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 الرابع والعشرين العدد

 البحث:ملخص 
 تضمن هذا البحث مقدمة وخمسة مباحث:

فيه عن مكانة العلماء في األمة ومنزلتهم الرفيعة التي أنزلهم الله و المبحث األول 
 والعلم.إياها وبينتها السنة المطهرة  وعرفها لهم أهل الفضل 

وفي المبحث الثاني الطريقة المثلى في التعامل مع العلماء كي تتم الفائدة من 
 علمهم وينتفع الناس منهم.

وفي المبحث الثالث حاجة العباد إلى العلماء وعدم استغنائهم عنهم بحال من 
األحوال، لمعرفة أحكام الله تعالى في العقائد والعبادات والمعامالت ، التي هم 

 الناس بها ، وأولى الناس بتطبيقها والعمل بها.أعلم 
وفي المبحث الرابع أبرز التهم التي يرمى بها العلماء ويتخذها المنفرون منهم 
 وسيلة لصد الناس عنهم والحيلولة بينهم وبين االستفادة منهم واعتبار أقوالهم .
دوة وفي المبحث الخامس فيه ضرورة حماية أعراض العلماء ليبقوا موضع الق

 واألسوة.
 ثم الخاتمة التي فيها خالصة البحث وأهم النتائج والتوصيات.

 :الدالةالكلمات 
 الداعية-حياة-القدوة-أهمية
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 مقدمة: 

 ،علدددل المثمدددة  اعمدددن للمدددولمصال لسددد  للدددب ال المدددولمصال  ال ددد    ا الحمددد 
 حم   آلب  صحثب  مال سوا علل نهجب إلل ية  ال يال.نثصنو م

 بعد: أما
بددصال اللددب فدده أنواددب ة  الدد عة  إلددل إينددب ب يرددة  إب علددل ا ددص  ،  ة   فقدد 
 قلل}هم الذيال يسننة  اسننب  يسلرة  ط يقنب فه ال عة  فقول يمولل:  ةيثوع نثصب 

اللله وملا أنلا ملن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسلبحان 
 ( 1)المشركين{

إلل اللب يمولل ب يمكال ة  ي عة إلل شهء مال ةمةا ال يال إب  ق   فول اعه
علم مو ي عة إلصب أل  الملم سوبق القةل  الممل، قول الثخواي: اول الملم قثل القدةل 

 (.3( فث ة اولملم)2)} فاعلم أنه ال إله إال الله{ الممل، لقةل اللب يمولل:
ال عجدد :  قةلددب: )فثدد ة اددولملم( ةي عصددا قددول: ال فددوعلم ةنددب ب إلددب إب ابدد قددول

فهدددددة منندددددو ل  (  الخطدددددول  ن  أدددددو  للنثددددده 6لدددددذنث ق)  اسدددددن   اللدددددبق لدددددم قدددددول: ال
 (.5ألمنب)

ملمهددددم  يدددد عة  إلددددل اللددددب علددددل ا يمملددددة  يمددددولل علمددددوء  للددددبإلددددل ا  الدددد عو 
اائهم  ينهلدددة  مدددال ،  هدددم قددد    للندددوع ي ددد ا   عدددال ةقدددةالهم  يسن شددد    اددد ا دددص  

 علمهم  ي جمة  إلصهم فه ال نةى  فصمو ةشكل علصهم.
 نذا ع فنو مكونن الملموء فه األمن  عوجن النوع إلصهم  ض  ا  اقوئهم إائمو   

مةضع القد    الحسدنن النده ين سدل بهدو، ع فندو مدو ين يدن علدل أدة  ةع اضدهم سدهلن 

                                                 
 ( 101( سةا  يةسف )1)

 ( 11( سةا  محم  )2)

 ( 1/112( فنح الثواي )3)

 ( 11(سةا  محم  )6)

 ( 1/113(الم جع السوبق )5)
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 الرابع والعشرين العدد

مهم اشددنل الددنهم  مددو ينددن  عددال الننددو ل مددال المومددن  الخوصددن،  اننقددوت قدد اهم  ايهددو
عددال الملمددوء  الدد عو   بهدد هم امددو  وعذلدد  مددال يحطددصم القدد    الملمصددن  ان دد ا  الندد

عنددد هم مدددال علدددم، لدددم ب يسدددل امددد  ذلددد  عدددال هلردددن الندددوع إ  هدددم فقددد  ا مدددال يددد لهم 
  اآلخ  .   نصو يةجههم إلل مو فصب ف عهم فه ال 

الحوجن يمس إلل الرنوان فصب  ى ذي ةا ع صت علل الرنوان فه هذا المةضةع ال  ق      
 ابفن اء علصهم  لملموءعلل الخةض فه ةع اض ا ص خ ةصو فه هذا الةقت الذي يج ة فصب الرث

  ق  يضمال هذا الثحا مق من  خمسن مثوعا:
األ ل يح لت فصب عال مكونن الملموء فه األمن  منزلنهم ال فصمن النه ةنزلهم اللب  المثحا      

 و السنن المطه     ع فهو لهم ةهل ال ضل  الملم.إيوهو  بصننه
فه النمومل مع الملموء أه ينم ال وئ   مال علمهم  المثللالمثحا الثونه بصنت الط يقن   فه      

  ينن ع النوع منهم.
المثحا الثولا بصنت عوجن المثوإ إلل الملموء  ع   اسن نوئهم عنهم احول مال   فه      

  اللب يمولل فه المقوئ   المثوإات  المموم ت ، النه هم ةعلم النوع بهو ، األعةال، لمم فن ةعكو
  الممل بهو. قهوبنطثص لنوع ة لل ا
المثحا ال ااع يح لت عال ةب ب النهم النه ي مل بهو الملموء  ينخذهو المن     منهم   فه      

 ا ةقةالهم . سصلن ل   النوع عنهم  الحصلةلن بصنهم  بصال ابسن وإ  منهم  اعنثو
 المثحا الخومس بصنت فصب ض  ا  عموين ةع اض الملموء لصثقةا مةضع الق     األسة .  فه      
 الخويمن النه بصنت فصهو خ صن الثحا  ةهم الننوئ   النةصصوت. لم      
محو لن يحنوج إلل ة  يمقثهو محو بت،  جه  مقل لملب ي نح الثول إلل إااسوت ةكث  شمةب   هه
 سنق وء. ا
 ة  ين ع بهو  ة  يجملهو خول ن لةجهب الر يم وللةس ل اللب يم  

 الله على نبينا محمد وآله وصحبه  وصلى
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 المبحث األول: مكانة العلماء
جمل اللب عثوإه إاجوت  افع امضدهم فدةب امدج  جمدل الملمدوء مدال الدذيال يثدة ا 

ن مشص   ا ضلهم مملصن مدال ال اجوت المولصن  جوءت اآليوت الق آنصن  األعوإيا النثةي
ش نهم، مثصنن مو لهم مدال المكوندن المولصدن  المنزلدن ال فصمدن النده لدم ينولةهدو احسدن  ب 
نسن  ننمو اإا  النثدة  الدذي اخن دهم اللدب ادب مدال بدصال خلقدب فن ضدل علدصهم فملمهدم 
الرنددول  الحكمددن  فقههددم فدده الدد يال  علمهددم الن  يددل  فضددلهم علددل سددوئ  المدد منصال 

(1.) 
 وجوه الدالة على فضل العلماء وعلو منزلتهم:ال

 لمدددو أوندددت الةجدددةه ال الدددن علدددل فضدددل الملمدددوء  مدددو لهدددم مدددال المكوندددن أثصددد   جددد ا 
ي من اسنق و هو ة  اإلعوطن بهو، فحسثنو ذأ  امضهو، فمو ب ي اك ألب ب ين ك 

 جلب.
رنددول  هددذه امددج الةجددةه ال الددن علددل مددو ألهددل الملددم مددال المكونددن، ي يدد هو ةإلددن ال

  السنن النه ب يحنوج ممهو إلل غص هو.
 :األول الوجه
}شهد الله أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم مو إل علصب قةل اللب يمولل:  

( إ  اللدب سدثحونب  يمدولل شده   أ دل 2)قائما بالقسط ال إله إال هلو العزيلز الحكليم{
 ب ممثدددةإ سدددةاه، لدددم قددد   شدددهوإ  ادددب شدددهص ا ةندددب هدددة المن ددد إ اوأللةهصدددن ب إلدددب غصددد ه 

م ئرنب  شهوإ  ة له الملم اشهوإيب،  فه ذل  ش   أل له الملم ةيمو شد    منقثدن 
ب يدد انصهو ةي منقثددن،  قدد  اسددن ل بهددذه اآليددن أثصدد  مددال ةهددل الملددم علددل شدد   الملددم 
 مكونددن الملمددوء، يقددةل الق طثدده فدده ي سددص ه: فدده هددذه اآليددن إلصددل علددل فضددل الملددم 

لملموء، فإنب لة أو  ةع  ةش   مال الملموء لق نهم اوسمب  اسم م ئرنب أمو  ش   ا
( فلددة 3)}وقللل رز زدنللي علمللا{:  قدد   اسددم الملمددوء،  قددول فدده شدد   الملددم لنثصددب 

                                                 
 ه  1606( 2( لإلمو  ةبه اك  اآلج ي، إاا الثقوفن ط )33(انظ  ةخ ب الملموء ت )1)

 ( 11( سةا   آل عم ا  )2)

 ( 116( سةا   طب )3)
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 الرابع والعشرين العدد

ة  يسد لب المزيد  مندب أمدو ةمد ه  كو  شهء ةش   مدال الملدم ألمد  اللدب يمدولل نثصدب 
 (.1ة  يسنزي ه مال الملم)
قدددصم فقددد  عقددد  ف ددد  فددده أنوادددب القدددصم م ندددو  إاا السدددموإ ، بددد ةه ةمدددو اإلمدددو  ابدددال ال

اوبسنشهوإ بهذه اآليدن لدم ة اإ ةكثد  مدال موئدن  خمسدصال  جهدو ألهدو إالدن علدل فضدل 
الملم  ةهلب ممنم ا فه ذل  علل إشهوإ اللب يمولل ة له الملم مال بنه الثشد  خوصدن 

دددلوه مشدددهةإ  هدددة يةعصددد ه،  ةندددب قددد   شدددهو إيهم اشدددهوإيب  شدددهوإ  إ   غصددد هم علدددل ةجش
 م ئرنب،  هذا ينضمال يزأصنهم  يم يلهم، فإ  اللب ب يسنشه  مال خلقب إب الم  ل.
ددلوه مشددهةإ  ةعظمددب  ةكثدد ه،  هددة شددهوإ  ة  ب إلددب إب  كمددو ةنددب اسنشدده هم علددل ةجش

 (2هة،  المظصم الق ا إنمو يسنشه  علل األم  المظصم ةكوب  الخلق  سوإيهم)
 الوجه الثاني: 

  الملموء مال ة له األم  الذيال يجن لهم الطوعن:  ي ى أثص  مال ةهل الملدم ة  ة
}ياأيهللا الللذين آمنللوا أايعللوا الللله وأايعللوا الرسللول وأولللي األمللر قددةل اللددب يمددولل 

 }وأوللي األملر ملنكم{( فصب ةم  اطوعن الملموء ألنهدم الممنصدة  اقةلدب يمدولل 3)منكم{
سددلف، فقددول ابددال عثددوع فدده قةلددب يمددولل  ذلدد  مدد  ي عددال ابددال عثددوع  غصدد ه مددال ال

 : يمنه ةهل ال قب  ال يال.}وأولي األمر منكم{
  عال مجوه  قول: ةهل الملم.

  عال عطوء قول: ة له الملم  ال قب.
 (.6 قول الحسال: هم الملموء)

 أذل  شصخ اإلس   ابال يصمصن ي ى ةندب يد خل فده )ة لده األمد ( الملمدوء  األمد اء 
ةصدحول األمد   ذ  ه،  هددم الدذيال يد م    النددوع  ذلد  يشددن ك فصقدةل:  ة لدةا األمدد  

فصدددب ةهدددل الصددد   القددد ا   ةهدددل الملدددم  الرددد  ، فلهدددذا أدددو  ة لدددةا الملدددم صدددن صال: الملمدددوء 
                                                 

 (22( ت )6( جزء) 2( الجومع ألعكو  الق آ ، المجل )1)
( لإلمو  شدمس الد يال 1/211221( انظ  م نو  إاا السموإ   منشةا  بين ةهل الملم  اإلااإ  )2)

 ه  1614( 1ةبه عث  اللب محم  بال ةبه اك  قصم الجةبين، إاا ابال ع و  ط )

 ( 51( سةا   النسوء )3)

 (  6/152( ي سص  الطث ي )6)
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 (.1 األم اء، فإذا صلحةا صلح النوع،  نذا فس  ا فس  النوع)
 خل دو ه ال اشد    يسةسدة  الندوع فده   فه مةضع آخ  يقةل:  ق  أو  النثه 

إينهم  إنصوهم، لم ام  ذلد  ي  قدت األمدةا ف دوا ةمد اء الحد ل يسةسدة  الندوع فده 
ةم  ال نصو  ال يال الظوه ،  شصةخ الملم  ال يال يسةسدة  الندوع فصمدو ي جدع إلدصهم مدال 

 الملم  ال يال.
هدد بء ة لددةا األمدد  يجددن طددوعنهم فصمددو يدد م    اددب مددال طوعددن اللددب الندده هددم ة لددةا 

 (.2ةم هو)
ابددددال القددددصم ة  طوعددددن األمدددد اء يثددددع لطوعددددن الملمددددوء أل  األمدددد اء ب  يدددد ى اإلمددددو  

يطوعة  إب إذا ةم  ا امقنضدل الملدم الدذي يحندوجة  فده مم فندب إلدل الملمدوء فصقدةل 
اعمددب اللددب:  النحقصددق ة  األمدد اء إنمددو يطددوعة  إذا ةمدد  ا امقنضددل الملددم، فطددوعنهم 

     مدو ة جثدب الملدم، فرمدو ة  يثع لطوعن الملموء، فإ  الطوعن إنمو يرة  فه الممد
 (.3طوعن الملموء يثع لطوعن ال سةل، فطوعن األم اء يثع لطوعن الملموء)

 الوجه الثالث:
}وملا ة  اللب يمولل ةمد  مدال لدصس عند ه علدم اسد الهم  ال جدةع إلدصهم فقدول يمدولل: 
 (.6)أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{

 مملة  ة  هذا األم  اس ال ةهل الملم م إه مو ة إعب اللب فه ص  اهم مال الملدم 
 الذي يم   اب سوئلهم ةم  إينب فصمصز بصال الح ل  الح ا .

يقددةل الشددصخ عثدد  الدد عمال السددم ي:  عمددة  هددذه اآليددن فصددب مدد   ةهددل الملددم،  ة  
 يملددم اددول جةع إلددصهم فدده ةعلددل ةنةاعددب الملددم اكنددول اللددب المنددزل، فددإ  اللددب ةمدد  مددال ب

جمصع الحةاإ ،  فه ضمنب يم يل ألهل الملم  يزأصن لهم، عصا ةم  اس الهم،  ةندب 
بذل  يخ ج الجوهل مال النثمدن فد ل علدل ة  اللدب يمدولل ائنمدنهم علدل  عصدب  ينزيلدب، 

                                                 
 ( 21/120( مجمةع فنو ى شصخ اإلس   ةعم  بال يصمصن )1)

 ( 11/551(  مجمةع فنو ى شصخ اإلس   ةعم  بال يصمصن )2)

 ( 1/10( إع   المةقمصال )3)

 ( 63( سةا  النحل )6)
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 (.1 ةنهم م مةا   بنزأصن ةن سهم  ابي و  ا  وت الرمول)
و ى الملمددوء اولنسددثن للمددومه أوألإلددن الشدد عصن،  بددصال اإلمددو  الشددوطثه أصددف ة  فندد

أل  المدددومه لدددة نظددد  فددده األإلدددن لدددم يخددد ج منهدددو اشدددهء، فصقدددةل: فندددو ى المجنهددد يال 
اولنسثن إلدل المدةا  أوألإلدن الشد عصن اولنسدثن إلدل المجنهد يال،  الد لصل علصدب ة   جدةإ 

منهدو شدص،و، فلددصس األإلدن اولنسدثن إلدل المقلدد يال  عد مهو سدةاء، إذا أدونةا ب يسددن ص    
 النظدد  فدده األإلددن  ابسددننثوط مددال شدد نهم،  ب يجددةب ذلدد  لهددم الثنددن  قدد  قددول يمددولل: 

(  المقلدد  غصدد  عددولم، فدد  ي ددح لددب إب 2)} فاسللألوا أهللل الللذكر إن كنللتم ال تعلمللون{
س ال ةهل الذأ ،  نلصهم م جمب فه ةعكو  الد يال علدل اإلطد ب فهدم إذا القدوئمة  لدب 

 (.3ةقةالهم قوئمن مقو  الشواع)مقو  الش ع،   
 الوجه الرابع:

}قللل هللل ة  اللددب يمددولل ن ددل النسددةين بددصال ةهددل الملددم  بددصال غصدد هم فقددول سددثحونب 
 (.6)يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنما يتذكر أولوا األلباز{

فدد  يسددنةي مددال م عددب اللددب يمددولل  ةلنددل علصددب  ةمدد  اددول جةع إلددل قةلددب أمددال هددة 
}أفملن يعللم أنملا أنلزل إليلك ملن ربلك الحل  كملن هلو األعمدل فقدول يمدولل: امنزلن 

 (.5)أعمى إنما يتذكر أولوا األلباز{
ة  الملموء هم  الن األنثصوء، أمو جوء فه الحد يا الدذي ا اه ةبدة  الخومس: الةجب

مللن سلللك »يقددةل:  إا إ  الن مددذي عددال ةبدده الدد اإاء ةنددب قددول: سددممت اسددةل اللددب 
ه علملا سللك اللله بله اريقلا ملن الر  ال نلة وكن المالئكلة لتضلع اريقا يطلب في

أجنحتهللا رضللا لطالللب العلللم وكن العللالم ليسللتغفر للله مللن فللي السللموات ومللن فللي 
األرض والحيتان في جوف الملاء وكن فضلل العلالم عللى العابلد كفضلل القملر ليللة 

                                                 
 ( 6/204( يصسص  الر يم ال عمال )1)

 ( 63( سةا  النحل )2)

 ( 214-6/215( المةافقوت )3)

 ( 1( سةا  الزم  )6)

 ( 11( سةا  ال ع  )5)
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م يورثلوا دينلارا البدر على سائر الكواكب وكن العلماء ورثلة األنبيلاء وكن األنبيلاء لل
 (.1)«وال درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

