ِّ
الد َّرةُ العمرية
في
بيان أن جرح المجروحين
ضرورة دينية
ألبي عبد هللا
أبي بكر بن ماهر بن عطية بن جمعة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اعلم -رمحٍت اهلل وإياك -أن اجلرح والتعديل ضرورة دينية يف كل عصر ويف كل جيل؛ ذلك ألن الناس رجبلن عدل ورلرروح وال يترتميم أمرر النراس
يف دينهم ودنياىم إال بإقامة علم اجلرح والتعديل والعمل بو فبل يتم االحًتاز من اجملروح إال دبعرفتو كما ال يتم اعتماد العدل إال دبعرفتو
فالعدل جيب قبول أخباره خببلف اجملروح فإنو ال جيوز قبول أخباره وحاجة الناس إىل معرفرة العردول واجملرروحُت عرم أمرور الردين والردنيا وإذا كران
بيعررا و ررا ً وضلررو ذلررك حاجررة ما ررة
النرراس جترراجون إىل معرفررة العرردول واجملررروحُت مررن أ ررحاا ادلهررن والصررنايع مررن حرردادة وصلررارة وذبررارة ً
فحاجتهم إىل معرفة العدول واجملروحُت من نملة األخبار ومحلة اآلثار ورواة العلم ما ة من باا أول؛ لعظم أمر الدين وفضلو وعلو قدره إذ إن
احلي رراة الةيب ررة يف ال رردنيا واآلخ رررة متوقس ررة عل رري اال تمت رراك ي رراا ال رردين كم ررا أن ادلعيآل ررة الض ررنك يف ال رردنيا والآل ررماوة يف اآلخ رررة متوقس ررة عل رري رررك
اال تمتاك ياا الدين
ولمد دلت األدلة الكثَتة من الكتاا والتنة علي أن أكثر الناس ضالون ورلروحون وأنو كلمرا مرارا الامران واقًتبرت التراعة لهرر الستراد وانتآلرر
وكثر أىلو من الكسار والستمة وأن األمانة مل يف الناس ويمل أىلها ويمل اإلميان يف الناس ويمل أىلرو ويمرل العلرم يف النراس ويمرل أىلرو ويكثرر
اجلهل يف الناس ويكثر أىلو ويكثر الآلر يف الناس ويكثر أىلو حىت إن التاعة ال موم إال علي رار اخللق
وىاه الكثرة من اجملروحُت والملة العدول ادلأمونُت حادية إىل معرفة ىؤال وىؤال وسبييا ىؤال من ىؤال حىت يبٍت الناس أمر دينهم ودنياىم ًبعا
لالك حبيث يمبلون خرب العدول األمنا الثمات يف أمر دينهم ودنياىم ويردون خرب اجملروحُت يف دينهم ودنياىم
وإذا كان اهلل عا وجل قد أمر بالتبُت من نبأ السا ق -أي فا ق -يف قولو – عاىل:-
ِ ٍ
َّ ِ
ِِ
ِ ٍ
ِ
ُت}
صبِ ُحوا َعلَي َما فَر َع ْلتُ ْم نَادم َ
ين َآمنُوا إِن َجا ُك ْم فَا ٌق بِنَبَأ فَرتَبَريَّرنُوا أَن ُصيبُوا قَر ْوماً ِبَ َهالَة فَرتُ ْ
{يَا أَيرُّ َها الا َ
فمرد دل قولررو يف اآليررة برادلسهوم علرري أنررو ال جيرب التبررُت مررن خررب العرردل -أي عرردل -بررل جيرب قبررول خررربه كمرا ىررو كرربلم أىرل العلررم ا ررتدالالً ب يررة
احلجرات وبنا ً علي ذلك جيب قبرول خررب العردل روا كران عادلرا أو عاميًرا إذ ال جيروز التوقرخ يف قبرول خررب العرام العردل؛ ألن يف ىراا التوقرخ
ً
سلالسة لآلية التابمة
وىل جيوز للعام أن جيرح من ا تحق اجلرح عنده أم ال؟
اجلواا ىو أن للعام أن جيرح من ا تحق اجلرح شلن خالخ العلم الضروري الراي يضرةر إليرو كرل مرؤمن عراا أو عرام بربل حبرث وال ا رتنباط وال
نظر يف أدلة إذ إن العام ليس من أىل البحث يف األدلة والنظر فيها واال تنباط منها
فللعام أن جكم علي النصراين -مثبلً -بأنو نصراين كافر وعلي اليهودي بأنو يهودي كافر وعلي قاطع الصربلة بأنرو قراطع ربلة وفا رق وعلري
قاطع الرحم بأنو قاطع رحم وفا ق وعلي ارا اخلمر بأنو ارا مخر وفا ق وعلي آكل الربا بأنو آكل ربا وفا ق وعلي الرافض بأنو رافض
خبيث إىل غَت ذلك من األمور اليت يعلمها العام ويآلًتك يف معرفتها مع العاا خببلف ادلترايل والصرور اخلسيرة الريت جتراج مثلهرا إىل نظرر وحبرث
وا تنباط من األدلة
فمن منع العام من احلكم علي أ حاا مثل لك الصور ادلاكورة دبرا ينا ربها مرن كسرر أو فترق أو بدعرة وح َّررج عليرو يف ذلرك فلريس معرو أثرارة
حتمرا يف العمرل أن يكرون عادلرا برأن مرا
رلما و رنيًا كران ً
من علم دل علي ما ذىب إليو بل إنو سلالخ للنمل والعمرل؛ ألنرو دلرا كران ىراا العرام مت ً
ً
متلما وال نيًا
كان
ً
مناقضا لئل بلم والتنة فليس إ ً
بلما وال نة وليس احب ذلك ً
فكما ال جيوز فتح باا احلكم علي األ خاص للعام علي مصراعيو دبرا يف ذلرك ادلترايل اخلسيرة وادلآلركلة والريت ربتراج إىل حبرث ونظرر وا رتنباط
فبل جيوز إغبلقو أمامو يف ادلتايل الظاىرة اجللية ادلعلومة من الدين بالضرورة لدى العام والعاا فإن قيل:

إن ادلعلوم من الدين بالضرورة خيتلخ باختبلف األزمنة واألمكنة واأل خاص قلنا:

()1

معلومررا مررن الرردين بالضرررورة يرراا االعتبررار مررن االخررتبلف
أجررل وحين ررا يكررون قررد خرررج ىرراا ادلعلرروم مررن الرردين بالضرررورة يف ىرراه احلالررة عررن كونررو ً
()1
ادلاكور فبل إ كال
فرالكبلم ىنررا يف جرواز حكررم ال عررام علرري ادلخررالخ للمعلرروم مررن الرردين بالضرررورة ال علرري مررن خرررج أمررره عررن ذلررك شلررن ال يتررع العررام احلكررم عليررو
()2
باعتبار خسا أمره وإ كالو عليو
وإذا كان جيوز للعام -يف اجلملة -جرح اجملروحُت فإنو جيوز لةلبة العلم -فضبلً عن العلما  -جرح اجملروحُت من باا أوىل
وإذا رؤي للعاا كبلم كثَت بالتجريح يف أناس كثَتين فالعيب ليس يف العاا اجلارح وإظلا العيب يف اجملروحُت ادلعيبُت أما العاا فإنو يموم دبا أوجب
وربايرا ذلم من األخةا واألىوا و يانة للدين من أن يدخل فيو ما ليس منو
نصحا لعباد اهلل
اهلل عليو من ذلك ً
ً
ودلا كانرت النسروس -إال مرا عصرم اهلل -ربرب مرن ميردحها و كرره و رب ي مرن يرامها كران أىرل األىروا جبرون ويرألسون مرن ميردحو،م ولرو بالباطرل
ويكرىون ويب ضون من يامهم ولو باحلق
واحلق أن أىل األىوا يتضررون بكبلم أىل العلم فيهم مع كثرهتم وقلة أىل العلم ولكن دلا كان احلق قويًا والباطل ضعي ًسا كان لكبلم أىل العلم
دى ديد ومدى بعيد حىت إن أىل األىوا ليتكلمون بكبلم أىل العلم فيهم علي بيل ذم أىرل العلرم و آلرويههم والتلبريس علري مترتمعيهم
فإذا يم يسضحون أنستهم ويآلهرون يا وينادون علي أنستهم بلتان احلال أ،م رلروحون بل إ،م بب يف عريخ غَتىم بأىل العلرم وكبلمهرم
فيهم من حيث ال يآلعرون وال جتتبون فتبحان اهلل را ضارة نافعة وأمرىم كما قيل:
وإذا أراد اهلل نشر فضيلة طويت

أتـاح لهـا لسان حسـود

ما كان يُعرف طيب نشر العود
لوال اشتعال النار في جذل الغضا
فمد فع لوا بأنستهم من التآلهَت يا بتبب حكايتهم كبلم أىل العلم ما قد ال يسعلو يم كبلم أىل العلم فإذا أملت ذلرك وجد رو مرن العجايرب
وهلل يف خلمو ون واحلمد هلل الاي كسي التلسيُت وأىل العلم
فاهلل يكس أوليا ه يكسيهم ادلتتهايُت والتاخرين والعايبُت وادلتنمصُت واذلمازين اللمازين كما كسي نبيو  -لي اهلل عليو وعلي آلو و لم -حيث
ِ
ُت}
قال{ :إِنَّا َك َسْيرنَ َ
اك الْ ُم ْتتَر ْه ِاي َ
وإين واهلل كلما مسعت بةعن يف التلسيُت يف مكان أو آخر ا تبآلرت بالك وبآلرت إخواننا بأن ىاا دليل احرًتا ىرؤال الةراعنُت وأن مثرل ىراه
وزورا و ؤكد لنا جهلهم وبعدىم عن طريق العلم وأىلو وأ،م بالك يسصحون عن
الةعون ؤكد برُ ْعد ىؤال الةاعنُت عن التلسية اليت ادعوىا كابًا ً
أنستهم وعن مراىبهم دبرا يايرل اال رتباه والآلرك عنرد مرن عنرده أدا رك أو ا رتباه يف حميمرة ىرؤال فاحلمرد هلل الراي كسانرا بالترنة وآوانرا إليهرا
فكم شلن ال كايف لو وال مؤوي
وما من أذى ينال التلس فيصرب باهلل ويف اهلل إال كان بيل رفعة لو وختخ ومتخ ووضع دلن آذاه
ولمد أخربين خص بعد آخر أعرفهما يريدان أو يسكران يف اخلروج من بلدهتما وال ك يف عظرم فتنرة رؤول بربعي النراس إىل مثرل ىراا وأُخرربت
خصا آخر أعرفو قد افر قبل إىل بلدة متلمة وأنو أخرب أنو ال يعود وال ك يف عظم فتنة ؤول بصاحبها إىل ذلك
أن
ً
والتبب يف ىاا ىو التهاجر والتخا م يف الدين
والاي يتعٍت أن أقولو ىنا وال يتعٍت غَته ىو أن ىناك ما ىو أيتر علي ىؤال من ذلك أال وىو لوك بيل اال رتمامة با براا الكتراا والترنة
بسهم لخ األمة و لوك بيل العلما الكبار والبعد عن لوك بيل أنصاف العلما أو قل أ باه العلما وال علما فهؤال الثبلثة ادلراكورون
ال أعرفهم دبتابعة كبار أىل العلم وال بنصرة إخوا،م التلسيُت التايرين بتَت كبار أىل العلم خصو ً ا يف ىاا الامن الاي كثرت فيو السنت وا تدت
و ساقمرت فإنرو ال سلررج مررن لرك السرنت وأ رباىها وأمثاذلررا إال بالتمترك بالكتراا والتررنة والعري عليهرا وعلري ادلررنهو الترلس بالنواجرا والترَت يف
معلوما بالدين من الضرورة عند عام غَته
معلوما من الدين بالضرورة عند عام ما -مثبلً -قد ال يكون ً
 -1فما كان ً
معلوما من الدين بالضرورة عند عام آخر فكل يتكلم علي حتب ووفق علمو وقدر و عو وقد قال
معلوما من الدين بالضرورة عند عام ما قد ال يكون ً
 -1فما كان ً
خ اللّوُ نرَ ْستاً إِالَّ ُو ْ َع َها} فبل كليخ إال دبا يةا
 عاىل{ :-الَ يُ َكلِّ ُ()2

ركاا أىل العلم الاين يهدون باحلق وبو يعدلون وىم منارات يتتدل علي احلق يم فمرن خرالخ ىرؤال وركرب رأ رو واغرًت بأنراس لبتروا لبراس
كثَتا من الناس بكبلمهم ادلآلحون
ادلنهو التلس و ايوا بايو و ار ذلم ذيوا و يت و هرة يف الناس وادلاىب التلس احلميم منهم برا وفتنوا ً
بالتلبيس واجلهل بةريمتهم الوعظية واحلما ية اليت ال سبت للعلم بصلة واليت ال ي ًت يا إال جاىل أو احب ىوى
أقول :من خالخ أىل العلم واغًت بأمثال ىؤال فبل يلومن إال نستو وعلي نستها براقش ذبرٍت وال ينسرع ىرؤال أو غرَتىم اخلرروج مرن بلردة مرا إىل

