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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 .ـو حمؿد وقمغم آًمف وصحٌف أمجعلمواًمًالم قمغم كٌق، واًمصالة احلؿد هلل رب اًمعوعملم

 أخل افػاضؾ: افسالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل وبرـاتف 

قمـ اًمػرق سملم اجلرح اعمػّن واًمتعديؾ اعمٌفؿ ، وموذا  -سمورك اهلل ومقؽؿ- ؾملًمتـل: أما بعد

 :ؾ اًمعؾؿ ذم كؼدهؿ ًمؾرضمول، ومقؼوليعـل هذا اًمؽالم وهق يرد قمغم ًمًون أه

ىمد طمػظ اهلل شمعومم ، وَ رمياحلُ  عمًؾؿلما إصؾ ذم أقمراضِ  أن   –وومؼـل اهلل وإيوك  –اقمؾؿ 

ـَ ُيْمُذوَن ادُْْمِمـَِغ َوادُْْمِمـَاِت بَِغْرِ َما ﴿: ، يمام ىمول شمعوممأقمراوفؿ هلؿ ذًمؽ وصون َوافَِّذي

َتَسُبقا َؾَؼِد اْحَتَؿُؾقا ُبْ  ـْ ـْ َيْؽِسْب َخطِقَئًة ﴿وىمول شمعومم :  (58)إطمزاب: ﴾َتاكًا َوإِْثاًم ُمبِقـاً ا َوَم

َتاكًا َوإِْثاًم ُمبِقـاً  َأْو إِْثاًم ُثؿَّ َيْرِم بِِف َبِريئًا َؾَؼِد اْحَتَؿَؾ  ا ﴿: ( وىمول شمعومم112)اًمـًوء: ﴾ُبْ َ َيا َأُّيه

ْؿ َؾاِشٌؼ بِـََبلٍ َؾَتَبقَّـُقا َأْن ُتِصقُبقا َؿْقماً  ـُ ـَ آَمـُقا إِْن َجاَء َذ َما َؾَعْؾُتْؿ بَِجَفاَفٍة َؾُتْصبُِحقا ظَ  افَِّذي

َـّ ادُْْمِمـُقَن َوادُْْمِمـَاُت بَِلْكُػِسِفْؿ ﴿( وىمول شمعومم: 6)احلجرات: ﴾َكاِدِمغَ  َفْقٓ إِْذ َشِؿْعُتُؿقُه َط

ْقَكُف بِلَ ﴿( إمم أن ىمول شمعومم: 12قر:)اًمـ ﴾َوَؿاُفقا َهَذا إِْؾٌؽ ُمبِغٌ َخْرًا  ْفِسـَتُِؽْؿ َوَتُؼقُفقَن إِْذ َتَؾؼَّ

َسُبقَكُف َهقِّـًا َوُهَق ِظـَْد اهللَِّ َظظِقٌؿ * َوَفْقٓ إِْذ َشِؿْعتُ  ُؿقُه ُؿْؾتُْؿ بَِلْؾَقاِهُؽْؿ َما َفْقَس َفُؽْؿ بِِف ِظْؾٌؿ َوََتْ

َتاٌن  َذا ُشْبَحاَكَؽ َهَذا ُبْ َؿ ِبَ ، م همقٌتفرّ وطَم  (16-15)اًمـقر: ﴾َظظِقؿٌ َما َيُؽقُن َفـَا َأْن َكَتَؽؾَّ

ْؿ َأْن ﴿ قمروف سمغػم طمؼ يمام ىمول شمعومم: واًمؽالم ذم ـُ َوٓ َيْغَتْب َبْعُضُؽْؿ َبْعضًا َأُُيِبه َأَحُد

اٌب َرِحقؿٌ  َؿ َأِخقِف َمْقتًا َؾَؽِرْهُتُؿقُه َواتَُّؼقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتقَّ َؾ ََلْ ـُ قمغم هذا ( ، و12)احلجرات: ﴾َيْل

ذم أومضؾ أيوم   مقـمـ مـ اًمًـي اًمصحقحي اعمطفرة، ومـ ذًمؽ ىمقًمفذم همػم ضموء أمر اًمـٌل

أفقس يقم »: سمي طمتك فمـقا أكف ؾمقًؿقف ؾمقى اؾمؿف، ىمولومًؽً اًمصحو «؟أّي يقم هذا»اهلل : 

ي طمتك فمـقا أكف ؾمقًؿقف سمغػم ومًؽً اًمصحوسم «؟ؾلي صفر هذا»: ىمول: ىموًمقا: سمغم «؟افـحر

ؾنن دماءـؿ وأمقافؽؿ وأظراضؽؿ »ىمول:  :سمغم :ىموًمقا «؟أفقس بذي اَلجة»: اؾمؿف، ومؼول

بقـؽؿ حرام ـحرمة يقمؽؿ هذا دم صفرـؿ هذا دم بؾدـؿ هذا فقبؾغ افشاهد افغائب ؾنن 

 متػؼ قمؾقف . «افشاهد ظسك أن يبؾغ مـ هق أوظك فف مـف
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ٓ َتاشدوا وٓ تـاجشقا وٓ تباؽضقا وٓ تدابروا وٓ يبع بعضؽؿ ظذ بقع »: وىمول

بعض ، وـقكقا ظباد اهلل إخقاكا ، ادسؾؿ أخق ادسؾؿ ٓ يظؾؿف وٓ خيذفف وٓ ُيؼره ، افتؼقى 

هاهـا ويشر إػ صدره ثالث مرات ، بحسب امرئ مـ افؼ أن ُيؼر أخاه ادسؾؿ ، ـؾ 

 .قمـ أيب هريرة "صحقحف"رواه مًؾؿ ذم  «دمف ومافف وظرضفظذ ادسؾؿ حرام ادسؾؿ 

مػنًا ٕكف  ، سمقـام اجلرح ٓ يؼٌؾ إّٓ وهلذا وموًمتعديؾ يؼٌؾ مٌفامً  :وإصؾ دم ادسؾؿ افسالمة

 . ظمالف إصؾ اًمًؾقؿ

ومؼد أظمطل وأؾموء  ويريد بذفؽ ثبقت اجلرح، إصؾ ذم اعمًؾؿ ًمقًً اًمعداًمي ومـ ىمول سملن  

 . اًمػفؿ

، وأطمقال اًمشفقد ٓ يدل قمغم ومًود أصؾ اعمًؾؿ اًمتثًٌ ذم كؼؾ إظمٌور اًمشورعِ  ؾُى وـم

، واهلل شمعومم اًمٌطوًملم ، وصقوكي هلو مـ اًمتالقمى وشمطوولكتف، وإكام طمػظًو ًمؾحؼقق واًمذمؿوأمو

ْبُتْؿ دِم َشبِقِؾ اهللَِّ َؾَتبَقَّـُقا َوٓ﴿يؼقل:  ـَ آَمـُقا إَِذا ََضَ ا افَِّذي َ الَم  َيا َأُّيه ـْ َأْفَؼك إَِفقُْؽُؿ افسَّ َتُؼقُفقا دَِ

ـْ َؿْبُؾ  ـُْتْؿ ِم ـُ َذفَِؽ  ـَ ثَِرٌة  ـَ ْكَقا َؾِعـَْد اهللَِّ َمَغاكُِؿ  َقاِة افده َـّ اهللَُّ َفْسَت ُمْمِمـًا َتْبَتُغقَن َظَرَض اَْلَ َؾَؿ

اَن باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبِر ـَ رت فَ مـ فمَ  قمغم أن   ( ومفذا دًمقٌؾ 94)اًمـًوء: ﴾ اً َظَؾْقُؽْؿ َؾَتَبقَّـُقا إِنَّ اهللََّ 

، طمتك يطرأ عمًؾؿلم ًمف مو هلؿ مـ طمػظ احلؼقق، وسمراءة اًمذميف مـ اأك   اإلؾمالمِ  قمؾقف ؿمعوئرُ 

َـّ ادُْْمِمـُقَن َوادُْْمِمـَاُت بَِلْكُػِسِفْؿ ﴿مو يًؾٌف اًمعصؿي، وىمول شمعومم: قمؾقف  َفْقٓ إِْذ َشِؿْعُتُؿقُه َط

إصؾ ذم اعمًؾؿ، وىمول ( وذًمؽ ٕن اخلػم هق 12)اًمـقر: ﴾إِْؾٌؽ ُمبِغٌ َخْرًا َوَؿاُفقا َهَذا 

ْؿ َؾاِشٌؼ بِـََبلٍ َؾَتَبقَّـُقا أَ ﴿شمعومم:  ـُ ـَ آَمـُقا إِْن َجاَء ا افَِّذي َ ْن ُتِصقُبقا َؿْقمًا بَِجَفاَفٍة َؾتُْصبُِحقا َظَذ َيا َأُّيه

 .(6)احلجرات: ﴾َكاِدِمغَ َما َؾَعْؾُتْؿ 

قٍ تِ طْم عمو اُ  ، وًمق مل شمؽـ اًمًالمي أصالً ؾاجلرح وصػ زائد ظذ ادسؾؿ ٓ يـسب إفقف إّٓ ببقـة

ومؼصقد ، (1)اًمٌقـي إذ اًمػًود أصؾف؟! وإدًمي مـ اًمًـي يمثػم، واًمؽالم قمغم ذًمؽ يطقل ًمطؾِى 

 : ؟ وهذا فف ثالث حآتعارضا أُّيام يؼدمافؽالم دم اجلرح وافتعديؾ إذا ت

                                                 
 ؾمقليت ذم آظمر هذه اًمرؾموًمي: رؾموًمٌي أظمرى ومقفو مزيد يمالم قمـ هذه اعمًلًمي. (1)



 

 

 (  4     ) 

 

 :احلالة األوىل

 تعارض اجلرح ادبفؿ مع افتعديؾ ادبفؿ مـ متؽاؾئغ دم معرؾة افرجال

ومػل هذه احلوًمي يؼٌؾ اًمتعديؾ اعمٌفؿ ٕكف هق إصؾ ذم اًمروايي مو مل يؽـ اجلورطمقن أيمثر 

يمام ؾمقليت ذم احلوًمي  –م ؼد  ضمرطمفؿ يُ  ، ومنن  ودرايي سملطمقال اًمرضمول ممـ قمدًمف قمددًا وقمؾامً 

، شؽمط شمػًػمه سمعؽس اجلرح، وٓ يُ هق إصُؾ  اًمتعديَؾ  يموكقا متؽوومئلم ومنن   نْ أمو إِ  –اًمثوًمثي

 . ؿفَ ٌْ اعمُ  م قمغم اجلرِح ؼد  ؿ يُ فَ ٌْ غم هذا ومنن اًمتعديؾ اعمُ وقمَ 

عل اًمٌٍمي مـ قمٌداعمؾؽ سمـ اًمصٌوح اعمًؿ  »: "اًمػتحمؼدمي "ىمول احلوومظ اسمـ طمجر ذم 

ومـؼؾ قمـ اخلؾقكم أكف ىمول  "اعمقزان"وذيمره صوطمى : صوًمح ، ل أسمق طموشمؿ، ىمويأصحوب ؿمعٌ