 ةي فضصلن ةعظم مال اخن وت الملموء اإا  النثة  إ   غص هم، ب ش  ة  هذا 
ابخن وت مشدم  اقد بهم مدال األنثصدوء، ألندب ممد    ة  مصد ا  اإلنسدو  مدال غصد ه 

 ين و ت ق اه احسن ق بب مال المةا .
هددذا مددال ةعظددم المنوقددن ألهددل « إ  الملمددوء  الددن األنثصددوء » قددول ابددال القددصم: قةلددب

الملم، فإ  األنثصوء خص  خلق اللب، فةالنهم خص  الخلق امد هم،  لمدو أدو  أدل مدةا  
يننقل مص الدب إلدل  الندب، إذ هدم الدذيال يقةمدة  مقومدب مدال امد ه،  لدم يكدال امد  ال سدل 

 (. 2ونةا ةعق النوع امص الهم)مال يقة  مقومهم فه يثلصغ مو ةاسلةا اب إب الملموء أ
 الوجه السادس: 

ة  الملددم ي فددع ةهلددب فدده الدد نصو  اآلخدد    يثقددل ذأدد هم امدد  مددةيهم  ب ينحقددق مثلددب 
ل ددوعن المددول  الملدد   ب غصدد هم، فددولملم يزيدد  الشدد يا شدد فو،  ي فددع المثدد  المملددةك 

لم إلدل ةعلدل عنل يحنوج إلصب الملةك  األش ا ، فرم مدال عثد  مملدةك افمدب اللدب ادولم
الدد اجوت عنددل صددوا ةشدد ا  النددوع ينددةإإ   إلصددب  يظهدد    لددب اإلجدد ل  النقدد ي ، 

( لقددده عمددد  امسددد و   أدددو  عمددد  3 فددده صدددحصح مسدددلم ة  ندددوفع بدددال عثددد  الحدددوا )
( قددول: 6يسددنمملب علددل مكددن فقددول: مددال اسددنمملت علددل ةهددل الددةاإي فقددول ابددال ةبددزى)

                                                 
( 3461( ا اه ةبدددة إا إ،  الل دددت لدددب،كنول الملم،ادددول الحدددا علدددل طلدددن الملدددم، اقدددم الحددد يا )1)

(  ابدددال 2412 الن مددذي،كنول الملددم، ادددول مددو جدددوء فدده فضدددل ال قددب علدددل المثددوإ ، اقدددم الحدد يا )
(  اإلمددو  ةعمدد  223لملمددوء  الحددا علددل طلددن الملددم، اقددم الحدد يا)موجددن، المق مددن، اددول فضددل ا

(5/114   ) 

 ( 1/241( م نو  إاا السموإ  )2)

( نوفع بال عث  الحوا   بال عمص  الخزاعه، اخنلف فه صحثنب، ةسلم ية  ال نح ف قو  امكن  لدم 3)
جال امكدن. يهوج ، ةمد ه عمد  علدل مكدن، اشدن ى لممد  بدال الخطدول مدال صد ةا  بدال ةمصدن إاا السد

 (1/5(  األع   للزاأله )4/601انظ  اإلصوان )
( عث  ال عمال بال ةبزى الخزاعه، مةلل ندوفع بدال الحدوا ، اخنلدف فده صدحثنب، عد   عدال ةبده 6)

اك   عم   عله  غص هم، ع   عنب ابنوه عث  اللب  سمص ،  الشمثه  علقمن بال م ل   ةبة إسدحوب 
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نخل ت علددصهم مددةلل قددول إنددب قددوا   مددال ابددال ةبددزى قددول مددةلل مددال مةالصنددو قددول: فوسدد
إن » :قد  قدول لرنول اللب عز  جدل  نندب عدولم ادول  ائج قدول عمد : ةمدو إ  نثدصكم 

 (.1)«الله يرفع بهذا الكتاز أقواما ويضع به آخرين
(: أو  عطوء بال ةبه ابو  عث ا ةسةإا بم ة  مال ةهل مكدن 2 قول إب اهصم الح به)

( ةمصدد  المدد منصال إلددل 3ء سددلصمو  بددال عثدد  الملدد ) أددو  ةن ددب أ نددب اددوق ء، قددول:  جددو
عطوء هة  ابنوه، فجلسةا إلصب  هة ي دله فلمدو صدلل ان ندل إلدصهم، فمدو بالدةا يسد لةنب 
عال منوس  الح   ق  عةل ق وه إلدصهم، لدم قدول سدلصمو  ببنصدب: قةمدو فقومدو، فقدول: يدو 

 (.6  األسةإ)بنه ب ينصو فه طلن الملم فإنه ب ةنسل ذلنو بصال ي ي هذا المث
  قول س صو  الثةاي: )مال ةااإ ال نصو  اآلخ   فملصب اطلن الملم(. 

(: مددال ةااإ ة  يشدد   فدده الدد نصو  اآلخدد   فلصددنملم الملددم، 5 قددول النضدد  بددال شددمصل)

                                                                                                                         
 ، ذأ ه ابال عثو  فه لقوت الندوامصال، قدول عندب عمد  السثصمه  آخ   ، اسنمملب عله علل خ اسو

 ابدددال ابددددزى ممدددال افمددددب اللدددب اددددولق آ ، يددددةفه سدددنن نصددددف  سدددثمصال. انظدددد  سدددص  ةعدددد   النددددث ء :
 (3/335(  يهذين النهذين )3/201203)
( ا اه مسدلم،  الل ددت لدب،كنول صدد   المسدوف يال  ق دد هو، اددول فضدل مددال يقدة  اددولق آ   يملمددب، 1)

(  ابدددددال 112م عكمدددددن مدددددال فقدددددب ة  غصددددد ه فممدددددل بهدددددو  علمهدددددو، اقدددددم الحددددد يا ) فضدددددل مدددددال يملددددد
( 1/35(  اإلمدددو  ةعمددد  )211موجن،المق مدددن، ادددول فضدددل مدددال يملدددم القددد آ   علمدددب، اقدددم الحددد يا)

 (  3345 ال اامه، اول إ  اللب ي فع بهذا الق آ  ةقةامو  يضع آخ يال، اقم الح يا)

الح به، ةبة إسحوب، ةع  األئمن فه ال قدب  الحد يا مدال ( إب اهصم بال إسحوب بال اشص  الث  اإي 2)
ةع   المح لصال، ةصلب مال م    اشنه   يةفه فه ا  اإ، أو  عوفظو للح يا عوافو اول قب ا ص ا 

(    346 352-13/354ه انظد  سدص  ةعد   النددث ء )215اوألعكدو  قصمدو ادوألإل، يدةفه سدنن 
 ( 1/32األه )(  األع   للز 11-11/10الث اين  النهوين )

( سلصمو  بال عث  المل  بال م  ا  بال الحكم بال ةبه المدوت األمدةي، ةبدة ةيدةل،  لد  اولم يندن، 3)
 نشدد  اولشددو ،  لدده الخ فددن امدد   فددو  ةخصددب الةلصدد ، جهددز جصشددو أثصدد ا اقصددوإ  ةخصددب مسددلمن بددال عثدد  

الند ك، يدةفه المل  فحوص  القسطنطصنصن،  فه عه ه فنحت ج جو   طث سنو ،  أونت فده ةيد ي 
 (    3/130(  األع   للزاأله )202 203 201/ 1ه. انظ  الث اين  النهوين )11اولشو  سنن 

 ( 502-1/501( م نو  إاا السموإ  )6)

( النض  بال شمصل بال خ شن، اإلمو  الم من ةبدة الحسدال المدوبنه الث د ي النحدةي،  لد  امد  ، 5)
ه انظ  سص  ةع   206   فةله قضوءهو، يةفه سنن لم اننقل مع ةبصب إلل الث    لم عوإ إلل م

 (  1/33(  األع   للزاأله )10/221(   )الث اين  النهوين 1/321331النث ء )



 - 724 - 
 أهمية القدوة

 فةةةةي حيةةةةاة الةةةةدعوة والداعيةةةةة
 

  أ ل اولم ء سموإ  ة  يةلق اب فه إيال اللب  يكة  بصال اللب  بصال عثوإه.
عندد  اللددب مددال أددو  بددصال اللددب  بددصال  (: ةافددع النددوع منزلددن1 قددول سدد صو  بددال عصصنددن)
 عثوإه،  هم األنثصوء  الملموء.
(: مددددال ةااإ ة  ينظدددد  إلددددل مجددددولس األنثصددددوء فلصنظدددد  إلددددل 2 قددددول سددددهل النسددددن ي)

مجولس الملموء، يجهء ال جل فصقةل: يو ف   إيش يقةل فه اجل علف علل ام ةيدب 
ا  أذا، فصقةل: لصس اكذا  أذا؟ فصقةل: طلقت ام ةيب،  يجهء آخ  فصقةل: عل ت اكذ
 (.3يحنا بهذا القةل،  لصس هذا إب لنثه ة  عولم، فوع فةا لهم ذل )

 مو يق   مال الةجةه ال الن علل فضل الملم  ةهلب  مكونن الملمدوء النده ةندزلهم اللدب 
إيوهو، مج إ إشواات عوب    لمحوت يسص   ب ينسدع المقدو  للزيدوإ  علصهدو،  فصهدو غنصدن 

 للثصن ال طال.

                                                 
( اإلمدددددددو   سددددددد صو  بدددددددال عصصندددددددن بدددددددال ةبددددددده عمددددددد ا ، مصمدددددددة  مدددددددةلل ابدددددددال مزاعم، لددددددد  اولرةفدددددددن 1)

 ، لقدده الرثددوا ه،سددكال مكددن ) قصددل إ  ةاددوه عصصنددن هددة المكدده( طلددن الحدد يا  هددة غدد 102سددنن
 عمل عنهم علمو جمو، قول عنب الشوفمه: لةب مول   س صو  بال عصصنن لذهن علم الحجوب،  يةفه 

( 2/352340(  يهددددددذين النهددددددذين ) 1/600604ه، انظدددددد  سددددددص  ةعدددددد   النددددددث ء )111سددددددنن 
 (3/105 األع   للزاأله )

نن،  إعة  إلدل السدنن  النمسد  ( سهل بال عث  اللب النسن ي، الزاه  لب ألموت نوفمن  مةاعت عس2)
ه، انظدددد  يسددددص  ةعدددد   النددددث ء 213ه  يددددةفه سددددنن 200بهددددو  نلددددل  أنواددددن الحدددد يا   لدددد  سددددنن 

 ( 3/163(  األع   للزاأله )11/15(  الث اين  النهوين )13/330333)

 ( 505-506/ 1( م نو  إاا السموإ  )3)
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 مبحث الثاني: الطريقة المثلى في التعامل مع العلماء:ال
إ  ة لل النوع اوبعن ا   النق ي  مال افدع اللدب قد اه  ةعلدل شد نب فردو  لدب ن دصن 

}ياأيهللا  افدد  مددال علددم الرنددول  السددنن فوسددنحق لددذل  النردد يم  اإلجدد ل، قددول يمددولل: 
للله لكلم وكذا قيلل الذين آمنوا إذا قيلل لكلم تفسلحوا فلي الم لالس فافسلحوا يفسل  ا

 انشللللللزوا فانشللللللزوا يرفللللللع الللللللله الللللللذين آمنللللللوا مللللللنكم والللللللذين أوتللللللوا العلللللللم 
 (.1)درجات {

 (.2)«إن الله يرفع بهذا الكتاز أقواما ويضع به آخرين» فه الح يا 
 لمدددو أدددو  للملمدددوء المكوندددن المولصدددن النددده ةندددزلهم اللدددب إيوهدددو، فدددإ  ممدددوملنهم لصسدددت 

، ا ى اإلمدددددو  ةعمددددد  مدددددال عددددد يا عثدددددوإ  بدددددال كمموملدددددن غصددددد هم مدددددال سدددددوئ  الندددددوع
للليس مللن أمتللي مللن لللم ي للل كبيرنللا ويللرحم »قددول:   ( ة  اسددةل اللددب3ال ددومت)

 (.6)«صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه
إن ملن إجلالل اللله تعلالى إكلرام »:  ا ى ةبة إا إ عال ةبه مةسدل عدال النثده 

نلله، وككللرام ذي ذي الشلليبة المسلللم وحامللل القللرآن ليللر الغللالي فيلله وال ال للافي ع
 (.5)«السلطان المقسط

 (.4 قول طو  ع: مال السنن ة  يةق  ةابمن: المولم،  ذ  الشصثن، السلطو   الةال )
 ق  أو  اعن ا  الملموء  الن إل ممهم ش   سل نو ال ولح،  ةقةالهم  ةفمولهم شدوه  

                                                 
 ( 11( سةا  المجوإلن )1)

 (112( ا اه مسلم، سثق يخ يجب )2)
( عثددوإ  بددال ال ددومت بددال قددصس األن ددواي الخزاجدده، ةبددة الةلصدد ، ةعدد  النقثددوء اولمقثددن شدده  بدد اا 3)

 مو ام هو مال المشوه ، شه  فنح م  ، ة ل مال  له قضوء فلسطصال،  هة ممال جمع الق آ  فه 
(  اإلصدددوان 11-2/5ه. انظددد  سدددص  ةعددد   الندددث ء )65ه  قصدددل 36مدددوت سدددنن عهددد  النثددده  

 (  3/251(  األع   للزاأله )3/426-424)

 ( 5/323( ا اه اإلمو  ةعم  )6)

 ( 6163( ا اه ةبة إا إ، أنول األإل، اول فه إنزال النوع منوبلهم، اقم الح يا )5)

 ( 13/61( ش   السنن للث ةي )4)



 - 724 - 
 أهمية القدوة

 فةةةةي حيةةةةاة الةةةةدعوة والداعيةةةةة
 

الددذيال أددو  لهددم منددب ة فدد   علددل ذلدد ،  ة لددل النددوع بهددذا األإل ةصددحول النثدده 
منمدب إج لدب  هصثندب لممد   الحت  الن صن، فهذا عث  األمن عث  اللدب بدال عثدوع 

  ة  يس لب عال مسولن طولمو يشةب لمم فن جةابهو فلثا سنن أوملن ينحصال ال  صن
المنوسثن لط   مس لنب علل عم  عنل  اينب هذه ال  صن، فقد  جدوء فده ال دحصحصال 

  عال المد ةيصال اللندصال يظوه يدو علدل عال ابال عثوع ةنب قول: أنت ةاي  ة  ةس ل عم
فمكثددت سددنن فلددم ةجدد  لددب مةضددمو عنددل خ جددت ممددب عوجددو فلمددو أنددو  اسددةل اللددب 

اظهدد ا  ذهددن عمدد  لحوجنددب فقددول ةإاأندده اولةضددةء ف إاأنددب اددوإلإا   فجملددت ةسددكن 
علصب الموء  اةيت مةضمو فقلت يدو ةمصد  المد منصال مدال الم ةيدو  اللندو  يظوه يدو، قدول 

 (.1«)فمو ةيممت أ مه عنل قول: عوئشن  ع  نابال عثوع: 
 اعن امددب لزيدد  بددال لوبددت عددصال ةخددذ ب أواددب،   انظدد  ةيضددو إلددل ةإل ابددال عثددوع

 مددال آل   ذلدد  يقدد ي ا لددب مددال ةجددل علمددب مددع ة  ابددال عثددوع ابددال عددم اسددةل اللددب 
بصندب، فقدد  ا ي ة  بيدد  بدال لوبددت صددلل علددل جندوب  لددم ق بددت لدب ا لددن لص أثهددو، فجددوء 

، فقدول ابدال وع ف خذ ب أواب، فقول لدب بيد  خدل عندب يدو ابدال عدم اسدةل اللدب ابال عث
 (.2عثوع هكذا ُي مل اولملموء  الرث اء)

 ي مل أصف ةخذ ابال عثوع الملم عال ال دحوان  أصدف أدو  ينلطدف بهدم  يحدو ل 
مو اسنطوع يطصصن خةاط هم مع مو لب مال المكونن فده ن ةسدهم لشد   نسدثب  مكوندب 

 ، ف ه سنال ال اامه عال ابال عثدوع قدول: لمدو يدةفه اسدةل اللدب مال اسةل اللب 
فددإنهم الصددة  أثصدد   قلددت ل جددل مددال األن ددوا يددو فدد   هلددم فلنسدد ل ةصددحول النثدده 

فقول  ا عجثو ل  يو ابال عثوع ةي ى النوع يحنوجة  إلص   فه الندوع مدال ةصدحول 
الحدد يا عددال مددال يدد ى فندد ك ذلدد   ةقثلددت علددل المسدد لن فددإ  أددو  لصثل ندده  النثدده 

ال جددل ف يصددب  هددة قوئددل ف يةسدد  اإائدده علددل اواددب فنسدد ه الدد يح علددل  جهدده الندد ال 
                                                 

( ا اه الثخددواي،  الل ددت لددب، أنددول الن سددص ، اددول: )إ  ينةبددو إلددل اللددب فقدد  صدد ت قلةبكمددو( اقددم 1)
(  مسلم، أنول الط ب، اول فه اإلي ء  اعنزال النسوء  يخصص هال،  قةلب يمولل: 6115الح يا )

 (  1621 ن  يظوه ا علصب، اقم الح يا )

 ( 1/121( جومع بصو  الملم  فضلب )2)
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فصخ ج فص انه فصقةل يو ابدال عدم اسدةل اللدب مدو جدوء اد  ةب ةاسدلت إلده ف يصد  فد قةل 
ب ةنددو ةعددق ة  آيصدد  ف سدد لب عددال الحدد يا قددول فثقدده ال جددل عنددل اآندده  قدد  اجنمددع 

 (.1عقل منه)النوع عله فقول أو  هذا ال نل ة 
عددصال علددم ة  اجدد  اإ علددل ابددال مسددمةإ اإا مددال غصدد    غضددن عمدد  اضدده 

( ة  ابال مسدمةإ اةى اجد  قد  ةسدثل 2ال ئق ة  ُيةاجب اب ةهُل الملم، فمال ةبه  ائل)
فقول: اافع إبااك فقول:  ةنت يو ابال مسمةإ اافع إبااك فقول لب عث  اللدب: إنده لسدت 

   النددوع، فثلددغ ذلدد  عمدد  فجمددل يضدد ل ال جددل (  ةنددو ة3مثلدد  إ  اسددوقه عمةشددن)
 (.6 يقةل: ةي إ علل ابال مسمةإ)

هصثن لهم  مم فن لقد اهم   ق  أو  النوامة  يحجمة  عال س ال ةصحول النثه 
 مكوننهم، ف ه صحصح الثخواي عال شقصق قول: سممت عذي ن قول: أنو جلةسدو عند  

