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 2 بماذا يُعرف دين الرجل؟

 بسؿ اهلل اـرمحـ اـرحقؿ

 وصحبه أمجعني. احلؿد هلل رب العادني، وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد، وظذ آله

 أما بعد:

فال خيػى ظذ الـاطِر ما متوج به إيام والؾقايل من اختالف ادؼآت وادذاهب، واكتشاِر البدِع 

 حاِل الؽثر مـفم لغؾبة اجلفل، وُبعِد الـَّاِس ظن رياِض العؾِم الذي به دمؾو 
ِ
وإهواء، وخػاء

دوافع إىل حتري ادرء ذم أخذه لؾعؾم، وأن ٓ البصائر، وتستـُر إكظاِر، فؽان هذا من أقوى ال

 "صحقحه"يلخذ إٓ ظؿن ُظرف بالعؾم والسـة، والدياكة وإماكة، وقد روى مسؾم ذم مؼدمة 

مل يؽقكقا يسلـقن طـ اإلسـاد ، ؽؾام وؾعت اـػتـة ؾاـقا سّؿقا ــا »ظن حمؿد بن شرين أكه قال: 

إن »وقال:  «ويـظر اغ أهؾ اـبدع ؽال يمخذ طـفؿ رجاـؽؿ ، ؽقـظر اغ أهؾ اـسـة ؽقمخذ طـفؿ ،

 «.هذا اـعؾؿ ديـ ؽاكظروا طّؿـ تلخذون ديـؽؿ

فقجب ظذ ادسؾم احلريص ظذ شالمة ديـه أن يبالغه ذم وقايته ورظايته، وٓ جيعؾه ظرضة 

 لعبث العابثني من أدظقاء العؾم.

 وُيعرف ديـ اـرجؾ بثالثة أمقر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 3 بماذا يُعرف دين الرجل؟

 إمر إول:

 فِ وأحقاـِ  فِ ػظ مـ أؾقاـِ ، وما ُيْ فِ وطؿؾِ  فِ يظفر مـ ديـِ  ما

ـْ ﴿وهذا أصل ظامد احلؽم ظذ الـاس، وٓ يـظر ذم غره بعده، واهلل تعاىل يؼول:  ـُقا دَِ َٓ َتُؼق َو

ْكَقا َقاِة اـدُّ ـَْسَت ُمْمِمـًا َتْبَتُغقَن َطَرَض اْْلَ اَلَم  ـَْقُؽُؿ اـسَّ ـَْؼك إِ ـَ ﴿ويؼول: ( 94)الـساء:  ﴾َأ َـِّذي ا ا َ َيا َأُّيُّ

ـٍَة َؽُتْصبُِحقا َطَذ َما َؽَعْؾُتْؿ كَ   ﴾اِدِمعَ آَمـُقا إِْن َجاَءُؿْؿ َؽاِسٌؼ بِـََبنٍ َؽَتَبقَّـُقا َأْن ُتِصقُبقا َؾْقًما بَِجَفا

 جلِ رَّ ال ات، والقؼني ما طفر لـا من قولِ ـات والشفادات إكام تؼوم ظذ القؼقـقَّ ( والبق  6)احلجرات: 

كام وطواهرهم ووكل رسائرهم إىل اهلل،  إىل اهلل تعاىل، كام قبل الـبي هُ رسيرتَ  ، وكؽُل هِ ؿؾِ وظَ 

إِن َكاسا َؿاُكقا يمخذون »أكه قال:  بظن ظؿر بن اخلطا "الشفادات"تاب روى البخاري ذم ك

ـَْقْحل ِِف طفد َرُس  اَم كلقل اهللبِا ـَْقْحل ؾد اْكَؼطع، َوإِكَّ ن باَِم ضفر ــا مـ َأطامـُؽؿ، : َوإِن ا ْٔ خذؿؿ ا

يَرتف، َومـ أضفر ــا  ء، اهلل ياسبف ِِف ََسِ يَرتف ََشْ ـَْقَس ــا مـ ََسِ َؽؿـ أضفر ــا خرا أمـاه وؾربـاه، َو

يَرتف َحَسـَة  «.سقءا مل َكْلَمـُف َومل كصدؾف، َوإِن َؾاَل: إِن ََسِ

بام طفر  ثر ذم كتاب الشفادات! وأن احلؽم موكوٌل وتلمل ذم فؼه اإلمام البخاري وذكره هلذا إ

 لـا ظالكقة وأمر الرسائر إىل اهلل.

، كام كؼل ما هو ظؾقه من دينٍ  ةِ فَ ، ٓ بلس أن ُيؿتحن ادرء دعرَ إقوالِ  ، واصتباهِ وظـد خػاء احلالِ 

ث أحدًا حتى ظن زائدة بن قدامة الثؼػي ذم ترمجته أكه كان ٓ حيدّ  "التفذيب"احلافظ ابن حجر ذم 

: من أهل السـة هو؟ قال : ؿه ذم رجٍل كي حيدثه، فؼال زائدةيؿتحـه، وذكر أن زهر بن معاوية كؾّ 

متك »ما أظرفه ببدظة فؼال: من أهل السـة هو؟ فؼال زهر: متى كان الـاس هؽذا؟! فؼال زائدة: 

 «.ؿان اــاس يشتؿقن ابا بؽر وطؿر ريض اهلل طـفام ؟!

