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 وأثرىا عمى الدعوة اإلسالميةظاىرة تجريح العمماء 
 أحمد المعداكم مكي العفيفي

 الدعكة كالثقافة اإلسالمية قسـ
 بكمية أصكؿ الديف كالدعكة بالمنصكرة
ahmedmekki@azhar.edu.eg 

 ممخص البحث
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا 

كصحبه، كمف تبعهـ بإحساف إلى يـك  محمد المهـ صؿِّ عميه كعمى آله
 الديف  أما بعد:

، فهـ كرثة النبكة  فإف عمماء اإلسالـ لهـ قدر رفيع عند اهلل   
، حيا أمة، كرد شاردان كأرشد ضالن كحصف األمة، كـ مف عالـ أمات فتنة كأ

كأقاـ فرضان كبعث نفالن، كفرج كربة كأزاؿ غمة، فتقدُّـ األمـ بتقدُّـ عممائها 
 كرفعتها برفعتهـ. 

 كمػػع أثػػرلـ العظػػػيـ فػػي تحصػػػيف األمػػة كحمايتهػػػا كنمكلػػا كتطكرلػػػا، 
إل أنه ظهرت فئة منذ أمد، تجالمت الجهػكد العظيمػة التػي قػدمها العممػاء، 

تصػػيدكف أ طػػاءلـ، كيرقبػػكف أقػػكالهـ كاألثػػر الكبيػػر الػػذم أحػػدثكا، ف  ػػذكا ي
كأفعالهـ، فيعيبكف عميهـ لنات ل تيزرم بهـ، يجعمكنها أمكران فادحة، تذلب 
بحسػػػػناتهـ، كتحػػػػػبط عممهػػػػـ، فبهػػػػػذا سػػػػكنغكا ألنفسػػػػػهـ إطػػػػالؽ المسػػػػػاف فػػػػػي 
أعػػػراض العممػػػاء، فراحػػػكا ينهشػػػكف لحػػػكمهـ كيهتكػػػكف أسػػػتارلـ، كلػػػيس مػػػف 

لػػذا فمػػيس لػػديهـ حجػػة إل الهػػكل سػػبب شػػرعي أك مبػػرر عقمػػي يػػدعك إلػػى 
 الش صي كالحقد النفسي. 
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كقد زاد لذا الطعف كالتجريح لعمماء األمة كتفاقـ  طرا حتى أصبح 
دراسة لهذا رأيت كتابة لذا ال ؛ظالرة عمنت المجتمع كنجمت بيف الناس

 ك اتمة. مقدمة كتمهيد كثالثة مباحث التي اشتممت عمى
  الدعكة -كأثرلا   -العمماء –تجريح   -ظالرةالكممات المفتاحية : 

ػ  
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The phenomenon of defaming scholars and its 
effect on the Islamic call 
Ahmed Al-Maadawi Makki Al-Afifi 

Dawa and Islamic Culture Department 
College of Fundamentals of Religion and Da`wah in Mansoura 

ahmedmekki@azhar.edu.eg 
Abstract  

Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers 
and peace be upon the most honorable messengers, 
our master Muhammad, may God bless him and his 
family and companions, and whoever follows them with 
charity until the Day of Judgment 

  For the scholars of Islam have a high destiny 
with God, they are the heirs of the prophethood and 
the fortress of the nation, how many of the scholar died 
of sedition and revived a nation, and he came back 
and went astray, and established an imposition and 
sent a child, and a distraction and removed a cloud, so 
the nations were advanced by the progress of their 
scholars and raised them by their elevation. 

And with their great impact on the nation’s 
fortification, protection, growth and development, 

However, a class appeared a long time ago, 
ignoring the great efforts made by scientists, and the 
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great impact they had, so they started hunting for their 
mistakes, and watching their words and deeds, and 
they reproached them for things that they did not visit, 
making them foolish things, they go with their good 
deeds, and frustrate their work, thus they justified 
themselves to release the tongue in Symptoms of the 
scholars, so they started denouncing their meat and 
violating their curtain, and there is no legal reason or 
mental justification for this, so they have no excuse but 
personal passion and psychological hatred. 

This stabbing and defamation of the nation’s 
scholars increased and aggravated its danger until it 
became a phenomenon that pervaded society and 
struck among the people. That is why I saw the writing 
of this study that included an introduction, a preamble, 
three investigations and a conclusion. 
Key words: phenomenon - defamation - scholars - 

and its effect - advocacy 
ػ  
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ػاضطػدطظ
: الحمد هلل الذم اصطفى لحمؿ أمانة العمـ أتقى عبادا فقاؿ 

 ُِإنََّما َيْخَشى المََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَمَماء
، فنكنر اهلل بهـ العقكؿ، كلدل بهـ (ُ)

القمكب، كزكنى بهـ النفكس، كأحرز لهـ أعمى الدرجات، كمنحهـ دعاء ألؿ 
 كحدا ل شريؾ له، أشهد األرض كالسماكات، كأشهد أف ل إله إل اهلل

:   العمماء عمى التكحيد كقرف شهادتهـ بشهادته كشهادة مالئكته فقاؿ 
 َشِيَد المَُّو َأنَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْمِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط ََل ِإَلَو

مدان عبد اهلل كرسكله كصفيه مف ، كأشهد أف مح(ِ) ِإَلَّ ُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 
 مقه كحبيبه، بمغ الرسالة، كأدنل األمانة، فعمنـ اهلل به مف جهالة، كلدل به 
د به مف فرقة، ككثنر به مف قمة، فالمهـ صؿِّ عميه كعمى  مف ضاللة، ككحن
آله كصحبه، نجكـ المهتديف، رجكـ المعتديف كمف تبعهـ بإحساف إلى يـك 

 الديف  أما بعد:
، فهـ كرثة النبكة  إف عمماء اإلسالـ لهـ قدر رفيع عند اهلل ف

كحصف األمة، كـ مف عالـ أمات فتنة كأحيا أمة، كنشر  يران كأزاؿ شران، 
كرد شاردان كأرشد ضالن ، كأقاـ فرضان كبعث نفالن، كأحيا سنة كأمات بدعة، 

 برفعتهـ. كفرج كربة كأزاؿ غمة، فتقدُّـ األمـ بتقدُّـ عممائها كرفعتها 
 كمع أثرلـ العظيـ في تحصيف األمة كحمايتها كنمكلا كتطكرلا، 
إل أنه ظهرت فئة منذ أمد، تجالمت الجهكد العظيمة التي قدمها العمماء، 
كاألثر الكبير الذم أحدثكا، كالعمـ الكفير الذم أحيكا، ف  ذكا يتصيدكف 
أ طاءلـ، كيرقبكف أقكالهـ كأفعالهـ، فيعيبكف عميهـ لنات ل تيزرم بهـ، 

بحسناتهـ،  كلفكات ل تقمؿ مف ش نهـ، يجعمكنها أمكران فادحة، تذلب
                                                 

 .ُٖسكرة آؿ عمراف: آية  (ُ)
 .ِٖسكرة فاطر: مف اآلية  (ِ)
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كتحبط عممهـ، فبهذا سكغكا ألنفسهـ إطالؽ المساف في أعراض العمماء، 
فراحكا ينهشكف لحكمهـ كيهتككف أستارلـ، كليس مف سبب شرعي أك مبرر 
 عقمي يدعك إلى لذا فميس لديهـ حجة إل الهكل الش صي كالحقد النفسي. 

حتى أصبح كقد زاد لذا الطعف كالتجريح لعمماء األمة كتفاقـ  طرا 
ظالرة عمنت المجتمع كنجمت بيف الناس لهذا رأيت كتابة لذا البحث 
مسالمة مني في  بياف أسباب لذا الظالرة كآثارلا السمبية عمى الدعكة 

 اإلسالمية كبياف سبؿ الكقاية كالعالج مف لذا الظالرة.
ػأدبابػاختغارػاضطوضوع:

بحث كتتمثؿ قد كانت لناؾ عدة أسباب دفعتني إلى كتابة لذا ال
 فيما ي تي:

دفعني إلى معالجة لذا الظالرة ما صـن آذاننا كأضرن أعيينا كأحزف  -ُ
قمكبنا مف أساليب النتقاص كالطعف كالهمز كالممز بعمماء األمة، بؿ 

 كصؿ األمر إلى السب كالشتـ. 
 بياف المكانة الرفيعة لمعمماء في اإلسالـ. -ِ
 حفظ أعراض العمماء مف الطاعنيف فيها كالمنتهكيف لها.  -ّ
بياف أف حفظ لحـك العمماء مطمب شرعي ففي حفظها حفظ لمديف فهـ  -ْ

 رمز الديف كسدنة الشريعة.
التحذير مف  طر ظالرة التجريح التي عمنت كفشت في المجتمعات  -ٓ

 اإلسالمية.
 ج الشافي لكؿو منها.  بياف أسباب الطعف في العمماء كتقديـ العال -ٔ

ػ  
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ػطظؼجػاضبحث:
 اتبعتي في لذا الدراسة منالج البحث اآلتية:

كقد تتبعتي لذا المنهج في استقراء  :(ُ)المنيج اَلستردادي التاريخي -1
سير العمماء كبياف عالقة الحتراـ كالتبجيؿ التي سادت بيف الطالب 

 كشي ه كبيف العالـ كقرينه عبر التاريخ اإلسالمي. 
كقد اتبعت لذا المنهج في تقكيـ حاؿ ألؿ الجرح : (ِ)المنيج التقويمي  -2

كالتجريح كبياف مدل بعدلـ عف األدب كالبر، كان راطهـ في طريؽ ألؿ 
 الغي.

كلذا المنهج نجدا مبسكطان في ثنايا البحث حيث  :(ّ)المنيج التحميمي -3
قمت بتحميؿ بعض النصكص كاألحداث لستنباط العبر كالشكالد 

 منها. 
  كلتحقيؽ منهج البحث المذككر اتبعت ال طكات اآلتية: 

التزمت ما فرضه عمىن البحث مف األمانة العممية فنسبت كؿ قكؿ إلى  -ُ
ف كاف بتصرؼ أشرت إلى ذلؾ في الهامش كذلؾ بذكر )كممة  قائمه كا 

ف كاف التصرؼ بسيطنا  ينظر أك يراجع: كتاب كذا، أك بتصرؼ( كا 
 .قمت: بتصرؼ يسير

                                                 

ْٕ ػبارة ػٍ "يجًٕػت انطزائق ٔانخقُٛاث انخٙ ٚخبؼٓا انباحث انخارٚخٙ نهٕصٕل إنٗ انحقٛقت ( 1)

انخارٚخٛت، ٔإػادة بُاء انًاضٙ بكم ٔقائؼّ ٔسٔاٚاِ، ٔكًا كاٌ ػهّٛ فٙ سياَّ ٔيكاَّ، ٔبجًٛغ 
حٛذ رجاء ٔ د. ،انبحث انؼهًٙ أسانٛبّ انُظزٚت ٔيًارسخّ انؼًهٛتحفاػالث انحٛاة فّٛ". ُٚظز: 

  و.2002 -ْـ1423األٔنٗ . ط ،دار انفكز بٛزٔث 151ص  ،دٔٚذر٘
ٚخجأس انٕصف انخفصٛهٙ إنٗ انخقٕٚى، ٔبؼبارة أخزٖ ٚكٌٕ حزكٛشِ ػهٗ ْٔذا انًُٓج "( 2)

. ُٚظز: انبحث إبزاس اإلٚجابٛاث ٔانسهبٛاث ٔإصذار حكى ػهٗ انؼًم يٕضٕع انخقٕٚى"
 .151انؼهًٙ أسانٛبّ انُظزٚت ص

انًُٓج انخحهٛهٙ:  ػبارة ػٍ "حفخٛج انكهٙ إنٗ أجشاء، ٔحقٕٚى األجشاء الخخٛار فزضٛاث يؼُٛت  (3)

، د.ػبذ انقادر انشٛخهٙ، َشز: 7انبحث انؼهًٙ انًؤسسٙ ص ينظر:. ٔانٕصٕل إنٗ َخائج جذٚذة"
يصز  -اْزةانق –انًؤحًز انؼزبٙ انثانث  –جايؼت انذٔل انؼزبٛت  –انًُظًت انؼزبٛت نهخًُٛت اإلدارٚت 

 و.2003
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مف آيات القرآف، كما  استشهدت عمى ما ذكرتي بما في كتاب اهلل  -ِ
ا ب حاديث رسكؿ اهلل  في لذا البحث، كما  استشهدت أيضن

في كتب التفسير كشركح الحديث  تاعتمدت عمى مصادر تمثم
ككتب الدعكة، كالتاريخ كالتراجـ كغير ذلؾ مف المراجع األ رل التي 

 تثرم البحث.
ت ريج األحاديث النبكية مف مصادرلا األصمية تفصيمينا ف ذكر عنكاف  -ّ

 .الكتاب كالباب كرقـ الصفحة كرقـ الحديث كدار النشر كتاريخ النشر
كنسبته إلى مصدرا مع ذكر رقـ الصفحة  عزك كؿ قكؿ إلى قائمه -ْ

  كتاريخ الطبعة.
أقكـ بذكر السـ األصمي لممصدر أك المرجع كاسـ صاحبه كامال مرة  -ٓ

  كاحدة كبعد ذلؾ اكتفى بذكر ما اشتهر به كاللما.
يضاحها الغامضة األلفاظ معاني بياف -ٔ  . المعتمدة المعاجـ كتب مف كا 
كالمحدىثيف مف الكتب األصمية لمتراجـ إف الترجمة لألعالـ القيدامى  -ٕ

تكفرت، كذلؾ قدر الستطاعة، كاقتصرت في الترجمة عمى المغمكريف 
مف األعالـ بالنسبة لعامة الباحثيف أما المشالير أك مف جاء ذكرا 

ا في البحث فمـ أترجـ لهـ.  عرىضن
  : التالي النحك عمى كترتيبها العممية الفهارس كضع -ٖ
            ترتيبا لجائيان. مرتبة كالمراجع مصادرال فهرس  - أ
 المكضكعات. فهرس   -ب
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 خطة البحث
 ظاىرة تجريح العمماء وأثرىا عمى الدعوة اإلسالمية

كتشتمؿ عمى: أسباب ا تيار المكضكع، كمنهج البحث، المقدمة 
 ك طة البحث.
 كيشتمؿ عمى: التمييد 

الدعكة  –العمماء  –تجريح  -التعريؼ بمفردات عنكاف البحث )ظالرة أوًَل:
 اإلسالمية(.

 صكر كمظالر التجريح. ثانيًا:
 المبحث األول: أسباب ظاىرة التجريح

 استباحة أعراض ألؿ العمـ المطمب األول:
 التعصب الممقكت. المطمب الثاني:
 اإلفراط في الغيرة عمى الحؽ. المطمب الثالث:

 الحسد كالحقد. الرابع:المطمب 
مؽ المطمب الخامس:  سكء األدب كأزمة ال ي
 غياب العالـ القدكة عف القياـ بدكرا. المطمب السادس:
 التعامي عف المشكالت األصيمة لألمة اإلسالمية. المطمب السابع:
 انعداـ فقه ال الؼ. المطمب الثامن:

 دعوة اإلسالميةالمبحث الثاني: اآلثار السمبية لظاىرة التجريح عمى ال
 تكسيع جراح األمة. المطمب األول:
 إلغاء الثقة في عمماء األمة. المطمب الثاني:
 إعانة األعداء في العداء. المطمب الثالث:
 تحجيـ انتشار الدعكة. المطمب الرابع:
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 المبحث الثالث: سبل الوقاية والعالج من ظاىرة تجريح العمماء
 الـ المجرِّح كنصحهاأل ذ عمى يد الظ المطمب األول:
 بناء األحكاـ عمى اليقيف كالبينة المطمب الثاني:
 التزاـ األدب عند التصحيح كالتقكيـ المطمب الثالث:
 كجكب اإلنصاؼ كعدـ المحاباة المطمب الرابع:

 القتصار في المعالجة عمى الحاجة المطمب الخامس:
 نشر فقه ال الؼ كثقافة التعايش بيف طالئع الدعكة المطمب السادس:
 مناقشة ألؿ التجريح كالرد عمى شبهاتهـ المطمب السابع:

 كتشتمؿ عمى ألـ النتائج كالتكصيات. الخاتمة
كاهلل أس ؿ أف ينفعني كينفع األمة اإلسالمية بهذا الدراسة، كأف 

 يتقبمها مني كيجعمها  الصةن لكجهه الكريـ.
 كتبو

 المعداوي مكي العفيفي د. أحمد
 مدرس الدعوة  بكمية أصول الدين بالمنصورة
  



255 

 

 
 وأثرها على الدعوة اإلسالميةظاهرة جتريح العلماء  

  

   

ػاضتطؼغد
ػأواًل:ػاضتطرغفػبطغرداتػرظوانػاضبحث

مف األلمية بمكاف قبؿ الشركع في تناكؿ إحدل الدراسات تحرير 
عنكاف، لبياف المعنى ال اص المقصكد مف إيرادلا في الدراسة، المفردات 

 كيمكف بياف ذلؾ فيما ي تي:
ػتطرغفػطصطضحػ"ظاعرة":ػ-1

بعد البحث في معاجـ المغة العربية تبيف أف لفظ الظالرة مشتؽ مف 
اًئط  مى اٍلحى الفعؿ ظهر يقاؿ: ظهر الشنٍيء ظهكرا تبيف كبرز بعد ال فاء كعى

ًفي التنٍنًزيؿ اٍلعىًزيز:  مى اأٍلىمر اطمع كى نىٍحكا عالاي كعى ِإنَُّيْم ِإْن َيْظَيُروا كى
َيْرُجُموُكمْ  َعَمْيُكمْ 

مبه، فمفظ ظالرة مفرد: كجمعه  (1) ًبه غى مى عدكا كى كعى
: كلك صيغة المؤننث لفاعؿ ظهىرى  ظاًلرات كظكاًلري
(2). 

كأما في الصطالح فيطمؽ مصطمح الظالرة عمى "اأٍلىمر الذم 
 .(4)، كما أنها تطمؽ عمى "أم حادث يمكف مراقبته"(3)ينجـ بىيف النناس"

كعمػػػػى لػػػػذا فالظػػػػالرة تطمػػػػؽ عمػػػػى األمػػػػر الػػػػذم نجػػػػـ كانتشػػػػر فػػػػي 
 المجتمع، كعاينه كلمس آثارا العديد مف أفراد المجتمع. 

ػ  

                                                 

 .َِسكرة الكهؼ: مف اآلية  (ُ)
/ رة، )إبراليـ مصطفى/ أحمد الزيات( المؤلؼ: مجمع المغة العربية بالقالٖٕٓ/ ِالمعجـ الكسيط ) (ِ)

 حامد عبد القادر / محمد النجار(، الناشر: دار الدعكة، معجـ المغة العربية المعاصرة 
لػ( بمساعدة فريؽ عمؿ، ُِْْعمر )المتكفى: د. أحمد م تار عبد الحميد ، (ُّْْ/ ِ)

 .ـََِٖ -لػ  ُِْٗالناشر: عالـ الكتب، الطبعة: األكلى، 
 .(ُّْْ/ِ(، معجـ المغة العربية المعاصرة )ٖٕٓ/ ِالمعجـ الكسيط ) (ّ)
 .المكسكعة الحرة )كيكيبيديا( (ْ)



256 

 

 
 م2109لعام –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

ػتطرغفػطصطضحػ"اضتجرغح":ػػ-2
لفظ التجريح مشتؽ مف الفعؿ "جرح" يقاؿ )جرحه( جرحا شٌؽ ًفي 

ييقىاؿ جرحه ًبًمسىاًنًه  شىتمه بدنه شقا فىهيكى كىًلي جريح )ج( جرحى كى سبنه كى
ًفي التنٍنًزيؿ اٍلعىًزيز َوُىَو  كجرح الشناًلد طعف ًفيًه كرد قىٍكله كىالشنٍيء كىسبه كى

الَِّذي يتوفاكم ِبالمَّْيِل َويعمم َما جرحتم ِبالنََّيارِ 
ف يجرح  (1) ييقىاؿ فالى كى

 .(2)ًلًعيىاًلهً 
في لذا الدراسة لك الجرح لمصطمح التجريح كالمعنى المناسب 

 بالمساف كالمراد به السب كالشتـ.
 رح جرحاف :كمف  الؿ المعنى المغكم يتضح أف الجى 

 جرحه مادم كلك: أف ييحًدث اإلنساف أثران في األجساـ الحية مف قطعو  -أ
، كلذا المعنى غير مقصكد لنا.  أك ذبحو

 جرحه معنكم كلك : كصؼ الش ص بما ييؤذيه بالمساف أك الكتابة  -ب
، كلك أشؽُّ مف األكؿ، كأشدُّ ت ثيران، أك اإلشارة ال ميفهمة بسبو أك قذؼو

 كأعظـ  طكرةن منه، كفيه يقكؿ الشاعر : 
 (3)جراحـــات السنان ليا التئام ... وَل يمتـــام ما جــرح المسان

فجراحات البدف تمتئـ سريعان، كجراحات المساف أك الكتابة أكثر بقاءن 
طيًعف فيه كريدن قكليه كأشد إيذاءن، كمنه جرح الشالد إذا

(4). 