قلددت ةنددو أمددو قولددب: قددول:  فدده ال ننددن فقددول: ةيكددم يح ددت قددةل: اسددةل اللددب  عمدد  
إنددد  علصدددب ة  علصهدددو لجددد يء قلدددت فنندددن ال جدددل فددده ةهلدددب  مولدددب   لددد ه  جدددواه ير  هدددو 
ال     ال ة   ال  قن  األم   النهه قول: لصس هدذا ةايد   لردال ال نندن النده يمدةج 
كمدو يمدةج الثحد  قدول: لددصس علصد  منهدو اد ع يدو ةمصدد  المد منصال إ  بصند   بصنهدو اواددو 

: ةيكسدد  ة  ي دنح قددول: يكسدد  قدول: إذا ب ي لددق ةبدد ا قلندو: ةكددو  عمدد  يملددم م لقدو قددول
الثول قول: نمم أمو ة  إ   ال   اللصلدن إنده ع لندب احد يا لدصس اوألغدولصا فهثندو ة  

 (. 5نس ل عذي ن ف م نو مس  قو فس لب فقول: الثول عم )
                                                 

 ( 520( ا اه ال اامه، المق من،بثول ال علن فه طلن الملم  اعنمول المنوء، اقم الح يا )1)

 لدم يد ه، سدكال الرةفدن،  هدة  سدلمن األسد ي، ةبدة  ائدل الردةفه، ةإاك بمدال النثده ( شدقصق بدال 2)
( 6/141144ه انظ  سص  ةع   الندث ء)12مال ةعلم ةهل الرةفن اح يا ابال مسمةإ، موت سنن 

 (312-3/314(  اإلصوان)513-2/512  يهذين النهذين)
قدددددن،3) موشدددددن: ال وه دددددش  الُحُمةشدددددن  الحش ما دددددُش السدددددوقشصاال  الدددددذااعصال،  ( قدددددول ابدددددال منظدددددةا الحش ما  هدددددة عش

ُمددددش ُعُمةشددددن إذا إقددددت. لسددددو  المدددد ل  ددددت سددددوُقب يشحا ُمشش ُشددددهمو: إقصقهمددددو،  قدددد  عش مش صُشددددهمو  ةشعا مه  عش
 ( ع   الشصال، ف ل الحوء.4/211)

 ( 612-1/611( سص  ةع   النث ء )6)

( 525قددم الحدد يا  )( ا اه الثخددواي،  الل ددت لددب، أنددول مةاقصددت ال دد  ، اددول: ال دد   أ ددوا ، ا 5)
 مسلم، أنول اإليمو ، اول بصو  ة  اإلس    ب ة غ يثو  سدصمةإ غ يثدو،  نندب يد اب بدصال المسدج يال 
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ت هوهندو؟  قول مجوه : قول: ابال عثوع لسمص  بال جثص : عد  ، قدول: ةعد    ةند
قول: ة لصس مال نممن اللب علص  ة  يح    ةنو شوه  فإذا ةصثتش فذاك  ن  ةخطد ت 

 (. 1علمن )
( قددول: أنددت 2 أدذل  أددو  النددوامة  مددع امضددهم، ف دده سدنال الدد اامه عددال الزهدد ي)

 (.6( ف جلس اولثول  لة ش،ت ة  ةإخل ل خلت  لرال إج ب لب)3آيه اول ع   )
( فدإذا غدول ابصمدن عد لهم يحصدل ةعسددال 4ابصمددن) ( يجدولس5 أدو  يحصدل بدال سدمص )

الحدد يا،  أددو  أثصدد  الحدد يا فددإذا عضدد  ابصمددن أددا يحصددل إجدد ب ل بصمددن،  أدد  
 (.2منهمو أو  مثج  ل وعثب)

                                                                                                                         
(  ابال موجدن،كنول ال دنال، ادول مدو 2251( اقم الح يا )21(  الن مذي،كنول ال نال، اول )166)

 (  605 601 5/314(  اإلمو  ةعم  )3155يكة  مال ال نال، اقم الح يا )

 ( 321/ 6سص  ةع   النث ء ) (1)

( اإلمددو  الملددم عددوفت بمونددب محمدد  بددال مسددلم بددال شددهول، ةبددة اكدد  الزهدد ي، ةعدد  ةكددوب  الح ددو  2)
ه انظددد  سدددص  ةعددد   126 ال قهدددوء، ة ل مدددال إ   الحددد يا، ندددزل الشدددو   اسدددنق  بهدددو، يدددةفه سدددنن 

 (  2/12له )(  األع   للزاأ324-1/322(  الث اين  النهوين )361 5/324النث ء )

( عدد    بددال الزبصدد  بددال المددةا  الق شدده األسدد ي، ةبددة عثدد  اللددب المدد نه، يددوامه جلصددل، لقددن، أثصدد  3)
الح يا، ةع  ال قهوء السثمن اولم ينن، اننقل إلل الث    لم إلل م   فنز ج  ةقو  بهو سثع سنصال، 

( 636 6/621 ء )ه. انظد  سدص  ةعد   الندث13ه  قصدل 16لم عوإ إلل الم ينن فنةفه بهو سنن 
 (  6/224(   األع   للزاأله )121-1/111  الث اين  النهوين )

 ( 541( ا اه ال اامه، المق من، اول ال علن فه طلن الملم،  اعنمول المنوء فصب )6)

( يحصدل بددال سددمص  بددال قددصس، ةبدة سددمص  األن ددواي الخزاجدده، عددولم الم يندن فدده بمونددب، مددال ةهددل 5)
الم ينن فه بمال بنه ةمصن ةيدو  الةلصد  بدال عثد  الملد ، اعدل إلدل المد اب،  الح يا،  له القضوء فه

/ 5ه. انظددد  سددددص  ةعدددد   النددددث ء )163 فددده الم دددد  المثوسدددده  لدددده قضدددوء الحصدددد  ، يددددةفه سددددنن
 (    162/ 1( األع   للزاأله  )10/14(  الث اين  النهوين )624 621 641

عثددد  الددد عمال، فقصدددب مجنهددد ،كو  ا دددص ا  ادددول ةي  ( اإلمدددو  الم نددده، عدددولم الم يندددن ابصمدددن بدددال ةبددده4)
فوشددنه  ب بصمدددن الددد ةي، مدددال األجددةاإ، ةإاك امدددج ال دددحوان  الندددوامصال، أددو  يح دددل فددده مجلسدددب 

-2/153(  يهدذين النهدذين )1112ه انظ  سص  ةع   النث ء )134ةابمة  ممنمو، يةفه سنن 
 (      3/12(  األع   للزاأله )156

 ( 4/12ء )( سص  ةع   النث 2)
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 مو ي  ى عال ةهل الملم مال الةصصن اولملموء  اعن امهم  مم فن مو يجن لهم مال 
، ألنب السثصل إلل يح دصل الملدم النق ي ، إال علل اهنمومهم بهذا الخلق  عنوينهم اب

  النخلدددددددق ادددددددوألخ ب ال ئقدددددددن ا هلدددددددب،  مدددددددال ذلددددددد  مدددددددو ا ي عدددددددال علددددددده بدددددددال ةبددددددده
قول: مال عق المولم ة  ب يرث  علصب اولس ال،  ب يمننب اولجةال،  ة  ب  طولن 

يلددح علصددب إذا أسددل  ب ي خددذ بثةبددب إذا نهددج،  ب ي شددصال لددب سدد ا،  ب ي نددوبال عندد ه 
ال عث يب،  نذا بل قثلدت ممذايدب،  علصد  ة  يدةق ه  يمظمدب للدب مدو إا  ةع ا،  ب يطلث

 (.1يح ت ةم  اللب،  ب يجلس ةمومب،  ن  أونت لب عوجن سثقت القة  إلل خ منب)
 فه سنال ال اامه عال امج ةهل الملم: يو صوعن الملم جولس الملموء  باعمهدم 

لملمهدم  صد   الجهدول   اسنمع منهم  إع منوبعنهم، يو صدوعن الملدم عظدم الملمدوء
 (.2لجهلهم  ب يثوع هم  ق بهم  علمهم)

 يدد  ى عددال علدده ةيضددو ةنددب قددول: مددال عددق المددولم علصدد  إذا ةيصنددب ة  يسددلم علصددب 
خوصدن  علدل القدة  عومدن،  يجلدس ق امددب،  ب يشد  بصد ي   ب ي مدز امصنصد   ب يقددل 

ندددب امنزلددن النخلدددن قددول فددد   خدد   قةلددد   ب ي خددذ بثةبدددب،  ب يلددح علصدددب السدد ال، فإ
 (.3الم طثن ب يزال يسقا علص  منهو شهء)

                                                 
(  نسنوإه إلل عله ضمصف ج ا فصب صدولح بدال محمد  الن مدذي قدول 1/121( جومع بصو  الملم )1)

( ب يحدددل أنوادددن ع يثدددب  ب ال  ايدددن عندددب، لدددم يكندددن عندددب 1/320ابدددال عثدددو  فددده )المجددد  عصال( )
 ةصحول الح يا،  ننمو  قمت ا اينب عن  ةهل ال ةي  لرنه ذأ يب لصم   فنجننن ا اينب

 ( 461ال ال اامه،المق من، اول فه إعظو  الملم، اقم الح يا )( سن2)

 (  1/164( جومع بصو  الملم )3)



 - 742 - 
 أهمية القدوة

 فةةةةي حيةةةةاة الةةةةدعوة والداعيةةةةة
 

 المبحث الثالث: حاجة العباد إلى العلم والعلماء
يقدةل:  ا ى ةبة إا إ  الن مذي مال ع يا ةبه ال اإاء قول: سممت اسةل اللدب 

مللن سلللك اريقللا يطلللب فيلله علمللا سلللك الللله بلله اريقللا مللن اللر  ال نللة وكن »
ا رضا لطالب العلم وكن العالم ليستغفر له من في السموات المالئكة لتضع أجنحته

ومللن فللي األرض والحيتللان فللي جللوف المللاء وكن فضللل العللالم علللى العابللد كفضللل 
القملر ليلللة البللدر علللى سللائر الكواكلب وكن العلمللاء ورثللة األنبيللاء وكن األنبيللاء لللم 

 (.1)«يورثوا دينارا وال درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر
 فضددل المددولم علددل الموبدد  أ ضددل القمدد  علددل »قددول ابددال القددصم اعمددب اللددب:  قةلددب 

يشددثصب مطددوبق لحددول القمدد   الرةاكددن، فددإ  القمدد  يضددهء اآلفددوب  «سددوئ  الرةاكددن 
 يمن  نةاه إلدل المدولم،  هدذا عدول المدولم،  ةمدو الرةأدن فندةاه ب يجدو ب ن سدب، ة  مدو 

نةا عثوإيب علصب إ   غص ه،  ن  جو ب ندةا ق ل منب،  هذه عول الموب  الذي يضئ 
 (.2عثوإيب غص ه فإنمو يجو به غص  امص  أمو يجو ب ضةء الرةأن لب مجو ب  يسص  )

فولمثوإ  ن مهو يمدةإ علدل الموبد  إ   سدةاه ةمدو المدولم فدإ  من مدن علمدب ينمد اه إلدل 
 غص ه،  غص ه محنوج إلل علمب.

 مثل الموء عصا مو سقطةا ن مةا.  قول ابال عث  الث :  يقول: مثل الملموء
 قددولةا: الملمددوء فدده األاض أددولنجة  فدده السددموء  الملمددوء ةعدد   اإلسدد    المددولم 

 (.3كولس اج مال م  اب اقنثس منب  لةب الملم لرو  النوع أولثهوئم)
فقيلله »  فدده سددنال الن مددذي  ابددال موجددن عددال ابددال عثددوع قددول: قددول اسددةل اللددب 

                                                 
( 3461( ا اه ةبددة إا إ  الل ددت لددب، أنددول الملددم، اددول الحددا علددل طلددن الملددم، اقددم الحدد يا )1)

(  ابدال موجدن 2412 الن مذي،كنول الملم، اول مو جوء فه فضل ال قب علل المثوإ ، اقدم الحد يا)
(  اإلمدددو  ةعمددد  223ه المق مدددن، ادددول فضدددل الملمدددوء  الحدددا علدددل طلدددن الملدددم، اقدددم الحددد يا)فددد
(5/114   ) 

 ( 1/251( م نو  إاا السموإ  )2)

 ( 1/40( جومع بصو  الملم )3)
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 (.1)«ألف عابد واحد أشد على الشيطان من
 ي هدم مدال هددذا الحد يا ة  الملمدوء ةعلددم امد اخل الشدصطو  علددل اإلنسدو   مدال لددم 
فددإنهم عددصال يدد إ الشددثهوت  الثدد ع يكددة  الملجددئ امدد  اللددب إلددصهم، فهددم إعومددن اإلسدد   
 الحوئل بصال الشصطو   بصال يحقصدق م ابدب فده إفسدوإ الندوع  صد فهم عدال الحدق، ةمدو 

جوهدددد  ا لنح ددددل لهددددم السدددد من مددددال ابنحدددد ا  عددددال جددددوإ  الُمثددددوإ ف ويددددن ةمدددد هم ة  ي
ال ةال،  هم مع ذل  علل خط  مال الةقةع فه ابنح ا  عصال يد إ الشدثهوت لمد   

 علمهم بةجب ال ةال.
 عوجن المثوإ إلل الملموء عوجن إائمن ب ينقضه لنم إ المسدوئل النده يحندوج إلدل 

النمومدل ممهدو علدل  جدب صدحصح ال جةع إلل ةهل الملدم  أثد   الندةابل النده ب يمكدال 
 إب اوبهن اء اولملموء.

يقدددةل اإلمدددو  ابدددال القدددصم اعمدددب اللدددب: فمدددو خددد ال المدددولم إب اولجهدددل  ب عموايدددب إب 
اددولملم،  نذا رهدد  الملددم فدده بلدد  ة  محلددن قددل الشدد  فدده ةهلهددو،  نذا خ دده الملددم هنددوك 

 (.2لب نةاا)ره  الش   ال سوإ،  مال لم يم   هذا فهة ممال لم يجمل اللب 
 مدددال ةعظدددم الم دددوئن النددده يحدددل اوألمدددن مدددةت علموئهدددو، فمدددةت المدددولم م دددصثن 
بيجث   للمن بيس ،  بذهوبهم يدذهن الملدم أمدو  اإ فده الحد يا الدذي ا اه الد اامه 

خذوا العلم قبلل أن يلذهب قلالوا وكيلف »ةنب قول:  عال ةبه ةمومن عال اسةل اللب 
ز الله قال فغضب ال ُيْغِضُبُه اللله ثلم قلال ثكللتكم يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتا

أمهاتكم أولم تكن التوراة واإلن يل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا إن ذهلاز 
 ( 3)«العلم أن يذهب حملته إن ذهاز العلم أن يذهب حملته

 مع ة  اإلنسو  ب يقة  عصويدب إب اولطمدو   الشد ال  الحوجدن إلصهمدو ب ينرد ، إب 
ة  اإلمو  ابال القصم يةضدح ة  عوجدن المثدوإ إلدل الملدم ةشد  مدال عدوجنهم إلدل الطمدو  

                                                 
( 2411( ا اه الن مددذي،كنول الملددم، اددول مددو جددوء فدده فضددل ال قددب علددل المثددوإ ، اقددم الحدد يا)1)

 (  222 من، اول فضل الملموء  الحا علل طلن الملم، اقم الح يا ) ابال موجن،  الل ت لب، المق

 ( 2/250( إع   المةقمصال )2)

(  الل دت لدب،  ا اه ابدال موجدن 260(ا اه ال اامه، المق من، اول فده ذهدول الملدم، اقدم الحد يا )3)
 ( 221فه المق من اول )فضل الملموء  الحا علل طلن الملم( اقم الح يا )
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 الش ال، فصقةل: عوجن المثوإ إلل الملم ضد  اين فدةب عوجدن الجسدم إلدل ال دذاء فده 
الصدددة  مددد   ة  مددد يصال،  عوجدددن اإلنسدددو  إلدددل الملدددم امددد إ األن دددوع أل  أدددل ن دددس مدددال 

عثو إليمدو  ة  عكمدن، فدإ  فواقدب اإليمدو  ةن وسب فهة محنوج فصب إلل ة  يكدة  م دو
ة  الحكمددن فدده ن ددس مددال ةن وسددب فقدد  عطددن  قدد ل ه كددب،  لددصس إلددل ع ددةل ذلدد  

 (.1سثصل إب اولملم فولحوجن إلصب فةب الحوجن إلل الطمو   الش ال )
 لمدددو أدددو  لدددصس اإمكدددو  أدددل ةعددد  ة  يندددول عظدددو مدددال الملدددم يمددد   ادددب الحدددق مدددال 

نمصصددز بددصال الحددق  ضدد ه إنمددو يكددة  عددال ط يددق الملمددوء الثوطددل، فددإ  السددثصل إلددل ال
الددذيال ُيهندد ى بهددم  ُيقن ددل ةلدد هم، فولنددوع يثددع ألقددةالهم،  المومددن عندد هم أولط ددل بددصال 
ةبةيددب، يقددةل اإلمددو  ةعمدد  اعمددب اللددب فدده مق مددن اإه علددل الزنوإقددن: الحمدد  للددب الددذي 

ضدل إلدل الهد ى،  جمل فه أل بمو  فن   مال ال سل اقويو مال ةهل الملم يد عة  مدال
 ي ث    مدنهم علدل األذى، يحصدة  اكندول اللدب المدةيل،  ُيث د    بندةا اللدب ةهدل 
الممددل، فرددم مددال قنصددل إلبلددصس قدد  ةعصددةه،  أددم مددال ضددول يوئددب قدد  هدد  ه، فمددو ةعسددال 
ةلدد هم علددل النددوع  ةقددثح ةلدد  النددوع علددصهم، ين ددة  عددال أنددول اللددب يح يددا ال ددولصال، 

 (.2لجوهلصال) اننحول المثطلصال،  ي  يل ا
 خطر الوقيعة في العلماء:

يثصال ممو يق   مو للملموء مال مكونن افصمن،  ة  الحوجن إلصهم موسن  ة  ذل  م إه 
موعةيب ص  اهم مال الملم  مم فن األعكو  الش عصن  الن قب فه إيال اللب  النممق فه 

صهدو مدال الن ةت الش عصن، النه جلةا للنوع مو فصهو مال ةعكو   اسدنخ جةا مدو ف فهم
غةامج، عصا إ  مم فدن األعكدو  غصد  منصسد  لردل إنسدو ، إب عدال ط يدق الملمدوء 
 لددذل  فدددإ  لهدددم عقةقددو فددده مقددد منهو، مددةابيهم  محثدددنهم  الن دددح لهددم،  الندددةاع مدددال 

 إط ب األلسنن فه ةع اضهم  الذل عنهم  نعسو  الظال بهم.
                                                 

 ( 1/301ا السموإ  )( م نو  إا1)

( اإلمددو  15( الدد إ علددل الجهمصددن  الزنوإقددن مددع مق مددن فدده علددم الردد    المددذاهن اله امددن ت )2)
 ه  1602( 2ةعم  بال عنثل  يحقصق  يملصق عث  ال عمال عمص  ، إاا اللةاء للنش ، ط )
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 الرابع والعشرين العدد

مسدلمصال امد  مدةاب  يقةل شصخ اإلس   ابال يصمصن اعمب اللب يمولل: فصجدن علدل ال
مددةاب  المدد منصال أمددو نطددق اددب القدد آ  خ ةصددو الملمددوء الددذيال  اللددب يمددولل  اسددةلب

هدددم  الدددن األنثصدددوء الدددذيال جملهدددم اللدددب امنزلدددن النجدددة ، يهنددد ى بهدددم فددده رلمدددوت الثددد  
 الثحدد ،  قدد  ةجمددع المسدددلمة  علددل هدد اينهم  إاايددنهم إذ أدددل ةمددن قثددل مثمددا نثصندددو 

هو إب المسدلمصال فدإ  علمدوءهم خصدواهم، فدإنهم خل دوء ال سدةل فملمو هو شد اا  محم  
  فده ةمنددب  المحصددة  لمددو مدوت مددال سددننب، بهددم قددو  الرندول،  بددب قددومةا،  بهددم نطددق

 (.1الرنول  بب نطقةا)
 ي يه خطةا  الطمال فه الملموء  اننقوت ق اهم مال ة  ذلد  سدص إي إلدل صد   

نوع إلدصهم فصمدو ةشدكل علدصهم،  فده ذلد  النوع عنهم  انم ا  الثقن بهم  ع   اجةع ال
 فسوإ ةيمو فسوإ  يةهصال لم ى ال يال الذيال هم اله ا  إلصب.

