
 

 العلماء هم الدعاة

 ناصر بن عبد الكريم العقل

م-العلماا هم اادمالاا ك يم ملدكاارمللاا لدعقم   اا مالع اا م

بكنمفكه ممفهعممالعلم هموسم تهد،مومفهاعممم-أث بهمهللام

الاااا كعيموالاااا ك ي،موماااا عماقتااااا  مالاااا كعيمباااا لعلدم

ومالزمده مله؛مول نمأ له ممح ض يمأل كا مبمجا  م

ال اا  ،مبحاارمال واباارمب ل  اا دمفاارمنماا  عمال   كاا م
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 ممالعلم هم دمال ك ي

o  ممتمهك

o المجااةل مالولااي مفاارمالدع  فاا قمالمدعل اا م

بعنااااعانم ااااضرمالمح ضاااا ي،موالداااارم اااارم
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 مممفهعممالعلم هموسم تهد م-أ

 مممفهعممال ك ي م-ب

 مموال كعي م-نـ

   ممإشك القممفد ض ،مونعابه

  عناااارم ااااضامأ ااااهمالممأوالً م اااا 

مم  كعمإليمهللامإالمك لد؟

 ث  كً  مقبم م   ل مإنمالعلما هملادم

مم  فععامقا  ملل كعي

o  ممالمجةل مال   ك

o   ممالمجةل مال  ل

o  ممالمجةل مال ابع

o المجااةل مالم مجاا  مماانم داا  بمالف اا مبااكنم

ممالع لدموبكنمال اكك 

o ممالمجةل مالج  س مللم مإ   ف

o ممالمجةل مالخك ي

o  ممس  ًس  ممنمالعس   مالدرملعله متنفع

 العلماء هم الدعاة 

م .م    مبنمكا مالك  دمالع  



 

 تمهيد 

إنمالحماا م ،م حماا رمو جاادعكنهمو جاادتف ر،مو دااعبم

إلكااه،مو عااعهللمباا  مماانمشاا وقمأ فجاان ،موماانمسااك  قم

أكم لن ،ممنم ه رمهللامفالممضا ملاه،مومانم ضال مفاالم

المإلهمإالمهللاموحا رمالمشا  لملاهمم   يمله،موأشه مأن

موأشه مأنممحم ًامكا رموقسعله.

فاا نمالحاا   مكاانمالاا ُّك يموكاانمالعلماا ه،مأ ااا مفاارم

ظ وفناا مالمع  اا يمأمااً امضاا وق ً ؛مخ  اا محكنماا م

ما دشاا ممفهااعممخاا  امكناا مالناا  ،مفاارم ااضامالع اا ،

مفهعممالدف  قمبكنمالع لدموال َّاكر،موبكنمالعلادممو ع 

موال كعي.

الف همفرمال  نموالف همفرمال كعي.موما م ادبمكانموبكنم

 ااضامالمفهااعممماانمظااعا  مخاكاا يمفاارمالاا    ن،موفاارم

الجلعك،موفرمالفكا ق،موفارمالمفا  كد،موفارمالدع ما م

موالمعاقف،موالعالهموالا اه.

ومنشااةمالمعضااع مفاارمهلل ناار مأ   اارمقأ ااُ مل كااً امماانم

الاااا ك ي،موالح لاااا قمالسااااالمك مالمع  اااا يمالداااارم



 

كعيمفارمالعا لدمالساالمر،مقا م شاةمكنا   متد  قمال 

 ضامالف  م،مو ضامالدف  اقمالماُدا  مباكنمالا اكرمإلايم

وبكنمالعا لد،مأومباكنمالمد ا يمم-ساح  هموتع لي-هللام

وبااكنمالعاا لدمم-أومالمحداا فمللاا كعي-للاا كعيمإلاايمهللام

والشكخ،مأومبكنمالعلما همو االبمالعلاد،موباكنمالا ُّك يم

و ظً املما ملهاضاماال ف ا ممموأتا  مالح ل قمال كع  ،

والملاا مماانمكعاقاارموخكماا مقاا متاار يمإلاايماالفداا ا م

المضمعم،مفالب ممنمالح   مكنم ضامالم مكليموناهم

النُّ اا مالمكلاايمونااهمالدشااهك ،موسااةتح  مفاارم ااضام

المعضااااع مكاااانمبعاااانمالمجاااا   ؛ملنمالمعضااااع م

رمو ع  ،مهللومش عن. ممدشع  

لأأ ف  أأت الفعرياأأاع المفعلقأأا بع أأ ا  المسأأةلا ا   

. «العلمأاء  هأم الأدةعاة»هذه المحاضرة،  الفأت هأت 

([1]) 

 ماه م العلماء  سماتهمف -أ 

ف لعلمااااا همالم  اااااع مبهاااااد مالعااااا لمعنمبشااااا  مهللا،م

والمدف هعنمفرمال  ن،موالعا ملعنمبعلمهادمكلايم ا عم

م،موساالفمالماا ،مملسو هيلع هللا ىلصوب ااك ي،مكلاايمساانَّ مقسااعلمهللام



 

مالااا اكعنمإلااايمهللامب لحكمااا مالدااارمو ااااهدمهللامإ   ااا  

ْكَم َمفَ َْ مأُوت اَرمَخْكاً امَل  كاً ا م ]الا ا ي م{َوَمْنم ُْرَقماْلح 

فعلاايم ااضامف لعلماا هممالعلاادموالف ااه.موالحكماا  م.[269

م دمالا ك يمب َا ا ،موالعلما هم ادموقثا مبهضامالدع  ف 

ال اكاا ه،موال اكاا هم اادمالاا ك ي،مفةناا قمماانم د اا قم

 م-وق ما  ضا مالنااعيموا دها مم–ال كعيمبع مال اك هم

م دمالعلم هموهلللل 

أوالً مل هدموقثادهد.موال اكا هملادم عقثاعام ق ما موالم

  ناا ًقا،مإ ماا موقثااعام ااضامالعلااد،موالاا كعيمإ ماا متكااعنم

مب لعلد،مفة  مالعلدم دمال ك ي.

 هم اادمُح اا مهللامفاارمأقضااهمكلاايمالملااق،مث  كًاا  مالعلماا

والُح  مالمت عممإليمكليملجا نم اككا مبف هاهموبعلماهم

وب  وتاااه،مفعلااايم اااضا،مف لعلمااا هم ااادمأنااا قمالنااا  م

مب ل كعي.

ث ل ًا  مالعلماا هم ادمأ اا مالحا موالع اا مفارمالماا ،مو اادم

لم مقا لميكا مواحا ممأولعمالم مالض نمت رم  كدهد،

َممي مااانمالجااالفمفااارمتفجاااك مقعلاااهمتعااا ل كعُاااعام َّ {أَ  

ْنُكْد م مم  ُسعَلمَوأُول رماْلَْم   كعُعامال َّ م.[59]النج ه مَوأَ  



 

(،موإهللاملا  عام[2] دمأولاعمالعلادموالف اهم)مق لمم     

م دمأولعامالم مفعال دهدملل كعيممنمب بمأولي.

قابعًاا  مالعلماا هم اادمالمرتمنااعنمكلاايمم اا ل مالماا م

العظمي؛مكليم  نه ،موكليم  ك   موأمنه مومانمبا بم

أولاااايمأنم كع ااااعام اااادمالمرتمنااااعنمكلاااايمالاااا كعيم

موشرو ه .

خ مًج  مالعلم هم دمأ ا مالشاعقعمالاض نمت ناعمإلاكهدم

المااا مفااارمنمكاااعمشااا ع ه موم ااا لحه ،موإهللاملااا  عام

فااارم  نهااا مم– جدشااا قونمفااارمنمكاااعمم ااا ل مالمااا م

 اااادمأ اااا مفماااانمباااا بمأولاااايمأنم كع ااااعامم–و  ك  اااا م

مالشعقعمفرمال كعيموقك  ته .

س  ًساا  مالعلماا هم اادمأ ماا مالاا  ن،موالم ماا مفاارمالاا  نم

لمااا مقااا لممفضااا مكظاااكد،موشااا فمومن،لااا مقفكعااا ،

ْنُهْدمأَ  مَّ ًم َْه ُوَنمب ةَْم   َ ملَمَّ مَ ااَُ واممتع لي  {َوَنعَْلنَ مم 

م.موالم ما مفار[24]الج  ي مَوَل  ُعامب آ َ ت نَ م ُعق نُعَن م

الاا    نمت دضاارمب لضاا وقيمالم ماا مفاارمالاا كعي،موماا م

مال  نمإالمب ل كعي،موم مال كعيمإالمب ل  ن.



