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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 تمهيد

 

الحمد هلل رب العالمين ، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الراشدين ومن 

 :سلك مسلكهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين ، أما بعد  

ن شااَهَداَل بناِلقنِساطن َوَ   َياا) به الكريم فيقول هللا تبارك وتعالى في كتا
ذ يَن هللن امن يَن آَمنااوا كاونااوا َااوذ أَيَُّهاا الذاين

َ خَ  َ إننذ هللاذ
قاوا هللاذ ِقَوى َواتذ َو أَِاَربا لنلتذ لاوا ها لاوا اِعدن ِم َشَنآنا َاِوٍم َعلَى أَ ذ َتِعدن كا َمنذ  (     ] بنير  بنَما َتِعَملاونَ َيِجرن

 [ 8: المائدة 

فهيه اآلية الكريمة تاعّد ااعدة في الجرح والتعديل ، إي فيها المنهج القويم اليي يجعل العدل  زماً من 

لوازم اإليمان ، وهيا المنهج الدايق اليي يمثل جميع صور القسط والعدل مع البعيد والقريب ، وينهى 

 0والعدو عن كل صور الجور والظلم مع القريب والبعيد والصديق 

يَن  َيا} اوله تعالى :  ) اال الحافظ بن كثير في تفسيره عند اآلية السابقة  امن يَن آَمناوا كاوناوا َاوذ أَيَُّها الذين

ن  ذ أي { شااَهَداَل بناِلقنِسااطن } أي كوناوا ااّوامين بااالحق هلل عاز وجال   نجاال الناا  والسامعة وكونااوا {  هللن

نحلناي أباي نحافً فقالات : ) الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه ااال بالعدل   بالجور ، واد ثبت في 

  أرضى حتى تشهد عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسالم ، فجااله ليشاهده : أمي عمرة بنت رواحة 

: وااال ( اتقوا هللا واعدلوا فاي أو دكام ) اال   ، فقال ( أكل ولدك نحلت مثله ؟ ) علي صداتي فقال 

 ( فرجع أبي فرّد تلك الصداة : على جور اال إني   أشهد 

لاوا} واوله تعالى  ِم َشاَنآنا َااِوٍم َعلَاى أَ ذ َتِعادن كا َمنذ أي   يحملانكم بضاق ااوم علاى تارك العادل {  َوَ  َيِجرن

ِقوَ } : فيهم بل استعملوا العدل في كل أحد صديقاً كان أو عدواً ولهيا اال  َو أَِاَربا لنلتذ لاوا ها أي {  ىاِعدن

عدلكم أارب إلى التقوى من تركه ودل الفعل على المصدر اليي عاد الضمير عليه كما في نظائره من 

 ( وإن ايل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم } القرآن وغيره كما في اوله 

ِقَوى} واوله  َو أَِاَربا لنلتذ اآلخار  من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الايي لاي  فاي الجاناب{  ها

وكقااول بعااق { أصااحاب الجنااة يومئنااي خياار مسااتقراً وأحساان مقاايفً } منااه شاايل كمااا اولااه تعااالى 

 0أنت أفظ وأغلظ من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الصحابيات لعمر 

َ َخبنياار  بنَمااا َتِعَملاااونَ )ثاام اااال تعااالى 
َ إننذ هللاذ

قاااوا هللاذ عااالكم التااي أي وساايجزيكم علااى مااا علاام ماان أف(  َواتذ

 المراد. اهـ  0(  عملتموها إن خيراً فخير وأن شراً فشر 
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 : - 242ص  2ج –واال شيخ اإلسفم ابن تيمية رحمه هللا في كتابه ا ستقامة 

وأمور النا  إنما تستقيم في الدنيا مع العدل اليي اد يكون فيه ا شتراك في بعق أنواع اإلثم أكثر ) 

إن هللا يقيم الدولة العادلة وإن : حقوق وإن لم يشترك في إثم ، ولهيا ايل مما تستقيم مع الظلم في ال

  0كانت كافرة و  يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة

 0الدنيا تدوم مع العدل والكفر و  تدوم مع الظلم واإلسفم : ويقال 

بها فاي الادين مان ويلك أن العدل نظام كل شيل فإيا أاايم أمار الادنيا بالعادل اامات وإن لام يكان لصااح

 0اهـ 0(خفق ، ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من اإليمان ما يجزى به في اآلخرة 

ونحن  في زمن َالذ فيه العدل واإلنصاف ، ليلك فالحاجة ماسة إلاى أن تكاون عنادنا اواعاد عاماة فاي 

ولهايا يقاول شايخ اإلسافم  الحكم على اآلخرين مان أجال أن يكاون هايا الحكام بعلام وعادل وإنصااف  

 : -منهاج السنة النبوية  –رحمه هللا تعالى كما في 

  بد أن يكون مع اإلنسان أصول كلية يارد إليهاا الجزئياات لياتكلم بعلام وعادل ، ثام يعارف ) ......... 

الجزئيات كيف واعت ، وإ  يبقى في جهل وكيب في الجزئيات وجهل وظلم فاي الكلياات فيتولاد فسااد 

 0اهـ  0( م عظي

لنَيِهلنَك }  –فمنهج أهل السنة والجماعة في هيا الباب فيه العدل واإلنصاف فيحتاج إلى أن ياَبيذن للنا  

َناةٍ  َنٍة َوَيِحَيا َمِن َحايذ َعاِن َبيِّ نظاراً لكثارة مان ياتكلم فاي زمانناا هايا َجِرحااً وتعاديفً  –{  َمِن َهلََك َعِن َبيِّ

وخاصة العلمال وطلبة  –راجعة هيا المنهج ، فأدى بيلك إلى جرح اآلخرين ونقداً وتقويماً من دون م

باادون جااارح ، وإلااى الااتكلم فااي أعراضااهم ، وأعااراق المااممنين محرمااة ولحااوم العلمااال  –العلاام 

 0مسمومة 

ولقد ترتب على يلك ا نحراف عن منهج السلف آثار سيئة من غمط النا  واغتياابهم وفشاو الفرااة 

 0ووااعنا أكبر دليل على هيا  0إلخ  0000والبضضال 

ولهيا ابل أن يتكلم اإلنسان بكلمة   بد من مراابة هللا تبارك وتعالى ، وليعلم أن كل لفظ يلفظه بلسانه 

ِن َاِوٍل إن ذ لََدِيهن َرانيب  } مسجل عليه ومجزي به إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، اال سبحانه  َما َيِلفنظا من

 { َعتنيد  

أن يحايط بهاا مان جمياع جوانبهاا ، وأن يتثبات كال : لى كل فرد منا ابل أن يتكلم في أي اضية ماا وع

ايباوا َاِوًماا } : التثبت امتثا ً لقول هللا عز وجل  نااوا أَِن تاصن ق  بنَنَباإٍ َفَتَبيذ ِم َفاسن يَن آَمناوا إنِن َجاَلكا َياأَيَُّها الذين

وا َعلَى َما ينَ  بنَجَهالٍَة َفتاِصبنحا من  {  َفَعِلتاِم َنادن

 0ولهيا فأكثر النا  يكبون في جهنم على مناخرهم بسبب ألسنتهم التي   تتورع 
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ففي الحديث الصحيح اليي رواه معاي بن جبل رضي هللا عنه أن النبي صلى اله عليه وآله وسلم ااال 

وهال نحان : هللا عليه وسلم  فقال معاي للنبي صلى  –وأشار إلى لسانه  –( كافذ عليك هيا : ) ... له 

ثكلتاك أماك ياا معااي ، : ) ممآخيون بما نتكلم به يا رسول هللا ؟ فقال لاه النباي علياه الصافة والسافم 

 0( إ  حصائد ألسنتهم  –أو اال على مناخرهم  –وهل يكب النا  على وجوههم في النار 

ماا باين لحيياه وماا باين رجلياه  مان يضامن لاي: ) وفي حديث آخر ااال النباي علياه الصافة والسافم 

 0( أضمن له الجنة 

 ( :الجواب الكافي ) اال العفمة ابن القيم رحمه هللا في كتابه 

ومن العجب أن اإلنسان يهون عليه التحفظ وا حتراز من أكال الحارام والظلام والزناا والساراة ) .... 