                                                 

 .َٔسكرة األنعاـ:  (ُ)
 (ُُٓ/ُالمعجـ الكسيط ) (ِ)
عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز البكرم  يأب لإلماـ، ِْفصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ ص (ّ)

لبناف، الطبعة: األكلى، –األندلسي، المحقؽ: إحساف عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت 
 ـ.ُُٕٗ

 أيمف محمكد مهدم، بدكف تاريخ.، د. ّالجرح كالتعديؿ بيف النظرية كالتطبيؽ ص (ْ)
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ٍرحي في اصطالح المحدثيف : لك الطعف في ركاة الحديث بما  كالجى
ييسقط عدالتهـ ، أك ييً ؿُّ بضبطهـ ، أك ييقمِّؿ منهما ، أك مف أحدلما مما 
يترتنب عميه سقكط ركايتهـ كردِّلا أك ضعفهـ، فالتجريح: كصؼ الراكم 

 .(1)قبكلها بصفاتو تقتضي تضعيؼ ركايته أك عدـ
ثكف في تعريؼ لفظ "تجريح" كالمراد لذا لك ما اصطمح عميه المحدِّ 

بمصطمح التجريح في لذا الدراسة لك : "قياـ البعض بكصؼ عمماء 
اإلسالـ بصفات تسقط عدالتهـ كتشكا صكرتهـ بيف الناس؛ مع شططهـ  
عف الحؽ كانحرافهـ عف الطريؽ السميـ في نصح اآل ريف كمعالجة 

 ـ".أ طائه
ػاضتطرغفػبطصطضحػ"اضطضطاء"ػ:ػ-3

العمماء جمع لعالـ كعالـ مشتؽ مف العمـ، كالعمـ: نقيض الجهؿ، 
يقاؿ: عمـ الشيء عممان عرفه، كعمـ الشيء كبه شعر به كدرل كفي التنزيؿ 

، كعمـ الشيء (2){َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَمُموَن ِبَما َغَفَر ِلي َربِّيالعزيز: }
َفِإْن به كصدنقه تقكؿ عممت العمـ نافعا كفي التنزيؿ العزيز: } حاصال أيقف

، كرجؿ عالـ كعميـ قاؿ ابف جني: لما كاف العمـ قد (3){َعِمْمُتُموُىنَّ ُمْؤِمَناتٍ 
يككف الكصؼ به بعد المزاكلة له كطكؿ المالبسة صار ك نه غريزة فيقاؿ 

 . (4)عالـ بمعنى عميـ عمى كزف فعيؿ

                                                 

 -، دار الفكر بيركتُٖٔمحمد عجاج ال طيب ص مشيخ : أصكؿ الحديث كعمكمه كمصطمحه لينظر (ُ)
 ـ.ََِٔ-قُِْٔط األكلى،  ،لبناف

 .ِٔسكرة يس: آية  (ِ)
 .َُسكرة الممتحنة: مف اآلية  (ّ)
محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر ( بتصرؼ، ُْٕ/ُِلساف العرب ) (ْ)

لػ، المعجـ ُُْْ –بيركت، الطبعة: الثالثة  –لػ(، الناشر: دار صادر ُُٕتكفى: األنصارم )الم
 (.ِْٔ/ِالكسيط )
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ييقىاؿ ممكةه يقتدر بهىا عمى كاٍلعمـ ليكى "إً  ٍدرىاؾ الشنٍيء عمى مىا ليكى ًبًه كى
ف تعدت ًإلىى مفعكؿ كىاًحد كىليكى  ًإٍدرىاؾ الجزئيات، كاٍلمعرفىة ترادؼ اٍلعمـ كىاً 
ًلهىذىا ييقىاؿ: اهلل  ًفهىا كى قيؿ تفارقه ًب ىننهي لى يىٍستىٍدًعي سبؽ جهؿ ًبً الى ًإلىى اٍثنىٍيًف كى

الـ كىلى   .(1)ييقىاؿ عىاًرؼ"عى
طائفة من فضالء كعمى لذا فيراد بالعمماء في لذا البحث: 

المسممين ُتعنى بالعموم والمعارف الشرعية وتشتغل بيا ألنيم مؤىمون 
 إلدراك الجزئيات في التخصصات العممية المختمفة.

 الدعكة كممة إلى نظرنا إذا :"ػاضدروةػاإلدالطغظبطصطضحػ"تطرغفػاضػػ-4
 كيتحدد معافو  عدة بها كيراد تطمؽ أنها نجد العربية المغة معاجـ في

 ي: تالسياؽ، كيتضح لذا مف  الؿ ما ي حسب المطمكب المعنى
اسـ مصدر مف الفعؿ دعا كمصدرا :جاء في لساف العرب: "الدعكة 

كاحد األدعية كأىصمه ديعاك  كالدعاء: الرغبة إلى اهلل  الدعاء، كالدعاء:
اءىٍت بىٍعدى األىلؼ ليًمزٍت ، كالدعكة ألىنه مىٍف دىعىٍكت،  المرة: ًإل أىفن اٍلكىاكى لمػنا جى

 :األىًمير ًإلىى كدىعىاا دعكة، به، كالمصدر صاح الدعاء، دعاا:ي  مف الكاحدة
َواْدُعوا ُشَيَداَءُكْم  تعالى:  قكله في كما الستغاثة بمعنى ساقىه، كالدعاء

َصاِدِقينِمْن ُدوِن المَِّو ِإْن ُكْنُتْم 
 :بهـ، كالدُّعىاةي  استغيثكا  :الفراء ، قاؿ (ِ)

لىةن، أىك ليدلن  بىٍيعىةو  ًإلىى يىٍدعيكفى  قكـه   كىافى  ًإذىا داًعيىةه  كىرىجيؿه   دىاعو  كاحديلـ ضىالى
، أىك ًبٍدعة ًإلىى النناسى  يىٍدعيك  دىاًعي ًلٍمميبىالىغىًة، كىالننًبيُّ  ًفيهً  التاءي  أيٍدً مىت ديفو
 ناديته كصحت به، ، كفي أساس البالغة: "دعكت فالنان كبفالف:)ّ)المنًه"

                                                 

زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، (، ٕٔ،ٔٔالحدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة )ص:  (ُ)
: دار الفكر لػ(، المحقؽ: د. مازف المبارؾ، الناشرِٔٗزيف الديف أبك يحيى السنيكي )المتكفى: 

 ق.ُُُْبيركت، الطبعة: األكلى،  –المعاصر 
 .23انبقزة: يٍ اٜٚت ( سٕرة 2)

انقاْزة، انطبؼت  –ط دار انحذٚث باخخصار،  370 : 366صـ /3نساٌ انؼزب، نهؼاليت ابٍ يُظٕر جـ( 3)

 و.2003 -ْـ1423األٔنٗ 
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 كالنبي كدعا اهلل له كعميه، كدعا اهلل بالعافية كالمغفرة، كدعاا إلى الكليمة،
 . (ُ)سٌميته": داعي اهلل، كدعكته زيدان  

كعمى ضكء المعنى المغكم يتبيف أٌف الدعكة في المغة تفيد الرغبة 
كالدعاء كالنداء كالسكؽ إلى الشيء كالستغاثة كالرجاء كالحث  إلى اهلل 

 عمى الشيء كالترغيب فيه كالتسمية كغيرلا.
كما ييعنينا في لذا الدراسة الدعكية مف لذا المعاني المغكية لك أف 
الدعكة تستعمؿ لغة في معنى العبادة كالتديف هلل كلك المقصكد باإلسالـ، 

 المقصكد بتبميغ اإلسالـ كنشرا.كمعنى الحث عمى الشيء كلك 
بمعنى اء في تعريفها فقد جكأما التعريؼ الصطالحي لمدعكة 

 كمنالج الحياة ألمكر الشامؿ كالقانكف العاـ النظاـ أنها "لياإلسالـ نفسه 
 بتبميغها إلى كأمرا ربه مف  محمد سيدنا بها جاء التي لإلنساف السمكؾ
 .(ِ)اآل رة" في عقاب أك ثكاب مف ذلؾ عمى يترتب كما الناس،

 إحياء "عممية أنها فقيؿ في تعريفها معنى التبميغ كالنشرأما الدعكة ب
 لذا عمى اإلسالمية كالدعكة محيط إلى محيط مف بها األمة لتنتقؿ ما لنظاـ
 لذا ال اتـ، نبيه عمى كجؿ عز اهلل أنزله الذم اإللهي لمنظاـ إحياء حركة
 يحفظ تاريخ له فكاف اإلنسانية الحياة في مجرل له ات ذ قد اإللهي النظاـ
ا، كدعاةن  لمدعكة  غايات لها ككاف الفاضؿ بمنهاجها لمناس حممكلا منهاجن
 .(ّ)ربانية" حياة لمبشر بها حققت

                                                 

 تحقيؽ محمد باصؿ عيكف الصكد، -لمعالمة أبي قاسـ محمكد بف عمرك الزم شرم  -أساس البالغة ( ُ)
 ـ.ُٖٗٗ -لػُُْٗالطبعة األكلى  ،لبناف -بيركت -، طػ دارا لكتب العمميةِٖٖصػ ُجػ مادة )دعك(

 انطبؼت -َاشزٌٔ  انزسانت يؤسست انُاشز: غهٕش، أحًذ ، د.33ٔٔسائهٓا صـ أصٕنٓا اإلساليٛت انذػٕة( 2)
 و. 1171-ْـ1311انثاَٛت 

انقهى،  ، د. رؤٔف شهبٙ، انُاشز: دار3ٔغاٚاحٓا صـ يُاْجٓا انًكٙ ػٓذْا فٙ اإلساليٛت انذػٕة (3)

 .انثانثت انكٕٚج، ط
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مف  الؿ ما سبؽ أذكر أف المقصكد بمصطمح الدعكة اإلسالمية 
أسباب ظالرة في لذا الدراسة المعنياف معنا كذلؾ أف الدراسة تيعنى بمعرفة 

تجريح العمماء، كبياف مظالر لذا التجريح، كالذم بدكرا يؤدم إلى 
التشكيؾ في الثقة بعمماء المسمميف مما يؤثر بالسمب عمى استجابة الناس 
لهـ كالعمؿ بنصيحتهـ فتؤثر لذا الظالرة عمى نشر تعاليـ اإلسالـ كالتزاـ 

 الناس بها.
ػثاظغًا:ػصورػوطظاعرػاضتجرغح

الطعف في العمماء كالقدح فيهـ عند بعض المنتسبيف  لقد انتشر
سداء ال ير لمناس، كلذا العمؿ  لمدعكة، كعدُّكا ذلؾ مف قبيؿ المعركؼ، كا 
الذم أصبح ظالرة نجمت بيف الناس لحظه الكثير مف العمماء، كاستاءكا 
منه كحذركا منه فهذا لك قكؿ بعضهـ: "يشهد عصرنا حممة غريبة كظالرة 

لي العتداء عمى ليبة العمماء العامميف, كطعنهـ ب ناجر عجيبة أل ك 
الزيغ كالضالؿ, كلقد شهدت الصحؼ كالمجالت, كالكتب كالمقالت, 
كقاعات الدركس كالحمقات نماذج كثيرة مف تمؾ الحمالت, فجمب عمى أمة 
اإلسالـ أبمغ األضرار, فشتت الشمؿ المشتت, كفرؽ الجمع المفرؽ, كعمؽ 

 .(ُ)الشؽ الغائر"
ؿ تطاكلهـ في صكر كمظالر فهؤلء المتطاكلكف عمى العمماء تمثن 

 تظهر فيما يمي:
تعكير المجالس ب لفاظ السب كالشتـ كالتهاـ بالضالؿ كالفسؽ، بؿ  -ُ

 صؼ بال ركج عف الصراط، كذلؾ متفشو كيصؿ األمر بهـ إلى الك 
 بمجالسهـ يتفكنهكف بمحكـ العمماء في مجالسهـ.

جؿ الطعف في أش اص العمماء إف أيثر عف أحدلـ تصنيؼ الكتب أل -ِ
م الفة لممشهكر، كربما لم الفته ما ترجنح في نظرلـ مع ككف المس لة 

                                                 

مي محمد محمدد. (، ٖٕٕ/ ِ)  أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب (ُ)  عى
النبي، الناشر: مكتبة الصحابة، الشارقة   .ـََِْ -لػ ُِْٓاإلمارات، عاـ النشر:  -الصن
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مناط الحديث  الفية، كاألمر فيها كاسع يسعه كيسعهـ، فيقكـ بعضهـ 
بالت ليؼ كي تار عنكانا لكتابه ظالرا الطعف كالشتـ لمف يتصدل 

ضكا لمناقشة الرأم كترككا صاحبه؛ كلكنهـ لمناقشة رأيه، كليتهـ تعرن 
صبُّكا جاـ غضبهـ عمى صاحب الرأم كتتبعكا عكراته ككشفكا عنها، 
كانتهككا الحرمات كأساءكا الظف كناقشكا الش ص كلـ يكتفكا بنقد 

 الرأم.
الظهكر عمى الهكاء في البرامج اإلعالمية كالقنكات الفضائية؛ لمقدح  -ّ

في عمماء األمة كتشكيه صكرتهـ أماـ العالـ أجمع مسمميف كغير 
مسمميف، كلذا الطعف شمؿ العمماء المتقدميف كالمت  ريف، في كضكف 
في األش اص كينتهككف األعراض، كل يتعرضكف لقضية عممية 

كزكر ل يصمد أماـ دليؿ كل يقكل أماـ حجة بالنقد، فطعنهـ إفؾ 
 كبرلاف.

كمف صكر تجريح العمماء العامميف كالفقهاء المصمحيف حظر كتبهـ  -ْ
كمصنفاتهـ مف النتشار كالذيكع، أك التحذير مف اقتنائها إف انتشرت 
ألنها تتبنى كجهة نظر أ رل ل تكافؽ لكل المجرِّحيف مع ككف الرأم 

 معتبرنا مدعكمان بالدليؿ.المذككر في الكتاب 
كمف صكر التجريح كمظالرا في عصرنا است داـ كسائؿ التكاصؿ  -ٓ

الحديثة كمكاقع التكاصؿ الجتماعي في التشنيع بعمماء األمة كلمزلـ 
كلمزلـ، فنرالا طافحة بما يمرض القمب كينشر الرنيب، كيهدد أركاف 

 األمة كيقضي عمى دعائمها.      
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ػاضطبحثػاألول
ػأدبابػظاعرةػاضتجرغحػوأثرعاػرضىػاضدروةػاإلدالطغظػ

لقد كانت لناؾ أسباب عديدة كمتنكعة أدت إلى قياـ البعض 
بتجريح العمماء حتى أصبح التجريح ظالرة متفشية في أكساط بعض 
المنتسبيف إلى الدعكة اإلسالمية كيمكف بياف لذا األسباب مف المطالب 

 اآلتية: 
ػأرراضػأعلػاضطضماضططضبػاألول:ػادتباحظػ

مف أ طر أسباب ظالرة التجريح، لك أف المتطاكليف عمى العمماء،  
 ل يركف لهـ منزلة، كل ألعراضهـ حرمة، فال يحترمكف مقامهـ، 
كل يصكنكف أعراضهـ، بؿ يقعكف فيهـ بمجرد ال تالؼ معهـ، كل يمتفتكف 
إلى المكانة السامقة التي جعمها اهلل أللؿ العمـ كالتي أكدتها نصكص 

َشِيَد المَُّو َأنَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ : الكتاب كالسنة كأقكاؿ السمؼ فمف ذلؾ قكله 
َقاِئًما ِباْلِقْسطِ  ُىَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْممِ 

ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا  :، كقاؿ (ُ)
ًدا وَن ِلْْلَْذَقاِن ُسجَّ : ، كقاؿ (ِ) اْلِعْمَم ِمْن َقْبِمِو ِإَذا ُيْتَمى َعَمْيِيْم َيِخرُّ

 ٍَيْرَفِع المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َدَرَجات
: ، كقاؿ (ّ)

 ُِإنََّما َيْخَشى المََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَمَماء
(ْ). 

قد زكنى العمماء كأثنى عميهـ كحرنـ طعنهـ كالكقيعة فيهـ  فاهلل 
: "ًإفن المنهى قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ففي الحديث القدسي عف أبي لريرة 

ٍرب" ًليًّا فىقىٍد آذىٍنتيهي ًبالحى : مىٍف عىادىل ًلي كى قىاؿى
(ٓ) . 

                                                 

 .ُٖسكرة آؿ عمراف: مف اآلية  (ُ)
 .َُٕسكرة اإلسراء: مف اآلية  (ِ)
 .ُُسكرة المجادلة: مف اآلية  (ّ)
 .ِٖسكرة فاطر: مف اآلية  (ْ)
 (.َِٓٔ( رقـ )َُٓ/ٖالتكاضع )أ رجه اإلماـ الب ارم في كتاب الرقاؽ، باب  (ٓ)
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مىٍيمىافى  ًبيعي ٍبفي سي قاؿ الرن
ـٍ يىكيًف  : سىًمٍعتي الشناًفًعين (ُ) : "ًإٍف لى يىقيكؿي

" ًليه ا ًلمه كى اٍلفيقىهىاءي أىٍكًليىاءى المنًه ًفي اآٍلً رىًة , فىمى
(ِ). 

فهذا يدؿ عمى أف معاداة ألؿ الفقه كالعمـ كالطعف فيهـ مؤذفه 
كانتقامه ممف يفعؿ ذلؾ، فعميه أف يفهـ كيعي ذلؾ ليتقي  بحرب اهلل 

 غضب اهلل كعذابه.
كقد قاؿ اإلماـ أحمد رحمه اهلل: "لحكـ العمماء مسمكمة، مف شمها 

 .(ّ)مرض، كمف أكمها مات"
: "اعمـ أف لحكـ العمماء مسمكمة، كعادة (ْ)كقاؿ الحافظ ابف عساكر

ف م ف أطمؽ لسانه في العمماء اهلل في لتؾ أستار منتقصهـ معمكمة، كا 
 .(ٓ)بالثمب، بالا اهلل قبؿ مكته بمكت القمب"

                                                 

لػ( الربيع بف سميماف بف عبد الجبار المصرم: صاحب اإلماـ الشافعٌي كراكم  َِٕ - ُْٕأبيك محمد ) (ُ)
كتبه، كأكؿ مف أممى الحديث بجامع ابف طكلكف، مكلدا ككفاته بمصر. ينظر: سير أعالـ النبالء 

بف محمكد الزركمي الدمشقي، الناشر:  :  ير الديفلممؤرخ، (ُٓ-ُْ/ ّ) (، األعالـٕٖٓ/ُِ)
 .ـ ََِِدار العمـ لممالييف، الطبعة: ال امسة عشر 

( ُْٕ)أ رجه اإلماـ البيهقي في المد ؿ إلى السنف الكبرل، باب أقاكيؿ الصحابة إذا تفرقكا فيها  (ِ)
عبد العمي عبد الحميد حامد، الناشر: مكتبة الرشد بالرياض بالتعاكف مع  د. ، حققه(ُٕٕرقـ )

 .ـََِّ -لػ ُِّْالدار السمفية، ط: األكلى، 
لإلماـ عبد الباسط بف مكسى العممكم الدمشقي  (،َٔالمعيد في أدب المفيد كالمستفيد )ص:  (ّ)

فة الدينية، الطبعة: األكلى الشافعٌي، المحقؽ: الدكتكر/ مركاف العطية، الناشر: مكتبة الثقا
 .ـََِْ-لػُِْْ

لػ( عمي بف الحسف بف لبة اهلل، أبك القاسـ، ثقة الديف الدمشقي: المؤرخ  ُٕٓ - ْٗٗابف عساكر ) (ْ)
الحافظ الرحالة. كاف محدث الديار الشامية،. مكلدا ككفاته في دمشؽ. له " تاريخ دمشؽ الكبير" ، 

(، األعالـ ٖٔ-ِٖ/ْلحديث، كغيرلا. ينظر: تذكرة الحفاظ )"اإلشراؼ عمى معرفة األطراؼ" في ا
 (.ِّٕ/ ْلمزركمي )

 .(َٔالمعيد في أدب المفيد كالمستفيد )ص:  (ٓ)



264 

 

 
 م2109لعام –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

فمػا أطمػػؽ عبػػد لسػػانه يػػنهش لحػـك العممػػاء، إل كمػػرض قمبػػه كأكشػػؾ 
رمػػػه، كينسػػػب  عمػػػى المػػػكت، إل أف يتػػػكب كيقمػػػع عػػػف ذنبػػػه، كيكػػػؼ عػػػف جي

 الفضؿ أللمه كيحب ألؿ الفضؿ لحب اهلل لهـ.  
ألحػػد أف يتبػػع زلت العممػػاء، كمػػا  كقػػاؿ اإلمػػاـ ابػػف تيميػػة : "كلػػيس

لػػيس لػػه أف يػػتكمـ فػػي ألػػؿ العمػػـ كاإليمػػاف إل بمػػا لػػـ لػػه ألػػؿ، كعمػػى كػػؿ 
 مسمـ أف يرعى حقكؽ المسمميف؛ ل سيما ألؿ العمـ منهـ، كما أمر اهلل 

، كمف عدؿ عف لذا الطريؽ فقد آذل المؤمنيف كالمؤمنات بغير كرسكله 
 .(ُ)ما اكتسبكا ككاف مف الظالميف"