 

لُ مباااا لعلدم ل ،موالااااض   ساااا بعً  مالعلماااا هم اااادمأ اااا مالااااض  

مإ ْنمملماا مقاا لمتعاا لي موالاا كعي، ْل   {فَ ْسااةَلُعامأَْ ااَ مالااض  

.مفعلاايم[7مال اكاا ه م،43]النحاا  مُلْناادُْدماَلمتَْعلَُمااعَن م

مام دمأ  مال كعيمإليمهللامتع لي. ض

ث منً  مالعلما همأفضا مالنا  ملما مقا لمتعا لي م{ َْ فَاع م

ْلااَدم ََقَناا ق  م ااْنُكْدمَوالَّااض  َنمأُوتُااعاماْلع  ُمالَّااض  َنمََمنُااعامم  َّ 

م،موأفض مالن  م عمال اكرمإليمهللا.[11]الم   ل  م

لماا ممت سااعً  مالعلماا هم اادمأزلاايمالناا  ،موأخشاا  دم ،

ر ماْلعُلََمااا ُه ممقاا لمتعااا لي  اَااا    اااْنمك  َمم  {إ  ََّمااا م َْمَشااايم َّ

.موإهللاملاا  عام اادملااضلل،مفهاادمالناا قمأنم[28]فاا    م

 كع عام دمال ك يمكليم ضرمال ف ق،مو دمالن قمأنم

ا مفرمال كعي. م كع عام دمال   يموالُ وَّ

اآلماا ونمباا لمع وف،مالناا  عنمك شااً ا مالعلماا هم اادم

مكنمالمنك مب لعلدموالحكم ،مإهللًامف لعلم هم دمال ك ي.

ح  يمكش  مالعلم هم دمشه اهمهللامالض نمأشاه  دمهللام

م–سااح  همم–كليمتعحكا ر،موقا نمشاه  تهدمبشاه  تهم

ف ا لمموبشه  يممال كده؛موفرم ضامتا،لكدهدموتعا  لهد،



 

ُمأَ َّاهُماَلممتع لي  مُ اَعمَواْلَماَل  َكا ُمَوأُولُاعم{َشه  َم َّ إ لَاهَمإ الَّ

ْلاااد  م ومااانملااا  عاملاااضللمفهااادمم[18]َلمكمااا ان ماْلع 

المرتمنااااعنمكلاااايمالاااا كعي،مو اااادمالولاااايمب ك  تهاااا م

موق   ته .

 اااضامكلااايموناااهمالعماااعم،مف لعلمااا هم ااادمأ ااا م اااضرم

الم اا ل.موالم لاا،ممأنمتدااعف ملاا م ااضرمالم اا لمفاارم

لكانهدمم–سااح  همم–مل مك لد،مف لكم لمالم كعنمإالم 

المشاالمأ هاادمالمدمكاا،ونمم–أيمالعلماا همم–فاارمال ملاا م

مبهضرمال ف قمال    ونمبه .

مباالنم كععمخلعمالقدممنمالعلم همال  وي 

و اضام فعًا مموالعلم همالم مكنمأنمتملعمالقدممانهد،

لااا كععمقااا م ااا ككه مبعااانمال هلااا مممااانم ندجااااعنم

كادملل كعاقموالح ل قمالمع   يمويكا  دمو ارمز

أومأنمالعلمااا هممأ اااهمالم عنااا مكلمااا همقااا وي،مبعضاااهد 

مف اع ون،مأومأ هادم دهماعنممالض نم مكنماالقد اهمبهد 

بما كنمتج طماكدا ق د،مأوم حاعم اضاممانمالا ك وعم

بااا م ااارممم لفااا مللعاقاااع،مم-الدااارمالمت اااعزمشااا ًك م

ساااااح  هم-ومم لفاااا مل اااا   مالن ااااع ،مفاااا نمهللام



 

بحفاظم   فا ممتكف مبحفظم ضامالا  ن،موتكفا م-وتع لي

و اضامم-منمالم متا يمظ   يممن عقي،مأم  ا مباك  نم

الم مكااانمأنم داااةتيمإالمبة ااا مالح ااا موال ااا ويمو ااادم

العلم ه،موال ف قمالدرمهللل ته متدعف مفرمل ممكا ن،م

لكاانمالم مكاانمأنمم-قااعيموضااعفً -ولاا موقاا مبحجاااهم

 ملاااعملااا مال،مااا نمولااا مالمكااا نمفااارمالقدممااانم

م ممالج ك .إليمقكم-لم مهللل ته-العلم هم

 ماه م الدعاةف -ب 

أم مب لنجا ملل ك ي مف  مك فنا مأنمالعلما هم ادمالا ك ي،م

مف   م  عل ملكنمتن،الًمللم الح قمواللف ظ،

مال ك يم د مال اكعنمإليمهللا،مكليمب ك ي.

و اعمالف اهمممملسو هيلع هللا ىلصوالا ك يم ارماتاا  م ا يمقساعلمهللام

المم-فكااهم ااضرمال ااف قممفاارمالاا  ن،موأولمماانمتدااعف 

أم مأنم  علمبةنمم،مملسو هيلع هللا ىلصشلمأ هدمالعلم ه،ملنمال سعلم

الاااا كعيمإلاااايمهللامكلاااايمب ااااك ي،موالمتااااةترممساااااكله 

{قُاْ ممق لمتعا لي مالا ك يمإالمب لعلدموالف همفرمال  ن،

م اااكَ ي مأَ َااا مَوَمااان  ر مَساااا كل رمأَْ ُكاااعمإ لَااايم َّ مَكلَااايمبَ   َ اااض 



 

،موالمشالمأنمأتاا  مال اكا هم[108] عسف ماتَّاَعَن ر م

مب لوليم دمالعلم ه.

  الدع ةف -جـ 

ك كا يموشا  ع موأخالقًا ،مم- رمالجعرملنش م  نمهللام

وبضلمالعسعمفرمهلللل،مو دح قم ا فمالا كعيمإلايمهللام

ب لعلدموالعما موال ا وي،موبا لم مبا لمع وفموالنهارم

 موالخاااال مكااانمالمنكااا ،موال اااالممواالساااد  م

موالد   ،مو ضرمالقل نمأل  مم متدعف مفرمالعلم ه.

  ج ابهاف إشكاالع مافرضا، 

ا مفارمبعانم و ن مالب ممنماالساد قاك،مقاا مأنمأف   

حكا مقا م اا  ممالن ا  مالمهما مفاارمالمجا   مالدارمتلاار،

مسرالمكن مبعنمالن   

 يع ت هذا أنه ال يدع  إل  هللا إال عالم؟ أ الًف هل 

مب لااعمال،مب مكليمل ممجلدمك فمشاك ً ممانمالا  ن،

أنم  كعمإلكهمبع مالدا  ،موفْ اهمالمجاةل مموتا  مبه 

الداارم اا كعمإلكهاا .موإ ماا مأق اا مأنمالااضيمتدعنااهمإلكااهم



 

الن ااع مالشاا كك ،موالااضيمكلكااهمكماا مالجاالفمأنم

المباا مأنم كااعنمقكاا  يمالاا كعي،موق   تهاا ،موتعنكههاا م

أنمالعلم همالبا مأنمموأق   ممنمالعلم هموفرمالعلم ه،

 د  قوامال كعاقمفارملا مأما مهلليمبا ل،موالمبا مأنم

  علهاادم اادمال اا  ي،مو اادمالم نااع،موالمااعنهكنمفاارم

والم كع اااعامم–سااااح  هموتعااا ليمم–الااا كعيمإلااايمهللام

م اا  ممجدشاا ق نمكناا مالح ناا ملماا م فعاا مل كاا مماانم

م.)أ ح بمال كعاق(

ف لعلم همالب مأنم كع عام دمالمد  ق نمللا كعي،موإنم

لاادم كاانمالماا ملااضلل،مفاا نمفاارمالماا مخلااالًمالباا مماانم

اسد قاله،موخاةمالب ممنمت احكحه،مبا مإنملادم كانم

الماااا ملااااضللمفاااا نمالاااا كعيمساااادنح فمالمقاااا قمهللام

موتع فمبه مال عاه.