يؼعد  أن الزهباري مل يؽن جيؾس جمؾسًا آّ ويذكر فقه أن اهلل ظّز وجّل  "ؾةضبؼات احلـاب"وذم 

 معه ظذ العرش . حمؿداً 
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اخلطقب أن حمؿد بن ظبدالواحد ادعروف بغالم ثعؾب كان قد ألف جزء ذم  "تاريخ"وذم 

اجلزء  ، وكان ٓ يسك أحدًا يؼرأ ظؾقه صقئًا حتى يؼرأ ذلكةردة ذم فضائل معاويإحاديث الوا

 ، ثم يؼرأ ظؾقه بعده ما قصد له .

أن هشام بن ظامر لؼي صفاب بن خراش بن حوصب قصده لروي ظـه ، فؼال  "التفذيب"وذم 

 «.إن مل تؽـ ؾدريًا وٓ مرجئًا حدثتؽ ، وإّٓ مل أحدثؽ»له : 

ه، وظؿؾِ  هِ وأحوالِ  هِ فؿن كان من أهل العؾم والـظر وأراد أن يعرف حال رجٍل فؾقـظر إىل أقوالِ 

 ذلك بؿقزان الرشع، والعدل الؼويم. ويزنَ 

، واددح والتعديلِ  ِح اجلرْ  ادعرفة بؿوجباِت  أما إن كان ضالُب حالِِه من ظامة الـاس، ولقس لديهِ 

ْؿِر إِْن ﴿والذم: فؿرد صلكه إىل أهل العؾم الذين إلقفم رد اهلل تعاىل السمال فؼال:  ـُقا َأْهَؾ اـذِّ َؽاْسَل

 َٓ مة، ممن ُظرف بالصدق به الذ   من أهل العؾم من تزأُ  ( وخيتارُ 43)الـحل:  ﴾ َتْعَؾُؿقنَ ُؿـُْتْؿ 

 وإماكة والـزاهة والعؾم، ظذ ما شقليت ذم إمر الثاين، وهو:
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 إمر اـثاين:

 مِ واـذَّ  ، واددِح ديؾِ عْ واـتَّ  ِح رْ باَل  ؿِ ؾْ اـعِ  أهؾِ  حؽؿُ 

معرفة أحوال الرجال، وموجبات  قواظدُ قت ظؾقه ػِ هلل ذم أرضه، فؿن َخ اإليامن صفداء ا وأهُل 

اد العارفني بلحوال الرجال، فؿن أثـوا ظؾقه أخذ ؼَّ عديل، فنكه يرجع إىل العؾامء الـُ والتَّ  ِح اجلرْ 

 مـفم، وصاحبفم، ومن ذموه فّر مـفم فراره من إشد، وحتت هذا إمر تـبقفان مفامن:

ه متى تبني لؾـاطر من الرجل خالف ما كَّ فن «بقـة»ولقس  «ؾريـة»قول الـاقد أن  اـتـبقف إول:

له من قوله وفعؾه ٓ بؼول ذلك الـاقد، وظؾقه فال جيوز أن تمخذ  تبنيَّ الـاقد فالعزة بام  قال العامل

مؼآت كؼاد الرجال ظذ وجه التسؾقم مطؾؼًا مفام كاكت رتبتفم، فاجلرح ٓبد أن يؽون مػرسًا 

 بقـًا دوجبه، وإٓ فإصل بؼاء السالمة، فؽقف إذا طفر:م

 ( من اُدَتؽؾَِّم فقه خالف ذلك؟1)

 ( أو من العارفني به ما يثبت ظدالته مؼابل قول من جّرحه؟2)

رشت قبل رح حقـذاك ٓ ُيؼبل: ولو كان مػرسًا كام بقـته ذم رشالة مػردة كُ افنن جرح اجل

وهي تسعة رشوط، فؿتى « ؿ الرح ادػرس طذ اـتعديؾتؼدي»جمؿل رشوط  ذكر شـوات، ذم

 اكتؼض مـفا رشط فال يؼبل اجلرح، ودزيد اإليضاح أشوقفا اختصارًا وهي:

فؼد جيرح اجلارح بجرٍح، ويصدر حؽاًم، وهو مل  اـػط إول: أن يؽقن ما ُجرح بف ثابتًا طـف؛

َا﴿يثبت ظن ادجروح أصاًل، واهلل تعاىل يؼول:  ـَ آَمـُقا إِْن َجاَءُؿْؿ َؽاِسٌؼ بِـََبنٍ َؽَتَبقَّـُقا َأْن  َيا َأُّيُّ َـِّذي ا