يتضػػػح ممػػػا سػػػبؽ أف مػػػف أسػػػباب الطعػػػف فػػػي العممػػػاء لػػػك اسػػػتباحة 
أعراضػػهـ كاعتقػػاد أنهػػـ بػػذلؾ يصػػمحكف كيقكمػػكف بػػكاجبهـ فػػي الػػدفاع عػػف 
الػػديف كالعمػػـ، كلػػذا العتقػػاد لػػيس إل ظنػػان ككلمػػان، بػػؿ يهػػدمكف الػػديف بهػػدـ 

 رمكزا كألمه، كيفسدكف العمـ بانتقاص حممته.
 فعػػػػػف  (ِ)ييػػػػػذكنركا بنصػػػػػيحة زيػػػػػاد بػػػػػف أبيػػػػػهكمثػػػػػؿ لػػػػػؤلء ينبغػػػػػي أف 

ػػػًف اٍلمػىػػػػدىاًئًنيٌ  سى أىبػػػي اٍلحى
مىػػػى ًمٍنبىػػػًر اٍلكيكفىػػػًة  (ّ) طىػػػبى ًزيىػػػاده، ذىاتى يىػػػٍكـو عى : " ى قىػػػاؿى

                                                 

 بف تيمية الحراني، المحقؽ: ا، لإلماـ تقي الديف أبي العباس أحمد (ِّٗ/ ِّمجمكع الفتاكل ) (ُ)
لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة نشر: مجمع الممؾ فهد  عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ،
 .ـُٓٗٗلػ/ُُْٔالنبكية، المممكة العربية السعكدية، 

لػ(: أمير، مف الدلاة، القادة الفاتحيف، مف ألؿ الطائؼ. ا تمفكا في اسـ أبيه،  ّٓ - ُزياد بف أبيه ) (ِ)
. ككاف كاتبا لممغيرة كلـ يرا، كأسمـ في عهد أبي بكر فقيؿ عيبىيد الثقفي كقيؿ أبك سفياف. أدرؾ النبي 

بف شعبة، ثـ ألبي مكسى األشعرم أياـ إمرته عمى البصرة. ثـ كلا عمى بف أبي طالب إمرة فارس. كلما 
تكفي عمٌي امتنع زياد عمى معاكية، كتحصف في قالع فارس. كتبيف لمعاكية أنه أ كا مف أبيه فكتب إليه 

لػ فكاف عضدا األقكل. ككلا البصرة كالككفة كسائر ْْبذلؾ، فقدـ زياد عميه، كألحقه معاكية بنسبه سنة 
(، األعالـ لمزركمي ْٓٗ-ْْٗ/ّكفي. ينظر: سير أعالـ النبالء )العراؽ، فمـ يزؿ في كليته إلى أف تي 

(ّ /ّٓ.) 
لػ( عمي بف محمد بف عبد اهلل: ركاية مؤرخ، كثير التصانيؼ، مف  ِِٓ - ُّٓ) أبك الحسف المىدىائني (ّ)

ألؿ البصرة، سكف المدائف، ثـ انتقؿ إلى بغداد فمـ يزؿ بها إلى أف تكفي. مف كتبه " المردفات مف 
 (.ِّّ/ ْ(، األعالـ لمزركمي )ْٓٗ-ْْٗ/ّقريش" رسالة، ك " التعازم". ينظر: سير أعالـ النبالء )
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 : ، »فىقىػػاؿى : بًػػًذم اٍلًعٍمػػـً ثو ؿو ثىػػالى ػػا ًبً ػػالى ، ًإنِّػػي بًػػتُّ لىٍيمىتًػػي لىػػًذًا ميٍهتىمًّ أىيُّهىػػا الننػػاسي
بًػػًذم الشنػػرى  ًة، رىأىٍيػػتي كى ـٍ ًفػػيًهفن ًبالننًصػػيحى ـى ًإلىػػٍيكي ، رىأىٍيػػتي أىٍف أىتىقىػػدن بًػػًذم السِّػػفِّ ًؼ، كى

تىػػػػػٍكًقيرى ذىًكم اأٍلىٍسػػػػػنىاًف، كىالمنػػػػػًه  ، كى ؿى ذىًكم اٍلًعٍمػػػػػـً ٍجػػػػػالى ـى ذىًكم الشنػػػػػرىًؼ، كىاً   ًإٍعظىػػػػػا
ػػػعى بًػػػذىًلؾى مً  مىػػػى ًذم ًعٍمػػػـو لىيىضى ػػػؿو رىدن عى اقىٍبتيػػػهي، كىلى أيكتىػػػى لى أيكتىػػػى ًبرىجي ٍنػػػهي ًإلن عى

ػؿو  اقىٍبتيهي، كىلى أيكتىى ًبرىجي ًفًه ًإلن عى عى ًبذىًلؾى ًمٍف شىرى مىى ًذم شىرىؼو لىيىضى ؿو رىدن عى ًبرىجي
ػاًئهً  مىمى ـٍ كىعي ًمًه ا الننػاسي بًػ ىٍعالى اقىٍبتيهي، ًإننمى عىهي ًبذىًلؾى ًإلن عى مىى ًذم شىٍيبىةو ًليىضى ـٍ رىدن عى

ذىًكم أىٍسنىاًنًهـٍ   .(ُ)«كى
ػاضططضبػاضثاظي:ػاضتطصبػاضططػوت

عند البحث عف تعريؼ التعصب كجدت أف التعصب يدكر حكؿ 
معنييف: محمكد كمذمكـ فالمحمكد جاء في تعريفه أنه عبارة عف "شدة 

، كلذا ل ييذـ ما داـ (ِ)التمسؾ بالمذلب، كنصرة اجتهاداته في كؿ ميداف"
لجتهاد معتبر، حيث رأل فيه المجتهد أف ما كصؿ إليه لك أنه اتباع 

الصكاب الذم يحتمؿ ال ط ، فينتصر لجتهادا ككذا ينتصر له أصحابه 
كأتباعه، كلذا في األمكر ظنية الدللة عمى المراد منها، أما األمكر قطعية 
الدللة عمى المراد منها فالجتهاد فيها كاحد، كالصكاب فيها كاحد، 

ب المحمكد غير مراد لنا إل أف يشذ البعض كيغالي فيه، في رجه كالتعص
 عف ككنه اجتهادان إلى ككنه نصان مقدسان.

                                                 

بف عبد البر النمرم القرطبي، اعمر يكسؼ  يأبلإلماـ (، ِّْ/ ُجامع بياف العمـ كفضمه ) (ُ)
تحقيؽ: أبي األشباؿ الزليرم، الناشر: دار ابف الجكزم، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: 

 .ـ ُْٗٗ -لػ  ُُْْاألكلى، 
قنيبي، الناشر: دار حامد صادؽ  -محمد ركاس قمعجي ت ليؼ:  ،ُّٔمعجـ لغة الفقهاء ص (ِ)

 .ـُٖٖٗ -لػ َُْٖالنفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة: الثانية، 
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قد عرنفه العمماء كأما التعصب المذمكـ كلك المراد في لذا الدراسة ف
ب نه "عدـي قبكؿ الحؽ عند ظهكر دليمه"
، فهك التحجر كالجمكد عمى (ُ)

 را ردلا كأعرض عنها. المكركث، كلك ظهرت قكة دليؿ غي
كلذا التعصب الممقكت مف أسباب تجريح العمماء كالطعف فيهـ،  

 كيرجع سبب لذا التعصب  إلى عدة أمكر منها:
فيستكبر عف الرجكع إلى الرأم الذم طالما  الفه،  اَلستكبار والعناد: -1

ألنه يرل نفسه عند قبكله في مكقؼ الضعؼ كالعجز، حيث ظهر 
أم غيرا، كلك م طئ في تفكيرا لذا بؿ إف ضعؼ رأيه كرجح ر 

الرجكع إلى الحؽ مف ًشيىـ الكراـ، ألف اإلنساف يعتريه القصكر 
كالعجز؛ لذا أمر اهلل بالنصيحة كقبكلها ليحصؿ السداد في األمر، 
فعمى المسمـ أف يسمؾ سبؿ الرشاد متى بانت له،  كأف يرجع عف 

 الفة عادته كترؾً  يستنكؼ عف م سبؿ الغي متى ظهرت له، كألن 
 م لكفه.

ح لديهـكش ف الًجمنة مف العمماء أف يرجعكا عف رأيهـ إذا ما   ترجن
غيرا، فاإلماـ الشافعي رحمه اهلل له المذلب القديـ بالعراؽ كالجديد بمصر؛ 
نه بالعراؽ بناءن عف تغير اجتهادا،  كلذا ألنه تراءل له بمصر غير ما دكن
كاإلماـ أحمد بف حنبؿ رحمه اهلل في كثير مف المسائؿ له ركايتاف، ككذا 

ذلب، ككانت لهـ معظـ أصحاب األئمة األربعة كأتباعهـ قد  الفكا الم
ا تيارات في المذلب بناءن عمى ما ظهر أمامهـ مف أدلة قكية كالنككم 

 رحمه اهلل له ا تيارات  الؼ بها المذلب الشافعي.

                                                 

محمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي، الناشر: دار الكتب ت ليؼ: ، ٖٓالتعريفات الفقهية ص (ُ)
 .ـََِّ -لػ ُِْْالعممية، الطبعة: األكلى، 
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فهذا ش ف األئمة الراس يف، أما األذياؿ كاألذناب فيتعصبكف لغير 
ف  الفٍت الدليؿ.  دليؿ كيعظِّمكف كيقدِّسكف أقكاؿ الرجاؿ كا 

 فقد يككف التعصب لكطف  أك جنس  األغراض الشخصية:األىواء و  -ِ
أك ش ص فال يقبؿ ما ي الؼ لكاا، كبالتالي يرد النصكص التي 
تمغي لذا العصبيات أك يقكـ بت كيمها، كربما قاـ البعض با تالؽ 
الركايات التي تدعِّـ عصبيتهـ، فيبغض المتعصب مىف يعترض عمى 

 ترض كيقدح.لذا العصبيات، كبالتالي يطعف في المع
تربية النشء عمى أف الصكاب لك مذلب بعينه، كأف ما عداا  ط ،  -ّ

كيعممكف األمر فيعتقدكف أف الصكاب مع لذا المذلب في كؿ 
قضية، كل ينظركف في الدليؿ كل يضعكنه أماـ مقاييس النقد العممي 
بؿ يقبمكنه برمته، كلذا ألنهـ تربكا كنش كا عمى لذا المعتقد، كجريرة 

ا األمر تقع عمى الشيكخ قبؿ الطالب، فيجب عميهـ أف يراعكا لذ
األمانة العممية كأف يتجنبكا كؿ عصبية مذلبية أك فكرية أك ش صية، 

 كأف يشربكا الطالب فقه ال الؼ.
 المطمب الثالث: اإلفراط في الغيرة عمى الحق
: }لىٍكلى ًإٍذ  قاؿ اهلل  إف حسف الظف أمر مف أكامر اهلل 

} قىاليكا لىذىا ًإٍفؾه ميًبيفه ٍيرنا كى ـٍ  ى سىًمٍعتيميكاي ظىفن اٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي ًب ىٍنفيًسًه
(ُ) ،

ساءتهـ أللؿ  كما أنه أدب مف آداب المسمميف، فمع جناية القادحيف كا 
 العمـ كمف قبيؿ إحساف الظف أقكؿ: إف بعضهـ لـ يدفعه إلى ذلؾ 
إل الغيرة عمى الحؽ، فيندفع إلى لذا المزلؽ ال طير كيقدح في كرثة 
األنبياء بدافع مف الحمية لمحؽ، كل عذر له في لذا األمر، بؿ غاية أمرا 
أف يتصدل لمرد عمى مف ن ل عف الحؽ كالصكاب مف العمماء كالباحثيف، 

                                                 

 .ُِسكرة النكر: اآلية  (ُ)
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المدافع  فإف كاف ال ط  قد ظهر في أجهزة اإلعالـ أماـ الناس جميعان، قاـ
عف الحؽ بتصحيح  ط  العالـ دكف تجريح كذلؾ أماـ الجميع ليحذِّر 

 الناس مف اتِّباع الضالؿ في العتقاد كالعمؿ.
ف في كتاب  أيصدر كتاب آ ر لتصحيح  ف كاف ال ط  قد ديكِّ كا 
 ط  الكتاب األكؿ دكف التعرض لش ص الكاتب بؿ يجعؿ نصب عينه 

، كألنؼ كتاب (ُ)تكر عبد الصبكر شاليفالنقد العممي، فعندما أ ط  الدك
قصة ال ميقة بيف األسطكرة كالحقيقة" كذكر فيه ما ي الؼ  "أبي آدـ 

، كادنعى أف آدـ صريح القرآف، كزعـ أنه كاف لناؾ أكادـ قبؿ آدـ 
  أبك اإلنسانية كليس أبا البشر، كفرنؽ بيف البشر كاإلنساف مع كركد

ْنَساَن  :ؾ فقد قاؿ اهلل النصكص الصريحة التي ترد ذل َوَلَقْد َخَمْقَنا اإلِْ
ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطين

ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا : كقاؿ  (ِ)
ِمْن ِطين

فاتضح مف اآليتيف أف اإلنساف المذككر في اآلية األكلى لك  (ّ)
 .البشر المذككر في اآلية الثانية كالمراد به آدـ 

كمع لذا الشطط قاـ كثير مف العمماء بالرد عميه كتصحيح  طئه، 
نه د. عبد العظيـ المطعني رحمه اهلل،  (ْ)كمف أحسف الردكد كأشهرلا ما دكن

فقد ناقش الكتاب كنقدا نقدان عمميان رصينان كأصدر الرد عميه في كتاب 
                                                 

مفكر إسالمي مصرم  طيب مسجد عمرك بف العاص سابقان، عمؿ د. عبد الصبكر شاليف:  (ُ)
أستاذا بقسـ الدراسات اإلسالمية كالعربية بجامعة الممؾ فهد لمبتركؿ كالمعادف فترة مف الزماف، كله 

ينظر: المكسكعة الحرة  ـ.ََُِكتكفي سنة  ـُِٗٗكتابان ما بيف مؤلفات كتراجـ كلد سنة  ٓٔ
 بيديا(.)كيكي

 .ُِية اآلسكرة المؤمنكف:  (ِ)
 .ُٕسكرة ص: آية  (ّ)
ـ إضافات ثمينة إلى عبد العظيـ إبراليـ محمد المطعني داعية إسالمي مصرم معاصر، قدن  د. (ْ)

ـ بجزيرة المنصكرية التابعة ُُّٗ. مف مكاليد مايك كغيرلا في البالغة العربية سالميةالمكتبة اإل
عمى البتدائية ثـ الثانكية ثـ اللتحاؽ بكمية المغة العربية، حصؿ عمى لمحافظة أسكاف، حصؿ 

ـ، كالتي عنكانها  صائص التعبير القرآني، له ُْٕٗـ، ثـ الدكتكراا عاـ ُٖٔٗالماجستير عاـ 
 ينظر: المكتبة الشاممة. ـ.ََِٖيكليك  ِٗمؤلفات كثيرة تكفي في 
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بيف ال ياؿ الجامح كالت كيؿ المرفكض"، كلـ  بعنكاف "قصة أبي آدـ 
يتعرض فيه الدكتكر عبد العظيـ رحمه اهلل لش ص الدكتكر عبد الصبكر 

في عالـ  اض  رحمه اهلل، كلـ تدفعه الغيرة كالحمية إلى القدح كالطعف
ا غير أرضه ف تى بعىجىبو مف القكؿ كبدعو مف الفكر.   أرضن

كلذا لك منهج ألؿ الحؽ كالعدؿ في التصحيح كالتقكيـ كاألمثمة 
 كثيرة عمى لذا كمنها: 

 (ِ)رحمه اهلل ذكر بعض الهفكات ألبي حامد الغزالي (ُ)أف الذلبي-
ا ًمٍف "الغىزن  أثناء ترجمته له في السير ثـ قاؿ بعدلا : مى اـه كىًبٍير، كى اًلي ًإمى

اًلؼ بىعضهيـ (ّ)شىرًط العىاًلـ أىننهي لى يي ًطئ" ، ثـ قاؿ: "مىا زىاؿى األىًئمنةي يي ى
مىى لىذىا، يىردُّ لىذىا عى ٍهؿ" بعضان، كى ُـّ العىاًلـ ًبالهىكىل كىالجى لىٍسنىا ًممنٍف يىذي كى

(ْ). 
  

                                                 

لػ( محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذلبي، شمس الديف، أبك عبد اهلل:  ْٖٕ - ّٕٔالذلبػي ) (ُ)
حافظ، مؤرخ، عالمة محقؽ، مكلدا ككفاته في دمشؽ. رحؿ إلى القالرة كطاؼ كثيرا مف البمداف، ككؼ 

خ اإلسالـ الكبير". لػ تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئة، منها " دكؿ اإلسالـ"، ك " تاري ُْٕبصرا سنة 
 .(ِّٔ/ ٓينظر: األعالـ لمزركمي )

لػ( محمد بف محمد بف محمد الغىزىالي الطكسي، حجة اإلسالـ: له  َٓٓ - َْٓأبك حامد الغىزالي ) (ِ)
نحك مئتى مصنؼ. مكلدا ككفاته في الطابراف )قصبة طكس، ب راساف( رحؿ إلى نيسابكر ثـ إلى 

األعالـ ينظر: . ، كعاد إلى بمدته. مف كتبه )إحياء عمـك الديف(بغداد فالحجاز فبالد الشاـ فمصر
 (.ِِ/ ٕلمزركمي )

لػ(، ْٖٕعبد اهلل الذلبي )المتكفى :  يشمس الديف أب لإلماـ، (ّّٗ/ ُٗسير أعالـ النبالء )( ّ)
المحقؽ : مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، الناشر : مؤسسة الرسالة، 

 .ـُٖٓٗلػ /  َُْٓالثالثة ، الطبعة : 
 .(ِّْ،ّّْ/ ُٗالمصدر السابؽ )( ْ)



271 

 

 
 م2109لعام –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

أيضان في ترجمة أبي بكر  اء ما ذكرا الذلبيكمف أمثمة النقد البنن 
لما سيئؿ عف  (ِ)حينما أكرد كالـ أبي سهؿ الصعمككي (ُ)القفاؿ الشاشي

دننسىهي ًمٍف كىٍجهو، أىم: دننسىهي ًمٍف جهىًة  تفسير القفاؿ فقاؿ: "قدنسىهي ًمٍف كىٍجهو، كى
"قىٍد مرن  ، فقاؿ الذلبي معقبان عمى قكؿ أبي سهؿ :(ّ)نىٍصًرًا لالعتزىاًؿ"

اًئًؿ، فىالى تيدففي مىكٍ  الىهي ًمفى الفضى ـي بكىٍثرىًة مى ا ييمدحي العىاًل ننمى ، كىاً  تيهي، كىالكمىاؿي عزيزه
قىٍد ييغفري لىهي ًباٍستفرىاًغًه الكٍسعى ًفي  ٍنهىا، كى لىعىمنهي رىجعى عى اًسفي لكرطىةو، كى المىحى

ؽِّ كىلى قكنةى ًإلن ًباهلل" طمًب الحى
(ْ). 
سػػػػميـ كالفكػػػػر القػػػػكيـ الػػػػذم ينبغػػػػي أف ييعمػػػػـ بػػػػيف فهػػػػذا لػػػػك الػػػػنهج ال

المسػػػمميف جميعػػػان فػػػييحكـ لممػػػرء بغالػػػب أمػػػرا، كيمػػػتمس العػػػذر لمػػػف أ طػػػ ، 
كييحسػػف بػػه الظػػف مػػع التنبيػػه عمػػى مػػا جانػػب فيػػه الصػػكاب بحكمػػة كفقػػهو، 

 ليتحقؽ التقكيـ كاإلصالح. 
كلكػػػػف لنػػػػاؾ مػػػػف ت  ػػػػذا الحميػػػػة كالغيػػػػرة، فيفػػػػرط فػػػػي الػػػػرد كيتعػػػػدل 

يحى إلى التجريًح، فيترؾ الرد العممي إلى التشهير بالمردكد عميػه، بػؿ التصح
كيجعمػػكف لػػذا التشػػهير كالشػػتـ كالسػػب دينػػان يػػدينكف بػػه، فيقضػػكف السػػاعات 
الطكيمػػة كاأليػػاـ العديػػدة فػػي  التنقيػػب كالبحػػث عػػف لفػػكات العممػػاء كزلتهػػـ 

                                                 

لػ( محمد بف عمي بف إسماعيؿ الشاشي: مف أكابر عمماء عصرا بالفقه  ّٓٔ - ُِٗ( أبك بكر القىفناؿ )ُ)
كالحديث كالمغة كاألدب. كلك أكؿ مف صنؼ الجدؿ الحسف مف الفقهاء. كعنه انتشر مذلب )الشافعٌي( 

به )أصكؿ الفقه(. . مف كتبالد كثيرةفي بالدا. مكلدا ككفاته في الشاش )كراء نهر سيحكف( رحؿ إلى 
 .(ِْٕ/ ٔاألعالـ لمزركمي )(، ِٖٓ-ِّٖ/ ُٔسير أعالـ النبالء )ينظر: 

ٍعميككي ) (ِ) لػ( محمد بف سميماف بف محمد بف لاركف الحنفي )مف بني  ّٗٔ - ِٔٗأبك سهؿ الصُّ
ككفاته له شعر كثير. مكلدا ب صبهاف كسكنه ، حنيفة(: فقيه شافعٌي، مف العمماء باألدب كالتفسير
سنة. كركيت عنه فكائد. سير أعالـ النبالء  ِّبنيسابكر. دٌرس بالبصرة بضعة أعكاـ، كبنيسابكر