م ير عأأأ ا اايأأأا ثانيًأأأاف ابمأأأا يقأأأالف إ  العلمأأأاء لأأأ 

 للدع ة

فةقعل م ضامالشك لمالم   ،مل هم ا تبمكانمق اعقم

فارمم–فرمالنظ يمللعلما همف لمن افم  ا مأنمالعلما هم

ق معامبما م جاعهدممانموانارمالدالكارمو شا مم–ال مل م



 

العلااادموالن ااا مللمااا موالاااعاليموالع مااا ،ملااا ممااانهدم

حجاارمماا م جااداكع،موحجاارمماا م اا عمماانمأساا لكرم

و  رمأنمالم دعقعممانهدمالشا  يمم دة عمبه مالعانر،

هلللاالمأنمال اا مفاارممب هااع  دمأومال ك  اا مل فجااهد؛

)أ هادم ُجاعيمإلاكهدملخاضمالعلادمكانهد،موالممأ  مالعلد 

أنمموال اا مفاارمأ اا مالعلااد م، جااععنمإلاايمالناا  (

 كعنملهدمسم مأس سهمالدعاضع،موأنم كعنملهدمحقم

ععامأنمالم  فملم مأنمال  مفرمالعلم ه مكليمالم ،

فاااع مقهوساااهدمقا ااا ق،موالم  فعاااعامشاااع قاق،موالم

 الاااعاماال دماا هاقمإلااكهد،مو حااعمهلللاالممماا م ااعمماانم

ملعازممبعنمال كعاقمالمع   ي.

ف لعلماا هم ُْ َ اا ون،مو  اارمأنم لداافمحااعلهدمك ماا م

مالن  ،مو لا مالعلدمبم   .

وقفعمال ا  قموالشع قاقملل كعاقممنمقا ممانملهادم

يمالجالف،مفمانمقفعاهملاك ممانم ا م-شةنمفرمالما م

مهللامب لعلدموالد ععمونرمكلايمالما مأنمت فاعمقا قر،

إنمإخضاا  مالعلاادملل ك  اا مأومللشااع قاقمأومموأق اا  

اال دم هاقملادم كانممانمخ ا لمالجالف،مبا م اعممانم



 

فها  هدممأم مأ  مالجن  مخ  لمأ  مال عاهموالف  ،

الجن موال م ك ،مو رملكج مشع ًقام  فاع،مإ ما م ارم

نكن،مو اا ا مهللامالمجااد كدموساان مسااك مساااك مالماارم

م.مملسو هيلع هللا ىلصالم سلكنم

 المسةلا الثانيا 

بكاا نمأنمال اا مفاارمالكداا بموالجاان موماا ماتفااقمكلكااهم

نمهاااعقمسااالفمالمااا ،مو اااعم ااا  هدمأنمالعلمااا هم ااادم

 ااادمالعلمااا ه،موأنمم–أ اااالًمم–الااا ك ي،موأنمالااا ك يم

كلادمولا ملا م  لارممفكما مأسالف  ميك  دمتااعملهاد،

مجاالدمكلكاااهمأنم اا كعمإلااايمهللامب اا قموساااعه،موكلااايم

ولااا مهلللااالمم–ب اااك يمفااارمالمااا مالاااضيم ااا كعمإلكاااهم

مشا و مب لداعكا مل ا مالعلاد،مل هادم ادمقا  يمالما ،م

مو دمنم كده .م–و دممنمأ  مالح موالع  مفكه م

 المسةلا الثالثا 

مشاا قمإلكهاا ،فاارمالحاا   مكاانم ااضرمالظاا   يمالداارمأ

)أيمكلما همالشا   مأ ا مالف ا مباكنمالعلما هممو ر 

وباكنمالا ك ي،مأومباكنمالعلادموالا كعيممالف همفرمالا  ن(



 

-،مو اضامالف ا م)أيم لرمالعلدمالشا كرموالا كعي(

ت ل،مفرمأهلل  نمل ك ممانمالمجالمكنمفارمم-معمالسف

 ااضامالع اا ملسااا بمل كاا ي،مسااةهللل مشااك ً ممنهاا مفكماا م

مبع .

فهااعممالماا  املاادم د لاا،مفاارمالهلل اا نمباا مإنم ااضامالم

ف ااط،مباا م اا قملااهمأثاا مفاارمالعاقااعمأيمفكماا متعكشااهم

ال كعاق،موم م عكشهمل كا ممانمالا ك يمفارمل كا ممانم

بال مالع لدمالسالمرمولما مأسالف ملا نمالدف  اقمباكنم

العلماا هموالاا ك يمماانمساام قمأ اا مالااا  ،محكاا مإ هاادم

 ا مأكنارمأ-اتمضوامقهوًس منها الً،موال اككا مكنا  دم

و عممانم مضاعمل اعا هد،مو لدا،ممم-ال عاهموالا  

به ،مو  علمبم عالتهدمو نش   مو ند  مله ،مولاعملادم

م ف هممنمال  نمشك ً .

و  اا م ااضامنلكًاا مفاارمالفاا  مالولااي ملاا لمعاق ،مفاا نم

 كااا تهدملكجاااعامالعلمااا هماللااا ب ،مالمفاااكهدموالممااانم

يكاا  د،مباا مبضاا كدهدمفاارمالف ااهموالعلاادمقلكلاا موكلاايم

 كاااا تهدممولااااضللمال افضاااا  م اااا  مساااالكم ،ميكاااا 

نهااا لهد،مبااا مأنهااا مالنااا  موأقلهااادمأحالًمااا ،مو كاااضام



 

المعد،ل ،موال  ق  ،موأ  مالكالمموس   مالفا  مكلايم

مكليمتف وقمبكنهد.م–ي لاً مم– ضرمالجم م

 دمالض نم ف لعنمبكنمم–أيمأ  ماالفد ا مم–فهرالهم

  ا مم–أ االًمم–ال كعيموباكنمالف اهمفارمالا  ن،مل هادم

فكهدمالف همفارمالا  ن،موأل ا مزكما  هدمو كا تهدمإ ما م

 مداا زونمباا لعالهملفاا قدهد،موباا لعالهمللم ااعالقمالداارم

 اادمكلكهاا ،موالم ف هااعنمماانمالاا  نمإالمال لكاا ،موماانهدم

ممنمالم ف همشك ً .

وأيلرم ك يم ضرمالف  موالاض نم شا و  مفارمالقا لكدم

ل مأومالاض نملهادمالسالمك مق  ًم ممنمالععاممومنمال ه

أ ااااااا افموأيااااااا ادمشم اااااااك مأومشاااااااععبك ،مأوم

مك اك ق،مو جكا مكلكهدمال ه مالمهلل.

 المسةلا الرابعا 

ساام مظاا   ي،مباا أقمم-مااعمالسااف-أنم ااضرمالم اال م

تظه مفرمل ك ممنمال كعاقمالمع  ا ي،مول كا ممانم

و اارمفاارمخاا ق م ااضرمالاااال مم-الح لاا قمالسااالمك م

ملكنمالم جعن مإالمأنم دكلدمكنه ملسا ب م  ،أل



 

أوله  مأ ن مالمب مأنم حم م ماعممنمكاعمالمجالمكنمفارم

لااا مب ااا  مالقدمو اااضاموانااارمشااا ًك مكلااايملااا م

 اكك ،مفعليمل مك لدمأنم حما م ادمالمجالمكنمالمفارم

إقلكدمواح ،مب مفرمنمكاعمب ا  مالقد،موالمجالمعنم

 ااا مال ااا مفاااكهدمأ هااادمأمااا مواحااا ي،موم دضااايمالن

والشااف  مكلااكهدمبكاا نمماا مفااكهدمماانمخكاا موتشاا كعهدم

كلكااه،موبكاا نمماا مفااكهدمماانمأخااا ه،موالدناكااهمكلااكهد،م

مو  حهدمب لع ولمكنه .

ومنم ضامالمنالقمسةتعقفمكنا مهلللا مبعانمظاعا  م

المااااةمفااارم اااضامالمعضاااع ،مفااارمبعااانمالح لااا قم

مالسالمك مخ ق م ضرمالاال .

بااكنممأيمالف اا -وث  كهاا  مأنمبعاانم ااضرمالظااعا  م

بااا أقمتظهااا مكنااا م عا ااافممااانمم-العلمااا هموالااا ك ي

الشا بمكن   ،موبعنمالمفكا  ن،موبعانمالم  فاكن،م

لجااارمأومآلخاا ،مفماانم ناا ملاا نمالباا مماانمالكااالممكاانم

أوضاا  مالاا كعاقمالمع  اا ي،مبم ملهاا ،مفاارمنمكااعم

الع لدمالساالمر،مولاك مفارمبلا مواحا ،مل ها م جادم م

مبعضه ممنمبعن.