ـٍَة َؽُتْصبُِحقا َطَذ َما َؽَعْؾُتْؿ َكاِدِمعَ   (.6)احلجرات:  ﴾ُتِصقُبقا َؾْقًما بَِجَفا

فؼد ُيزظم بلن فالكًا من أهل العؾم جرح  اـػط اـثاين: أن يؽقن الرح ثابت اــسبة إغ الارح؛

 وظـد البحث والـظر ٓ يثبت ذلك ظـه. فالكاً 

أن يؽقن ما جرح بف سائغًا ٓ مدخؾ ؽقف ـؾتعصب وٓ ـؾفقى وٓ ـؾخطل ، ؽنكف : اـػط اـثاـث

 .يؼبؾ
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ـف ما ُجرح بف:  اـػط اـرابع : فنكه إذا كػاه ، فالتعدديل يؼددم، فعـددما يطعدن أن ٓ يـػل مـ طدَّ

، فالؼول قول ادعدّدل ح بزاءته مما ذكره اجلارح بدلقؾهصخٌص ذم آخر بمء، فقوثؼه آخر: ثم ُين  

 .ٓ اجلارح

أن يؽقن ما جرح بف ـف تعّؾؼ باـسبب اـذي مـ أجؾف طرض ؽقهف ـؾـؼهد وبقهان :  اـػط اخلامس

: وقد اتسعت الذمم القوم، ورق ديدن بعدض الـداس، فقشدفرون وجيرحدون بدام ٓ يوجدب اْلال

 اجلرح والذم أصاًل. 

وقد كان ابدن معدني ظػدا اهلل ظـده ( : »159ص ) "اجلامع لؾعؾم  "ابن ظبدالز ذم قال أبو ظؿر 

ظبددادؾك بدن مدروان أبخدر »يطؾق ذم أظراض الثؼاة إئؿة لساكه بلصقاء أكؽرت ظؾقه مـفا قوله: 

أكده »ومـفا قوله ذم الزهري: « كان أبو ظثامن الـفدي رشضقاً »ومـفا قوله: « الػم وكان رجل شوء!

وذكدر « راج لبعض بـي أمقة وأكه فؼد مرة مآً فاهتم به غالمده فبدبه فدامت مدن  بده!ويل اخل

أكه »كالمًا خشـًا ذم قتؾه ظذ ذلك غالمه تركت ذكره ٕكه ٓ يؾقق بؿثؾه، ومـفا قوله ذم إوزاظي: 

 ومـفدا« حديث إوزاظي ظن الزهري وحيي بن أيب كثر لقس يثبت»وقال: « من اجلـد وٓ كرامة!

 « ....«.كان صقعقاً »قوله ذم ضاووس: 

 (  وما بعدها. 181ص لؾخطقب البغدادي ) "الؽػاية  "واكظر 

وهق أن ٓ يمخذ الرح وإن ؿان مػرسًا طذ إصالؾف إذا أمؽـ الؿع بقـف وبع :  اـػط اـسادس

ة، وقدد : فؼد يذم الشخص ذم جاكب احلػظ، ولؽـه ذم ديـه وظؼقدته شدؾقم الطريؼداـتعديؾ ادبفؿ

 يذم ذم صذوذه ذم مسللة فؼفقة ولؽـه حمب لؾسـة معظم لؾعؾامء، وهؽذا.

اـػط اـسابع : أن ٓ يؽقن ادجروح أجؾ مـ الارح ؿلن يؽقن ادجروح مـ أئؿة اـهديـ ؽنكهف 

 ٓ يؼبؾ جرح الارح ؽقف. 

م ظذ اجلرح مؼد"واحلذر احلذر أن تػفم أن قاظدهتم : »"ضبؼات الشافعقة"قال السبؽي ذم 

ظذ إضالقفا، بل الصواب أن من ثبتت إمامته وظدالته، وكثر مادحوه ، وكدر جارحوه ،  "التعديل

 «.وكاكت هـاك قريـة دالة ظذ شبب جرحه من تعصب مذهبي أو غره مل يؾتػت إىل جرحه
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ء مجعًا من العؾام "معرفة الرواة الذي تؽؾم فقفم بام ٓ يوجب الرد"وقد ذكر الذهبي ذم كتابه 

أمحد بن حمؿد بن حـبل اإلمام، ( : »62الذين ُتؽؾم فقفم ومل يعتد بؼول من جرحفم ، كؼوله )ص 

ثبت حجة، لقَّـه بعض الـاس ذم إبراهقم بن شعد! فؾم يؾتػت إىل تؾققـه أحد، فؿن يسؾم من 

 «. الؽالم بعد أمحد ؟!

 بلن يمخذ ؾقـف.  اـػط اـثامـ: أن ٓ يؽقن الارح جمروحًا ِف كػسف، ؽفذا ـقس أهالً 

اـػط اـتاسع: أن ٓ يؽقن الارح متعـتًا؛ معروؽًا باـشدة ِف كؼد اـرجال، ؽنن هذا ٓ يـظر ِف 

 جرحف حتك يقاؽؼف ؼره مـ ادعروؽع بآطتدال ِف كؼد اـرجال.