 عددصال يدد يه النحددذي  مددال الةقصمددن فدده ةعدد اض الملمددوء فدد  يظددال ةعدد  ة  المق ددةإ 
مدال ذلدد  الدد فوع عددال ةشخوصددهم  ذ ايهددم المجد إ ،  لرددال الخطددةا  يدد يه مددال ة  ذلدد  

نشددكص  فدده نددزاهنهم  مددال لددم ين دد   األنظددوا عددنهم سددص إي إلددل إطدد ا  ةقددةالهم  ال
 يزه  النوع فصمو عن هم، عنل يكةنةا  هدم ةعصدوء ةشدثب ادوألمةات الدذيال ب ةلد  لهدم، 
 النشد ي  فدده المندع مددال الةقصمددن فدصهم  بصددو  ال دد ب بصدنهم  بددصال غصدد هم يد يه مددال اددول 

للددب: لمددو أونددت منددع الةسددوئل الم ضددصن إلددل ال ويددوت، يقددةل اإلمددو  ابددال القددصم اعمددب ا
المقوصددد  ب ينةصدددل إلصهدددو إب ا سدددثول  طددد ب ي ضددده إلصهدددو أوندددت ط قهدددو  ةسدددثوبهو 
يوامدددن لهدددو، ممنثددد   بهدددو، فةسدددوئل المح مدددوت  المموصددده فددده أ اهنهدددو  المندددع منهدددو، 
احسددن إفضددوئهو إلددل غويويهددو  اايثوطويهددو،   سددوئل الطوعددوت  الق بددوت فدده محثنهددو 

غويويهو، فةسصلن المق ةإ يوامدن للمق دةإ  أ همدو   اإلذ  فصهو احسن إفضوئهو إلل
مق ةإ لرندب مق دةإ ق د  ال ويدوت،  هده مق دةإ  ق د  الةسدوئل، فدإذا عد   الد ل 
يمولل شص،و،  لب ط ب   سوئل ي ضه إلصب فإنب يح مهو  يمنع منهو يحقصقدو لنح يمدب، 

إلصب لرو  ذلد    يثثصنو لب،  منمو ة  يق ل عموه،  لة ةاو  الةسوئل  الذاائع الم ضصن

                                                 

 ( 10( افع الم   عال األئمن األع   ت)1)
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 (.1نقضو للنح يم  نغ اء للن ةع اب،  عكمنب يمولل  علمب ي بل ذل  أل اإلاوء)
م ضدصو إلدل الطمدال فدده إيدال اإلسد   الدذي هددم   لمدو أدو  سدن ةصدحول النثدده 

عملندب  مثل ددةه لمدال امدد هم ُعردم علددل مدال سددثهم ادولر    المدد  ب مدال إيددال اإلسدد  ، 
  ة  ة ل هدذه األمدن الدذيال قدومةا اولد يال ي د يقو يقدةل شدصخ اإلسد   ابدال يصمصدن:  ذلد

 علمو  عم   يثلص و، فولطمال فصهم طمال فه ال يال مةجن لإلع اض عمدو امدا اللدب 
اددب النثصددصال،  هددذا مق ددةإ ة ل مددال ةرهدد  ب عددن النشددصع فإنمددو أددو  ق دد ه ال دد  عددال 

 (.2سثصل اللب  ناطول مو جوءت اب ال سل عال اللب)
 : إذا اةيددددددت ال جددددددل ينددددددنق  ةعدددددد ا مددددددال ةصددددددحول (3 قددددددول ةبددددددة باعددددددن الدددددد ابي)

فوعلم ةنب بن يق  ذل  ة  ال سةل عق  الق آ  عق  مدو جدوء ادب عدق،  اسةل اللب 
 ننمو ةإى إلصنو ذل  ألب ال حوان  ه بء ي يد    ة  يج عدةا شدهةإنو لصثطلدةا الرندول 

 (.6 السنن  الج   بهم ة لل  هم بنوإقن)
لش ع علل ايهدو  مدال طمدال فده ةعد  مدال علمدوء  أذل  اي قت ةقةال السلف عملن ا

النددوامصال  مددال امدد هم مددال الملمددوء أل  القدد   بهددم يدد إي إلددل القدد   امددو يحملةنددب مددال 
 .علم الش يمن

}ولئن سألتهم ليقلولن إنملا كنلا  ممو ذأ ه الم س    عن  ي سص  قةل اللب يمولل: 
روا قد كفلرتم بعلد نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ال تعتذ

( مدو ا اه 5)إيمانكم إن نعلف علن اائفلة ملنكم نعلذز اائفلة بلأنهم كلانوا م لرمين{

                                                 
 ( 3/125( إع   المةقمصال )1)

 ( 1/11وج السنن النثةين )( منه2)

( عثصدد  اللددب بددال عثدد  الردد يم بددال يزيدد  المخز مدده، ةعدد  ع ددو  الحدد يا مددال ةهددل الدد ي، باا ا دد اإ 3)
ه انظدددددد  سددددددص  ةعدددددد   النددددددث ء 246 عدددددد   بهددددددو، جددددددولس اإلمددددددو  ةعمدددددد ، يددددددةفه اددددددول ي سددددددنن 

 (   6/116(  األع   للزاأله )6/56(  يهذين النهذين )22 41 42 13/45)

 ( 1/11وان فه يمصصز ال حوان )( اإلص6)

 ( 44-45( سةا  النةبن )5)
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ابال ج ي  الطث ي عال عث  اللب بال عم  قول: قول اجل فه غز   يثةك فه مجلس: 
مو اةينو مثل ق ائنو ه بء ةاغن اطةنو  ب ةكذل ةلسنو  ب ةجثال عن  اللقوء فقول اجدل 

 ندزل  فثلدغ ذلد  النثده   لرن  منوفق، ألخث   اسةل اللدب فه المجلس: أذبت، 
ينرثددب  القدد آ ، قددول عثدد  اللددب بددال عمدد : ف نددو اةينددب منملقددو احقددن نوقددن اسددةل اللددب 
يقددةل:  الحجددوا   هددة يقددةل: يددو اسددةل اللددب إنمددو أنددو نخددةض  نلمددن،  اسددةل اللددب 

 (.1)عد إيمانكمأبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا قد كفرتم ب
 فهددددد بء المندددددوفقة  لددددددم يسدددددنهزئةا صدددددد اعن فددددده شددددددهء مدددددال أدددددد   اللدددددب ة  أدددددد   

 ،  ننمددددددو  قددددددةعهم فدددددده الملمددددددوء ينضددددددمال ابسددددددنهزاء اكدددددد   اللددددددب  أدددددد   اسددددددةلب 
 .اسةلب 

 ألئمدن السددلف اعمهدم اللددب عثدواات يحمددل النحددذي  مدال النمدد ض للملمدوء ادد ي نددةع 
منددب شددهء مددال ذلدد  ب قددن الدد يال  ممددوإا  سددوإ  مددال ةنددةاع اإلسددوء ،  يددنهم مددال صدد ا 

 الم منصال.
( فويهمدب علدل اإلسد   2قول اإلمو  ةعمد : إذا اةيدت ال جدل ي مدز عمدوإ بدال سدلمن)

 (.3فإنب أو  ش ي ا علل المثن عن )
( إذا اةيت ال جل ينرلم فده عمدوإ بدال سدلمن  عك مدن مدةلل 6 قول يحصل بال ممصال)

                                                 
 ( 4/601( ي سص  الطث ي )1)

( عموإ بال سلمن بال إينوا، اإلمو  الق    ةبدة سدلمن الث د ي النحدةي، م نده الث د  ، ةعد  اجدول 2)
الح يا، أو  إمومو فه الم بصن فقصهو ف صحو ش ي ا علل المثن عن،  أو  مجول ال عة  يةفه سدنن 

(  األع   13-2/10(  يهذين النهذين )651 664 2/666ه انظ  سص  ةع   النث ء )142
 (2/222للزاأله )

 ( 2/650( سص  ةع   النث ء )3)

( اإلمو  الحوفت شصخ المح لصال، إمو  الج    النمد يل، ةبدة بأ يدو، يحصدل بدال ممدصال بدال عدة  بدال 6)
ثددوا،  نشدد  بث دد اإ،كو  إمومددو ابونصددو عولمددو ه ةصددلب مددال األن151عثدد  الدد عمال الث دد اإي،  لدد  سددنن 

ه انظد  233عوفظو لثنو منقنو، قول عال ن سب: أنثت بص ي ةلف ةلف ع يا، يةفه اولم ينن سدنن  
 ( 1/122123(  األع   للزاأله )1/121112(  يهذين النهذين )11/21سص  ةع   النث ء )
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 (.1ابال عثوع فويهمب علل اإلس  )
 المدددنرلم فددده الملمدددوء غصددد  م دددصن فددده أدددل األعدددةال ألندددب م ندددول  ال صثدددن اكوفدددن 
 ةشددكولهو غصدد  جددوئز ، عنددل  ن  أددو  مددال اغنصددن من دد و امددو قصددل فصددب لقددةل النثدده 

أتدرون ما الغيبلة قلالوا اللله »قول:  فصمو ا اه مسلم عال ةبه ه ي   ة  اسةل اللب 
فرأيت إن كلان فلي أخلي ملا أقلول قلال ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أ

 ( 2)«إن كان فيه ما تقول فقد التبته وكن لم يكن فيه فقد بهته
 هددذا فدده عمددة  المسددلمصال فرصددف امددال يممدد  غصثددن ةعدد   النددوع اوللددب  ةشدد هم لددب 
خشصن المدةقمصال عدال ال المدولمصال، فممدوإايهم  نيدذائهم مدال أثدوئ  الدذنةل  مدال فمدل 

لب يمولل، ف ه الح يا الق سه الدذي ا اه الثخدواي عدال ذل  فهة منةع  اح ل مال ال
إن اللله قلال: ملن علادى للي وليلا فقلد آذنتله »: ةبه ه ي   قدول: قدول اسدةل اللدب 

 ( الح يا 3)«بالحرز
يقددةل ابددال عسددوك :  اعلددم يددو ةخدده  فقنددو اللددب  نيددوك لم ضددويب  جملنددو ممددال يخشددوه 

صهم مسدمةمن،  عدوإ  اللدب فده هند   ينقصب عق يقويب: ة  لحة  الملمدوء اعمدن اللدب علد
ةسدنوا مننق دصهم مملةمدن أل  الةقصمدن فدصهم امدو هدم مندب بد اء ةم هدو عظدصم،  النندو ل 
ألع اضهم اولز ا  ابفن اء م يدع  خدصم  ابخدن   علدل مدال اخندواه اللدب مدنهم لنشد  

 (.6الملم خلق ذمصم)
ن،  ب ضددددهم  محثددددن الملمددددوء  مددددةابيهم مددددال ةصددددةل اعنقددددوإ ةهددددل السددددنن  الجموعدددد

 النمدد ض لهددم اولسددةء مددال سددثصل ةهددل الزيددغ  ابنحدد ا ، قددول الطحددو ي اعمددب اللددب: 
 علموء السلف مال السدواقصال  مدال امد هم مدال الندوامصال ةهدل الخثد   األلد   ةهدل ال قدب 

 (.5 النظ ،ب يذأ    إب اولجمصل،  مال ذأ هم اسةء فهة علل غص  السثصل)
 اض الملموء  لصملم ةنب مةقة  بصال ي ي اللب فلصنق اللب مال اسنطول لسونب فه ةع

                                                 
 ( 2/662( سص  ةع   النث ء )1)

 ( 2511لث   ال لن  اآلإال، اول يح يم ال صثن )( ا اه مسلم،كنول ا2)

 ( 4502( ا اه الثخواي، أنول ال قوب، اول النةاضع، اقم الح يا )3)

( ةبة القوسم عله بال الحسصال بال هثن اللب بال عسوك  ال مشدقه، إاا 21( يثصصال أذل الم ن ي )6)
 ه1311ال ر ، إمشق 

 ( 556( ش   المقص   الطحو ين )5)
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يمولل،  لدصملم ةندب ا ملدب هدذا محدوال للدب يمدولل امموإايدب لخصد   ة لصوئدب  ةندل لدب إلدل 
الن   علصهم سثصل، قول الحسال: ابالش آإ  هل ل  امحوابدن اللدب مدال طوقدن؟ فدإ  مدال 

ب،  لهددذا ع ددل اللددب فقدد  عوابددب،  لرددال ألمددو أددو  الددذنن ةقددثح أددو  ةشدد  محوابددن للدد
سددمل يمددولل ةكلددن ال بددو  قطددوع الط يددق محددوابصال للددب يمددولل  اسددةلب، لمظددصم رلمهددم 
لمثددوإه  سددمصهم اول سددوإ فدده بدد إه،  أددذل  ممددوإا  ة لصوئددب، فإنددب يمددولل ينددةلل ن دد   

 (.1ة لصوئب  يحثهم  ي ي هم فمال عوإاهم فق  عوإى اللب  عوابب)
( قدول: إ  اللدب يمدولل قدول 2منثب)  ا ى اإلمو  ةعم  فه أنول الزه  عال  هن بال

لمةسددل علصددب السدد   عددصال ألمددب: اعلددم ة  مددال ةهددو  لدده  لصددو ة  ةخوفددب فقدد  اددوابنه 
اولمحوابن  بوإةنه  ع ض ن سب  إعونه إلصهو،  ةنو ةسد ع شدهء إلدل ن د   ة لصدوئه، 
ةفصظال الذي يحوابنه ة  يقة  له؟ ة  يظال الذي يموبنه ة  يمجزنه؟ ة  يظدال الدذي 

نه ة  يسددثقنه ة  ي ددةينه؟  أصددف  ةنددو الثددوئ  لهددم فدده الدد نصو  اآلخدد   فدد  ةكددل يثددواب 
 (.3ن  يهم إلل غص ي)

                                                 
 ( 2/335لة   الحكم )( جومع الم1)

(  هن بال منثب بدال أومدل بدال سدص ، يدوامه جلصدل، لدب مم فدن اكندن األ ائدل، لدب صد    عثدوإ ، 2)
عددولم ا خثددوا األ لددصال  بسددصمو اإلسدد ائصلصوت، ةصددلب مددال ةبنددوء ال دد ع الددذيال امددا بهددم أسدد ى إلددل 

وء صددنموء، الددصمال، صددحن ابددال عثددوع  ببمددب لدد   عشدد   سددنن،  به عمدد  ابددال عثدد  المزيددز قضدد
(  األعدد   1/305(  الث ايددن  النهويددن )6/566564ه انظ سددص  ةعدد   النددث ء )116يددةفه سددنن 
 (     124-125للزاأله )

(  هذا الخث  عكمب عكم مو ي  ى عال ةهدل الرندول 45( ا اه اإلمو  ةعم  فه أنول الزه  ت )3)
ما حلدثكم »قول:    ةعم  ة  النثه فصمو ا اه ةبة إا إ  اإلمو مال ةخثوا  النه قول عنهو النثه 

أهل الكتاز فال تصدقوهم وال تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسوله، فإن كان بااال للم تصلدقوه وكن 
 (   6/134(  اإلمو  ةعم  )3466ا اه ةبة إا إ  الل ت لب  اقمب )«كان حقا فال تكذبوه
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 المبحث الرابع: 
 أبرز التهم التي ألصقت بالعلماء لصد الناس عن االستفادة منهم

الح يا فه الملموء  اسنطولن األلسنن فه ةع اضهم لم يكال ممهةإا فه هذه الدث إ 
  أددو  فدده أثصدد  مددال بدد إ المسددلمصال قدد  قدد   عهدد ه  اسددن حل ةمدد ه إلددل عهدد  ق يددن  ن

 عم ةل ه، إب ة  الذي إاج علصب ةهل هدذه الدث إ  ة  الملمدوء لهدم ابعند ا   اإلجد ل 
 الحن  اإلك ا  مال المومن  الخوصن ب يذأ    ا ص  الجمصل،  يله  األلسنن اولثندوء 

   يمددةإ المخنل ددة  إلددل مددو سددلف علددصهم  الدد عوء لهددم،  بكلمددن مددنهم يحسددم ابخددن 
لهددددم مددددال ابئددددن  ، يننهدددده النددددوع عندددد  أ مهددددم  ي دددد ا   عددددال ةقددددةالهم الم يدددد   

 بن ةت الرنول  السنن.
 مال يمكال الم ض مال قلثب  عجثت ال شو   ا  ه ب يسنطصع ة  ُيثصال عمو يرنب 

،  ةنب سصثةء ن سب مال الض صنن  الرص  أل لصوء اللب، ألنب يملم ة  أص ه عوئ  إلل نح ه
 اسةء فملب،  ذل  بي وب الرلمن علل قثح فملب،  اجنموع األمن علل لةمب.