ادلرض التوي أال وىو ادلنهو التلس
أخرى مادام علي غَت ادلنهو ْ
قيل:

ومتابعة أكابر أىل العلم ال

المستجير بعمرو عند كربته

وكما قيل:

ار األ نان سها األحبلم وحال ىؤال كمرا

كالمستجير من الرمضاء بالنار
قـرب الشفاء وما إليه وصول

ومن العجائب والعجائب جمة

والماء فوق ظهورها محمــول

كالعيس في البيداء يقتلها الظما

فرواهلل لر ن رررك ادلبةلررون واخلةررا ون برراطلهم وأخةررا ىم الرريت انتمرردىم العلمررا فيهررا و كلمروا فرريهم مررن أجلهررا ال رًتاحوا وأراحروا أ برراعهم فررإ،م قررد
أوقعوىم يف فنت عظيمة يتحملو،ا ويتحملون بعاهتا ويتألون عن ذلك كلو يوم الميامة إن ا اهلل فإن ابوا وأنابوا وأ لحوا وبينوا فإن اهلل غسور
رحيم و واا رحيم
ولكررٍت ال أرى مررا يبآلرررين برجرروا ىررؤال عررن برراطلهم وغرريهم وفتررادىم -إال أن يآلررا رش رريًا -وىرراا ررأن األىروا فإ،ررا تجررارى بأ ررحايا كمررا
ب بصاحبو فأىل األىروا ال يرجعرون عرن أىروايهم غالبًرا واهلل ادلترتعان ونعروذ براهلل مرن األىروا ومرن السرنت مرا لهرر منهرا ومرا بةرن
يتجارى ال َكلَ ُ
من أو افهم والاين ال يعرفون بالر وخ يف العلم وإظلا نعرف عنهم -واهلل -زي ًا
وادلستون من فنت نستو إذ ابع ىؤال السا نُت الاين مر ذكر
كثَتا من الناس فُتنوا يم حيث
كبلما مضبلً وجهبلً و ً
وباطبلً و ً
سردا عن زمرة العلما احملممُت للمنهو التلس -وىم موجودون وهلل احلمدّ -
ولكن ً
كثَتا ويَتألون -إذا نوقآلوا -عن البديل أو البدايل فندذلم علي أىل العلم وعلي كتب وأ رطة أىل العلم ادلعا رين والرحلة إليهم
إ،م مسعوا ذلم ً
إذ ال ياال باا الرحلة إىل أىل العلم لؤلخا عنهم مآلافهة و ؤال أىل العلم خا ة مع يتر وانتآلار و ايل التعلم يف ىاا العصر أقول:

أعاارا واىية وعلبلً عليلة ،اية مةاف أغلبهم فيها ىو التجلرد والثبرات علري مرا ىرم
ال ياال باا ذلك
ً
مستوحا نتكلم معهم ياا ولكنهم ياكرون ً
عليرو مرن الترماا واألخرا عمرن ذكررت لرك ريًا مرن أو رافهم فكيرخ ال يمعرون يف الستنرة إذنمم وىرم و ريوخهم مرا برُت فرا ن ومسترون وإذا كرران
أيضرا -أن الترلسيُت متجلردون يف البمرا
ىؤال يتجلردون يف مرواالة مآلراخيهم والتعصرب ذلرم واحلرث علري األخرا عرنهم والترماا ذلرم فإنرا طلرربىم ً -
علري ادلررنهو التررلس واألخرا عررن أكررابر أىررل العلرم والرراا عررن ادلررنهو الترلس مررا بمر فريهم عررر ينرربي وىررم رعدا يرراا واحلمررد هلل وجتترربون
قدرا
أذى وب وللم واعتدا يمع عليهم ومنهجهم ىو األعلي واأللهر علي كل ادلناىو وأىلو أرفع ً
األجر من اهلل علي ذلك وعلي ربىم علي ً
و أنًا من اير أ حاا ادلناىو األخرى مع أن التلسيُت قلة وخصومهم كثرة والسضل يف ذلك هلل  -بحانو و عاىل-
وإن شلا كنا نرجوه أن يتميا ادلنهو التلس وأىلرو عرن راير ادلنراىو وأ باعهرا وقرد حصرل -وهلل احلمرد -مرن ذلرك الآلر الكثرَت وإننرا لنراداد يمينًرا
وقتًا بعد وقت أن الرد علي أىل األىوا واألخةا بيل عظيم من بل نصرة ادلاىب التلس ونصرة أىلو وكلما مسعنا ِبعاجع خصومو وفراقعهم
أكدنا من ضرر الموم يراا ادلرنهو وخرَت ذلرم العرود إىل مراىب الترلخ وإىل زلبرة أىلرو وخصو ً را أىرل العلرم الرا رخُت فيرو ومرواالهتم إذ ال ينسرع
ادلخالخ مع احلجرة -حجرة الترٍت -رياح وال عويرل وإن علري الترلسيُت أن يؤكردوا علري الررد علري ادلخرالخ حرىت يرادادوا نص ًررا وع ًراا وسبكينًرا وأال
ي ًتوا بكثرة فإن احلق ال يعرف بالكثرة وإظلا يعرف باحلجة والربىان قال  -عاىل:-
ِ ِ
ضيِ
ن}
ضلُّ َ
وك َعن َ بِ ِيل اللّ ِو إِن يرَتَّبِ ُعو َن إِالَّ الظَّ َّن َوإِ ْن ُى ْم إِالَّ َخيُْر ُو َ
{ َوإن ُة ْع أَ ْكثَرَر َمن ِيف األ َْر ِ ُ
ِ
ض فَانظُروا َكيخ َكا َن عاقِبةُ الَّ ِا ِ
ِ
ُت}
وقال{ :قُ ْل َُتوا ِيف ْاأل َْر ِ ُ ْ َ
ين من قَرْب ُل َكا َن أَ ْكثَرُرُىم ُّم ْآل ِرك َ
َ َ
َ
واآليات واألحاديث الدالة علي ع دم االعتبار واالغًتار بالكثرة ادلبةلة كثَتة دلن تبعها فياكترة من اغًت بتلك الكثرة
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ومررن أعجررب مررا يكررون يف دعرروة ىررؤال أ،ررم حررالوا بررُت أ برراعهم وبررُت العلمررا ومررع أن العلمررا يف ىرراا العصررر قلررة ال كرراد ذبررد ذكر ًررا للعلمررا يف
رلالتهم وإن ذكروا فعلري ربيل ذكرر بعري الستراوى ذلرم أو ذكرر رحة حرديث مرن ضرعسو ىراا إن َ رلِموا مرن التلبريس يف النمرل عرنهم والكراا
عليهم وىاه احليلولة بُت العلما وأ باا ىؤال ال يتتةاا المول بأ،ا غَت متعمدة خصو ً ا يف ىاا الامن الاي ا تدت فيو اخلصومة بُت التلسيُت
عموما وعلمايهم خصو ً ا وبُت ىؤال الاين ال يرفعون للعلم وللعلما رأ ً ا وما كون لك احليلولرة إال حلجرب أ براعهم عرن االطربلا علري كترب
ً
وأ رطة أىل العلم الاين يتكلمون يف رؤوس ىؤال فلو كان ىؤال رلسيُت لردلوا علري ىرؤال العلمرا خا رة مرع أن األرض قسرر يف ىراا البراا إال
ردعا و ربهات وأ روالً وقواعرد فا ردة ومؤلسراهتم كثرَتة ومعروفرة وىرم  -وهلل احلمرد -
من ثلة قليلة من أىل العلم أقام اهلل يم الدين وأزاح يرم ب ً
معروفون عند التلسيُت وعند طلبة العلم منهم خا ة
ولو دل ىؤال أ باعهم علي العلما النسي من را اهلل لرو أن يرنسي عرنهم فمثرل ىراا اخلروف مرن اإلحالرة علري العلمرا ال يرورث أ رحابو أمنًرا
وإال فخربين كيخ ال يدل ىؤال علي العلما وعلي الرحلة إليهم؟م
وكيخ ال جثون أ باعهم علي األخا عنهم؟م
أال يدل ىاا الصنيع من احليلولة ادلاكورة واحلجب أل باعهم عن التَت يف ركاا ىؤال العلما علي فتاد يف منهو ىؤال و و خبي ة وطوية؟م
فمن ال نصيحة لعامة الناس أن دذلم علي علمايهم وأن ربثهم علي األخا عنهم فاهلل يمول{ :فَا ْ أَلُواْ أ َْىل ِّ
ن}
الا ْك ِر إِن ُكنتُ ْم الَ َر ْعلَ ُمو َ
َ
والداع النا ح األمُت بإخبلص إظلا يدل غَته علي أخا العلم من أىلو خصو ً ا ادلتايل االعتمادية وادلنهجية اليت ُزبرج ادلخالخ فيها عن دايرة
أىل التنة واجلماعة ومنهجهم إىل دايرة البدعة وحياىا من أو ع األبواا أمرا مرن ا يأبرو بالعلمرا ونصرب نسترو للسصرل يف ادلترايل الريت خرالخ
فيها أىل العلم فمد با باخلتران وا تحق وعيد الكتمان وكان من زمرة ال ا ُت اخلاينُت
رَتا إذ ا يتواضرعوا للعلرم وأىلرو وكرانوا يف الوقرت نسترو رببًا يف حرمران أ براعهم مرن
رَتا كث ً
وأقول -والحق يقال :-إن ىؤال ادلتبروعُت قرد ُحرمروا خ ً
خربت حال الموم عجبت كيخ يتنكبرون عرن ادلرنهو الترلس الواضرح البرُت ويَ َدعونرو إىل رواه مرن ادلنراىو ادلنحرفرة مرع أن احلرق
اخلَت الكثَت وكلما َ
جل وواضح وضوح الآلمس اليت ال زبسي إال علي العميان بل وضوح احلق ولهوره أ د من وضوح ولهور الآلمس يف رابعة النهار
ادلرضية وادلتالك الآلرعية غَت أ،م
إن ىؤال الاين ربةوا أ باعهم يم وحالوا بينهم وبُت العلما لو أ،م كانوا علي وفق األ ول التلسية والمواعد ْ
أمرا كافيًا إلخراجهم من دايرة التلسية؛ ألن ازدرا أىل العلم ليس من منهو الترلخ يف ر وإظلرا ىرو مرن مرنهو لرك
يادرون العلما لكان ىاا ً
اخللوف احلايدة عن ماىب التلخ علي أنو ال يُتصور أن يكون ىناك إنتان لس يف مجيع أ ولو ويف مجيع منهجو مث ىرو يرادري العلمرا ىراا
حايدا عن منهو التلخ وعن منهو النبوة فالعلما ىم ورثة األنبيا
ىوى ً
ما ال يتصور وإظلا الاي يتصور أن ىاا ال يكون إال احب ً
فهؤال اخللوف ال يصلحون أن يكونوا أيمة يمتدى يم يف اخلَت؛ أل،م ليتوا من ورثة األنبيا علي بيل التحميق
كثَتا يف أكثر الناس يف مجيع أبواا العلم والدين كان الراد للباطرل واجملاىرد يف ربيل نمرده ورده داالً علري
ومما ينبغي أن يقال هنا :دلا كان الباطل ً

احلرق يف مجيررع لررك األبرواا فمرثبلً الرراي يرررد علرري ادلآلرركُت ررركهم وعبررادهتم ل ررَت اهلل مررن دعرا ادلررو ي واال ررت اثة يررم وضلرو ذلررك البررد أنررو يرردل
بصنيعو ذاك علي ال توحيد وال ك يف أن الاي يرد علي نساة الصسات ومعةليها وزلرفيها البد أنو يدل بصنيعو ذاك علري إثبرات الصرسات والراي
يرد خةأ يف حكم رع يدل بصنيعو ذاك علي أنو يمول خببلف ىاا احلكم وىكاا
فباا الردود باا عظيم من أبواا العلم حيث إنك عرف الباطل و عرف الرد عليو و عرف احلق معو كل ذلك يف آن واحد
فالراي يرررد علرري ادلخرالسُت يف برراا األلوىيررة ىررو داا إىل وحيرد األلوىيررة والرراي يررد علرري ادلخررالسُت يف برراا وحيرد األمسررا والصررسات ىررو دا ٍا إىل
وحيد األمسا وا لصرسات والراي يررد علري ادلآلرركُت يف براا وحيرد الربوبيرة ىرو داا إىل وحيرد الربوبيرة والراي يررد علري أىرل التحراا ىرو داا إىل
وحدة ادلتلمُت والاي يرد علي أىل التمراىب ب رَت الترنة ىرو داا إىل الترنة والراي يررد علري ادلملردة ىرو داا إىل ا براا الر رول  -رلي اهلل عليرو
وعلي آلو و لم -والاي يرد علي ال بلة واجلساة ىو داا إىل التو ط والمصد والاي يرد علي ادللل ادلخالسة لئل ربلم ىرو داا إىل اإل ربلم والراي
داا إىل الترنة والراي يررد علري اجلهرال ىرو داا إىل العلمرا
يرد علي ادلنافمُت ىو داا إىل اإلخبلص وإ بلم الوجو هلل والاي يرد علري البردا ىرو ٍ
والاي يرد علي الكاابُت ىو داا إىل الصد وىكاا
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فكيخ يرُ َه ِّو ُن ُم َه ِّون إذن من أمر الردود وى كما رى زبدم اإل بلم كلو؟م
أال يدل هتوين ىاا ادلهون من أمر الردود علي فرط جهلو واضلرافو عن العلم وأىلو؟م
أما أن يقال :إن الردود أو كثرة الردود مت الملب

