدا .يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع هللا ورسدوله فقدد فدام
فوما عظيما)أما بعد:
فإن أصدق احلدي تاب هللا وأحسن اهلددي هددي حممدلصدل هللا عليده وسلملوشدر األمدور
حمداثهتا و ل حمدثة بدعة و ل بدعة ضاللة و ل ضاللة يف النار عن ابن عمرلرضي هللا عنهما
ل أن رسول هللا صل هللا عليه وسلم ( إن املقسطي عند هللا عل منابر من نور عن ميي الرمحن
عددو وهددل و لتددا يديدده ميددي الددذين يعدددلون يف حكمهددم وأهلدديهم ومددا ولوا)قولدده صددل هللا عليدده
وسلم(إن القسطي عند هللا ) املقسطون هم العادلون مدا فسدرها الندل صدل هللا عليده وسدلم يف
نفد د احلد دددي فبد دددأ بقولد دده(( إن القسد ددطي عند ددد هللا علد د مند ددابر مد ددن ند ددور)مث قد ددال يف آمد ددر
احلدي ( الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا)
ففسرها يف آمر احلدي أبهنم العادلون ،واإلقساط والقسط العدل تقول أقسط إقساطاً إذا عدل

ومنه قوله تعاىل { إن هللا حيب املقسطي } وأما قسط يقسط ل بفتح الياء و سر السي ل ،
قسط يقسط قسوطا ,ل ابلسي ل فهو قاسط وهم قاسدطون يعدإ إذا هداروا ،القاسدطون يعدإ
اجلائرون الظاملون أما املقسطون فالعادلون ومن ال انية قوله تبارك وتعاىل(وأما القاسطون فكانوا
جلهددنم حطبددا)يعإ وأمددا اجلددائرون الظدداملون فكددانوا جلهددنم حطبددا فقولدده إن املقسددطي يعددإ
العادلي(عند هللا عل منابر من نور) عل منابر يعإ جُيلَسون عل منابر مسي املنرب هبذا االسم

الرتفاعه فهم عل منابر حقيقة ومنامهلم رفيعة ع ند هللا تبارك وتعاىل( عل منابر من نور عن ميي
الرمحن عو وهل ) وهذا احلدي من أحادي الصفات اليت يسلك فيها مسلك السلف الصاحل
فيمددا نظرهددا ونقددول فيهددا ند من ابهلل وعددا هدداء مددن عنددد هللا علد مدراد هللا عددو وهددل ند من هبددذه
الصفات أهنا هلا حقيقة تليق ابهلل تعاىل وإن ن ا ال ميكن أن ندرك يفيتها أو يفية اتصاف هللا
تبارك وتعاىل هبا فهذه صفات هللا عو وهل تعرف هبا إليندا ومدا عليندا إال أن ن بتهدا مدا أراد هللا
وبال يف م ل قوله تبارك وتعاىل (لدي م لده شديء وهدو السدميع البصد )ففثبا صدفة السدمع
والبصر ويف نف الوقا رفع علم الكيفية وقال (لدي م لده شديء)يعإ لدي داهلل شديء فدفي
شيء من أحادي أو آايت الصفات مهما حاولا أن جتتهد أو تصل بعقلك إىل ختيل صورة هلا
فالبد أن تقطع حتماً أن هللا عو وهل عل مالف هذه الصورة اليت ميكن أن تتخيلها فكل ما
تتخيله فاهلل خبالفه إذ ( لي م له شيء) لي اهلل ت بارك وتعاىل شيء فال يعلم يف هو إال
هو تبارك وتعاىل فلذلك علينا أن نيف متاما أن تيف العقول وال تطمح أبداً يف أن تعرف يفية

اتصاف هللا تعاىل هبذه الصفات مث حنن ال نشبه هللا خبلقه ويف نف الوقا ال نعطل صفات هللا
تبارك وتعاىل بعض النا إذا مسعوا نصوصاً يف صد فات الدرب عدو وهدل تبدادر إىل ذهدنهم املعد

الذي يليق ابملخلوقي فيستبشعونه فيقعون يف التشبيه أوالً ويرتتب عل التشبيه أن يستبشعوا هذا
الوصف فبالتايل يلجئدون إىل التعطيدل فينفدون صدفات هللا تبدارك وتعداىل ولدو أهندم مدن البدايدة مدا
شبهوا ملا وقعوا يف الورطة ال انية وهي ورطة التعطيل أما السلفيون املوحدون فإهنم يقولون ما قال
سلفهم الصاحل آمنا ابهلل وعا هاء من عند هللا عل مراد هللا ونقول ما قالوا أمرها ما هداءت
بال يف .يقول النلل صل هللا عليه وسلمل ( إن املقسطي عند هللا عل منابر مدن ندور عدن
ميي الرمحن عو وهل و لتا يد يه ميي ) تنبيه عل أن اتصاف هللا تبارك وتعاىل ابليمي ما قدال
تبددارك وتعدداىل( واألرض مجيعددا قبضددته يددوم القيامددة والسددماوات مطددوايت بيميندده)يقول(و لتا يديدده
ميي)تنبيه عل أن اتصاف هللا تبارك وتعاىل هبذه الصفة ال اتصاف املخلوقي بل لتا يديه ميي
فهي ليسا تشدبه صدفات املخلدوقي الديت تسدت يل يف حدق الدرب( .الدذين يعددلون يف حكمهدم

وأهليهم وما ولوا)هذا رواه مسلم ما ذ ران( .الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا) فهذا
اجلواء وهذا الفضل العظيم وهو أن يتبوأ ه الء املقسطون منابر من نور عن ميي الرمحن عو وهل
حددي ينددال اإلنسددان هددذه ا لفضدديلة فالبددد أن يتصددف بصددفة العدل(الددذين يعدددلون يف حكمهددم
وأهليهم وما ولوا) ويقول ل صل هللا عليه وسلمل( سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله )
هعل أوهلم ( اإلمام العادل( ) يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولدوا) فكدل مدا تقلدده اإلنسدان
ُيب أن يعدل فيه من مالفة أو إم ارة أو قضاء أو حسبة أو نظر عل يتيم أو صدقة أو وقدف
وأيضاً فيما يلومه من حقوق أهله وعياله وحنو ذلك ما قال لعليه الصالة والسالم(إن هللا سائل
ل راع عما اسرتعاه حي ليسفل الرهل عن أهل بيته)
وقال ( لكم راع و لكم مسئول عن رعيته) وفصل احلدي

ما تعلمون فالشاهد أن من اتصف

بصفة العدل وحرص عليها فيما يتواله من أمور فإن هواءه عند هللا ما ورد يف هذا احلدي الذي
رواه عبد هللا بن عمرو ل رضي هللا عنهما ل قال (إن املقسطي عند هللا عل منابر من نور عن
ميي الرمحن عدو وهدل و لتدا يديده ميدي الدذين يعددلون يف حكمهدم وأهلديهم ومدا ولوا)هدذا العددل
الذي نوه به هذا احلدي ووعد عليه هذا ال واب والتشريف والتعظيم ال يقتصر فقط عل اإلمارة
أو اخلالفة أو والية الرهل أهله واملدير موظفيه وهكذا وإمنا هو ينبغي أن يتصف به اإلنسان حي
يف حكمه عل ل األمور وتقوميه للنا وملندامهلم ،يف تقوميده وحكمده علد األفكدار وامل لفدات
والشيوخ وهكذا ينبغي أن يتصف اإلنسان ابلعدل ما أمر تبارك وتعاىل يف قوله عو وهل(اي أيها
الذين آمنوا ونوا قوامي هلل شهداء ابلقسط وال ُيرمنكم شنآن قوم علد أال تعددلوا اعددلوا هدو
أقرب للتقوى واتقوا هللا إن هللا مب عدا تعملون)فهدذه اييدة توضدح منهجداً عظيمداً ُيعدل العددل
المماً أصيالً من لوامم اإلميان فقد بدأ اخلطاب عخاطبة امل مني ( اي أيها الذين آمنوا ونوا قوامي
هلل شهداء ابلقسط وال ُيرمنكم شنآن قوم عل أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا هللا إن
هللا مب عا تعملون)يقول شيخ اإلسالم ا بن تيميةلرمحه هللا تعاىلل( وأمور النا إمنا تستقيم يف
الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه االشرتاك يف بعض أنواع اإلمث أ ر مما تستقيم مع الظلم يف

احلقوق وان مل يشرتك يف إمث وهلذا قيل إن هللا يقيم الدولة العادلة وان انا افرة وال يقيم الظاملة
وان انا مسلمة ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر وال تدوم مع الظلم واإلسالم وذلدك أن
العدل نظام ل شيء فإذا أقيم أمدر الددنيا ابلعددل قامدا وإن مل يكدن لصداحبها يف ايمدرة مدن
مالق ومي مل تقم ابلعدل مل تقم وان ان لصاحبها من اإلميان ما ُيوي به يف ايمرة).
فهذا قانون من قواني ،من سنن هللا يف هذه احلياة الدنيا أن الدولة اليت تقوم علد العددل فإهندا
متكن ويقوم أمرها والدولة اليت تقوم عل الظلم حي ولو انا مسلمة فإنه ال يقوم هلا أمر وإن
انا جتامى ابإلسالم يف ايمرة ففي م ل هذا العصر حندن حنتداأ أيضداً إىل العددل واإلنصداف

حينما نرهع إىل ميوان السلف الصاحل لندون األمور لهدا ابمليدوان القسدط حدي أصدب ا األهدواء
هدي الديت تدت كم ابيراء والتوههدات حدي إن اإلنسدان قدد يتغاضد عدن أمطداء مدن حيدبهم وإن
انددا بد ة ويسددولها ويلددتم هلددا املعدداذير بددل قددد تت ددول هددذه األمطدداء إىل حماسددن يف نظددره
وُيعل حمبوبه يف أعل املنامل وال يقبل فيه وال يقبل فيه نقداً أو مراهعة ويف املقابل تراه إذا أبغض

أحددداً هددوى يف نفسدده أو تقليددداً لغ د ه هددرده مددن مجيددع الفضددائل ومل ينظددر إال إىل سدديئاته ومالتدده
فيفخمها وينس أو يتناس حماسنه األمرى مهما انا بينة ،فاالضطراب لي فقدط يف تقدو

الرهدال بدل أيضداً يف عدامل امل لفدات واملصددنفات تدرى بعدض الندا إذا رأى ملدالً يف تداب رمدداه
مجيعه ،رم عرض احلائط هبذا الكتاب أو إذا رأى شيخ ذل يف مسفلة فال يعرف هذا الشيخ إال
هبدذه الذلدة دفن مالده حماسدن علد اإلطدالق ويشدطب عليده متامداً وال يقبدل منده أي شديء يقدول
الشيخ صاحب البدعة الفالنية الشيخ صاحب اخلطف الفالين يف الكتاب الفالين وال يلتفا إىل
أنه ينبغي أن يلتفا إىل هذه ايية وهو قوله عو وهل( ونوا قوامي هلل شدهداء ابلقسدط)فعامل
اهلوى ول ه من العوامل جتعل اإلنسان حييد وين رف عن ميوان العدل وميوان القسط فرتىل ما
ذ رانلبعض النا إذا رأى ملالً يف تاب من الكتب رماه أو رم به عرض احلائط وشنع عل
م لفه وعل من اقتناه أو قرأه وهو يف ذلك مغفل إلفاالً شديداً للجوانب اإلُيابية الديت قددمها
صاحبه؛أما إذا ان هذا الكتاب ألحد ممن ينتمي إىل حوبه لم الًل أو إذا ان مرضياً عنده فإنه

يرفع الكتاب فوق منولته ويغض الطرف عن ملل امل لف أو تقص ه ظناً منه أنه إن اعرتف بوهود