 .(ُْٗ/ ٔاألعالـ لمزركمي )، (ِّْ،ّّْ/ ُٗ)
 .(ِٖٓ/ ُٔسير أعالـ النبالء ) (ّ)
 .(ِٖٓ/ ُٔنفس المصدر )( ْ)
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مػؿ الشػيطاف لنشرلا كالتشهير بهـ، كربمػا عقمػكا أك لػـ يعقمػكا أف لػذا مػف ع
فساد، كأف جرح شهكد الشرع جرح لممشهكد به.   كأنه باب ضاللة كا 

 كمف أمثمة لذا اإلفراط في الغيرة التي تدفع إلى التجريح كالتكفير 
 "عندما قاؿ بارتفاع أمية النبي  (ُ)ما حدث ألبي الكليد الباجي المالكي

  لقصة الحديبية فقاـ عميه ألؿ عصرا حتى حكمكا بكفرا كقاؿ بعضهـ فيه:
 وقال إن رسول اهلل قد كتبا     عجبت ممن شرى دنيا بآخرة  

ثـ تطامنت الفتنة، كأكضح المحققكف ب ف كاقعة الحديبية ل سبيؿ 
بيعث في العرب كلـ  إلى إنكارلا، لكنها ل تنفي األمية، كما أف النبي 

مية ل تكتب كل تحسب، كمع لذا يكجد فيهـ مف يكتب مثؿ كتاب أمة أ
 .(ِ)مف العرب" الكحي لكنهـ عمى ندرة، كلـ ينؼ لذا أمية أمته 

لػ "تحدنث بقكله ّْٓكلذا اإلماـ الحافظ ابف حباف المتكفى سنة 
"النبكة العمـ كالعمؿ" فهيًجر كحيكـ عميه بالزندقة ككتب فيه إلى ال ميفة 

 . (ّ)ه"فكتب بقتم
لكف أنصفه المحققكف مف ألؿ العمـ، فكجهكا قكله، كاستفادكا مف 
عممه كفضمه، منهـ ابف القيـ كالذلبي كابف حجر في سكالـ مف المحققيف 
ا له محمؿ حسف كلـ يرد حصر المبتدأ  فقاؿ الذلبي في ش نه: "كلذا أيضن

                                                 

بي: فقيه مالكي كبير، مف ق( سميماف بف  مؼ بف سعد القرط ْْٕ - َّْأبك الكليد الباجي )( ُ)
بغداد كالمكصؿ كدمشؽ كحمب كعاد ك رجاؿ الحديث، مكلدا في باجة باألندلس. رحؿ إلى الحجاز 

ينظر:  .إلى األندلس، فكلي القضاء في بعض أنحائها. كتكفي بالمرية مف كتبه )شرح المدكنة(
 (.ُِٓ/ ّ(، األعالـ لمزركمي )ْٓٓ-ّٓٓ/ُٖسير أعالـ النبالء )

 ق.ُُّْ، بكر بف عبد اهلل أبك زيد، دار العاصمة، ٖٖ،ٖٗتصنيؼ الناس بيف الظف كاليقيف ص( ِ)
 (، المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيمازَٗ/ّتذكرة الحفاظ )( ّ)

 -لػُُْٗلبناف، الطبعة: األكلى، -لػ(، الناشر: دار الكتب العممية بيركتْٖٕالذلبي )المتكفى: 
 ـ.ُٖٗٗ
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ا  بمجرد في ال بر, كمثمه: الحج عرفة. فمعمكـ أف الرجؿ ل يصير حاجًّ
نما ذكر مهـ الحج كمهـ النبكة, إذ أكمؿ صفات النبي  الكقكؼ بعرفة كا 
. نعـ النبكة  العمـ كالعمؿ، كل يككف أحد نبيًّا إل أف يككف عالمنا عامالن
مكلبة مف اهلل تعالى لمف اصطفاا مف أكلي العمـ كالعمؿ ل حيمة لمبشر 

ؿ الصالح، كل ريب أف في اكتسابها أبدنا, كبها يتكلد العمـ النافع كالعم
 .(ُ)إطالؽ ما نقؿ عف أبي حاتـ ل يسكغ، كذلؾ نفس فمسفي"

 اضططضبػاضرابع:ػػاضحددػواضحػد
إف مف أكبر عكامؿ القدح في العمماء لك ما اشتممت عميه قمكب 
سىدىا يىٍحًسديا  قادحيهـ مف حسد كحقد كبغضاء، كتعريؼ الحسد جاء فيه: "حى

سىدان  فىًضيمىتيهي أىك ييٍسمىبىهيمىا كيىٍحسيديا حى ؿى ًإليه ًنٍعمىتيهي كى كن سندىا ًإذا تىمىننى أىف تىتىحى كحى
: ؛ قىاؿى  ليكى

 .(3)... َشْتَم الرَِّجاِل، وِعْرُضو َمْشتوم (2)َوَتَرى المبيَب ُمَحسَّدًا َلْم َيْجَتِرمْ 
كعمػػػػػى لػػػػػذا فالحسػػػػػد لػػػػػك أف يتمنػػػػػى المػػػػػرء زكاؿ النعمػػػػػة مػػػػػف عنػػػػػد 

 سكاء في ذلؾ زالت عنه لتصير إليه أـ زالت عنه فحسب.محسكدا، 
ًتها" كأما الحقد فهك "ًإمساؾ اٍلعىدىاكىًة ًفي اٍلقىٍمًب كىالتنرىبُّصي ًلفيٍرصى
(ْ). 

كمف لذا نعمـ أف الحقد ينتج عف الحسد، إذ أف الحاسد يتمنى الشر 
حكؿ لممحسكد، كيعجز عف التشفي به، كبمزكـ لذا البغض كالكيرا لمقمب يت

                                                 

 (.َٗ/ّتذكرة الحفاظ ) (ُ)
ـى ًإذىا عىظيـى جيٍرميه أىٍم أىذنب، قاؿ أىبك اٍلعىبناسً ِ) ري نىى ًجناية، كجى ًريمة كأىٍجرىـ: جى ـٍ جى مىٍيًه ـٍ كىعى ـى ًإلىٍيًه فه : فيالى ( جىرى

ـٍ نىٍجنه. ننى مىا لى مىٍينىا أىٍم يىتىجى ـي عى  (.ُٗ/ ُِلساف العرب ) ينظر: يىتىجىرن
 (.ُْٖ/ّلساف العرب )( ّ)
 (.ُْٓ/ّالمصدر السابؽ )( ْ)
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إلى الكيد لإليقاع كالتشفي، فالحقد لك الحسد األسكد الدفيف الذم جاكز 
 حد تمني زكاؿ النعمة إلى العتداء عمى المحسكد بالمساف أك باليد.

كبعد تعريؼ الحسد كالحقد يتبيف أنهما مف آكد أسباب تجريح عمماء 
العميػػة،  اإلسػػالـ كأئمتػػه إذ أف العػػاجز عػػف إدراؾ المزايػػا الكريمػػة كالشػػمائؿ

 يشػػػعر بػػػالنقص لتفػػػكؽ غيػػػرا عميػػػه، كلػػػذا إذا كانػػػت لػػػذا المزايػػػا مكتسػػػبة، 
فيضيؽ صدرا برؤيتها كيسػ ط عمػى قػدر  أما إذا كانت مكلكبة مف اهلل 

ػػػػؿ عميػػػػه فيهػػػػا، فيتمنػػػػى أف تػػػػزكؿ الفضػػػػائؿ كالشػػػػمائؿ  اهلل إذا رأل مػػػػف فيضِّ
نَّاَس َعَمـى َمـا آتَـاُىُم َأْم َيْحُسُدوَن ال  :الحسنة كذلؾ مصداقان لقكؿ اهلل 

 .(ُ) المَُّو ِمْن َفْضِمِو َفَقْد آَتْيَنا آَل ِإْبرَاِىيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ 
 كهلل در القائؿ: 

 حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيو ... فالقوم أعداء لو وخصــوم
 .(2)كضرائر الحسناء قمن لزوجيا ... حســدا وظممـا إنو لذميم 

ذا كػػاف الحسػػد  ،ألنػػه يعػػادم نعػػـ اهلل  ؛راحػػة لػػه أبػػدان  فالحاسػػد ل كا 
في الديف كالعمـ كاف أشنع كأقبح ألنه يؤدم إلى بغض ألػؿ العمػـ المبمغػيف 

كأل يقػػػػكل  ،لرسػػػػالت اهلل كالمنػػػػافحيف عػػػػف دينػػػػه، كيتمنػػػػى أل يًعػػػػزن أحػػػػدلـ
يكػػكف صػػاحب كممػػة مسػػمكعة بػػيف النػػاس، كذلػػؾ ألنػػه لػػـ يبمػػغ أل جانبػػه ك 
فػػال يػػزاؿ فػػي تعػػب مػػا عػػاش كرحػػـ اهلل األحنػػؼ بػػف  ،كلػػـ ينػػؿ حظػػه شػػ كا

 قػػػػػيس حػػػػػيف قػػػػػاؿ: ل صػػػػػديؽ لممػػػػػكؿ كل كفػػػػػاء لكػػػػػذكب، كل راحػػػػػة لحسػػػػػكد 
كل مركءة لب يؿ كل سؤدد لسٌيء ال مؽ. كقاؿ معاكية: كػٌؿ النػاس أسػتطيع 

 أف أرضيه إل حاسد نعمة فإنه ل يرضيه إل زكالها. كقاؿ الشاعر:

                                                 

 .ْٓ( سكرة النساء: مف اآلية ُ)
محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم، الناشر: دار الكتب  يأبلإلماـ (، ُّ/ِعيكف األ بار ) (ِ)

 لػ.ُُْٖبيركت، تاريخ النشر: –العممية 
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 (1)داوة قد ترجى إماتتيا ... إَل عــداوة من عاداك من حسدكـــّل الع
كحقػػان لػػك ل يكجػػد بػػيف  ،كقػػد يظػػف الػػبعض أل حسػػد بػػيف ألػػؿ العمػػـ

ا زائػالن مػف الػدنيا فػال يركمػكف  ،عمماء اآل رة الذيف ل يريدكف بعممهـ عرضن
جالان كل يقصدكف منصبان، بؿ يبتغكف بالعمـ كجه اهلل كالدار اآل رة، فهؤلء 

 رناص كل ي افكف عمى منزلة كمكانة بيف  أفناؾ كل بهتافي  ل يضرلـ افتراءي 
 الناس، بؿ جؿ لمهـ نظر ربهـ إليهـ كقبكله ألعمالهـ.

مىمان يرتقكف كلكف الحسد يكثر بيف عمماء الدنيا الذيف يت ذكف ا لعمـ سي
ككػػ نهـ حجبػػكا أنفسػػهـ  ،بػػه إلػػى ألػػدافهـ الدنيكيػػة، فػػال يتحركػػكف إل لممػػادة

عما كراء المادة، ف مثاؿ لؤلء يحرصكف عمى الشهرة كالظهكر بيف النػاس، 
كيريدكف السئثار كحدلـ بكؿ مزية كنفيسة، كلػئال يفػكقهـ أحػد مػف العممػاء 

زيف أ  ماـ الجمالير يقكمكف بما يمي:كيصبحكا لـ العمماءى المبرن
إذا ذيكػػػر أحػػػد العممػػػاء بفضػػػيمة أمػػػامهـ أعرضػػػكا عػػػف سػػػيرته إف أرادكا  -ُ

ل أنكػػػػركا فضػػػػيمته كرمػػػػكا بعكػػػػس مػػػػا اتصػػػػؼ بػػػػه، كذلػػػػؾ  السػػػػالمة، كا 
لمػػرضو فػػي قمػػكبهـ يكتمػػكف الحػػؽ بعػػد مػػا تبػػينف، كلػػذا  شػػية أف تثبػػت 

 رئاسة أك مكانة ألحد.
ينتقصػػػكف ألػػػؿ العمػػػـ الم مصػػػيف الػػػذيف آتػػػالـ اهلل رسػػػك ان فػػػي العمػػػـ،  -ِ

كسػػػػبقان فػػػػي العمػػػػؿ، كمحبػػػػة فػػػػي قمػػػػكب ال مػػػػؽ، كعػػػػزة بيػػػػنهـ، فيسػػػػعى 
القاصػػػػركف عػػػػف بمػػػػػكغ مػػػػراتبهـ إلػػػػى انتقاصػػػػػهـ بإلصػػػػاؽ الػػػػتهـ بهػػػػػـ، 
كا ػػػػػتالؽ األغػػػػػاليط لهػػػػػـ، كتحريػػػػػؼ كالمهػػػػػـ، فكاعجبػػػػػان ممػػػػػف يجعػػػػػؿ 

ي بعػػض ألػػؿ العمػػـ كيعػػيف أسػػماءلـ مكضػػكع  طبػػة الجمعػػة قػػدحان فػػ
ؿ ال طبة التي لي زاد ركحي لممسمـ كيصفهـ بالضالؿ كالفسؽ، فيحكِّ 

                                                 

 (.ُّ/ِالمصدر السابؽ ) (ُ)
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إلػػى مجمػػس غيبػػة كشػػتـ كافتػػراء، فػػ م م طػػط لػػك ي ػػدـ  حػػيف يجػػرِّح 
ؽ الفجكة بيف حممة الشرع كرمكزا، كييفًقد المسمميف الثقة بعممائهـ، فيعمِّ 

 دائـ كحيرةو مستمرة. العكاـ كالعمماء مما يجعؿ الناس في شؾو 
ذا مػػػػا انقطعػػػػكا لعػػػػب  -ّ أف الحسػػػػد يػػػػؤدم إلػػػػى القطيعػػػػة بػػػػيف العممػػػػاء، كا 

فيصػػػؿ إلػػػى كػػػؿ عػػػالـ  ،مركجػػػك الفػػػتف كالشػػػائعات دكرلػػػـ بػػػيف العممػػػاء
بكاسػػطة شػػػرار أتباعػػػه مػػا يينسػػػب إلػػػى غيػػرا مػػػف العممػػػاء زكران كبهتانػػػان، 

فيػتكمـ  ،العمـ لؿأؽ ألؿ الفتنة دكف أف يراجع في ذلؾ أ اا مف فيصدِّ 
 .حجةكيقدح فيه بغير  ،حه بغير عمـفيه بغير حؽ كيجرِّ 

ػػف يتػػرؾ لنفسػػه العنػػاف كل يجالػػدلا  أف يعمػػـ أف األمػػر كمػػه  فعمػػى مى
 هلل، كأنػػػه مػػػا أيعطػػػي أحػػػد عطػػػاءن مػػػف عمػػػـ كديػػػف كرياسػػػة كشػػػهرة إل بػػػإذف 

 بػػػػاهلل ، فميحتػػػـر قىػػػػدىرى اهلل فػػػػي عبػػػػادا، كليقػػػؿ مػػػػا شػػػػاء اهلل ل قػػػػكة إلاهلل 
 ككمػػدو كيبػػارؾ كيزيػػد، كلػػيعمـ أنػػه إف اسػػتمر عمػػى ذلػػؾ فهػػك فػػي شػػقاء دائػػـ 

 .ل ينقطع
ػاضططضبػاضخاطس:ػدوءػاألدبػوأزطظػاضخضق

مف أقكل أسباب ظالرة التجريح سكء أدب مىف يسػيئكف إلػى العممػاء، 
 حػػدكدان كأركانػػان تيطبنػػؽكلػػـ ي  ػػذكا ألنهػػـ أ ػػذكا العمػػـ أقػػكالن كحركفػػان تينطػػؽ، 

مػكا العمػـ كلػـ يتحممػكا، تعممػكا القػرآف كلػـ يتعممػكا اإليمػاف،  ػالفكا  مِّ كتنفنػذ، حي
:  ،لػػدم أئمػػة اإلسػػالـ ٍبػػًد المنػػًه، قىػػاؿى ٍنػػديًب ٍبػػًف عى كأصػػحاب سػػيد األنػػاـ فعىػػٍف جي
ػػػعى الننبًػػػيِّ  ػػػزىاًكرىةه،  كيننػػػا مى نىٍحػػػفي ًفٍتيىػػػافه حى ػػػافى قىٍبػػػؿى أىٍف »كى يمى نىػػػتىعىمنـى فىتىعىمنٍمنىػػػا اإٍلً

اننا ، ثيـن تىعىمنٍمنىا اٍلقيٍرآفى فىاٍزدىٍدنىا ًبًه ًإيمى  .(ُ)«اٍلقيٍرآفى

                                                 

(، كقاؿ البكصيرم ُٔرقـ ) (ِّ/ ُابف ماجه في السنف، باب في اإليماف ): ركاا اإلماـ صحيح( ُ)
)حزاكرة( جمع الحزكر كلك الغالـ إذا اشتد  .في الزكائد: إسناد لذا الحديث صحيح. رجاله ثقات

 .  كقكم كحـز
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فال تدنس عممػؾ بظممػة  ،كقد كتب حكيـ إلى حكيـ: "قد أكتيت عممان 
 .(ُ)فتبقى في الظممة يـك يسعى ألؿ العمـ بنكر عممهـ" ،الذنكب

؛ لينشػػ   الفتيػػاف عمػػػى فيجػػب عمػػى ألػػؿ العمػػـ أف يعمِّمػػػكا اإليمػػاف أكلن
فػػػػي كػػػؿ قػػػػكؿ كعمػػػػؿ  التقػػػكل كالديانػػػػة كال شػػػػية كالصػػػيانة، فيراقبػػػػكا اهلل 

فيسػػػتعظمكف الصػػػغائر كيجتنبػػػكف الكبػػػائر، كمػػػا عمػػػى ألػػػؿ العمػػػـ أف يربػػػكا 
كذلػػػػػؾ بػػػػػذكر آداب العػػػػػالـ  ،تالميػػػػػذلـ عمػػػػػى األدب الرفيػػػػػع كال مػػػػػؽ القػػػػػكيـ

كالمػػتعمـ فػػي عمػػـك المجػػالس كالػػدركس، كعػػرض النمػػاذج المشػػرفة لعممائنػػا 
السػػػابقيف فػػػي أدبهػػػـ كدلِّػػػػهـ مػػػع مشػػػائ هـ كتالميػػػذلـ ليككنػػػكا أسػػػكة كقػػػدكة 

 لطالب العمـ كلذا بعض األمثمة عمى ذلؾ:
قػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ رحمػػه اهلل: "مػػا صػػميت صػػالة منػػذ أربعػػيف سػػنة 

 ا أدعػػػك لمشػػػافعي رحمػػػه اهلل تعػػػالى؛ كلكثػػػرة دعائػػػه لػػػه قػػػاؿ لػػػه ابنػػػه إل كأنػػػ
عبػػػد اهلل: أمن رجػػػؿو كػػػاف الشػػػافعي حتػػػى تػػػدعك لػػػه كػػػؿ لػػػذا الػػػدعاء  فقػػػاؿ 
أحمػػػد: يػػػا بنػػػي كػػػاف الشػػػافعي رحمػػػه اهلل تعػػػالى كالشػػػمس لمػػػدنيا ككالعافيػػػة 
لمنػػاس فػػانظر لػػؿ لهػػذيف مػػف  مػػؼ ككػػاف أحمػػد رحمػػه اهلل: يقػػكؿ مػػا مػػس 

 .(ِ)دا محبرة إل كلمشافعي رحمه اهلل في عنقه منة"أحد بي
فهػػػذا مثػػػاؿ الطالػػػب مػػػع شػػػي ه كقرينػػػه، عمػػػـ فضػػػمه عميػػػه، فػػػ راد أف 
يعطيػػػه بعػػػض حقػػػه، فػػػالـز الػػػدعاء لػػػه فػػػي صػػػالته حيػػػث تيرجػػػى اإلجابػػػة، 
فاتضح لنا حرص الداعي كمكانة المدعك له، كأ بر به تعميمان كتربية لمف 

كانػػػة شػػػي ه لديػػػه فسػػػ له عنػػػه، فجػػػاء الجػػػكاب يسػػػمعه، فسػػػمعه ابنػػػه فعمػػػـ م

                                                 

حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي، الناشر: دار  يأب لإلماـ، ِٓص ُإحياء عمـك الديف ج (ُ)
 . بيركت -المعرفة 

 . ِٓص ُإحياء عمـك الديف ج (ِ)
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 مشػػػػبِّهان مكانتػػػػه فػػػػي العمػػػػـ بمكانػػػػة الشػػػػمس لمػػػػدنيا كالعافيػػػػة لمنػػػػاس، فك نػػػػه 
 ل ييستغنى عنه كما ل ييستغنى عنهما.