ٓ تؼبل الـؼض، فلظراض ادسؾؿني  «بقـةً »ؼل وُيتخذ فؾقس كل ما رأيـاه جرحًا يطار به وُيـ

ـَ ُيْمُذوَن ﴿ٓ ببقـة وثقؼة، وقد قال تعاىل: فم ٓ جيوز أن ُيتساهل ذم الـقل مـفا وخرمفا إوذمم َـِّذي َوا

َتاكًا َوإِْثاًم ُمبِقـاً  : ( ، وقال تعاىل58)إحزاب: ﴾ادُْْمِمـَِع َوادُْْمِمـَاِت بَِغْرِ َما اْؿَتَسُبقا َؽَؼِد اْحَتَؿُؾقا ُُبْ

ـْ َيْؽِسْب َخطِقئَ ﴿ َتاكًا َوإِْثاًم ُمبِقـاً َوَم ( ، وقال 112)الـساء: ﴾ًة َأْو إِْثاًم ُثؿَّ َيْرِم بِِف َبِريئًا َؽَؼِد اْحَتَؿَؾ ُُبْ

ـٍَة َؽُتْصبُِحقا ﴿: تعاىل ـَ آَمـُقا إِْن َجاَءُؿْؿ َؽاِسٌؼ بِـََبلٍ َؽَتَبقَّـُقا َأْن ُتِصقُبقا َؾْقمًا بَِجَفا َـِّذي ا ا َ َطَذ َما َيا َأُّيُّ

َـّ ادُْْمِمـُقَن َوادُْْمِمـَاُت بَِلْكُػِسِفْؿ ﴿: ( ، وقال تعاىل6)احلجرات: ﴾َعْؾُتْؿ َكاِدِمعَ ؽَ  ـَْقٓ إِْذ َسِؿْعُتُؿقُه َض

ـُقا َهَذا إِْؽٌؽ ُمبِعٌ  ـُقَن ﴿: (، إىل أن قال تعاىل12)الـور: ﴾َخْرًا َوَؾا ـِْسـَتُِؽْؿ َوَتُؼق ْقَكُف بَِل إِْذ َتَؾؼَّ

ـَْقٓ إِْذ َسِؿْعُتُؿقُه ُؾؾْ بَِلْؽَقا َسُبقَكُف َهقِّـًا َوُهَق ِطـَْد اهللَِّ َطظِقٌؿ * َو ـَُؽْؿ بِِف ِطْؾٌؿ َوََتْ ـَْقَس  ُتْؿ َما ِهُؽْؿ َما 

َتاٌن َطظِقؿٌ  َذا ُسْبَحاَكَؽ َهَذا ُُبْ َؿ ُِبَ ـَـَا َأْن َكَتَؽؾَّ ، والؽالم ذم ( ، وحرم غقبته16-15)الـور: ﴾َيُؽقُن 

َؿ َأِخقِف َمْقتًا ﴿غر حق كام قال تعاىل : ظرضه ب َوٓ َيْغَتْب َبْعُضُؽْؿ َبْعضًا َأُيِبُّ َأَحُدُؿْؿ َأْن َيْلُؿَؾ َْلْ

اٌب َرِحقؿٌ  ذم غر  جاء أمر الـبي( ، وظذ هذا 12)احلجرات: ﴾َؽَؽِرْهُتُؿقُه َواتَُّؼقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتقَّ

؟ « أّي يقم هذا»ذم أفضل أيام اهلل:  ة ، ومن ذلك قولهادطفرموضن من السـة الصحقحة 

قالوا: بذ: قال: « أـقس يقم اــحر؟»فسؽت الصحابة حتى طـوا أكه شقسؿقه شوى اشؿه، قال: 

أـقس بذي »فسؽت الصحابة حتى طـوا أكه شقسؿقه بغر اشؿه، فؼال: « ؽلي شفر هذا؟»

ؽؿ وأطراضؽؿ بقـؽؿ حرام ؿحرمة يقمؽؿ هذا ِف ؽنن دماءؿؿ وأمقاـ» قالوا: بذ: قال: «  اْلجة؟
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« شفرؿؿ هذا ِف بؾدؿؿ هذا ـقبؾغ اـشاهد اـغائب ؽنن اـشاهد طسك أن يبؾغ مـ هق أوطك ـف مـف

 متػق ظؾقه.