بعض هوانب النقص يف هذا الكتداب فدإن هدذا حيدط مدن قيمدة صداحبه أو يقلدل مدن شدفنه وقدد
قيل:
لكن عي السخط تبدي املساواي
وعي الرضا عن ل عيب ليلة
مل يقف اخللل الفكري والقصور املنهجي عند هذا احلد بدل تعدداه إىل مدا هدو أعظدم مدن التندامع
والتقاطع والبغي فتفرقا لمة املسلمي يف الوقا الذي حيتاهون فيه إىل الدرتابط أمدام أعددائهم
يقول شديخ اإلسدالم ابدن تيميدة _رمحده هللا تعداىل_ يف الوصدية الكدربى( :وإذا تفدرق القدوم فسددوا
وهلكوا وإذا اهتمعوا صل وا وملكوا فإن اجلماعة رمحة والفرقة عذاب)هذا االضطراب صفة مميوة
ألهل البدع الذين ين رفون عن ميوان أهل السنة واجلماعة يقول شيخ اإلسالم لوهو يت دد
عن أص اب املقاالتل( :فإن أ رهم قد صار هلم يف ذلك هوى أن ينتصر هاههم أو رايستهم
وما نسب إليهم ال يقصدون أن تكون لمة هللا هي العليا وأن يكون الدين له هلل بل يغضبون
عل من مالفهم وإن ان جمتهدا معدذورا ال يغضدب هللا عليده ويرضدون عمدن يدوافقهم وإن دان
هاهال سيء القصد لي له علم وال حسن قصد فيفضي هدذا إىل أن حيمددوا مدن مل حيمدده هللا
ورسوله ويذموا من مل يذمه هللا ورسوله وتص مواالهتم ومعاداهتم عل أهواء أنفسهم ال عل دين
هللا ورسوله وهذا حال الكفار الذين ال يطلبون إال أهواءهم ويقولون هذا صديقنا وهذا عدوان ال
ينظرون إىل مواالة هللا ورسوله ومعاداة هللا ورسوله ومن هنا تنشف الفد بدي الندا )انتهد دالم
شيخ اإلسالم .ولشيوع هذه الظداهرة حداول بعدض البداح ي أن يعا جلهدا ويسدد هدذه ال غرة؛هنداك
قضااي فكرية ة مهمة هداً حتتاأ أوما مالا حتتاأ إىل حسم وإىل وضع ضوابط وموامين؛ هذه
ال غرة وهي ثغدرة املدنها القدو يف احلكدم علد الرهدال أو تقدو الرهدال واملصدنفات وايراء ولد
ذلك يف ضوء موامين أهل السنة واجلماعة_الفرقة الناهية_ هذ ه ال غرة حاول بعض الكاتبي أن
يعاجلها ومن ذلك هذا الب الذي نلخصه لكم اليوم لندرته أو لعدم وهود هذا الكتيب؛وهو
إعددداد الش دديخ أمح ددد ب ددن عبددد ال ددرمحن الص دديام(( م ددنها أهددل الس ددنة واجلماع ددة يف تق ددو الره ددال

وم لفاهتم)) يذ ر يف أول حب ه بيان أن أول ما يعاجل هذه الفتنة فتنة الظلم واجلور يف احلكم عل
الرهال والكتب واملناها أوالً يقول  :ورع اللسان فإذا ضعف هذا الدورع أو احندرف أو مال عدن
اإلنسان فإنه يتجرأ ابخلوض يف أعراض النا فيتجدرأ يف بعدض األحيدان ويطلدق األحكدام هوافداً
بدون ت با فيجرح أو يعدل وخيطيء ويصوب ورعا مسع إنسان شيئاً يف حق مدن هدو فلدف لده
فال يتفطن إىل قول النل _صل هللا عليه وسلم(_ ف ابملرء ذابً أن حيد بكل ما يسمع )
لكنه يردد ل ما يسمع ملوافقته هواه ويظن أن لي عليه عهدة يف ذلك ألنه يروي عن ايمرين
أما هو فال خيوض يف عرض إموانه ويظن أن هذا يشفع له ألن هذا رواية عن ايمرين وهو ال

يت با يف ذلك فهو دامل يف قوله_ عليه الصالة والسالم (_ ف ابملرء ذابً أن حيد بكل ما
يسمع ) فلي ل ما تسمع ترويه وتنقله وتعتمده ولن يشفع لك أنك تقول إنإ أروي عن ل ي
ألن هذا هو عي ما أشار إليه قوله_عليه الصالة والسالم_بل لو أتملا قوله(_ ف ابملرء ذابً
{ )لعلما} أن فيه توضيح أن هذا هو عي الكذب أن حتكي وتروي دون ت با فهذا ينشف منه
من الف واخلوض يف حقوق املسلمي؛أن ينقل اإلنسان ألن الكالم وافق هواه فينقله عن
ايمرين حبجة أن هذا الكالم مسعده وأنده مل خيتلقده والرسدول يقدول ( فد هبدذا دذابً)يعدإ لدي

ذابً أصرح من هذا فينبغي الت با متاماً مع من ال حتب ما تت با يف حق من حتب وتقول :
((حسدن الظدن ابملسدلمي واهدب )) فكدل السدلمي سدواء مدن هد الء أو مدن هد الء ينبغدي أن
تنضبط عيوان العدل معهم (( فرتاه ُيرح ويعدل وخيطيء ويصوب قبل أن يستوعب األمر وُيمع
أطرافه وي درسه من مجيع هوانبه فيغلب عل أحكامه اجلور وعدم القسط؛ حينما تتفلا األلسنة
من قيود الشرع وقيود العقل فإهنا تتبارى يف الوقيعة يف أعراض املسلمي وجتلب العداوة والبغضاء
بي األحباب؛ ولو أتمل اإلنسان ما ورد يف م ل هذا من النصوص لرتدد اً قبل أن يسل لسانه

ل مي به من هنا ومن هناك يقول هللا تعاىل (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ))فيا ويح
لافل ولي عغفول عنه ))لو أن ل ذنب ترتكبده بلسدانك رميدا بده حجدراً يف لرفدة المدت ت
هذه الغرفة يف ممن يس ابألحجار حبي ال تتسع بعدها لشيء آمر؛فاإلنسان يف لفلة عن هذا

العدد ا لذي حيص عليه ؛ ل لفظ يقوله (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد))ويف حدي
معاذ بن هبل _رضي هللا عنه_مث قال رسول هللا _صل هللا عليده وسدلم  (_:أال أمدربك عدالك
ذل ددك ل دده ) قل ددا بل د  .ففم ددذ بلس ددانه فق ددال ( تك ددف علي ددك ه ددذا ) قل ددا اي ن ددل هللا وإان
مل امذون عا نتكلم به قال ( ثكلتك أمك اي معاذ هل يكب النا عل وهوههم يف النار إال
حصائد ألسنتهم من أهل ذلك هعل النل_صل هللا عليه وسدلم_الضدمان_التدفمي_الدذي
ي من لك دمول اجلنة هو حفظ اللسان يقول _صل هللا عليه وسلم( _:من يضمن يل ما بي
حلييه وما بي رهليه أضمن له اجلنة) ي قول اإلمام ابن القيم لرمحه هللا تعاىلل(( :ومن العجب
أن اإلنسان يهون عليه الت فظ واالحرتام من أ ل احلرام والظلم والوان والسرقة وشرب اخلمر ومن
النظر احملرم ول ذلك ويصعب عليه الت فظ من حر ة لسانه) جتد الرهل عندده ورع عدن أ دل
احلرام أو الظلم أوالدوان والسدرقة وشد رب اخلمدر أو النظدر إىل مدا حدرم هللا ومدع ذلدك يصدعب عليده
الت فظ من حر ة لسانه((حي يري الرهل يشار إليه ابلدين والوهد والعبادة وهو يتكلم ابلكلمة
من سخط هللا ال يلق هلا ابل ينول هبا أبعد مما بي املشرق واملغرب و م ترى من رهل متورع عن
الفواحش والظلم ولسانه يفري يف أعراض األحيداء واألمدوات وال يبداىل مدا يقدول )تدوداد اخلطدورة
ويعظم الذنب إذا ان هذا القدح اجلائر يف العلماء فهم سادة األمة وقادهتا ونورهدا وال مد يف
قوم ال يعرفون لعلمائهم قدرهم ؛هناك بعض اجلماعات يف الومان ابتليندا هبدا هدذه اجلماعدات أي
مجاعددة حينمددا تب دددأ تعددرض وت د وين وتومددرف فكرهددا لنم درين ليقبل دوا علي دده يعرضددون من دداهجهم
وطرائقهم هناك بعض اجلماعات أول ما يهتمون به حتطيم علماء املسلمي يف نظر الشباب؛هتك
أعراض العلماء _أ دل حلدوم العلمداء_ابلغيبدة والنميمدة بدل والبهتدان أحيداانً والتدنقص مدن شدفهنم
واالمدراء هلم والتطاول عليهم فهذا من أعظم الذنوب وهللا _عو وهل_يعجل لفاعله العقوبة ألن
الطعن يف أهل العلم وعلماء املسلمي ذنب_ ما يقول احلفظ ابن عسا ر _رمحه هللا( _:اعلم
أن حلوم العلماء مسمومة وعادة هللا يف هتك سرت منتقصيهم معلومة))عدة هللا :سنة هللا هدرت
أن ل من يتناول ويقع يف أعراض علماء املسلمي ؛فإن هللا _سب انه وتعاىل _هرت سنته أنه

البد أن يهتك سرت من هتك سرت أئمة العلم واهلدى فقوله (  :اعلم أن حلوم العلماء مسمومة )
يعدإ أن دل مددن أ دل منهدا هلددك ومدات ؛أهلكده هللا _ سددب انه وتعداىل_ ؛يعدإ مددن أ دل منهددا
ابلغيبة والنميمة؛فال ينبغي أبداً إلنسان أن يقر أحداً عل التطاول عل علماء املسلمي أو هتك
أعراضهم أو اخلوض فيهم بغ حق بل ينبغي أن حتمل تصرفاهتم وأفعاهلم عل أحسن وهه ممكن
وُيتهددد يف ذلددك فإندده م دداب عل د ذلددك االهتهدداد وإن أمطددف يقددول اإلمددام ابددن انصددر الدددين

الدمشددقي_ رمحدده هللا تعدداىل_ يف تابدده الددرد الدوافر؛ {هددل} تعرفددون ابقددي اسددم الكتدداب الكتدداب
مشهور بكلمة الرد الوافر؛ والذي طبع الكتاب _هواه هللا م اً{_وهو}الشيخ مه فنده تعمدد
أال يكمل عنوان الكتاب عل الغالف؛ من يعرف السبب {ألن} هذا الكتاب ألفه للدرد علد
العالء البخاري الذي تطاول علد شديخ اإلسدالم ابدن تيميدة وقدال إن مدن مسد ابدن تيميدة شديخ

اإلسالم فهو افر فرد عليه اإلمام ابن انصر الددين هبدذا الكتداب القديم والدذي ال يليدق بكدم أال
تقرؤه{فهو } تاب مهم هداً؛((الرد الوافر ))فسماه ((الدرد الدوافر )) لكدن بقيدة العندوان ((الدرد
الوافر علد مدن معدم ))أو قدال(( أن ابدن تيميدة شديخ اإلسدالم فهدو دافر ))فمراعداة حلرمدة شديخ
اإلسالم ما أمت الشيخ مه طبع العنوان عل الغالف لكن مساه فقط ((الرد الوافر))مراعاة حلرمة

شيخ اإلسالم_رمحه هللا تعاىل _ يقول اإلمام ابن انصر الدين الدمشقي_رمحه هللا تعاىل (( _:
حلوم العلماء مسمومة وعادة هللا يف هتك منتقصيهم معلومة وم ن وقع فيهم ابل لب ابتاله هللا قبل
موته عوت القلب )) ففعراض املسلمي حفرة من حفر النار ومن وضع قدمه يف أعراض املسلمي
فقد وضعها عل شفا هرف هار خيش أن ينهار به انر ههنم و ما قال أحد احلكماء:
ميوت الفي من ع رة بلسانه ولي ميوت املرء من ع رة الرهل
فع رته من فيه ترمي برأسه و ع رته يف تربا عل مهل
فهذا األمر األول أو العالأ األول للجور يف احلكم عل ايمرين ((ورع اللسان ))الورع واخلوف
من هللا _سب انه وتعاىل_ وموف العقوبة من التطاول بغ حق يف أعراض العلماء.