ةمدددو الصدددة  فقددد  فدددنح المجدددول للرددد   فددده الملمدددوء  اننشددد ت ردددوه   الن دددنصف لهدددم، 
  جدد ت نوشدد،ن همهدددو القصددل  القددول يح فدددة  الرلددم عددال مةاضدددمب،  فددنح الثددول علدددل 

بثوطل  يخنلا النوصح اولحوق  ف  ينثدصال م  اعصب لرل مال ةااإ ة  ينح   احق ة  
 الم س  مال الم لح.

 ي بددل النوشدد،ن علددل الةقصمددن اولملمددوء  يقطصددع ةعدد اض ةهددل الملددم، فنجدد  الددذي ب 
يحسددال قدد اء  ال ويحددن  بمددج ق ددوا سددةا القدد آ  يجمددل مددال ن سددب م جمددو فدده يقصددصم 

اه قلدن الملدم، ال جول  الج    النم يل إ   علم ة  ا ين،  لردال بهدةى ةججدب فده صد 
 ن  ةره  ذل  فه قولن الن ح  ال ص   علل ال يال، بصنمدو الد افع األكثد  الدذي عملدب 
علددددل ذلدددد  الحددددا مددددال شدددد   ال ضدددد ء المشددددهةإ لهددددم اول دددد    ابسددددنقومن  الملددددم 
 اإلمومن، الذيال عجدز ة  يحقدق مدو عققدةا  ة  ي دل إلدل مدو  صدلةا، فوسدنث ل الدذي 

مددال ة  يحددذ ا عددذ هم  ينضددم إلددل اأددثههم  يقن دده هددة ةإنددل اولددذي هددة خصدد ، فثدد ب 
ةلد هم، غوردب سددثُقهم  عسداُل ةلدد هم، فجمدل لسددونب مق اضدو ي دد ي فده عثددوإ اللدب   الددن 



 - 771 - 
 حولــية

 كليةةةةةةة الةةةةةةدعوة ا سةةةةةة مية
 

 الرابع والعشرين العدد

ةنثصوئب، يقةل اإلمو  ابال اجن فه  صف هذه الشوكلن:  مدال ةرهد  النمصصد : إرهدوا 
عومدو  السةء  نشوعنب فه قولن الن دح،  بعدم ةندب إنمدو يحملدب علدل ذلد  المصدةل إمدو

ة  خوصو،  أو  فه الثدوطال إنمدو غ ضدب النمصصد   األذى، فهدة مدال إخدةا  المندوفقصال 
الذيال ذمهم اللب فه أنواب فه مةاضع، فإ  اللب ذ  مال ةرهد  فمد   قدةب عسدنو  ةااإ 
اب النةصل إلل غ ض فوس  يق  ه فه الثوطال  ع  ذل  مال خ ول الن وب أمو فه 

}والللذين اتخللذوا قصال  فضددحهم ا  صددوفهم الخثصثددن سددةا  بدد اء  الندده هندد  فصهددو المنددوف
مس دا ضرارا وكفرا وتفريقلا بلين المليمنين وكرصلادا لملن حلارز اللله ورسلوله ملن 

 (.2()1)قبل{
 مددال ةبدد ب الددنهم الندده ةل ددقت اولملمددوء  الندده  جدد ت مددال ينقثلهددو  يحسددال الظددال 

هم قد  ة جد  ا ل دد   اقوئلصهدو،  النده لدم يردال لنجدد  آذاندو صدوغصن لدةب ة  الدد عو  ادوخن ف
ين دددذ مدددال خ لهدددو المن ب دددة   الجهدددول لصحطمدددةا القددد    الملمصدددن النددده بغندددل للندددوع 

 عنهو.
 فمن هذه التهم التي نذكرها على سبيل االختصار ما يلي:

اتهلللام العلملللاء بمداهنلللة الحكلللام والتزللللف لهلللم وذللللك ألللللراض شخصلللية  -1
 ومصال  دنيوية:

ومددل مددع  ب  األمدد  ة  عولمددو مددال الملمددوء ةلنددل فحددصال يسددمع الجددوهلة  لقةاعدد  النم
علدل  لده األمد   شدك ه علدل امدج ةعمولدب النده خد   مدال خ لهدو اإلسد   يثدوإا   
اويهومددب اولم اهنددن للددةب   النزلددف لهددم اغثددن فدده م ددلحن إنصةيددن،  مدد إ ذلدد  جهلهددم 
المظدددصم ا عكدددو  الشددد يمن  قةاعددد  ةهدددل السدددنن فددده الحكدددم علدددل األشدددخوت، فسددد هةا 

لملمددوء  ايهمددةهم اولن ددوب ألجددل هددذه الرلمددوت الندده صدد عةا بهددو،  الندده أددو  األ لددل ا
بهدددم ة  يحملةهدددو علدددل ةعسدددال المحومدددل  ةنهدددم مدددو قولةهدددو إب اغثدددن فددده ن ددد   الددد يال 

  ةهلب.

                                                 
 (102( سةا  النةبن )1)
 ( 22( ال  ب بصال الن صحن  النمصص  )2)
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 مدو إا ا ة  الثنددوء علدل الددةب  عنددل  ن  أدو  عندد هم امدج األخطددوء  المموصدده 
ةهل الحدق  يلمدس األعدذاا لهدم  عد   الحكدم  غص  المك     محو لن اسنمولنهم لجونن

علصهم اولر    الخ  ج مال اإلس   مو لدم ي د ا مدنهم مدو يةجدن الحكدم علدصهم بدذل  
 مق   ش عه ينحقق بةاسطنب م ولح  ي اة اسثثب م وس .

يقةل األسنوذ عثمو  عث  السد   ندة : فولشدثول عند مو يد    ة  هد بء الحكدو  ة  
القثلن ي ملدة  ةفمدول الر د  يخثد    بهدو الملمدوء فصقدةل لهدم  غص هم مال المننسثصال إلل

الملموء: لملهدم جهلدةا الد ب  مدال ذلد ، لملهدم رندةا ةنهدو م دلحن، لملهدم أدذا.. لملهدم 
كذا، فولشثول الذي يح أب المةاطف  ب يح أب القةاع  يجز  إ  هذا األسلةل مو هة 

و  بيننهدو، ةقدةل قد  يكدة  ذلد  إب يخ ي  لألع ول  م اهندن للسد طصال،  طلثدو للد نص
مال ادول ال د  ا  المصدوذ اوللدب عند  ة ل،د  الشدثول، إذ يظندة  ةنهدم  عد هم ال صدةا   
علدددل اإلسددد    مدددو يةجددد  ةعددد  إب  قددد  هدددو  علصدددب اإلسددد    بوعدددب اددد اخس األلمدددو ، 
 لمم  اللب لة علمةا ةصةل مموملن ةهل القثلدن، مدو قدوإهم غد  اهم إلدل هدذه ال اجدن، 

فرصددف  هدد بء الملمددوء ب يسددمحة  اددولن  يا فدده ةقددل سددنن مددال سددنال النثدده إذ إ  
 (.1ي ضة  بصع إيال اإلس   اول ااهم  ال نونص )

 لة ة  ه بء المنرلمصال قد   ا فده سدص  الملمدوء المنقد مصال الدذيال أدو  لهدم مةاقدف 
قددوط مددع الددةب  الددذيال صدد ا مددنهم ةفمددول ي اوهددو ةهددل اإليمددو ، ببالددت إلددل الصددة  يمدد  ن

سةإاء فه سص  ة ل،  الةب ، ة  ةنهم يلثسدةا بدثمج الثد ع النده لدصس لهدو مسدنن  مدال 
كنول ة  سنن  مع ذل  يشثثةا بهو  إعةا إلصهو  امنحندةا الملمدوء  آذ هدم  ةلزمدةهم ة  
يقةلةا اقةلهم، فموذا أو  مةقف الملموء منهم؟  بموذا قةبل ه بء الملموء  هل ايهمةا 

نصو ة  ةنددب ببال لهدم لسددو  صدد ب فدده األمدن  ة  يلدد  المةاقددف قدد  اولم اهندن  عددن الدد 
 عسثت لهم ب علصهم  ة  إجموع األمن ق  انمق  علل إج لهم  نمومنهم.

 هددذه نمددوذج يسددص    نشددواات عددوب   لددثمج مددوج ى فدده عهدد  السددلف ينضددح منهددو 
 المق ةإ اإذ  اللب.

  يةلل يزي  بال ممو ين الخ فن امه  مال ةبصب ممو يدن جد ى فده عهد ه ةمدةا  ،

                                                 
 ( عثمو  عث  الس   نة ، إاا اإليمو  24( قةاع  ةهل السنن فه مموملن ةهل القثلن ت )1)
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فلددم يموقددن مددال قنلددب ة  يمزلددب عددال  عظددو   ةعدد ا  جسددو  منهددو قنددل الحسددصال 
  بينب. 

( بددد ةع 1قدددول: ةيددده عثصددد  اللدددب بدددال بيدددوإ) ا ى الثخدددواي عدددال ةندددس بدددال مولددد  
فجمددل فدده طسددت  فجمددل ينرددت  قددول فدده عسددنب شددص،و، فقددول ةنددس أددو   الحسددصال 

 (. 2لةسمن) أو  مخضةبو او ةشثههم ب سةل اللب 
قول ابال أثص :  ةم  ابال بيوإ فنةإي ال    جوممن فدوجنمع الندوع ف دم  المنثد  
فددذأ  مددو فددنح اللددب علصددب مددال قنددل الحسددصال الددذي ةااإ ة  يسددلثهم الملدد   ي دد ب الرلمددن 
علددصهم، فقددو  إلصددب عثدد  اللددب بددال ع صددف األبإي فقددول  يحدد  يددو بددال بيددوإ، يقنلددة  ةبنددوء 

  ال دد يقصال، فد م  اددب ابدال بيددوإ فقندل  صددلن، لدم ةمدد  بدد ةع األنثصدوء  ينرلمددة  اكد 
 (.3الحسصال فن ن اولرةفن  طصف اب فه ةبقنهو)

 فددده عهددد ه أوندددت  قمدددن الحددد    سدددثثهو ة  ةهدددل الم يندددن خلمدددةا يزيددد  بدددال ممو يدددن 
 ةخ جةا عوملب مال بصال ةره هم،  ةجلةا بنه ةمصن مال الم ينن ف اسدل لهدم يزيد  جصشدو 

(  قول لب: اإع القة  ل لو فإ  اجمةا إلل الطوعن فوقثل منهم 6ن)اقصوإ  مسلم بال عقث
 أددا عددنهم،  نب فوسدددنمال اوللددب  قددويلهم،  نذا ر ددد ت علددصهم فدد اح الم يندددن ل لددو لدددم 

 اك ف عال النوع.
 ق  ره  مسلم علل ةهل الم ينن  هة الذي يسمصب السلف مس   بال عقثن  قثحب 

                                                 
ه، لدم عدصال ةمصد ا 53ه،  لده خ اسدو   سدنن 21(عثص  اللب بال بيوإ بدال ةبصدب،  لد  اولث د   سدنن 1)

  ه،  لمدو مدوت يزيد  ادويع ةهدل الث د   لمثصد40ه، ةق ه يزي  بال ممو يدن سدنن 55علل الث    سنن 
اللب لم لم يلثثةا ة   لثةا علصب فننقل مخنث،و إلل ة  اسنطوع اإلف ت إلل الشو   ةقو  م   قلصلن، لدم 
عوإ ي ي  الم اب فلحق اب إب اهصم بال األشن  فه جصش يطلدن لد ا الحسدصال فدوقنن   ي د ب ةصدحول 

ن  النهويددن ه. ةنظدد  الث ايدد42عثصدد  اللددب فقنلددب ابددال األشددن  فدده )عددوبا ( مددال ةاض المةصددل سددنن 
 (    6/113(   األع   للزاأله )1/312)

، ادددول منوقدددن الحسدددال  الحسدددصال ( ا اه الثخدددواي،  الل دددت لدددب، أندددول فضدددوئل ةصدددحول النثددده 2)
 (  3/241(  اإلمو  ةعم  )3261اضه اللب عنهمو اقم الح يا)

 ( 201-1/202( الث اين  النهوين )3)

 شده  صد صال مدع ممو يدن،  به  ن، ةإاك بمال النثه ( مسلم بال عقثن بال ابو  الم ي، ةبة عقث6)
يزيدد  بددال ممو يددن قصددوإ  الجددصش الددذي ةاسددلب ل ننقددو  مددال ةهددل الم ينددن امدد  ة  اخ جددةا عوملددب ف زاهددو 
 آذاهو  ةس   فصهو قن   نهثو فسموه ةهل الحجدوب مسد فو، ف خدذ ممدال اقده فصهدو الثصمدن لصزيد   يةجدب 

صدد  لنخل ددب عددال الثصمددن لصزيدد  فمددوت فدده الط يددق امكددو  يسددمل اولمسددك  إلددل مكددن لصحددوال ابددال الزب
 (   2/222(  األع   للزاأله )1/264ه. انظ  الث اين  النهوين )46المشلل سنن 
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م يندن ل لدن ةيدو   أمدو ةمد ه يزيد  ب جدزاه اللدب اللب مال شدصخ سدةء، مدو ةجهلدب  ف ادو  ال
خصدد ا  قنددل خلقددو مددال ةشدد افهو  ق ائهددو  اننهثددت ةمددةال أثصدد     قددع شدد  عظددصم،  فسددوإ 

 (.1ع يج)
قدول ابددال أثصد  يمقصثددو علدل مددو ة اإه مددال خثد  الحدد  :  قد  ةخطدد  يزيد  خطدد  فوعشددو 

  أثصد  فدوعش مدع مدو فه قةلب لمسلم بال عقثن ة  يثصح الم ينن ل لدن ةيدو ،  هدذا خطد
انضددم إلددل ذلدد  مددال قنددل خلددق مددال ال ددحوان،  ةبنددوئهم،  قدد  يقدد   ةنددب قنددل الحسددصال 
 ةصددحواب علددل يدد  عثصدد  اللددب بددال بيددوإ،  قدد   قددع فدده هددذه الث لددن ةيددو  مددال الم وسدد  
المظصمن فه الم ينن النثةيدن مدو ب يحد   ب يةصدف ممدو ب يملمدب إب اللدب عدز  جدل، 

م بال عقثن يةطصد  سدلطونب  ملردب،  إ ا  ةيومدب مدال غصد  مندوبع،  ق  ةااإ اإاسول مسل
فموقثدب اللددب بنقدصج ق دد ه  عددول بصندب  بددصال مدو يشددنهصب، فق ددمب اللدب قوصددم الجثددوب   

 (. 2 ةخذه ةخذ عزيز مقن ا)
 لدة اسدن  القددةل إلدل أثصدد  مدال المموصدد يال الدذيال ي ل ددة  قلدن فقههددم اسدنوا ال صدد   

اك دد  مددال ةقدد   قددةع هددذه األعدد ا   لمددو يدد إإ ا فدده  علددل الدد يال لثددوإا ا إلددل الحكددم
 صددددف مددددال خددددولف قددددةلهم مددددال الملمددددوء اولم اهنددددن  يملددددق األمدددد اء  غصدددد  ذلدددد  مددددال 
األ صددو ، فمددو عسددل هدد بء ة  يقةلددةا فددصمال ةرهدد  المخول ددن ألهددل الم ينددن  عددول 
علصهم فملهم  يث ة مال صنصمهم،  خ ج مال بصنهم  اعنزل مو هم فصب  لم يشواأهم فده 

 هء ممو صنمةا.ش
( عال ابال عمد  ة  ابدال عمد  جمدع بنصدب عدصال انندزى 3ا ى اإلمو  ةعم  عال نوفع)

ةهددل الم ينددن مددع ابددال الزبصدد   خلمددةا يزيدد  بددال ممو يددن فقددول: إنددو قدد  اويمنددو هددذا ال جددل 
يقللول الغللادر ينصللب للله لللواء يللوم  الللله  بثصددع اللددب  اسددةلب  نندده سددممت اسددةل 

                                                 
 ( 261 231 1/231(الث اين  النهوين )1)

 ( 266-1/263( الث اين  النهوين )2)

 اا يندب،  ةصدلب مدال بد إ الم د ل ( اإلمو  الم نه عولم الم ينن، ةبدة عثد  اللدب، مدةلل ابدال عمد  3)
 قصل مال نصسوبةا،  قصل مال أوبل،  قصل غص  ذل ، مال الثقوت النث ء  األئمدن األجد ء، ا ى عدال 
ابال عم   عوئشن  ةبه ه ي    غص هم، امثب عمد  بدال عثد  المزيدز إلدل ةهدل م د  لدصملمهم السدنال، 

(  األعدد   1/361ن  النهويددن )(  الث ايدد5/15101ه. انظدد  سددص  ةعدد   النددث ء )112يددةفه سددنن 
 ( 1/405للزاأله)
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وكن مللن أع للم الغللدر إال أن يكللون اإلشللراك بالللله  القيامللة فيقللال هللذه لللدرة فللالن
تعالى أن يبايع الرجل رجال على بيع الله ورسوله ثم ينكلث بيعتله فلال يخلعلن أحلد 

( فيملللا بينلللي 1ملللنكم يزيلللد وال يسلللرفن أحلللد ملللنكم فلللي هلللذا األملللر فيكلللون صللليلما 
 (. 2)«وبينكم

ه عهد  يزيد   مدو قول ابال أثص  اعمب اللب يمولل يمقصثو علل مو  قع مدال ةعد ا  فد
يمخددج عددال خدد  ج ةهددل الم ينددن علصددب مددال ةمددةا منردد  :  اإلمددو  إذا فسددق ب يمددزل 
امج إ فسقب علل ةصح قدةله الملمدوء، بدل  ب يجدةب الخد  ج علصدب لمدو فده ذلد  مدال 
إلوا  ال ننن   قدةع الهد ج  سد   الد موء الحد ا ،  نهدن األمدةال،  فمدل ال دةاعش عندل 

 (. 3  ممو أل  اع   فصهو مال ال سوإ ةضمو  فسقب)مع النسوء  غص هال،  غص  ذل
  هددذا إمددو  ةهددل السددنن  الجموعددن ةعمدد  بددال عنثددل اعمددب اللددب يمددولل الددذي ب يددنهم 

فه إينب  ب يخول  الذهال ش  فه ةنب ي اهال األم اء اغثن فه ع ض مال ال نصو، 
 ي م  اطوعن الةب   ع   الخ  ج علصهم  ن  أونةا ةهل مموت  ب ع.