 .«وهذا جرح مبفؿومقف: متفؿ سمنىمي احلديٌ، 

، وىمول ىمول أسمق طموشمؿ: صمؼي ملمقن»: ذم شمرمجي ؾمعقد سمـ ؾمؾقامن اًمقاؾمطلوىمول اسمـ طمجر 

ً، وىمول اًمدارىمطـل: : يمون صوطمى شمصحقػ مو ؿمئد سمـ طمـٌؾ قمـ أسمقفقمٌداهلل سمـ أمح

 .«وهذا تؾقغ مبفؿ ٓ يؼبؾ: –أي اسمـ طمجر  –ىمؾً  ،يتؽؾؿقن ومقف

وذيمر اسمـ طمجر أىمقامًو مـ هذا اًمصـػ ممـ ـُمعـ ومقف وىمد أظمرج ًمف اًمٌخوري ذم 

 "اعمتؽؾؿ ومقفؿ سمام ٓ يقضمى اًمرد معرومي اًمرواة"احلوومظ اًمذهٌل ذم يمتوسمف   ؾفُ ٌْ وىمَ  "صحقحف"

 .ومؾػماضمع

مل  فُ ثبتت ظدافتُ  رجؾٍ  ـؾه »قمـ حمؿد سمـ كٍم اعمروزي:  "ومتح اعمغقٌ"ىمول اًمًخووي ذم 

ُُ ؼبؾ ؾقف َت يُ   .«فحِ رْ ر َج ؽَ  يؽقنَ  تؿؾ أنْ ٓ َُي  بلمرٍ  حتك يبغ ذفؽ أحدٍ  ري
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 احلالة الثانية

 وإن مل يقجد افتؽاؾم بغ افـاؿديـ تعارض اجلرح ادػّّس مع افتعديؾ ادبفؿ

طمتك يٌلم  «وعقٌػ : »ؼقًمفؽتػك سمِ ، ومال يُ  ؾمٌى اجلرحٌلميُ ومعـك يمقن اجلرح مػنًا: أي 

اجلرح  ، ومنن  طمتك يليت سمؼمهون ذًمؽ،  وكحق هذا «احلػظ ؾمقئ: »ذم وصػف سمذًمؽ، أو اًمًٌَى 

 :رشوطٍ  سمتًعيِ  ٌفؿِ اعمُ  ؼدم قمغم اًمتعديؾِ يُ طمقـذاك اعمػّن 

 .  أن يؽقن ما جرح بف ثابتًا ظـف:  افؼط إول

ْؿ َؾاِشٌؼ بِـََبلٍ َؾَتَبقَّـُقا َأْن ُتِصقُبقا َؿْقمًا بَِجَفاَفٍة ﴿ًمؼقل اهلل شمعومم :  ـُ ـَ آَمـُقا إِْن َجاَء ا افَِّذي َ َيا َأُّيه

، ٓ يثًٌ قمـفؿ أصالً  سمام أؿمخوٌص  ذم  ومؼد يُ  (6)احلجرات: ﴾َذ َما َؾَعْؾُتْؿ َكاِدِمغَ َؾُتْصبُِحقا ظَ 

 ، وهذا ٓ يثًٌ قمـفذًمؽ ، وكحقِ ؼرآناًم يمؿـ ذم اإلموم اًمٌخوري سملكف يؼقل سموًمؾػظ، أو سمخؾِؼ 

 . أصالً 

 . إػ اجلارِح  افـسبةِ  أن يؽقن اجلرح ثابَت :  افؼط افثاين

أسمون سمـ » :، مثؾذًمؽ قمـف صمٌقِت  دمُ قمَ  ، واًمصحقُح ؿمخصًو مو رَح أكف ضَم  ـًى إمم إمومٍ ؼد يُ ومَ 

 ىمول «أكو ٓ أطمدث قمـف»: ف ىمولون أكّ طّ اًمؼَ  كوي قمـ حيق، ورُ وصمؼف قمومي اًمعؾامء «يزيد اًمعطور

 .(1)«وهذا قمـف مل يصح»: اًمذهٌل

وىمد قمّد اًمعالمي قمٌداًمرمحـ اعمعّؾؿل اًمقامين هذا اًمنمط مـ اًمؼقاقمد اهلومي اًمتل جيى 

: إذا وضمد ذم اًمؽممجي اًمثوًمٌاًمنمط »:  (1/64) "اًمتـؽقؾ"قموهتو ذم كؼد اًمرواة ، ومؼول ذم مرا

 . «وسمتي هل قمـ ذًمؽ اإلموم أم ٓ .. يمؾؿي ضمرح أو شمعديؾ مـًقسمي إمم سمعض إئؿي ومؾقـظر أصم

ٓ فؾفقى وٓ و عصِب دخؾ ؾقف فؾتَّ ستساؽًا ٓ مَ رح بف مُ أن يؽقن ما ُج :  افؼط افثافث

 .وُيؼّدم ؼبؾف يُ ، ؾنكَّ فؾخطل

ومقضمٌوت اجلَرح  ،ضمولاًمر   وهال سملطمقالِ يؽقن ضَم ىمد  شمصدر ًمؾجرحسمعض مـ  وذًمؽ ٕن  

دكقو غرض مـ اًمأو ًم أو ـمريؼيٍ  ضمرطمف عمذهٍى إكام ، أو ىمد يؽقن ذم اًمروايوت واًمشفوداِت 

                                                 
 (.54)ص  "معرومي اًمرواة " (1)
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 ه إؾمٌوِب ف هلذِ مـ يمون ضمرطُم  ، ومننّ سمعضفؿ ذم سمعض ، يمؽالم إىمرانِ اًمـػس قظِ طمظيمًى و

 ؼٌؾ مـف.ٓ يُ 

ذم أيب كعقؿ  يمالم اسمـ مـده»: ذم شمرمجي أيب كعقؿ "شمذيمرة احلػوظ"ظ اًمذهٌل ذم ىمول احلووم

إمم أن  –، سمؾ مهو قمـدي مؼٌقٓن وٓ أىمٌؾ ىمقل يمؾ مـفام ذم أظمر ،ومظقع ٓ أطمى طمؽويتف

، إذا ٓح ًمؽ أكف ًمعداوة أو عمذهٍى  ، ٓ ؾمقامسمعضفؿ ذم سمعض ٓ يعٌل سمف يمالم إىمران –ىمول 

ًُ ، ومو يـجق مـف إّٓ مـ قمصؿف اهلل ،أو حلًدٍ  ف مـ أهؾُ  ؾمؾؿَ  أن قمٍمًا مـ إقمصورِ  ومو قمؾؿ

ًُ ذًمؽ ؾمقى إكٌقوء واًمصديؼلم  .«مـ ذًمؽ يمراريس ًمندُت  ، وًمق ؿمئ

وإين أقمزم اًمطؾى قمغم اًمـوفمر ذم هذه إؾمطر أن يؼرأ مو طمررشمف أكومؾ اإلموم أيب قمؿر اسمـ 

حؽؿ ؿقل »: نقاحتً سموب سمعـ "اجلومع ًمٌقون اًمعؾؿ وومضؾف"ف ذم يمتوسم  -رمحف اهلل–قمٌداًمؼم 

سمشٌوسمـو اًمققم اًمـظر ومقف  ضمديرٌ  كػقٌس  ف يمالمٌ ( ومنكّ 163-151/  2) «افعؾامء بعضفؿ دم بعض

 واًمتلمؾ . 

مـ صحً قمداًمتف  أن   :واًمصحقح ذم هذا اًمٌوب»يقاومؼ اعمؼوم:  ممو (152ص)وممو ىمول ومقف 

وصمٌتً أموكتف ، وسموكً صمؼتف ، وقمـويتف سموًمعؾؿ مل يؾتػً ومقف إمم ىمقل أطمد إّٓ أن يليت ذم ضمرطمتف 

 .   «هبو ضمرطمتف قمغم ـمريؼ اًمشفوداتسمٌقـي قمودًمي شمصح 

 .  ح بفرِ فف ما ُج دَّ ـػل مـ ظَ أن ٓ يَ :  افؼط افرابع

ٌٍ  تفروايسمِ  وً اويَ رَ  ضعػيُ  ، يملنْ مؼد  يُ  عديُؾ ، وموًمت  ػوهف إذا كَ ومنك   وهذا - قمغم اًمقضمف اخلطل حلدي

ؼؿقا قمؾقف مـ روايتف ومو كَ  :صمؼيٌ  ومالنٌ »: ومقؼقل :عديؾِ واًمت   اجلرِح  أئؿيِ  عوروف أطمدُ ومقُ  -مػٌن 

شمؽؾؿ ومقف »: عّدليؼقل اعمُ  أو أنْ  ،ذًمؽ وكحقِ  «ام مـ اًمراوي قمـفوإك   ،اخلطل ًمقس مـف ًمؽذا ومنن  

 شعر سمعدمِ ف يُ هذا يمؾ   ومننّ  «مـ شمؽؾؿ ومقف فصمؼي وىمد فمؾؿ» أو يؼقل: «شُمعتؼم طمجيِ  سمعضفؿ سمال

ًِ ثُ اًمت   زيدٍ دقمق إمم مَ يَ  طمولِ  غم أىمؾ  ، أو قمَ صمٌقت اجلرح ٌف ك ،فطموًمِ  طمتك شمظفر طمؼقؼيُ  هِ ذم أمرِ  ٌ

 . (175ص) "ىمقاقمد ذم قمؾقم احلديٌ"قمغم هذا اًمتفوكقي ذم يمتوسمف 
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 دِ ؼْ فؾـَّ  رض ؾقفِ ف ظُ ؾِ ـ أْج ذي مِ افَّ  عّؾؼ بافسبِب ف تَ ف فَ رح بِ ما ُج  أن يؽقنَ : وافؼط اخلامس

 .  اَلالِ  وبقانِ 

ذم  وتؼدير ادثؾ، وافشفادة، هلاللرؤية اهمػم ووسمطفو ذم  افروايةوًمذًمؽ ومضوسمط اًمعداًمي ذم 

 :، وكحق ذًمؽاهلالل، واًمشفودة ييِ ؤرسم ٌؾ ذم اًمشفودةِ مـ ىمُ  يمؾ   ، ومؾقَس رمصقد احلرم واعمح

ذم  ذم طمديثف سمؿقضمٍى ًمؾجرِح  ُيطعـ، يمام إن سمعض اًمرواة ىمد دقكوؾموكؼؾ إ اًمرواييِ ؼٌؾ ذم يُ 

، ؿمديد ٌح رْ يـ ضَم ذم اًمد   ، وموًمٌدقميُ ٓ شمعّؾؼ ًمف سموًمروايي، وأىمرب مثول قمغم ذًمؽ اًمٌدقمي سموٍب آظمر

اعمذهى ، وهذا هق يمون اًمراوي قمدًٓ صمؼي ذم روايتف سموًمروايي إذا -هموًمٌوً –عّؾؼ هلو ومع ذًمؽ ٓ شمَ 