 ( )حركاااة لساااانه وشااارب الخمااار ومااان النظااار المحااارم وغيااار يلاااك ويصاااعب علياااه الاااتحفظ مااان 

 0صدق رحمه هللا فكم من النا  من هو بهيه المثابة ,

 :والواجب على كل إنسان منا ابل أن يصدر أي حكم في فرد أو جماعة   بد من تايكر بعاق انماور 
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 :الفصل انول 

 

 ضوابط  الحكم على انفراد والجماعات

 

 

 :التجّرد عن الهوى  -1

ابل أن يصدر اإلنسان حكمه في اآلخرين أن يكون متجرداً عان الهاوى ، مان أجال من انمور المهمة 

أن يكاون التقااويم والحكاام صااواباً نن التجارد عاان الهااوى يجعاال المااتكلم   ينساى مااا للمااتكلم فيااه ماان 

 0محاسن 

ن  َيااا : )اااال تعااالى  ذ يَن بناِلقنِسااطن شاااَهَداَل هللن امن يَن آَمناااوا كاوناااوا َاااوذ ِم أَِو اِلَوالنااَدِينن أَيَُّهااا الذااين ااكا  َولَااِو َعلَااى أَنفاسن

لاوا وا اِلَهَوى أَِن َتِعدن بنعا َما َفَف َتتذ ا أَِولَى بنهن
ا أَِو َفقنيًرا َفاهللذ ِن َغننّيً  ( َواِنَِاَربنيَن إنِن َيكا

عاز  فالهوى أمر خفي يتسلل إلى الب المرل بالتادريج حتاى يسايطر علياه وهاو   يشاعر ، ولايلك ااال

ن  000: ) وجل لنبيه داود  لذَك َعِن َسبنيلن هللاذ بنِع اِلَهَوى َفياضن فجعل اتباع الهوى ضف ً عن سبيل (  َوَ  َتتذ

 0هللا القويم

وصااحب  000( : ) منهااج السانة النبوياة ) اال شيخ اإلسفم ابان تيمياة رحماة هللا علياه فاي كتاباه 

ما هلل ولرسوله فاي يلاك و  يطلباه و  يرضاى لرضاى هللا الهوى يعميه الهوى ويصم ، فف يستحضر 

ورسوله و  يضضب لضضب هللا ورسوله ، بل يرضى إيا حصل ما يرضاه بهواه ويضضب إيا حصل ما 

يضضب له بهواه ، ويكون مع يلك معه شبهة دين أن اليي يرضى له ويضضب له أنه السنة وأنه الحق 

لحق المحق دين اإلسفم ولم يكن اصده أن يكون الدين كله هلل وهو الدين فإيا ادر أن اليي معه هو ا

وأن تكون كلمة هللا هي العليا بل اصد الحمية لنفسه وطائفته أو الريال ليعظم هو ويثنى عليه أو فعل 

يلك شجاعة وطبعاً أو لضرق من الدنيا ، لم يكان هلل ولام يكان مجاهاداً فاي سابيل هللا ، فكياف إيا كاان 

ق والسنة هو كنظيره معه حاق وباطال وسانة وبدعاة وماع خصامه حاق وباطال وسانة اليي يدعي الح

 0اهـ( وبدعة ؟ 

لنم بهيا أن التجرد عن الهوى أصل مهم لمن أراد تقويم انفراد أو الجماعات  0فعا

 :الخوف من هللا سبحانه وتعالى  -2

ا : ) اال هللا عز وجل فاي وصاف الماممنين 
الاوَن َماا أََماَر هللاذ يَن َيصن هااِم َوالذاين  بناهن أَِن ياوَصالَ َوَيِخَشاِوَن َربذ

اااوَل اِلحنَساااابن  ِشااافنقاونَ : ) وااااال (  َوَيَخاااافاوَن سا ااااَعةن ما اااِن السذ اااِم من هااااِم بناِلَضِيااابن َوها يَن َيِخَشاااِوَن َربذ (         الذاااين
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يَن َيِخَشِوَن َربذهاِم بنالَضِيبن َوأََااماوا: ) واال  را الذين َما تاِنين ن  إننذ هن َوإنلَى هللاذ ى لنَنِفسن َما َيَتَزكذ ى َفإننذ َفَة َوَمِن َتَزكذ الصذ

يرا  يَن َيِخَشِوَن َربذهاِم بناِلَضِيبن لَهاِم َمِضفنَرة  َوأَِجر  َكبنير  : ) واال (  اِلَمصن  0( إننذ الذين

بحجة  –لضيبة والنميمة فإيا اتصف المسلم بهيه الصفات العظيمة فإنه لن يقع في الظلم ولن يقع في ا

بل إيا اوم شخصاً أو جماعة كان خائفاً أن يقع في اإلثم اليي حّير هللا منه حيث  –التقويم واإلصفح 

اوا َوَ  َيِضَتا َيا: ) اال سبحانه  سا نِّ إنِثم  َوَ  َتَجسذ نِّ إننذ َبِعَق الظذ ِن الظذ يَن آَمناوا اِجَتننباوا َكثنيًرا من ِب أَيَُّها الذين

 َ
َ إننذ هللاذ

قاوا هللاذ ِهتاماوها َواتذ ِم أَِن َيأِكالَ لَِحَم أَخنيهن َمِيًتا َفَكرن كا ِم َبِعًضا أَياحنبُّ أََحدا كا اب  َرحنيم   َبِعضا  ( َتوذ

يكارك أخااك بماا يكاره ، ففاي الحاديث : ففي هيه اآلية حرم هللا سبحانه وتعاالى الضيباة ، والضيباة هاي 

هللا : ااالوا ( أتدرون ما الضيباة ؟ : ) ي صحيحه أن النبي صلى هللا عليه وسلم اال اليي رواه مسلم ف

إيا : ) أرأيت إيا كان في أخي ما أاول ؟ فقال : فقيل له ( يكرك أخاك بما يكره : ) ورسوله أعلم اال 

 0(كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته 

ر النبي ص لى هللا عليه وسلم المسلمين في خطبة حجة الوداع بأن أعراق المسلمين محرمة ولهيا يكذ

إن دماالكم وأماوالكم وأعراضاكم حارام علايكم كحرماة ياومكم هايا فاي : ) فقال عليه الصفة والسافم 

 0الحديث( 000اللهم اشهد : ) فقال  0نعم : فقالوا ( أ  هل بلضت ؟  000شهركم هيا في بلدكم هيا 

يلك كان سلفنا الصالح رحمهم هللا تعالى يخافون على أنفسهم مان الوااوع فاي الضيباة حتاى  ومن أجل

كماا فاي  –اال أمير المممنين في الحاديث أباو عبادهللا محماد بان إساماعيل البخااري رحماه هللا تعاالى 

 0أرجوا أن ألقى هللا و   يحاسبني أني اغتبت أحداً :  -( سير أعفم النبفل ) ترجمته من   

 0ما اغتبت أحداً مني علمت أن الضيبة تضر أهلها : واال 

صدق رحمه هللا ، ومن ينظر فاي كفماه : ) فقال اإلمام اليهبي رحمه هللا تعالى معلقاً على كفمه هيا 

إيا الات : في الجرح والتعديل علم ورعه في الكفم في النا  وإنصافه فيمن يضاعفه ، حتاى إناه ااال 

وهيا وهللا غاية  0  يحاسبني هللا أني اغتبت أحداً :هو متهم واه وهيا معنى اولهففن في حديثه نظر ف

 0اهـ( الورع 

 :تقديم حسن الظن  -3

: ) إي انصل هو إحسان الظن بالمسلمين حتاى يتباين خففاه بادليل اااطع   شاك فياه ، ااال هللا تعاالى 

ا اِن الظذ يَن آَمناوا اِجَتننبااوا َكثنياًرا من ِم َبِعًضاا َياأَيَُّها الذين اكا اوا َوَ  َيِضَتاِب َبِعضا سا انِّ إنِثام  َوَ  َتَجسذ نِّ إننذ َبِعاَق الظذ

اب  َرحنيم   َ َتوذ
َ إننذ هللاذ

قاوا هللاذ ِهتاماوها َواتذ ِم أَِن َيأِكالَ لَِحَم أَخنيهن َمِيًتا َفَكرن كا  ( أَياحنبُّ أََحدا

( كثياراً ) و  حظ معي لفظة  –ن نجتنب كثيراً من الظن ففي هيه اآلية المباركة يأمرنا هللا عز وجل أ

نن بعق هيا الظن الكثير إثم ، ثم نهى سبحانه بعد يلك عن التجس  إشارة إلاى أن التجسا    _  
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والمتدبر لكفم هللا عز وجل يجد أنه سبحانه وتعاالى  َبايذن هايا  0يقع في الضالب إ  بسبب سول الظن 

لَاِوَ  : ) تكلم في أم المممنين عائشة رضي هللا عنها وأرضاها فقاال سابحانه انصل عندما تكلم عمن 

بناين   ِم َخِيًرا َوَاالاوا َهَيا إنِفاك  ما هن َناتا بنأَنفاسن ِممن ناوَن َواِلما ِممن ِعتاماوها َظنذ اِلما ثام أوضاح عاز وجال أن (  إنِي َسمن

ِم َوَتقاولااوَن : ) مة فقال نقل هيا الكفم والخوق فيه من دون بّينه من الينوب العظي اَنتنكا إنِي َتلَقذِوَنها بنأَِلسن

ايم   ن َعظن ِناَد هللاذ اَو عن ًناا َوها ِلام  َوَتِحَساباوَنها َهيِّ اِم بناهن عن ِم َما لَِيَ  لَكا كا ِعتاماوها ااِلاتاِم َماا ( 11)بنأَِفَواهن َولَاِوَ  إنِي َسامن