إذا ذكػػر العممػػاء فمالػػؾ  كقػػاؿ الشػػافعي رحمػػه اهلل عػػف شػػي ه مالػػؾ :
أيػػت عمػػى بػػاب عمػػين مػػف مالػػؾ، كقػػاؿ عنػػه: ر  الػػنجـ الثاقػػب كمػػا أحػػد أمػػفن 

مالػػؾ كراعػػان مػػف أفػػراس  راسػػاف كيقػػاؿ مصػػر مػػا رأيػػت أحسػػف منػػه فقمػػت 
 :لك لدية مني إليػؾ يػا أبػا عبػد اهلل فقمػت :لمالؾ رحمه اهلل ما أحسنه فقاؿ

دع لنفسؾ منها دابة تركبها، فقاؿ إنػي أسػتحي مػف اهلل تعػالى أف أطػ  تربػة 
 . (ُ) فيها نبي اهلل 

المشتمؿ عمى اإلجالؿ كاإلكػراـ يقػر فيػه فيصؼ شي ه لذا الكصؼ 
فبه بمغ ما بمغ مف العمـ كالفهـ، كما أشار فػي  ؛ب نه أعظـ الناس منة عميه

كمهػػػا، كبػػػيف عظػػػيـ  الفرسػػػاف ال بػػػر اآل ػػػر إلػػػى كرمػػػه كجػػػكدا حيػػػث منحػػػه
كاعترفنػػػػا بحقػػػػكقهـ  !، فهػػػػالن أجممنػػػػا عمماءنػػػػاإجاللػػػػه كتػػػػكقيرا لرسػػػػكؿ اهلل 

كمػػػا لمسػػػنا مػػػف إجػػػالؿ السػػػمؼ  !مػػػف الػػػدعاء كالبػػػر كأدينػػػا حقػػػكقهـ !عمينػػػا
 الصالح لعممائهـ.

كلذا مالؾ رحمه اهلل سيئؿ: لؿ رأيت أبػا حنيفػة كناظرتػه  فقػاؿ: نعػـ 
رأيت رجال لك نظر إلى لذا السارية كلي مف حجػارة، فقػاؿ إنهػا مػف ذلػب 
لقاـ بحجته، كقاؿ عنه الشافعي رحمه اهلل: مف أراد الحديث الصحيح فعميه 

ه بمقاتػؿ بمالؾ، كمف أراد الجدؿ فعميه بػ بي حنيفػة، كمػف أراد التفسػير فعميػ

                                                 

 .ِٕ،ِٖص ُج إحياء عمكـ الديف (ُ)
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، كقاؿ الشافعي: مف أراد أف يتبحر في الفقه فهػك عيػاؿ عمػى (ُ)بف سميماف
 .(ِ)أبي حنيفة

 في ثنائه عمى أبي حنيفة رحمهما اهلل: (ّ)قاؿ عبد اهلل بف المبارؾ
ـــومـــــــــــوجــدت أبــا حنيفــة كــل ي  ـ

 

... 
 

 ــــــرًاــــد خيـــــــــة ويزيــــــد نبـــالـــــــيزي
 

ـــوينط ـــبالصق ــ ـــواب ويصطفيـ  وــ
 

 ورًاـل الجــور جــــــــا قــال أىـــــإذا م ...
 

 بــــــــن يقايســــــو بمــــــــيقايــــس م
 

ـــن ذا تعمم ... ـــفمـ ـــون لـــــــ ـــو نظيــــــ  رًاـ
 

 ـــــــتــاد وكانــــــــكفانـــا مـــوت حم
 

ــــتو لنـــــمصيبـــ ... ـــرًا كبيــا أمــــــــ ــــ  رًاـــــــ
 

 ة األعــداء عــــــــناــــــــــــفــرد شمات
 

 (4)راـــــا كثيـــــــده عممــــــــوأفشـــى بعـــ ...
 

  ،فهػػػػذا مثػػػػاؿ عظػػػػيـ مػػػػف ثنػػػػػاء العممػػػػاء عمػػػػى قرنػػػػائهـ كمعاصػػػػػريهـ
ثنػي عمػى أبػي حنيفػة كينشػد فيػه فابف المبارؾ مع جاللتػه فػي العمػـ كالفقػه يي 

كتمػاـ إ الصػه، كلػذا لػك  ،كجميػؿ أدبػه ،لذا الشػعر، كلػذا لعظػيـ إنصػافه
ت،  الكاجػػب عمػػى عممػػاء اإلسػػالـ؛ ألنهػػـ كرثػػة األنبيػػاء، كاألنبيػػاء إ ػػكة لعػػالن

ِإنََّمـا  :فالعمماء تبعه لهـ، كما أنهػـ يتػو كف بػ  كة اإليمػاف كمػا قػاؿ اهلل 
اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخــَوةٌ 

كعػػف النعمػػاف بػػف بشػػير رضػػي اهلل عنهمػػا قػػاؿ: قػػاؿ ، (ٓ)
                                                 

مفسر أصمه مف بمخ انتقؿ إلى البصرة، كد ؿ  أبك الحسف:البم ي،  مقاتؿ بف سميماف بف بشير (ُ)
 .لػ. كاف متركؾ الحديث مف كتبه )التفسير الكبير(َُٓبغداد فحٌدث بها. كتكفي بالبصرة سنة 

 (.ُِٖ/  ٕينظر: األعالـ لمزركمي )
زكريا يحيى بف  يأب لإلماـ، ُّٕص ُمنازؿ األئمة األربعة أبي حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد ج (ِ)

إبراليـ األزدم السمماسي، المحقؽ: محمكد بف عبد الرحمف قدح، الناشر: مكتبة الممؾ فهد 
 ـ.ََِِلػ/ُِِْالكطنية، الطبعة: األكلى، 

افظ، شيخ اإلسالـ، المجالد التاجر،  (ّ) عبد اهلل بف المبارؾ بف كاضح المركزم أبك عبد الرحمف: الحى
ديث حنى عمرا في األسفار، حاجا كمجالدا كتاجرا. كجمع الصاحب التصانيؼ كالرحالت. أف

كالفقه كالعربية كأياـ الناس كالشجاعة كالس اء. كاف مف سكاف  راساف، كمات بهيت )عمى 
 (.ُُٓ/  ْالفرات( منصرفا مف غزك الركـ. ينظر: األعالـ لمزركمي )

 .ُْٕص ُمنازؿ األئمة األربعة أبي حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد ج (ْ)
 .َُسكرة الحجرات: مف اآلية  (ٓ)



279 

 

 
 وأثرها على الدعوة اإلسالميةظاهرة جتريح العلماء  

  

   

تػػػػرل المػػػػؤمنيف فػػػػي تػػػػراحمهـ كتػػػػكادلـ كتعػػػػاطفهـ، كمثػػػػؿ »: رسػػػػكؿ اهلل 
 . (ُ)«الجسد، إذا اشتكى عضكا تداعى له سائر جسدا بالسهر كالحمى

كمػػا ظهػػر مػػف  ،كلػػذا اإلكػػراـ كالحتػػراـ تعػػدل األسػػاتذة إلػػى الطػػالب
أحمد  إكراـ مالؾ لتمميذا الشافعي، كما أف الشافعي رحمه اهلل لـ يمنع تتممذي 

ه بالفضػػؿ كالعمػػػـ بالسػػنة فكػػاف يقػػكؿ لػػه: "أمػػا أنػػػتـ لػػرؼ عميػػه مػػف أف يعتػػ
ف عمـ بالحديث كالرجاؿ مني، فإذا كاف الحديث صحيحا ف عممكني إف يكف 
ككفيػػا أك بصػػريا أك شػػاميا، أذلػػب إليػػه إذا كػػاف صػػحيحا، ككػػاف الشػػػافعي 

حػدثنا الثقػة مػف »يه )تعظيمػا لػه( بػؿ يقػكؿ: ث عػف أحمػد ل يسػمِّ حيف يحػدِّ 
 .(ِ)أنب نا الثقة أك أ برنا الثقة" أصحابنا أك

كعمػػػػى لػػػػذا فمػػػػك تربنػػػػى طالئػػػػع الػػػػدعكة عمػػػػى لػػػػذا األدب الرفيػػػػع مػػػػع 
ػػػػثيالن  مشػػػائ هـ كآبػػػػائهـ كزمالئهػػػـ كمػػػػف دكنهػػػـ ألصػػػػبحكا نمػػػاذج مشػػػػرِّفة كمي

عكػػػس مػػػا نػػػرل فػػػي  ،صػػػالحة لطػػػالب العمػػػـ، ييػًجػػػػمُّكف أسػػػاتذتهـ كيقػػػدركنهـ
زماننا مف تشهير بعض طالب العمـ بمشاي هـ بعد أف تربكا عمػى مكائػدلـ 

إذ بهػـ يقػدحكف ذكاتهػـ كينتقصػكف ثػـ كنهمكا مف عممهـ كاستنفذكا طاقػاتهـ، 
أش اصػػػهـ لقضػػػايا فرعيػػػة كأغػػػراض ش صػػػية،  فػػػ نكركا الجميػػػؿ كجحػػػدكا 

 المعركؼ كألانكا ألمه جزاء إكرامهـ.
فيجػػػب عمػػػى ألػػػؿ العمػػػـ أف يتجنبػػػكا كػػػؿ لفػػػظ مشػػػيف ل يميػػػؽ بحممػػػة 
الشػرع ككرثػػة النبػكة، كأف يجػػردكا مجالسػػهـ مػف كػػؿ قبػيح، كأف ينصػػحكا كػػؿ 
مبتػػدر بغيبػػة كلمػػز كلمػػز بػػاإلقالع عػػف ذلػػؾ كالتكبػػة منػػه، كضػػركرة احتػػراـ 

                                                 

 (.َُُٔ( )َُ/ ٖركاا اإلماـ الب ارم، كتاب األدب، باب رحمة الناس كالبهائـ ) (ُ)
، الناشر: المعهد العالمي طه جابر فياض العمكاني د.، ُِّص ُأدب ال تالؼ في اإلسالـ ج (ِ)

 ـ. ُٕٖٗ، عاـ النشر:األمريكيةالكليات المتحدة  -لمفكر اإلسالمي، فيرجينيا 
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العمماء كالتماس العذر لهـ إف بدر مف أحدلـ شيء غير مرضػيِّ أك ثبتػت 
  الفة.عنه م

ػكيمحؽ بسكء ال مؽ ما يقػكـ بػه مجرِّ  يد األ طػاء حػك العممػاء مػف تصُّ
كتتبع العكرات كتحريؼ الكمـ عف مكاضعه، فيزلػؽ كقتػه كيضػيع عمػرا فػي 
نمػا  متابعة النتاج الفكػرم كالعممػي ألحػد العممػاء ل بفػرض النفػع كالنصػح كا 

ف لػػػػـ يجػػػػد  طػػػػ  ا ظهػػػػار السػػػػكءات كالعػػػػكرات، كا  فتعػػػػؿ لتصػػػػيد األ طػػػػاء كا 
األ طػػػػاء بصػػػػرفه األلفػػػػاظ عػػػػف مقصػػػػكد أصػػػػحابها، أك اجتػػػػزأ الكػػػػالـ مػػػػف 

 سياقه.
فمف عممائنا القدامى مػف نعػى لػؤلء الػذيف يقمبػكف الحقػائؽ كيزيفػكف 

قػػد لقػػي مػػف المبتدعػػة عنتػػان كظممػػان  (ُ)الكاقػػع فاإلمػػاـ أبػػك إسػػحاؽ الشػػاطبي
فيػه فيقػكؿ رحمػه ف كلكا أفعاله كأقكاله إلى حيث يريدكف، لتككف حجةن لمقػدح 

ا ييٍعزىل ًإلىى  اهلل: "فىتىارىةن نيًسٍبتي ًإلىى اٍلقىٍكًؿ ًب ىفن الدُّعىاءى لى يىٍنفىعي كىلى فىاًئدىةى ًفيًه كىمى
ًة  ػالى اًع ًفي أىٍدبىاًر الصن ـٍ أىٍلتىًزـً الدُّعىاءى ًبهىٍيئىًة اًلٍجًتمى بىٍعًض النناًس، ًبسىبىًب أىنِّي لى

مى  الىػػػةى اإٍلً ػػػا حى مى ػػػًة، كى مىػػػى اأٍلىًئمن ػػػكىاًز اٍلًقيىػػػاـً عى تىػػػارىةن أيًضػػػيؼى ًإلىػػػين اٍلقىػػػٍكؿي ًبجى ػػػًة، كى امى
ػرىًج  ـي اٍلحى مىػين اٍلتًػزىا ًمػؿى عى تىػارىةن حي ٍطبىػًة، كى ـٍ ًفػي اٍل ي افيكاي ًإلن ًمٍف عىدىـً ًذٍكػًرم لىهيػ أىضى

مىػى ذى  ـٍ عى مىهيػ مى ننمىا حى ٍمػتي ًفػي التنٍكًميػًؼ كىاٍلفيٍتيىػا كىالتننىطُّعي ًفي الدِّيًف، كىاً  ًلػؾى أىنِّػي اٍلتىزى
ػػا  ييٍفتيػػكفى ًبمى ـٍ يىتىعىدنٍكنىػػهي كى ـً لى أىتىعىػػدنااي، كىليػػ ٍمتىػػزى ػػٍذلىًب اٍلمي ٍشػػهيكًر اٍلمى مىػػى مى ٍمػػؿى عى اٍلحى

تىػػارىةن نيًسػػٍبتي إً  ػػاذًّا، كى ٍف كىػػافى شى ييكىاًفػػؽي لىػػكىااي، كىاً  مىػػى السنػػاًئًؿ كى لىػػى ميعىػػادىاًة ييسىػػهِّؿي عى

                                                 

إبراليـ بف مكسى بف محمد الم مي الغرناطي الشهير بالشاطبي أصكلي حافظ. مف ألؿ غرناطة.  (ُ)
ينظر: األعالـ ق. َٕٗكاف مف أئمة المالكية. مف كتبه )المكافقات في أصكؿ الفقه( تكفي سنة 

 (.ٕٓ/ ُلمزركمي )
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ػػػاًلًفيفى  ٍبتىػػػًدًعيفى اٍلمي ى ٍيػػػتي بىٍعػػضى اٍلفيقىػػػرىاًء اٍلمي ادى ػػػبىبي ذىًلػػؾى أىنِّػػػي عى سى أىٍكًليىػػاًء المنػػػًه، كى
ٍمًؽ" ـٍ ًلًهدىايىًة اٍل ى ٍنتىًصًبيفى ًبزىٍعًمًه ًلمسُّننًة اٍلمي
(ُ) . 

فاتضػػح بنقػػؿ كػػالـ الشػػاطبي رحمػػه اهلل مػػا ادنعػػاا  صػػكمه مػػف ألػػؿ 
ة كالضالؿ، فيحممكف الفعؿ غير مػا يحتمػؿ، كل يرعػكف حقػه كحرمتػه البدع

بػػؿ يصػػفكنه بمػػا لػػك بعيػػد عنػػه كبػػرئ منػػه، كلكػػذا  يفعػػؿ دعػػاة الفتنػػة فػػي 
العصر الحالي يتقكلكف عمى ألػؿ العمػـ، كي بػركف عػنهـ مػا لػـ بػراء منػه، 
كف مػػف جػػػنس  كلػػذا ناشػػئ عػػػف سػػكء أ القهػػـ كقبػػػيح ظػػنهـ، كسػػكؼ ييجػػػازى

ػرى  ظهر اهللي يي أعمالهـ، ف عكراتهـ كيفضحهـ عمى رؤكس ال مؽ فعىٍف اٍبػًف عيمى
ًعدى رىسيكؿي اهلل  : صى :  قىاؿى ، فىقىاؿى ًفيعو ٍكتو رى ػٍف »الًمٍنبىرى فىنىادىل ًبصى يىا مىٍعشىرى مى

ػػافي ًإلىػػى قىٍمبًػػًه، لى تيػػٍؤذيكا الميٍسػػًمًميفى كىلى تيعى  ـٍ ييٍفػػًض اإًليمى لىػػ ػػاًنًه كى ـى ًبًمسى ـٍ أىٍسػػمى كلي  يِّػػري
ػٍف  مى تىػهي، كى ٍف تىتىبنعى عىٍكرىةى أىً يًه الميٍسػًمـً تىتىبنػعى المنػهي عىٍكرى ، فىًإننهي مى ـٍ ٍكرىاًتًه كىلى تىتنًبعيكا عى

ػٍكًؼ رىٍحًمػهً  لىٍك ًفي جى ٍحهي كى تىهي يىٍفضى ػا « تىتىبنعى المنهي عىٍكرى ػرى يىٍكمن نىظىػرى اٍبػفي عيمى : كى قىػاؿى
: ًإلىػػػى البىٍيػػػًت  ػػػٍؤًمفي »أىٍك ًإلىػػػى الكىٍعبىػػػًة فىقىػػػاؿى تىػػػًؾ، كىالمي ٍرمى ـى حي ػػػًؾ كىأىٍعظىػػػ ػػػا أىٍعظىمى مى

ٍرمىةن ًعٍندى المنًه ًمٍنؾً  ـي حي  . (ِ)«أىٍعظى
ػ  

                                                 

، المؤلؼ: إبراليـ بف مكسى بف محمد الم مي الغرناطي الشهير بالشاطبي ّٓ،ّٔالعتصاـ ص( ُ)
لػ(، تحقيؽ: سميـ بف عيد الهاللي، الناشر: دار ابف عفاف، السعكدية، الطبعة: َٕٗ)المتكفى: 
 ـ. ُِٗٗ -لػ ُُِْاألكلى، 

( رقـ ّٖٕ/ْترمذم في سننه ، باب ما جاء في تعظيـ المؤمف )أ رجه اإلماـ ال: حسن صحيح( ِ)
( كقاؿ: حديث حسف غريب ل نعرفه إل مف حديث الحسيف بف كاقد، كقاؿ األلباني: حسف َِِّ)

( رقـ َّٓ/ُّصحيح، كأ رجه البيهقي في شعب اإليماف، فصؿ في حفظ المسمـ سر أ يه )
(َُِٖٔ .) 
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ػاضططضبػاضدادس:ػزغابػاضطاضمػاضػدوةػرنػاضػغامػبدوره
فػػػإف  ،إذا كانػػػت عكامػػػؿ التجػػػريح السػػػالفة الػػػذكر تعػػػكد إلػػػى القػػػادحيف

مػػػع كجػػػكد العممػػػاء ف، فئػػػة مػػػف حممػػػة العمػػػـتعػػػكد إلػػػى  العكامػػػؿلػػػذا بعػػػض 
إل أف لنػػاؾ مػػف ينتسػػب إلػػى العمػػـ ل يمثػػؿ العػػالـ القػػدكة الػػذم  ،الربػػانييف

يرمؽ الناسي حركاًتًه كسكناًتًه لأل ذ عنه كالت سي به، فبعضهـ ل ييمقي بالن 
ػػػقػػػد المػػػا لػػػك  ميػػػؽ بػػػه أف يؤديػػػه، كالػػػبعض اآل ػػػر   دنياعمػػػى جمػػػع الػػػ بن نكى

 ميدانػػػه شػػػاغران، ف مفػػػه غيػػػري جعػػػؿ تػػػرؾ رسػػػالته ك ا؛ فتحصػػػيمهاسػػػتغرؽ فػػػي ك 
درؾ، كيهػػرؼ بمػػا ل يعػػرؼ، ل يعػػرؼ لعػػالـو ط فيمػػا ل ييػػؼء فجعػػؿ ي ػػبً الكيػػ

، قػػػد حػػػبس نفسػػػه عػػػف  حقػػػه كل لػػػذم فضػػػؿو فضػػػمه، فهػػػك عػػػف العػػػالىـ منػػػزكو
فػاتًُّهـ بالقصػكر كالعػي، كربمػا ان ػرط فػي بعػض  ،ككتـ عممػه عػنهـ ،الناس

لمنػػاكر، ككضػػع نفسػػه مكضػػع الشػػبهات، فتمتػػد إليػػه األلسػػنة، كسػػبب ذلػػؾ ا
يرجػػع إمػػا إلػػى تػػ  ر ألػػؿ العمػػـ كعكػػكفهـ، أك إلػػى تسػػيبهـ كانحػػرافهـ فكػػاف 

 عامالن مف عكامؿ تجريحهـ.
ػػػؿُّ بمكافقػػة فعًمػػًه لقكًلػػًه كيؤا ػػذي بجريػػرًة م الفػػًة فعًمػػًه لقكلػػه،  فالعػػالـ ييػجى

ل ى لذا المعنى أشػار الصػحابي الجميػؿ ابػف مسػعكد كييتهـ بهذا الم الفة، كا 
  :فىمىٍف كىافىؽى قىٍكليػهي ًفٍعمىػهي فىػذىًلؾى النػًذم »بقكله ، ـٍ إفن النناسى أىٍحسىنيكا اٍلقىٍكؿى كيمُّهي

بِّخي نىٍفسىهي  ا ييكى الىؼى قىٍكليهي ًفٍعمىهي فىًإننمى مىٍف  ى ظنهي , كى ابى حى  .(ُ)«أىصى
مػػػاء عػػػف تصػػحيح ال طػػػ  يكػػكف سػػػببنا فػػػي كمػػا أف سػػػككت كبػػار العم
ػف تػزؿ قدمػه كيضػؿ فهمػه جرأة الصغار عمى النقػد المفػرً  ط، فمػف العممػاء مى

فػػػي بعػػػض المسػػػائؿ، كلػػػذا أمػػػر يعتػػػرم كػػػؿ إنسػػػاف؛ ألف اإلنسػػػاف مقهػػػكر 
بالقصػػػكر كالعجػػػز، ككػػػؿه يؤ ػػػذ مػػػف قكلػػػه كييػػػرد إل األنبيػػػاء المعصػػػكميف، 

                                                 

 . (ٕٗٔ/ ُجامع بياف العمـ كفضمه ) (ُ)
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العصمة مهما بمغ ش كا كش نه، فإف  فيجب عمينا أل نظف ب حد مف العمماء
مػػػه مػػػع إحسػػػاننا الظػػػف بػػػه، فعػػػدـ قيػػػاـ بعػػػض العممػػػاء أ طػػػ  ينبغػػػي أف نقكِّ 

بالتصحيح كالتقكيـ لك ما يػؤدم إلػى تفػكِّا صػغار الطػالب بمػا ل يميػؽ فػي 
 ش ف عممائهـ، فمك نطؽ األكابر لسكت األصاغر.