ؼًو ؾمقاء يمون داقمقي أو همػم اًمصحقح مـ أىمقال أهؾ اًمعؾؿ ذم ىمٌقل روايي اعمٌتدع اًمثؼي مطؾ

وإموكي ذم  ومفذا مطعقن ومقف ٓظمتالل ضموكى اًمثؼي :روي مو يميد سمدقمتفف يَ ً أك  ٌَ ، ومـ صمَ داقمقي

ًؾؿ يَ ، ومل اة احلديٌ معروف سموًمثؼي واًمعداًميذًمؽ ىمد يؽقن سمعض رو، ويمَ ٓ ًمٌدقمتف اًمـؼؾِ 

ؽ ممو ، وكحق ذًمًمرصموصمي، وامـ سمعض مًووئ إظمالق يمـ: اًمٌخؾ، واًمؽؼم، واعمزاح اًمػوطمش

ومقفؿ ذم سموب  فؿ ًمؾثؼيِ ؼٌؾ طمديثُ همٓء يُ  ، ومنن  ٓ شمعّؾؼ ًمف سمجوكى اًمروايي، وأموكي اًمـؼؾ

 .اًمروايي

وىمد يمون اسمـ »: (159ص ) "ٌقون اًمعؾؿ وومضؾفاجلومع ًم"ىمول أسمق قمؿر اسمـ قمٌداًمؼم ذم 

: مـفو ىمقًمف كؽرت قمؾقفأُ  ف سملؿمقوءَ ًمًوكَ  إئؿيِ  طؾؼ ذم أقمراض اًمثؼوةِ يُ  -قمػو اهلل قمـف-معلم 

سمـ مروان أسمخر اًمػؿ ويمون رضمؾ ؾمقء! ومـفو ىمقًمف: يمون أسمق قمثامن اًمـفدي رشـمقًو، قمٌداعمؾؽ 

هتؿ سمف همالمف ومو د مرة موًٓ ؼَ وأكف ومَ  ،: أكف وزم اخلراج ًمٌعض سمـل أمقيومـفو ىمقًمف ذم اًمزهري

يمره ٕكف ٓ يؾقؼ ـًو ذم ىمتؾف قمغم ذًمؽ همالمف شمريمً ذِش وذيمر يمالمًو ظَم  وميسمف ومامت مـ رضسمف!

طمديٌ إوزاقمل قمـ :! وىمول ـد وٓ يمراميكف مـ اجلُ إ :، ومـفو ىمقًمف ذم إوزاقملسمؿثؾف

 . «ىمقًمف ذم ـموووس يمون ؿمقعقًو .... ، ومـفوسمـ أيب يمثػم ًمقس يثًٌ كاًمزهري وحيق

باب ذـر بعض أخبار مـ اشتػّس دم : (181 ص) "اًمؽػويي"وىمول اخلطقى اًمٌغدادي ذم 

مو رواه قمـ قمٌداهلل سمـ أمحد سمـ  –صمؿ ذيمرًا آصمورًا سمًـده مـفو  – اجلرح ؾذـر ما ٓ يسؼط افعدافة
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سمـ معلم يطعـ ذم قمومر سمـ صوًمح! ىمول: يؼقل موذا؟ ىمؾً:  كطمـٌؾ ىمول : ىمؾً ٕيب : إن حيق

يًؿع  ذا قمقٌى هَ وَ  در رأيً أكو طمجوضمًو يًؿع مـ هشقؿ!: ىمىمول :ـ طمجوجرآه يًؿع م

 ممـ هق أصغر مـف وأيمؼم!اًمرضمؾ 

 .صغر مطعـًو ذم قمداًمتفوًمقس ذم روايي اًمرضمؾ قمؿـ هق أيمؼم مـف أو أهؽذا صـع حيقك! 

ر قمـ صوًمح سمـ أيب إظمي مو ؿملكف؟ ف ؾملل وهى سمـ ضمريوروى قمـ حمؿقد سمـ همقالن أك  

 .«وىمرأ ! يمون ٓ يؿقز اًمؼراءة مـ اًمًامع ؾمؿع»ومؼول: 

ع مـ صقغ اًمتحؿؾ اًمصحقحي، وإن اظمتؾػً واًمؼراءة واًمًاموهذا ٓ يقضمى اجلرح: 

 .اًمرشمٌي سمقـفام

سمـحق مـ قمنميـ طمديثًو صمؿ ىمول: احمقهو!  يقمو ً قمـ رضمؾٍ  وروى قمـ ؿمعٌي أكف طمدث

رأيتف قمغم »: هق؟ ومؼول ءو سمف أي يش: أظمؼمك؟ ومؼول: ذيمرت ؿمقئًو رأيتف مـف! ومؼوًمقا: ملَ ومؼوًمقا ًمف

 .«ومرس جيري مؾء ومروضمف

ة ختتؾػ مـ وءاعمر ، وظمقارمُ ةوءذم اًمروايي، وًمعؾف قمّده مـ ظمقارم اعمر وهذا ٓ مطعـ سمف

ـ يمّؾ قمدم اقمتٌورهو م واًمصحقُح  ،إمم مؽونٍ  ومؽونٍ  ،إمم زمونٍ  نٍ ومـ زمو ،إمم آظمر ؿمخصٍ 

ػف اًمذي ٓ يؾقؼ وقمداًمتفوايي اًمراوي إذا شمؿ وٌطف ذم رّد روضمٍف  ًّ ، طمتك شمصّؾ إمم درضمي اًم

 سملهؾ اًمروايي واإلؾمـود.

ًَ وروى قمـ ؿمعٌي أكف ىمقؾ ًمف تف يريمض قمغم سمرذون ، رأي»: طمديٌ ومالن؟ ومؼول : مل شمريم

 .«ومؽميمً طمديثف

قضمى اًمطعـ ذم روايتف، وىمد ريمى ، و ريمقهبو ٓ يُ مـ اخلقؾ همػم اًمعرسمقي واًمؼمذون كقعٌ 

 .ؾمقد وًمد آدماحلامر وهق  اًمـٌل

 .!«ـ طمرب يٌقل ىموئاًم ومؽميمً طمديثفرأيً ؾمامك سم»: وروى قمـ ضمرير ىمول

، ورد قضمى ـمرطمف أطمقوكوً رح سمف اعمرء ىمد ٓ يُ مو جُي  أنّ  وذيمر مجؾي مـ هذه اًمصقر ًمتؼريرِ 

 ه .   ظمؼمِ 
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 ػّسًا ظذ إضالؿف إذا أمؽـ اجلؿع بقـفـان مُ  وإنْ  مخذ اجلرُح ٓ يُ  وهق أنْ :  افؼط افسادس

 . وبغ افتعديؾ ادبفؿ

 «باًمؽذا»أطمقال روايتف يمـ  طؾؼًو ذم مجقعِ ضمرح سمعض اًمرواة ىمد يؽقن مُ  وذًمؽ ٕن  

: مؼقداً  مقضمى ضمرطمف ىمد يؽقن اًمرواة اعمػن ومقف، وسمعض ؼدم اجلرُح ، ومفذا يُ وكحقه

، تذه احلوٓمؼّقدًا هبؿه اجلرح يُ  ، ومنن  مـ طمقوشمف ـٍ أو سمزم أو سمٌؾدٍ  سملطموديٌ أو سملؿمخوص

إّٓ أكف وهؿ ذم  ومالن صمؼي»هو سمعد اًمًؼم واًمتليمد مـ ؾمالمتفو، ومقؼول: داف ومقام قمَ ؼٌؾ طمديثُ ويُ 

 :أو «صمؼي ذم همػم طمديثف قمـ ومالن» :أو «صمؼي مو مل يرو قمـف ومالنومالن »  :أو «طمديٌ يمذا ويمذا

 «مـ طمػظفاًمشوم أو اًمقؿـ ٕكف طمدث ؼٌؾ طمديثف عمو يمون ذم احلجوز وٓ يؼٌؾ عمو اكتؼؾ إمم يُ »

 :وكحق ذًمؽ «ٓ يؼٌؾ ٓظمتالـمف أو ًمًقء طمػظف، ومو سمعدهو قموم يمذا يؼٌؾ طمديثف ىمٌؾ» :أو

 .ذا اعمقوع ومؾؽماضمع ذم يمتى اًمرضمولذم ه ذيمرهو عُن وقمغم يمؾ ذًمؽ أمثؾي قمديدة يَ 

ـلن يؽقن ادجروح مـ أئؿة افديـ  ،: أن ٓ يؽقن ادجروح أجؾ مـ اجلارح افؼط افسابع

 ف ٓ يؼبؾ جرح اجلارح ؾقف . ؾنكَّ 

ومل »قمـ أيب ضمعػر اسمـ ضمرير اًمطؼمي أكف ىمول :  "مؼدمي اًمػتح  "كؼؾ احلوومظ اسمـ طمجر ذم 

، آن وشملويؾف ويمثرة اًمروايي ًممصموريؽـ أطمدًا يدومع قمـ قمؽرمي اًمتؼدم ذم اًمعؾؿ واًمػؼف واًمؼر

سمـ قمٌوس إيوه مو وذم شمؼريظ ضمؾي أصحوب ا –يعـل اسمـ قمٌوس  –وأكف يمون قموعمًو سمؿقٓه 

ـ صمٌتً قمداًمتف مل يؼٌؾ ومقف ، وماًمي اإلكًون ويًتحؼ ضمقاز اًمشفودةسمشفودة سمعضفؿ شمثًٌ قمد

 .«ـ ..، ومو شمًؼط اًمعودًمي سموًمظاجلرح

قمؾقف مو ي صمًٌ ئيادقمك قمؾقف مذهى مـ اعمذاهى اًمرد ًمق يمون يمؾ مـ»وكؼؾ قمـف أكف ىمول: 

، ٕكف مو ًمؾزم شمرك أيمثر حمدصمل إمصورؽ، ، وسمطؾً ؿمفودشمف سمذًمادقمّل سمف، وؾمؼطً قمداًمتف

 . «ـف ..مـفؿ إّٓ وىمد كًٌف ىمقم إمم مو يرهمى سمف قم

اجلرح مؼدم "حلذر احلذر أن شمػفؿ أن ىموقمدهتؿ وا: »"يـمٌؼوت اًمشوومعق"وىمول اًمًٌؽل ذم 

ًمصقاب أن مـ صمٌتً إمومتف وقمداًمتف، ويمثر مودطمقه، وكدر ، سمؾ اقمغم إـمالىمفو "قمغم اًمتعديؾ
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هٌل أو همػمه مل يؾتػً إمم ً هـوك ىمريـي داًمي قمغم ؾمٌى ضمرطمف مـ شمعصى مذ، ويموكضمورطمقه

 .«ضمرطمف

مجعًو  "اًمذي شمؽؾؿ ومقفؿ سمام ٓ يقضمى اًمردمعرومي اًمرواة "وىمد ذيمر احلوومظ اًمذهٌل ذم يمتوسمف 

أمحد سمـ حمؿد »: (62ص )ؽؾؿ ومقفؿ ومل يعتد سمؼقل مـ ضمرطمفؿ، يمؼقًمف مـ اًمعؾامء اًمذيـ شمُ 