ٓ َتاسدوا وٓ تـاجشقا وٓ تباؼضقا وٓ تدابروا وٓ يبع بعضؽؿ طذ بقع بعض، : »وقال

ادسؾؿ ٓ يظؾؿف وٓ خيذـف وٓ يؼره، اـتؼقى هاهـا ويشر إغ وؿقكقا طباد اهلل إخقاكا، ادسؾؿ أخق 

صدره ثالث مرات، بحسب امرئ مـ اـػ أن يؼر أخاه ادسؾؿ ، ؿؾ ادسؾؿ طذ ادسؾؿ حرام دمف 

 .ظن أيب هريرة "حقحه ص "رواه مسؾم ذم « وماـف وطرضف

ؽون حمصورًا ذم رجاٍل معقـني أن اجلرح والتعديل: وكؼد الرجال ٓ جيوز أن ي اـتـبقف اـثاين:

ؿل قول غرهم من أهل العؾم والـؼد، وأخص هذا الزمان ذم ضائػة حنت تزكقة الرجال وُي 

وه ضرحوه مفام أثـى ظؾقه أهل العؾم، ومن أثـوا ظؾقه قبؾوه من الرجال، فؿن ذم   وكؼدهم ظذ ظددٍ 

ٓ تؼبؾوا من الدظاة وضالب العؾم إٓ من زكاه »مفام ذمه أهل العؾم، بل يتبجح أحدهم ويؼول: 

أربعة: ٓ تؼبؾوا من الـاس إٓ من زكاه »وأشؼم مـه ديـًا وظؼاًل من يؼول: « فالن وفالن وفالن!

بل ربام ظّدوا خػاء حال الرجل ظـد همٓء إربعة دلقٌل ظذ فساد « وفالن وفالن وفالن أكا!

 .«!غر معروف ظـد ادشايخ»دياكته بلكه 

 فلي فساد ذم الدين هذا الػساد؟

 ة؟ة هذه احلزبق  ي حزبق  وأ

حتى تطاولوا ظذ أظراض خؾق كثر، واشتباحوا مـفم ما حّرم اهلل، وحرموا الـاس من 

 جمالسفم العؾؿقة ومملػاهتم.

ومن همٓء احلؿؼى من كّصب كػسه ومشاخيه قبؾًة أخرى لؾؿسؾؿني! فؿن كاكت وجفته إلقفم 

 وادعرفة قبؾوه! ومن مل يؾتػت إلقفم ويتصل هبم فؾقس من السؾػقة ذم يشء! دِح ة وادؾَ بالص  

اتركوا »والعجقب من اهلؿج الرظاع الذين يؾتػون حول همٓء! ما إن يؼول هلم الؼائل مـفم: 

إٓ وتسابؼوا إىل هجره، والتحذير مـه، والتشفر به، واشتحالل ما حّرم اهلل من ظرضه « فالكاً 

  ُيسللون ظن شبب ذلك قالوا: الشقخ فالن حذر مـه؟وديـه، وحني
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ثم إذا شللتفم: بلي دلقٍل؟ وبلي حجٍة؟ وبلي بقـٍة؟ ما جاءوا بام تزأ به الذمة إٓ احلزبقة 

 الؾعقـة، والتؼؾقد إظؿى.

وإذا جـى صخص فال (: »17-15/ 28) "جمؿوع الػتاوى"قال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة ذم 

وـقس ٕحد مـ ادتعؾؿع وإستاذيـ أن يعاؾبف بام يشاء العؼوبة الرشظقة  جيوز أن يعاقب بغر

 وـقس ٕحد أن يعاوكف وٓ يقاؽؼف طذ ذـؽ مثؾ أن يلمر ُبجر شخص ؽقفجره بغر ذكب رشطل

أو يؼول: أقعدته أو أهدرته أو كحو ذلك فنن هذا من جـس ما يػعؾه الؼساقسة والرهبان مع 

قفود ومن جـس ما يػعؾه أئؿة الضاللة والغواية مع أتباظفم. وقد قال الـصارى واحلزابون مع ال

أصقعقين ما أصعت اهلل ؽنن طصقت اهلل ؽال صاطة يل »ذم أمته:  قػة رشول اهللالصديق الذي هو خؾ

مـ أمرؿؿ بؿعصقة اهلل ؽال »وقال: « ٓ صاطة دخؾقق ِف معصقة اخلاـؼ: »يوقد قال الـب« طؾقؽؿ

ن ادعؾم أو إشتاذ قد أمر هبجر صخص: أو بنهداره وإشؼاضه وإبعاده وكحو فنذا كا« تطقعقه

ذلك: كظر فقه فنن كان قد فعل ذكبا رشظقا ظوقب بؼدر ذكبه بال زيادة وإن مل يؽن أذكب ذكبا 

رشظقا مل جيز أن يعاقب بمء ٕجل غرض ادعؾم أو غره. ولقس لؾؿعؾؿني أن حيزبوا الـاس 

وـقس ٕحد مـفؿ أن يلخذ طذ أحد طفدا بؿقاؽؼتف طذ ؿؾ ما م العداوة، ويػعؾوا ما يؾؼي بقـف

بل من فعل هذا كان من جـس جـؽقزخان وأمثاله  يريده؛ ومقآة مـ يقاـقف؛ ومعاداة مـ يعاديف