نف كاألحكػاـ فطالب العمـ المبتدئ إذا سمع مف مشػاي ه اآلداب كالسػ
كالشركط ثػـ لػـ يرالػا كاقعػان عمميػان فػي حيػاة عممائػه فإنػه يصػطدـ إبنػاف لػذا 
المفارقػػػات، كيصػػػطدـ بالنفصػػػاـ النكػػػد، حيػػػث يسػػػمع قػػػكلن كل يجػػػد عمػػػالن، 
فيضيؽ صػدرا ب عمػالهـ، كينطمػؽ لسػانه فػي أعراضػهـ، لحداثػة سػنه، كقمػة 

دكةن فػي أسػاتذتهـ، تعمػؽ عممه، كسكء فهمه، كلكف إذا كجد أحداثي الطمبة ق
احترامهـ في أنفسهـ، كعظمت مكانتهـ عندلـ، كاقتدكا بهـ، فالتعميـ بالقدكة 
أعمػػػػؽ أثػػػػران كأعػػػػز نفعػػػػان مػػػػف النصػػػػيحة كالمكعظػػػػة المجػػػػردة فقػػػػد أيثػػػػر عػػػػف 

اًؿ أىٍحكىجي ًمننا »ال ميمفة العباسي قكله:  (ُ)الم مكف نىٍحفي ًإلىى أىٍف نيكعىظى ًباأٍلىٍعمى
 .(ِ)«ٍف نيكعىظى ًباأٍلىٍقكىاؿً ًإلىى أى 

كل عجب مػف كػكف بعػض ألػؿ العمػـ قػد جػاكز الصػكاب كابتعػد عػف 
الطريؽ السكم فقػد أ بػر السػمؼ الصػالح عػف كجػكد لػذا النػكع مػف العممػاء 

ًمػػي   ًمػػؿى : »قػػاؿ عى ـن عى ـى ثيػػ ًمػػ ػػٍف عى ـي مى ػػا اٍلعىػػاًل ميػػكا بًػػًه؛ فىًإننمى ، اٍعمى مىػػةى اٍلًعٍمػػـً مى يىػػا حى
ػػاًلؼي  ـٍ تي ى ػػاًكزي تىػػرىاًقيىهي ـى لى ييجى ػػيىكيكفي أىٍقػػكىاـه يىٍحًمميػكفى اٍلًعٍمػػ سى ػػهي، كى ميػػهي ًعٍممى كىافىػؽى عىمى كى

ـٍ عً  ميهيػػ ػػاًلؼي عىمى يي ى ـٍ كى ًنيىػػتىهي ـٍ عىالى تيهي ػػًريرى ـٍ سى ػػهي مىقنػػا فىييبىػػاًلي بىٍعضي ، يىٍقعيػػديكفى حى ـٍ ٍممىهيػػ

                                                 

لػ ( عبد اهلل بف لاركف الرشيد بف محمد المهدم بف أبي جعفر  ُِٖ - َُٕالمٍ ميكف العىبناسي ) (ُ)
بك العباس: سابع ال مفاء مف بني العباس في العراؽ، كأحد أعاظـ الممكؾ، في سيرته أالمنصكر، 

محنة  مؽ القرآف كعممه كسعة ممكه، أطمؽ حرية الكالـ لمباحثيف كألؿ الجدؿ كالفالسفة، ككانت 
 .(ُِْ/ ْاألعالـ لمزركمي )ينظر: . في السنة األ يرة مف حياته

 . (ٕٗٔ/ ُجامع بياف العمـ كفضمه ) (ِ)
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ػػهي،  يىدىعى ٍيػػًرًا كى ًميًسػػًه أىٍف يىٍجًمػػسى ًإلىػػى غى مىػػى جى ػػبي عى ػػؿى لىيىٍغضى تنػػى ًإفن الرنجي ػػا حى بىٍعضن
ؿن  ـٍ ًتٍمؾى ًإلىى المنًه عىزن كىجى اًلًسًه ـٍ ًفي مىجى اليهي  . (ُ)«أيكلىًئؾى لى تىٍصعىدي أىٍعمى

ػدابع:ػاضتطاطيػرنػاضطذصالتػاألصغضظػضألطظػاإلدالطغظاضططضبػاض
أف مف أسباب القدح في العمماء النشغاؿ باألمكر الفرعية التي  أرل

ل يضػػر الجهػػؿ بهػػا، كالتعػػامي عػػف األمػػكر األصػػيمة التػػي ل يسػػع المسػػمـ 
جهميهػػا، كافتعػػاؿ مشػػكالتو حقيػػرة، كالتغافػػؿ عػػف مشػػكالت األمػػة ال طيػػرة، 

ف إلػػػى الػػػدعكة عمػػػى لػػػذا الثقافػػػة، كيربػػػكف الطالئػػػع عميهػػػا، فينشػػػ  المنتسػػػبك 
"فبػػدلن مػػف أف يكجهػػكا الشػػباب المسػػمـ  إلػػى العمػػؿ المناسػػب ل دمػػة ديػػنهـ، 

 .(ِ)غة مف القضايا التي أكجدلا الفراغ"فإنهـ يديركنهـ في حمقة مفرن 
فهػػػذا القضػػػايا الفرعيػػػة إذا كثػػػر ال ػػػكض فيهػػػا تحكلػػػت إلػػػى مسػػػائؿ 
مصػػيرية؛ ألجمهػػا يكػػكف الػػكلء كالبػػراء عنػػد األغمػػار كاألحػػداث، فربمػػا رأل 
بعض الشػباب عالمػان قػد حمػؽ لحيتػه حينهػا يتبػرأ منػه كيعاديػه، كيقػدح فيػه، 
طالقهػػػا يػػػػدكر بػػػػيف الكجػػػػكب كالنػػػػدب، فػػػػال يسػػػػتمـز األمػػػػر لػػػػذا التضػػػػ يـ  كا 

شنيع،  بؿ إف لذا العػالـ ربمػا كػاف معػذكران فػي أمػر ل نعممػه، كلػك فػي كالت
 الذم يتكلى حسابه. كؿ ذلؾ أمرا إلى اهلل 

يتحدث أحد عمماء المسمميف عػف مكقػؼ مػع أحػد الشػباب حيػث "رآا 
 يػػتكمـ بحقػػد عػػف أحػػد الػػدعاة فقػػاؿ لػػه: مػػا تػػنقـ   قػػاؿ: مػػا يعػػرؼ السػػنة ! 

سف الصالة ! يقعػد كقػدماا عمػى ليئػة كػذا !! أل ترل إسباله لثكبه  كما يح
: تكرا مسممان كتتمنى له الشػر لهػذا الصػغائر  إف تضػ يـ لػذا األمػكر  قمتي
دليؿ مرض نفسي، كمعصية قمبؾ أبعد عف المغفػرة مػف اضػطراب مظهػرا، 

                                                 

 . (ٕٗٔ/ ُالمصدر السابؽ ) (ُ)
، الشيخ/ محمد الغزالي، الناشر: مجمة األمة مطابع ٔٓمشكالت في طريؽ الحياة اإلسالمية ص (ِ)

 . قََُِْالدكحة الحديثة 
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كلعمػػه أقػػرب إلػػى اهلل منػػؾ..! كعمػػى لػػذا النحػػك تػػرل رجػػالن يتبػػع مػػذلبنا فػػي 
ركع، فيحسػػب أف التػػداءا إلػػى لػػذا المعنػػى، أك إلػػى العقيػػدة، أك فػػي فقػػه الفػػ

لػػذا المسػػمؾ، قػػد جمػػع لػػه المجػػد مػػف أطرافػػه، فػػال حػػرج عميػػه أف يتصػػرؼ 
 .(ُ) كيؼ يشاء، كك نما قاؿ اهلل له: افعؿ ما شئت فقد غفرت لؾ !! "

لما نمػا عميػه كترعػرع مػف جعػؿ  به كما فعمه لذا الشاب إنما لك ترسُّ 
، ككضػػع الهيئػػة فػػي الصػػالة مكضػػع الػػركف، فػػإذا المكػػركا كبيػػرة مػػف الكبػػائر

، اشػتاط غضػبان، كتمينػز غيظنػا فػ طمؽ لسػانه فػي تربنى عميهرأل م الفة لما 
عػػرض الػػدعاة كالعممػػاء، كأبغضػػهـ بقمبػػه كحقػػد عمػػيهـ، فارتكػػب لػػك الكبػػائر 
حيث أراد إنكار الصغائر، كلك مع ذلػؾ يػرل النػاس لمكػى كلػك فػي نجػاة، 

 كلك مصيب.يرل الناس م طئيف 
كمػػػا أف لنػػػاؾ مػػػف يشػػػغؿ ذلػػػف الطػػػالب بػػػ مكر ل تسػػػتحؽ، تشػػػبثان 

كيشػػػهد لهػػػذا  ،كتمسػػػكان بػػػوراء كاجتهػػػادات فقهيػػػة ل تسػػػتند إلػػػى دليػػػؿ صػػػريح
مكقػػػػؼ آ ػػػػر مػػػػع أحػػػػد العممػػػػاء حيػػػػث يقػػػػكؿ: "كنػػػػت إذا درسػػػػت لطالبػػػػات 

محاضػػػرتي بإلقػػػاء السػػػالـ، كمكثػػػت عمػػػى ذلػػػؾ مػػػا شػػػاء اهلل  الجامعػػػة بػػػدأتي 
 فن ألػػي طالبػػة ذات يػػكـ: إف األسػػتاذ الػػذم يعممنػػا السػػنة أفهمنػػا  حتػػى قالػػت

ت فػػي أإلقػػاء السػػالـ عمػػى النسػػاء حػػراـ! فقمػػت مسػػرعان: لػػذا  طػػ  فػػإني قػػر 
كػػاف يمقػػي السػػالـ عمػػى النسػػاء، كقػػد ذكػػر الب ػػارم فػػي  السػػنف أف النبػػي 

صػػحيحه بابػػان لسػػالـ الرجػػاؿ عمػػى النسػػاء كالنسػػاء عمػػى الرجػػاؿ يفيػػد إباحػػة 
ذلػػػػؾ، كعمػػػػى أيػػػػة حػػػػاؿ فسػػػػ لقى زميمػػػػي كأتثبػػػػت منػػػػه فمعمػػػػي أنػػػػا م طػػػػئ ! 
كالتقيػػت بالزميػػؿ كلػػك رجػػؿ غيػػكر صػػالح دارس لعمػػـك الحػػديث، كقصصػػت 

 كػػرت لمطالبػػات أف السػػالـ عمػػيهف ل يجػػكز!عميػػه مػػا حػػدث، فقػػاؿ: نعػػـ ذ

                                                 

  .ّٓ،ْٓمشكالت في طريؽ الحياة اإلسالمية ص (ُ)
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كما تسكقه أنت في باب الجكاز مف أحاديث تبيح ذلؾ إنما لػك  صكصػية 
، أمػػػػا إلقػػػػاء عجػػػػائزى  النسػػػػاءي  ت! أك عنػػػػد أمػػػػف الفتنػػػػة! أك إذا كانػػػػ لمنبػػػػي 

السالـ عمى الفتيات الجميالت فال ... قمت: دعكل ال صكصية مرفكضة، 
يبػيح لنػا إلقػاء السػالـ دكف تصػفُّح لمكجػكا لػػؿ كالسػياؽ عنػد الب ػارم كغيػرا 

لػػي جميمػػة أـ ل!! كل أدرم مػػف أيػػف أتػػى الشػػارح بهػػذا التقسػػيـ  قػػاؿ: لبػػد 
 .(ُ) مف احتراـ قكؿ الشارح !!"

فهػػؤلء البنػػات لػػك انصػػبن الحػػديث معهػػف عمػػى مػػا يحػػتجف إليػػه مػػف 
بمػػػا لػػػه  لكػػػاف أجػػػدل كأنفػػػع دكف تشػػػكيش لفكػػػرلف كشػػػغؿو  ،اآلداب كالعمػػػكـ

ا تمؼ فيه، كنرل لنا حكمة لذا الداعية حيث إنه أحسف الظف بزميمه كلـ 
بؿ اتهػـ نفسػه بمظنػة ال طػ ، كلكنػه راجػع زميمػه  ،يتهمه قبؿ أف يتثبت منه

فكجدا متشبثان بقكؿ الشارح كليس بنص الشػارع، فػ نهى الحػديث معػه ب يػر 
 حاؿ.

يجهمػػػكف فمػػػف الحكمػػػة أل نطػػػرؽ أذلػػػاف النػػػاس ألمػػػكر فرعيػػػة كلػػػـ 
كلػـ متسػالمكف  ،األمكر األصيمة، كمػا ل ينبغػي تكميػؼ المػدعكيف بالنكافػؿ

في ترؾ الفرائض، بؿ لبد مف التدرج في سمـ األكلكيات فال ينشغؿ الدعاة 
عػػػػػػف القضػػػػػػايا الكائنػػػػػػة  كفبػػػػػػ مكر كقضػػػػػػايا عفػػػػػػا عميهػػػػػػا الزمػػػػػػاف، كيتعػػػػػػام

مػػػف الكتػػػاب كالمشػػػكالت الرالنػػػة، بػػػؿ  عمػػػيهـ أف يقترحػػػكا الحمػػػكؿ الشػػػافية 
مكا العالج الناجح لكؿ مػرض اجتمػاعي كالسنة لكؿ مشكمة قائمة،  كأف يقدِّ 

 أك اقتصادم أك سياسي، كأف ينشركا سبؿ الكقاية مف كؿ داء. 
ػػ

                                                 

، الشيخ محمد الغزالي، نشر: مؤسسة الشرؽ لمعالقات ْٖ،ٖٓمستقبؿ اإلسالـ  ارج أرضه ص (ُ)
 ـ.ُْٖٗ، ط األكلى األردف –عماف  –العامة كالنشر كالترجمة 
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ػاضططضبػاضثاطن:ػاظطدامػسػهػاضخالف
إف مف عكامؿ ذيكع كانتشار ظالرة تجريح عمماء األمة لك انعداـ 

ر األي  ،فقه ال الؼ  العىطىف يجعؿ المرء ل يرل إل رأيه  كضيؽي ؽ في فتحجُّ
كل يثؽ إل بشي ه، فال يككف ميزانه لك الدليؿ، كلكف سندا لك التقميد لما 
نش  عميه كاكتسبه، فمك تفقنه كفىًقهى المجرِّح كعمـ اإلجماع كال الؼ لما  طن  
 مف  الفه كسمؾ غير سبيمه كما كاف لساف حاله "إف اتبعتنا كمدحتنا ف نت

ف  الفتنا كانتقدتنا ف نت  صمنا".  شي نا كا 
فعميه أف  ،إ كانه مف ألؿ العمـ نقد بعضفإذا راـ أحد العمماء 

إلى فميعمـ  ،، فإف كانت مس لة  الفيةنقدلافي المس لة التي يأكلن ينظر 
 لذا المس لة تينسب نكع مف أنكاع ال تالؼ  أمِّ 

احد مف الم تمفيف فهناؾ ا تالؼ التنكع "كالذم يككف فيه كؿ ك 
مصيبنا فيه بال تردد، لكف الذـ كاقع عمى مف بغى عمى اآل ر فيه، كقد 

إذا لـ يحصؿ  ،دؿ القرآف عمى حمد كؿ كاحد مف الطائفتيف في مثؿ ذلؾ
كًلهىا كما في قكله:  بغيه  مىى أيصي ٍكتيميكلىا قىاًئمىةن عى ا قىطىٍعتيـٍ ًمٍف ًلينىةو أىٍك تىرى مى

فىًبًإٍذًف المنهً 
كقد كانكا ا تمفكا في قطع األشجار فقطع قـك كترؾ ، (ُ)

ٍرًث ًإٍذ  :آ ركف، ككما في قكله  مىٍيمىافى ًإٍذ يىٍحكيمىاًف ًفي اٍلحى سي دى كى دىاكي كى
كيالًّ آتىٍينىا  مىٍيمىافى كى ـٍ شىاًلًديفى فىفىهنٍمنىالىا سي ٍكًمًه كيننا ًلحي ـي اٍلقىٍكـً كى نى نىفىشىٍت ًفيًه غى

ا ٍكمن كىًعٍممنا حي
كأثنى عميهما بالعمـ كالحكـ، ككما  ،سميماف بالفهـ ف صن  (ِ)

ى العصر في كقتها، كلمف يكـ بني قريظة لمف صمن  في إقرار النبي 

                                                 

 .ٓسكرة الحشر: مف اآلية  (ُ)
 .ٕٗ-ٖٕ اآليات سكرة األنبياء: (ِ)
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ـي : »رلا إلى أف كصؿ إلى بني قريظة، ككما في قكله أ ن  اًك ـى الحى كى ًإذىا حى
ذىا ابى فىمىهي أىٍجرىاًف، كىاً  ـى فىاٍجتىهىدى ثيـن أىٍ طى ى فىمىهي أىٍجره  فىاٍجتىهىدى ثيـن أىصى كى  .(ِ( )ُ) «"حى

فهػػػػك ا ػػػػتالؼ سػػػػائغه كسػػػػع  ،فػػػػإذا كػػػػاف ال ػػػػتالؼ مػػػػف لػػػػذا القبيػػػػؿ
فينبغي أف  يسػع المتػ  ريف، كبالتػالي فػال يجػكز ألحػد أف ينكػر  ،المتقدميف

ػػػػري  عمػػػالن بالقاعػػػػدة الفقهيػػػة : ،عمػػػى غيػػػرا مػػػػا داـ ال ػػػتالؼ سػػػػائغا "لى ييٍنكى
مىٍيًه" ا ييٍنكىري اٍلميٍجمىعي عى ننمى اٍلميٍ تىمىؼي ًفيًه كىاً 
(ّ). 

ف كاف مف النكع اآل ر كلك ا تالؼ التضاد  ،فهك المذمكـ شرعان  ،كا 
لىًكًف  ،كالذم تيحمد فيه إحدل الطائفتيف كتيذـ األ رل كما في قكله: }كى

ـٍ مىٍف كىفىرى  ًمٍنهي ـٍ مىٍف آمىفى كى اٍ تىمىفيكا فىًمٍنهي
حمده إلحدل الطائفتيف كلـ  (ْ)

المؤمنكف كذـه لأل رل
(ٓ). 

كينكركف فيها عمى  ،بها ألؿ التجريح فمعظـ القضايا التي يحتجُّ 
كلك ا تالؼ  ،العمماء ب سمكب النتقاص كالطعف لي مف النكع األكؿ

التنكع كذلؾ ألنهـ ل يعترفكف بما عميه العمماء مف الحؽ، كل ينصفكنهـ، 
 كل يحترمكف آرائهـ، بؿ يضربكا بها عيرض الحائط.