ِبَحانَ  يم  َيكاونا لََنا أَِن َنَتَكلذَم بنَهَيا سا  ( َك َهَيا باِهَتان  َعظن

ننينَ : ) ثم حير سبحانه من العود لمثل يلك فقال  ِممن نتاِم ما ِثلنهن أََبًدا إنِن كا وا لنمن ودا ا أَِن َتعا
ِم هللاذ كا ظا  0( َيعن

 : التثبت والروية ابل إصدار الحكم  -4

) و ( ايال لاي ) د علاى يجب علينا جميعاً أن نتثبت في كل ما ينقل إلينا عان إخوانناا خاصاة،و   نعتما

 0الخ 000( بلضني ) و ( زعموا 

وا : ) اال هللا تعالى  ايباوا َاِوًماا بنَجَهالَاٍة َفتاِصابنحا نااوا أَِن تاصن اق  بنَنَباإٍ َفَتَبيذ ِم َفاسن يَن آَمناوا إنِن َجاَلكا َياأَيَُّها الذين

ينَ  من تثبت فيه إثام عظايم علاى صااحبه ، ااال عاز  ونقل الكفم في اآلخرين من دون(  َعلَى َما َفَعِلتاِم َنادن

ٍ  )  –في حق اليين خاضوا في اتهام أم المممنين عائشة رضي هللا عنها بالفاحشة  –وجل  الِّ اِمارن لنكا

ايم   ِنهاِم لَاها َعاَياب  َعظن ِبَرها من ي َتَولذى كن ِن اإِلنِثمن َوالذين ِنهاِم َما اِكَتَسَب من ن وااد أنكار هللا عاز وجال علاى ما(  من

ِم : ) يبادر إلى انمور ابل تحققها فيخبر بها ويفشيها واد   يكون لها صحة فقال عز وجل  َوإنَيا َجاَلها

ااِنهاِم لََعلن  ِماارن من
ااولن َوإنلَااى أاِولنااي اِنَ سا وها إنلَااى الرذ ااوا بنااهن َولَااِو َردُّ ااَن اِنَِماانن أَِو اِلَخااِوفن أََياعا يَن أَِماار  من َمااها الذااين

و ِيَطاَن إن ذ َالنيًف َيِسَتِنبنطا َبِعتاِم الشذ ِم َوَرِحَمتاها َ تذ ن َعلَِيكا
ِنهاِم َولَِوَ  َفِضلا هللاذ  (  َنها من

فياه إنكاار علاى مان يباادر إلاى انماور ابال تحققهاا فيخبار بهاا 0: اال الحافظ ابن كثير عند هيه اآلية 

 :يحه ويفشيها واد   يكون لها صحة ، واد اال مسلم في مقدمة صح

حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة حدثنا على بن حفص حدثنا شعبة عان حبياب بان عبادالرحمن عان حفاص 

كفاى باالمرل كايباً أن يحادث بكال ماا ) بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صالى هللا علياه وسالم ااال 

 ( سمع 

أي ( يال وااال نعاى عان ا) وفي الصحيحين عن المضيرة بن شعبة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 0اليي يكثر من الحديث عما يقول النا  من غير تثبت و  تدبر و  تبّين

من ) وفي الصحيح ( بئ  مطية الرجل زعموا : ) وفي سنن أبي داود أن رسول هللا عليه وسلم اال 

ث بحديث وهو يرى أنه كيب فهو أحد الكايبيين   (حدذ
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صحته حين بلضه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ولنيكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على

طلق نساله ، فجال من منزله حتى دخال المساجد فوجاد الناا  يقولاون يلاك فلام يصابر حتاى اساتأين 

هللا أكبار ويكار : فقلات (   : ) أطلقات نساالك ؟ فقاال : على النباي صالى هللا علياه وسالم فاساتفهمه 

 0الحديث بطوله

فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول هللا (   : ) ال أطلقتهن فق: وعند مسلم 

اوا بناهن : ) صلى هللا عليه وسلم نساله ، ونزلت هيه اآلية  اَن اِنَِمانن أَِو اِلَخاِوفن أََياعا ِم أَِمر  من َوإنَيا َجاَلها

اِنهاِم لَعَ  ِمارن من
اولن َوإنلَاى أاِولناي اِنَ سا وها إنلَى الرذ ِم َولَِو َردُّ ن َعلَاِيكا اِنهاِم َولَاِوَ  َفِضالا هللاذ وَنها من يَن َيِساَتِنبنطا لنَماها الذاين

ِيَطاَن إن ذ َالنيًف  َبِعتاِم الشذ  0فكنت انا استنبطت يلك انمر(   َوَرِحَمتاها َ تذ

اساااتنبط الرجااال العاااين إيا حفرهاااا : أي يساااتخرجونه مااان معادناااه يقاااال ( : يساااتنبطونه ) ومعناااى 

 0اهـ( جها من اعورها واستخر

دذ الجواب ليوم العرق على هللا عز وجل  -1  :أن ياعن

: يجب على من أراد أن يقوم فرداً أو جماعة أن يعد الجواب لمسائلة هللا إياه يوم القياماة إيا ااال لاه 

 لمايا الت كيا ؟

ِن : ) ويلك أن كل اول يصدر من أي إنسان مكتوب عليه اال عز وجل  َااِوٍل إن ذ لََدِياهن َرانياب  َما َيِلفنظا من

لن تازول اادما عباد ياوم القياماة : ) وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصفة والسفم اال (  َعتنيد  

وهايا يادل علاى ( وعن عمره فيما أفناه وعان شابابه فيماا أفنااه  –ويكر منها  –حتى يسأل عن أربع 

مااة ؟ هاال اضاااها فااي التنفياار عاان العلاام والعلمااال أنااه يسااال عاان أوااتااه هاال اضاااها فااي الضيبااة والنمي

 برميهم بما ينفر النا  عنهم وهم عنه برال ؟

وها : ) وعلى كل فرد أن يكون متيكراً لقول المولى عز وجل  ِم َفاِحَيرا كا َ َيِعلَما َما فني أَنفاسن
َواِعلَماوا أَنذ هللاذ

َ َغفاور  َحلنيم  
 0( َواِعلَماوا أَنذ هللاذ

 : والعدل  اإلنصاف -6

ِم َشاَنآنا َااِوٍم َعلَاى أَ ذ  َيا: ) اال تعالى  كا َمنذ ن شااَهَداَل بناِلقنِساطن َوَ  َيِجارن
ذ يَن هللن امن يَن آَمنااوا كاونااوا َااوذ  أَيَُّها الذين

َ َخبنير  بنَما َتِعمَ 
َ إننذ هللاذ

قاوا هللاذ ِقَوى َواتذ َو أَِاَربا لنلتذ لاوا ها لاوا اِعدن  (  لاونَ َتِعدن

 : اال اإلمام ابن جرير رحمه هللا 

يعني بيلك جل ثنامه يا أيها اليين آمنوا بااهلل ورساوله محماد لايكن مان أخفاكام وصافاتكم القياام هلل ) 

شهدال بالعدل في أوليائكم وأعدائكم و   تجوروا فاي أحكاامكم وأفعاالكم فتجااوزوا ماا حاددت لكام فاي 
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روا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لاو يتهم لكام ، أعدائكم لعداوتهم لكم ، و  تقص

 0( ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدي واعلموا فيه بأمري 

لاوا: ) وأما اوله  لاوا اِعدن ِم َشَنآنا َاِوٍم َعلَى أَ ذ َتِعدن كا َمنذ و   يحملانكم عاداوة ااوم : فإناه يقاول (  َوَ  َيِجرن

 0اهـ( م فيهم وسيرتكم بينهم فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم من العداوة أن   تعدلوا في حكمك

( : سااير أعاافم الناابفل ) اااال اإلمااام الحااافظ الاايهبي رحمااه هللا فااي ترجمااة الفضاايل باان عياااق ماان 

 0(وإنما الكفم في العلمال مفتقرة إلى وزن بالعدل والورع 000)

والكفم فاي الناا  يجاب أن يكاون  000: ) نهاج السنة واال شيخ اإلسفم ابن تيمية رحمه هللا في م

 0(بعلم وعدل   بجهل وظلم كحال أهل البدع 

إ   –إن احتايج إلاى يلاك شارعاً  –أناه   يجاوز تقاويم الضيار: والخفصة في مبحث اإلنصاف والعادل 

 :بشرطين 

 0العلم : انول 

 0العدل واإلنصاف : الثاني 

تاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم وطريقة سلفنا الصالح فإن تكلم بضير علم فقد خالف ك

الُّ أاِولَئناَك َكااَن َعِناها : ) لقول هللا عز وجل  اِمَع َواِلَبَصاَر َواِلفااَماَد كا ِلام  إننذ السذ َوَ  َتِقفا َماا لَاِيَ  لَاَك بناهن عن