 ًٌ ـف سمعض اًمـوس ذم إسمراهقؿ سمـ ؾمعد! ومؾؿ يؾتػً إمم شمؾققـف ، ًمق  طمجيٌ  سمـ طمـٌؾ اإلموم، صمٌ

 .  !«أمحد ؟ ًؾؿ مـ اًمؽالم سمعد، ومؿـ يَ أطمد

 : أن ٓ يؽقن اجلارح جمروحًا دم كػسف ، ؾفذا فقس أهاًل بلن يمخذ ؿقفف .  افؼط افثامـ

 "مقزان آقمتدال"ذم يمتوسمف:  :ن سمـ إؾمحوق اعمدين: أسموحلوومظ اًمذهٌل رمحف اهلل ذم شمرمجيىمول ا

 يؽمك ومؼد وصمؼف أمحد ٓ»، ىمول:  «!مؽموك»ف ىمول ومقف: سمعدمو كؼؾ قمـ أيب اًمػتح إزدي أك  

يمٌػم إمم اًمغويي ذم  ، وًمف مصـٌّػ نف ذم اجلرحيُ  –يعـل إزدي –، وأسمق اًمػتح واًمعجكم

 .«متؽؾؿ ومقفد إمم اًمتؽؾؿ ومقفؿ وهق ، ضمرح ظمؾؼًو سمـػًف مل يًٌؼف أطماعمجروطملم

ٌَطل اًمٌٍمي: أمحد سمـ ؿمٌذم شمرمجي "هتذيى اًمتفذيى"ذم  وومظ اسمـ طمجروىمول احل  قى احلَ

مم هذا اًمؼقل سمؾ مل يؾتػً إ»: ومؼول - «!همػم مريض»م إزدي ومقف سملكف سمعد مو كؼؾ يمال -

 .«إزدي همػم مريض!

أمو اًمقضمف إول ومؼقل اسمـ »: "حمؼدمي اًمػت"شمرمجي قمؽرمي مقمم اسمـ قمٌوس ذم  وىمول ذم

اًمٌؽوء أكف ؾمؿع اسمـ قمؿر يؼقل قمؿر ومقف مل يثًٌ قمـف ٕكف مـ روايي أيب ظمؾػ اجلزار قمـ حيل 

أن جيرح اًمعدل سمؽالم : ومـ اعمحول ذًمؽ، وحيل اًمٌؽوء مؽموك احلديٌ، ىمول اسمـ طمٌون

 .«اعمجروح!

 : أن ٓ يؽقن اجلارح متعـتًا .  افؼط افتاشع

، ومؿـفؿ ؿ اًمزمون وطمديثف قمغم صمالصمي أىمًوم، ـمرومون ووؾمطاًمرضمول مـ ىمديوذًمؽ ٕن كؼود 

ت أئؿي ، وهذا اًمتؼًقؿ فموهر عمـ ؾمؼم مؼوٓعمتعـً ومـفؿ اعمتًوهؾ، ومـفؿ اًمقؾمط اًمعدلا

، وحيل عومم مـ اعمتشدديـ ذم كؼد اًمرضمول، وموسمـ معلم رمحف اهلل شماجلرح واًمتعديؾ ذم اًمرضمول
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وهذا  «متعـً ضمدًا ذم اًمرضمول»ذهٌل ذم شمرمجي ؾمػقون سمـ قمققـي: اًم ىمول قمـف ،سمـ ؾمعقد اًمؼطون

ا وأقمـل هبؿ مـ يمون مـ أهؾ اًمتوريخ طمتك يقمـو هذ ود اًمرضمول سموٍق قمغم مر  ؼ  اًمقصػ ذم كُ 

 وأقمد مـ معتدٌل  ، ومـفؿ مـ هق مؼتصدٌ مـ هق متشدد ذم احلؽؿ قمغم اًمرضمول، ومؿـفؿ اًمًـي

ػ كؼده ًمؾؿخوًمػلم سمؾ ، ومـفؿ اعمتًوهؾ اًمذي خَي ؿمقخـو اسمـ سموز رمحف اهلل شمعومم هذه اًمطٌؼي

 .   ، ومعػك اهلل قمـ اجلؿقعىمقهلؿ ، أو معرومتف سمخطرِ درايتف سملطمقاهلؿ رسمام أصمـك قمؾقفؿ ًمؼؾي

 . «ادػّس يؼدم ظذ افتعديؾ ادبفؿأن اجلرح » :ؾنذا تقؾرت هذه افؼوط يصُ ؿقفـا

واًمعؾي ذم ذًمؽ أن اجلورح خيؼم »: (115ص) "اًمؽػويي"ىمول اخلطقى اًمٌغدادي رمحف اهلل ذم 

، قمؾؿً مـ طموًمف اًمظوهرة مو قمؾؿتفو : ىمدوإن صدق اعمعدل ويؼقل ًمف قمـ أمٍر سموـمـ ىمد قمؾؿف

ٓ يـػل ىمقل ، وأظمٌور اعمعدل قمـ اًمعداًمي اًمظوهرة دت سمعؾؿ مل شمعؾؿف مـ اظمتٌور أمرهوشمػر

 . «ن يؽقن اجلرح أومم مـ اًمتعديؾ، ومقضمى ًمذًمؽ أأظمؼم سمفاجلورح ومقام 

وًمقعؾؿ أن اخلطقى وهمػمه ٓ يعـقن إـمالق هذه اجلؿؾي مـ همػم اقمتٌور ًمؾنموط اعمتؼدمي ، 

مـ همػم مراقموة  «اجلرح مؼدم قمغم اًمتعديؾ: »سمعض أهؾ اًمعؾؿ إـمالق اًمؼقل سملنومنن مـ زًمؾ 

 هلذه اًمنموط . 

: وٓ يؼول»:  "رشح مًؾؿ"اًمـقوي ذم  ، ىمولشمؼدمو واعمذهى احلؼ اًمتػصقؾ سمحًى م

ومال يؼٌؾ  اجلرح مؼدم قمغم اًمتعديؾ ٕن ذًمؽ ومقام إذا يمون اجلرح صموسمتًو مػّن اًمًٌى ، و إّٓ 

 . «اجلرح إذا مل يؽـ يمذا

اجلرح مؼدم قمغم اًمتعديؾ، وأـمؾؼ ذًمؽ مجوقمي، »: "كخٌي اًمػؽر"وىمول احلوومظ اسمـ طمجر ذم 

يؼدح  ، ٕكف إن يمون همػم مػّن ملإن صدر مـ مٌقـًو قمورومًو سملؾمٌوسمف، وهق أكف ًمؽـ حمؾف اًمتػصقؾ

 .  «: مل يعتؼم سمف أيضًو ....ومقؿـ صمٌتً قمداًمتف، وإن صدر مـ همػم قمورف سموٕؾمٌوب

 .  "ًمًون اعمقزان "ومثؾ ذًمؽ ىمول ذم مؼدمتف ًمـ 
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 احلالة الثالثة

 ل ومل يقجد فف تعديؾإضالق اجلرح ادبفؿ دم رجؾ مـ ظاملٍ خبر بافرجا

ومقف وملمو مـ ضمفؾ طموًمف ومل يعؾؿ »: "رشطمفو"و  "اًمػؽر كخٌي"ول احلوومظ اسمـ طمجر ذم ىم

 «ٓ حيتٍ سمف»أو  «ؾموىمط»أو  «مؽموك»أو  «وعقػ»ؾمقى ىمقل إموم مـ أئؿي احلديٌ: أكف 

 ، إذ ًمق ومنه ويمون همػم ىمودطمًو عمـعـووكحق ذًمؽ، ومنن اًمؼقل ىمقًمف، وٓ كطوًمٌف سمتػًػم ذًمؽ

 .«ج سمف، يمقػ وىمد وّعػضمفوًمي طمول ذًمؽ اًمرضمؾ مـ آطمتجو

 :تـبقف

، طؾى مـفؿ شمػًػمه، وٓ يُ هؾ اًمشلن واًمدرايي سملطمقال اًمرضمولاعمٌفؿ مـ أ ؼٌؾ اجلرُح ىمد يُ 

: أمو يمالم ىمؾً»: (91 ص) "اظمتصور قمؾقم احلديٌ"ىمول احلوومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم 

يمظمذ مًؾاًم مـ همػم ذيمر أؾمٌوب، وذًمؽ ، ومقـٌغل أن ٓء إئؿي اعمـتصٌلم هلذا اًمشلنهم

وإلكصوف واًمديوكي ، واشمصوومفؿ سمًمؾعؾؿ سمؿعرومتفؿ، واـمالقمفؿ، واوطالقمفؿ ذم هذا اًمشلن

كف مؽمويمًو أو يمذاسمًو أو كحق ، أو يمقؾمقام إذا أـمٌؼقا قمغم شمضعقػ اًمرضمؾ، ٓ واخلؼمة واًمـصح

ومؼتفؿ، ًمصدىمفؿ وأموكتفؿ  مقا، وموعمحدث اعموهر ٓ ختوجلف ذم مثؾ هذا وىمػي ذمذًمؽ

ٓ يثٌتف أهؾ اًمعؾؿ »ل ذم يمثػم مـ يمالمف قمغم إطموديٌ: ، وهلذا يؼقل اًمشوومعوكصحفؿ

 اكتفك يمالمف . «حيتٍ سمف سمؿجرد ذًمؽ ، واهلل أقمؾؿويرده وٓ  «سموحلديٌ

وىمول آظمرون: ٓ »  :(128-127 ص) "ضمومع إصقل"ذم مؼدمي يمتوسمف  اسمـ إصمػم وىمول

ا سمصػمًا هبذ –أي اجلورح واعمعدل –، ٕكف إن مل يؽـ رح واًمتعديؾ مجقعوً ى اجلجيى ذيمر ؾمٌ

هذا  واًمصحقح: أنّ  ؟!إمر ومال يصؾح ًمؾتزيمقي واجلرح، وإن يمون سمصػمًا وملي معـك ًمًمال

، سمنـمالىمف، يؽتػك ووٌطف، ك، ومؿـ طمصؾً اًمثؼي سمٌصػمشمفخيتؾػ سموظمتالف أطمقال اعمزيم  

 . «نموط اًمعداًمي ومؼد يراضمع ويًتػنعرف سمصػمشمف سمومـ قمرومً قمداًمتف سمـػًف ومل شم
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، ويمذًمؽ يمتى ى اجلرح واًمتعديؾ ومنكف هومي ضمداً ويراضمع ذم هذا اًمشلن مؼدموت يمت

 "اًمرومع واًمتؽؿقؾ"ًمؾعالمي اعمعؾؿل و "اًمتـؽقؾ"اقمد احلديٌ ومصطؾحف، ويمذا يمتوب ىمق

 ، ومو دون ذم هذا اًمعؾؿ . ًمؾتفوكقي "ىمقاقمد ذم قمؾقم احلديٌ"ٕيب احلًـوت اًمؾؽـقي، و