 

وم اضرمالجام مالدارموقاعمفكها مأكع مإليم ضرمالم ل مأ

)أنممو اار مل كاا مماانمالاا ك يموالاا كعاقمالمع  اا ي،

،مالاا ك يمكناا  دميكاا مالعلماا هموال اككاا ميكاا مالعاا لد(

ماعمم–و ضامالمفهعممب أم نمعمفرمأهلل  نمبعانمالنا  م

وق متة ل م ضرمالمف  كدمحدايمفارمأكما لمم–السفم

الاااا ك ي،موفااااارمح لااااا تهد،موفااااارمماااااعاقفهد،موفااااارم

م)الشاااكخ(قوام ف ااالعنمباااكنمالعااا لدممنااا   هد،مف ااا 

موبكنمال اكك ،موأ عمهللللمالف  مإليمكعاقرموخكم .

ف ل اكك مكن  د م عممنم نشطمفرمالا كعيموالح لا ،م

لدح كااااقمماااا ا مأ ااااح به ،مأوملدح كااااقمأ اااا افه ،مأوم

 عالكهاا مو  فااعمشااع ق  ،مو  مااعمالناا  محعلااهمكلاايم

 ضامالشع ق.م ضام عمال اكك مكن مل كا ممانمالا كعاقم

لمع  اا ي،مب اا فمالنظاا مكاانمكلمااهموف هااه،مباا ما

الت لااارمأ اااهم كاااعنممااانمقلكلااارمالف اااهموقلكلااارمالعلااادم

م–ال   ااا مم–الشااا كر،موالمشااا  خمبمفهاااعمم ااارالهم

لكجااعام كاا ي،موالم  االحعنملنم جااهمعامفاارمالاا كعيم

أنم  خلعامفرمإ  ق  مأوم ا قه ،مل هادمفاكهدموفاكهد م

موبجارم ضامالف  مظه قمأمعق،مسنشك مإلايمشاره

ممنه .



 

م

المسأأةلا المامسأأاف مأأن نفأأا ب الالأأل بأأين العأأالم  

  بين الداعيا

وباكنمم)العا لد(بجارمف  مبعنمالا ك يمباكنمالشاكخم

ال اككاا ،مظهاا قمأمااعقمساالاك م  ا اا منلكاا مفاارمل كاا م

ممنم ضرمالمعق ممنمال كعاقمالسالمك ،

 ف هاعنممانمأوالً ماتم هلل دمقؤوسا منها الً،مأيلااهدمالم

ال  نمإالمم م حلاعملهاد،موي  ا مما م ملالمبعضاهدممانم

العلااد،مإ ماا م ااعمم اا  مأفكاا قموث  فاا قمأشااد ق،مزا م

ل ك ممنهدمم ا  مالععا افموالح لا ،محدايملا  مأنم

 كعنمم اال مال اككا مكنا  دممانملاك مبعا لد،موأنم

م–فاالنم اككا مموأحك  ًا م  علاعن مالع لدملاك مب اككا ،

شاكخممانمالمشا  خ؛مأيملاك مموفاالنم–أيملك مبع لدم

مانمممملسو هيلع هللا ىلصب اكك  مو اضاموقاع مفكما محاضقممناهمال ساعلم

،م فدااعنمبتكاا مكلااد،مفكَضاالعام)قؤوساا منهاا الً(اتماا هللم

و ُضاالُّعامفكماا مقوارمكااا مهللامباانمكماا ومباانمالعاا  م

إنمهللامالم  اانم»ق ل مممملسو هيلع هللا ىلصقضرمهللامكنهم مأنمالنارم

دمالعلدما د،اًك م ند،كاهممانمالعاا  ،مولكانم  اانمالعلا



 

ب ااانمالعلماا همحداايمإهللاملاادم اااقمك لًماا ماتمااضمالناا  م

قؤوًسااا منهااا الًمفجااا لعامفاااةفدعامبتكااا مكلاااد،مفضااالعام

م(.[3])«وأضلعا

ث  كًاا  مقلاا مونااع مالعلماا هموالمشاا  خ،موالمدف هااكنمفاارم

الاا  ن،مالمدضاالعكنمفاارمالعلااعممالشاا كك مبكاانهد،مفاارم

ونااع مأ اا مالعلاادممأل اا مالاا كعاقمالمع  اا يممااعمأن

المدف هكنمفرمال  نمش  ممنمش و مالا كعيمإلايمهللام

خ  اا مفاارمالاا كعاقمالكااا ع،مم–ساااح  هموتعاا ليمم–

الدرم نضعيمتح ملعا ه منم ك قموف  مممنمالن  ،م

فهضرمالم ناترمأنم ف  مفكه مالع لد،مأومأنم كاعنمالعا لدم

مفكه ممتمعًقا،مأومالم د  قمال كعي.

فرمفهدمقا قمالعلما هموالمشا  خ،ممث ل ً  مق عقمالنظ ي

وبمناا،لدهدمكناا مل كاا مماانمأتااا  م ااضرمالاا كعاق.مفماانم

 نااا مونااا ممااانمبعضاااهدماتهااا ممللعلمااا همب ل  اااعقمأوم

الد  اااك مأومقلااا مالااااعكر،مأومأيم اااع ممااانمأ ااااعا م

الدن ااكلملدا  اا مكاا مم اال مالاا ك يمب لعلماا ه.مباا مإنم

بعنمال ك يم  فعم فجهمو كعتهمكليمحج بمالكاالمم

وإنملا نملشافهمم–العلم ه،مو اضامالما ممفرمأك اد



 

لكاانمالمباا مماانمهلللاا ر،موالمباا مماانمالجااعرمم–مرلًماا م

ملعالنه.

قابعًااااا  متاااااعق طمبعااااانمشاااااا بمالمااااا مب ال دمااااا هم

للشااع قاقموال كااا  اقمال كع ااا ،مولااك مل ااا مالعلااادم

والعلمااا ه،مبااا مأ اااا ماال دمااا همللشاااع قموال م كااا م

مال كع ااا مأل ااا ممناااهمللجااان موال م كااا موأ ااا مالعلاااد

م(.[4])

خ مًج  مف  مالشا بمكانممشا  مهدموكانمكلما  هد،م

ومااانمثااادمح ااااهدمكااانمالنظااا يمالشااا كك مالشااامعلك م

وي   تهااااا مم-سااااااح  هموتعااااا ليمم–للااااا كعيمإلااااايمهللام

ومن   ه ،موح ااهدمكانماال دا اهمبها يمأ ما مالجان م

ق  ًم موح   ً .مب مإنمبعانمال م كا قمت بارمشاا به م

لاايمنعا اارمماانممناا  بمالجاالفمتماا ممأ اا افه ،مأومك

تم ممال م ك موشع قاته ،موتتفا مال عا ارمالخا عم

والجاان موالعلاادموسااك مأ اا مالعلااد،مو ااضرمماانمأساا لكرم

أ اا مال ااعاهموأ اا مالااا  ،م ةخااضونمماانمال ماا مماا م

 حلعملهادممانمقاعلمأومفعا ،مو د لاعنمالاا قر،مو اضام

مخل مفرمالنظ يموخل مفرمالمنهب.



 

 م اادبمكاانمالف اا مبااكنمالاا ك يموالعلماا همل اا يمس  ًساا 

الشاااااع قاقموال اااااعاهمواال دمااااا هاقمواالفد اقااااا قم

والع اك قملل م كا قمأومللشام  مماعمالعلادمباةنم

الماا مالم  معهاا مكلاايمالجاان موالمكاا مإالمكلم ؤ اا ،م

ومهمااا مب لتااا مالفااا  ،مأوممهمااا مب لتااا مال م كااا قم

عموال ك يمفرمأيممك نموفرمأيمزم نمللجعرمإليمنم

المجاااالمكنم ونماالسد شاااا  مبة اااا مالعلااااد،مو ونمأنم

  علاااعامالعلمااا همقااا  يموماااعنهكنموم شااا  نموأ مااا م

لل كعاق،مف نمالشم ملنم  دمع،م عدملنم  دمعمشم م

الماااا مإالمب اللدفاااا قمحااااعلمكلم  هاااا ،ممهماااا مبلتاااا م

الاا كعاقمماانمالجااعرمإلاايموساا   مال مااعموأساا لكاه،م

تدنا ف مو ضامالمل مسارمق كجرمفرملاعنمال م كا قم

والمتدفاااا  د،موتفداااا  موتفاااا    مأل اااا ممماااا مت دمااااعم

موت مع...موواقعه مش   مكليمهلللل.