 (  َمِسئاوً  

َوَ  : ) فقااد خااالف اااول هللا عااز وجاال  –ئراً بحيااث كااان ظالماااً جااا –وإن تكلاام بضياار عاادل وإنصاااف 

ِقَوى َو أَِاَربا لنلتذ لاوا ها لاوا اِعدن ِم َشَنآنا َاِوٍم َعلَى أَ ذ َتِعدن كا َمنذ  ( َيِجرن

ونتج عن يلك الشحنال والبضضال ، واختفف القلوب وتمزق الصفوف ، فيمدي هيا كلاه علاى الفشال 

ا نعدال اإلسفم مان حياث   يشاعر ، و  المحقق   وكان المتكلم بضير علم و  ع دل و  إنصاف خادما

 0حول و  اوة إ  باهلل العلي العظيم

 :اعرف الحق تعرف أهله  -2

اعلاام أخااي فااي هللا أننااا مااأمورون باتباااع الكتاااب والساانة منهيااون عاان التقليااد العمااى ، وأهاال الساانة 

 وكفم رساوله و  يقلادون أحاداً فاي ديان والجماعة   يقدمون كفم أي إنسان مهما كان على كفم هللا

 0هللا بدون حجة بل هم ينفرون أشد التنفير عن التقليد انعمى 

إ  أننا نجد في هيه انيام من يقلد من هو دون انئمة انربعاة فاي الفضال والعلام والتقاوى والاورع ، 

وأفتى الشيخ ففن بكيا   ويكار  اد اال الشيخ ففن كيا: اال هللا واال رسوله ، اال لك : فإيا الت له 

اد اال الشيخ ففن كيا : فإن حاولت إاناعه بالحجة   يقتنع و  يزيدك بأكثر من  00 0في  كتابه كيا 
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أانعوا الشيخ ففناً فإن ااتنع ااتنعنا معاه : وإن وجدت معتد ً منهم فيقول لك  0ويكر اإلمام ففن كيا 

 0ي العظيم ، و  حول و  اوة إ  باهلل العل

هاو اباول رأي مان   تقاوم باه الحجاة باف (والتقليد كما يكره الشوكاني رحمه هللا فاي إرشااد الفحاول 

 0(حجة 

والمتتبع لما يدور بين المسلمين من الخففات والكفم في بعضهم الابعق أكثاره نااتج عان هايا الادال 

 0ب لمنهج جماعته التقليد   فهيا يتعصب لقول شيخه وياك يتعص: العاضال أ  وهو 

وإن خااالف الاادليل ،  0الحااق مااا عليااه الشاايخ الففنااي ، أو الجماعااة الففنيااة : فلسااان حااالهم يقااول 

 0والباطل ما خالف اول الشيخ الففني أو منهج الجماعة الففنية ولو دل عليه الدليل 

أاوال رجال بعيناه بمنزلاة  اتخاي 000( : ) إعفم المواعين ) اال العفمة ابن القيم رحمه هللا كما في 

نصوص الشارع   يلتفت إلى اول من سواه بل و  إلى نصوص الشارع إ  إيا وافقت نصوص اوله 

، فهيا وهللا هو اليي أجمعت انمة على أنه محارم فاي ديان هللا ولام يظهار فاي انماة إ  بعاد انقاراق 

 0انتهى المراد ( القرون الفاضلة 

ي مانهج التلقاي وماا لام نتحارر مان تقلياد أااوال الرجاال فإنناا و   شاك فا نحراف هنا هاو انحاراف فا

سنجني الكثير من انسقام التي تضعف جسم هيه انمة حتى تصير أمة هزيلة يستهين بها أعادامها ، 

 0وهللا المستعان

هم هيا واد حير انئمة انربعة وغيرهم من العلمال من تقليدهم انعمى ، وبالرغم من اشتهار يلك عن

 : إ  أن كثيراً من النا  تعاموا عن تلك اناوال فواعوا في هيا الدال العضال وإليك أاوالهم 

  اإلمام الشافعي: 

ما من أحد إ  وتيهب عليه سنة للنباي صالى هللا علياه وسالم أو تعازب عناه ، فمهماا ) اال رحمه هللا 

القول ااول رساول هللا صالى هللا الت من اول أو أّصلت من أصل فيه عان رساول هللا خافف ماا الات فا

 0 2/286إعفم المواعين ( عليه وسلم وهو اولي وجعل يردد هيا الكفم 

  مالك بن أن  إمام دار الهجرة: 

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فإن وافق الكتاب والسنة فخيوا : ) اال رحمه هللا تعالى 

 0 32/ 2جامع بيان العلم وفضله ( ه به وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركو

  اإلمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: 

 0 20/212الفتاوى ( من الة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال : ) اال رحمه هللا 
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  اإلمام أبو حنيفة رحمه هللا : 

 0 141ا نتقال ص(   يحل لمن يفتي من كتبي حتى يعلم من أين الت : ) اال 

 لضزالي أبو حامد ا: 

وهيه عادة ضعفال العقول يعرفون الحاق بالرجاال   الرجاال باالحق ، والعااال يقتادي ) اال رحمه هللا 

  تعارف الحاق بالرجاال بال اعارف الحاق : علي بن أبي طالب رضي هللا عنه حيث اال :بسيد العقفل

 0(تعرف أهله

 : كل بني آدم خطال  -8

ة للبشر   ينجوا منها أحد إ  اننبيال المعصومون عليهم أن الخطأ صفة مفزم –أخي في هللا  –اعلم 

فهم ل الصحابة الكرام ( كل بني آدم َخّطالا وخير الخطائين التوابون : ) الصفة والسفم ففي الحديث 

 0رضي هللا عنهم اد أخطئوا في بعق المسائل ، كما هو مدون في كتب أهل السنة

بعين أو انئمااة تاأثيمهم ، إي   تاافزم باين انماارين ، فالمجتهااد و   يلازم ماان تخطئاة الصااحابة أو التاا

إيا اجتهاد : ) المصيب له أجران والمخطئ له أجر و  إثم عليه ، لقاول النباي علياه الصافة والسافم 

 0(الحاكم فأصاب فله أجران وإيا اجتهد فأخطأ فله أجر 

والقاول ااد يكاون مخالفااً للانص واائلاه : )  (ا تبااع ) اال ابن أبي العز الحنفي رحماه هللا فاي كتاباه 

 –وإن كاان فاساداً  –معيور ، فإن المخالفة بتأويل لم يسلم منهاا أحاد مان أهال العلام ، ويلاك التأويال 

أجار علاى : فصاحبه مضفور لاه لحصاوله علاى اجتهااد ، فاإن المجتهاد إيا اجتهاد وأصااب فلاه أجاران 

د وأخطااأ فلااه أجاار علااى اجتهاااده وخطااأه مضفااور لااه ، اجتهااده وأجاار علااى إصااابته الحااق   وإيا اجتهاا

 0اهـ( فمخالفته النص إن كانت عن اصد فهي كفر وإن كانت عن اجتهاد فهي من الخطأ المضفور 

لق ظلوماً جهو ً ، ( : ) مدارج السالكين ) واال ابن القيم رحمه هللا في  وكيف ياعصم من الخطأ من خا

ت غلطاته أارب إلى ا دذ  0(لصواب ممن عدت إصاباته ولكن من عا

 :الموازنة بين اإليجابيات والسلبيات  -9

تقاادم أن تكلمنااا أن كاال بنااي آدم خّطااال ، وأنااه   يساالم ماان الخطااأ أحااد سااوى اننبيااال علاايهم الصاافة 

لم يلك فف يجوز أن نطرح أرضاً كل ما عند يلك الفرد أو تلك الجماعة بل يجب علينا  والسفم ، فإيا عا

ن السلبيات واإليجابيات ، فأما السلبيات فتجتنب ، وأما اإليجابيات فيمخي بها ، فإيا فعلناا أن نقارن بي

اِنهاِم َماِن ) يلك فقد َعَدِلنا وأنصفنا ، اال هللا تعالى  هن إنلَِياَك َومن َتابن َمِن إنِن َتأَِمِنها بنقننَطاٍر ياَمدِّ ِن أَِهلن اِلكن َومن

يَناٍر َ  ياا ايَن َسابنيل  إنِن َتأَِمِنها بندن يِّ هاِم َااالاوا لَاِيَ  َعلَِيَناا فناي اِنامِّ ِماَت َعلَِياهن َاائنًماا َيلناَك بناأَنذ هن إنلَِياَك إن ذ َماا دا َمدِّ

ِم َيِعلَماونَ  َب َوها ن اِلَكين  (  َوَيقاولاوَن َعلَى هللاذ
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 0يها إلى أصحابهافيّم سبحانه وتعالى اليهود عموماً ثم بيذن أن بعضهم   يخون انمانة بل يمد

ِقاَوى )نوليا اال سبحانه  اَو أَِااَربا لنلتذ لاوا ها لاوا اِعادن ِم َشَنآنا َااِوٍم َعلَاى أَ ذ َتِعادن كا َمنذ وفاي الحاديث (  َوَ  َيِجرن