األمدر ال داين  :أمهيدة التجدرد وبيدان أن اهلدوى مدن أسدباب الظلدم  :فتقدو أي رهدل مدن الرهدال أو
وهدو لد متجدرد هدو
م لف من امل لفات عقررات سابقة يعإ يقبل اإلنسان عل قراءة الب
حيمددل يف ذهندده فكددرة وال يسددتعد أن يتنددامل عنهددا أو هتتددو عنددده فهددو يبددي ملفيددات معينددة ومددن
مالهلا إىل هذا الب ؛فهذا ُيعل اإلنسدان مييدل{و}ال يتجدرد للب د بدل مييدل عدن احلدق مديالً
واضد اً فهدو ال ينظدر إىل املدرء عجمدوع أعمالده بدل يتغاضد عدن احملاسدن وال يقدع بدي عينيده إال

اهلفدوات بدل قدد يعطيهدا أ در ممدا تسدت قه مدن النقدد والتجريح؛فدإذا دان التجدرد يف التقدو مدن
األسباب اليت جتعل احلكم صواابً أو قريباً من ال صواب؛م ل عدم التجرد هدذا أو م دال يقفدو إىل

الذهن_أذ ر اين _ قصة ه الء اليهود حينما أت عبد هللا بن سالم _رضدي هللا عنده_وأراد أن
يسلم ؛فلقي الندل _ صدل هللا عليده و سدلم _ اليهدود فقدال أي رهدل عبدد هللا بدن سدالم فديكم
فقالوا(  :م ان وابن م ان وأعلمنا وابن أعلمنا فقال(  :ما تقولون فيه لو أنه شهد أن ال إله إال
هللا و أن حممداً رسول هللا ) أو دمل يف دين اإلسالم قالوا (أعاذه هللا من ذلك)ففمرأ هلم عبد
هللا بن سالم وقال هلم(  :اي معشر يهود أندتم تعلمدون أن هدذا هدو الندل الدذي هداءت صدفته يف
التوراة وإين أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا_ صل هللا عليده و سدلم _فقدالوا( :هدو

شران وابن شران وأههلنا وابن أههلندا) يف احلدال انقلبدا هدذه املدوامين بسدبب أهندم مقيمدون علد
الباطل ال يريدون أن يت ولوا عنه؛ فالتجرد يف التقو مدن األسدباب الديت جتعدل احلكدم صدواابً أو

قريباً من الصواب يقول هللا تعاىل(اي أيها الذين آمنوا ونوا قوامي ابلقسط شهداء هلل ولو عل
أنفسكم أو الوالدين واألقربي إن يكن لنيا أو فق ا فاهلل أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا )

فاهلوى من النوامع اخلفية اليت تتسلل إىل قلب املرء تدرُييا حي تسيطر عليه من حي ال يشعر
فهددو ابب ع دريض مددن أبدواب الضددالل ُي د م علد صدددر اإلنسددان وال يولددد إال اجلددور والظلددم يف
أحكام املرء يقول تبارك وتعاىل فاطباً نبيه داودلعليه السالمل((اي داود إان هعلناك مليفة يف
األرض فاحكم بي النا ابحلق وال تتبع اهلوى فيضدلك عدن سدبيل هللا) ويقوللصدل هللا عليده
وسلمل( :تعرض الف عل القلوب عرض احلص ففي قلب أنكرها نكتا فيه نكتة بيضاء وأي

قلب أشرهبا نكتا فيه نكتدة سدوداء حدي تصد القلدوب علد قلبدي علد أبديض م دل الصدفا ال
يضره فتنة ما داما السماوات واألرض وايمر أسود مرابداً الكوم جمخياً ال يعرف معروفاً وال
ينكد ددر منكد درا إال مد ددا أشد ددرب مد ددن هواه)دائمد داً القرآنللد ددو تالحظد ددونلقا ابلد ددوحي يف مقابلد ددة

اهلوى؛فالوحي دائمداً يقابلده اهلدوى مدا يف هدذه اييدة(فاحكم بدي الندا ابحلدق وال تتبدع اهلدوى)
ويقدول أيضداً(وإن د ا ليضدلون أبهدوائهم بغد علدم) ويقدوللعو وهدل أيضداً(فإن مل يسدتجيبوا

لك)للوحي(فاعلم أمنا يتبعون أهوا ءهم )ويقوللتبارك وتعاىل (وما ينطق عدن اهلدوى إن هدو إال
وحي يوح )دائماً اهلوى يقابله الدوحي؛ لدذلك دان السدلف الصداحل لرمحهدم هللاليسدمون أهدل

البدع والتفرق الذين خيالفون الكتاب والسنةليسموهنملأهل األهواء ألن ما قبلوا أحقوه وردوا ما
هدى من هللا يقول شديخ اإلسدالم ابدن تيميةلرمحده هللا تعداىلل (صداحب
أبغضوه أبهوائهم بغ
ً

اهلوى يعميه اهلوى ويصمه فال يست ضر مدا هلل ورسدوله يف ذلدك وال يطلبده وال يرضد لرضدا هللا
ورسوله وال يغضب لغضب هللا ورسوله بل يرض إذا حصل ما يرضاه هبواه ويغضب إذا حصل
ما يغضب له هبواه ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرض له ويغضب له أنه السنة وهو
احلق وهو الدين فإذا قدر أن الذي معه هو احلق احملض دين اإلسالم ومل يكن قصده أن يكون
الدين له هلل وأن تكون لمة هللا هي العليا بل قصد احلمية لنفسه وطائفتده أوالدرايء لديعظم هدو
وي عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعا)يعإ ميكن أن يوافق احلدق ويدت م لده ال ألن الب د
املتجرد أداه إىل هذا احلق لكن ألن الطائفة اليت ينتمي إليها يقولون هبذا القول وألن من حييطون
به يقولون هبذا القول أو ينتصر لل ق لي عليه به ال يقول ذلك مالصاً هلل أو لغرض من الدنيا

فهددذا لددي جماهددداً يف سددبيل هللا وال يفع د ل هددذا هلل؛ فهددذا إذا ددان الددذي يدددافع عندده حددق؛يعإ
شخص يدافع عن مذهب حق لكن هبدذه الندوااي أنده يدرى احلميدة للطائفدة الديت ينتسدب إليهدا أو
احلوب الذي ينتمي إليده أو ليقدال عنده شدجاع أو هدريء وليقدال فدالن عدامل أو ليندال لرضداً مدن
الدنيا فهذا لي عامالً هلل ولي جماهداً يف سبيل هللا فكيف لو ان الذي يدافع عنه ابطالً؛هذا
إذا دان يددافع عدن حدق فكيدف إذا دان الدذي يددعي احلدق والسدنة هدو نظد ه أيضداً معده حدق

وابطل وسنة وبدعة ومع مصمه حق وابطل وسنة وبدعة فاملقصد أن التجرد يف القول والعمدل
وس ددالمة القص ددد أص ددل مه ددم يف تق ددو الره ددال وأعم دداهلم؛فينبغي أن يقص ددد ابلب د د وه دده هللا
والنصي ة للمسلمي ما قال_عو وهل(_وما أمروا إال ليعبدوا هللا فلصدي لده الددين حنفداء )ينبده
شيخ اإلسالم تنبيهاً مهماً يف أمر النية ويف ذلك يقول ( :وهكذا الرد علد أهدل البددع مدن الرافضدة
ول هم إن مل يقصدوا فيه بيدان احلدق)يعدإ إنسدان يدتكلم عدن الرافضدة أو لد هم مدن أهدل البددع هدل
ألننا من أهل السدنة _مد الً _سننتصدر لطائفتندا فهد الء يقولدون فينبغدي أن ندرد علديهم فقدط أم أنده
ينبغددي أن {تك ددون}النيددة ه ددي إظه ددار لمددة هللا لتك ددون لمددة هللا ه ددي العلي ددا ؛ فينبغددي ال ددتفطن هل ددذه
الدقيقة؛ فيقول شيخ اإلسالم( :وهكذا الرد عل أهل البدع من الرافضة ول هم إن مل يقصد فيده
بيان احلق وهددى اخللدق ورمحدتهم واإلحسدان إلديهم مل يكدن عملده صداحلا وإذا للدظ يف ذم بدعدة و
معصية ان قصده بيان ما فيها من الفساد لي ذرها العبداد مدا يف نصدوص الوعيدد ول هدا وقدد
يهجدر الرهدل عقوبدة وتعويدوا واملقصدود بدذلك ردعده وردع أم الده للرمحدة واإلحسدان ال للتشدفي
واالنتق ددام ) اهلج ددرة املقص ددود منه ددا معاجل ددة ه ددذا الش ددخص ؛مه ددره ع ددن املعص ددية أوع ددن الباط ددل أو ع ددن
البدعة ولي املقصود التشفي منه وإمنا املقصود اإلحسان إليه لينبذ هذا الضالل( ما هجر الندل
صل هللا عليه وسلم أص ابه ال الثة الذي ملفوا ملدا هداء املتخلفدون عدن الغدواة يعتدذرون وحيلفدون
و دانوا يكدذبون وهد الء ال الثدة صددقوا وعوقبدوا ابهلجدر مث اتب هللا علديهم برب دة الصددق )وقدال
اإلمام احملقق ابن قيم اجلوميدة _رمحده هللا تعداىل(  _ :وعلد املدتكلم يف هدذا البداب ولد ه أن يكدون
مصدر المه عن العلم ابحلق ولايته ا لنصي ة هلل ولكتابه ولرسوله وإلموانه املسلمي وإن هعل
احلددق تبعددا للهددوى فسددد القلددب والعمددل واحلددال والطريددق قددال هللا تعدداىل ولددو اتبددع احلددق أهدواءهم
لفسددت السدماوات واألرض ومدن فديهن وقدال الندل ال يد من أحدد م حدي يكدون هدواه تبعدا ملددا
هئدا بده فدالعلم والعددل أصدل دل مد والظلدم واجلهدل أصدل دل شدر وهللا تعداىل أرسدل رسدوله
ابهلدى ودين احلق وأمدره أن يعددل بدي الطوائدف وال يتبدع هدوى أحدد مدنهم فقدال تعداىل فلدذلك
فادع واستقم ما أمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمنا عا أندول هللا مدن تداب وأمدرت أن ألعددل

بينكم هللا ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ال حجة بيننا وبينكم هللا ُيمع بيننا وإليه املص )
يقول اإلمام الفذ اإلمام ابن انصر الدين الدمشدقيلرمحه هللا تعداىلل( :هيهدات هيهدات إن يف
الكالم يف الرهال عقبات؛مرتقبها عل مطر ومرتقيها هدوى ال منجد لده وال ومر فلدو حاسدب
نفسه الرامي أماه ما السبب الذي هاأ ذلك لت قق أنه اهلوى الذي صاحبه هالك) وقدمياً ان
سلفنا الكرام لرضي هللا عنهمليقولون( :احذروا من النا صنفي صاحب هوى قد فتنه هواه
وصاحب دنيا أعمته دنياه)؛أم األصل ال ال فهو معرفة الرهال ابحلق :يقول احلافظ ابن حوم:
(التقليد عل احلقيقة إمنا هو قبول ما قاله قائدل دون الندل صدل هللا عليده وسدلم بغد برهدان فهدذا
هو الذي أمجعا األمة عل تسميته تقليدا وقام الربهان عل بطالنده )وقدال الشدو اين _رمحده هللا
تعاىل _يف التقليد( :هو قبول رأي من ال تقدوم بده احلجدة بدال حجدة)ف مدرة التقليدد إمهدال النصدوص
الشرعية وتعطيل العقل البشري؛ فاإلنسان يرى بعي ل ه بدون معرفة ولسان حالده يقدول أن إمامده
قد اقتب شعلة من نور العصدمة فدال ميكدن أن يفوتده حددي وال ميكدن أن خيطديء يف فهدم حددي
فيصددبح اإلنسددان أس د اً ال حدراك بدده لددي لدده قدددرة علد التفمددل والتفكد والنظددر وإن وهددد فيدده بقيددة
مدن أتمدل أوفكدر فإندده يسدخرها لت ليدل أقدوال شديخه ودراسدتها فمنهدا املبدددأ وإليهدا املنته ؛ دي مددن
النواع ددات ال دديت حت ددد ب ددي العلم دداء وب ددي طلب ددة العل ددم ق دددمياً وح دددي اً حص ددلا بس ددبب ه ددذا التقلي ددد
والتعصددب ألقدوال الرهددال ومعرفددة احلددق أبقدوال الرهددال وتنصدديبهم حجددة يف ددل صددغ ة و بد ة يقددول
اإلمام ابن القيم( :اختداذ أقدوال رهدل بعينده عنولدة نصدوص الشدارع ال يلتفدا إىل قدول مدن سدواه بدل
وال إىل نصدوص الشدارع إال إذا وافقدا نصدوص قولده فهدذا وهللا هدو الدذي أمجعدا األمدة علد أنده
حمدرم يف ديدن هللا ومل يظهدر يف األمدة إال بعدد انقدراض القدرون الفاضدلة )فمسدفلة التقليدد والتعصدب
ألقدوال الرهددال مطددف ددامن ومطد هددداً يف مددنها التلقددي فينبغددي أن نتجدداوم أقدوال الرهددال ونت ددرر
مددن ه ددذا الددداء العض ددال إىل تقددد ق ددول هللا ورس دوله _ص ددل هللا عليدده وس ددلم_ومددا أح ددد مددن األئم ددة
ال درابنيي إال وق ددد هن د ع ددن تقليددده وأم ددذ الم دده دون بره ددان يقددول عب ددد هللا ب ددن مس ددعود_رض ددي هللا