( إلل ةبه عث  اللب،  قدولةا لدب إ  6ل: اجنمع فقهوء ا  اإ فه  بين الةالق)قول عنث
األمدد  قدد  ي ددوقم  فشددو  يمنددة  القددةل اخلددق القدد آ   غصدد  ذلدد    ب ن ضددل اإم يددب  ب 
سلطونب، فنورش شهم فه ذل   قدول: علدصكم اوإلنردوا اقلدةبكم  ب يخلمدةا يد ا مدال طوعدن، 

                                                 
( ةي قطصمن بصنده  بصندب،  قدول ابدال األلصد  القطصمدن المنرد    ال دصلم ال اهصدن. المسدن . ت. ةعمد  1)

 (2/112شوك  )
(  قددول الشددصخ ةعمدد  شددوك  إسددنوإه صددحصح، المسددن . ت. ةعمدد  14 2/61( ا اه اإلمددو  ةعمدد  )2)

 ( 2/112شوك  )

 ( 1/265لنهوين )( الث اين  ا3)

ه  لدده 114( الةالددق اوللددب، هددوا   بددال محمدد  )الممن ددم اوللددب( بددال هددوا   ال شددص ،  لدد  سددنن 6)
ه، امنحال النوع فه القةل اخلدق القد آ   سدجال جموعدن،  قندل فده 222األم  امه  مال ةبصب سنن 

لقد آ ، ه(، قصل إنب اجع ام  ذلد  عدال القدةل اخلدق ا231ذل  ةعم  بال ن   الخزاعه بص ه سنن )
ه، أوندددددددت خ فندددددددب خمدددددددس سدددددددنال  ن ددددددد و  انظددددددد  سدددددددص  ةعددددددد   232مدددددددوت فددددددده سدددددددوم ا سدددددددنن 

(  األعدددددد   للزاألدددددده 10/331361(  الث ايددددددن  النهويددددددن )316-312 301-10/304النددددددث ء)
(1/4243  ) 
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ةا إمددوءكم  إمددوء المسددلمصال ممكددم،  انظدد  ا فدده  ب يشددقةا ع ددو المسددلمصال،  ب يسدد ر
 (. 1عوقثن ةم أم،  اصث  ا عنل يسن يح ب  ة  يسن ا  مال فوج )

مع ة  الةالق ق  إعو النوع إلل القةل اخلق الق آ   آذى الملموء  عذبهم  ةلج هم 
 إلل القةل اقةلب  اعنقوإ مذهثب الثوطل.

( بدصال يد ي الةالدق: 2الخزاعده)قول ابال أثص   هة يحكه مو ج ى ألعم  بال ن   
 أدددو  الةالدددق مدددال ةشددد  الندددوع فددده القدددةل اخلدددق القددد آ  يددد عة إلصدددب لدددص   نهدددواا سددد ا 
 جهددواا، فلمددو ة قددف ةعمدد  بددال ن دد  بددصال يدد ي الةالددق قددول لددب: مددو يقددةل فدده القدد آ ؟ 
فقول: هة أ   اللب، قدول: ةمخلدةب هدة؟ قدول: هدة أد   اللدب، فقدول لدب: مدو يقدةل فده 

ية  القصومدن؟ فقدول: يدو ةمصد  المد منصال قد  جدوء القد آ   األخثدوا بدذل ، قدول  اب ؟ ةي اه 
إنكم ترون »(  قول اسةل اللدب: 3)}وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة{اللب يمولل: 

 (.6)«ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون في رؤيته
يح دد ه قددول الةالددق:  يحدد   ةيدد ى أمددو يدد ى المحدد  إ المنجسددم؟  يحةيددب مكددو    

 النور ؟ ةنو ةك   ب ل هذه ص نب.
(: هدددة أدددوف  يسدددننول لمدددل ادددب عوهدددن ة  نقددد  عقدددل، فقدددول 5قدددول ابدددال ةبددده إ اإ)

الةالق: إذا اةينمةنه قمت إلصب ف  يقةمال ةع  ممه فإنه ةعنسدن خطدوي، لدم نهدج 
إلصددب اول م ددومن فلمددو اننهددل إلصددب ضدد بب علددل عويقددب  هددة م بددةط احثددل قدد  ة قددف 

                                                 
( لإلمو  ةبه عث  اللب محم  بال م لح المق سه  م سسن ال سدولن  ط 1/114( اآلإال الش عصن )1)
 ه  1612( 2)

( اإلمو  الرثص  الشهص  ةبدة عثد  اللدب، ةعمد  بدال ن د  بدال مولد  الخزاعده المد  بي لدم الث د اإي، 2)
كددو  جدد ه ةعدد  نقثددوء ال  لددن المثوسددصن،  أددو  ةعمدد  ةمددواا اددولمم    قددةاب للحددق، امننددع عددال القددةل 

لنهويدن (  الث اين  ا11/144141ه. انظ  سص  ةع   النث ء )231اخلق الق آ  فقنلب الةالق سنن 
 (   1/246(  األع   للزاأله )1/51(  يهذين النهذين )234/ 10)

 ( 23( سةا   القصومن )3)

 ( 523( ا اه الثخواي،كنول مةاقصت ال   ، اول فضل ص   ال ج ، اقم الح يا )6)

( ةبة عث  اللب، ةعم  بال ف ج بال ع يز األيوإي الث  ي لم الث د اإي، الجهمده، عد   ةعمد  بدال 5)
، أددو  إاعصددن إلددل القددةل اخلددق القدد آ ،  لدده قضددوء القضددو  للممن ددم لددم للةالددق، يددةفه سددنن عنثددل
 ( 354-10/352(  الث اين  النهوين )11/141121ه انظ  سص  ةع   النث ء )260
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بب ةخددد ى علدددل اةسدددب لدددم طمندددب اول م دددومن فددده اطندددب فسدددقا علدددل نطدددع لدددم ضددد  
ص يمو،  عمل اةسب إلل ا  اإ فن ن فه الجونن الشد قه ةيومدو  فده ال  بده ةيومدو، 
 فه ةذنب اقمن مكنةل فصهو: هذا اةع المش ك الضول ةعم  بال ن   الخزاعه ممال 

ة  ةقدو  علصدب  قنل علل ي ي عث  اللب هوا   اإلمدو  الةالدق اوللدب ةمصد  المد منصال امد 
الحجددن فدده خلددق القدد آ   ن دده النشددثصب  عدد ض علصددب النةبددن  مكنددب مددال ال جددةع إلددل 
الحدددق فددد بل إب الممونددد    الن ددد يح، فولحمددد  للدددب الدددذي عجلدددب إلدددل ندددواه  ةلدددصم عقوادددب 

 (.1اولر  ، فوسنحل بذل  ةمص  الم منصال إمب  لمنب)
نحددو   محو لددن اإلكدد اه  هددذا اإلمددو  ةعمدد  اعمددب اللددب يحكدده مددو جدد ى لددب مددال ابم

علدددل ة  يقدددةل اقدددةل الممنزلدددن  قددد  يموقدددن علدددل ذلددد  ل لدددن خل دددوء مدددال خل دددوء بنددده 
المثوع هم الم مة  لم ي ه الممن م لم الةالق ألهم يقةل اقةل مال سثقب  ي ى إك اه 
النوع علل ذلد ،  قد  عدذل اعمدب اللدب بدصال يد ي الممن دم  لدم يد ل الممن دم جهد ا 

ةعمد  إلدل صد ب اولن هدن يدوا   بولن غصدن ةخد ى، لرندب اعمدب اللدب فه اسنمولن اإلمدو  
لثت لثةت الجثول ال  اسه  لم يةافقهم إلل شدهء ممدو ي عةندب إلصدب، لرنندو نلحدت فده 
عةااه للممن دم ةندب ينوإيدب اد مص  المد منصال  هدذا ينضدمال إقد ااه لدب اخ فدن المسدلمصال 

اعمب اللب: لم إعصت ف إخلدت علدل  ةنب لم يك   بنلثسب بهذه الث عن الشنصمن، فصقةل 
الممن م فلمو إنةت منب  سلمت قول له: اإنب، فلدم يدزل يد نصنه عندل ق بدت مندب لدم 
قددول: اجلددس فجلسددت  قدد  ةلقلندده الح يدد ، فمكثددت سددوعن لددم قلددت: يددو ةمصدد  المدد منصال 

؟ قول: إلل شهوإ  ة  ب إلب إب اللب، قلت:  إلل مو إعو إلصب ابال عم  اسةل اللب 
ةشدده  ة  ب إلددب إب اللددب، قددول: لددم ذأدد ت لددب عدد يا ابددال عثددوع فدده  فدد  عثدد   فددإنه

قدددول: لدددم قدددول ندددور ه يدددو عثددد   القدددصس لدددم قلدددت: فهدددذا الدددذي إعدددو إلصدددب اسدددةل اللدددب 
الدد عمال، ألمددب، فقدددول لدده: مددو يقدددةل فدده القددد آ ؟ فلددم ةجثددب، فقدددول الممن ددم: ةجثدددب، 

،  مدال بعدم ة  علدم اللدب م اللدبفقلت: مو يقةل فه الملم؟ فسكت فقلت: الق آ  مدال علد
مخلدةب فقد  أ دد  اوللدب، فسددكت، فقدولةا فصمددو بصدنهم: يددو ةمصد  المدد منصال: أ د ك  أ  نددو، 

                                                 

 ( 334-10/336( الث اين  النهوين )1)
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فلم يلن ت إلل ذل ، فقول عث  ال عمال: أو  اللب  ب ق آ ؟ فقلدت: أدو  اللدب  ب علدم؟ 
فسكت، فجملةا ينرلمة  مال هوهنو  هوهنو، فقلت يو ةمص  الم منصال ةعطةنه شص،و مال 

ل اللب ة  سنن اسةلب عنل ةقةل اب، فقول ابال ةبه إ اإ:  ةنت ب يقةل إب بهدذا؟ كنو
فقلددت:  هددل يقددة  اإلسدد   إب بهمددو،  جدد ت منددور ات طةيلددن،  اعنجددةا علصددب اقةلددب 

( 2)}الله خال  كل شليء{(  بقةلب: 1)}ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث{يمولل: 
( فقدول 3)تدمر كل شليء بلأمر ربهلا{} ةجول امو عوصلب ةنب عو  مخ ةت اقةلدب 

 ابال ةبه إ اإ: هة واللب يو ةمص  الم منصال ضول مثن ع.
 ق  ينةعت بهم الةسدوئل فده المجوإلدن  ب علدم لهدم اولنقدل، فجملدةا ينرد    اآللدوا 
 يدد إ   ابعنجددوج بهددو،  سددممت مددنهم مقددوبت لددم ةكددال ةرددال ة  ةعدد ا يقةلهددو،  قدد  

ا اآلخدد   فحددو لةا ة  يضددم ةا إسددنوإه  يل قددةا عددال ة اإت لهددم عدد يا ال  يددن فدده الدد ا
امج المح لصال أ مو ينسلقة  اب إلدل الطمدال فصدب،  هصهدوت  ةندل لهدم النندو   مدال 

 مكو  امص .
فلمو لم يقم لهم عجن ع لةا إلل اسنممول جوه الخلص ن فقولةا يو ةمص  الم منصال: هذا 

يدو ةمصد  المد منصال: لددصس (: 6كدوف  ضدول مثند ع مضدل،  قددول لدب إسدحوب بدال إبدد اهصم)
مددال يدد بص  الخ فددن ة  يخلدده سددثصلب  ي لددن خلص نددصال، فمندد  ذلدد  عمدده  اشددن  غضددثب 
  قول لمن  اللب طممت فص  ة  يجصثنه فلم يجثنه لم قول: خذ ه  اخلمةه  اسحثةه.

ال يحل دم املر  مسللم »قول:  فقلت يو ةمص  الم منصال: اللب اللب إ  اسةل اللب 

                                                 
 (  2( سةا  األنثصوء )1)

 (  42( سةا  الزم  )2)

 (25(سةا  األعقو  )3)
إسحوب بال إب اهصم بال م من الخزاعه، ةمص  ا  اإ،   لصهو نحدةا مدال ل لدصال سدنن،  علده يد ه  (6)

ه انظدددد  سدددص  ةعدددد   النددددث ء 235امدددنحال الملمددددوء اددد م  المدددد مة  فدددده خلدددق القدددد آ ، مدددوت سددددنن 
 (  10/364(  الث اين  النهوين )11/121)



 - 774 - 
 حولــية

 كليةةةةةةة الةةةةةةدعوة ا سةةةةةة مية
 

 الرابع والعشرين العدد

أملللرت أن أقاتلللل »:قدددول (  يلدددةت الحددد يا،  ة  اسدددةل اللدددب 1)«إال بإحلللدى ثلللالث
( 2)«الناس حتى يقولوا ال إلله إال اللله فلإذا قالوهلا عصلموا منلي دملاءهم وأملوالهم

فثمددو يسددنحل إمدده  لددم آت شددص،و مددال هددذا؟ يددو ةمدد  المدد منصال اذأدد   قةفدد  بددصال يدد ي 
إندب ضدول مضدل أدوف  اللب، فر نب ةمس ، لم لدم يزالدةا يقةلدة  لدب: يدو ةمصد  المد منصال 

 (.3ف م  به، فقمت بصال المقوبصال)
 المثوب  السواقو  يمطصو  صةا   اضحن لمو أو  علصدب السدلف مدال ال دث  علدل 
الةب   ع   إط ب األلسنن اسثهم  النشنصع علدصهم  ي لصدن المومدن ضد هم ادول غم ممدو 

لددل المكددس هدم علصددب مددال بد ع يدد عة  إلصهددو  يدد ذ   ألجلهدو مددال خددول هم، بدل أددونةا ع
مدددال ذلددد ، ينلط دددة  ممهدددم فددده الخطدددول،  يمنثددد     بيدددنهم  بيدددن شددد عصن ب يجدددةب 

 نقضهو  الخ  ج علصهو.
فمدددو ادددول أثصددد  مدددال المموصددد يال ب ينةاعدددة  عدددال ايهدددو  الملمدددوء اشدددنل الدددنهم  ب 
يحسنة  بهم الظال، بل إ  أثص ا منهم ينظ  إلل الملموء  أ   أل شهء ا ي يهم  ة  

الدددث إ امدددةافقنهم  ب ضدددل مدددنهم،  مدددو إا ا ةنهدددم  ب يملردددة  إب  كدددل مدددو يحددد   فددده
الن دددح مدددو اسدددنطوعةا إلدددل ذلددد  سدددثصص ،  مدددو عددد ى ذلددد  فدددإنهم مثدددل غصددد هم  لسدددو  

 عولهم يقةل مو ب ي اك ألب ب ين ك جلب.
                                                 

اإلمدو  يد م  ادولم ة فده الد  ، اقدم  ( جزء مال ع يا ا اه ةبة إا إ،  الل ت لب،كنول ال يوت، اول1)
(  الن مددذي،كنول ال ددنال، اددول مددو جددوء ب يحددل إ  امدد   مسددلم إب اإعدد ى لدد  ، 6502الحدد يا )

( 6031(  النسوئه، أنول النح يم، ذأ  مو يحل اب إ  المسدلم، اقدم الحد يا)2151اقم الح يا )
مسددددن . ت. ةعمدددد  شددددوك  (  قددددول الشددددصخ ةعمدددد  شددددوك  إسددددنوإه صددددحصح، ال1/41  اإلمددددو  ةعمدددد  )

(1/361 ) 

( 3361( ا اه الن مددذي،  الل ددت لددب،كنول ي سددص  الق آ ،اددول) مال سددةا  ال وشددصن( اقددم الحدد يا)2)
(  ابدددال موجدددن،كنول ال دددنال، ادددول 3113 النسدددوئه،كنول النح يم،كندددول يحددد يم الددد  ، اقدددم الحددد يا )
(  قدول 1/42اإلمدو  ةعمد  )(   3122الرف عمال قول ب إلب إب اللدب، اقدم الحد يا سدثق يخ يجدب )
 ( 1/111الشصخ ةعم  شوك  إسنوإه صحصح، المسن . ت. ةعم  شوك )

 (  341-10/344( انظ  الث اين  النهوين )3)
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 هددذا ال هددم للن ددةت الشدد عصن  ينزيلهددو علددل الةاقددع هددة الددذي يدد عة الملمددوء إلددل 
 ب  األمد  فده الممد     األمد  بلدز   بصمدنهم  الثندوء علدصهم  إعة  النوع إلل طوعدن

فصمو ي ملةنب مال ةمةا يمةإ م لحنهو لإلس    المسلمصال يشدجصمو لهدم فده ابسدنزاإ  
مال ةعمول الخص   يملصمو للنوع فه م اعو  عقدةب  ب  األمد   ابعند ا  امدو يح دل 

 اسثثهم مال إص  .
 البدع  وعدم  اإلنكار  عليهماتهام  العلماء  بمواالة  أهل  -2

 أمو ينخذ ف يق مةقف الملموء مال الةب  سثص  إلل إسقوط ع النهم، يمم  آخ    
إلدددل ةسدددلةل آخددد  ين دددذ   مدددال خ لدددب إلدددل يحقصدددق مددد ابهم مدددال الةقصمدددن فددده الملمدددوء 
 ايهددومهم اولث عددن  مخول ددن مددنه  السددلف، فحددصال يسددممة  ة  عولمددو مددال الملمددوء ة  

و  اسنشدده  اكد   مدال ي ددن ةنب مدال ةهدل الثدد ع، ة  م عدب فده م لددف إاعصدن مدال الد ع
مددال م ل ويددب ة  مةق ددو مددال مةاق ددب يثددوإا   إلددل ايهومددب امددةاب  ةهددل الثدد ع  محثددنهم 
 الدد فوع عددنهم  ايثددةا علددل مةقددف مددال يرلمددةا فصددب لددةاب  اوطلددن لصسددت ب بمددن،  لددة 

سدددلم ةعددد  مدددال علمدددوء  طثقندددو قوعددد يهم هدددذه  مدددنهجهم الممدددةج فددده يقدددةيم ال جدددول لمدددو
 المسلمصال.