 :خامتة مفؿة

ًؼط قمغم مّر اًمتوريخ وٓ عؾؿ أن رايي اجلرح واًمتعديؾ مل شمَ ًمقُ : اعمختٍم قابوسمعد هذه اجل

ًمديـ، يـػقن ّد مـ سمؼوء قمصٌي مـ أهؾ احلؼ يذودون قمـ طمقوض هذا ا، ومال سمُ ًؼطجيقز أن شمَ 

اعمؼوٓت اًمػوؾمدة، ويردون قمغم أصحوهبو، قمـف اكتحول اعمٌطؾلم، وشملويؾ اجلوهؾلم، ويـؼدون 

حقح اًمذي رواه مًؾؿ قمـ اسمـ ذم ىمقًمف ذم احلديٌ اًمص ه اًمـٌل، يمام ؾمام  ومنن هذا مـ اجلفود

ما مـ كبل بعثف اهلل دم أمة ؿبع إّٓ ـان فف مـ »: قمـف قمؾقف اًمصالة واًمًالم أكف ىمول  مًعقد

ره ثؿ إهنا ختؾػ مـ بعدهؿ خؾقف أمتف حقاريقن وأصحاب يلخذون بسـتف ويتؼقدون بلم

يؼقفقن مآ يػعؾقن ويػعؾقن مآ يممرون ؾؿـ جاهدهؿ بقده ؾفق مممـ ومـ جاهدهؿ 

 . «بؾساكف ؾفق مممـ ومـ جاهدهؿ بؼؾبف ؾفق مممـ وفقس وراء ذفؽ مـ اإليامن حبة خردل

إمر  ًمعصٌي ومؾػمىمى اهلل واًمدار أظمرة، وًمقعؾؿ أن هذاسمريمى شمؾؽ ا اًمؾحوق أرادومؿـ 

ؽالم ذم اًمرضمول ضموء عمصؾحي رشقمقي، ومال شمتجووز إمم مو ومقىمفو، وٓ شمًتعؿؾ ذم ، وأن اًمديـ

 أهؾف، واهلل شمعومم يؼقل: ، واًمٌغل واًمظؾؿ قموئد قمغميهمػم حمؾفو، وأن اًمظؾؿ فمؾامت يقم اًمؼقوم

ؼِّ َيا ﴿ َْرِض بَِغْرِ اَْلَ ْٕ اَم َبْغُقُؽْؿ َظَذ َأْكُػِسؽُ َؾَؾامَّ َأْكَجاُهْؿ إَِذا ُهْؿ َيْبُغقَن دِم ا ا افـَّاُس إِكَّ َ  ﴾ؿْ َأُّيه

َسُبقَكُف ﴿( وىمول: 23)يقكس: ْقَكُف بَِلْفِسـَتُِؽْؿ َوَتُؼقُفقَن بَِلْؾَقاِهُؽْؿ َما َفْقَس َفُؽْؿ بِِف ِظْؾٌؿ َوََتْ إِْذ َتَؾؼَّ

وموًمؽالم ذم اًمرضمول عمصؾحي رشقمقي ضموء قمغم ظمالف  (15)اًمـقر: ﴾َوُهَق ِظـَْد اهللَِّ َظظِقؿٌ  َهقِّـاً 

يعد ذًمؽ همقٌي ، سمؾ هق أضمر  إصؾ وملسمقح عمصؾحي رشقمقي ، ومػمشمػع احلظر طمقـئٍذ ، وٓ

اهلل، قموعمًو سملوضمف اًمـؼد وصقره، شمؼقًو ، ومال يتصدى ًمـؼد اًمرضمول إّٓ مـ يمون قموعمًو سمديـ وىمرسمي

 ، مـ أئؿيؾمؾؽ كظومف إّٓ أئؿي اهلدى، وأهؾ اًمتؼكظمؾ ذم ، وهلذا مل يدكؼقًو أمقـًو قمدًٓ رًى 

، ومـ كظر ذم شمراضمؿ أئؿي اجلرح واًمتعديؾ وىمػ قمغم مو هؿ اجلرح واًمتعديؾ قمغم مّر اًمتلريخ
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غم أريؽي اجلرح ، ومؽقػ سمزموكـو اًمققم وىمد شمرسمع قمزهد وورع وشمؼقىقمؾقف مـ قمٌودة و

ال خيوـمر اعمرء سمـػًف ذم هذا اًمشلن ، ومواًمتعديؾ إطمداث، وؾمػفوء إطمالم، واهلل اعمًتعون

، وىمد طمؽك همػم واطمد مـ اًمعؾامء اإلمجوع قمغم أكف ٓ كف ًمقس هبلم سمؾ هق قمـد اهلل قمظقؿومن

: اًمًوم لسمليمثر ممو يًتٌلم طموًمف، وعمو ىمول اًمقفقدي ًمؾـٌ جيقز اًمتطوول ذم قمرض ؿمخصٍ 

أكؽر  :ومؼوًمً قموئشي ريض اهلل قمـفو: وقمؾقؽؿ اًمًوم واًمؾعـي «وظؾقؽؿ»: ومؼول ؿ:قمؾقؽ

 ، ويؼقلاًمٌغل واًمظؾؿ، وحيذر مـ ذًمؽ ًمتجووزهو، واهلل شمعومم يلمر سموًمعدل قمؾقفو اًمـٌل

ـَ ﴿ؾمٌحوكف:  ابِِري َق َخْرٌ فِؾصَّ ُتْؿ هَلُ ـْ َصَزْ
 ﴾َوإِْن َظاَؿْبُتْؿ َؾَعاِؿُبقا بِِؿْثِؾ َما ُظقِؿْبُتْؿ بِِف َوَفئِ

اِمَغ هللَِِّ ُصَفَداَء بِاْفِؼْسِط َوٓ ﴿( ، ويؼقل ؾمٌحوكف: 126)اًمـحؾ: قُكقا َؿقَّ ـُ ـَ آَمـُقا  ا افَِّذي َ َيا َأُّيه

َّٓ َتْعِدُفقا اْظِدُفقا ُهَق َأْؿَرُب فِؾتَّْؼَقى َواتَُّؼقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ ِرَمـَُّؽْؿ َصـَآُن َؿْقٍم َظَذ َأ  َخبٌِر باَِم ََيْ

ـُ َحتَّك َيْبُؾَغ ﴿( ، وىمول شمعومم: 8)اعموئدة: ﴾ْعَؿُؾقنَ تَ  َّٓ بِافَّتِل ِهَل َأْحَس َوٓ َتْؼَرُبقا َماَل اْفَقتِقِؿ إِ

َّٓ ُوْشَعَفا َوإَِذا ُؿْؾُتْؿ َؾاْظِدُفقا وَ  ُه َوَأْوُؾقا اْفَؽْقَؾ َوادِْقَزاَن بِاْفِؼْسِط ٓ ُكَؽؾُِّػ َكْػسًا إِ اَن ذَ َأُصدَّ ـَ ا َفْق 

ؿْ  ـُ ا ُرونَ  ُؿْرَبك َوبَِعْفِد اهللَِّ َأْوُؾقا َذفُِؽْؿ َوصَّ َـّ ُؽْؿ َتَذ ، ومؾقلظمذ اعمًؾؿ (152كعوم:)إ ﴾بِِف َفَعؾَّ

ـٍ وأموكي ، ومو كؼؾ مـ  اًمًالمي مـفجًو ًمـػًف ، وٓ يؼدم قمغم هذا إمر إّٓ سمعدل ودي

قف أن يتعومؾ معفو سمؿقضمى مو قمٌورات اًمعؾامء ذم اًمعٍم احلورض ذم كؼد اًمرضمول وموًمقاضمى قمؾ

ىمرره أهؾ اًمعؾؿ ممو ؾمٌؼ مجعف هـو ذم يمقػقي اًمتعومؾ مع قمٌورات اًمتعديؾ واًمتجريح ، ويؼٌؾ 

ويرزىمـو اإلظمالص ، واهلل يصؾح إطمقال ، وًمضقاسمط اًمتل ؾمٌؼ ذيمرهو خمتٍمةاحلول اعمعتؼم سم

 .ف أمجعلمـو حمؿد ، وقمغم آًمف وصحٌ، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقذم اًمؼقل واًمعؿؾ

رمحـ سمدر سمـ قمكم : أسمق قمٌداًمأظمقيمؿ اًمػؼػم إمم قمػق رسمف -وؿمغؾ قمغم قمجؾ  –يمتى ذًمؽ 

 .هـ1424مجودى أظمرة ؾمـي  2، سمعد ومجر يقم اخلؿقس سمـ ـمومل اًمعتقٌل
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمصالة واًمًالم قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحٌف أمجعلم .

 . ظبداهلل بـ محقد افػالد :ؾضقؾة افشقخ

ٌّؾ                 .اهلل مًوقمقف، وهمػر ًمف وًمقاًمديف وزوضمف وذويف شمؼ

 اًمًالم قمؾقؽؿ ورمحي اهلل وسمريموشمف    أمو سمعد : 

اؿمتفر اًمؽالم ومقفو قمـد  خالؾقة، مًلًمي  هؾ إصؾ دم ادسؾؿ افعدافة أم ٓ: ياقمؾؿ أن مًلًم

، ووؿـقا اًمؽالم قمغم هذه ديٌ وأصقل اًمػؼف مـ ىمديؿ اًمزمونأهؾ اًمعؾؿ ذم اًمػؼف وقمؾؿ احل

روايي مـ يمتى احلديٌ وأصقل اعمًلًمي ذم أسمقاب اًمشفودات مـ أسمقاب اًمػؼف وأسمقاب اًم

 . اًمػؼف

هذه اعمًوًمي وأؿمور سموسمًو ذم  "اًمؽػويي"سمؽر اخلطقى اًمٌغدادي ذم يمتوسمف  وىمد سمّقب احلوومظ أسمق

ور سموب اًمرّد قمغم َمـ زقمؿ أن  اًمعداًمي، هل إفمف»: ورضمح اًمعدم، ومؼول رمحف اهللإمم اخلالف 

: اًمط ريؼ إمم معرومي اًمعدل اعمعؾقم قمداًمتف مع إؾمالمف اإلؾمالم، وقمدم اًمػًؼ اًمظ وهر

ٌ ع وطمصقل أموكتف وكزاهتف واؾمتؼومي ـمرائؼف ٓ ؾمٌقؾ إًمقفو، إٓ سموظمتقور إطمقال،  وشمت

، وزقمؿ أهؾ اًمعراق: أن ؿ مـ كوطمقي همؾٌي اًمظ ـ سموًمعداًميإومعول اًمتل حيصؾ معفو اًمعؾ

وكً هذه طموًمف وضمى أن اًمعداًمي هل إفمفور اإلؾمالم وؾمالمي اعمًؾؿ مـ ومًؼ فموهر، ومؿتك يم

 هذه اعمًلًمي .قمـ  يمالمفصمؿ اؾمتطرد ذم « يؽقن قمدًٓ 

إمم ىمقة اخلالف ذم هذه اعمًلًمي، ومؼول:  (5/295) " اًمػتح "وأؿمور احلوومظ اسمـ طمجر ذم 