تع دداىل عن دده( _:أال اليقل دددن أح ددد م دين دده ره دالً إن آم ددن آم ددن وإن ف ددر ف ددر فإن دده ال أس ددوة يف

الشدر)وقدال سدفيان بدن عييندة( :اضدطجع ربيعدة )ربيعدة الدرأي{هدل }تعرفدون اسدم أبيه ربيعدة شديخ
مالك ما اسم أبيه ال .ربيعة الرأي هدذا إضدافة إىل اهتهداد عدنها أهدل الدرأي.نعدم.مدا اسدم أبيده نعم
فروخ نسيتم قصته؛الذي مرأ يف اجلهاد وبقي سنوات طويلدة وهدو{أي ربيعدة}محدل يف بطدن أمده مث
ولدتدده وعلمتدده حددي صددار إمام داً ؛قصددته طويلددة معروفددة.نعددم.الش دداهد يقددول سددفيان بددن عيينددة_رمح دده
هللا( _:اضدطجع ربيعدة مقنعداً رأسده وبكد فقيدل لده( :مدا يبكيدك )فقدال( :رايء ظداهر وشدهوة
مفي ددة والن ددا عن ددد علم ددائهم الص ددبيان يف حج ددور أمه دداهتم م ددا هن ددوهم عن دده انته دوا وم ددا أم ددروهم ب دده
ائتم ددروا)يع ددإ يتفس د حل ددل بع ددض العلم دداء التص ددافهم ابل درايء الظ دداهر والش ددهوة اخلفي ددة(والن ددا عن ددد

علمددائهم الص ددبيان يف حج ددور أمه دداهتم)يع ددإ علم ددائهم الددذين يتول ددون ص دديالتهم وت دربيتهم وق ددال أب ددو
حنيفة _رمحه هللا( _:ال حيل ملن يفيت من تل أن يفديت حدي يعلدم مدن أيدن قلدا )وقدال مالدك بدن
أند _رمحدده هللا( _:إمنددا أان بشددر أمطدديء وأصدديب فددانظروا يف رأي فكددل مددا وافددق الكتدداب والسددنة
فخ ددذوا ب دده و ددل م ددامل يواف ددق الكت دداب والس ددنة فرت ددوه)ح ددي اإلم ددام الش ددافعي_رمح دده هللا_أو بع ددض
تالم ددذة اإلم ددام مال ددك _عل د م ددا أذ ددر_ ددان حيض ددر يف جملس دده يف مس ددجد الن ددل_ص ددل هللا علي دده
وسددلم _فكددان اإلمددام مالددك إذا تكلددم يف مسددفلة وانظددره أحددد يف مسددفلة وانقشدده يف الدددليل فكددان
يرف د ددع ص د ددوته هب د ددذه العب د ددارة املش د ددهورة ( د ددل أح د ددد ي م د ددذ م د ددن قول د دده وي د ددرتك إال م د ددن ص د دداحب ه د ددذا
القدرب)ويضدع يدده علد قدرب الندل_صدل هللا عليده وسدلم( _ دل أحدد ي مدذ مدن قولده ويدرتك إال مدن
ص دداحب ه ددذا الق ددرب )ويش د ويض ددع ي ددده عل د ق ددرب الن ددل_ص ددل هللا علي دده وآل دده وس ددلم _؛وق ددال
الشدافعي_رمحده هللا( _:مددا مدن أحددد إال وتدذهب عليده سددنة لرسدول هللا_صددل هللا عليده وسدلم _
وتعد ددوب عند دده فمهمد ددا قلد ددا مد ددن قد ددول أو أصد ددلا مد ددن أصد ددل فيد دده عد ددن رسد ددول هللا_صد ددل هللا عليد دده
وسدلم_مدالف مدا قلدا فدالقول مدا قدال رسدول هللا_صدل هللا عليده وسدلم _وهدو قدويل)وهعدل يدردد
هدذا الكدالم وقددال اإلمدام أمحدد( :مدن قلددا علدم الرهدل أن يقلددد دينده الرهدال)وقددال أيضداً(ال تقلددد
دينددك الرهددال فإندده لددن يسددلموا مددن أن يغلطدوا)فهددذا هددو مددنها األئمددة الك درام بصددفائه ونقائدده ومددع
وضدوح هددذه القضددية عنددد أهددل العلددم إال أن شددرحية بد ة مددن األمددة تعدداين مددن هددذا الددداء املسددت كم

لي فقط يف مسائل الفروع لكن يف مسائل األصول وأمور العقيدة يقول الشديخ أبدو حامدد الغدوايل
_رمحه هللا تعداىل( _:وهدذه عدادة ضدعفاء العقدول يعرفدون احلدق ابلرهدال ال الرهدال ابحلدق ()يعرفدون
احلق ابلرهال )احلق هو احلق ألن فالانً قاله ولي حقاً ألنه قام عليده الددليل؛والعقل يقتددي بسديد
العقدالء أمد املد مني علدي بدن أب طالدب_رضدي هللا عنده_حدي قدال( :ال تعدرف احلدق ابلرهدال بدل
اعرف احلق تعرف أهله)والعاقل يعرف احلق مث ينظر يف القول نفسه فدإن دان حقداً قبلده سدواء دان

قائل ده حمق داً أم م ددبطالً ب ددل رع ددا ح ددرص عل د انت دواع احل ددق م ددن أقاوي ددل أه ددل الض ددالل عامل داً أبن مع دددن
الذهب الرلام_الرلام هو الدرتاب _؛فالدذهب مدن أيدن حتصدل عليده مدن الرلدام_مدن الدرتاب_حتفدر
وحتصددل عليدده فكددذلك حددي لددو ددان يف أقاويددل أهددل الضددالل شدديء مددن احلددق فتفمددذ هددذا احلددق وال
تعد ددرض عند دده وال أت علد د الصد دراف إذا أدمد ددل يد ددده يف د ددي القد ددالف ؛ملد دداذا ألن الصد دراف انقد ددد
وبصد يسددتطيع أن مييددو الددذهب مددن ل ه؛وانتددوع اإلبريددو اخلددالص مددن الويددف والبهددرأ دون الص د يف
البصد ميندع مدن سداحل الب در األمدرق دون السددباح احلداذق ؛ميندع مدن الددمول يف الب در الشددخص
األم ددرق الد ددذي ال حيس ددن السد ددباحة لكد ددن الس دداعي السد ددباح امل دداهر يسد ددمح لد دده ب ددذلك حد ددي يغد ددوص
ويسددتجلب الدرر؛ويصددد عددن مد احليددة الصددل دون املغددرم البددارع أمددا األصددل الرابددع فهددو قاعدددة أن
ددل بددإ آدم مطدداء:فقددد صددح عددن النددل_صددل هللا عليدده وسددلم_أندده قددال (  :ددل بددإ آدم مطدداء
وم د اخلط دداءين التواب ددون)فاخلط ددف ص ددفة المم ددة للبش ددر ال ينج ددو منه ددا أح ددد ع دددا األنبي دداء املعص ددومي
_عليهم وعل نبينا الصالة والسالم _ولو جن من هذه اخلصلة أحد لنج منهدا مد البشدر بعدد
األنبياء _وهم الصد ابة _رضدي هللا تبدارك وتعداىل عدنهم _فدبعض الندا أو بعدض املبتدعدة يدرون أن
اخلطددف واإلمث متالممددان ال ينفددك أحدددمها عدن ايمددر؛ ينظددرون{إىل أن }اخلطددف دائمداً يقددرتن ابإلمث؛
لكددن أهددل السددنة واجلماعددة يددرون أن اءتهددد املخطدديء مددفهور لد مددفمور لعمددوم قددول النددل _صددل
هللا عليده وسدلم( _:إذا اهتهدد احلدا م ففصداب فلده أهدران وإذا اهتهدد ففمطدف فلده أهدر)قدال شديخ
اإلسالم ابن تيمية _رمحه هللا تعاىل( _:ففما الصديقون والشهداء والصاحلون  :فليسوا ععصومي
وهذا يف الذنوب احملقة وأما ما اهتهدوا فيه  :فتارة يصيبون واترة خيطئون فإذا اهتهدوا ففصابوا

فلهم أهران وإذا اهتهدوا وأمطفوا فلهم أهر عل اهتهادهم ومط هم مغفور هلم وأهل الضالل
ُيعلون اخلطف واإلمث متالممي  :فتارة يغلون فيهم ويقولون  :إهنم معصومون)ألهنم ال يريدون أن
خيطئدوا األئمددة مددا يفعددل الرافضددة فيقولددون هددم معصددومون حددي ال يوصددفوا ابخلطددف أبددداً (واترة
ُيفدون عدنهم ويقولدون  :إهندم ابلدون ابخلطدف وأهدل العلدم واإلميدان ال يعصدمون وال ي ون)وبقدول
اإلمام ابن األث اجلوريل رمحه هللال( :وإمنا السيد من عدت سقطاته وأمذت للطاته فهي الدنيا
ال يكمل فيها شيء) الدنيا ال يكمل فيها شيء فالنبيل هو الذي تعد أمطاؤه وتكون معدودة
لكن ال يوهد إنسان بدون مطف:
ومن له احلس فقط
من ذا الذي ما ساء قط
يقول الشيخ ابن القيم( :و يف يعصم من اخلطف من ملق ظلوما ههوال ولكن من عدت للطاته
أقرب إىل الصواب ممن عدت إصاابته ) األصل اخلام املوامنة بي اإلُيابيات والسلبيات:فإذا
ثبا لدينا أو تبي أن اإلنسان معرض للصواب واخلطف فال ُيوم لنا مهما انا منولته أن نطرح
مجيع اهتهاداته بل ننظر إىل أقواله م ا احلق نلتومه ونعرض عن أمطائه ؛ فعي اإلنصاف أن توامن
بي اإلُيابيات والسلبيات (ومن أهل الكتاب من إن أتمنه بقنطار ي ده إليك ومنهم من إن أتمنه
بدينار ال ي ده إليك إال ما دما عليه قائما ذلك أبهنم قالوا لي علينا يف األميي سبيل ويقولون
عل هللا الكذب وهم يعلمون) فاهلللعو وهل يذم اليهود من حي العموم لكن يف الوقا ذاته
يبي تبارك وتعاىل أن بعضهم يلتوم أبداء األمانة ال خيوهنا وه الء قليلون فيهم يقول هللالعو وهل
من أهل هذا (وال ُيرمنكم شنئان قوم عل أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)بلقي ملا انا
افرة قالا إن امللوك إذا دملوا قرية أفسدوها وهعلوا أعوة أهلها أذلة و ذلك يفعلون) يف بعض
وهوه التفس أن قول(و ذلك يفعلون)هو من عند هللالعو وهللأقر بلقي عل ما قالته وإن
انا افرة لكن ألن هذا حق(و ذلك يفعلون) ولذلك يقول بعض الشعراء:
ال حتقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أت من انقص
فالدر وهو أعو شيء يقت

ما حط قيمته هوان الغائص

فمن أهل ذلك ينبغي أن يتصف اإلنسان ابإلنصاف؛هنا يذ ر بعض صفات أهل الكتاب مبيناً
العدل و اإلنصاف (ومن أهل الكتاب من إن أتمنه بقنطار ي ده إليك ومنهم من إن أتمنه بدينار
ال ي ده إليك إال ما دما عليه قائما ذلك أبهنم قالوا لي علينا يف األميدي سدبيل) يعدإ مدال
األميي أو األميي أو اجلويي يعإ مال ل ما عدا اليهود حالل( لي علينا يف األميي سبيل
ويقولون عل هللا الكذب وهم يعلمون) أيضاً يف ص يح البخاري يف حدي طويل يف رهل من