أن رجافً كاان كثياراً ماا يشارب : عمر بن الخطاب رضي هللا عنه اليي أخرجه البخااري فاي صاحيحه 

لد فقال رجل الخمر ثم يمتى به إلى النب ي صلى هللا عليه وآله وسلم فيقيم عليه الحد فجيل به مرة فجا

  تلعنوه إنه يحب : ) لعنة هللا عليه ما أكثر ما يمتى به ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : 

 0او كما اال عليه الصفة والسفم( اله ورسوله 

وتكارر مناه ، ولكان   يعناي هايا أناه صاار فاساداً  فهيا الصحابي رضي هللا عنه وااع فاي هايا المنكار

 0بالكلية 

وهال بعاد يلاك الشار مان  000: وفي حديث حييفة الطويل أنه اال للنبي صالى هللا علياه وآلاه وسالم 

 0الحديث(  000نعم وفيه دخن : ) اال  0خير 

 0فأثبت النبي عليه الصفة والسفم الخيرية لبعق القوم مع وجود الدخن بينهم 

 0العبرة إياً بكثرة المحاسن وهيا هو عين العدل واإلنصاف ف

ومن كان همه تتبع انخطاال والبحاث عان الهفاوات ماع تضافلاه عان الحسانات ، فهايا يادل علاى ساول 

 0اصده ونيته ، وهللا المستعان 
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 : الفصل الثاني 

 منهج المحدثين في نقد الرجال

 

 

 : أهمها , هم في النقد على أمور بنى المحدثون رحمهم هللا منهج

 1العدل واإلنصاف  -1

 1الدقة في التثبت  -2

 معرفة ضبط الراوي  -3

 1عدالة الراوي  -4

أففرا  : ولم يمنعهم رحمهم هللا أن ينصفووا أعفدامهم وملفالويهم , ومن قرأ في كتب التراجم عرف ذلك 

 1وجماعات 

و  ممفن يحيف  , هم الرعفا  و  يسفتحله لسفنا ممفن يفو( : الثقفات) قال ابن حيان رحمه هللا في كتابفه 

بالقدح في إنسان وإن كان لنا ملالواً بل نعطي كل شيخ حظه مما كان فيه ونقول في كل إنسان ما كفان 

 المرا 1اهـ  1(يستحقه من العدالة والجرح 

م الفههبي قال اإلمفا, وانظر إليهم رحمهم هللا كي  أنه لم يمنعهم من قبول رواية المبتد  إذا كان صدوقاً 

 1( لنا صدقه وعليه بدعته : ) في ترجمة أبان بن تغلب ( ميزان ا عتدال ) رحمه هللا في 

وهللا قفد أمرنفا أ  نقفول عليفه  إ   111( : )منهاج السفنة ) وقال شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه هللا في 

فضفالً  –ا قال يهو ي أو نصراني وأمرنا بالعدل والقسط فال يجوز لنا إذ, الحق وأ  نقول عليه إ  بعلم 

 قو ً فيه حق أن نتركه أو نر ه كله بل   نر  إ  ما فيه من الباطل  ون ما فيه من  –عن الرافضي 

 اهـ1( الحق 

 فنشهد لهم بما عندهم من الوضل  –وإن كانوا من المبتدعة  -فمن هنا يجب علينا أ  نغمط أعمال الناس

 1ة واحدة مثالً و  ننس  فضائلهم بسبب ملالو

وقد كان شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه هللا   يمنع من ا عتراف للمبتدعة بوضائلهم إذا ثبت عنهم 

 ( :الورقان بين الحق والباطل ) فاسمع إليه وهو يقول كما في 

 وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بال  الكوار فأسلم على يديه) 

وكففهلك بعفف  , خلففق كثيففر وانتوعففوا بففهلك وصففاروا مسففلمين مبتففدعين وهففو خيففر مففن أن يكونففوا كوففاراً 

الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين والكوار ويكون آثماً بهلك ومع هها فيحصل به نوع خلق كثيفر 
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لنسبة إلى الكوار فهفو وذلك كان شراً بالنسبة إلى القائم بالواجب وأما با, كانوا كواراً فصاروا مسلمين 

خير ، وأكثر المتكلمين ير ون بفاطالً بباطفل وبدعفة ببدعفة لكفن قفد يفر ون باطفل الكوفار مفن المشفركين 

وأخص من هؤ م من يفر  البفد  الظفاهرة , وأهل الكتاب بباطل المسلمين فيصير الكافر مسلماً مبتدعاً 

  1(كبد  الرافضة ببدعة أخ  منها وهي بدعة أهل السنة 

ذلفك نن مفنهج أهفل السفنة , هل السنة ينصوون المبتدعة أكثر من إنصاف المبتدعفة بعضفهم لفبع  وأ

  1مربوط بالشر  ومنهج أهل البدعة مربوط بانهوام 

 : اال شيخ اإلسفم ابن تيمية رحمه هللا كما في منهاج السنة 

ماان أهاال انهااوال ، والرافضااة فاايهم ماان هااو متعبااد متااورع زاهااد لكاان ليسااوا فااي يلااك مثاال غياارهم ) 

فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين والكيب والفجور فيهم أال منه في الرافضة ، والزيدية من الشيعة 

خير منهم وأارب إلى الصدق والعدل والعلم ، ولي  في أهل انهوال اصدق و  اعبد مان الخاوارج ، 

م فإن الظلم حرام مطلقاً كما تقادم ومع هيا فأهل السنة يستعملون معهم العدل واإلنصاف و  يظلمونه

، بل أهل السنة لكل طائفة من هم ل خير من بعضهم لبعق ، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعق 

أنتم تنصفونا ما   ينصف بعضنا بعضاً   وهيا : الرافضة لبعق ، وهيا مما يعترفون هم به ويقولون 

ل وظلاام وهاام مشااتركون فااي ظلاام سااائر نن انصاال الاايي اشااتركوا فيااه أصاال فاسااد مبنااي علااى جهاا

المسلمين ، فصاروا بمنزلة اطاع الطريق المشتركين في ظلم النا  و  ريب أن المسلم العالم العادل 

 0اهـ 0( أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعق 

ثم إن منهج أهل السنة كما تقدم الموازنة بين السلبيات واإليجابيات فعلى يلك فالخطاأ اليساير بجاناب 

 0صواب الكثير مضفور ال

 كفى المرل نبفً أن تعد معايبه *** ومن يا اليي رضى سجاياه كلها 

ث وإن وجاد فاي روايتاه بعاق الخطاأ إ   ثين وجد أنهم يقبلون رواية المحدِّ ومن نظر في منهج المحدِّ

ّدت روا  0يته أن يلك الخطأ لي  فاحشاً ، فإيا فحش خطأ الراوي وكثرت مخالفته لرواية الثقات را

 : للخطيب ( الكفاية ) اال اإلمام عبدالرحمن بن مهدي كما في 

رجل حافظ متقن فهيا   يختلف فيه ، وآخر َيهنم والضالب على حديثه الصاحة فهايا   : النا  ثفثة ) 

 1( ياترك حديثه ، وآخر َيهنم والضالب على حديثه الوهم فهيا يترك حديثه 

 

 

                                     
1
 1 13الضعوام للعقيلي في المقدمة ص : وانظر  -  
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 : الفصل الثالث 

 ة الجرح والتعديل منأ لة مشروعي

 الكتاب والسنة وآثار السلف 

 

وبعد أن قدمنا تلك القواعد التي ينبغي لكل من أرا  أن يجرح أو يعّدل أن ينظر فيها ويتفهكرها ، أوّ  أن 

أنبِّه إلى أن الجرح والتعديل مشفرو  ، وقفد  ّل عليفه الكتفاب والسفنة وآثفار السفل  ، و  يمنفع منفه إ  

 : حتى قال بعضهم منكراً على اإلمام يحي بن معين إذ تصدى لهها انمر  مبتد  أو جاهل ؛

 سيسأل عنها والمليك شهيد *** و   بن معين في الرجال مقالة 

 وإن يك كهباً فالحساب شديد *** فإن يك صدقاً فهو في الحكم غيبة 

 

 : ولنبدأ بهكر ان لة من كتاب هللا تعالى : أو ً 

 (فتثبتوا : ) وفي قرامة {  يَُّها الَِّهيَن آَمنُوا إِْن َجاَمُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوايَاأَ } : قال تعالى  -1

يأمر تعالى بالتثبت في خبر الواسق ليحتاط له لئال يحكم  111: ) قال اإلمام الحافظ ابن كثير رحمه هللا 

وى ورامها وقد نهى هللا عفز وجفل عفن بقوله فيكون في نوس انمر كاذباً أو ملطئاً فيكون الحاكم قد اقت

 اهـ1( اتبا  سبيل الموسدين 

, فإن كان عد ً مرضياً قُبِل خبره , فاآلية  لت على وجوب توحص انخبار ومعرفة أحوال رواتها : قلت 