الذين جيعؾون من وافؼفم صديؼا موالقا ومن خالػفم ظدوا باغقا: بل ظؾقفم وظذ أتباظفم ظفد 

عوا اهلل ورشوله: ويػعؾوا ما أمر اهلل به ورشوله: وحيرموا ما حرم اهلل اهلل ورشوله بلن يطق

ورشوله: ويرظوا حؼوق ادعؾؿني كام أمر اهلل ورشوله، فنن كان أشتاذ أحد مظؾوما كنه وإن كان 

اكرص أخاك »أكه قال:  ظن الـبي "الصحقح"طادا مل يعاوكه ظذ الظؾم بل يؿـعه مـه: كام ثبت ذم 

متـعف مـ اـظؾؿ ؽذـؽ »ققل: يا رشول اهلل أكنه مظؾوما فؽقف أكنه طادا قال: « ظؾقماً ضادا أو م

وإذا وقع بني معؾم ومعؾم أو تؾؿقذ وتؾؿقذ أو معؾم وتؾؿقذ خصومة ومشاجرة مل جيز « كرصك إياه

ه ٕحد أن يعني أحدمها حتى يعؾم احلق فال يعاوكه بجفل وٓ هبوى بل يـظر ذم إمر فنذا تبني ل

احلق أظان ادحق مـفام ظذ ادبطل شواء كان ادحق من أصحابه أو أصحاب غره: وشواء كان 



 

 

 

 
 01 بماذا يُعرف دين الرجل؟

ادبطل من أصحابه أو أصحاب غره فقؽون ادؼصود ظبادة اهلل وحده وضاظة رشوله: واتباع احلق 

اِمَع بِ ﴿: والؼقام بالؼسط قال اهلل تعاىل ـَ آَمـُقا ُؿقُكقا َؾقَّ َـِّذي ا ا َ ـَْق َطَذ َيا َأُّيُّ ـِْؼْسِط ُشَفَداَء هللَِِّ َو ا

ـْ َؼـِقًّا َأْو َؽِؼًرا َؽاهللَُّ َأْوَغ ُِبِاَم َؽاَل َتتَّبِعُ  َْؾَربَِع إِْن َيُؽ ْٕ ـِ َوا ـَْقاـَِدْي ـُقا َوإِْن َأْكُػِسُؽْؿ َأِو ا َقى َأْن َتْعِد َْْ قا ا

 (....«.135)الـساء:  ﴾ْعَؿُؾقَن َخبًِراَتْؾُقوا َأْو ُتْعِرُضقا َؽنِنَّ اهللََّ َؿاَن باَِم تَ 

وكالم صقخ اإلشالم هذا ثؿني ومتني، تلمؾه يا ضالب العؾم، ومتسك به، فنكه احلق الذي تعرف 

 به اكحراف بعض من يـتسب إىل السؾػقة ظن شبقل العدل والسؾف.
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 إمر اـثاـث:

 أخداكفؿعرؽة: ب يؽؿ طذ مـ خػل طؾقـا حاـف مـ ؽعؾف وـساكف

أن إوزاظي كان  "اإلباكة"فؿن خػقت ظؾقـا كحؾته مل ختف ظـّا إلػته، كام روى ابن بطه ذم 

 «.مـ سرت طـا بدطتف مل ختػ طؾقـا أـػتف»يؼول: 

مهـ ؽؼهف اـرجهؾ هشهاه ومدخؾهف »وروى ظن أيب قالبة ظدن أيب الددرداء را اهلل ظـده قدال : 

 اهلل الشاظر حني قال :  ثم قال ابو قالبة : قاتل« وخمرجف

 إن الؼرين باددؼددارن يؼتدي       تسل وأبن قريـه   ظن ادرء ٓ 

ودا قدم شػقان الثوري البنة، جعل يـظر إىل أمر الربقع بن صبقح وقدره ظـدد الـداس، فسدلل 

 «.هو قدري: »أهل الؼدر! قالقالوا :  ، قال : من بطاكته؟ظن مذهبه؟ فؼالوا : ما مذهبه آّ السـة 

قال ابن بطة معؾؼًا ظذ هذا: رمحة اهلل ظذ شػقان: لؼد كطق باحلؽؿة فصدق، وقال بعؾم فوافدق 

الؽتاب والسـة، وما توجبه احلؽؿة وما يدركه العقان ويعرفه أهل البصدرة والبقدان، قدال اهلل ظدز 

ـْ ﴿وجّل :  َٓ َتتَِّخُذوا بَِطاَكًة ِم ـَ آَمـُقا  َـِّذي ا ا َ وا َمها َطـِهتُّؿْ َيا َأُّيُّ ًٓ َودُّ ـُقَكُؽْؿ َخَبها َٓ َيهْل )آل  ﴾ُدوكُِؽهْؿ 

 (.118ظؿران: 

إرواح جـهقد جمـهدة : »أكه قدال ظن الـبي ثم ذكر له صاهدًا من السـة وهو حديث أيب هريرة