بإ إسرائيل أنه اس تقرض من صاحب له ألف دينار إىل أهل مسم فلمدا هداء األهدل الدتم
مر باً ير بها يقدم عليها ل هل الذي أهله فلدم ُيدد مر بداً ففمدذ مشدبة فنقرهدا {وأنتم}تعرفدون

قصة هدذا الرهدل ملدا قدال لده صداحب املدال( :أريدد شداهداً)قال ( :فدي ابهلل شدهيداً)قال( :أريدد
افالً) قال ( :ف ابهلل فيالً)ففقره عل ذلك وأمذ منه ذلك القرض فاملقصدود أن الرهدل ملدا
أراد أن ي دي وحاول أن يصل إليه ابملر ب ما استطاع فلما عجو حرصاً منه عل الوفاء ابلدين
وهذا ان من بإ إسرائيل؛حرصاً عل الوفاء فإنه أت خبشبة ونقرهالهعل فيها جتويفلووضع

فيهددا األلددف درهددم وص د يفة مندده إىل صدداحبه مث مهددا موضعهالأصددلح موضددعها وحلمهددال مث
انصرف وهو يف ذلك يلتم مر باً خيرأ إىل بلده فخرأ الذي دان أسدلفه ينظدر لعدل مر بداً قدد
هاء عاله ؛{ايمر}وضع اخلشبة يف الب ر ودعا هللا أن تصل إىل هدذا الرهدل؛ الرهدل صداحب
املال مرأ يف املوعد ينتظر املر ب لكي حيصل عل دينه فوقف ينتظر فما أتا املر ب وما هاء
الرهل يف املوعد ف ٍ
ينئذ وهد الشبة اليت فيها املال ففمذها ألهله حطباًلأمذها طب حيتطب
بهلفلما نشرها وهد املال والص يفة؛مث قدم الذي ان أسلفه ففت ابأللف دينار مث قال( :وهللا

ما ملا هاهداً يف طلب مر ب يتيك عالك فما وهدت قبل الذي هئا به)لأاته متفمراًلقال
( :ف ددإن هللا ق ددد أدى عن ددك لبع د ابخلش ددبةل فانص ددرف ابألل ددف دين ددار راش ددداً)فهذا مص ددداق

قوله(ومن أهل الكتاب من إن أتمنه بقنطار ي ده إليك ) فمن اإلنصاف أن تصف ه الءلحي
ولدو ددانوا أعدداءلعا هددو فديهم حقيقددة يقدول شدديخ اإلسدالملرمحه هللال ( :ويعلمددون) يعدإ أهددل
الس ددنة( أن ه ددن املتكلم ددي أق ددرب إىل املعق ددول واملنق ددول م ددن ه ددن

ددالم الفالس ددفة وإن ددان

الفالسفة قد يصيبون أحياان ما أن هن املسلمي م من هن أهل الكتابي وإن دان قدد
يوهد يف أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة ال توهد يف من املنتسبي إىل اإلسالم ما
قال تعاىل  { :ومن أهل الكتاب من إن أتمنه بقنطار ي ده إليك)ايية وقال هللا تعاىل(يسفلونك
عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث ب ومنافع للنا وإ هما أ رب من نفعهما) فاهلل لعو وهلل
أثبا النفع يف اخلمر وامليسر يعإ هو فيها حقيقة يعإ وهو مدا حيصدل مدن الدربح املدادي نتيجدة
التجارة فيهما ولكنه حرمها لغلبة مفاسدها عل هذه املنافع؛وقال حذيفة بن اليمان ان النا
يسفلون رسول هللا صل هللا عليه وسلم عن اخل و نا أسفله عن الشر فافة أن يدر إ فقلا اي
رسول هللا إان نا يف اجلاهلية وشر فجاءان هللا هبذا اخل فهل بعد ه ذا اخل من شر قال ( نعم
)  .قلا وهل بعد ذلك الشر من م )أتمل هذا احلدي (قلا وهل بعد ذلك الشر من م
قال نعم وفيه دمن )يعإ مع وهود الدمن بينهم وهو الكدورة إال أنه م لكن مالطه دمن .
قلا وما دمنه قال ( قوم يهدون بغ هدي تعرف منهم وتنكر )ففثبا اخل ية لدبعض القدوم
عل الرلم من وهود الدمن بينهم؛فالعربة بك رة احملاسن وللبتها .عن عمر بن اخلطاب رضي هللا
عنه  :أن رهال عل عهد رسول هللا صل هللا عليه وسدلم دان امسده عبدد هللا و دان يلقدب محدارا
و ان يض ك رسول هللا صل هللا عليه وسلم و ان رسول هللا صل هللا عليه وسلم قد هلده يف
الشراب)شرب اخلمر( ففا به يوما ففمر به فجلد فقال رهل من القوم اللهدم العنده مدا أ در مدا
ي ت به فقال رسول هللا صل هللا عليده وسدلم ال تلعندوه فدوهللا مدا علمدا أنده حيدب هللا ورسدوله)
لمة(ما) هنا ما نوعها اسم موصول وليسا انفية لكدن املقصدود هبدا اسدم موصدول.يقول الندل
صدل هللا عليده وسدلم( :ال تلعندوه فدوهللا مدا علمدا أنده حيدب هللا ورسدوله )فهدي موصدولة ععد
الد ددذي؛ال تلعند ددوه فد ددإن الد ددذي أعلمد دده مند دده أند دده حيد ددب هللا ورسد ددوله صد ددل هللا عليد دده وسد ددلم؛فهذا
الص ابلرضي هللا تعاىل عنهلملا قدمه وتكررت منه هذه املعصية ولكن هذا اليعإ أنه فاسد
ابلكليددة حبي د هتمددل الصددفات احلميدددة األمددرى الدديت توهددب حمبتدده ومواالتدده فيعددرف للم سددن
إحسانه وللمسيء إساءته إمتاماً للعدل واإلنصاف فال ُيوم أن يغلب هانب النظر إىل املعصية

عل هانب النظر إىل الطاعات وبقية احلسنات والفضائل؛فهذا له حد فاصل بي أهل السنة
واخلوارأ ؛فاخلوارأ يكفرونه ويتربأون من فاعل املعصيةليعدونه قد مرأ من امللةل ويعادونه ما
يعادون الكفار بل رعا يكونون عل أهل اإلسالم أشد منهم عل أهل األواثن ما هاء أيضاً يف

صفتهم(يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األواثن)من شدة احنرافهم عن هذا األصل القو ؛وقال
الن ل صل هللا عليه وسلم ألب هريرة لرضي هللا عنهل يف حق الشيطان الذي علمه آية الكرسي
لت فظ دده م ددن الش دديطان إذا أراد أن ين ددام ق ددال ( :أم ددا إن دده ق ددد ص دددقك وه ددو ددذوب)فانظر إىل
اإلنصاف مع أنه هو الشيطان لكنه ان صادقاً يف هذه اجلوئية فوصفه ابلصدق مع أن األصل
فيه أنه ذاب(ص دقك وهو ذوب)ففثبا الصدق للشيطان الذي هو ديدنه الكدذب فلدم ميندع
ذلددك مددن تقبددل اخلددرب الددذي دل عليدده؛وذ ر احلفددظ ابددن حجددر العسددقالين يف ضددمن فوائددد هددذا
احلدي قال( :وأن احلكمة قد يتلقاها الفاهر فال ينتفع هبا وت مذ عنه فينتفع هبا وأبن الكذاب
قد يصدق) ذلك رسخ السلف الصاحل وأصلوا هذا األصل األصيل فمن ذلك :
قول سعيد بن املسيبلرمحه هللا تعاىلل( :لي من شريف وال عامل وال ذي فضل إال وفيه عيب
ولكدن مددن النددا مددن ال ينبغددي أن تددذ ر عيوبدده؛فمن ددان فضددله أ ددر مددن نقصدده وهددب نقصدده
لفضله)يعإ من ان فضله أ رلاخل الذي فيه أ رلمن الشر الذي فيده فيعفد عدن الدنقص
ألهل للبة اخل فيه؛ ولذلك يقوللعليده الصدالة والسدالمل( :إن مدن املدروءة هدرب نقدص ذوي
اهليئات) أو هاء يف حدي آمرلاحلدي ص يح لكن ما أذ ر لفظهل( :أقيلوا ذوي اهليئات
ع راهتم إال احلدود) ما قال لعليه الصالة والسالمل
؛ (أقيلوا ذوي اهليئات ع راهت م إال احلدود) الشخص الذي يعلم عنه _لالب أحواله_االستقامة
فإذا مل يف مرة أو مرتي _ما مل يكن حداً من حدود هللا_
تغاضوا عنه وانظروا هيئته وال ت امذوه هبا؛ملاذا ألن هذا الغالب عليه اخل (أقيلوا ذوي اهليئات
ع راهتم إال احلدود) يقول ابن املسيب( :لي من شدريف وال عدامل وال ذي فضدل إال وفيده عيدب
ولكدن مددن النددا مددن ال ينبغددي أن تددذ ر عيوبدده؛فمن ددان فضددله أ ددر مددن نقصدده وهددب نقصدده

لفضله)؛وقال( :ظلم ألميك أن تذ ر منه أسوأ ما تعلم وتكتم م ه)هذا من الظلم؛ قال عبد هللا
ابن الوب احلميديلرمحه هللال ان أمحد بدن حنبدل قدد أقدام عنددان عكد ة علد سدفيان بدن عييندة
فقدال يل ذات يدوم( :هاهندا رهدل مدن قدريش لدده بيدان ومعرفدة) فقلدا( :مدن هو )فقدال( :حممددد
إدري الشافعي)و ان أمحد قد هالسه ابلعراق؛فلم يول ب حي اهرتين إليه)لحي حيضر عندهل
(فجلسنا إليه ودارت مسائل فلما قمنا قال يل أمحد بن حنبل ( :يف رأيا )ل يف رأيا يف
اإلمام الشافعي يف أثناء هذه املناظرةل(فجعلا أتتبع ما ان أمطف فيه )لفجعل يذ ر األمطاء
فق ددط ال دديت أمط ددف فيه ددا اإلم ددام الش ددافعي(فجعلا أتتب ددع م ددا ددان أمط ددف في دده و ددان ذل ددك م ددإ
ابلقرشية)يعإ ان ذلك حسداً مدإ لممدام الشدافعيلرمحه هللا تعاىللفقدال يل أمحدد بدن حنبدل
(ففن ا ال ترض أن يكون رهل من قريش يكون له هذه املعرفة وهذا البيان أو حنو هذا القول)
(ففندا ال ترضد أن يكدون رهدل مدن قدريش يكدون لده هدذه املعرفدة وهدذا البيدان متدر مائدة مسدفلة
خيطديء سسداً أو عشدراً؛اترك مدا أمطدف ومدذ مدا أصداب)إذا {تكلدم } يف مائدة مسدفلة ففمطدف يف
سد منهددا{فهددل } ينبغدي للعقددل أن يددرتك الصدواب_ سد وتسددعون مسدفلة_؛ أن تددرتك سد
وتسعون مسفلة ومتسك عسفلة وال يساوي الشافعي عند إال هذه اخلمسة أمطاء؛اترك ما أمطف

ومذ الصواب فإنك يف هذه احلالة أنا الذي تكسدب؛قال شديخ اإلسدالم ابدن تيميدة_رمحده هللا
تعداىل(  _ :وممدا يتعلدق هبدذا البداب أن ي علدم أن الرهدل العظديم يف العلدم والددين مدن الصد ابة
والتابعي ومن بعدهم إىل يوم القيامة أهل البيا ول هم قد حيصل منه نوع من االهتهاد مقروان
ابلظن ونوع من اهلوى اخلفي في صل بسبب ذلك ماال ينبغي إتباعه فيه وإن ان من أولياء هللا
املتقي وم ل هذا إذا وقع يص فتنة لطائفتي طائفة تعظمه فرتيدد تصدويب ذلدك الفعدل وابتاعده
عليه وطائفة تذمه فتجعل ذلدك قادحدا يف واليتده وتقدواه بدل يف بدره و ونده مدن أهدل اجلندة بدل يف
إميانده حدي خترهده عدن اإلميدان و دال هدذين الطدرفي فاسدد واخلدوارأ والدروافض ولد هم مددن ذوي
األهواء دمل عليهم الدامل من هذا ومن س لك طريق االعتدال عظم من يست ق التعظيم وأحبه
ووااله وأعط احلق حقه فيعظم احلدق ويدرحم اخللدق ويعلدم أن الرهدل الواحدد تكدون لده حسدنات