فمال الث يهه المن ق علصب عن  ذ ي األفهدو  ةندب لدصس أدل مدال  افدق غصد ه فده قدةل 
مال ةقةالب ة  ةي ه فه فمل مال ةفمولب ة  ذل  يمنه اي وقهمدو فده أدل المةاقدف  ايحدوإ 
آاائهمدو فده جمصدع القضدويو،  مددال قد ة فده أندن ةهدل الملددم مدال السدلف  الخلدف سددصج  

ه    اكد   مدال اشدنه  بث عدن أث عدن الخدةااج  الممنزلدن  المن دةفن إ   ةنهم يسنشد
نرص  مال امضهم علل امدج طولمدو ةنهدم ب يةافقةندب علدل ب عندب  ب ينضدمال نقلهدم 
لر مدددب اإلقددد اا لدددب اسددد من مذهثدددب، بدددل إ  مدددال ةئمدددن السدددلف مدددال مددد   مدددال اشدددنه  

سددلف، فمددو عدد  بددذل  اولث عددن  إعددو إلصهددو  نددوفح عنهددو  عدد   انح افددب عددال مددذهن ال
مثن عو  مو اموه ةعد  مدال مموصد يب اشدهء مدال ذلد ،  فده اسدولن شدصخ اإلسد   ابدال 
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(  هة اةع مدال ا  ع المثن عدن  فصهدو 1يصمصن اعمب اللب يمولل  إلل ن   المنثجه)
مال الثنوء علصب  ال عوء لب مو ينةهم مال ق ةهو ص   مذهثب  نقوء مش بب، فممو جوء 

  قةلب: مدال ةعمد  بدال يصمصدن إلدل الشدصخ المدوا  القد    النوسد  فه اسولن شصخ اإلس 
ةبدده ال ددنح ن دد ، فددنح اللددب علددل اوطنددب  رددوه ه مددو فددنح علددل قلددةل ة لصوئددب  ن دد ه 
علل شصوطصال اإلنس  الجدال فده جهد ه  نخ وئدب،  نهد  ادب الط يقدن المحم يدن المةافقدن 

نااإيددب  محثنددب عنددل لشدد عب  أشددف اددب الحقصقددن ال ينصددن الممصددز  بددصال خلقددب  طوعنددب   
يظه  للنوع ال  ب بصال الرلمدوت الرةنصدن  الرلمدوت ال ينصدن  بدصال المد منصال ال دوإقصال 

 ال ولحصال،  مال يشثب بهم مال المنوفقصال، أمو ف ب اللب بصنهمو فه أنواب  سننب.
إلل ة  قول: فإ  اللب ق  ةيم علل الشصخ،  ةنمم اب نممن اوطندن  ردوه   فده الد يال 

لب عن  خوصن المسدلمصال الدذيال ب ي يد    علدةا فده األاض  ب فسدوإا    ال نصو،  جمل
 (،2منزلن علصن  مةإ  إلهصن، لمو منحب اللب يمولل اب مال عسال المم فن  الق  )

فه اسولن طةيلن بصال فصهو الشصخ عقصقن اإلس    عقصقن النةعص  الذي اما اللب اب 
حقصقدب،  بدصال ط يقدن المخدول صال لمدو  مقوموت المثوإ فه فهم هدذا النةعصد   ي اسةلب 

جوء اب الم سلة  الذيال مةهةا علل النوع النةعص ، فمطلةا ال د وت  جحد  ا الخدولق 
  قولةا اقةل ةهل الحلةل  ابيحوإ.

 خنم شصخ اإلس   اسولنب إلصب اقةلب:  هذا الرنول مع ةنه ةطلت فصب الر   علل 
لمسددلمصال بث أددن ةن وسددب  عسددال مقوصدد ه الشددصخ ةيدد  اللددب يمددولل اددب اإلسدد    ن ددع اددب ا

 (.3 نةا قلثب)
 مملددة  ة  ن دد  المنثجدده هددذا مددال شددصةخ الضدد ل، بددل إ  ابددال أثصدد  نسددثب إلددل 

                                                 
( ن   بال سلصمو ، ةبة ال نح المنثجده، أدو  الجوشدنرص  السدلطو   يمنقد  فصدب،  أدو  ي دوله فده 1)

ن ددد   صدددوا ينمثددد  فصهدددو  ينددد إإ علصدددب محثدددن ابدددال ع بددده ال دددةفه، ةنشدددو لدددب با يدددن خدددواج ادددول ال
 (   16/101ه. انظ  الث اين  النهوين )211األكوب ، موت سنن 

 ( 653 2/652( مجمةع فنو ى شصخ اإلس   ةعم  بال يصمصن )2)

 ( 2/621( الم جع السوبق )3)
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القددةل اقددةل ةهددل الحلددةل  ابيحددوإ،  مددع ذلدد  ن عددت ة  شددصخ اإلسدد   يلطددف ممددب 
 م عددب امددو لددصس فصددب  ن ددحب ا سددلةل غصدد  مثوشدد   بددصال لددب ضدد ل ال ددةفصن  مددو 

علصب مال إشواات  مقوموت لصست مال إيال اللب فه شهء،  بشد  ة  شدصخ  اصطلحةا
اإلس   يه   مال  ااء ذل  إلل اسنمولنب إلل صف ةهل الحق،  ب ُيظال ةنب ام عب 

 لب ق  صوا م ي ا ألهل الث ع منسومحو ممهم مةالصو لهم.
و   هذا مو ينث ه ة  يظال فه مال ع   اولسنن  ابننسول إلصهو عصال ينرلم اإن 

فه امج المخول صال لمنه  السلف فصمن   مو هم علصب مال الحق، ة  يكة  الممد    
لب ةيثوع فص جل مال  ااء م عب  الثنوء علصب اسدنمولنب  الند لص  علدل ةيثوعدب، ة  غصد  

 ذل  مال الم ولح، لرال الهةى يممه  ي م.
 اتهام  العلماء  بال هل  بالواقع: -4 

هددو  ايخددذيهو  سددصلن للردد   فدده الملمددوء  الةقصمددن  يجددُ  ف،ددنر ةخدد ى شددثهنب يشددثثت ب
فددددصهم: ةب  هدددده بعمهددددم: ة  الملمددددوء ب ي قهددددة  الةاقددددع  هددددم اممددددزل عددددال مج يددددوت 
األع ا   مم فن مو يجد ي عدةلهم مدال ةمدةا، يحدةل جد اا  مكنثدويهم بصدنهم  بدصال مدو 
يهم  عةلهم،  ةنهم من لقة  علل ةن سهم، ب ي قهة  سصوسن  ب يحسنة  النح   عمو

النوع  يش لهم مال قضدويو،  لدذل  فهدم يحسدنة  الظدال امدال ينث ده إسدوء  الظدال فصدب 
 النحذي  منب أولملمونصصال  المنوفقصال،  م إ ذل  جهلهم احولهم  ع   مم فنهم احقصقن 

 نةايوهم الخثصثن.
يقددةل سددموعن الشددصخ عثدد  المزيددز بددال اددوب فدده اإه علددل مددال ايهددم الملمددوء اولجهددل 

علدددل المسددددلم ة  يح دددت لسددددونب عمدددو ب ينث دددده  ةب يدددنرلم إب عددددال  ادددولةاقع: الةاجددددن
ا ددص  ، فددولقةل ادد   ف نددو لددم ي قددب الةاقددع هددذا يحنددوج إلددل علددم  ب يقددةل هددذا إب مددال 
عندد ه علددم عنددل يسددنطصع الحكددم ادد   ف نددو لددم ي قددب الةاقددع، ةمددو ة  يقددةل هددذا جزافددو 

 الملم ا   صوعن ال نةى لدم  يحكم ب ةيب مال غص  إلصل فهذا منر  عظصم ب يجةب، 
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 (.1ي قب الةاقع يحنوج إلل إلصل  ب ينسنل ذل  إب للملموء)
 يقةل الشصخ محم  نوص  ال يال األلثونه:  ةمو هد بء الد عو  الدذيال ي ند نة  الصدة  
عةل فقب الةاقع  ي خمة  ةم ه  ي فمدة  شد نب   هدذا عدق فده األصدل  فدإنهم ي دولة  

مة   ابمو مال غص  ق    ةنب يجن علل أل عولم بدل علدل فصب، عصا يش هشمة   ُي هوه 
كددل طولددن علددم ة  يكددة  عوافددو بهددذا ال قددب، مددع ة  أثصدد ا مددال هدد بء الدد عو  يملمددة  
جص ا ة  هذا ال يال الذي اايضوه ابنو عدز  جدل فده ةمدن اإلسد   قد  ي صد ت م وهصمدب 

ج ا يشه    ة  ب إلب منذ ق يم الزمو  عنل فصمو ينملق اولمقص  ، فنج  ةنوسو أثص يال 
إب اللددب  يقةمددة  اسددوئ  األاأددو  بددل قدد  ينمثدد    بنةافددل مددال المثددوإات أقصددو  اللصددل، 

}فلاعلم أنله ال إلله إال  ال  قوت  نحة ذلد ،  لردنهم انح فدةا عدال مثدل قةلدب يمدولل: 
 (.3()2)الله{

  يثدددصال الشدددصخ ة  هددد بء الدددذيال يمصثدددة  علدددل الملمدددوء عددد   اهنمدددومهم ا قدددب الةاقدددع
كدد عةال السصوسددن قدد  صدد فةا اهنمددومهم إلددل هددذه القضددويو  انشدد لةا بهددو عددال ةمددةا ةهددم 

 منهو اكثص  أإص   عقوئ  النوع  يملصمهم مو يخ ل علصهم مال ةعكو  إينهم.
لددم امدد  ذلدد  يدد يه ابهنمددو  بنملددصم النددوع  إعددةيهم إلددل المنويددن ا قددب الةاقددع الددذي  

ُلُمددب فدد ض أ ويددن، ي ندده فصددب الددثمج عدد ال الرددل فصقددةل:  نحددال نملددم ة  أثصدد ا مددال يمش
ة ل،دد  الدد عو  يشددواأةننو فدده مم فددن سددثن سددةء الةاقددع الددذي يمصشددب المسددلمة  الصددة  
جدذايو، ةب  هدة امدد هم عدال ال هددم ال دحصح لإلسدد   فصمدو يجددن علدل أددل فد إ  لددصس 
فصمدددو يجدددن علدددل امدددج األفددد اإ فقدددا، فولةاجدددن ي دددحصح المقصددد    ي دددحصح المثدددوإ  

 لةك. ي حصح الس

                                                 
 ( نقددددد  عدددددال قةاعددددد  فددددده النمومدددددل مدددددع الملمدددددوء 313( مجلدددددن اااطدددددن المدددددولم اإلسددددد مه عددددد إ )1)

 د .ه1615( 1ي لصف: عث  ال عمال بال مم  اللةيحق، إاا الةااب، ط) (101ت )

 ( 11( سةا  محم  )2)

( محم  نوصد  الد يال األلثدونه، إاا الج لدصال، ط 54-55( س ال  جةال عةل فقب الةاقع ت )3)
 ه  1612( 1)



 - 747 - 
 أهمية القدوة

 فةةةةي حيةةةةاة الةةةةدعوة والداعيةةةةة
 

ةيال مال هذه األمن مال قو  بهذا الةاجن المصنه  لصس الةاجن الر وئه؟ إذ الةاجدن 
 الر وئه ي يه ام  الةاجن المصنه  لصس قثلب.

 لددذل  فددإ  ابنشدد ول  ابهنمددو  بدد عة  الخوصددن مددال األمددن اإلسدد مصن إلددل المنويددن 
عصنصددو علددل أددل بةاجددن أ ددوئه ةب  هددة فقددب الةاقددع،  يقلصددل ابهنمددو  اول قددب الةاجددن 

مسلم   هة فقب الرنول  السنن  امو ةش ت إلصدب: هدة إفد اط  يضدصصع لمدو يجدن  جةبدو 
م أ ا علل أل ف إ مال ةف اإ األمن المسلمن،  غلة فده افدع شد   ةمد  ب يمد   أةندب 

  اجثو أ وئصو. -علل عقصقنب  -
إلدددل ة  يقدددةل: فقدددب الةاقدددع اممندددوه الشددد عه ال دددحصح هدددة  اجدددن بددد  شددد ،  لردددال 
 جةبو أ وئصو، إذا قو  ادب الدثمج سدقا عدال سدوئ  الملمدوء، فضد  عدال طد ل الملدم، 

 فض  عال عومن المسلمصال.
فلذل  يجن ابعن ال ب عة  المسلمصال إلل مم فن فقب الةاقع  عد   إغد اقهم ا خثدوا 

 السصوسن  يحلص ت م ر ي ال  ل.
لةاقددع،  امددصهم ةمددو الطمددال فدده امددج الملمددوء ة  طدد ل الملددم  نثددزهم اجهددل فقددب ا

امددددو يسددددنحصل مددددال إيدددد اإه: فهددددذا خطدددد   غلددددا رددددوه  ب يجددددةب اسددددنم ااه، ألنددددب مددددال 
النثدددوغج الدددذي جدددوءت األعوإيدددا الرثصددد   لنهددد  المسدددلمصال، بدددل لنددد م هم اضددد ه مدددال 

 (.1النحول  الن قه  النمو  )
ةمو ع   مم فنهم ا هل الن وب  الملمونصصال الذيال يسنن    بن وقهم  ب ي  عة  امو 
يرنددب ضددموئ هم فهددذا ب يمدد  قدد عو فددصهم، بددل إ  الددذي ينث دده ة  يظددال بهددم ة  الددذي 
يمدددنمهم مدددال النشدددهص  ادددوآلخ يال، الدددةاع  مخوفدددن ايهدددو  الندددوع امدددو لدددصس فدددصهم، قدددول 

مننسدثصال إلدل صدحثنب  نلدل ملندب  الذهثه اعمدب اللدب: أدو  جموعدن فده ةيدو  النثده 
 ب يملددم بهددم، قددول اللددب  نثدده اللددب   هددم فدده الثددوطال مدد إ  المنددوفقصال قدد  ب يمدد فهم

}ومللن أهللل المدينللة مللردوا علللى النفللا  ال تعلمهللم نحللن نعلمهللم سللنعذبهم يمددولل 

                                                 

 ( 51-54( الم جع السوبق )1)
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( فددإذا جددوب علددل سددص  الثشدد  ة  ب يملددم بددثمج المنددوفقصال  هددم ممددب فدده 1)مللرتين{
الم ينددن سددنةات، فثددوأل لل ة  يخ ددل عددول جموعددن مددال المنددوفقصال ال ددواغصال عددال إيددال 

ه علصددب السدد   علددل الملمددوء مددال ةمنددب، فمددو ينث دده لدد  يددو فقصددب ة  يثددوإا اإلسدد   امدد 
إلدددل ير صددد  المسدددلم إب بث هدددو  قطمددده، أمدددو ب يسدددة  لددد  ة  يمنقددد  الم فدددو   الةبيدددن 
فصمال قد  يثد هال بغلدب  انهند  اوطندب  بن قندب، فد  هدذا  ب هدذا، بدل المد ل ة  مدال اآه 

 اء اللب فه ةاضب، إذ األمن بيجنمدع المسلمة  صولحو محسنو فهة أذل ، ألنهم شه
علل ض لن،  ة  مال اآه المسلمة  فدوج ا ة  منوفقدو ة  مدثط ، فهدة أدذل ،  ة  مدال 
كو  طوئ ن مال األمن يضللب  طوئ ن يثنه علصب  يثجلب  طوئ ن لولثن يقف فصب  ينةاع 
مددال الحددا علصدددب، فهددة ممددال ينث ددده ة  يمدد ض عنددب  ة  ي دددةض ةمدد ه إلددل اللدددب  ة  

    لدددب فددده الجملدددن، أل  إسددد مب ةصدددله بصقدددصال  ضددد لب مشدددكةك فصدددب، فثهدددذا يسدددن
 (.2يسن يح  ي  ة قلث  مال ال ل للم منصال)

يخ ل علصدب عدول امدج المندوفقصال  لدم يطلمدب اللدب علدل مدو فده  فإذا أو  النثه 
ن ةسددهم،  أددذل  ةصددحواب مددال امدد ه لددم يكةنددةا يمددوملة  النددوع إب امددو رهدد  لهددم مددال 

لملمدددددوء مدددددال امددددد هم يسدددددلرة  طددددد يقنهم فصمدددددوملة  الندددددوع اولظدددددوه   ب ةعمدددددولهم،  ا
يخةضة  فده مكنةندوت الضدموئ ،  ب يمدوبة  علدل ذلد  أل  فملهدم هدة مدو يقنضدصب 
ةعكدو  الشد ع، لردال الدذيال ب يملمدة  ينحددةل عند هم المنوقدن إلدل مثولدن، فد  لل لهددم 

الظددال بهددم مددو كددف ةلسددننهم عددال الخددةض فدده ةعدد اض الملمددوء ا صدد  إلصددل،  نعسددو  
 إامةا يج    إلل عسال الظال سثص . 

                                                 
 ( 101( سةا  النةبن )1)

 ( 363/ 16( سص  ةع   النث ء )2)
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المبحث الخامس: أهمية  حماية  أعراض  العلماء  والحرص  على  استمرارهم  
 في  موضع القدوة

عصال ينةااإ ال نال  ي لهم الخطةل،  ينرلم أل منرلم  ينو  السثل لرل مال ةااإ ة  
   الندده يمصدز عددال ط يقهددو يلقده مددو عند ه مددال الشدثب المضددلن، يمظددم الحوجدن إلددل القد 

الحق مال الثوطل  يم   بةاسطنهو إعدو  الحدق  إعدو  الضد ل، فصلندز  الندوع الحدق 
  ي خذ   اب  ي ي    ةهلب،  ينجنثة  الثوطل  يحذا   منب  يموإ   إعويب.