وذم روايي  « باب إذا ظدل رجؾ رجال ؾؼال: ٓ كعؾؿ إٓ خرا أو ما ظؾؿت إٓ خراً »ىمقًمف: »

طمؽك اًمطحووي قمـ أيب يقؾمػ أكف ىمول: ىمول اسمـ سمطول:  «رجالً »سمدل  «أحداً »اًمؽشؿقفـل 

ذًمؽ، واطمتجقا سمحديٌ الومو قمـ اًمؽقومقلم ذم ، ومل يذيمر ظمإذا ىمول ذًمؽ ىمٌؾً ؿمفودشمف

طمتك يؼقل روو ... ، وىمول اًمشوومعل: طمتك يؼقل : ٓ يؽقن ذًمؽ شمزيمقي وىمول موًمؽ :اإلومؽ

واَلجة فذفؽ أكف ٓ ، ل طموًمف اًمٌوـمـيزيم  ، وٓ سمد مـ معرومي اعمُ قمدل، وذم ىمقل: قمدل قمكم وزم
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وملضموب  :ؾمومي، وأمو اطمتجوضمفؿ سمؼصي أيؾزم مـ أكف ٓ يعؾؿ مـف إٓ اخلر أن ٓ يؽقن ؾقف ذ

ؿ ؿموذة، ومؽػك ذم سملن ذًمؽ وىمع ذم اًمعٍم اًمذي زيمك اهلل أهؾف، ويموكً اجلرطمي ومقف :ىاعمفؾّ 

رطمي ذم اًمـوس أهمؾى، ومالسمد مـ وأمو اًمققم وموجلُ  ،: ٓ أقمؾؿ إٓ ظمػماً شمعديؾفؿ أن يؼول

: مل يًٌ اًمٌخوري احلؽؿ ذم اًمؽممجي، -أي احلوومظ اسمـ طمجر  –، ىمؾً اًمتـصقص قمغم اًمعداًمي

 «.بؾ أوردها مقرد افسمال فؼقة اخلالف ؾقفا

ومذهى مجفقر اًمعؾامء إمم أن اًمعداًمي ًمقًً أصاًل ذم اعمًؾؿ ، ٕهنو وصػ زائد قمغم 

، مؾؽي ، واعمؾؽوت مًٌقىمي سموًمعدماإلؾمالم ومؼد يثًٌ اإلؾمالم سمدوهنو ، وذًمؽ ٕن اًمعداًمي 

ي ، ومـفؿ مـ محؾ ىمقل أيب وىمول سملن صمٌقت اإلؾمالم يموٍف ًمثٌقت اًمعداًم وظموًمػفؿ أسمق طمـقػي

، وىمد ذيمر اخلالف ذم ذًمؽ مجوقمي مـ اًمعؾامء ذم غم قمٍمه ٕكف مـ اًمؼرون اعمػّضؾيطمـقػي قم

 . يمتى اًمػؼف وأصقًمف وىمقاقمد احلديٌ قمومي

َّ ﴿ىمقًمف شمعومم: »ىمول اًمؼرـمٌل :   ذم مقوع رومع [282]اًمٌؼرة: ﴾اءِ َد فَ افشه  ـَ مِ  نَ قْ َض رْ تَ  ـْ ِم

ىمول اسمـ قمطقي: وهذا  ،سمؽػم وهمػمه : هذه خموـمٌي ًمؾحؽومىمول اسمـ  ،قمغم اًمصػي ًمرضمؾ وامرأشملم

، وهذا يمثػم تؾٌس هبذه اًمؼضقي إكام هؿ احلؽوم، وإكام اخلطوب جلؿقع اًمـوس، ًمؽـ اعمهمػم كٌقؾ

َّ ﴿ذم يمتوب اهلل يعؿ اخلطوب ومقام يتؾٌس سمف اًمٌعض . عمو ىمول اهلل شمعومم:   ـَ مِ  نَ قْ َض رْ تَ  ـْ ِم

دل قمغم أن ذم اًمشفقد مـ ٓ يريض، ومقجلء مـ ذًمؽ أن اًمـوس [ 282]اًمٌؼرة:  ﴾اءِ َد فَ افشه 

ًمقًقا حمؿقًملم قمغم اًمعداًمي طمتك شمثًٌ هلؿ ، وذًمؽ معـك زائد قمغم اإلؾمالم ، وهذا ىمقل 

 اجلؿفقر . 

وىمول أسمق طمـقػي: يمؾ مًؾؿ فموهر اإلؾمالم مع اًمًالمي مـ ومًؼ فموهر ومفق قمدل وإن يمون 

يموكقا قمٌقدا، فقل احلول. وىمول رشيح وقمثامن اًمٌتل وأسمق صمقر: هؿ قمدول اعمًؾؿلم وإن جم

 .«ىمؾً ومعؿؿقا احلؽؿ 

ٌعض اًمؽقومقلم ويعـل سمف أسمو وشمؼدم إؿمورة اخلطقى اًمٌغدادي إمم هذا اخلالف وكًٌتف ًم

 .طمـقػي
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حمؾ إمجاع ، ومؽقػ يؼول سملن اعمًلًمي ًمي مـ اًمؽتوب واًمًـي يًتـد إًمقفووًمؽؾ مـ اًمؼقًملم أد

 ؟!بغ افعؾامء

ًُ ؿمقخـو اسمـ سموز رمحف اهلل شمعومم قمؿـ يؼ قل : إصؾ ذم أهؾ اًمقؿـ اًمزيديي، وذم وىمد ؾملًم

 سمووقي، وذم أهؾ مٍم إؿمعريي؟أهؾ قمامن اإل

 .-هؽذا ىمول  –، إصؾ ذم اعمًؾؿ اًمعداًمي هذا يمالم سموـمؾ :: أقمقذ سموهلللومؼو

، أن يؽقن صؾ دم ادسؾؿ ظدم افعدافةمـ ـقن إومؼام افتحؼقؼ دم ادسلفة أكف ٓ يؾزم 

، ة فؽقهنا وصػ زائد ٓ تثبت بدفقؾؾؽام وجب اصساط ثبقت افعداف، جمروحًا أو حمؾ هتؿة

، وشمغؾقى ؾمالمي ؾؽذفؽ اجلرح وصػ زائد يشسط دم ثبقتف افدفقؾ مع افزاءة إصؾقة ؾقف

 . كف إصؾ ومقؿـ محؾ مًؿك اإلؾمالماعمًؾؿ مـ اًمعقى ٕ

ًة َوَشًطا﴿واهلل شمعومم امتدح إمي سمؽقهنو  : ىمول همػم واطمد مـ اعمػنيـ [143]اًمٌؼرة:  ﴾ُأمَّ

ـو مـ اًمعوم ومـ صمؿ  ىمد يؽقن ومقفؿ اًمعدل وهمػم اًمعدل وموًمقؾمطقي سمؿعـك اًمعداًمي ه «قمدًٓ »

، ىمول سمـحقه احلوومظ اسمـ داًمي، أو اًمعوم اعمخصقص عمـ ىمومً سمف اًمعاًمذي أريد سمف اخلصقص

 .طمجر

ؾؾقس ـؾ مـ مل تثبت ، وظذ هذا ؾال تالزم بغ اصساط ثبقت افعدافة ، وبغ كػل افسالمة

، وهمويي مو ذم إمر أن اعمًؾؿ ذم أصؾف اًمًالمي ، ووصػـو ًمف ، يعـل ظدم شالمتفظدافتف

ؾقػي سموًمًالمي قمؿاًل سمحؽؿ اًمظوهر ، طمقٌ مل يظفر ًمـو مـف مو يؼدح ذم ديـف ، وهلذا ىمول اخل

إنَّ ُأكاشًا ـاكقا يمخذون بافقْحِل دم ظفد رشقل اهلل َصّذ اهلل »: قمؿر سمـ اخلطوباًمراؿمد 

ـْ َأظامفؽؿ ؾؿـ أطفر  َظَؾْقِف َوَشّؾؿ، وإنَّ افَقْحل ؿد اْكؼطع، وإكام كماخُذـُؿ أن بام طفر َفـَا ِم

أطفر فـا شقءًا  فـا خرًا أمـاه وؿربـاه وفقس فـا مـ رسيرتف رء: اهلل ُياشبف دم رسيرتف ، ومـ

 رواه اًمٌخوري . «مل كلمـف ومل كصدؿف. وإن ؿال: إن رسيرتف حسـة

اؾمتدل سمف قمغم ىمٌقل ؿمفودة مـ مل »معّؾؼًو قمغم هذا إصمر :  "ؾمٌؾ اًمًالم"ىمول اًمصـعوين ذم 

يظفر مـف ريٌي كظرًا إمم فموهر احلول، وأكف يؽػل ذم اًمتعديؾ مو يظفر مـ طمول اعمعدل مـ 
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ػم يمشػ قمـ طمؼقؼي هيرشمف، ٕن ذًمؽ متعذر إٓ سموًمقطمل وىمد اكؼطع، ويملن آؾمتؼومي مـ هم

اعمصـػ أورده وإن يمون يمالم صحويب ٓ طمجي ومقف، ٕكف ظمطى سمف قمؿر وأىمره مـ ؾمؿعف 

 .«ف هق اجلوري قمغم ىمقاقمد اًمنميعيومؽون ىمقل مجوهػم اًمصحوسمي، وٕن هذا اًمذي ىموًم

معقـي مـ  لسمقاٍب سماًمعداًمي، وموٕمر مؼقد  ؾؿومع ذًمؽ ومنكف إذا ىمقؾ سملكف ًمقس إصؾ ذم اعمً

ف اؿمؽماط ؾمالمي اعمًؾؿ ، وؾموئر مو يؽمشمى قمؾق سمويب اًمراويي واًمشفودةأسمقاب اًمديـ وظموصي ذم

 . اًمي ومال سمّد مـ اًمتحري ذم صمٌقهتو، ومؽؾ مو يمون ومقف وضمقب صمٌقت اًمعدمـ اًمعققب

، ٕن إصؾ حًٌفوسم ضمى أن يعومؾوأمو ؾموئر طمؼقق اإلؾمالم ومنن مـ فمفر ًمـو إؾمالمف و

 ، طمتك يتٌلم ًمـو مـف ظمالومفو .ومقف اًمًالمي

ومال جيقز ًمؾؿرء أن يتجوه سموًمطعـ ذم أقمراض اعمًؾؿلم اًمققم، واًمؼقل سملّن مـ مل شمظفر مـف 

مؼوًمي ذم اًمًـي ، أو آكتامء إمم أهؾفو أو ًمٌعض أهؾفو أكف ًمقس مـفؿ! ومقجفؾ مو يعؾؿف همػمه، 

وهذا ما يعـقف صقخـا ابـ باز رمحف اهلل رمف اهلل شمعومم قمغم قمٌوده ، ومنن  هذا مـ اًمظؾؿ اًمذي طم

 . تعاػ دم ؾتقاه افتل كؼؾتفا ظـف 

اًمققم أو يمتى أكف  ضمعؾ إصؾ ذم يمؾ مـ شمؽؾؿ –هداهؿ اهلل–وذًمؽ ٕن سمعض اإلظمقان 

، أو ـمقائػ ـده إمو أن يطعـ ذم أؿمخوص معقـلموضمعؾ قمالمي اًمًـي قم ًمقس قمغم اًمًـي!