وسيئات في مد ويذم وي اب ويعاقب وحيدب مدن وهده ويدبغض مدن وهده هدذا هدو مدذهب أهدل
السنة واجلماعة ومن وافقهم مالفا للخوارأ واملعتولة ) و يقول اإلمام مش الدين الذهل_رمحه
هللا تعاىل_وهو مش وهو أنف من الذهب_رمحه هللا _يقول اإلمام الذهل( :مث إن الكب من
أئمدة العلدم إذا در صدوابه وعلدم حتريده لل دق واتسدع علمده وظهدر ذ داؤه وعدرف صدالحه وورعده
واتباعه يغفر له مهلل وال نضلله ونطرحه وننس حماسنه؛نعم وال نقت دي به يف بدعته ومطئه ونرهو
له التوبة من ذلك )وقال أيضاً يف ترمجة القفال الشاشي
( :قال أبو احلسن الصفار :مسعا أاب سهل الصعلو ي وسئل عن تفس القفال فقال( :قدسه
من وهه ودنسه من وهه) أي دنسه من ههة نصره لالعتوال (قلا  :قد مر موته والكمال عويو
وإمنا ميدح العامل بك رة ما له من الفضائل فال تدفن احملاسن لورطة ولعله قد رهع عنها وقد يغفر
له يف استفراله الوسع يف طلب احلق و ال حول وال قوة إال ابهلل ) هذا الم اإلمام الذهل؛ يقول
اإلمام ابن القيم _رمحه هللا تعاىل( _:ومن لده علدم ابلشدرع والواقدع يعلدم قطعدا أن الرهدل اجلليدل
الذي له يف اإلسالم قدم صاحل وآاثر حسنة وهو من اإلسالم وأهله عكان قد تكون منه اهلفوة
والولدة هدو فيهدا معدذور بدل ومدفهور الهتهداده فدال ُيدوم أن يتبدع فيهدا وال ُيدوم أن هتددر مكانتده
وإمامته ومنولته من قلوب املسلمي ) وقال اإلمام ابن القيم( :فلو ان ل من أمطف أو للط
ترك مجلة وأهدرت حماسنه لفسدت العلوم والصناعات واحلكم وتعطلا معاملها)فإذا علم هذا؛
واحلقيقة أن اً هداً من الشباب حيتاهون إىل التددبر يف هدذه القاعددة ابلدذات فمجدرد تصديد
األمطف وتتبع الع رات والب عن اهلفوات ل ذلك يكون مع التغافل عن احلسنات فهذا دليل
عل فساد القصد وسوء الطوية وقلة الدين يقول اإلمام الشعل -رمحه هللا( _:لو أصبا تسعاً
وتسعي وأمطدفت واحددة ألمدذوا الواحددة وتر دوا التسدع والتسدعي ) ل سدف نالحدظ هدذا يف
د مدن الشدباب يعدإ يكدون عدامل مدن األئمدة لده فضدل عظديم هدداً يف مدمدة اإلسدالم والسدنة
واجلهاد يف سبيل هللا و ذا؛فمجرد أنه أمطف يف مسفلة أو مسفلتي أو قضااي لكدن الغالدب عليده
اخل واالتباع فتجده يشطب متاماً عل هذا اإلمام ؛يقول الشيخ الفالين صاحب البدعة الفالنية

ويكون أمطف يف هذه املسفلة في يدون عن هذا األصل.أما األصل الساد :فيتعلق عنها أئمة
احلدي يف تقو الرهال  :فتجد هذا العلم املتعلق ابلرهال يسمونه( :علم اجلرح والتعديل )ويعلم
أنه ال يوهد منها بشري عل اإلطالق ميلدك عشدر معشدار هدذا املدنها التدوثيقي الددقيق الدذي
قدمه لنا أئمة احلدي _ رضي هللا عنهم أمجعي _ يقدول اإلمدام أبدو حدامت بدن حبدان يصدف معدامل
هذا املنها ويقول( :لسنا ممن يوهم الرعاع ماال يست له وال ممن حييف ابلقددح يف إنسدان وإن
ان لنا فالفا بل نعط ل شيخ حظه مما ان فيه ونقول يف ل إنسان ما ان يست قه من
العدالة واجلرح) حماور هذا املنها متعددة وتفاصيلها تراهع يف مظاهنا من تب احلدي واملصطلح
لكن هنا إشارة ملس ائل ثال فقط حدي يتبدي لندا مددى عددهلم وإنصدافهم _رمحهدم هللا_املسدفلة
األوىل تقو املبتدعة :فالعلماء ينظرون يف الراوي إىل ههتي :ههة الضبط واإلتقان ابإلضافة إىل
الصدق؛ الصدق والضبط واإلتقان فإذا توفرت هااتن الصفتان اعتمدت روايدة الدراوي حدي واو
عرف بتلبسه ببدعة ل مكفرة ختلف منها السدلف الصداحل و دانوا يقولدون( :لندا صددقه وعليده
بدعته)؛ (لنا صدقه )ألنده عدرف ابلصددق السديما إن دان مارهيداً_مد الً_يعتقدد أنده يكفدر لدو
ذب_وإن ان وهد أيضاً ذب يف اخلوارأ_ لكن هذا يف حق من قبله من أهل البدع أنه ثبا
صدقه؛ يقول (لنا صدقه وعليه بدعته )فلي هذا هتويناً من أهل البدع وأهلها وإمنا تعظيم للعدل
واعرتاف ابحلق ألهله يقول اإلمام الطربي _رمحه هللا(  _:لو ان ل من ادهي عليه مذهب من

املذاهب الردية ثبا عليه ما ادعدي بده وسدقطا عدالتده وبطلدا شدهادته بدذلك للدوم تدرك أ در
حمدثي األمصار ألنه ما منهم إال وقد نسبه قوم إىل ما يرلب بده عنده)جمدرد االهتدام هكدذا هوافداً

لكن ينبغي الت ري والتدقيق يف هذا.يقول احلافظ ابن حجر( :فاملعتمد أن الذي ترد روايته من
أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين ابلضرورة و ذا من اعتقد عكسه ففما من مل يكن

هبدذه الصدفة وانضدم إىل ذلدك ضدبطه ملدا يرويده مدع ورعده وتقدواه فدال مدانع مدن قبولده)فلدذلك ال
نعجب إذا رأينا بعض علماء احلدي وأئمتهم حي البخاري_نفسه _قد يروي عن بعض أهدل
البدع لتوفر هاتي الصفتي :الصدق والضبط فهذا يدل عل عظم العدل الذي اتصف به ه الء

السلف يف تقوميهم للرهال مع شدهتم عل أهل البدع وحساسيتهم يف هذه املسفلة ولذلك شيخ
اإلسالم_نفسه _ يعدرتف بفضدائل املبتدعدة إذا ثبدا احلدق عدنهم وال يدرتدد يف ذلدك يقدول_رمحده
هللا( _:وقد ذهب د مدن مبتدعدة املسدلمي مدن الرافضدة واجلهميدة ولد هم إىل بدالد الكفدار
وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمي مبتدعي وهو م مدن أن يكوندوا
ففسلم عل يديه ملق
فددارا)فددانظر إىل دقددة شدديخ اإلسددالم وشدددة إنصددافه يف هددذا الباب؛جنددد أيض داً يف صددفوف مددن

ينتسبون إىل الدعوة اإلسالمية يقولون عل بعض اجلماعات جماعة التبليغ أهنم ينتشرون يف ل
أقطددار العددامل حددي يف دامددل روسدديا؛يف هنددوب أفريقيددا ؛يف أمريكددا؛يف أوراب يف ددل بددالد العددامل

ينتشرون للدعوة إىل اإلسالم_ عل بعض البدع يتلبسون هبا وهي معروفة_ ويرثدون هلدذا ويقولدون
يددف يعلمددون النددا إسددالماً بدده هددذه البدددع فددفوىل عددن يددرى فهم داً أصددح لمسددالم أن ينشددط
نشاطهم وأن يت رك حر تهم لكن مع الكسل نتفرغ للراثء فقط حلال ه الء الذين يسلمون عل
أيديهم وهذا دالم شديخ اإلسدالم يقدول( :وقدد ذهدب د مدن مبتدعدة املسدلمي مدن الرافضدة

واجلهمية ول هم إىل بالد الكفار ففسلم عل يديه ملق
مبتدعي وهو م من أن يكونوا فارا.

وانتفعوا بذلك وصاروا مسدلمي

و ذلك بعض امللدوك قدد يغدوو لدووا يظلدم فيده املسدلمي والكفدار ويكدون آ دا بدذلك ومدع هدذا
في صدل بده نفدع ملدق د دانوا فدارا فصداروا مسدلمي وذاك دان شدرا ابلنسدبة إىل القدائم
ابلواهب وأما ابلنسبة إىل الكفار فهو م وأ ر املتكلمي يردون ابطال بباطدل وبدعدة ببدعدة
لكن قد يردون ابطل الكفار من املشر ي وأهل الكتاب بباطل املسلمي فيص الكافر مسلما
مبتدعا وامص من ه الء من يرد البدع الظاهرة بدعة الرافضة ببدعة أمف منها وهد بدعدة
أهل السنة )يقول أيضاً شيخ اإلسالم يف نف الباب يقول_رمحه هللا( _:والرافضة فيهم من هو

متعبدد متدورع ماهدد لكدن ليسدوا يف ذلدك م دل لد هم مدن أهدل األهدواء فاملعتولدة أعقدل مدنهم وأعلدم
وأديدن والكدذب والفجدور فديهم أقدل منده يف الرافضدة والويديدة مدن الشديعة مد مدنهم أقدرب إىل

الصدق والعدل والعلم ولي يف أهل األهواء أصددق وال أعبدد مدن اخلدوارأ ومدع هدذا ففهدل السدنة

يستعملون معهم العدل واإلنصاف وال يظلموهنم فإن الظلم حرام مطلقا ما تقدم بل أهل السنة
لكدل طائفدة مدن هد الء مد مدن بعضدهم لدبعض بدل هدم للرافضدة مد وأعددل مدن بعدض الرافضدة
لدبعض وهدذا ممدا يعرتفدون هدم بده ويقولدون أندتم تنصدفوننا مدا ال ينصدف بعضدنا بعضدا وهدذا ألن
األصل الذي اشرت وا فيه أصل فاسد مب علي ههل وظلم وهم مشرت ون يف ظلم سائر املسلمي
فصاروا عنولة قطاع الطريق املشرت ي يف ظلم النا وال ريب أن املسلم العامل العدادل أعددل علديهم
وعلد بعضدهم مدن بعدض)ومدن مجيدل مدا سدطره يدراع احلدافظ الدذهل_رمحده هللا تعداىل_يف تابده سد
أعالم النبالء_هذا من أنف تب الرهدال مدن أنفد هدذه الكتدب وأعظمهدا_يقدول_رمحده هللا _:
( ل ددالة املعتول ددة ول ددالة الش دديعة ول ددالة احلنابل ددة ول ددالة األش دداعرة ول ددالة اجلهمي ددة ول ددالة الكرامي ددة ق ددد
ماهدا هبددم الدددنيا و دروا وفدديهم أذ يدداء وعبداد وعلمدداء_نسددفل هللا العفددو واملغفدرة ألهددل التوحيددد _
ونربأ إىل هللا من اهلوى والبدع وحنب السنة وحندب العدامل علد مدا فيده مدن االتبداع والصدفات احلميددة
وال حندب مددا ابتدددع فيدده بتفويددل سددائغ وإمنددا العدربة بك ددرة احملاسددن).هددذا هددو األصددل األول فيمددا يتعلددق
عنها أهل احلدي يف تقو املبتدعة
أما املسفلة ال انية يف منها أهدل احلددي فهدي :أن اخلطدف اليسد يف هندب الصدواب الك د مغفدور؛
فاحلكم يكون علد لالدب مدروايت الرهدل يعدإ ضدبط الدراوي هدو شدرط أساسدي مدن الشدروط لكدن
هذا اليعإ سالمته من اخلطف متامداً بدل إمندا ينظدر إىل جممدوع مدا يرويده الرهل؛فدإذا دان الغالدب علد