س بعً  م دبمكنمالع،لمبكنمالعلما هموبعانمالا كعاقم

أقااعلمالاااعنمحداايمالم ظلاادمالااض نم اادمم–المع  اا يم

إنم شاةقملااعنمالا كعاقممنا  بمم–كليماالسد  م م

وأفكاا قمولداارمومرلفاا قممع،ولاا مكاانمالجاانن،موكاانم

لااعممالشاا كك مبشاامعلكده ،مباا موحداايمبدف ااكالته .مالع



 

و اا ققملاا م   فاا متةخااضمماانمالعلااعممالشاا كك مماا م

 ن ساااارمأوضاااا كه ،مو ااااضامأساااالعبمماااانمالساااا لكرم

الم   ااا مالدااارمتمااا لفممااانهبمالجااالف،موحدااايم شاااةم

لل كعيمفرمالع لدمالسالمرمكلدم شاهمكلدمالكالممل عم

ال م كااا قمفااارماقتا  اااهمبااا ل عاهموالشااام  ،مالم

مقتا  همب لجن موب ل م .ب 

وق مب زقمفرماآلو  مالخك يم دك  ملهضامالف  مبكنم

الاا ك يموالعلماا هم كااعاقملااا ع،مقعامهاا موقل  ، اا م

قؤس هملكجعامبعلما ه،موتعدما مكلايمأفكا قموح لا قم

مح ثااا متمااا لفم ااا يمالساااالم،موكلااايمكعا ااافمالم

متضااه مال عاك مالش كك موالمالم  ل مالمعدا ي.

 اادبمكاانم ااضامالد  ااك مفاارم لاارمالعلاادمث منًاا  ملماا م

الشاااا كرمكلاااايمأ ااااعلهموكلاااايممن   ااااهمالجاااالكم م

ال حكح ،مب مو دبممنمهللللمكن مأ اح بمالا كعاقم

الدرمتف  مبكنمالعلم هموال ك يمالحكلعل مبكنمأتا كها م

وبكنمتح اك مالعلادممانمالمشا  خ؛مبا مل كاً امما متا  م

إشااك القمماانمبعاانمالشااا بمفاارمشااديمبااال مالعاا لدم

ر،م  ت  ممنم  فمبعانمالا ك يملتاا كهدمالسالم



 

كنمالعلم همبضقا عمشدي،محديمأنمبعضهدمقا م ع قارم

الشاا بمالااضيم ندماارمإلكااهملماا هللامنلاا م الاارمالعلاادم

مالش كرمكليمالشكخمفالن  

و دك اا ملااضللمح اا مالملاا مفاارمالمفهااعم،مف اا مفهاادم

بجاااارمالع،لااا مبكااانهدمم– ااا ا دمهللامم–بعااانمالااا ك يم

خمخ اعممأومأكا اهمللا كعي،موبكنمالمش  خمأنمالمش  

أومأنمل  هدمم م ض مب لمندجرملل كعي،مأومم م شعشم

أفك قرمكلكها .موساارمهلللالمأنمفارم كاعاتهدمأم اًضا م

وم اا  رمالم  ضاا   مالعلماا هموقاا م ند اا و ه ،موماانم

 نا متعللااعامب اا فمشااا بهدمكاانمالعلماا هموأ اا مالعلاادم

موالف همفرمال  ن.

عاقم ااضاموفاارماآلو اا مالخكاا يملماا مقأعمبعضااهدمكاا

الاانهبم اا قوام عنهااعنمشااا بهدمإلاايمالمشاا  خملخااضم

العلاادمكاانهدمف ااطم ونمماا م دعلااقمب لمناا  بموال ضاا   م

ال كع اا موالد بع اا مو حع اا ،مو ااضامماانممجاا للمأ اا م

ال ااعاه،مو ااعممجااللمخاكاا م  اارمأالم جاادم مكلكااهم

مانم نشاا مالحااقموال ااالم،مولااضللموناارممن  ااح م

مأول لمال ك يموبك نمالحقملهد.



 

  مفارمبعانمالا كعاقمالدارمتجاللم اضامالمجاللمت سعًم

ظهاا قمف اا ممماانمال م كاا قموالاا ك يموالشااا بمفاارم

الاااال مالسااالمك مويك  اا مكاا    ملااك مب ل لكاا ،مت اا م

قاا  تهدمكلاايمقلاا مفااارمالف ااهموضااعفمفاارمالعلاااد،مأوم

تدلماااضوامكلااايمالقااا مكلًمااا مواتماااضوامشاااكعخهدممااانم

ممنمهللللمحك مق ل ممملسو هيلع هللا ىلصال  ي ،موق محضقمالنارم

نمماااانمأشاااا ا مالجاااا ك  مأنم ُلاااادم مالعلاااادمكناااا مإ»

 شااااااام مم-وهللامأكلاااااااد-(،مو اااااااضام[5])«ال ااااااا ي 

ال  ي مفرمالعلدموال  قموالجن.مول مهلللالمح  ا م

فرم رالهمومنهدم   ف م دمضونمشكعخهدملداهد،موم م

  شحع هممنملدرمفك   مأومث  فك ،موأيلرمم متعدم م

كلاايمالكداارمالفك  اا موال   فكاا مأل اا م ااضرمال م كاا قم

منمالكدرمالش كك ،مب مفكهدممنم دنك ملكدرمالجالفم

مال  ل .

نهاا لهد،مم–مااعمالساافمم–وماانهدمماانمنعلااعامقاا  تهدم

وأحك مهدمأ عاه د،ممم مأ عمإليمالملطموإليمالمااطم

واالضااا ابمكناا مبعاانم اارالهمفاارمالع   اا موفاارم

خا  ن،مالحك م،موفرمالمعاقف،موفرمالدع ما مماعماآل



 

وفاااارمالنظاااا يمإلاااايمقضاااا   مالماااا مالكااااا ع،موفاااارم

الد ا ف قمالا  شاا مالداارمتحا  مماانمبعضااهد،موفاارم

  وقمالحكا ممالمدع لا ،مو حاعمهلللالممانمالمظا   م

الدرم  ا  مفرمف  ممنمالشا ب،موإنمل   موالحم م م

قلكلاا ،ملكاانمال لكاا مفاارمم اا م ااضرمالمااعقمالم ناتااارم

إهللامل اا مقاا مماالسااده   مبااه،مباا م ناتاارمكالنااهمل ااه

م  عر،مب مق م جدحك مكالنه.

 المسةلا السادسا كلما إنلاف 

موسةتكلدمفكه مكنم عككنممنمال ك ي 

النااااع مالول مي لاااارمالشااااا بمماااانم ااااالبمالعلاااادم

)أكنرمالمملك مالع بكا مالش كرمكن   مفرم ضرمالاال م

أقعمكلااكهدمكالماا قمال شاا ،م،مأشااه مأ اارمالجااعع   (

وااللدفااا قمحاااعلمالعلمااا ه،مواالسد شااا  مبة ااا مالعلااادم

و اضرمظا   يمسا قي،مو ارمال ا ،مم–والدل رمكنهدم

و ناتااارمأنم شااا عمالشاااا بمكلكهااا ،موسااا   م اااالبم

لماا مأ اارمأقعمماانمالمظاا   مالجاا قيمللشااا بممالعلااد،

والحا  مماساد  م مالع كا ي،مواساد  م مالجالعك،م ن  

الشااااا كرمبمن   اااااهموأسااااا لكاهممكلااااايمتل ااااارمالعلاااااد



 

لدااارمالجااالفممال اااحكح ممااانمم ااا  قرمال ااالك  

و ادم-المجدم يممنمالكد بموالجن ،موتل كهمكليمأ لاهم

أ ماا مالاا  ن،موالمشاا  خمالااض نم اادمال اا وي،مم-العلماا ه

و ضرمظ   يمتاش مب لمك ،مو رم دك  م اكعك ملخاضم

العلدمالش كرمكانمأ لاه،ملكانمماعمهلللالم نا كمبعانم

رمأش قمإلكه موالدرم رمأحك   مق متكاعنمالظعا  مالد

منمالند  بمالدرمت حرمم  م ضامالقا لمالكاك مكلايم

المكااا موالحمااا م ؛مفااا نميااا  مهللامظهااا ،موق ااا م

ال ماا نم ااا ،موإقااا لمالشااا بممن اااعمالنظكاا محداايم

م ك  م كعنمألا ممنمأنم دحكدمبهمب لقش  موالدعنكه.