وإن كان فاسقاً تثبت ففي روايتفه وففي انمفر بوجفوب التثبفت ففي روايتفه  ليفل علفى أنفه يقبفل خبفره إن 

 1بت صدق بعد التث

والمفرا  مفن التّبفين التعفرف والفتوحص ومفن التثبفت : ) قال العالمة القاضي الشوكاني في ففت  القفدير 

 1(انناة وعدم العجلة والتبصر في انمر الواقع واللبر الوار  حتى يتض  ويظهر 

مفر فيهفا ففي هفهه اآليفة  ليفل علفى قبفول خبفر الواسفق إذا كفان عفد ً ننفه غنمفا أ: وقال اإلمام القرطبي 

بالتثبت عند نقل خبر الواسق ومن ثبت فسقه بطل قوله في انخبار إجماعاً ، نن اللبر أمانفة والوسفق 

 1( قرينة يبطلها 

ِم َشَنآنا َاِوٍم َعلَى  َيا} : قال تعالى  -2 كا َمنذ ن شاَهَداَل بناِلقنِسطن َوَ  َيِجرن
ذ يَن هللن امن يَن آَمناوا كاوناوا َاوذ أَيَُّها الذين

َ َخبنير  بنَما َتِعَملاونَ 
َ إننذ هللاذ

قاوا هللاذ ِقَوى َواتذ َو أَِاَربا لنلتذ لاوا ها لاوا اِعدن  {  أَ ذ َتِعدن

فوي اآلية أمر منه تعالى لعبا ه المؤمنين أن يكون من صواتهم القيام هلل والشها ة بالعفدل ففي أحبفابهم 

 1وأعدائهم ، وأن   يجوروا في حكمهم فيهم 
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ففْن } : لففه تعففالى قو -3 َواْستَْشففِهُدوا َشففِهيَدْيِن ِمففْن ِرَجففالُِكْم فَففإِْن لَففْم يَُكونَففا َرُجلَففْيِن فََرُجففٌل َواْمَرأَتَففاِن ِممَّ

َهَدامِ   { تَْرَضْوَن ِمْن الشُّ

 اهـ 1( يعني من العدول المرتضى  ينهم وصالحهم : ) قال اإلمام الطبري رحمه هللا 

من يرتضى  ينهم وصالحهم وبموهوم الملالوفة  لفت علفى ر َّ شفها ة مفن فاآلية تدل على قبول شها ة 

 1طعن في  ينه وصالحه 

َوالَِّهيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشَهَداَم فَاْجلُِدوهُْم ثََمانِيَن َجْلفَدةً َوَ  } : قوله تعالى   -4

 { ا َوأُْولَئَِك هُْم اْلوَاِسقُونَ تَْقبَلُوا لَهُْم َشَهاَ ةً أَبَدً 

 1 لت اآلية على ر  شها ة الواسق وهو الهي يرتكب أمراً محرماً كقهف المحصنات 

 :اللالصة 

 : واللالصة أن ههه اآليات الكريمة أمرت بعدة أمور 

 1التثبت فيما ينقل من انخبار -1

 1لزوم العدل واإلنصاف عند إصدار انحكام  -2

 1اسق المطعون في  ينه وصالحه عدم قبول خبر الو  -3

وهناك أ لة أخرى من القرآن  1فقبول شها ة المرضي  ينه تعديل له ، ور  شها ة المطعون تجري  له 

 1اكتوينا بههه النبهة المباركة

 

 :ان لة من السنة المطهرة : ثانياً 

 يضع العصفا أما أبو جهم فال: ) .... حديث فاطمة بنت قيس الهي رواه مسلم في صحيحه وفيه  -1

 الحديث........ ( عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك   مال له ، ولكن انكحي أسامة بن زيد 

فوي الحديث   لة على مشروعية الجرح والتعديل فقد تكلم النبفي عليفه الصفالة والسفالم ففي ابفي جهفم 

 1ومعاوية وعدل أسامة 

 1(م تاركين لي صاحبي ألست: ) قول النبي عليه الصالة والسالم في أبي بكر  -2

 ( ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم : ) قول النبي عليه الصالة والسالم في عثمان  -3

 ( نعم الرجل عبدهللا لو أنه يقوم الليل : ) قول النبي عليه الصالة والسالم في عبدهللا بن عمر   -4

العشيرة ، ائفهنوا  وأخبئس : ) قول النبي عليه الصالة والسالم في الرجل الهي استأذن للدخول  -5

قلت فيه ما قلت ثم لما  خل ألنت له : فلما  خل أ ن له الكالم فقالت عائشة رضي هللا عنها ( له 
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أو كمفا قفال عليفه ( يا عائشفة إن شفر النفاس منزلفة عنفد هللا مفن يتقفى لوحشفه : ) الكالم ، فقال 

 1والحديث متوق عليه  1الصالة والسالم 

ففي الحفديث جفواز غيبفة المعلفن بالوسفق او الوحف  : ) لحفديث كمفا ففي الوفت  قال اإلمام القرطبي في ا

ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعام إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقام شرهم ما لم يؤّ  ذلفك إلفى 

 1المداهنة في  ين هللا تعالى 

لمفداراة بفهل الفدنيا لصفالح والوفرق بفين المفداراة والمداهنفة أن ا –وهو القاضفي  –ثم قال تبعاً لعياض 

الدنيا أو الدين أو هما معاً وهي مباحة وربما استحبت ، والمداهنفة تفرك الفدين لصفالح الفدنيا ، والنبفي 

صلى هللا عليه وسلم إنما بهل له من  نياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقول 

وفعله معه حسن عشرته والرفق في مكالمته فيزول  فلم يناق  قوله فيه فعله ، فإن قوله فيه قول حق

 1(مع هها التقرير اإلشكال بحمد هلل تعالى 

 1فانظر إلى هها الكالم الهي هو  رر وقارنه بواقعنا اليوم وهللا المستعان : قلت 

تبفاح الغيبفة ففي كفل غفرض صفحي  : قفال العلمفام : ) وقال الحافظ ابن حجر في الوت  في موضع آخفر 

كالتظلم ، وا ستعانة على تغيير المنكر ، وا ستوتام ، : يث يتعين طريقاً إلى الوصول إليه بها شرعاً ح

والمحاكمة ، والتحهير مفن الشفر ، ويفدخل فيفه تجفري  الفرواة والشفهو  ، وإعفالم مفن لفه و يفة عامفة 

متوقهاً يتفر    بسيرة من هو تحت يده ، وجواب ا ستشارة في نكاح أو عقد من العقو  ، وكها من رأى 

من يتجاهر بالوسق أو بالوسق أو : إلى مبتد  أو فاسق ويلاف عليه ا قتدام به ، وممن تجوز غيبتهم 

في باب ما يجوز من ذكر ) ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم توصيله  1الظلم أو البدعة 

 1اهـ كالمه 1( فيستثنى أيضاً وهللا أعلم ( الناس 

 : التي تجوز فيها الغيبة و  تكون محرمة يجمعها قول بعضهم  والمواضع

 متظلم ومعرف ومحهر*** القدح ليس بغيبة في ستة 

 سأل اإلعانة في إزالة منكر*** ومجاهر فسقاً ومستوت ومن 
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 : آثار السل  : ثالثاً 

 : وأما آثار السل  فأكثر من أن تحصر ونكتوي منها بما يلي 

 : محمد بن سيرين  -1

لم يكونوا يسألون عن اإلسنا  فلما وقعت الوتنة قالوا ( : ) صحي  مسلم ) قال رحمه هللا كما في مقدمة 

 1( سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخه حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فال يؤخه  حديثهم : 

 اهـ

 : الحسن البصري  -2

 1(ليس نهل البد  غيبة : ) قال رحمه هللا 

 : عبة بن الحجاج ش -3

أجلوني حتى أنظفر الليلفة فيمفا : يا أبا بسطام كي  تركت علم رجال وفضحتهم فلو كووت فقال : قيل له 

قفد نظفرت : فلما كان من الغد خرج علينا على  حمير له فقال : بيني وبين خالقي هل يسعني ذلك ، قال 

والسالم  فيما بيني وبين خالقي فال يسعني  ون أن أبين أمورهم للناس
2
 

 

**** 

 

 : خطر الطعن في المسلمين من  ون تثبت 

 

سواًم كان عبر الكتب أو انشرطة أو الجلسفات   -من الناس من يطعن في بع  انفرا  أو الجماعات  

من  ون تثبت و  روية اعتما اً منه على ناقل اللبر إليه متجاهالً للقواعد الهي قدمناها آنواً  –اللاصة 

يع هها الطعن بين الناس لثقتهم بهها الشلص فيقومون هم بدورهم كهلك بنشر اللبر مفن ، ومن ثم يش

 ون تثبت ولكن كالببغاوات ير  ون ما يسمعون ، ففإذا كفان الفهي يقتفدي بفه لفم يثبفت ففالعوام وانتبفا  