 اًمذي ُيشتؽك مـف ذم هذا وهذا مـ وظمقؿ اًمتجوه أو أن يـضؿ إمم أؿمخوص معقـلم!ي، معقـ

، مع مو ومقف مـ اجلفؾ ذم شمطٌقؼ مو أصمر قمـ اًمًؾػ ذم اًمتحذير مـ أهؾ اًمٌدع وهجرهؿ اًمزمون

 ، وآمتحون سملئؿي اًمًـي اًمذيـ أمجعً إمي قمغم ومضؾفؿ .

، وىمد يمتًٌ ومقف ىمٌؾ ؾمـقات واًمتحزيىققم اًمتًوهؾ ذم اًمتصـقػ وممو سمكم هبو اًمؽثػم اًم

فقس ـؾ مـ ؿال دم اإلشالم مؼافة »دور طمقل ىمضقي أؾموؾمقي رمزهو أكف رؾموًمي ذم ورىموت شم

 .  «تصـػ ـػرؿة تغص با بطقن افؽتب!خمافػة تـسب إفقف بسببفا ضائػة ، و

اًمٌعض ذم اًمتصـقػ سملدكك اإلؿمورات، وأىمؾ اًمعٌورات، سمؾ شمًوهؾ  –وًمألؾمػ -واًمققم 

  وسموعمظفر واًمؾٌوس!
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سملن إصؾ ذم اعمًؾؿ ًمقس اًمعداًمي! ويمؾ ذًمؽ ًمف شمعّؾؼ سموًمػفؿ اخلوـمئ ًمؼقل مـ ىمول 

،  مـ مل يعرومف! سمؿقضمى قمٌورة، أو إؿمورة، أو طمتك ًمٌوؾمف ومظفرهومقطرد ذًمؽ ومقحؽؿ قمغم

ٓ يتجووز  ومـ ظمالل ؾمـقات قمنم مضً ؾمؿع اجلؿقع أؾمامء ومرٍق كجدهو قمـد اًمتؿحقص

 . سمع اًمقديـأرسموهبو أصو

ومؼؾً   !احلودصمي هؾ اًمعؾؿ إكؽوري عمًؿك سمعض اًمػرقوىمد أكؽر قمكّم سمعض اًمػضالء مـ أ

ظة ، وأهؾ أن أهؾ افسـة هؿ أهؾ اجلاممـ أصقل أهؾ اًمًـي  -سمورك اهلل ومقؽؿ  –: يو ؿمقخ ًمف

ومرىمتفؿ مـذ ؾمتلم وأهؾ اًمٌدع يعؽمومقن سمًػمهؿ قمغم ـمريؼي ممؾمس  افبدظة هؿ أهؾ افػرؿة!

ـقػ إمم يمؾ سمقـام كجد أهؾ اًمًـي ظمالل قمنم ؾمـقات مضً شمراؿمؼقا اًمتص و موئي ؾمـي!ؾمـي أ

سمؾ رسمام زاد اًمتصـقػ  ،قمؾقف قمنم أؾمامء ظمالل قمنم ؾمـقات ، ومندُت ؿمقٍخ يعتؼدون خموًمػتف

 :، ومؽؾام اظمتؾػ ـموًمى قمؾؿ مع آظمراعمديـي اًمقاطمدة سمؾ احلّل اًمقاطمدواًمتحزب قمغم مًتقى 

 .وذاك يؼقل سمؿثؾف ،وىمول هذا مـ اًمػرىمي اًمػالكقي !فـموئػي سموؾمؿ يمؾ مـفام إمم أظمركًى 

، وامتحون اًمـوس هبو مـ آمتحون ٌوت اًمػرىمي واًمتحزب سملم اعمًؾؿلموهذا مـ أيمؼم مقضم

، وًمشقخ تؼٌح، واًمتعصى اعمً، وهق مـ اًمتؼؾقد اعمذمقمفهلل وٓ رؾمقًماعمحرم سمام مل ينمقمف ا

 . مـفو مقـمـلم ػتووى ذم مقاـمـ أكؼؾاإلؾمالم ذم اًم

ويمذًمؽ اًمتػرق سملم إمي »:  ( 415/  3 ) "اًمقصقي اًمؽؼمى  "محف اهلل وؿـ ومقؼقل ر

، أو ىمرومـدي، ومنن مثؾ أن يؼول ًمؾرضمؾ: أكً ؿمؽقكم و سمام مل يلمر اهلل سمف وٓ رؾمقًمفوامتحوهن

وٓ ذم  فوٓ ؾمـي رؾمقًمهذه أؾمامء سموـمؾي ، مو أكزل اهلل هبو مـ ؾمؾطون ، وًمقس ذم يمتوب اهلل 

أصمور اعمعروومي قمـ ؾمؾػ إمي ٓ ؿمؽقكم وٓ ىمرومـدي ، واًمقاضمى قمغم اعمًؾؿ إذا ؾمئؾ قمـ 

 .هلل وؾمـي رؾمقًمفذًمؽ أن يؼقل : ٓ أكو ؿمقؽكم وٓ ىمرومـدي ، سمؾ أكو مًؾؿ متٌع ًمؽتوب ا

: هلل بـ ظباس ريض اهلل ظـفام ؾؼالأكف شلل ظبدا ؿد رويـا ظـ معاوية بـ أيب شػقانو

أأكت ظذ مؾة ظعٍّ أو ظذ مؾة ظثامن ؟! ، ؾؼال : فست ظذ مؾة ظع وٓ ظذ مؾة ظثامن ، بؾ أكا 

 وراضمع سمؼقي يمالمف ومنكف مفؿ ًمؾغويي . «....  مؾة رشقل اهللظذ 
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ز أن يعوىمى سمغػم اًمعؼقسمي وإذا ضمـك ؿمخص ومال جيق»:  (28/15)وىمول رمحف اهلل شمعومم 

ٍد أن يعووكف وٓ يقاومؼف ، وًمقس ٕطممـ اعمخؾقىملم أن يعوىمٌف سمام ؿموء ، وًمقس ٕطمدٍ اًمنمقمقي

عدشمف، أو : أىمهبجر ؿمخٍص ومقفجره سمغػم ذكٍى رشقمل، أو يؼقل، مثؾ أن يلمر قمغم ذًمؽ

ؾف اًمؼًوىمًي واًمرهٌون مع اًمـصورى، ، ومنن هذا مـ ضمـس مو يػعأهدرشمف، أو كحق ذًمؽ

 ، وىمد ىمولاًمضالًمي واًمغقايي مع أشمٌوقمفؿئؿي ، ومـ ضمـس مو يػعؾف أواحلزاسمقن مع اًمقفقد

ذم أمتف : أـمقعقين مو أـمعً اهلل ، ومنن قمصقً اهلل ومال  اًمصديؼ اًمذي هق ظمؾقػي رؾمقل اهلل

ٓ ضاظة دخؾقق دم معصقة »غم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ : ـموقمي زم قمؾقؽؿ ، وىمد ىمول ص

 . «مـ أمرـؿ بؿعصقة اهلل ؾال تطقعقه»وىمول:  «اخلافؼ

ون اعمعؾؿ أو إؾمتوذ ىمد أمر هبجر ؿمخٍص أو سمنهداره وإؾمؼوـمف وإسمعوده ، وكحق ذًمؽ ومنذا يم

، ُكظر ومقف ، ومنن يمون ىمد ومعؾ ذكًٌو رشقمقًو قمقىمى سمؼدر ذكٌف سمال زيودة ، وإن مل يؽـ أذكى ذكٌو 

وفقس فؾؿعؾؿغ أن ُيزبقا افـاس رشقمقو مل جيز أن يعوىمى سمٌٍم ٕضمؾ همرض اعمعؾؿ أو همػمه ، 

ما يؾؼل بقـفؿ افعداوة وافبغضاء ، بؾ يؽقكقن مثؾ إخقة ادتعاوكغ ظذ افز ويػعؾقا 

ْثِؿ ﴿وافتؼقى ، ـام ؿال تعاػ :  ِ ْٕ َوَتَعاَوُكقا َظَذ اْفِزِّ َوافتَّْؼَقى َوٓ َتَعاَوُكقا َظَذ ا

 . (2)ادائدة:﴾اْفُعْدَوانِ وَ 

يمؾ مو يريده ومقآة مـ يقاًمقف،  وًمقس ٕطمٍد مـفؿ أن يلظمذ قمغم أطمٍد قمفدا سمؿقاومؼتف قمغم

ًمذيـ جيعؾقن مـ ، سمؾ مـ ومعؾ هذا يمون مـ ضمـس ضمـؽزظمون وأمثوًمف اومعوداة مـ يعوديف

،  ورؾمقًمف، ومـ ظموًمػفؿ قمدوًا سموهمل ، سمؾ قمؾقفؿ وقمغم أشمٌوقمفؿ قمفد اهللواهلؿ صديؼو وازم

، طمرم اهلل ورؾمقًمفًمف، وحيرمقا مو سملن يطقعقا اهلل ورؾمقًمف ، ويطقعقا مو أمر اهلل سمف ورؾمق

، وإن يمون ن يمون أؾمتوذ أطمٍد مظؾقمو كٍمه، ومنقق اعمعؾؿلم يمام أمر اهلل ورؾمقًمفويرقمقا طمؼ

اكرص »أكف ىمول:   يعووكف قمغم اًمظؾؿ سمؾ يؿـعف مـف، يمام صمًٌ ذم اًمصحقح قمـ اًمـٌلفموعمو مل

متـعف »ول: أكٍمه مظؾقمو ومؽقػ أكٍمه فموعمو؟ ىم :: يو رؾمقل اهللىمقؾ «أخاك طادًا أو مظؾقما

 .«مـ افظؾؿ ؾذفؽ كرصك إياه
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وإذا وىمع سملم معؾؿ ومعؾؿ أو شمؾؿقذ وشمؾؿقذ ، أو معؾؿ وشمؾؿقذ : ظمصقمي ومشوضمرة ، مل 

 .«يعلم أطمدمهو طمتك يعؾؿ احلؼ .. جيز ٕطمٍد أن

وفقس ٕحٍد أن يعؾؼ اَلؿد وافذم واَلب وافبغض »:  ( 227/ 28 )وىمول رمحف اهلل 

وافصالة وافؾعـ بغر إشامء افتل ظّؾؼ اهلل با ذفؽ : مثؾ أشامء افؼبائؾ ، وادقآة وادعاداة ، 

واددائـ ، وادذاهب ، وافطرائؼ ادػضؾة إػ إئؿة وادشايخ ، وكحق ذفؽ ما يراد بف 

 .(416ص: )اإلؿمورة إًمقف ذم اعمجؾد اًمثوًمٌ ومثؾف ؾمٌؼ  «افتعريػ

 :وخالصة افؽالم

، وإومراط أظمريـ ذم اًمذم واًمٌدقمي واًمػًؼٓة أهؾ اًمؽػر أن شمػريط اًمـوس اًمققم ذم مقا