فيقال جوابًا على ذلك :إن الردود علي ادلبةلُت كثَتة يف كتاا اهلل ويف نة ر ول اهلل  -لي اهلل عليو وعلي آلو و لم -ولدى علما األمة خلَ ًسا
بعد لخ
فهاه الدعوى عود علي الكتاا والتنة وماىب التلخ وأ باعو بالام وعلي ىاا ادلنهو بأنو مرنهو يمتر الملرب وأن ا باعرو قتراة الملروا وال
خيسي بةبلن ىاا وما فيو من الستاد العريي
َّ ِ
ِِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
وا}
ين َآمنُواْ َوَةْ َم ُّن قُرلُوبرُ ُهم با ْك ِر اللّو أَالَ با ْك ِر اللّو َةْ َم ُّن الْ ُملُ ُ
فاهلل -عا وجل -قد قال يف كتابوَ { :ويرَ ْهدي إلَْيو َم ْن أَنَ َ
اا * الا َ
والمرآن ذكر كما قال اهلل{ :إِنَّا َْضلن نرََّالْنَا ِّ
ن}
الا ْكَر َوإِنَّا لَوُ َحلَافِظُو َ
ُ
إذن فالمرآن مةم ن للملوا وشلا يؤكد ذلك قولو  -عاىل:-
ِ
ِ
ِ
يث كِتاباً ُّمتآل ِاياً َّمث ِاين َر ْمآلعُِّر ِمْنو جلُ َّ ِ
{اللَّو نرََّاَل أَحتن ْ ِ ِ
رك ُى َردى اللَّ ِرو يرَ ْه ِردي
ود ُى ْم َوقُرلُوبرُ ُه ْم إِ َىل ذ ْك ِر اللَّ ِو َذل َ
ُت ُجلُ ُ
احلَد َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ
ين َخيْ َآل ْو َن َربرَّ ُه ْم ُمثَّ َل ُ
ُ
ود الا َ
ْ ََ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
ضلل اللَّوُ فَما لَوُ م ْن َىاد}
َ
بو َم ْن يَ َآلا ُ َوَمن يُ ْ ْ
فأىل الاكر ىم أىل العلم وأىل العلم ىم أىل الاكر وىم أوىل الناس باإلميان وىم أوىل الناس خبآلية اهلل قال  -عاىل:-
{إ َِِّظلَا َخيْآلي اللَّو ِمن ِعب ِ
ادهِ الْ ُعلَما }
َ َ ْ َ
َ
فأىل العلم ليتوا قتاة الملوا بل و سهم علي خبلف ذلك
ومعلوم أن أىل العلم ىم الاين يردون علي ادلخالخ؛ ألن الرد فرا عن العلم بادلردود بو وادلردود عليو
وا ال يكون العلما من أبعد الناس عن قتوة الملب؟م
وأعلم الناس بربو وىو ر ول اهلل  -لي اهلل عليو وعلي آلو و لم -قد و سو ربو بمولو:
ِ
ِِ
ٍ
ظ الْ َم ْل ِ
ك}
ب الَن َس ُّ
نت فَظّاً َغلِي َ
ضواْ ِم ْن َح ْول َ
نت َذلُ ْم َولَ ْو ُك َ
{فَبِ َما َر ْمحَة ِّم َن اللّو ل َ
أما قتوة الملوا فإنك ذبدىا ىنالك عند الكسار وعند أ حاا ادلعا واألىوا قال  -عاىل -سلاطبًا بٍت إ راييل:
ِ
ِ
احلِجارةِ أَو أَ َ ُّد قَتوًة وإِ َّن ِمن ِْ
ت قُرلُوب ُكم ِّمن بر ْع ِد َذلِ َ ِ
َّق فَريَ ْخ ُرر ُج ِمْنروُ الْ َمرا َوإِ َّن
احل َج َارةِ لَ َما يرَتَر َس َّجُر مْنوُ األَنْر َه ُار َوإِ َّن مْنر َها لَ َمرا يَ َّآلرم ُ
ك فَه َ َك ْ َ َ ْ
َ
{ ُمثَّ قَ َت ْ ُ
َْ َ َ
ن}
ِمْنر َها لَ َما يرَ ْهبِ ُ
ط ِم ْن َخ ْآليَ ِة اللّ ِو َوَما اللّوُ بِ َافِ ٍل َع َّما َر ْع َملُو َ
ِ
ِ
ض َبل ٍل ُمبِ ٍ
ُت}
وقال  -عاىل{ :-أَفَ َمن َ َر َح اللَّوُ َ ْد َرهُ ل ِْئل ْ َبلِم فَر ُه َو َعلَي نُوٍر ِّمن َّربِِّو فَر َويْ ٌل لِّْل َما ِ يَ ِة قُرلُوبرُ ُهم ِّمن ذ ْك ِر اللَّ ِو أ ُْولَِ َ
ك ِيف َ
ودلا كان أىل ادلعا من أبعد الناس عن ذكر اهلل كان عندىم من قتوة الملوا بمدر بعدىم عن ذكر اهلل وكاا أىل األىوا فإ،م قتاة الملوا
ٍ
وممس لو وكما أن ادلعصية شلرضة للملب وممترية لرو فكرالك األىروا ممترية للملرب قرال
بمدر ا باعهم أىوا ىم فكما أن الكسر شلرض للملب
عاىل:
{فِإن َّا يتت ِجيبوا لَك فاعلَم أََّظلَا يرتَّبِعون أَىوا ىم ومن أ ِ
ِ
ِ
ِِ
ُت}
َ ْ َ َْ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ
َض ُّل شلَّ ِن ا رَّبَ َع َى َواهُ بِ َ َِْت ُى ًدى ِّم َن اللَّو إِ َّن اللَّوَ َال يرَ ْهدي الْ َم ْوَم الظَّالم َ
فالضررال ادلتبررع ذلرواه البررد أ ن يكررون قا ر الملررب وأن يكررون قلبررو خبرربلف قلررب ادلهترردي ادلتبررع للتررنة والرراد علرري ادلخررالخ موافررق للكترراا والتررنة
وىدي التلخ الصاحل فكيخ يكون قا الملب؟م
وإذا غلب علي خص الرد علي ادلخالخ أو زبصص يف ذلك لِتَر َع ُُت ووجوا ذلك عليو فمد مررا إىل اهلل دبرا افًتضرو اهلل عليرو ومرا مررا أحرد
إىل اهلل بآل أحب إليو شلا افًتضو عليو فلما كان رد ىاا الراد زلبوبًا هلل فبل ك أنو يورث ادلؤمن إميانًا يف قلبو ويايده إميانًا فو إميان ال قتوة
خَتا وقوة يف الدين واإلميان
إذ إن الةاعة ورث احبها ً
جامعا لئلخبلص هلل واال باا لر ول اهلل  -لي اهلل عليو وعلي آلو و رلم -غرَت ُم َس ِّروت
فإذا كان الناقد والراد علي ادلخالخ
متتميما علي را اهلل ً
ً
سللصا يف رده وا يكن ممتةًا عادالً يف رده أو ُم ْسرطًا غاليًا
ما ىو أوجب من ذلك عليو فإنو ال يتصور قتوة قلبو يف لك احلال أما من ا يكن ً
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أو جافيًا يف غَت موضع اجلسا فإنو يكون لادلا أو باغيًرا أو معترديًا ويكرون فيرو مرن ا براا اذلروى مرا فيرو ومثرل ىراا يورثرو الررد مرن قتروة الملرب مرا
ً
يورثو ويكون ذلك بمدر ما عنده مرن ا براا اذلروى ورلانبرة المترط ولريس مرن الزم العردل والمترط الثنرا علري ادلخرالخ ادلرردود عليرو وذكرر فضرايلو
ومناقبو وم ثره إال أن يتتوجب ادلمام ذكر ذلك
والناس رجبلن رادٌّ ومردود عليو فمن كان ر ًادا حبق فهو قوي اإلميان قوي الملب وىاا أن الررادين مرن أىرل الترنة علري ادلخرالخ ومرن كران ر ًادا
بباطل فهو قا الملب وىاا ان الرادين من أىل األىوا علي أىل التنة
فأىل التنة يف ردودىم غاظلون وأىل البدعة يف ردودىم غارمون
فمن قال :إن الرد أو كثرة الرد ورث قتوة الملب