 1المقلدون من باب أولى 

ل أو بتلك الجماعة أنه   أساس له ولكن قد يتبين بعد حين من نشر ذلك الكالم الهي قُدح فيه بهلك الرج

من الصحة ، فينشأ عن ذلك إعا ة الحساب ومراجعة الضفمير فيحفاولون التثبفت ففي انمفر فيتبفين لهفم 

أنهم كانوا خاطئين فيؤ ي انمر إلى سحب ثقفتهم بمفن كفان سفبباً ففي إيعفاز الصفدور مفن ذلفك الوفر  أو 

 1(وعلى نوسها جنت براق  ) قبل العوام ولكن انفرا  بل قد يؤ ي انمر إلى أن يُطعن فيه من 

                                     
2
 1لللطيب ، بل وكتب المصطل  وكتب التراجم ( الكواية ) وانظر  -  
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 : الفصل الرابع 

 مشروعية العمــل الجماعــــــي 

 ويكر بعق السلبيات

 

 

 :مشروعية العمـل الجماعـي  

وعلى هها فأي عمل ( ما   يتم الواجب إ  به فهو واجب ) من القواعد المعروفة عند انصوليين قاعدة 

تغسفيل الميفت ، و فنفه ، وبنفام : عياً فإقامة الجماعة فيه واجبفة ، مثفال ذلفك من انعمال   يتم إ  جما

 1وذلك من فروض الكوايات  111المساجد ، ونشر العلم إلخ 

والهي ينظر إلى جميع العبا ات والقربات يجد أنها مبنية على النظام الجماعي كالحج والصالة والزكاة 

تلهوا لهم أميراً يقو هم بكتاب هللا وسنة رسفول هللا صفلى وغير ذلك ، ولهها وجب على المسلمين أن ي

هللا عليفه وآلفه وسففلم لتفتم جميففع انعمفال علففى وففق النظففام الجمفاعي ، أمففا بفدون أميففر ففإن المففوازين 

 1ستلتل 

َ } : من أجل ذلك أوجب هللا تعالى الطاعة لألميفر فقفال سفبحانه  َوأَِطيعُفوا  يَاأَيَُّهفا الَّفِهيَن آَمنُفوا أَِطيعُفوا هللاَّ

ُسوَل َوأُْولِي اْنَْمِر ِمْنُكمْ   اآلية{  الرَّ

 : واللالصة 

أن  يننا الحني   ين نظفام جمفاعي يقفوم علفى التعفاون والتف زر ففي كفل أمفوره و  ينكفر ذلفك إ  جاهفل 

نهج بكتاب هللا وُسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ، ولكن أوّ  أن أنبّه على أنه يجب أن يكون هها العمفل يف

نهج السل  الصال  في جميع أموره حتى   يترك نحفد مجفا ً للتشفكيك والطعفن فيفه ، ولفهلك يجفب أن 

يكون المتصدرون في العمل مفن العلمفام والفدعاة إلفى هللا مفن أجفل أن   يقفدموا علفى أي عمفل إ  بعفد 

كمفا هفو  –  عرضه على مفنهج السفل  ، أمفا إذا كفان المتصفدرون ممفن يعلفم بالسياسفة ويجهفل الشفر

في بع  الجماعات القائمة فإنه سيحصل الللل ، وستحدث الملالوات للكتابة والسنة ،  –مشاهد اليوم 

 1والواقع أكبر  ليل على ذلك وهللا المستعان 
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 : وجو  السلبيات في بع  الجماعات   يلزم منه وجو ها في غيرها 

ويم والجفرح والتعفديل بينفة وهفي أن أكثفر الكفالم إن ارتباط هها الموضفو  ففي كالمنفا علفى مسفألة التقف

الحاصل من البع  في الجماعات وانفرا  نتيجة تلك السلبيات الموجو ة في منهج الجماعة أو سلوك 

 1انفرا  

وأنا   أنكر أن بع  الجماعات عندها سلبيات وأخطام في منهجنا أو ففي سفلوك بعف  أفرا هفا ، وقفد 

ولهلك لزم على الدعاة إلى هللا أن ينصفحوا قفا ة هفهه الجماعفات بتفرك تلفك تكون ههه انخطام عقديه ، 

السففلبيات وانخطففام ، ويجففب أن يكففون النصفف  بففالتي هففي أحسففن وبففالطرق المشففروعة حتففى   يصففير 

 1تشنيعاً وتغييراً وإشواًم لصدور أعدام اإلسالم

حسفب مفا يقتضفيه الشفر  ، مفع فإن أْبوا قبول النص  وجب أن يحهر المسلمون مفن تلفك الملالوفات وب

عدم إغوال اإليجابيات والتشجيع في ا ستمرار بهلك ، ومع وجو  ههه الملالوات عند بع  الجماعات 

والتنظيمففات فإنففه   يقففدح فففي مشففروعية التنظففيم والعمففل الجمففاعي خاصففة إذا كففان خاليففاً مففن هففهه 

على كل مسلم أن يتبع ذلك المنهج فإذا الملالوات وكان سائراً على منهج السل  الصال  ، والهي يجب 

حصل ذلك فمن المستحيل أن تجد من يتكلم في منهج تلك الجماعة وما يتكلم ففي مفنهج السفل  إ  مفن 

 1سوه نوسه 

ومن المؤس  جداً أن البع  إذا رأى أي تنظيم قائماً فإنه ينسوه من أساسه وذلك قياساً علفى مفا رأى 

نظيمات انخرى ، وينسب إلى هها التنظيم ما لفم يحصفل فيفه كمفا قلنفا من الملالوات في الجماعات والت

 1قبل كالو مات الضيقة مثالً 

والواجب هو أن يُنمي ذلك التنظيم ويشجع أصفحابه وتمفد إلفيهم يفد العفون مفن المسفلمين المللصفين ، 

 1فإن حصل خلل وجب انخه بأيديهم وإعا تهم إلى جا ة الصواب 
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 :بيات وتقويمها ذكر بع  السل

 : البيعة  –أ 

على حد زعمهم  –إلزامها لكل فر  من أفرا ها الواعين : من السلبيات الموجو ة في بع  الجماعات 

بالبيعة التي تكون على أساس السمع والطاعة ففي المنشفط والمكفره والعسفر واليسفر وعلفى النصفر  –

 1إلخ.... والو م 

 ون البيعة ؟ ولكن السؤال الهي يطرح نوسه لمن تك

هل تكون للشيوخ المعلمين ؟ أو تكون نرباب الطرق الصوفية ؟ أم تكون لرؤسام الجماعات ؟ أم تكون 

 إلمام المسلمين ؟

 : وللجواب على هها السؤال أقول 

 : إن البيعة تنقسم إلى قسمين 

 1يكون من قبيل التعاهد وفعلها جائز وليس على تاركها إثم : القسم انول 

 1وهي البيعة التي يأثم المسلم بتركها مع القدرة عليها وهها تكون إلمام المسلمين : الثاني القسم 

والناظر اليوم إلى واقع المسلمين يرى أنه   يوجد السلطان المسلم الهي يحكم شر  هللا في كل نواحي 

ليسفر ويفأثم كفل الحياة ، والهي تجب  له البيعة علفى السفمع والطاعفة ففي المنشفط والمكفره والعسفر وا

 1مستطيع إن ترك مبايعته 

بل إننا نرى تنظيمات وجماعات قائمة تفدعو إلفى هللا تعفالى وتنفافس علفى فعفل الليفر ويوجفد منهفا مفن 

يكثر من ذكر أحا يث البيعة ويرهب بها الناس أن يموتوا ميتة جاهلية فيحفاولون بفهلك إقنفا  اآلخفرين 

 1طام البيعة بضرورة اإللتحاق بصووف تلك الجماعة وإع

 1والحق أن هها فهم غير صحي  لمدلو ت أحا يث البيعة 

مفن مفات ولفيس لفه : ) ولهها لما سئل إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمفه الفه عفن حفديث 

هها إمفام فهفها : تدري ما اإلمام ؟ الهي يجتمع المسلمون عليه ، كلهم : ) قال ( إمام مات ميتة جاهلية 

( معناه 
3
 

 ( :  4/59( ) في  الباري ) وقال صاحب 

 ، ( تلزم جماعة المسلمين ) عند كالمه على حديث حهيوة في الوتن أثنام شرحه لقوله 

ثم اعلم أن الحديث يدل على أن العبرة بمعظم جماعفة المسفلمين ، فلفو بايعفه رجفل واحفد أو : ) ... قال 

 1اهـ1(معظمهم أو أهل الحل والعقد  اثنان أو ثالثة فإنه   يكون إماماً ما لم يبايعه

                                     
3
 2111: المسألة رقم  2/185مسائل ابن هانيم : انظر  -  
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من خرج من الطاعة : ) ومن هنا يعلم أن الوعيد الوار  في ترك البيعة في قوله عليه الصالة والسالم 