 القدد    الندده يحنددوج إلصهددو عددصال يرددة  األمددةا بهددذه ال ددةا  هددم ة لددةا الملددم الددذيال 
 هم  ي  ا عال اةيهم  مشةايهم  ب يخنلف علصهم.ُيجلهم األمن  يثق ب

 عددصال  قمددت فننددن خلددق القدد آ  أددو  لإلمددو  ةعمدد  اعمددب اللددب فصهددو مةقددف مشددهةإ 
 أددو  مةق ددب الددذي  ق ددب سددثن فدده  قويددن النددوع مددال النلددثس بهددذه الث عددن، يقددةل ةبددة 
 جم   األنثواي: لمو عمدل ةعمد  إلدل المد مة  ةخثد ُت فمثد ت ال د ات فدإذا هدة جدولس
فدده الخددو  فسددلمت علصددب فقددول يددو ةاددو جم دد  يمنصددت، فقلددت يددو هددذا ةنددت الصددة  اةع، 
 النوع يقن    ا ، فدة اللدب إل  ةجثدت إلدل خلدق القد آ ، لصجصدثال خلدق،  ن  ةندت لدم 
يجن لصمننمال خلق مال النوع أثص ،  مع هذا فدإ  ال جدل إ  لدم يقنلد  فإند  يمدةت، 

ةعمدد  يثكدده،  يقددةل: مددو شددوء اللددب. لددم  ببدد  مددال المددةت، فددويق اللددب  ب يجددن، فجمددل
 (.1قول: يو ةاو جم  ، ةع  عله، ف ع ت علصب،  هة يقةل: مو شوء اللب)

فن مددل أصددف قمددع اللددب اوإلمددو  ةعمدد  هددذه ال ننددن   قددل األمددن شدد هو  أثددت ةهلهددو، 
 ةضمف ش نهم،  ة هل شثهويهم،  ممو يصنث ده ة  ين مدل  ينةقدف عند ه أثصد ا مكوندن 

اعمب اللب فه األمن فه ذل  الةقت، فقد  أدو  مةضدع اإلجد ل  النقد ي  اإلمو  ةعم  
يثدددق الندددوع ام الندددب  ب يندددب عدددولمهم  جدددوهلهم فدددده ذلددد  سدددةاء،  لدددم يكدددال مدددال بددددصال 
المننسثصال للملم  ال عة  المحسةبصال علل ةهلهو مال يشك  فه ع النب  س من منهجب 

 لقنهم ب ينب  علمب.  ص   مق  ه، ف  ا النوع عال اةيب  قولةا اقةلب لمظصم
ةاةيت لة أو  مال بصال ةهل الملدم  الد عو  فده بموندب مدال يدنرلم فده ع الندب  يشدك  

                                                 

 ( 231-11/231( سص  ةع   النث ء )1)
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فدده نزاهنددب،  ي بدده ط اددب علددل ذلدد   يدد عة غصدد ه إلددل يثندده مةق ددب  القددةل اقةلددب، ب 
ش  ة  لم   ذل  سنرة  ي  ب النوع إلل شصع  ةعزال  سننم إ األقةال، أل  النوع 

 إمو  يمصنهم علل النمصصز بصال الحق   الثوطل. لصس لهم اةع  ب 
 الذي نشوه ه الصة  مال اسنطولن امج األق    األلسنن لننول مال ةع اض الملموء 
 يددنهمهم امددو هددم منددب بدد ءاء، سددص إي إلددل يحطددصم القدد    الملمصددن  سصن دد   النددوع 

ب فصضلةا عنهم إلل غص هم مال إعو  الض ل، ة  المنسمصال اولملم،  هم لصسةا مال ةهل
 يضدددلةا،  ي دددثح الملمدددوء  هدددم علدددل قصددد  الحصدددو  أددد نهم ةمدددةات ب ينن دددع املمهدددم  ب 
يسن وإ منهم، النةجصب  اإلاشدوإ  يمصصدز الهد ى مدال الضد ل، عندل ينحقدق فده الندوع 

الددذي ا اه الثخددواي عددال عثدد  اللددب بددال عمدد   بددال المددوت قددول سددممت  قددةل النثدده 
ض العلللم انتزاعللا ينتزعلله مللن العبللاد ولكللن إن الللله ال يقللب»يقددةل:  اسددةل اللددب 

يقللبض العلللم بقللبض العلمللاء حتللى إذا لللم يبلل  عالمللا اتخللذ النللاس رءوسللا جهللاال 
 (.1)«فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

 أم عولت الةقصمن فه الملمدوء  القدةل فدصهم ا صد  عدق، بدصال الندوع  بدصال قثدةل مدو 
  ى.جوء ا اب مال الحق  مو إعةا إلصب مال اله

 إعددة  الشددصخ شددصخ اإلسدد   محمدد  بددال عثددد  الةهددول، ةبدد ب مثددول علددل ذلدد  فقددد  
ره ت  هذه الد عة  فده  قدت افندنال ادب الندوع اد نةاع الشد ك  الثد ع فده ةنحدوء أثصد   
مال ب إ المسلمصال، فن  ى لهو اعمدب اللدب احدز   عدز ،  لدم ينح د  إائد   ةلد  هدذه 

جو بيهو إلل بل ا  ع ي    ةع لت آلواا طصثن ال عة  علل نج   الجزي   الم بصن  ننمو ي
 قومت ب  ا هو  فه إنقوذ النوع مال ةإاا  الش ك  الثد ع  لةلدوت الجوهلصدن،  عدوإت 
بهددم إلددل ممددصال الرنددول  السددنن، لرددال الددذي ي سددف لددب ة  طوئ ددن ممددال يننسددثة  إلددل 
 اء، الددد عة   يننسدددثة  للملدددم  ق دددةا مدددال الددد عة   ةهلهدددو مةقدددف الثددد اء   الطمدددال  المددد

                                                 
( ا اه الثخدددواي،  الل دددت لدددب،كنول الملدددم، ادددول أصدددف يقدددثج الملدددم، اقدددم الحددد يا، اقدددم الحددد يا 1)
(  مسلم، أنول الملم، اول افع الملم  قثضب،  رهةا الجهل  ال نال، فده آخد  الزمدو ، اقدم 100)

 (  2423الح يا )



 - 744 - 
 أهمية القدوة

 فةةةةي حيةةةةاة الةةةةدعوة والداعيةةةةة
 

 امن ت طمةنهم لننول الشصخ محم  بال عث  الةهول،  ةبد  ا اسدنصوءهم  أد اهنهم لهدذه 
الددد عة ،   جهدددةا إلصهدددو ةنةاعدددو مدددال الدددنهم،  اسدددنم ت هدددذه المةاقدددف المموإيدددن ينلقوهدددو 
الن مصذ مال شصةخهم  يشصمةنهو بصال النوع الذيال يثقة  بهم  بملمهم  يحسدثة  ةنهدم 

ف إ ا فدده يشدةيب عقصقدن هدذه الد عة   نرهواهدو ا ددةا  علدل شدهء فردو  لهدذه المةاقد
 مخول ن لمو هه علصب. 

ف ددده نجددد  مدددةطال الددد عة  يمددد إت ة جدددب الممواضدددن لددد عة  النةعصددد   ينةعدددت سدددثل 
المنوهضن لهو مال قثل امج الملموء الذيال عواضةا الشدصخ  نوصدثةه المد اء  صدن ةا 

ثد  اللددب المثصمدصال مةقددف الم دن وت فده يث يمددب  يضدلصلب  يمصصد ه،  ي ددف الد أنةا ع
الممواضدددصال للشددددصخ اقةلددددب:  اضدددح مددددال اسددددوئل الشدددصخ الشخ ددددصن ة  إعةيددددب لقصددددت 
ممواضن ش ي   مال قثل امج علموء نج ، فولمننثع لهو ي عت ة  ةكث  مال عش يال 

 (.1عولمو ة  طولن علم  ق ةا ض هو فه  قت مال األ قوت)
ة  مددال علمدوء نجدد  ا نهدو يمثلددت  يثدصال المثصمدصال ةبدد ب  جدةه الرصدد  النده لقصنهددو الد ع

 فصمو يله:
الرنوان ض هو:  المن مل فه هذه ال سوئل ي ى أثد   يلد  الرنوادن  ن  أدو  مدال  -1

 المنةقع ة  ةغلثهو لم يكال طةيل المحنةى.
 ابي ول اولملموء  ذ ي الن ةذ خواج نج   يح يضهم ض  الشصخ  إعةيب - 2
 (.2يصال ض  ال عة  بصال النوع)ي  ي  الرنن النه ةل هو علموء غص  نج  -3

 إعة  الشصخ  مةقف امج الملموء منهو مثول ينر ا مثلب أثص  يةضح مو ين ين 
علددل الةقصمددن فدده الملمددوء  الردد   فددصهم ا صدد  عددق مددال ةلدد  سددصئ علددل الدد عة ،  قدد  
يضل طوئ ُن مال النوع اسثن ايثوعهم لملموئهم الذيال لم يةفقةا لألخذ اولحق  ال عة  

 إلصب.

                                                 
عث  الةهدول ضدمال ةسدثةع الشدصخ، م أدز الثحدة  اجوممدن  ( ال سوئل الشخ صن للشصخ محم  بال1)

 (101 1/101ه ت)1603اإلمو   
( ال سوئل الشخ صن للشدصخ محمد  بدال عثد  الةهدول )ضدمال احدة  ةسدثةع الشدصخ محمد  بدال عثد  2)

 ( 1/111113الةهول)
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 خاتمة:ال
ةعم  اللب يمولل الذي احم ه ينم ال ولحوت،  ةس ل اللب يمولل ة  ةكة  ق   فقت 
إلضدوفن مددو فصددب ن ددع ،  قد  عو لددت فدده هددذا الثحددا بصدو  إ ا الملمددوء فدده األمددن  مددو 
لهددم مدددال األهمصدددن النددده بصننهدددو ةإلدددن الشددد ع المطهددد ، لدددم بصندددت األسدددولصن المثلدددل فددده 

  عوجن األمن إلصهم  ع   اسن نوئهم عنهم ، لم بصنت النمومل مع الملموء ،  ذل  لش 
مو ين ين علل الةقصمن فصهم  يشةيب سص يهم  ي ص  ةخطوئهم مدال م وسد  يحدةل إ   

 ابسن وإ  منهم.
لم ذأ ت ةمثلن لمو يدنهم ادب الملمدوء مدال يهدم  مدو يل دق بهدم مدال نقدوئ ،  بصندت 

 .  مال ي  ا منهم هذه النهمةنهو فه الحقصقن ب يم   أةنهو ة هومو يخصلنهو ةذهو
 التوصيات:

 ةمو ةهم النةصصوت النه ة صه بهو أل إاعصن إلل اللب، فننمثل فصمو يله:
فه مق من الةصويو  ة بهو اولمنوين مو  صل اب اللب األ لصال  اآلخ يال، فقول  -1

:}ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاز من قلبلكم وكيلاكم أن اتقلوا سثحونب  يمولل
 (  1)الله{

ولنقةى  صددصن اللددب لرددل خلقددب،  ة لددل النددوع بهددو الدد عو  إلددل اللددب  الددن فدد
األنثصدددوء السدددوئ    علدددل طددد يقهم، فددد  بددد  ة  يكدددة  لهدددم منهدددو عدددت  افددد ، 
فول اعصدددن إ  ايقدددل اللدددب عددد ت ة  يكدددة  عملدددب للدددب، ين دددف المخدددولف قثدددل 
المةافددددق  يقددددةل الحددددق الددددذي قومددددت علصددددب األإلددددن ال ددددحصحن، إ   محواددددن 

ة  عصف علل مخولف، عم  اقدةل اللدب يمدولل: يدو ةيهدو الدذيال آمندةا لمةافق، 
كةنةا قةامصال للب شه اء اولقسا  بيج منرم شن   قة  علل ةب يم لةا إعد لةا 

 .2هة ةق ل للنقةى 

                                                 
 (  131( سةا   النسوء )1)

 (1) الموئ   سةا  -( 2)
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 لة علل ةن سكم منثمو ب مثن عو، يحن فه اللب  يث ج فه اللدب  يدةاله 
 فه اللب  يموإي فه اللب .

النددد اجم  النمدد   عددال قدد ل علدددل سددص  األئمددن  الملمدددوء قدد اء  أنددن السددص     -2
 ابسددن وإ  مددال طدد يقنهم فدده النمومددل مددع ال ددنال الندده يم ضددةا لهددو ،  الددنهم 

 النه أوإهم بهو مخول ةهم.

 وختاما:
فدإنه ةعمد  اللددب الدذي بنممنددب يدنم ال ددولحوت، الدذي لددب الحمد  فدده األ لدل  اآلخدد   

  مسدد ل ة  ي  دد  لدده بلندده  يقصددل عث يدده  لددب الحكددم  نلصددب المدد ل،  ةسدد لب  هددة خصدد
  يثثت عجنه.

وصلى الله على نبينا محمد وآل وصحبه ومن سار على نه ه واقتفى أثره إلى 
 يوم الدين
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رز العالمين.        
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 الرابع والعشرين العدد

 ثبت المراجع:
 الر يم  الق آ   -1
 الش يا الح يا  -2
يدددل القددد آ ، محمددد  بدددال ج يددد  الطثددد ي، إاا الطثددد ي، المسدددمل جدددومع الثصدددو  فددده ي    ي سدددص   -3

 هد الجومع ألعكو  الق آ  1612الرنن الملمصن، الطثمن األ لل،  
الر يم ال عمال فه ي سص  أ   المنو ، الشصخ عث  الد عمال السدم ي، ال ئوسدن المومدن  يصسص   -6

 هد1610 اشوإإلإااات الثحة  الملمصن  اإلفنوء  ال عة   اإل
 ددةي، بهصدد  الشددو يش  شددمصن األانددو  ط، المكنددن اإلسدد مه الطثمددن السددنن، لإلمددو  الث شدد   -5

 هد1600األ لل،
فنو ى شصخ اإلس   ةعم  بال يصمصن، جمع  ي يصن، عث  ال عمال بال محم  بال قوسدم،  مجمةع -4

 ال ئوسن المومن لش،ة  الح مصال الش ي صال
إلمددو  ةعمدد  بددال فدده علددم الردد    المددذاهن اله امددن  مددنعلددل الجهمصددن  الزنوإقددن مددع مق  الدد إ -2

 ه  1602 2عنثل  يحقصق  يملصق عث  ال عمال عمص  ، إاا اللةاء للنش ، ط 
السنن النثةين فه نقج أد   الشدصمن الق ايدن، ةبدة  المثدوع يقده الد يال ةعمد  بدال عثد   منهوج -1

سددمةإ اإلسددد مصن،  الالحلددصم بددال يصمصددن، يحقصددق :محمددد  اشددوإ سددولم، جوممددن اإلمدددو  محمدد  بدد
 هد0416  للالطثمن األ

أذل الم ن ي   ةبدة القوسدم علده بدال الحسدصال بدال هثدن اللدب بدال عسدوك  ال مشدقه، إاا  يثصصال -1
 ده1311ال ر ، إمشق 

 المقص   الطحو ين ببال ةبه المز الحن ه ، المكنن اإلس مه  ش   -10
المكنددددن  لشددددو يش،شددددصخ اإلسدددد   ابددددال يصمصددددن، بهصدددد  ا عدددد  ،المدددد   عددددال األئمددددن األ افددددع -11

 هد1606لثونصن، اإلس مه، الطثمن ا
 ه  1606 2الملموء  لإلمو  ةبه اك  اآلج ي، إاا الثقوفن ط  ةخ ب -12
إاا السددموإ   منشددةا  بيددن ةهددل الملددم  اإلااإ  / لإلمددو  شددمس الدد يال ةبدده عثدد  اللددب  م نددو  -13

   ده64محم  بال ةبه اك  قصم الجةبين، إاا ابال ع و  ط  
الجةبين، عثد  الد عمال الةأصدل، إاا إعصدوء  عال ال المولمصال  اإلمو  ابال قصم الالمةقمص إع   -16

 هد1613الن ا  الم به، 
( إاا الرندن الملمصدن 1( ط )6/152فه ةصةل الش يمن ألبده إسدحوب الشدوطثه ) المةافقوت -15

 بص  ت   
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 وبالال عمال بدال شدهول الد يال الشدهص  اد عث الملة   الحكم اإلمو  بيال ال يال ةبه ال  ج  جومع -14
 هد1613( 3 نب اهصم اوجس، م سسن ال سولن  ط )اجن يحقصق، شمصن األانو  ط 

بصو  الملم  فضلب ، ةبة عم  يةسدف بدال عثد  الثد ، يحقصدق ةبده األشدثول الزهد ي إاا  جومع -12
 هد  1616ابال الجةبي الطثمن األ لل 

محم  نوصد  الد يال األلثدونه، إاا الج لدصال، ط   54-55 جةال عةل فقب الةاقع ت  س ال -11
   ده62

 هد 1612ةبة عث  اللب محم  بال م لح المق سه، م سسن ال سولن، الش عصن،  اآلإال -11
 هد1601ال يال ابال اجن الحنثله، إاا عموا،  يالبصال الن صحن  النمصص ، ب  ال  ب  -20
 ةهل السنن فه مموملن ةهل القثلن  عثمو  عث  الس   نة ، إاا اإليمو   قةاع  -21
حدق، إاا الدةااب، الطثمدن األ لدل، فه النمومل مع الملموء، عث  ال عمال بال مم  اللةي قةاع  -22

    هد1615
ةعددد   الندددث ء، شدددمس الددد يال محمددد  بدددال ةعمددد  بدددال عثمدددو  الدددذهثه، م سسدددن ال سدددولن،  سدددص  -23

  ده1601 األ لل،الطثمن 
فدده يمصصددز ال ددحوان ابددال عجدد  المسددق نه، محمدد  الثجددو ي، إاا الجصددل بصدد  ت،  اإلصددوان -26

 هد1612
إاا إعصددوء الندد ا  الم بدده، الطثمددن  لمسددق نه،االنهددذين،  الحددوفت ةعمدد  بددال عجدد   يهددذين -25

 هد 1613الثولثن، 
  1116 خص  ال يال الزاأله، إاا الملم للم يصال بص  ت، الطثمن السوامن، األع   -24
 النهوين، الحوفت إسموعصل بال أثص ، يحقصق، عله شص ي، إاا إعصوء الند ا  الم بده،  الث اين -22

 هد1601 الطثمن األ لل،
للشدددصخ محمددد  بدددال عثددد  الةهدددول ضدددمال ةسدددثةع الشدددصخ، م أدددز الثحدددة  الشخ دددصن  ال سدددوئل -21

 ه  1603اجوممن اإلمو   
صددوإا، بصدد  ت،  االمدد ل، ةبددة ال ضددل جمددول الدد يال محمدد  بددال مكدد   بددال منظددةا، إا لسددو  -21

 هد1300الطثمن األ لل،
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 فهرس الموضوعات
 

 

  :مق من

  الملموء مكونن: األ ل المثحا

  :منزلنهم  علة الملموء فضل علل ال الن الةجةه

  :األ ل الةجب
  :الثونه الةجب

  :الثولا الةجب
  :ال ااع الةجب

  :السوإع الةجب

  :الملموء مع النمومل فه المثلل الط يقن: الثونه المثحا

   الملموء الملم إلل وإالمث عوجن: الثولا المثحا

  :الملموء فه الةقصمن خط 

 منهم ابسن وإ  عال النوع ل   اولملموء ةل قت النه النهم ةب ب: ال ااع المثحا

  م ولح شخ صن ألغ اض  ذل  لهم ف النزل الحكو  ام اهنن الملموء ايهو  -1
  :إنصةين

  علصهم  اإلنروا   ع    الث ع ةهل  امةاب   الملموء  ايهو  -2

  :اولةاقع  اولجهل  الملموء  ايهو  -3

  اسنم ااهم  علل   الح ت  الملموء  ةع اض  عموين  ةهمصن: الخومس المثحا
  :الق    مةضع  فه

  :الخويمن

  :الم اجع لثت

  :المةضةعوت فه ع
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