ومتبعا ذلواه وكان قا
قلنا :إن كان قايل ذلك نيًا دلبتدا كان زل ًما ومصيبًا وإن كان قايل ذلك ً
مبتدعا لتٍت كان مبةبلً وسلةًا ً
فليسر بُت قايل ىاه العبارة
خَتا وأىرل البدعرة مبةلرون
فأىل التنة زلمون يف عمايدىم ومنهجهم وردودىم وإن اخلَت ال يأيت إال خبَت وجاا اإلحتان إحتان فاخلَت يورث ً
يف عمايدىم ومنهجهم وردودىم والآلر يورث ًرا
()1
فأىل التنة أقويا الملوا وأىل البدعة قتاة الملوا علي أين ا امسع لسيًا معروفًا بالتلسية يمول ىاه العبارة
وقايل ىاه العبارة إن كان منتتبًا يف األ ل إىل ماىب التلخ فلعلو جرا لك المتوة يف نستو بتبب رد أو ردود لو علي غَته وىاا ال يمتض
الملب

عموما وال يؤخا من ذلك قاعدة عامرة مةلمرة مةرردة وإنمـا يقـال :إن
فتاد منهو الرد علي ادلخالخ وال يتتلام قتوة قلب الراد علي ادلخالخ ً
العيب يف ىاه احلالة إظلا يكون يف الراد نستو كأن يكون ذباوز احلد يف رده أو قصر وفرط يف ذلك فتوغ ذلك خلصمو الرد عليو فوجد الراد ح ًما
يف كبلم خصمو فأراد ىو بدوره أن ي لق ىاا التبيل وىاا الباا برمتو علي نستو( )2أو يكون لو واجب عما ىو أوجب فأحس بعاقبة ذلك يف
قلبررو -إذ جيررب مرردو األوجررب فاألوجررب -أو يكررون قررد رد علرري ادلخررالخ يف وقررت كرران حمررو أن يررؤخر أو يمرردم رده عنررو أو يكررون قررد رد علرري
خص مع أنو غَت متأىل للرد عليو وإن كران مترأىبلً للررد علري آخرر أو يكرون قرد رد عرن الترنة حبميرة وجهرل أو ربق غرَته مرن العلمرا الراين ال
َّ ِ
ل َ ٍ قَ ْدراً}
جيوز لو االفتيات عليهم والتمدم بُت أيديهم إىل غَت ذلك وقد قال عاىل{ :قَ ْد َج َع َل اللوُ ل ُك ِّ ْ
فهرراه اآليررة قاعرردة عامررة مةررردة يف كررل ر وال ررك أن مثررل ىرراا يمررع يف قلبررو مررن المترروة مررا يمررع بمرردر سلالستررو وإن كران يف األ ررل ررلسيًا أو
منتترربًا إىل مرراىب التررلخ فرررحم اهلل رجربلً عرررف قرردر نستررو إىل غررَت ذلررك مررن االحتمرراالت الرريت عررود إىل عيررب الرراد نستررو ال عيررب الررردود أو
كثرهتا من حيث ى
فمثل ىاا جيب أن ينظر يف نستو ويمومها ويصلحها ويؤديا بالعلم ويضع األمور يف مواضعها ويمدرىا قدرىا فمد يكون لديو مندوحة عن الرد إذ
قام بو -مثبلً -من ىو أعلم بو منو