مددا يرويدده السددالمة مددن اخلطددف اعتددرب الدراوي ضددابطاً وقبلددا روايتدده ؛لكددن إذا ددرت األمطدداء و فلفددة
الراوي لغ ه من ال قات رد حدي ه؛يقول سفيان ال دوري_رمحده هللا( _:لدي يكداد يفلدا مدن الغلدط
أح ددد؛إذا ددان الغال ددب عل د الره ددل احلف ددظ فه ددو ح ددافظ وإن لل ددط؛وإذا ددان الغال ددب علي دده الغل ددط
تددرك)و يقددول عبددد الددرمحن بددن مهدددي_رمحدده هللا( _:النددا ثالثددة :رهددل حددافظ مددتقن فهددذا ال
مالف فيه؛وآمر يهم والغالب عل حفظه الص ة فهذا ال يرتك حدي ه؛ وآمدر يهدم والغالدب علد
حدي ده الدوهم فهدذا يدرتك حدي ده )وقدال اإلمدام أمحدد _رمحده هللا( _:مدا رأيدا أحدداً أقدل مطئداً مدن
حيدي بدن سددعيد ولقدد أمطددف يف أحاديد )مث قددال( :ومدن يعدرى مددن اخلطدف والتصد يف )وقدال أبددو

عيس الرتمذي ( :وإمنا تفاضدل أهدل العلدم ابحلفدظ واإلتقدان والت بدا عندد السدماع مدع أنده مل يسدلم
من اخلطف والغلط ب أحد من األئمة مع حفظهم)وقال احلافظ ضياء الددين املقدسدي( :ولدو دان
ل من وهم يف حدي اهتم لكان هذا ال يسلم منه أحد)
أمدا املسددفلة ال ال دة واألمد ة مددن ضدوابط علددم احلدددي يف احلكدم علد الرهددال _فهدي احلقيقددة مهمددة
هداً وقلما يتفطن هلا أيضاً _وهي أن الم األقران يطوى وال يروى

فقددد حيص ددل بددي بع ددض األق دران يع ددإ الن ددا املتقدداربون يف الس ددن؛يف العلددم؛ يف ددذا أو يكون دوا
متعاصرين يف عصر واحد في صل بينهم شيء من اخلالف لسبب من األسباب في دي إىل وقوع

بعضهم ببعض دون عدل أو أتن حي إن الواحد منهم قد يصف ل ه أحياانً أبوصاف يعلم يقيناً
أنه بريء منها لكن حب الذات واالنتصار للنف يلقدي فيده روح الغد ة واالعتدداء ألهدل ذلدك
ان النقاد اجلهابذة من احملدثي يهملون هذا اجلرح بدي األقدران إذا تبدي هلدم أن سدبب صددوره
نواع ددات شخص ددية ب ددي الط ددرفي ؛والعرب ابألدل ددة والرباه ددي ف دداجلرح_ صد د يح اجل ددرح مق دددم علد د
التعديل_ لكن إذا ان اجلرح انشيء عن مصومة مذهبية أو عصبية أو نوع من الت اسد وثبا
ذلك فال يقبل هذا اجلرح؛ وهذا ما ينبغي أن حيك لكنده يطدوى وخيف ؛فهدذه الصدورة ال تقدف
عند احملدثي بل قدد تتعدداه_ يف م دل هدذا العصدر_ إىل العلمداء والددعاة وشدي العداملي يف حقدل
الدعوة اإلسالمية؛وبعض النا يعجب_م الً _ إذا اقتب اإلنسان من تب لبعض الشيوخ بينهم
وبي بعض علماء الدعوة السلفية _م الً _ بعض اخلالف واملسداهالت واحملداورات الشدديدة يف
الكتب والردود واألمذ والرد ملاذا ألهنم ين رفون عن هذا املنها وهو :أن الم األقران يطوى وال

حيك ؛فاملنها القسط أن ينظر إىل اخللفيات اليت تب عليها األحكام ومن مث تدومن عدا يقتضديه
احلال من الت ري واإلنصاف حي ال يتهم أحد عا لي فيه؛فلي ل هرح م ثراً ولي ل اهتام

مقبدوالً  .يقدول اإلمدام أمحدد بدن حنبدل_رمحده هللا(  _:دل رهدل ثبتدا عدالتده مل يقبدل فيده هدرح
أحد{حي} يتبي ذلك عليه أبمر ال حيتمل ل هرحه ) قال اإلمام أبو عمر ابن عبد الدرب_رمحده
هللا تعاىل_ هذا ابب للط فيه

من النا وضلا فيه انبتة هاهلية ال تدري ما عليها يف ذلك

والص يح يف هذا الباب أن من ص ا عدالته وثبتا يف العلم أمانته وابنا ثقته وعنايته ابلعلم
مل يلتفددا فيدده إىل قددول أحددد إال أن قا يف هرحدده ببينددة عادلددة تصددح هبددا هرحتدده عل د طريددق
الشهادات والعمل هبا من املشاهدة واملعاينة لذلك عا يوهب قوله من ههة الفقه والنظر؛وأما من
مل ت با إمامته و ال عرفا عدالته وال ص ا لعدم احلفظ واإلتقان روايته فإنه ينظر فيه إىل ما
اتفق أهل العلم عليه وُيتهد يف قبول ما هاء به عل حسب النظر إليه ).يقول اإلمام الذهل :
( الم األقران بعضهم يف بعض ال يعبف به السيما إذا الح لك أنه لعداوة أو ملدذهب أو حلسدد
وما ينجو منه إال من عصمه هللا وما علما أن عصراً من األعصار سدلم أهلده مدن ذلدك سدوى
األنبياء والصديقي ولو شئا لسردت من ذلك راري ) يعإ م ل ما حصل بي العو بن عبد
السالم وابن الصالح؛م ل ما حصل بي السيوطي والسخاوي وهكذا فيكل عصدر حتصدل م دل
هذه األشياء فإذا تناط ا النسور آفاق يف السماء ما ينبغي للكتا يا أن تتدمل يف م ل هذا
الصراع حنن أنمذ ما يسقط منهم من العلم والفضل؛ننتفع ابخل الذي عند ل أحد منهم؛ه الء
نسور مالنا حنن ندمل{بينهم}:
فكيف حال الغطيط يف الوسط
إذا تالقا الف ول يف جلب
أنمذ اخل الذي عندمها ونطوي ما يكون بينهما من هذه النواعات .يقول السبكي_رمحه هللا _:
( احلذر احلذر من هذا احلسبان بل إن الصواب عندان أن من ثبتا إمامته وعدالته و ر مادحوه
ومو وه وندر هارحوه و انا هناك قرينة دالة عل هرحده مدن تعصدب مدذهل أو لد ه فإنندا ال
نلتفا إىل اجلرح فيه ونعمل فيه ابلعدالدة ولدو فت ندا هدذا البداب وأمدذان يف تقدد اجلدر ح علد
إطالقه ملا سلم لنا أحد من األئمة؛إذ ما من إمام إال وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون )
ويقددول احلددافظ ابددن حجددر العسددقالين(  :واعلددم قددد وقددع مددن مجاعددة الطعددن يف مجاعددة بسددبب
امتالفهم يف العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم االعتداد به إال حبق)أم اً قبل أن نطدوي بسداط
نذ ر أم لة تطبيقية لتقو الرهال فنالحظ يف الم العلماء يف تقو الرهال التدورع
هذا الب
والت ري والعدل واإلنصاف؛جند_م الً_ بعض النقاد من علماء احلدي قد يضعف أابه أو ولده

أو قريبده إذا دان يسدت ق ذلدك وال يدداهن؛فإن املدنها أللد مدن أؤلئدك الرهدال وأبقد

.يقدول

شدعبة( :لدو حابيدا أحدداً حلابيدا هشدام بدن حسدان دان متدإ ومل يكدن حيفدظ ) دان قريبداً لده
وسئل علي بن املديإ عن أبيه فقال( :سلوا ل ي ) ما يريد أن يتكلم يف أبيده فيقدول ( :سدلوا
ل ي ) فعادوا ففطرق فرفع رأسه فقال( :هو الدين ) يعإ هي مس ولية الدين هو الدين؛فكفنه
يوهد حتفدظ مدن أن يوثدق أابه يف الروايدة أو مدن انحيدة حفظده_مد الً_ فدانظر حدي مدع أبيه؛فهدذا

تطبيق لقوله تعداىل ( وندوا قدوامي هلل شدهداء ابلقسدط ولدو علد أنفسدكم أو الوالددين واألقدربي
) فهو يتجرأ من أن يقع يف أبيه ويسدتخدم دل وسديلة ليهدرب مدن هدذا األمدر ويف نفد الوقدا
يقول( :هو الدين ).وأبو داود ان يكذب ابنه ويقول( :ال تقبلوا روايته )وقال عبد هللا بن عمرو
قال يل ميد بن أب أنيسة( :ال تكتب عن أمي فإنه ذاب )وقدال الدذهل( :لدو حابيدا أحدداً
حلابيا أاب عل ملكان علو روايته يف القراءات عنه) ألنه صاحب الرواايت العلية يف القراءات اليت
أمذها عنه اإلمام الذهل _رمحه هللا تعاىل_؛نذ ر_م الً _م االً يف معرض حدي شيخ اإلسالم

عن أب ذر اهلروي_ وهو أحد الرواة املشهورين لص يح البخاري _يقول( :أبو ذر فيه من العلم
والددين واملعرفدة ابحلددي والسدنة وانتصدابه لروايدة البخداري عدن شديومه ال الثدة ولد ذلدك مدن

احملاسن والفضائل ما هو معروف به) مث ذ ر بعض أص ابه ممن فيهم نظر وبعض البدع مث وضح
أيضاً ما هم عليه من اخلطف يف هذه األقوال؛يقول_م الً _ شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اإلمام أب
حممدد بدن حدوم_رمحده هللا_يقدول( :و دذلك أبدو حممدد بدن حدوم فيمدا صدنفه مدن امللدل والن دل إمندا
يسدت مد عوافقدة السدنة واحلددي م دل مدا ذ دره يف مسدائل القددر واإلرهداء وحندو ذلدك خبدالف مدا
انفرد به من قوله يف التفضيل بي الص ابة و دذلك مدا ذ دره يف ابب الصدفات فإنده يسدت مد فيده
عوافقدة أهدل السدنة واحلددي لكونده ي بدا األحاديد الصد ي ة ويعظدم السدلف وأئمدة احلددي
ويقول إنه موافق لممام أمحدد يف مسدفلة القدرآن ول هدا وال ريدب أنده موافدق لده وهلدم يف بعدض ذلدك
لكدن األشدعري وحندوه أعظدم موافقدة لممدام أمحدد بدن حنبدل ومدن قبلده مدن األئمدة يف القدرآن
والصدفات ) وهكدذا يفصدل اإلمدام ابدن تيميدة_حدي ال أطيدل علديكم_يفصدل مدا ي مدذ{عليده_}مدا

لده ومدا عليده _يف حدق اإلمدام الكبد ابدن حدوم_رمحده هللا_مث يقدول يف النهايدة_بعددما يدذ ر بعدض
امل امدذات( _:وإن دان لده مدن اإلميدان والددين والعلدوم الواسدعة الك د ة مدا ال يدفعده إال مكدابر
ويوهدد يف تبده مدن درة اإلطدالع علد األقدوال واملعرفدة ابألحدوال والتعظديم لددعائم اإلسدالم
وجلانب الرسالة ما ال ُيتمع م له لغد ه فاملسدفلة الديت يكدون فيهدا حددي يكدون هانبده فيهدا ظداهر
الرتهيح وله من التمييو بي الص يح والضعيف واملعرفة أبقوال السلف ما ال يكاد يقع م لده لغد ه
مدن الفقهداء) ددذلك انظدر لكدالم الددذهل يف ترمجتده للقاضدي أب بكدر ابددن العدرب مشد اً إىل وقددوع
القاضي ابن العرب يف ابن حوم_رمحه هللا_يقول
( :ومل أنقد ددم علد د القاضد ددي_رمحد دده هللا_)_بعد دددما ذ د ددر ومد دددح القاضد ددي ابد ددن العد ددرب_رمحد دده هللا
تعداىل_يقدول( :ومل أنقدم علد القاضدي_رمحده هللا _إال إقذاعده يف ذم ابدن حدوم واسدتجهاله لده ؛وابدن
حوم أوسدع دائدرة مدن أب بكدر يف العلدوم وأحفدظ بك د وأصداب يف أشدياء وأهداد يف أشدياء وملدق يف
مضايق غ ه من األئمة؛واإلنصاف عويو )أيضاً يقول الدذهل يف ترمجدة ابدن حدوم ( :و دان قدد مهدر