وفرق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة 

... ( فقتل فقتلته جاهلية 
4
 

(ات ولفيس ففي عنقفه بيعفة مفات ميتفة جاهليفة ومن م: ) وقوله 
5
  ينطبفق إ  علفى إمفام اجتمفع عليفه  

السلمون ، أما في مثل أيامنا ههه حيث   إمام فال ينطبق هها الوعيد ويدل علفى ذلفك مفا رواه البلفاري 

 في صحيحه أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر حهيوة بن اليمان في حالة عدم وجفو  اإلمفام والجماعفة

أن يعتزل تلك الورق كلها ، فهل من المعقول أن يرشده النبي صلى هللا عليه وسلم إلفى أن يمفوت ميتفة 

 1جاهلية ؟ سبحانك هها بهتان عظيم 

ومفن هنففا يعلففم خطففأ المتمسففكين بهففهه انحا يفث فيوجبففون علففى النففاس مبايعففة أميففرهم أو مرشففدهم أو 

ستتب لفه انمفر وقبفل أن يمسفك بزمفام انمفور ، هفها إذا قائدهم قبل أن يقوم بالدعوة والبيان وقبل أن ي

 كان موجو اً فكي  إذا كان وهمياً ؟

 1وبهها يتبين لمن تكون البيعة العامة وشوطها 

 1(العهد ) وأما القسم انول من أقسام البيعة العامة وهو 

ن نمفر حفث عليفه فهها انمر يلتل  بحسب ما تعوهد عليه ، ففإن كفان نمفر منكفر فهفو منكفر ، وإن كفا

الشر  فهو مشرو  ، بل قد يكون واجباً ولهها قال النبفي صفلى هللا عليفه وآلفه وسفلم كمفا أخرجفه عنفه 

لقد شهدت ففي  ار عبفدهللا بفن جفدعان حلوفاً مفا أحفب أن لفي بفه : ) ابن إسحاق في السيرة بإسنا  جيد 

 ( حمر النعم ولو  عيت إلى مثله في اإلسالم نجبت 

اهد على أن   يجدوا في مكة مظلوماً إ  نصفروه ويفدل علفى مشفروعية ذلفك ايضفاً قولفه وكان هها التع

ْثِم َواْلعُْدَوانِ } : تعالى  يَاأَيَُّهفا الَّفِهيَن } : وقوله تعفالى {  َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَ  تََعاَونُوا َعلَى اإْلِ

 { آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِ  

 : إلمام القرطبي في توسيره عند اآلية الثانية قال ا

المعنى أوفوا بعقد هللا عليكم وبعقدكم بعضكم على بع  وهها راجع إلى القول بفالعموم : قال الزجاج ) 

كفل شفرط : ) وقفال ( المؤمنفون عنفد شفروطهم : ) قال صلى هللا عليفه وسفلم , وهو الصحي  في الباب 

فتبين أن الشرط أو العقد الهي يجفب الوففام بفه مفا , ( كان مائة شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل وإن 

                                     
4
 1حيحه الحديث أخرجه مسلم في ص -  

5
 1رواه مسلم  -  
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من عمل عمفالً : )وافق كتاب هللا أي  ين هللا فإن ظهر فيها ما يلال  ر  كما قال عليه الصالة والسالم 

 اهـ1( .... (ليس عليه أمرنا فهو ر  

ناس على مباينفة مفن يقفول بللفق ومن هها القسم ما قام به اإلمام أحمد بن نصر المروزي حيث بايع ال

( 11/166) القرآن وههه القصة أشهر من نار على علم فلتراجفع ففي ترجمتفه مفن سفير أعفالم النفبالم 

  1وغير ذلك 

وعلى كل فحيث اجتمع قوم على طاعة هللا ورسوله ينصر بعضهم بعضاً على ذلك فعملهم مشرو  كمفا 

  1مر معنا بأ لته

لنصرة في كل شيم ، أو كان على السمع والطاعة في المنشط والمكفره ففي وأما إذا كان التعاهد على ا

مفن لفم يكفن : على حفد قفول الفبع   –أو موا ة من كان معنا ومعا اة من كان خارجاً عنَّا , كل انمور 

 1فهها ملال  للكتاب والسنة –معنا فهو ضدنا 

 

 :الناجية اعتقا  كل فرقة أنها جماعة المسلمين أو أنها هي الورقة  -ب

 

إن من الجماعات اإلسالمية الموجو ة اليوم على ظهر انرض من تدعي أنها هفي جماعفة المسفلمين ، 

وأنها هي الورقة الناجية ، ويؤثِّمون أو يُضلِّلُون من لم يلتحق معهم ، بل قد يغالي الفبع  مفن رؤوس 

 1أو أفرا  ههه الجماعات فيكورون من كان خارجاً عن جماعتهم 

تدل عليه ان لة الشرعية أن معنى الجماعة التي يأثم باللروج عنها إنما هي جماعة المسفلمين والهي 

 1التي اجتمعت على إمام كما تقدم معنا عند ذكر البيعة 

وأما ههه التنظيمات القائمة اليوم على شكل جماعات فكل جماعفة منهفا تعتبفر جماعفة مفن المسفلمين ، 

 1عة و  متورقة وذلك ننها ليست مجتمعة على إمام كما سبق بيانه وليست بجماعة المسلمين   مجتم

 

 : الو مات الضيقة  -ج

 

ونظراً  نتشار المواهيم , سبق أن وضحنا ما هي الجماعة التي يأثم المسلم بموارقتها إن كان مستطيعاً 

قة التي تجعل الو م اللاطئة عند كثير من أفرا  التنظيمات والجماعات اإلسالمية نشأت الو مات الضي

لمفن كفان ففي إطارهفا ولهفها وجفب علفي أن أنبفه المسفلمين إلفى أن الفو م للمفؤمنين إنمفا يكفون نصففل 

ُ َوَرُسففولُهُ َوالَّففِهيَن آَمنُففوا الَّففِهيَن } : وذلففك لقففول هللا تعففالى , اإليمففان الففهي يحملففه المسففلم  إِنََّمففا َولِففيُُّكْم هللاَّ

اَلةَ َويُ  َكاةَ َوهُْم َراِكعُونَ يُقِيُموَن الصَّ ِ  (55) ْؤتُوَن الزَّ َ َوَرُسولَهُ َوالَّفِهيَن آَمنُفوا فَفإِنَّ ِحفْزَب هللاَّ َوَمْن يَتََولَّ هللاَّ

 { إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ } : ولقوله عز وجل {        هُْم اْلَغالِبُونَ 
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ففإذا فهمنفا هفها الوهفم , لجماعفة أو التنظفيم وملطىٌم ملطىٌم من جعل انخوة والو م نجفل ا نتمفام ل

الصحي  فإننا سنحب ونوالي كل من شهد له الشر  بأنه من المسلمين سواًم كان  اخالً في التنظيم أو 

 1خارجاً عنه 

وعندئه لن توجد ههه الو مات الضيقة المقيتة التي نراها اليوم وإن مما ينبغي تصحيحه مفن الموفاهيم 

يجب أن يكون مرتبطاً بالكتاب والسنة على فهم السل  الصفال  رضفي هللا عفنهم    أن العمل اإلسالمي

معصففوم وغيرهففا ( الكتففاب والسففنة ) بالتنظيمففات و  بالجماعففات و  بانشففلاص ، ذلففك أن مففنهج هللا 

 1معرضة للللل والزلل وانهوام اللوية والجلية 

اهج فسوف ينمحي من انذهان تمجيفد انففرا  فإن حصل السير على منهج هللا وتقديمه على جميع المن

والتعصب لهم وللجماعات ، ولن تجد أحداً من المسفلمين يقتفدي بغيفر المعصفوم صفلى هللا عليفه وسفلم 

فيما خال  منهج هللا سبحانه وتعالى كائناً من كان ، ولن تجد من ينظر إلى القضايا اإلسالمية من خالل 

، بل ينظر إليها مفن خفالل النظفر ( القول ما قالت حهام ) ويجعل  انشلاص أو التنظيمات أو الجماعات

 1إلى المنهج الحق فيدور معه حيث  ار ويولِّي وجهته حيث اتجه 

أسأل هللا سبحانه وتعالى أن يلم شمل المسلمين ، وأن يهيئ لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهل فيه 

كله  قه وجله ، صغيره وكبيره ، وعالنيتفه وسفره ، أهل معصيته ، وأسأله سبحانه أن يغور لي خطئي 

 1إنه سميع مجيب 

 1وآخر  عوانا أن الحمد هلل رب العالمين 

 1سبحان ربك رب العزة عما يصوون ، وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين  

 

 

 

 

******* 

 وكتبه 

 أبو عبدالرحمن عقيل بن محمد بن زيد المقطري

 يوم انحد  وكان الوراغ منه في

 التاسع والعشرين من شهر صور 

 8/9/1991هـ الموافق 1412
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