 « .  ؽام تعارف مـفا ائتؾػ وما تـاؿر مـفا اختؾػ

عقد واحد ؿؾفؿ مممـ وؽقفؿ ؿاؽران ، ـق أن اــاس مجعقا ِف ص»ثم روى ظن ابن مسعود قال : 

تلـػ أحدمها إغ صاحبف ، وـق أن اــاس مجعقا ِف صعقد واحد ؿؾفؿ ؿاؽر وؽهقفؿ مممـهان تهلـػ 

 «.أحدمها إغ أخر

ظـدما ضعدن فقده بعدض  "الصحقحني"خشن ذم ويشفد دا شبق من السـة أيضًا حديث ابن الدّ 

قدالوا : « يشفد أن ٓ إـف آّ اهلل يريد بذـؽ وجهف اهلل أٓ تراه: » الرشولالصحابة بالـػاق، فؼال 

وهذا فقه دلقل أن الصدحابة كداكوا حيؽؿدون ظدذ حدال « ؽنكـا كرى وجفف وكصقحتف إغ ادـاؽؼع»
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لده بداإليامن، وظددم  ـبديلشدفادة ال« بقـة»ٓ « قريـة»الرجل بحال أخداكه، وفقه أن هذا احلؽم 

 د له به من الـطق بالشفادتني صادقًا فقفا.إظامل هذه الؼريـة لثبوت ما يشف

إرواح جـقد جمـدة ؽام تعارف مـفها ائتؾهػ ومها »وروى ابن بطه ظن الػضقل بن ظقاض قال : 

 «.تـاؿر مـفا اختؾػ، وٓ يؿؽـ أن يؽقن صاحب سـة ياميل صاحب بدطة آّ مـ اــػاق

 «. مـ مل يؽـ معـا ؽفق طؾقـا»وروى ظن ظتبة الغالم : 

هذا رجهؾ يريهد »رجل لألوزاظي: أكا أجالس أهل السـة وأهل البدع ، فؼال إوزاظي : وقال 

 «.أن يساوي بع اْلؼ واـباصؾ

قال ابن بطة معؾؼًا ظذ هذا الؽالم: صدق إوزاظي ، أقول إن هذا الرجل ٓ يعرف احلدق مدن 

قدال اهلل  ادصدطػىآن ووردت السدـة ظدن الباضل وٓ الؽػر من اإليامن، وذم مثل هذا كزل الؼر

ا َمَعُؽؿْ ﴿تعاىل :  ـُقا إِكَّ ـُقا آَمـَّا َوإَِذا َخَؾْقا إَِغ َشَقاصِقـِِفْؿ َؾا ـَ آَمـُقا َؾا َـِّذي ـَُؼقا ا  (.14)البؼرة:  ﴾َوإَِذا 

مثؾ ادـاؽؼ ؿاـشاة اـعائرة بع اـغـؿهع تصهر إغ ههذه مهّرة وإغ »ثم أشـد احلديث الصحقح : 

 «.أُّيا تتبعهذه مّرة ٓ تدري 

ثم قال ابن بطة: كثر هذا البب ذم زماكـا هذا ٓ كثرهم اهلل وشؾؿـا وإّيداكم مدن رش ادـدافؼني 

وكقد الباغني، وٓ جعؾـا وإّياكم مدن الالظبدني، وٓ مدن الدذين اشدتفوهتم الشدقاضني، فارتددوا 

 كاكصني ، وصاروا حائرين .

زماكـا، وما كحن فقه مدن غربدة، إذ يسدّود أهدل ورحم اهلل ابن بّطة: هذا ذم زماكه، كقف لو رأى 

البدع، ويثـى ظؾقفم ويـسب هلم التجديد ذم الدين، وادشقخة ظذ أهدل آشدالم، وٓ حدول وٓ 

 قوة آّ باهلل.

إن اـرجؾ وإن ؿتؿ رأيف مل خيػ ذـهؽ ِف ابـهف وٓ »وروى ابن بطة أيضًا ظن معاذ بن معاذ قال : 

 «.صديؼف وٓ ِف جؾقسف

ّٓ اـتهلـػ إإههقاء ؿهؾ َشء  تؿ أههُؾ اؽهيت»أيضًا ظن حمؿد بن ظبقداهلل الغاليب قدال : وروى 

 «.واـصحبة
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وأؾسؿ باهلل ـئـ صػقتؿ ـقصػّع  ،ومـ صّػك ُصػل ـف ،ّؾط ُخّؾط ـفمـ َخ »وقال مالك بن ديـار: 

 «.ـؽؿ

 «.اـساؾط يقايل مـ شاء»وقال ظطاء إذ قال : 

عهرف ِف عهرف اـرجهؾ بنـػتهف ويُ يُ »سفر قال: قال إوزاظدي: ثت ظن أيب مد  وقال أبو حاتم ُح 