أوالً يف األدب ويف الش ددعر واألمب ددار ويف املنط ددق وأهد دواء الفلس ددفة ف ددفثرت في دده أتثد د اً ليت دده س ددلم م ددن
ذلك؛ولقد وقفا عل أتليف حيدض فيده علد االعتنداء ابملنطدق ويقدمده علد العلدوم فتفملدا لده فإنده
رأ يف علد ددوم اإلسد ددالم متب د ددر يف النقد ددل عد ددد النظد د علد د يد ددب فيد دده وفد ددرط ظاهريد ددة يف الفد ددروع
واألصول وصنف يف ذلك تباً ة)أي يف املذهب الظداهري(وانظدر عليده وبسدط لسدانه وقلمده ومل
يتفدب مع األئمة يف اخلطاب بل فجا العربة وسب وهدع فكدان هدواؤه مدن هدن فعلده حبيد إنده
أعدرض عددن تصددانيفه مجاعددة مددن األئمددة وهجروهدا ونفددروا منهددا وأحرقددا يف وقددا؛واعت هبددا آمددرون

م ددن العلم دداء وفتش ددوها انتق دداداً واس ددتفادة وأم ددذاً وم ام ددذة ورأوا فيه ددا ال دددر ال م ددي ممووه داً يف ال ددرص
ابخلدرم املهدي )يعدإ دفهنم عملدوا عقدد فيده درر يندة وفيده مدرم مهدي (فتدارة يطربدون ومدرة يعجبدون
ومدن تفدرده يهدوأون ويف اجلملدة فالكمددال عويدو و دل ي مدذ مددن قولده ويدرتك إال رسدول هللا_صددل هللا
عيده وسدلم _و دان يدنهض بعلدوم وُييدد النقدد وحيسدن الددنظم والن در؛ وفيده ديدن ومد )هدذا المدده يف
ابدن حدوم (ومقاصدده مجيلدة ومصدنفاته مفيددة وقدد مهدد يف الراسدة ولدوم منولده مكبداً علد العلدم فدال

نغل ددو في دده وال جنف ددو عن دده وق ددد أث د علي دده قبلن ددا الكب ددار)أيض داً اإلم ددام أب ددو إمساعي ددل اهل ددروي ل دده ت دداب

معددروف امسدده(ذم الكددالم)و تدداب يف التصددوف امسدده(منددامل السددائرين)الددذي شددرحه اإلمددام ابددن القدديم
يف مدددارأ السددالكي ؛واإلم ددام اهلددروي ممددن يلق ددب بشدديخ اإلس ددالم لكددن احلددافظ اب ددن القدديم اس ددتدرك
عليدده يف تابدده مسددائل عديدددة وتعقبدده يف ألفددا فتلفددة يقددول اإلمددام ابددن القدديم _يف بعددض املواضددع
الديت مدا اسدتطاع أن يتجداوم عنهدا وهدو يشدرح تداب اإلمدام اهلدروي_يقدول( :يف هدذا اللفدظ قلدق

وسدوء تعبد ُيدربه حسدن حدال صداحبه وصددقه وتعظيمده هلل ورسدوله_)صدل هللا عليده وسدلم (_
ولكدن أب هللا أن يكدون الكمدال إال لده)ولدذلك جتدد الفدرق بدي عبدارات اإلمدام ابدن القديم يف بعدض
الطبعدات لكتداب مددارأ السدالكي وبدي بعدض علمداء الددعوة السدلفية اندا عبدارهتم شدديدة هددداً
يف م د ددل اإلم د ددام اهلروي؛فف د ددي الغال د ددب ميي د ددل الش د ددباب إىل م د ددل ه د ددذه الش د دددة ويتج د دداوبون معه د ددا وال
ينضددبطون هبددذا الددذي نت ددد فيدده اين وهددو العدددل واإلنص دداف؛فتجد سددهل هددداً أن ختددرأ لم ددة
الكفر والشرك؛يوصف رهل أبنه صويف فيظن أن لمة صويف هدذه دائمداً تعدإ اإلحلداد وتعدإ وحددة

الوهددود وتعددإ ددذا و ددذا ؛هددذه لفظددة مشددتبهة ينبغددي أن تفددتش عددن املع د املقصددود مددن اتصددافه بدده
ألهنددا لمددة حتتمددل عدددة معدداين ولبسددط هددذا_طبعداً موضددع آمددر_ال نطيددل اين_يقددول ابددن القدديم يف

بعض األلفا قبل أن ينتقده أيضاً_يقول
( :شيخ اإلسالم حبيبنا ولكن احلق أحب إلينا منه و ان شيخ اإلسالم ابدن تيميدة رمحده هللا يقدول
عملده مد مدن علمده وصددق رمحده هللا فسد ته ابألمدر ابملعدروف والنهدي عدن املنكدر وههداد أهدل
البددع ال يشدق لده فيهدا لبدار ولده املقامدات املشدهورة يف نصدرة هللا ورسدوله وأب هللا أن يكسدو ثدوب

العصمة لغ الصدادق املصددوق الدذي ال ينطدق عدن اهلدوى_)صدل هللا عليده وسدلم (_وقدد أمطدف
يف هدذا البداب لفظدا ومعد )مث أيضداً يف موضدع آمدر يسدتنكر ابدن القديم علد اهلدروي بعدض هدذه

املواضع ويقول( :وال توهب هذه الولدة مدن شديخ اإلسدالم إهددار حماسدنه وإسداءة الظدن بده فم لده
من العلدم واإلمامدة واملعرفدة والتقددم يف طريدق السدلوك احملدل الدذي ال ُيهدل و دل أحدد فمدفموذ مدن
قوله ومرتوك إال املعصوم صلوات هللا وسالمه عليه والكامل من عد مط ه وال سيما يف م ل هدذا

اءدال الضدنك واملعدرتك الصدعب الدذي ملدا فيده أقددام وضدلا فيده أفهدام وافرتقدا ابلسدالكي فيده
الطرقدات وأشدرفوا إال أقلهدم علد أوديدة اهللكدات)مدن هدذه النمداذأ أيضداً نقدد العلمداء{لكتداب
إحياء علوم الدين }وهذا منوذأ واضح وحنتاهه اً هداً؛ نقد العلماء لكتداب إحيداء علدوم الددين

و تدداب قددوت القلددوب ألب طالددب املكي؛ابمتصددار أيضداً يقددول شدديخ اإلسددالم بعددد ددالم طويددل يف
حق اإلحياء( :واألحياء فيده فوائدد د ة لكدن فيده مدواد مذمومدة فإنده فيده مدواد فاسددة مدن دالم
الفالسددفة تتعلددق ابلتوحيددد والنبددوة واملعدداد فددإذاذ ر معددارف الصددوفية ددان عنولددة مددن أمددذ عدددوا
للمسلمي ألبسه ثياب املسلمي وقد أنكر أئمة الدين عل أب حامد هذا ىف تبه وقالوا مرضه
الشفاء)ما مع هذه الكلمة يقولون أبو حامد مرضه الشفاء؛هل يوهد شفاء ميدرض الشدفاء
البن سينا و تاب الشفاء هذا يف الفلسفة فكانوا يقولون أبو حامد ملا قرأ يف تاب الشفاء هذا
أمرضدده هددذا الشددفاء أمرضدده تدداب الشددفاء البددن سددينا؛يقول اإلمددام الذهللرمحدده هللا تعدداىل يف
اإلحياء أيضاً( :وأمدا اإلحيداء ففيده مدن األحاديد الباطلدة مجلدة وفيده مد د لدوال مدا فيده مدن
آداب ورسوم ومهد من طرائف احلكماء ومن ريف الصوفيةلنسفل هللا علماً انفعاًل) ويقول أيضاً:
(الغوايل إمام ب وما من شرط العامل أنه ال خيطيء ) ويقول الذهل

( :ورحم هللا أاب حامد ففين م له يف علومه وفضائله ولكن ال ندعي عصمته من اخلطف والغلط وال
تقلي ددد يف األص ددول)فانظر إىل إم ددام م ددن أئم ددة أه ددل الس ددنة ش دديخ اإل س ددالم اب ددن تيمي ددة واإلم ددام
الذهللرمحه هللالي بتان االضطراب واالحنراف يف منها أب حامد الغوايللرمحه هللال ومل مينعهما
ذلك من تقرير اجلوانب اإلُيابية يف منهجه الفكري إحقاقاً لل ق وإمتاماً للعدل املفمور به شرعاً؛

فإذا فقدان هذه الضوابط اليت ذ رانها تشيع االهتاما ت وتك ر االفرتاءات ويصل احلال عند بعض
النا إىل أن يرموا ابلكتاب مجلة وتفصالً وقد يتطاولون أبلفا السب والتجديع مل لفه أما منها

أهل احلقلأهل السنة واجلماعةل فقد وض ه اإلمام ابن القيملرمحه هللا تعاىلل( :فإن ل طائفة
معها حق وابطل فالواهب موافقتهم فيما قالوه من احلق ورد ما قالوه من الباطل ومن فتح هللا له
هبذه الطريق فقد فتح له من العلدم والددين دل ابب ويسدر عليده فيهمدا األسدباب)فهذا مدا تيسدر

اليوم يف الكالم يف هذا املنها.يقول اإلمام أبو حامد الغوايللرمحه هللال( :اعلم وحتقق أن املناظرة
املوضوعة لقصد الغلبة واإلف دام وإظهدار الفضدل والشدرف والتشددق عندد الندا وقصدد املباهداة
واملماراة واستمالة وهوه النا هي منبع مجيع األمالق املذمومة عند هللا احملمودة عندد عددو هللا
إبلي ونسبتها إىل الفواحش الباطنة من الكرب والعجب واحلسد واملنافسة وتو يدة الدنف وحدب
اجلاه ول ها نسبة شرب اخلمر إىل الفواحش الظاهرة من الوان والقذف والقتل والسرقة
و ما أن الذي م بي الشرب وسائر الفواحش استصدغر الشدرب ففقددم عليده فددعاه ذلدك إىل
ارتكاب بقية الفواحش يف سكره فكذلك من للب عليه حب اإلف ام والغلبة يف املناظرة وطلب
اجلاه واملباهاة دعاه ذلك إىل إضمار اخلبائ لها يف النف وهيا فيه مجيع األمالق املذمومة)
يف نف الوقا ال ننكر أن النقد البناء ضرورة ال ل عنها ألن هذا من متام العدل واإلنصاف
أن حيددق احلددق نصددي ة هلل ورسددوله وللم د مني ؛فددفم اً مددتم بكلمددة لممددام ابددن القيملرمحدده هللا
تعداىلليف بيدان هدذا املدنها ( :عادتندا يف مسد ائل الددين لهدا دقهدا وهلهدا أن نقدول عوهبهدا وال
نضرب بعضها ببعض وال نتعصب لطائفة عل طائفة بل نوافق ل طائفة عل ما معها من احلق
ومالفها فيما معها من مالف احلق ال نست إ من ذلك طائفة وال مقالة ونرهو من هللا أن حنيا
عل ذلك ومندوت عليده ونلقد هللا بده وال قدوة إ ال ابهلل)فهدذا حاصدل مدا تيسدر مدن تلخديص هدذا
الب ( :مدنها أهدل السدنة واجلماعدة يف تقدو الرهدال وم لفداهتم) للشديخ أمدد بدن عبدد الدرمحن
الصيام؛ذ ر أول أسباب النجاة من ذلك :ورع اللسان مث القاعدة ال انية :أمهية التجرد وبيان أن
اهلوى من أسباب الظلم.مث اثل اً:ذ ر قاعدة معرفة احلق يف الرهال.ورابعاً :أن ل بإ آدم مطاء.
ومامسداً :أنده ينبغدي املوامندة بدي السدلبيات واإلُيابيدات  .مث ذ در مدنها أئمدة احلددي يف تقدو
الرهال وانتق منه ثالثة مواضيع :طريقة أهل السنة يف تقو املبتدعة؛مث بيان أن اخلطف اليس يف

هنب الصدواب الك د مغفدور؛مث ق اعددة أن دالم األقدران يطدوى وال يدروى وذ در أم لدة يف تقدو
الرهدال وأم لدة تطبيقيدة يف تقدو الكتددب؛أقول قدويل هدذا واسدتغفر هللا يل ولكم؛سدب انك اللهددم
وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنا استغفرك ,أتوب إليك والسالم عليكم ورمحة هللا وبر اته

{مت الب

واحلمد هلل عل نعمه السابغة ظاهراً وابطناً}