                                                 

أ رجه اإلماـ الب ارم، كتاب العتصاـ بالكتاب كالسنة، باب أجر الحاكـ إذا اجتهد  متفق عميو: (ُ)
(، كأ رجه اإلماـ مسمـ، كتاب الحدكد، باب بياف أجر الحاكـ ِّٕٓ)ح (َُ/ٗف صاب أك أ ط  )
 .(ُُٕٔ) ح (ُِّْ/ّإذا اجتهد ف صاب )

تقي الديف أحمد بف  لإلماـ، ُْٓ-ُِٓاقتضاء الصراط المستقيـ لم الفة أصحاب الجحيـ ص (ِ)
عبد الحميـ ابف تيمية، المحقؽ: ناصر عبد الكريـ العقؿ، الناشر: دار عالـ الكتب، بيركت، لبناف، 

 .ـُٗٗٗ -لػ ُُْٗالطبعة: السابعة، 
عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي، الناشر:  لإلماـ، (ُٖٓاألشباا كالنظائر )ص:  (ّ)

 .ـَُٗٗ -لػ ُُُْدار الكتب العممية، الطبعة: األكلى، 
 .ِّٓمف اآلية سكرة البقرة: ( ْ)
 .ُٓٓ-ُْٓاقتضاء الصراط المستقيـ لم الفة أصحاب الجحيـ ص (ٓ)
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فعمى مف ينكر عمى غيرا أف ينظر في المس لة التي يناقشها فإف 
ف كانت مف  ،كانت  الفية كا تالفها ا تالؼ تنكع فميس له أف ينكر، كا 

الثاني ككاف الم الؼ قد  الؼ أمران متفقان عميه فمه اإلنكار، مع النكع 
مراعاة أدب ال تالؼ، كأف يككف اإلنكار بحكمة كبالمعركؼ، كأف يسقط 
نكرانه عمى الرأم كليس الش ص، كأف يرد الحجة بالحجة كيناقش الرأم 

 بالرأم.
كسبب انعداـ أدب ال الؼ عند كثير مف أبناء الصحكة اإلسالمية 

 :رجع في نظرم إلى عدة أمكري
تربيػػة الػػنشء عمػػى أف الصػػكاب كاحػػد فػػي األمػػكر كمهػػا، فػػي القضػػايا  -ُ 

ري بهػـ فيقدِّ  سػكف األصكلية كالفرعية، ككثير مػف الشػباب بػال درايػة، ييغػرن
كالـ شي هـ الذم ل يرل إل نفسه كمف كافقه، كل يعترؼ بالحؽ لمػف 

  الفه.
م بيميت به األمػة اإلسػالمية؛ بسػبب إقبػاؿ قمة العمـ كضيؽ المعرفة الذ -ِ

كغفمػػػتهـ عػػػف العمػػػـك  ،الكثيػػػر عمػػػى المػػػادة كالتمػػػامهـ بػػػالعمـك الدنيكيػػػة
األ ركية، فال نجد إقبال عمى محافؿ العمـ الشرعي، بؿ زلد كثير مف 
المسػػػمميف فػػػي أمػػػكر ديػػػنهـ، كاكتفػػػكا بػػػالزاد القميػػػؿ مػػػف العمػػػـ المػػػكركث 

ى أحػػد النػػاس حكمػػان شػػرعيان  الفيػػان مػػف قنػػكالمعػػركؼ بديهػػة، فػػإذا مػػا تم
كجػػه كاحػػد صػػار لػػك الصػػكاب لديػػه، كمػػا عػػداا  طػػ  كضػػالؿ، فبهػػذا 
يككف التطاكؿ مف لؤلء األقزاـ عمػى أكػابر العممػاء إذا مػا قػالكا حكمػان 

 غير ما عرفكا، كعممكا بدليؿو سكل ما سمعكا كقرأكا. 
كتب ذات التجاا الكاحد القتصار في التمقي كالتعمـ عمى المصادر كال -ّ

ػػػػه، كالبعػػػػد عػػػػف المصػػػػادر كالكتػػػػب التػػػػي تتنػػػػاكؿ سػػػػائر  كالفكػػػػر المكجن
المذالب ب دلتها الم تمفػة، مػع تػرجيح مػا قػكناا الػدليؿ كتػراءل لمباحػث، 
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مػػع عميػػه، ثػػـ يتطػػرؽ فيػػؤدم لػػذا إلػػى اسػػتنكار اآلراء الم الفػػة لمػػا اطن 
 ـ به عهد. األمر إلى الطعف كالقدح فيمف أتى  بما ليس له

كقد ضجن أئمة اإلسالـ كت ذكا مف سكء فهـ م الفيهـ، كاتهامهـ لهـ، 
ًف ٍبفي بىطنةى ك  ٍبدي الرنٍحمى ـي الشنًهيري عى مىا أ ذلـ بالظف السيء فهذا لك حاؿ اإٍلً

(ُ) 
اًلي ًفي  : "عىًجٍبتي ًمٍف حى كىى عىٍف نىٍفًسًه فىقىاؿى اًنًه ًإٍذ حى مى اًفًظ مىعى أىٍلًؿ زى اٍلحى
، فىًإنِّي  ٍنًكًريفى ، كىاٍلعىاًرًفيفى كىاٍلمي ًبيفى ًمنِّي كىاأٍلىٍبعىًديفى ًرم مىعى اأٍلىٍقرى سىفىًرم كىحىضى
اًكًف أىٍكثىرى مىٍف لىًقيتي ًبهىا ميكىاًفقنا  ا ًمفى اأٍلىمى ٍيًرًلمى رىاسىافى كىغى ٍدتي ًبمىكنةى كى ي  كىجى

اًلفنا، دىعىاًني ًإلىى ميتىابىعىًتًه  تىٍصًديًؽ قىٍكًلًه، كىالشنهىادىًة لىهي، أىٍك مي ى ا يىقيكليهي، كى مىى مى عى
اًف;  ا يىٍفعىميهي أىٍلؿي لىذىا الزنمى ٍزتي لىهي ذىًلؾى كىمى ا يىقيكؿي كىأىجى دنٍقتي ًفيمى فىًإٍف كيٍنتي صى

ٍرؼو ًمٍف قىٍكًلًه أىٍك ًفي شىٍيءو ًمٍف ًفعٍ  قىٍفتي ًفي حى ٍف كى ًمًه سىمناًني سىمناًني ميكىاًفقنا، كىاً 
ًؼ ذىًلؾى كىاًرده،  ٍف ذىكىٍرتي ًفي كىاًحدو ًمٍنهىا أىفن اٍلًكتىابى كىالسُّننةى ًبً الى اًلفنا، كىاً  مي ى
ٍف  ًديثنا ًفي التنٍكًحيًد، سىمناًني ميشىبِّهنا، كىاً  مىٍيًه حى ٍف قىرىٍأتي عى اًرًجيًّا، كىاً  سىمناًني  ى

يمىاًف سىمناًني مي  ٍف كىافى ًفي اإٍلً اًؿ، سىمناًني قىدىًريًّا، كىاً  ٍف كىافى ًفي اأٍلىٍعمى ٍرًجئنا، كىاً 
 ، اًئًؿ أىًبي بىٍكرو كىعيمىرى ٍف كىافى ًفي فىضى ٍعًرفىًة سىمناًني كىرىاًميًّا، كىاً  كىافى ًفي اٍلمى

اًئًؿ أىٍلًؿ اٍلبىٍيًت سىمناًني رىاًفًضيًّا، ٍف كىافى ًفي فىضى ٍف  سىمناًني نىاًصًبيًّا، كىاً  كىاً 
ـٍ أيًجٍب ًفيًهمىا ًإلن ًبًهمىا، سىمناًني ظىاًلًريًّا،  ًديثو فىمى سىكىتُّ عىٍف تىٍفًسيًر آيىةو أىٍك حى
ٍف  ، سىمناًني أىٍشعىًريًّا، كىاً  ٍبتي ًبتىٍ ًكيؿو ٍف أىجى ٍبتي ًبغىٍيًرًلمىا، سىمناًني بىاًطًنيًّا، كىاً  ٍف أىجى كىاً 

ٍدتيهيمىا، سىمناًني ميٍعتى  حى ٍف كىافى ًفي السُّنىًف ًمٍثؿى اٍلًقرىاءىًة، سىمناًني جى ًزًليًّا، كىاً 
ٍف كىافى ًفي اٍلقيٍرآًف، سىمناًني  نىًفيًّا، كىاً  ٍف كىافى ًفي اٍلقينيكًت سىمناًني حى شىٍفعىًكيًّا، كىاً 

                                                 

كبرٌم: عالـ بالحديث، فقيه مف لػ( عبيد اهلل بف محمد، أبك عبد اهلل الع ّٕٖ -َّْابف بىطنة ) (ُ)
مكلدا ككفاة رحؿ إلى مكة كالثغكر كالبصرة كغيرلا في )بمدة بالعراؽ( كبار الحنابمة. مف ألؿ عكبرا 

طمب الحديث، ثـ لـز بيته أربعيف سنة، فصنؼ كتبه كلي تزيد عمى مئة، منها "الشرح كاإلبانة 
 (.ُٕٗ/ ْ. ينظر: األعالـ لمزركمي )"عمى أصكؿ السنة كالديانة
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افى مىا ذىلىبى كيؿُّ كىاًحدو ًإلىٍيًه ًمفى اأٍلى  ٍف ذىكىٍرتي ريٍجحى ٍنبىًميًّا، كىاً  ٍ بىاًر ًإٍذ لىٍيسى ًفي حى
ـٍ  . ثيـن أىٍعجىبي ًمٍف ذىًلؾى أىننهي ـٍ ابىاةه قىاليكا: طىعىفى ًفي تىٍزًكيىًتًه ًديًث ميحى ٍكـً كىاٍلحى اٍلحي

اًديًث رىسيكًؿ المنًه  مىين ًمٍف أىحى ا يىٍقرىءيكفى عى ا يىٍشتىهيكفى ًمٍف لىًذًا  ييسىمُّكنىًني ًفيمى مى
مىٍهمىا ،  اأٍلىسىاًمي، كى ـٍ مىاعىتىهي ٍف دىالىٍنتي جى ادىاًني غىٍيرياي، كىاً  ; عى ـٍ هي كىافىٍقتي بىٍعضى

نِّي ميٍستىٍمًسؾه  لىٍف ييٍغنيكا عىنِّي ًمفى المنًه شىٍيئنا. كىاً  تىعىالىى، كى ٍطتي المنهى تىبىارىؾى كى أىٍس ى
"ًباٍلًكتىاًب كىالسُّننًة كىأىٍستىٍغًفري المنهى النًذم لى ًإلىهى ًإلن  ـي  ليكى كىليكى اٍلغىفيكري الرنًحي

(ُ).  
فهذا لك حاؿ العالـ الرباني مع ألؿ زمانه الجالميف بػال الؼ الػذيف 

اا إليػػػه يػػػركف إل أنفسػػػهـ كمػػػف كافقهػػػـ، كأمػػػا مػػػف  ػػػالفهـ كنطػػػؽ بمػػػا أدن ل 
اجتهػػػػادا  فػػػػال يرعػػػػكف لػػػػه حرمػػػػة كل رحمػػػػان، فيجػػػػب عميػػػػه أل يمتفػػػػت إلػػػػى 

 كيرضيه كحدا. مسمياتهـ كأف يراقب ربه
ػ  

                                                 

 . ّٓ،ّٔالعتصاـ ص( ُ)
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ػاضطبحثػاضثاظي
ػاآلثارػاضدضبغظػضظاعرةػاضتجرغحػرضىػاضدروةػاإلدالطغظػ

ل شػػؾ أف تجػػريح العممػػاء كقػػدحهـ لػػه مضػػار كثيػػرة كأ طػػار كبيػػرة 
تػػػػؤثر سػػػػمبنا عمػػػػى الفػػػػرد كالمجتمػػػػع، ألف الطػػػػاعنيف فػػػػي العممػػػػاء، يهػػػػدمكف 
بعممهػػـ حصػػػف األمػػػة، كيقضػػكف عمػػػى حػػػراس الشػػرع، كيطعنػػػكف فػػػي كرثػػػة 
النبػػكة، كيتنهمػػكف حممػػة الػػكحي، فتنشػػ  عػػف ذلػػؾ جممػػة مػػف المضػػار تتضػػح 

 الب: مف  الؿ لذا المط
ػاضططضبػاألول:ػتودغعػجراحػاألطظ

، كرأسي فتنػػػةو،  ، كسػػػببي شػػػرو ؿي لػػػدـو إف مسػػتبيح أعػػػراض العممػػػاء ًمٍعػػػكى
يصػػطنع المشػػكالت، كيعمػػؽ الجػػراح، فبػػدلن مػػف أف يجالػػد كينػػافح إلعػػزاز 
أمة اإلسالـ، كا  راجها مف كبكاتها، التي سعى أعداؤلا ل تالقها عمى مر 

ؿ عممػػاء األمػػة عػػف المضػػي قػػدمان نحػػك حػػؿ األجيػػاؿ كالعصػػكر، يقػػـك بشػػغ
األزمات، فيطنعهـ ب ناجر مسمكمة تكقؼ حركتهـ كتعكػر صػفكلـ، فمػنهـ 
مف يقعد مت ثران ب لـ الجيرح كعمة النفس، كمنهـ مف يمشي في طريقه مكابدان 
رحػػػه كعمػػػة نفسػػػه، كلكنػػػه مػػػع مجالدتػػػه كمكابدتػػػه ل يجػػػد قبػػػكلن مػػػف  ألػػػـ جي

رلـ كطيعػػف فػػي ش صػػه أمػػامهـ، فيقػػؿ نشػػاطه، النػػاس؛ ألنػػه أيسػػقط فػػي نظػػ
فػػال تجػػد األمػػة مػػف يػػداكم جراحهػػا كيسػػكِّف آلمهػػا، فيػػزداد ال ػػرؽ، كيتسػػع 
ػػػػرل اإلسػػػػالـ كاحػػػػدة تمػػػػك األ ػػػػرل،  الفتػػػػؽ، كيسػػػػكء حػػػػاؿ األمػػػػة، كتمػػػػكت عي

 لضعؼ األيدم الدافعة كقكة األيدم الباطشة.
فيقسِّػػمكف ييضػاؼ إلػػى لػػذا أنهػـ يعممػػكف عمػػى تشػتت األمػػة كتفرقهػػا، 

المسػػػمميف فرقػػػان كجماعػػػات كفػػػؽ اعتبػػػارات كضػػػعكلا، كحيثيػػػات ابتػػػدعكلا، 
ػػػـ المسػػػػمميف باعتبػػػػار مػػػكاقفهـ السياسػػػػية مػػػف حػػػػدثو معػػػػيف   فمػػػنهـ مػػػػف يقسِّ
أك كاقعػػة محػػددة ت تمػػؼ آراء النػػاس حكلهػػا، بحسػػب مشػػاربهـ كالتمامػػاتهـ 
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يقصػػػدكف كثقػػػافتهـ كمعػػػرفتهـ، كمػػػف النػػػاس مػػػف ل معرفػػػة لػػػه إطالقػػػان بمػػػا 
ػػػـ النػػػاس باعتبػػػار مظهػػػر بعينػػػه يقكلػػػكف: لػػػؤلء  كيركمػػػكف، كمػػػنهـ مػػػف يقسِّ
ممتزمػػػػكف كغيػػػػرلـ مضػػػػيِّعكف، أك لػػػػؤلء ألػػػػؿ السػػػػنة كغيػػػػرلـ ألػػػػؿ البدعػػػػة 
كمسػػتندلـ أمػػر شػػكمي مبػػاح شػػرعان ل يضػػير مػػف  الفػػه، كمػػنهـ مػػف يقسِّػػـ 

أف لػؤلء  الناس تبعان لقضية  الفية في الفركع كقنكت الصبح مثالن فيدنعي
 ألؿ األثر كغيرلـ ليسكا عمى األثر.

كما أف تجريح العمماء يجعؿ النػاس أكزاعػان كأشػتاتان، إذ يجعػؿ بعػض 
ػػػف   النػػػاس يبتعػػػدكف عػػػف أحػػػد العممػػػاء ألنػػػه لػػػيس ثقػػػة فػػػي نظػػػرلـ، بعكػػػس مى
لـ يمتفت لمقدح كالطعف فيه، فيتشبث باتباعه كالقتداء بػه، كلكػذا مػع غيػرا 

ذا إلى أف يينسب بعض الناس لبعض العمماء يكالػكنهـ مف العمماء فيؤدم ل
كيسمعكف إليهـ كحدلـ دكف غيرلـ، فيحدث بيف المسمميف الشتات، كتتعدد 
التجالات كالمذالب كالجماعات، حتى يصبح لكؿ عالـ طائفة تقكؿ بقكله 
كتتعصب له، كل تعرؼ غيرا مػف عممػاء األمػة، كلػذا مػف شػ نه أف يقضػي 

يقػػكؿ:  مية فػػال يتكحػػد صػػفها كل تجتمػػع كممتهػػا كاهلل عمػػى األمػػة اإلسػػال
 ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِمِو َصفِّا َكَأنَُّيْم ُبْنَياٌن َمْرُصوٌص

(ُ) ،
بالجتمػػاع كنهػػى عػػف الفرقػػة فػػي مكاضػػع مػػف كتابػػه فقػػاؿ  كمػػا أمػػر اهلل 

 : َجِميًعا َوََل َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت المَّـِو َعَمـْيُكْم ِإْذ َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو
ــا ــِو ِإْخَواًن ــوِبُكْم َفَأْصــَبْحُتْم ِبِنْعَمِت ــْيَن ُقُم ــأَلََّف َب ــُتْم َأْعــَداًء َف ُكْن

، كحػػذنر مػػف (ِ)
قػػكا كا تمفػػكا فقػػاؿ  َتَمُفــوا َوََل َتُكوُنــوا َكالَّــِذيَن َتَفرَُّقــوا َواخْ : التشػػبه بمػػف تفرن

ِمْن َبْعِد َما َجاَءُىُم اْلَبيَِّناُت َوُأوَلِئَك َلُيْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
(ّ). 

                                                 

 .ْسكرة الصؼ: آية  (ُ)
 .َُّسكرة آؿ عمراف: مف اآلية  (ِ)
 .َُٓسكرة آؿ عمراف: آية  (ّ)
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فاألمػػة اإلسػػالمية حالهػػا ينػػدل لػػه الجبػػيف كي سػػى لػػه المسػػمـ الغيػػكر 
"حػػػػػػركب دائمػػػػػػة كغػػػػػػزك كاحػػػػػػتالؿ لبعضػػػػػػها، كاسػػػػػػتنزاؼ لجميػػػػػػع مكاردلػػػػػػا 

تػػػتحكـ فيهػػػا قػػػكل  القتصػػادية، كجعمهػػػا دكؿ لامشػػػية ل حػػػكؿ كل قػػكة لهػػػا،
الشػػر تسػػير أمكرلػػا ب سػػمكبها كمنهجهػػا حتػػى تقضػػي عمػػى لكيتهػػا كقػػدرتها، 
كيرجػػع لػػذا إلػػى تشػػتت لػػذا األمػػة إلػػى دكيػػالت صػػغيرة كػػؿ منهػػا فػػي كاد، 
ينتهجكف نهجان كأسمكبان كنظامان بعيدان كؿ البعد عف النهج اإلسػالمي، كالػذم 

 .(ُ)ل الضعؼ" يدعكا إلى الكحدة ل التفرؽ، يدعكا إلى القكة
أيرلقت بما تكالى عميها مف لزائـ كنكائػب، أضػنالا اإلسالمية فاألمة 

العػػػػدك ال ػػػػارجي، فينبغػػػػي أف يػػػػداكم أبناؤلػػػػا جراحهػػػػا ل أف يككنػػػػكا عكنػػػػان 
عميها، بنثرلـ بذكر التفػرؽ كالتشػرذـ بػيف أبنائهػا، ككػكنهـ عقبػة كػؤكدان أمػاـ 

 صالبتها كاتحادلا، فتصبح فريسة نائمة سهمة المناؿ لدل أعدائها. 
ػاظي:ػإضعاءػاضثػظػسيػرضطاءػاألطظاضططضبػاضث

إف العممػاء لػـ حصػف الػدفاع عػػف األمػة، كلػـ مرجػع المسػمميف عنػػد 
ال تالؼ، فقد أمر اهلل بضركرة الرجكع إليهـ كعرض الم تمؼ فيهـ عميهـ 

ْن َوَما َأْرَسْمَنا َقْبَمَك ِإَلَّ ِرَجاًَل ُنـوِحي ِإَلـْيِيْم َفاْسـأَُلوا َأْىـَل الـذِّْكِر إِ  :فقاؿ 
ُكْنُتْم ََل َتْعَمُمون

، قاؿ اإلماـ ابػف كثيػر رحمػه اهلل: أم اسػ لكا ألػؿ العمػـ (ِ)
مف األمـ كاليهكد كالنصارل كسائر الطكائؼ: لؿ كػاف الرسػؿ الػذيف أتػكلـ 
نمػػا كػػانكا بشػػران، كذلػػؾ مػػف تمػػاـ نعمػػة اهلل عمػػى  مقػػه إذ  بشػػران أك مالئكػػةن  كا 

، (ّ)تنػػاكؿ الػػبالغ مػػنهـ كاأل ػػذ عػػنهـ"بعػػث فػػيهـ رسػػالن مػػنهـ يتمكنػػكف مػػف 

                                                 

 بدكف تاريخ.  ،، د. إسماعيؿ شمبيْكحدة األمة اإلسالمية كاجب شرعي ص (ُ)
 . ّْ اآلية سكرة النحؿ: (ِ)
الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي،  يأب لإلماـ، (ِِٗ/ٓ)تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير(  (ّ)

 –: محمد حسيف شمس الديف، الناشر: دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف تحقيؽ
 . لػُُْٗ -بيركت، الطبعة: األكلى
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َذا َجاَءُىْم َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِو َوَلـْو َردُّوُه  :كقػاؿ اهلل  َواِ 
َلــى ُأوِلـي اأْلَْمــِر ِمـْنُيْم َلَعِمَمـُو الَّــِذيَن َيْسـَتْنِبُطوَنُو ِمــْنُيمْ  ِإَلـى الرَُّسـوِل َواِ 

(ُ) .
رحمػػه اهلل :"أكلػي األمػػر" أم: أصػحاب الفقػػه فػي الػػديف  قػاؿ اإلمػػاـ الطبػرم

 .(ِ)"كالعقؿ
كعمػػػػػى لػػػػػذا فػػػػػإف الطػػػػػاعف فػػػػػي عممػػػػػاء األمػػػػػة يهػػػػػكم باألمػػػػػة إلػػػػػى 
الحضػػيض، كيجعػػؿ النػػاس أيسػػارل لم رافػػات كاألكلػػاـ، فاقػػديف لمنػػكر الػػذم 
يهػػديهـ سػػبؿ الهػػدل، كيجنِّػػبهـ حيػػاض الػػردل، كمػػا أف تغييػػب العممػػاء عػػف 
كاقػػػع المسػػػمميف يعمػػػؿ عمػػػى تضػػػميمهـ كتمبػػػيس األمػػػكر عمػػػيهـ، فػػػإذا أيثيػػػرت 