لاا مأماا مو ااضامالقااا لمكلاايمالمكاا موال ااحعيمالما ق

  رمأنم ف ممبه،موأنم جداش مبهمفرمال مل ،مو ارم

كالم مخكا ،مو مفارمهلللالمحكما م علمها ،موالم مكانم

أنم كاااعنم اااضامالقاااا لمكلااايمالمكااا مم ااا  مظااا   يم

لماا مم–اندم ككاا ،مأومم اا  مق مفعاا ملوضاا  مسااك  م

الم مألا ممنمهلللل،مالم م عممنمما ا مهللا،مم–   لم

تدملاف،مف ا مبلارمالجاك ممومنمسننهمالدرمالمتداا لموال

ال،ب ،موق م تيمال،ب ،موالمب مأنم ض رمال،ب منف ه،م

والم مكااانمهلل  باااهمإالمب هاااع مبشااا ،موالاشااا مالاااض نم



 

  ااافكهدمهللامالباا مأنم كع ااعامكلاايمكلاادموف ااهمفاارم

الاا  ن،موأظاانمأنمهللام كااةم ااضامال كاا مالاكاارملك ااعمم

باا وقمكظااكدم  لماا متملاافمكنااهمالمجاالمعنمفاارم ااضام

 يمالسالممو   يمالحق،مو اضامقا قمالع  ممنم  

هللاموأم ر،مو عمسن مهللا،موالمقا ملجن مهللا،ملكانمماعم

مهللللمق م ةترممعمالمك مبعانمالشا موبعانمالشاضوهلل؛

الدشاااا  مفاااارمالاااا  ن،مأومال ااااعاهمو ،كاااا قممم اااا  

،ملكاانمالمباا مماانممملسو هيلع هللا ىلصاالفداا ا ،مم اا اقً ملمااا مالنااارم

مكال م ضرمالظعا  ،موالدارمتنشاةمبشاك م اكعارمباكن

مثن   ماالت  رمالع قممإليمالمك .

وقا مأنمأخ  مإليممجةل مأخ ع،مأحرمأنمأ اعرمكانم

أم مَخ ،مو عمأ همبحم مهللام عنا مفارم اضامالالا ممانم

المش  خمالض نم ادمكلايمالجان مواالساد  م ،ممانمفاكهدم

المكاا موالكف  اا ،ملماا م عناا مماانم ااالبمالعلاادمالااض نم

لااضيمبااهم  معااعنمبااكنمالعلاادموال اا ويمالعاا  مالااعاف ما

مسدجد ش موتجدنك مال كعاقمإنمش همهللا.

مالنع مال   ر 



 

و عمال كعاقمفرمالع لدمالساالمرماآلخا موخ قناه،م

الب ممنمللم مإ  ا فمفارمح ها ،مل ارمحاكنمتكلما م

كنمبعنمالظعا  مالمم لف مللجان مفكها مولا  ه ملا نم

لالمرمفكاهمشارهممانمالعماعم،مولا نممانمالولايمأنم

لاااا مال عا اااارمال   بكاااا مأ  اااافه مبااااةنمأقااااعلمأومأهلل

والمكاا يمفاارمالاا كعاقمفاارمساا   مالعاا لدمالسااالمر،م

لكااانمكاااضقيمأنمالمعضاااع ممدعلاااقمبمجاااةل ممعكنااا ،م

و اارمالف اا مبااكنمالعلماا هموالاا ك ي،مفكاا نمالباا مماانم

مإشع قلدمبهضرمالجم قمأومالظعا  مالم    مابد اًه.

أماا مالاا كعاقمالمع  اا يمفاارمشااديمالعاا لدمالسااالمرم

لداارمتحماا ملااعاهمالاا كعي،مف  ااهمقاا مويكاا مالسااالمرما

 عناا مفكهاا مماانم ااعمكلاايمالجاان مأفاا ا ًامونم كاا ق؛م

لة  ااا قمالجااان موأ ااا مالحااا   موأل ااا مال م كااا قم

الجااالفك مويك  ااا ،مإنمفكهااا مخكاااً امل كاااً امبااا يدممااا م

 عد  ه ممنم عاقلمومنمخل ؛موإهللامق ق   ا مباةحعالم

المجلمكن،مف  ها مأ ال ممانمأحاعالمك ما مالمجالمكن،م

و ك ته موشا به مالمشالمأ هادمأحجانعامحاكنمموقن له 

قااا معامبعانااارمق ااا مفكاااهميكااا  د،مو كفاااكهدمأ هااادم

وقفعااعامم-ساااح  هموتعاا لي-احدجاااعامالاا كعيمإلاايمهللام



 

قا  ته موتحملاعامالمشا  موالعا اهممانمأنا مالساالم،م

وا د  واملإلسالممفرمقض   رمالم قنكا موال اخلكا ،م

مل ممنهدمب  قمنه رموبةسلعبه.

لهدمالبا مأنم اضل مو شاك ،موح هادمكلكنا ممو ضامفض 

الن اااا موالقشاااا  موالدجاااا   موالعااااعنمكلاااايمالااااا م

موالد ععموال ك هملهدمب لتكر.

ثاادمإنمالاا كعاقمالمع  اا يملكجاا مللهاا موقعاا مفكماا م

هلللاا ق،موإ ماا مالاااعنممنهاا ،موإالمففكهاا مماانم ااعمفاارم

ال ملاا مكلاايمالجاان مواالسااد  م مفاارمالجاالعكموالعماا م

ل يممانمالعلما ه،موفكها مالساعي،موالنهب،موفكه ممنم د

وفكه مال  وي،ملكنه ملكج م رمالك ك ؛مب مالل ا ممانم

أ اااح بمالشاااع قاقموالااا كعاقمالكاااا عم ااادممااانم

هلللاا قممماانمتك اا مفااكهدمالخااا ه،موماا م اادمفكااهمماانم

 جدعنرمموث  كً  مأخا هم جدعنرمالدحض  ممنه مأوالً،

الن  ملهدموالقشا  موالاكا ن،موأحجااهدمإنمشا همهللام

منم    مالحقمو جعيمإلكاه؛مل هادملما مأحجااهدمإنمم

شاا همهللامماا مقفعااعاملااعاهمالاا كعيمإالمحجااا م ،موإالم



 

بح ً مكنمالحق،مومنم ن مأتعشدمفاكهدموأ اددملاضللمأنم

م كع عاممنمقوا مالحقموأنم  العامالن كح .

 المسةلا ا خيرة 

الش قيمإليمالح ،موإنمل نمالح مفارم ظا يمالم رم

 مكاانمأنم ااا مبااهمم لاار،مفة اا موهللامأحااع مإلاايمالن اا م

ولااعمبم اا  مقأيم-والن اا ،ملكاانمالباا مماانمالسااه مم

ثاادمإنمالحاا م ناتاارمأنمتداناا رمنم كاا مم-ق باا مللن اا ش

المجلمكنمالمدم ل مفرمكلم  ه مو البمالعلدمفكها ،مأوم

مد  عمللح .   ف ممنهدمتنعبمكنمس    دموت

وأقعمأنمتُ فعمم  م ضرمالمشاكالقمالمدعل ا مب لا ك يم

والاااا كعاقمبعاااا دموافمومف اااا مل اااا مالعلااااد،م

و ع ضااااه مكلاااايمالعلماااا همبااااةف ا  دمومرسجاااا تهدم

وبهك اا تهدمفاارملاا مبلاا مبحجاااه،موالمماا  عمأنمنمكااعم

أحعالمالع لدمالسالمرمتع دمكليمكلم همبل ممعكنم

وأنممانه هدم اعمأومأل  مإهللامقؤيمأ هادم ادمالم ا ،م

م–وقا م ا ممالمعضاع مم–السلد؛ملكنممعمهللللمالب م

أنم جهدمنمكعً مفرمبك نمبعنمونعرمالمل ،مو  د مم

وكلكاهمفا  رمأقعمم-وإنمل   مق بل مللن ا شم–الحلعلم



 

أنممااانمالحااا ملم ااا م اااضرمالظااا   ي،مو ااارمالف ااا م

أومباكنمالعلادمموال فعيمالمفدعلا مباكنمالعلما هموالا ك ي،

موال كعيمم م لر 

 اااادلملمالحاااا مإنماااا الً مب اللدفاااا فمحااااعلمالعلماااا هم

وال  وقمكنمقعلهدموتعنكههد،موالدف همفارم  انمهللام

تعاا لي،مومن  ااح مواليمالمااعق،مو اا ممالشااع قاقم

أمااا متف اااكالًمموك ااا مالاااعالهمكلااايمالجااان موال م كااا .