، يمؾ ذًمؽ مـ ضمـس اًمظؾؿ اًمذي  أظمريـ سموًمؽػر واًمٌدقمي واًمػًؼواهلجر واحلؽؿ قمغم

اجلفؾ اًمداقمل إمم ارشمؽوب  ، ومـ ضمـسقمغم كػًف وضمعؾف سملم قمٌوده حمرمو طمرمف اهلل شمعومم

و أصؾ سمالء ، إذ مهاعمعورم ومفق اًمـوضمل ، ومـ قمقذم مـ هذيـ اًمدائلماعمحرم، ووعػ اعمراىمٌي

وسمتامم  «اهلقى»م وآؾمتًالم شمؽقن اًمًالمي مـ ، وسمتامم اإلؾماليمؾ مـ طمود قمـ اًمًٌقؾ

 اإليامن واًمتصديؼ يرشمػع اعمرء قمـ ) اجلفؾ ( ، وأكشد اسمـ اًمؼقؿ :

 وشمعـّر مـ صمقسملم مـ يؾًٌفام   

 صمقب مـ اجلفؾ اعمريمى ومقىمف

 وحتؾ سموإلكصوف أقمظؿ طمؾي

 ع ــ مـاضمعؾ ؿمعورك ظمشقي اًمرمحو

 يؾـَؼ اًمردى سمؿذمي وهقانِ  

 صمقب اًمتعصى سمئًً اًمثقسمونِ 

 زيـً سمف إقمطوف واًمؽتػونِ 

 قل ومحٌذا إمرانِ ـرؾمـح اًمـكص

، وآيمتػوء ذم تل هذه سموًمقصقي سموٓؿمتغول سموًمعؾؿيمام إكـل أظمتؿ ًمؽؿ أظمل اًمػووؾ يمؾؿ 

، ٕهنؿ أقمرف سموجلرح واًمتعديؾ ذم يمؾ قمٍماًمعؾؿ كؼد اًمرضمول واًمطقائػ سمام ىموًمف أهؾ 

أمو ـمالب اًمعؾؿ ومعؾقفؿ آؾمتجوسمي، وكنم ىمقهلؿ ومؼط، ، وسموعمـؽر ووضمف اإلكؽور وـمريؼتف

، وذًمؽ ٕن اًمتامدي ذم اًمؽالم ذم ومؼد يمػوهؿ أهؾ اًمعؾؿ سمذًمؽ، صمؿ ًمقًلًمقا رهبؿ اًمعوومقي

، ٕن ن يراىمى اهلل ذم ذًمؽًؾؿ يـٌغل أ، واعمإؿمخوص ىمد يمدي إمم اًمظؾؿ واًمٌغل أطمقوكوً 
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، ومال جيقز أن ًمتحذير مـ أهؾ اًمٌدع وسمقون طموهلؿ، قمؼقسمي هلؿ، واًمعؼقسموت مٌـوهو قمغم اًمعدلا

وشمؼدم ذم مو  ك ذم أًمػوظ اجلرح ومؽقػ سموعمعومؾي؟!، طمتعوىمى ؿمخص سمليمثر ممو يًتحؼف رشقموً ي

، واًميورة يورةحلرمي، وأسمقح اًمؽالم ومقفو ًمؾيمتًٌ ًمؽؿ ؾموسمؼًو أن إصؾ ذم إقمراض ا

 شمؼدر سمؼدرهو . 

 .«افتجريُ بشقئغ إذا حصؾ بقاحد ٓ َيقز: »"رشطمف ًٕمػقي احلديٌ"ىمول اًمًخووي ذم 

إكف ٓ جيقز ًمؾشوهد أن »:  "ىمقاقمده"اًمعز سمـ قمٌداًمًالم أكف ىمول ذم  وكؼؾ ومقف أيضًو قمـ

 . «ًمؾيورة ، ومقؼدر سمؼدرهو جيقز جيرح سمذكٌلم مفام أمؽـ آيمتػوء سملطمدمهو ، ومنن اًمؼدح إكام

رصيُ وإذا أمؽـف اجلرح باإلصارة ادػفؿة أو بلدكك ت»:  "اإلقمالن سموًمتقسمقخ"ضًو ذم وىمول أي

فو إمم زائٍد قمغم مو ، وموٕمقر اعمرظمص ومقفو ًمؾحوضمي ٓ يرشمؼك ومق(1)ٓ تقز فف افزيادة ظذ ذفؽ

 :يقمًو وأكو أىمقل: ومالن يمذابقمـ اعمزين ىمول: ؾمؿعـل اًمشوومعل ، وىمد رّويـو (2)حيّصؾ اًمغرض

 ء:وًمؽـ ىمؾ: طمديثف ًمقس سمٌم :ٓ شمؼؾ: يمذاب ،ومؼول زم: يو إسمراهقؿ أيمس أًمػوفمؽ، أطمًـفو

ٌخوري يمون عمزيد ورقمف ىمؾ أن يؼقل: يمذاب أو وووع، أيمثر مو يؼقل: ؾمؽتقا وكحقه أن اًم

 .«سموًمؽذب يمذسمف ومالن ، أو رموه ومالن، كعؿ رسمام يؼقل : ذا، وكحق هقمـف، ومقف كظر، شمريمقه

اًمػرق سملم ىموقمدة اًمغقٌي اعمحرمي، وىموقمدة اًمغقٌي اًمتل ٓ  ذم "اًمػروق"وىمول اًمؼراذم ذم 

ويشؽمط ذم هذا اًمؼًؿ: أن شمؽقن »أؾمٌوب إسموطمي اًمغقٌي اًمتل ٓ حترم: ، قمـدمو ذيمر حترم

ب قمغم مو خيّؾ سمتؾؽ اعمصؾحي ظموصي، ، وأن يؼتٍم اًمـوصح ذم ذيمر اًمعققاحلوضمي موؾّمي ًمذًمؽ

 .«اًمـوصح أن اعمـصقح رشع ومقفو ..، أو اًمتل يعتؼد طمصؾً اعمشوورة ومقفو اًمتل

                                                 
 وهذا مـ صدق اًمقرع ومراىمٌي اهلل شمعومم ذم اًمؼقل، وموعمراد هق اًمتحذير وسمقون احلول، ومقؼتٍم قمغم احلد إدكك ًمٌقون احلول. (1)

صمؿ « اًميورات شمٌقح اعمحظقرات»ة رشقمقي، وملسمقح هبو مـ اًمعرض ًمؾؿصؾحي اًمنمقمقي ًمؼوقمدة: ٕن اًمؽالم ذم إؿمخوص رضور (2)

ومال يتقؾمع ذم اًمؽالم ذم قمرض اعمخوًمػ إٓ سمام ومقف مصؾحي رشقمقي حتؼؼ اًمتحذير مـف، واًمؼقوم « اًميورة شُمؼدر سمؼدرهو»سمعد ذًمؽ: 

 سمقاضمى كٍمة ديـ اهلل شمعومم.
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شمدور هموًمًٌو قمغم يمؾؿي واطمدة  ومـ كظر ذم قمٌورات أئؿي اجلرح واًمتعديؾ ذم يمتٌفؿ وضمدهو

وكحق هذا،  «، شمريمقهٌحلديٌ، مٌتدع، ظمٌق، ينق ايمذاب، مؽموك، متفؿ، ؾمقئ احلػظ»: 

، ومتك ذيمروا ، ومؾؽؾ يطردوهو ذم يمؾ طملم وآن وضمعؾقا ذًمؽ ذم يمتى اًمرضمول ومؼط، ومل

 مؼوم مؼول يؼتضقف ، وهلذا وضمد ذم مو أؾمـدوه أؾمامء أؿمخوص مـ أهؾ اًمٌدع . 

وإن يمون  !ق هذاوكح «قمـ ومالن اجلفؿل قمـ ومالن اخلٌقٌ طمدصمـو ومالن اعمٌتدع» :ومل يؼقًمقا

طمدصمـو : »ـ يقكسيمام ىمول قمقًك سم ًمؾحوضمي اًمنمقمقي: يؼع مـ سمعض أهؾ اًمًـي ذًمؽ أطمقوكوً 

وًمؽـّل ؾمؿعتف يشتؿ معوويي طمدصمـو ضمرير احلوومظ اعمؼدم »: ويمام ىمول ىمتقٌي «صمقر ويمون ىمدريو

 .«قمالكقي

يمام إكف ىمد يقضمد ذم قمٌورات أئؿي اجلرح واًمتعديؾ سمعض اإليمثور مـ ذم اًمرضمؾ قمومتفو 

ىمد أكؽر احلوومظ اسمـ قمٌداًمؼم ذم ٕؾمٌوب يؼتضقفو اعمؼوم ، ومـفو مو يؽقن ومقف مٌوًمغي ٓ شمؼٌؾ ، و

 مجؾي مـ أًمػوظ اًمعؾامء سمعضفؿ ذم سمعض . "اجلومع ًمٌقون اًمعؾؿ وومضؾف"

ومقف قمـ اعمٌتدع إذا يمون  –ىمدس اهلل روطمف–ؿمقخـو ؿمقخ اإلؾمالم قمٌداًمعزيز سمـ سموز   ُوشلفت

 .«ٓ .. ٓ .. طمذر مـ سمدقمتف ومؼط»صػي ظمؾؼقي أو ظُمؾؼقي هؾ شمذيمر؟ ومؼول زم: 

ؾؼ ًمًوكف ذم ؿمتك اعمجتؿعوت سمشتك أصـوف اجلرح ذم إؿمخوص ممو ومؽقػ سمؿـ يط

 .ن ذًمؽ ًمؾتشػل واًمتشفل وىمؾي اًمقرع، ومراىمٌي اهلليؽشػ قمـ ّه ـمقيتف وأ

، طمتك دمرأ اًمٌعض إمم اًمٌحٌ قمـ أقمراض اًمققم قمغم شمتٌع اًمعقرات سمؾ يمقػ سمؿـ يتجوه

ٓ طمقل وٓ ىمقة إّٓ سموهلل ، و ـًوء واًمذريي ، ومقعػموكف هبؿ؟!ذوي مـ يريدون ضمرطمف مـ اًم

اهلقى و ؾمٌؾ ـ، وجيـٌإيويمؿ أظمل اًمؽريؿ مـ خموًمػي أمره، ويرزىمـو طمًـ اإلشمٌوعواهلل يعصؿـو و

، وصغم اهلل قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحٌف أمجعلم ، شمؿ حتريره مع وآسمتداع ، واهلل أقمؾؿ

سموحلقيي، سمقد أومؼر  1424 ر مجودى أظمرة ؾمـيمـ ؿمف 15أذان ومجر يقم إرسمعوء اعمقاومؼ 

 .وًمقاًمديف ومشوخيف ومجقع اعمًؾؿلم: سمدر سمـ قمكم اًمعتقٌل همػر اهلل ًمف ظمؾؼ اهلل

 