 «.جمؾسف ويعرف ِف مـطؼف

: محدد بدن حـبدل رمحده اهلل فؼدالوقال أبو حاتم: وقدم موشى بن ظؼبة الصوري بغداد فُذكر ٕ

 رواه ابن بطه.« اكظروا طذ مـ يـزل وإغ مـ يلوي»

ذم معرفدة أحدوال الرجدال: الـظدر ذم فبفذه أثار وما ذم معـاها تعؾم أن مدن ضرائدق السدؾف 

اجلؾساء، ومقل الصحبة، فؿن كان يللف أهل السـة، وجيالسفم، ويـرش أقدوهلم، وحيدبفم، ويثـدي 

ظؾقفم، ويغضب حني يغؿز فقفم، ففو صاحب شـة ُيرجى خره، ومن كان بالضدد مدن ذلدك ذم 

 ـفم.ممالػة أهل البدع، وجمالستفم، والثـاء ظؾقفم، وكرش أقواهلم، ففو م

 وؿام تؼدم ِف إمر اـثاين يؼال ِف اـثاـث هـا، وهق:

تمكد ضالل « قريـةً »ظذ الضالل ذم كل  حنٍي وآن، بل هي « بقـة» تأن ادجالسة وادخالطة لقس

الضال، وتؽشف ضوية خػي احلال، ولؽن لقس كل من جالس صداحب بدظدة وفسدق، أو مجعده 

: يؽون ذلك من موجبات هجدره وذّمده ابتدداًء ، وكحو ذلكأو صافح وآكل وصارب هبم جمؾٌس،

بؾه أن يوصف بآبتداع والضالل، فنن هذا من اجلفل والظؾم، وخمالػة الرشع والعدل، ددا هـداك 

من مؼاصد رشظقة، ومعاذير مرظقة: قد تدفع ظـه التفؿة، بل قد يؽون ملجورًا مثابًا ظذ ذلك كدد: 

و تللقف الؼؾدب، أو يؽدون صداحب شدؾطة، أو ضالدب الدظوة إىل اهلل تعاىل، وتؼديم الـصقحة، أ

حق، أو جيفل حال ادخالف، وغر ذلك من ادعاذير وادؼاصد، فؿجرد جمالسدة صداحب البدظدة 

التدي « اـبّقـهات»ٓ « اـؼرائـ»وآجتامع به أو ظقادته إن كان مريضًا، كل ذلك مسؾؽه من مسالك 

يعضددها فدنن كدان صداحب شدـٍة الُتِؿَسدت لده  حتتاج إىل مدا «اـؼريـة»ٓ حتتؿل غر طاهرها، و

 ادعاذير، وإن كان صاحب بدظة ُأحلؼت الؼريـُة ببدَظتِِه، وَظَضدت احلؽم ظؾقه هبا.
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فعذ ذلك فؾقفدأ الذين يطرون بلمثال هذه الؼرائن، ويؼرظون ظـدها الطبول، وجيعؾوهنا ُظَؿدًا 

ظـد الػحص والتؿحقص ما هدو إٓ ذم جرح الـاس وتضؾقؾفم! واحلث ظذ هجرهم، وكّل ذلك 

من دغائل الـػوس، والظؾم واحلسد، والتطاول ظذ أظراض الـاس بالباضل، وآكتصدار لؾفدوى 

وٓ لديـه الرشيف، وهلذا رسظان ما يتسداقطون ذم جلدج الشدؽوك  والشقطان ٓ هلل وٓ لرشوله

د وٓة إمدر مدن احلؽدام والريب، وتضارب أراء! حني حيتج ظؾقفم ادخالػون هلم بزيدارة أحد

والعؾامء، أو أحد ذوي العؾم واهلقئة لبعض أهل البدع وإهواء، بل من هم أطفدر وأصدد ضدالًٓ 

من رجآت القفود والـصارى! فقذهبون إىل التامس ادعاذير لطائػة دون أخرى، وادـصف مدـفم 

بق ذم إمدر إول! مدن معرفدة يعود بإمر إىل صوابه، وادؼال إىل كصابه، فقبـي احلؽم ظذ ما شد

ومدا ظددا ذلدك فؿسدؾؽه مسدؾك  «البقـدة»دين الرجل بنيح قوله ومستؼر اظتؼاده فتؾدك هدي 

     التي حتتاج إىل أصٍل تعتؿد ظؾقه.« الؼرائن»

 وختامًا:

رظقة دذم خامتة هذا ادؼال: أذكر إخواين بلن الؽالم ذم إصخاص حؽٌم رشظي، وإحؽام الشد

عؾم والعدل، ومن جاكب هذين إصؾني ذم حؽؿه ظذ الرجال فسوف يؼع ذم اجلفدل مبـقة ظذ ال

والظؾم، واجلرأة ظذ أظراض ادسؾؿني، والظؾم طؾامت يوم الؼقامة، وٓ حول وٓ قدوة إٓ بداهلل، 

 وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد وظذ آله وصحبه أمجعني.
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