مفةشك مإليماالقد اح قمالد لك  

أوالً مضااا وقيما دمااا ممالعلمااا همو لاااا مالعلااادمبهاااضام

،م قاسااا مومع ل ااا ،موأنمتدفااا نم   فااا ممااانمالمااا 

المش  خممنمأ  مالعلدمالش كرموأ  مالف همفرمالا  نم

وتعكفمكليمالحلعلمللن ا مبها ملهارالهمالاض نمملهضا،

تاةلكفمالكدارموال سا   مالدارمموقععامفكه مومانمهلللال 

تع لبم ضرمال ض   ،موالسه ممب لم  القمويك  ا مفارم

موس   مالكالممالمش وك مويك مهلللل.

ث  كًااا  مأقعمأ اااهمالمبااا مأنمتند ااا م   فااا ممااانمالعلمااا هم

و ااااالبمالعلاااادمالماااار لكنمفاااارمالاااااال مالسااااالمك ،م

لك شاا وامالناا  ،مو  شاا وامالاا ك يموإنملاا نم ااضام ااعم



 

خاااالفمال ااا ،مف ل ااا مأنمالعلمااا هم ُجاااعيمإلاااكهدم

و ُجاا ف مإلااكهدمماانمأناا مأنم رخااضمالعلاادمكاانهد،موالم

ما  عمفارم اضرمم جععام دمإلايمالنا  ملكانمأقعمأ اهمال

الظ وفمالع كا ،موفرم ضامالع ا موالعضاعمالاضيم

أنمتج ف م   ف ممنمالعلم هموتند  مإليمشاديمم- عكشه

أقاااا لكدمالمجاااالمكن،مباااا موحداااايمإلاااايمالالاااا انميكاااا م

السالمك مالدرم عن مبه ممجلمعن،مو عن مبها م كاعيم

مإليمهللا.

المبااا مأنمتدحمااا م   فااا ممااانمالعلمااا همأكاااا همالجاااف م

أول لمب موقبم مالق م مبكنهد،ملدعلكمهدمموالض  بمإلي

أ علم  نهد،مولقش   دمفكم م  ارمأنم جد شا مباهم

فرمأمعقم  انهدمو  كا  د،مخ  ا مفارمأماعقمالا كعي،م

لنمظ وفمالمجلمكنماآلنمالمتجام مب لدن ا موالجاف م

منمبل مإليمبل مإالمب ععب مب لت موبةخاا قمومشا  قم

 ا ممانمبلا مالم دحمله مأيلارمالنا  ؛محكا م ا قمالدن

السالممإليمبل مالسالمم حد  مإليمإن اهاقمأ عرم

ماانمالدن اا مفاارمبااال مالكفاا قموإلكهاا ،مو ااعمأماا مواقااع.م

مفحجان مهللامو عدمالعلك .



 

فمنم ن مأقعلمت   ً املهضرمالظا وف مالمبا مأنمتجا ف م

م معك ممنمالعلم همو البمالعلدمالاض نمكنا  دمف اهم

وك مااااا مفااااارمالااااا  نملقشااااا  مالااااا ك يموالااااا كعاقم

المجلمكن،موحاضاملاعمأنمبعانم االبمالعلادماحدجارم

اال د  لموالق ما مال ا ما مفارمالااال مالدارم ارمأحاع م

مإليمالف همفرمال  ن.

ث ل ًاا  م  اارمكلاايمنمكااعممندجااارمالاا كعاقموخ  اا م

الض نم د  ونملل كعيمأنم دف هعامفرمال  ن،مو الاعام

العلدمكلايمأ لاهموبا لا  مالشا كك مال احكح ،موأنم

نم ضاممنممن  بمال كعاقم فجاه ،مباةنمتك ا ممانم كع

ال قو مالش كك ،مومنمحلقمالضل مومنمحلقمالعلد،م

والمتمنعممنجعبكه ممنمتل رمالعلدمكانمأ ا مالف اهمفارم

ال  ن،مبا متجاعيمإلايم فعهادمإلايمهلللالمتح ك ًا مللمكا م

منم ا مهللامباهم»ممملسو هيلع هللا ىلصالضيموك مهللامبهملم مق لمال سعلم

م(.[6])«خكً ا،م ف ههمفرمال  ن

قابعًاا  مإلتاا همالااعالهملل م كاا قموالشااع قاق،موتاا كم

اال دمااا هاقموالعاااع يمإلااايمال ااا مالشااا كرمو هااابم



 

الجالفمبع ا مالاعالهمكلايمالساالمموالجان موال م كا م

مفحجر.

خ مًجاا  مأقعمضاا وقيمالمن  ااح مالما شاا يمماانملاا م

ماانم اا عمخاااةمفاارم ااضرمالاا كعاق،موماانمهلللاالمماا م

قمإلكهموالمن  اح مالما شا يملكا ممانم ا ا دمأومأش 

 جااداكعمأنم د اا مبهاادمولااعمب لم اساال ؛م عاادمت اارم

من  اااح م ااارالهمالااا ك يممااانملااا ممجااالدم ااا عم اااضرم

الخااا هموالم ناتاارملااهمالجااكعقمكلكهاا ؛ملنم اارالهم

الاا ك يمباا موك ماا مالمجاالمكنملهاادمحااقمكلاايملاا مماانم

 اااا عما ح افًاااا مأومخاااااةمفااااكهدموخ  اااا مالخااااا هم

الدرمقبم متر يمإليماالخادالفمواالفدا ا ،ممالماك ي

والم اااةمنمأنمتكاااعنمفدنااا مكلااايمال مكاااعمإهللامتُ لااا ،م

والمن  ااح متكااعنمب لساالعبمالشاا كرمالااضيم ح ااقم

الم االح موأق اا مبهااضامأنمبعاانمونااعرمالمن  ااح م

ال   ماا ماآلنموالداارمالمتملااعمماانمالد اا   موالدشااهك م

 يمأخشيمأالمت  يموالمتفك ،مب مقبم متر يمإليمتما 

بعنمالن  مفرمالخاا ه؛ملنمأل ا موسا   مالن ا م

ماانمالمرلفاا قموالكداارمالداارمُلدااا موتكداارمفاارم  اا م

بعااانمالااا كعاقموالااا ك يمفكهااا مشااارهممااانمالاااده دم



 

وال جااعيموالد اا   موالجاارمواللماا،موالحكاادمباا للعازمم

والظنااعنمو ااضامالمأظنااهمأساالعبمإ ااالم،مفةساالعبم

مال ااالمم ااعمأنم ُعاا دمكناا مالمن  ااح مكماا م  كاا 

فاارمالم اادمالعناا  ،مأومالدماا  يمفاارمب  لااه،مو جااللم

المجاا للمالداارم اارمأقاا بمإلاايمالشااف  موالن ااكح م

وحاارمالمكاا موحاارماالسااد  م ملهخاا  ن،مو ااضام ااعم

الماانهبمالااضيم حجاانمأنم جااللمفاارمت ااع دمالاا كعاقم

منمكعً ،مخ   مفرم ضامالعق .

ف لمن  اااح م  ااارمأنمتد لااا،مكلااايمالن ااا مالهااا  فم

 ،موأنم  احاه مشارهمماانمالمن افمالمشافقمالن  ا

ال فااق،موإق ماا مالاا لك ،موبكاا نمالح اا م ونمالشاا قيم

إلااايمالمااااةمال ااا قم،مأوماللمااا،مباااه،مأومالجااار،مأوم

الد اا   ،مأومالدما اا مأوماتهاا ممالنكاا قموال لااعبمأوم

االسااادف،ازمأوميكااا مهلللكاااد؛ممااا م فكااا مالمن اااعم،موالم

 اار يمإلاايماساادف،ازرموإلاايمتم   ااهمفاارمخا ااه،موالم

كااا نموالد اااع دمالعااا مممااانمهلللااا مأخاااا هممااا  عمكنااا مالا

الااا كعاق،ملكااانمبشااا  مأالم شاااملموالم شاااه موالم

 جامرملتكاا مضاا وقي،موإ ما مكلاايمال  كاا يمالشاا كك م



 

ماا مباا لم» ن اا مبهاا مو اارمممملسو هيلع هللا ىلصالداارملاا نمال سااعلم

م(.[7])«أقعام

فةساالعبمالمن  ااح مالشاا كرم  اارمأنم كااعنمبعكاا ًام

والد    مأومالل،اممبما مالم لا،م،مكنمالده دموال  مم

أومحديمالل،اممب لماةموإنمل نمواضًح م ا  ًح مإهللام

م  ممالمم لفمبع ممالد،امه.