مبتدعا احب ىوى فيقال له:
أما إن كان قايل ذلك ً
بدعتك ورث الملب قتوة وردك علي أىل التنة بالباطل يايد ذلك اإلرث فه للمات بعضها فو بعي وكون ردودك ورثتك قتوة فمرا ىرو
إال عاقبة بدع تك الوخيمة وجاا التي ة التي ة بعدىا وكرون ردك ورثرك قتروة يف الملرب ال يلرام منرو أن رورث ردود أىرل الترنة علري أىرل الباطرل
والبدعة قتوة قلب أىل التنة
من قتوة الملب بتبب ٍ
سلالسة ما وقع فيها تعلق برده ىو أو بتو فهمو لردود أىل
وإذا كان التلس أو ادلنتتب إىل ماىب التلخ يصيبو ٌ
جامعا لآلر فو ٍر وىوى فو ىوى وبدعة فو بدعة وللمة فو للمة
العلم يف بعي ادلواضع مثبلً فما الظن دبن كان ً
من المتوة يف قلبو أو دبعٌت آخر مرا يعرًتي قلبرو ويةررأ عليرو
وال يؤخا من كبلم عما قد يصيب التلس أو ادلنتتب إىل ماىب التلخ من
من ادلرض أقول :ال يؤخا من ذلك طعن يف التلسيُت وال يف ادلنهو التلس حبال من األحوال إظلا الاي جيب أن يعلم ىو أننا ال ندع
من
 -1أي عبارة :الردود أو كثرة الردود مت الملب
 -2أي بيل الرد علي ادلخالخ
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رردا مررن أي ىرروى فهررم متسرراو ون يف درجررات اإلميرران والبعررد عررن اذلرروى واالحرًتاز مررن ادلعا ر فمررد يمررع
رردا فر ً
العصررمة ألفرراد التررلسيُت أو ربيررتهم فر ً
من اذلوى
بعضهم يف
من ىاه ادلبادرة بالتوبة النصوح ومن ا مي اهلل ما ا تةاا فإنو ال يكلَخ فو ذلك وادلةلوا ىو أن يتعي
والواجب علي من وقع منهم يف
التلس يف كميل نستو بسعل ادلأمورات واجتناا ادلنهيات علي قدر اال تةاعة
ثــم يقــال بعــد :إن الآلرردة وا ل لظررة مررن التررٍت علرري أىررل الكسررر والنسررا والبدعررة زلمررود وإن اللررُت والرمحررة زلمررودة منررو يف حررق ادلررؤمنُت الصررادقُت

والتلسيُت قال  -عاىل:-
ِ
ِ
ِِ
ٍ
ظ الْ َم ْل ِ
َم ِر}
ب الَن َس ُّ
نت فَظّاً َغلِي َ
ضواْ ِم ْن َح ْول َ
ك فَ ْ
اع ُ
نت َذلُ ْم َولَ ْو ُك َ
{فَبِ َما َر ْمحَة ِّم َن اللّو ل َ
خ َعْنر ُه ْم َوا ْ تَر ْس ْر َذلُ ْم َو َ ا ِوْرُى ْم ِيف األ ْ
وقالُّ { :زل َّم ٌد َّر ُ ِ َّ ِ
محَا برَْيرنَر ُهم}
ين َم َعوُ أَ ِ دَّا َعلَي الْ ُكسَّا ِر ُر َ
َ ُ
ْ
ول اللَّو َوالا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت َوا ْغلُ ْظ َعلَْي ِه ْم َوَمأْ َو ُاى ْم َج َهن ِ
صَت}
وقال{ :يَا أَيرُّ َها النِ ُّ
َّار َوالْ ُمنَافم َ
َِّب َجاىد الْ ُكس َ
س الْ َم ُ
ُ
َّم َوبْ َ
وقال{ :فَ َبل ُ ِة ِع الْ َكافِ ِرين وج ِ
كبَِتاً}
اى ْد ُىم بِِو ِج َهاداً َ
َ ََ

فإن كان قايل ذلك احب ىوى وكان قا ًدا إ كات أىل التنة عن الردود علي أىل األىوا وإجلامهم و كميم أفواىهم عن رد الباطل فنقول
له :إن أىل التنة يردون الباطل علي احبو كاينًا من كان وا رد أىل األىوا علي أىل التنة أم ال فليبآلر أىل األىروا بسضريحة أىرل الترنة

ذلم وىتك أ تارىم وليعلموا أن أىل التنة ينآلدون حة قلويم وقوهتا يف ردىم علري ادلبةرل باطلرو وخيآلرون مرن ضرعخ قلرويم ووىنهرا ومرضرها
إن ا يسعلوا ذلك
وإذا كرران أىررل األىروا الرراين ىررم قترراة الملرروا يةعنررون يف أىررل التررنة أفرربل يكررون أىررل التررنة الرراين ىررم ررحاح الملرروا و ررليموا الملرروا أوىل
بالةعن يف أىل األىوا ؟
بلي واهلل
إذا علمت ما مدم فاعلم أن أىل العلم الاين يردون الباطل باحلق أ ح الناس وأ لمهم وأقواىم قلوبًا وأن أىل الباطل أقتي الناس قلوبًا
فأىررل التررنة يررابون الباطررل عررن ديررن اهلل ويرراودون كررل غريررب ودخيررل عررن حياضررو وكمررا أ،ررم يرردافعون عررن ديررن اهلل فررإن اهلل جسظهررم ويعيررنهم
وينصرىم ويؤيدىم ويدافع عنهم وياا عنهم واجلاا من جنس العمل وىاا يمتض حة قلرويم و ربلمتها مرن الستراد وادلررض والعلرة والمتروة
خببلف أىل الباطل الرادين علي أىل احلق بالباطل فآلأ،م خببلف أىل احلق يف ذلك كلو
فتبين بما سبق أن قول القائل:

سلالخ للكتاا والتنة يف رد الباطل والرد علي ادلبةلُت

إن الردود أو كثرهتا مت الملب قول باطل ياا اإلطبل
وكيخ صح ىاه الدعوى؟م وقد قال اهلل -عا وجل:-
ِ
ِ
{وما أَنالْنَا علَي َ ِ
ن}
اختَرلَ ُسواْ فِ ِيو َوُى ًدى َوَر ْمحَةً لِّ َم ْوٍم يرُ ْؤِمنُو َ
ُت َذلُ ُم الَّاي ْ
اا إِالَّ لتُبَر ِّ َ
ََ َ َ ْ
ك الْكتَ َ
فالكتاا الاي أنالو اهلل لبيان ما اختلخ فيو جعلو اهلل ىدى ورمحة للمؤمنُت خببلف غَت ادلؤمنُت فهم زلرومون من ذلك كلو قال  -عاىل{ :-يَا
ِ
ِِ
ك فَر ْليَر ْسَر ُحرواْ ُىر َرو َخْي رٌرر ِّشلرَّرا
راس قَر ْد َجررا ْ ُكم َّم ْو ِعظَرةٌ ِّمررن َّربِّ ُكر ْرم َو ِ ر َسا لِّ َمررا ِيف ُّ
ُت * قُر ْرل بَِس ْ
ضر ِرل اللّر ِرو َوبَِر ْمحَتِر ِرو فَبِر َال َ
الصر ُردوِر َوُىر ًردى َوَر ْمحَرةٌ لِّْل ُمر ْرؤمن َ
أَيرُّ َهررا النَّر ُ
ن}
َْجي َم ُعو َ
َّ ِ
ِِ
ِ
ين َال يرُ ْؤِمنُرو َن ِيف آ َذاْ ِِ،رم َوقْر ٌرر َوُى َرو
وقالَ { :ولَ ْو َج َع ْلنَاهُ قُر ْرآناً أ َْع َج ِميّاً لََّمالُوا لَ ْوَال فُ ِّ
ت آيَا ُوُ أَأ َْع َج ِم ٌّ َو َع َررِ ٌّ
صلَ ْ
ين َآمنُروا ُى ًردى َو ر َسا َوالرا َ
ش قُ ْرل ُى َرو للَّرا َ
ان بعِ ٍ
ِ
ٍ
يد}
َعلَْي ِه ْم َع ًمي أ ُْولَِ َ
ك يرُنَا َد ْو َن من َّم َك َ
ِ
آن ما ىو ِ َسا ور ْمحةٌ لِّْلم ْؤِمنُِت والَ ي ِا ُ ِ ِ
ِ
ختاراً}
يد الظَّالم َ
ََ َ ُ َ َ َ
وقالَ { :ونرُنَرِّاُل م َن الْ ُم ْر َ ُ َ
ُت إَالَّ َ َ
وقال{ :إِ َّن ىر َاا الْ ُمرآ َن يِه ِدي لِلَِّيت ِى أَقْروم ويربآلِّر الْمؤِمنُِت الَّ ِاين يرعملُو َن َّ ِ
احل ِ
َن الَّ ِاين الَ يرؤِمنُو َن بِ ِ
ات أ َّ
اآلخَرةِ أ َْعتَ ْدنَا َذلُ ْم
َجراً َكبَِتاً * وأ َّ َ ُ ْ
ْ ْ
َ
َن َذلُ ْم أ ْ
الص َ
َ َ ُ َ َُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ
ع َااباً أَلِيماً}
َ

()7

راحل ِّق لِريح ُكم بررُت النَّ ِ ِ
ِ
وقال  -عاىلَ { :-كا َن النَّاس أ َُّمرةً و ِ
ِِ
اختَرلَ ُسرواْ فِي ِرو َوَمرا
اح َرد ًة فَربَر َع َ
يمرا ْ
راا بِ َْ َ ْ َ َ ْ َ
رث اللّروُ النَّبِيِّ َ
ين َوأَن َراَل َم َع ُه ُرم الْكتَ َ
راس ف َ
ين َوُمنرار َ
رُت ُمبَآلِّر ِر َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اخترلَ ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
احلَ ِّق بإ ْذنو َواللّوُ يرَ ْهدي َمن يَ َآلا ُ إ َىل
اختَرلَ ُسواْ فيو م َن ْ
ين َآمنُواْ ل َما ْ
َْ َ
ين أُوُوهُ من برَ ْعد َما َجا ْر ُه ُم الْبَريِّرنَ ُ
ات برَ ْياً برَْيرنَر ُه ْم فَر َه َدى اللّوُ الا َ
خ فيو إالَّ الا َ
ِ
ِ ٍ
ٍ
اط ُّمتتَميم}
َر ْ
إىل غَت ذلك من اآليات اليت دل علي أن بيان ادلختلخ فيو والرد علي ادلخالخ ضرورة دينية يهدي يا اهلل ادلؤمنُت والةايعُت ويضل يا الكافرين
كسرا وادلبتدعُت ضبلالً
والعا ُت وادلبتدعُت وادلعاندين ويايد يا ادلؤمنُت إميانًا ويايد الكافرين ً
وال ك يف أن اكية العدول يدخل يف باا مواالة ادلؤمنُت وزلبتهم يف اهلل وموادهتم كما أن جرح اجملروحُت يدخل يف براا معراداة ىرؤال اجملرروحُت
وب ضهم يف اهلل وال ك يف دخول باا الوال والربا يف وحيد اهلل واإلميان بو قال عاىل:
ِ
ِ
{َال َِذب ُد قَر ْوماً يرُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِو َوالْيَر ْوِم ْاآل ِخ ِر يرُو ُّادو َن َم ْن َح َّ َّ
رب ِيف قُرلُرويِِ ُم
رَتَر ُه ْم أ ُْولَِ َ
رك َكتَ َ
اد اللوَ َوَر ُ ولَوُ َولَ ْو َكانُوا آبَا ُى ْم أ َْو أَبْرنَا ُى ْم أ َْو إ ْخ َوانرَ ُه ْم أ َْو َعآل َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ا اللَّرو ُى ُرم
اإلميَا َن َوأَيَّ َد ُىم بُِر ٍ
ضوا َعْنوُ أ ُْولَ َ
ين ف َيها َرض َ اللَّوُ َعْنر ُه ْم َوَر ُ
ا اللَّو أََال إ َّن ح ْرا َ
ك ح ْا ُ
وح ِّمْنوُ َويُ ْدخلُ ُه ْم َجنَّات َْذب ِري من َْربت َها ْاألَنْر َه ُار َخالد َ
ن}
الْ ُم ْسلِ ُحو َ
وإذا ثبت أن أىل األىوا قتاة الملوا -وكل حبتبو -فإنو جيب علي ادلتلم احلار من ىرؤال فرإن مرن ال َم َررف التلرخ وإذا كران رعراة اإلبرل فريهم
من قتوة الملب وغلظتو ما فيو خببلف رعاة ال نم الاين فيهم التكينة والوقار فما الظن دبن جاور و حب قتراة الملروا مرن برٍت جنترو؟م ومرن
جالس جانس والةباا َّراقة ونمالة
أيمال بعد ىاا :إن الردود أو كثرة الردود مت الملب؟م
نعوذ باهلل من ر ىاه ادلمالة
والصواب أن يقال :إن الردود بضوابةها نج احبها من قتوة الملب و ايد اإلميان فيو
تليما
ىاا ورد ىاه الآلبهة جتمل بتةًا أكثر من ذلك و لي اهلل علي زلمد وعلي آلو و لم ً

تن تسىيده في ليلت الثالثاء الوىافق السادس عشر هن شهر
هللا الوحرم لسنت ثالثين وأربعوائت وألف هن الهجرة النبىيت
وكتب

أبى بكر بن هاهر بن عطيت بن جوعت
أبى عبد هللا

 -1مت التعديل يف يوم اخلميس ادلوافق التادس عآلر من هر رمضان لتنة إحدى وثبلثُت وأربعماية وألخ من اذلجرة النبوية -علي احبها الصبلة والتبلم-
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