م

 سادًساف من ال سا ل الفت لعلها ت اعف 

 ناترمكليمالمش  خموأ  مالعلدمأنم عا،زواممانم وقم

المرسجاااااا قمالمك  اااااا ،موالمنظماااااا قمالسااااااالمك م

المعثعقاا ،موالم الاا،مالسااالمك مالن، هاا ،مفاا نمفكهاا م

ولاعمأ ها م مكما موسام قملها مبعانمم–خكً امل كً ام

  ق قمأ  مالعلد،ملدح قممانمخاللها م فاعمل كا ؛ملنم

له م ل مبك ك ممنمالمجلمكن،موكن   ممنمالمك  ا قم

والد  قبموالعسا   مما مالم عنا مكنا مأفا ا مالعلما هم

مو البمالعلد.



 

وأخكاااً ا مف  اااهمالمبااا ممااانمت اااحك مالمفااا  كدموت اااع دم

الخا همبكا موساكل ممشا وك  مب لكدا ب،موب لكلما ،م

وب لمن  ااااااح مالشم ااااااك ،موبعساااااا   مالكااااااالم،م

موب لش   .

وت اااحك مالخاااا هم  ااارمأنم انااايمكلااايمالسااا م

الش كك مالدرمته فمإليمال الم،موأنم دف  عمفكه م

اآلخا  نممانمل مم م حعلمبكنن موبكنمإ الممأحعالم

مإخعا ن مالمجلمكن.

والمن  ااح ملااضللمالمباا مأنمتاناايمكلااي مالعاا لمفاارم

ال عل،موال   فمفرمالحكد،موحجنمالظن؛مو عمأنم

ال اا مفاارمالمجاالمكنمالمكاا ،موال اا مفااكهدمحجاانم

ال  ا ،مإالمماانمثاا مإ اا اقرموكنا  ر،مو ااضامأساا  م

الدع م مبكنمالمجلمكن،مثدمبع مهللللمالمم  عممنمتعنكهم

موالن  مفكه.الماةم

 ااضاموأسااةلمهللاملاارمولكاادمول مكااعمالمجاالمكنمالدعفكااقم

لم مفكاهمالمكا ،موأنم اا مملهاضرمالما مأما مقشا م عا،م

فكاهمأ ا مالا كا ،مو اضلمفكاهمأ ا مالمع اك ،مو اارم م



 

م–فكهمب لمع وفمو نهيمفكهمكانمالمنكا ،ملما مأساةلهم

مأنم هكامل مكعمالمجلمكنممنمأم  دمقش ًا.م–تع ليم

سااك   ممحماا موكلاايمَلااهمو ااحاهممو االيمهللامكلااي

مأنمعكن.

م

م

 ااضرمالمح ضاا مبمجاا  مال اا  ،مبحاارمأل كاا مم)[1](

م ـ.1412ال وابرمب ل   دمفرمنم  عمال   ك م

،موكاااا،اهم)العلااااد(أخ نااااهمأبااااعمخك ماااا مفاااارمم)[2](

إلاااايمسااااعك مباااانمم«الاااا قمالمن ااااعق»الجااااكع رمفاااارم

من ااعق،موكااا مباانمحمكاا ،مواباانمن  اا ،مواباانمأباارم

ملفاظمَخا  ولاهمم،« دمالف ها هموالعلما ه»مبلفظ مح تد،

كاا،ارمم«أ ااح بممحماا ،مأ اا مالعلاادموالف ااهموالاا  ن»

البنمأبرمشكا ،موكا مبانمحمكا ،موابانمن  ا ،موابانم

المنااضقمواشااده م ااضامالدفجااك مكاانميكاا مواحاا مماانم

أخ نااهماباانمم)أ اا مالعلااد(مقاا لماباانمكااا   مالجاالف.

)أولارمموقا لمنا ب مبانمكاا مهللا م.«ل ملاه»ك يمفارم



 

وقاا لممو ااححه.مأخ نااهمالحاا لدمالف ااهموأ اا مالمكاا (

أخ نااهماباانمأباارمشااكا مم) اادمأ اا مالعلااد(مأبااعمالع لكاا  

كاانمكااا هموالحجاانمموزا ماباانمل كاا  مواباانمن  اا ،

مالا  ي.

م(1/234)أخ نااااهمالاماااا قيمفاااارم ااااحكحهمم)[3](

لدااااا بمالعلاااااد،مبااااا بملكااااافم  اااااانمالعلاااااد،موفااااارم

لدا بماالكد اا م،مباا بمماا م ااضل مماانمهللممم(13/295)

م(2059،م2058)ي...،مومجااالدمفااارم اااحكحهمالااا أ

مب بمقفعمالعلدموقاضه.م–لد بمالعلدم

)حكااااادماال دمااااا همإلااااايمالفااااا  ماقااااا أملدااااا بمم)[4](

للشااكخمالاا لدعقمموالحاا،ابموال م كاا قمالسااالمك (

مبك مبنمكا مهللامأبعمز  ؛مفهعممفك من ًا.

،م(61)أخ نااااهماباااانمالمااااا قكمفاااارمال، اااا مم)[5](

م«شاا ممأ ااعلماكد اا  مأ اا مالجاان »والاللكاا  رمفاارم

م«م مااااعمال،وا اااا »وكاااا،ارمالهك ماااارمفاااارمم(102)

م«الكاكا »ومم«الوسط»إليمالاا ا رمفرمم(1/135)

ويك  د،موحجنهمالح فظمالم  سر،مو ححهميكا ر،م

و عمال عاب،مف ل اويمكنمابنملهكع مابنمالما قك،م



 

  لااا مكناااهم اااحكح ،مو اااضاممنهااا .موهللاموقوا ااا مالعا

أكلاد.موقاا مفجاا ماباانمالمااا قكمال اا ي مبة اا مالااا  م

لاللكا  رمم«ش ممأ علماكد ا  مأ ا مالجان »لم مفرم

مللماكر.م«الف كهموالمدف ه»وم

لداا بمالعلااد/مم1/197الاماا قيمفاارم ااحكحهمم)[6](

دااا بملم13/316بااا بممااانم ااا  مهللامباااهمخكاااً اموفااارم

االكد  م/مب بمالمت،الم   ف ممانمأمدارمومجالدمفارم

لدااا بمال،لااا ي/مبااا بمالنهااارمكااانمم(719) اااحكحهم

ممملسو هيلع هللا ىلصلدا بمالما قي/مبا بمقعلاهمم(1524)المجةل موفارم

المت،الم   ف ..ممنمحا   ممع و ا مبانمأبارمسافك نم»

ولااهمكناا  م متدماا .موأخ نااهمالد مااضيمفاارمسااننهمم–

بعااا مخكااً املداا بمالعلااد/مباا بمإهللامأقا مهللامم(2647)

مااانمحااا   مابااانمكاااا  موقااا ل م اااضامحااا   محجااانم

م حك .

موق قمفااارمل كااا ممااانمالح   ااا مال اااحكح ،م)[7](

ممنه مكليمساك مالم  ل 



 

م–*مماا مأخ نااهمالاماا قيمومجاالدمماانمحاا   مأ اا م

م مب لمأقعاممق لعاملضامولضا؟ملكنارمأ الرم»م فعًك  م

مالح   .م«وأ  ممو...

م-ماااانمحاااا   مك  شاااا مم-أ ًضاااا مم-أخ ناااا رمم*موماااا 

مااا مبااا لمأقاااعامم دن، اااعنمكااانمالشااارهم»مم فعًكااا  

م.«أ نعه...

*مومااا مأخ ناااهمالامااا قيمويكااا رممااانمحااا   مأ ااا م

مااا مبااا لمأقاااعامم  فعاااعنمأب ااا ق دمإلااايم»م فعًكااا  م

م.«الجم ه..ز

لما مفارم احك مم«م مب لمأحا لد»وأحك  ً م   مبلفظ م

أحا لدم  اعمممما مبا ل» مtمجلدممنمح   مأبرم    يم

ااعمأم مااه؟... وأحك  ًاا ممالحاا   ،م«مجااد ا مقبااهمفكدنم  

م«م مب لمقن لم عا لعن؟مإ كدملجددمم لار...»مبلفظ 

مااا مبااا لمالاااض نم»أخ ناااهممجااالدمكااانمأ ااا موأحك  ًااا  م

  ماااعنمبة ااا  هدمفااارمال ااااليملة هااا مأهلل ااا بمالمكااا م

أخ نااااهمالماااا ممأحماااا ،موأبااااعم او ،مم«الشاااام ؟...

مسم ي.موالنج  رممنمح   من ب مبن