ف تفنيػػدلا لحػػاجتهـ إلػػى الراسػػ يف فػػي العمػػـ الػػذابِّيف عػػف شػػبهة؛ عجػػزكا عػػ
اإلسػػالـ كػػؿ مػػا نيسػػب إليػػه زكران كبهتانػػان، كلكػػف أيػػف لػػؤلء العممػػاء بعػػد أف 
أيلغيػػػػػت الثقػػػػػة فػػػػػػيهـ  كارتػػػػػاب النػػػػػاس مػػػػػػنهـ بفعػػػػػؿ المػػػػػرذكليف الم ػػػػػػذكليف 

 المنتقصيف مف ش ف ألؿ العمـ الم مصيف.
طػػر مػػكقعهـ غيػػر كاحػػد مػػػف كقػػد نبنػػه عمػػى عظػػـ مكانػػة العممػػػاء ك 

ػػٍيًف اآلجػػرم سى ػػدي ٍبػػفي اٍلحي من ـي : »(ّ)السػػمؼ الصػػالح فقىػػاؿى ميحى ـٍ ػ رىًحمىكيػػ ػػا ظىػػنُّكي فىمى
ػاءى,  ػميكًكًه ًفػي لىٍيمىػةو ظىٍممى يىٍحتىػاجي الننػاسي ًإلىػى سي المنهي ػ ًبطىًريؽو ًفيػًه آفىػاته كىًثيػرىةه , كى

لن  ـٍ يىكيٍف ًفيًه ًمٍصبىاحه كىاً  ػاًبيحى تيًضػيءي فىًإٍف لى ـٍ ًفيػًه مىصى كا, فىقىػينضى المنػهي لىهيػ ينري  تىحى
ـٍ  بيػدن لىهيػ ػاءىٍت طىبىقىػاته ًمػفى الننػاًس لى ـن جى ًة كىاٍلعىاًفيىػًة, ثيػ مى مىى السنػالى مىكيكاي عى , فىسى ـٍ لىهي

, ًإٍذ طيًفئىػػًت اٍلمى  ػػذىًلؾى ـٍ كى ػػا ليػػ ػػمىكيكا, فىبىٍينىمى ػػميكًؾ ًفيػػًه, فىسى , فىبىقيػػكا ًفػػي ًمػػفى السُّ ػػاًبيحي صى

                                                 

 . ّٖسكرة النساء:  (ُ)
جعفر  ياآلممي، أب محمد بف جرير لإلماـ( بتصرؼ يسير، ِٕٓ/ٖجامع البياف في ت كيؿ القرآف ) (ِ)

 . ـَََِ -لػ َُِْالطبرم، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، 
: فقيه شافعٌي محدث. كلد بوجر )مف قرل بغداد(، محمد بف الحسيف بف عبد اهلل، أبك بكر اآلجرم (ّ)

ق. مف تصانيفه )أ بار عمر بف َّٔكحدث ببغداد، ثـ انتقؿ إلى مكة، فتنسؾ، كتكفي فيها سنة 
 (. ٕٗ/ ٔعبد العزيز(. ينظر: األعالـ لمزركمي )
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ًثيػػره ًمػػفى الننػػاًس  ـي كى ػػاءي ًفػػي الننػػاًس لى يىٍعمىػػ ػػذىا اٍلعيمىمى ـٍ  لىكى ـٍ ًبًهػػ ػػا ظىػػنُّكي ػػًة, فىمى الظٍُّممى
ًميػًع  , كىلى كىٍيػؼى ييٍعبىػدي المنػهي ًفػي جى ػاًرـً كىٍيػؼى اٍجًتنىػابي اٍلمىحى كىٍيؼى أىدىاءي اٍلفىرىاًئًض, كى

ا يىٍعبيدياي ًبًه  ى  دىرىسى مى , كى ينػرى الننػاسي ػاءي تىحى ػاتى اٍلعيمىمى اًء, فىًإذىا مى ٍمقيهي, ًإلن ًببىقىاًء اٍلعيمىمى
ننا ًإلىٍيًه رىاًجعيكفى  , فىًإننا ًلمنًه كىاً  ٍهؿي ظىهىرى اٍلجى , كى ـٍ ٍكًتًه ـي ًبمى ػا أىٍعظىمىهىػا   اٍلًعٍم ميًصػيبىةه مى

مىى اٍلميٍسًمًميفى   .(ُ)«عى
العممػػاء بغيػػر مبػػرر شػػرعي، إنمػػا يسػػمؾ بعممػػه  إف محتػػرؼ انتقػػاص

لدار  مسمؾ ألؿ البدع مف ال كارج كغيرلـ الذيف جالركا بطعف  العمماء كا 
المعتزلػػي تكمنػػـ  (ِ)حقػػكقهـ كنكػػراف فضػػمهـ يشػػهد لهػػذا "أف كىاًصػػؿى ٍبػػفى عىطىػػاءو 

بىٍيػدو  ك ٍبػفي عي ٍمػري ا  فىقىػاؿى عى يىٍكمن
ـي (ّ) ػا كىػالى سىػًف كىاٍبػًف ًسػيًريفى : أىلى تىٍسػمىعيكفى  مى اٍلحى

ا تىٍسمىعيكفى  - ػاًء أىٍلػًؿ  -ًعٍندىمى ا ًمٍف زيعىمى ٍمقىاةه، كما أىفن زىًعيمن ٍيضو مي ًإلن ً ٍرقىةي حى
ـى  : "ًإفن ًعٍمػ مىػى عمػـ اٍلًفٍقػًه، فىكىػافى يىقيػكؿي ـً عى ًة كىافى ييًريدي تىٍفًضيؿى عمـ اٍلكىػالى اٍلًبٍدعى

نً  ٍممىتيهي لى يىٍ ريجي ًمٍف سىرىاًكيًؿ اٍمرىأىةو"الشناًفًعيِّ كىأىًبي حى يفىةى، جي
(ْ). 

ينتقص المبتدع بقكله لذا الفقهاء المشتغميف بتعميـ األحكاـ كمنها 
أحكاـ الحيض كالنفاس، فال كارج لـ أصحاب لذا الفكر المشئكـ إذ إنهـ 

                                                 

، قاـ بمراجعة أصكل لإلماـ، َّأ الؽ العمماء ص (ُ) ه كتصحيحه أبي بكر محمد بف الحسيف اآلجيرِّمُّ
كالتعميؽ عميه: الشيخ إسماعيؿ بف محمد األنصارم، الناشر: رئاسة إدارات البحكث العممية 

 . السعكدية -كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد 
سمي أصحابه بالمعتزلة لعتزاله حمقة عتزاؿ ق(: رأس الُُّ - َٖكاًصؿ بف عىطىاء الغٌزاؿ ) (ِ)

  بالبصرة. ككاف يمثغ بالراء فيجعمها غينا، فتجنب الراء درس الحسف البصرم، كلد بالمدينة، كنش
في  طابه، كضرب به المثؿ في ذلؾ له تصانيؼ، منها "أصناؼ المرجئة". ينظر: سير أعالـ 

 (.َُٗ-َُٖ/ ٖ(، األعالـ لمزركمي )ْْٔ/ٓالنبالء )
كاف جدا مف  ،في عصرالػ(: شيخ المعتزلة  ُْْ - َٖ( عىٍمرك بف عيبىٍيد بف باب، أبك عثماف البصرم )ّ)

سبي فارس، كأبكا نساجا ثـ شرطيا لمحجاج في البصرة. كاشتهر عمرك بعممه كزلدا. كفيه قاؿ 
" الرد عمى القدرية ". تكفي بمراف )بقرب  كتبه: مف، المنصكر: "كمكـ طالب صيد، غير عمرك بف عبيد"

 .(ُٖ/ ٓ)األعالـ لمزركمي (، َُٓ-َُْ/ٔينظر: سير أعالـ النبالء ) .مكة(
 . ُْٕ،ِْٕالعتصاـ لمشاطبي ص (ْ)
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ما كانكا يتحرجكف في ذـ كسب كتكفير مف  الفهـ، ف لؿ الجرح كالتجريح 
يسمككف طريؽ ال كارج الذيف نثركا بذكر الفرقة كالتشتت بيف األمة 
اإلسالمية، فكانكا أكؿ المنشقيف عف  ميفة المسمميف عمي بف أبي طالب 

  كأساءكا إليه كآذكا كقتمكا غيمة، كيذكر الشاطبي رحمه اهلل مف غريب
ـٍ ذىمُّكا مىٍف مىدى  هي المنهي كىرىسيكليهي العتقاد كسيء العمؿ كعطب الفهـ فقاؿ: ًإننهي حى

كا مىًف اتنفىؽى السنمىؼي  مىدىحي ، كى ـٍ مىٍيًه ـٍ كىالثننىاًء عى ٍدًحًه مىى مى اًلحي عى كىاتنفىؽى السنمىؼي الصن
ٍمًجـو  ًف ٍبًف مي مىى ذىمًِّه كىعىٍبًد الرنٍحمى اًلحي عى ًميٍّ  (ُ)الصن بيكا قىٍتمىهي قىاًتًؿ عى كن ، كىصى

قىاليك  ٍف يىٍشًرم نىٍفسىهي ا: ًإفن ًفي شىٍ ًنًه نىزىؿى قىٍكليهي تىعىالىى: ًإينااي، كى ًمفى النناًس مى كى
اًة المنهً  اٍبًتغىاءى مىٍرضى

ٍف ييٍعًجبيؾى كىأىمنا النًتي قىٍبمىهىا كىًليى قىٍكليهي:  (ِ) ًمفى النناًس مى كى
يىاًة الدٍُّنيىا ًميٍّ (ّ) قىٍكليهي ًفي اٍلحى لىٍت ًفي شىٍ ًف عى كىذىبيكا ، فىًإننهىا نىزى قىاتىمىهيـي  -، كى

قىاؿى ًعٍمرىافي ٍبفي ًحطنافى  -المنهي  كى
(ْ) : ٍمًجـو ٍدًحًه ًلٍبًف مي  ًفي مى

 يٍّ َما َأرَاَد ِبَيا ــا َضْرَبًة ِمْن َتقِ ـــيَ 
 

 ـَواًناـــــِإَلَّ ِلَيْبُمَغ ِمْن ِذي اْلَعْرِش ِرضْ  ...
يَِّة ِعنــــَأْوَفى اْلبَ  ... ا َفَأْحـــَسُبُو ـــــــُرُه َيْومً ـــــِإنِّي أَلَْذكُ   ــزَاًناــَد المّــــَِو ِميـــــــــرِّ

                                                 

عبد الرحمف بف ممجـ المرادم: فاتؾ ثائر، مف أشداء الفرساف. أدرؾ الجالمية، كلاجر في  الفة  (ُ)
عمر، كقرأ عمى معاذ بف جبؿ. ثـ شهد فتح مصر كسكنها. ككاف مف شيعة عمي بف أبي طالب 

  ُٕفقتمه كلك  ارج لصالة الفجر ليمة )كشهد معه صفيف. ثـ  رج عميه، كتومر عمى قتمه 
 .(ّّٗ/ ّرمضاف( ثـ أيمسؾ به كأيمر بقتمه بعدلا. األعالـ لمزركمي )

 .َِٕسكرة البقرة:  (ِ)
 .َِْسكرة البقرة:  (ّ)
( عمراف بف حطناف بف ظبياف السدكسي، أبك سماؾ: كاف قبؿ ذلؾ مف رجاؿ العمـ كالحديث، مف ألؿ ْ)

، فطمبه الحجاج، فهرب إلى الشاـ، فطمبه عبد الممؾ بف مركاف،  كارج الصفريةالبصرة، ثـ لحؽ بال
فرحؿ إلى عيماف، فكتب الحجاج إلى ألمها بالقبض عميه، فمج  إلى قـك مف األزد، فمات عندلـ إباضيا 

 .(َٕ/ ٓاألعالـ لمزركمي )(، ُِٓ-ُِْ/ْ)ق .ينظر: سير أعالـ النبالء ْٖسنة 
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كىذىبى  مىى لىذىا الطنًريًؽ، فىهيكى  -لىعىنىهي المنهي  -كى ٍف يىٍجًرم عى فىًإذىا رىأىٍيتى مى
الىفىةً  ًؽ اٍلمي ى ًمفى اٍلًفرى
(ُ). 

أكضح اإلماـ الشاطبي بعد أف ساؽ شنائع ال كارج أف مف يمدح 
ألؿ الفسؽ كالغكاية كيذـ ألؿ الصالح كالهداية فهك مف الفرؽ الم الفة 

، فيظهر بهذا أف مف يذـ ألؿ العمـ كالتقكل كالمنشقة عف صراط اهلل 
 إنما ي الؼ صراط اهلل المستقيـ كسبيمه القكيـ. 

ء األمة مبتعدكف عف منهج ألؿ السنة فهؤلء الطاعنكف  في عمما
ـٍ  مىٍف بىٍعدىلي ، كى مىمىاء السنمىًؼ ًمفى السناًبًقيفى كالجماعة الذيف اتفقكا عمى أف: "عي

ٍيًر كىاأٍلىثىًر، كىأىٍلًؿ اٍلًفٍقًه كىالننظىًر  -ًمفى التناًبًعيفى  كفى  -أىٍلًؿ اٍل ى  لى ييٍذكىري
مىٍف ذىكىرى  ًميًؿ، كى ٍيًر السنًبيًؿ، قىاؿى تىعىالىى: ًإلن ًباٍلجى مىى غى ـٍ ًبسيكءو فىهيكى عى مىٍف لي كى

لًِّه  ٍؤًمًنيفى نيكى ٍيرى سىًبيًؿ اٍلمي يىتنًبٍع غى ا تىبىينفى لىهي اٍلهيدىل كى ييشىاًقًؽ الرنسيكؿى ًمٍف بىٍعًد مى
سىاءىٍت مىًصيرنا ـى كى هىنن نيٍصًمًه جى لنى كى ا تىكى مسمـو بعد فيجب عمى كؿِّ   (ِ) مى

مكالة اهلل كرسكًله مكالة المؤمنيف، كما نطؽ به القرآف،  صكصا الذيف 
، يهدل بهـ في ظممات  لـ كرثة األنبياء، الذيف جعمهـ اهلل بمنزلة النجـك
البر كالبحر. كقد أجمع المسممكف عمى لدايتهـ كدرايتهـ، إذ كؿ أمة قبؿ 

إف عمماءلـ  يارلـ، عمماؤلا شرارلا، إل المسمميف، ف مبعث محمد 
فإنهـ  مفاء الرسكؿ مف أمته، كالمحييكف لما مات مف سنته، فبهـ قاـ 
الكتاب كبه قامكا، كبهـ نطؽ الكتاب كبه نطقكا، ككمهـ متفقكف اتفاقا يقينا 
عمى كجكب اتباع الرسكؿ صمى اهلل عميه كسمـ. كلكف إذا كجد لكاحد منهـ 

 له في تركه مف عذر.  : فالبد-قكؿ قد جاء حديث صحيح ب الفه 
  

                                                 

 .ُْٕالعتصاـ لمشاطبي ص (ُ)
 .ُُٓسكرة النساء: آية  (ِ)



299 

 

 
 وأثرها على الدعوة اإلسالميةظاهرة جتريح العلماء  

  

   

 وجماع األعذار ثالثة أصناف:
 قاله. عدـ اعتقادا أف النبي  أحدىا:
 أراد تمؾ المس لة بذلؾ القكؿ. عدـ اعتقادا أنه  والثاني:
 اعتقادا أف ذلؾ الحكـ منسكخ.  والثالث:

 فمهـ الفضؿ عمينا كالمنة بالسبؽ، كتبميغ ما أرسؿ به الرسكؿ 
يضاح ما كاف منه ي فى عمينا، فرضي اهلل عنهـ كأرضالـ"  .(ُ)إلينا، كا 

كمع اتصاؼ مجرحي العمماء بم الفة منهج ألؿ السنة كالجماعة 
كاتباعهـ غير سبيؿ المؤمنيف كسمككهـ منهج ألؿ البدع كالضالؿ، 
فالعجيب أنهـ يتنهمكف العمماء بالبتداع كيرمكنه بالضالؿ حسدان مف عند 

 ، كيدنعكف أنهـ فقط ألؿ السنة كغيرلـ مبتدعة ل  ير فيهـ.أنفسهـ
يقكـ لؤلء المعتدكف بإصدار األحكاـ اعتمادنا عمى  يكط مف 
األكلاـ، فيحكمكف بناءن عمى ظنكف ك يالت، فال يركف معركفان كل يقركف 
فضيمة، بؿ نظرلـ إلى السيئات يجعمكف الحصاة جبالن كالممـ كبيرة، كما 

مدار الحكـ عمى األش اص إنما بغالب الحاؿ كعمكـ الش ف يدركف أف 
قاؿ ابف القيـ رحمه اهلل: "كمف له عمـ بالشرع كالكاقع يعمـ قطعنا أف الرجؿ 
الجميؿ الذم له في اإلسالـ قدـ صالحة كآثار حسنة, كلك مف اإلسالـ 
كألمه بمكاف قد تككف منه الهفكة كالزلة لك فيها معذكر, بؿ م جكر 

مامته في لجتهاد ا, فال يجكز أف ييتبع فيها, كل يجكز أف تهدر مكانته كا 
 .(ِ)قمكب المسمميف"

                                                 

الدمشقي،  صدر الديف محمد ابف أبي العز الحنفي لإلماـ(، َْٕ،ُْٕ/ِشرح العقيدة الطحاكية ) (ُ)
بيركت،  –عبد اهلل بف المحسف التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة  -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط 

 ـ.ُٕٗٗ -لػ ُُْٕالطبعة: العاشرة، 
عبد اهلل محمد بف أبي بكر المعركؼ بابف  يأب لإلماـ(، ُٔ/ُإعالـ المكقعيف عف رب العالميف )( ِ)

: أبك عبيدة مشهكر بف حسف آؿ سمماف، الناشر: دار ابف الجكزم، المممكة تحقيؽقيـ الجكزية، 
 لػ.ُِّْالعربية السعكدية، ط: األكلى، 
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فمف يبقى ألمة اإلسالـ إذا طيعف في عممائها  , سيبقى شباب 
 أحداث, ل يحسنكف التالكة, كل تستقيـ لهـ لغة, كليس لهـ باع طكيمة 

 كل قصيرة في كثير مف عمـك الشرع !.
ػإراظظػاألرداءػسيػاضطداءاضططضبػاضثاضث:ػ

لقد عمؿ أعداء اإلسالـ، كبذلكا كؿ ما فػي كسػعهـ لي مقػكا جػيالن مػف 
المسػػػمميف منقطػػػػع الصػػػػمة بدينػػػه ككتػػػػاب ربػػػػه كسػػػنة نبيػػػػه، كل تػػػػزاؿ جهػػػػكد 
اإلضػػالؿ تسػػعى سػػعيها لمحػػك الثقافػػة اإلسػػالمية مػػف بػػيف المسػػمميف، كقػػد 

كب اإلسػػالمية، كمحػػا كثيػػرا ظهػػر لػػذا جميػػان إبنػػاف الحػػتالؿ الػػذم أرنؽ الشػػع
ؿ الثقافػػػة اإلسػػػالمية العربيػػػة إلػػػى ثقافػػػة  مػػػف شػػػعائر اإلسػػػالـ كرسػػػكمه كحػػػكن
عممانية أكربية لدل كثير مف أفراد الشعكب، كما قاـ بتجفيؼ منابع التعمػيـ 
اإلسالمي، كلـ يبؽ منه إل ما كاجه ككقؼ صامدان متحديان كؿ غزك فكرم، 

ف كل يػػزاؿ منبعػػان صػػافيان لمػػديف اإلسػػالمي كذلػػؾ كػػاألزلر الشػػريؼ الػػذم كػػا
فو له عبر تاري ه الطكيؿ.   رغـ ما تعرنض مف ًمحى

فكانػػت نتيجػػة الغػػزك الفكػػرم الػػذم تعػػرنض لػػه المسػػممكف أف أصػػػبح 
بعضهـ ضعيؼ الصمة باإلسالـ، كلكف لذا المحاكلت المتعددة مػف العػدك 

إذا قػاـ العممػاء بكاجػب ل تثبت أماـ ألؿ العمـ الم مصيف كل تػؤتي ثمرتهػا 
النصػػح كالتكجيػػه، فسػػرعاف مػػا يهتػػدم الضػػاؿ كينيػػب الشػػارد إذا مػػا أصػػغى 
أللػػػؿ العمػػػـ، أك عمػػػى األقػػػؿ يػػػدرؾ  طػػػ ا كيعمػػػـ عيبػػػه ليسػػػعى بعػػػدلا فػػػي 

 إصالحه.
بطاؿ سػعيهـ،  كلما كاف لمعمماء األثر العظيـ في رد كيد الكافريف، كا 

عكا حػدان حػاجزان، كيشػيدكا سػدان كتضييع جهدلـ، رأل أعداء اإلسالـ أف يصن
فسادلـ،  منيعان بيف المسمميف كعممائهـ، ليتمكنكا بعدلا مف تضميؿ الناس كا 
فراحػػػػػكا يطعنػػػػػكف فػػػػػي عممػػػػػاء المسػػػػػمميف بالباطػػػػػؿ كيقػػػػػدحكف فػػػػػيهـ باإلفػػػػػؾ 
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كيظهػػركنهـ بصػػكرة بشػػعة، كذلػػؾ لينفِّػػركا النػػاس مػػف العممػػاء كييحػػدثكا الشػػقة 
الصراط، فحينها يحجـ النػاس عػف الراسػ يف بينهـ كبيف مف يهدكنهـ سكاء 

فػػي العمػػـ ألنهػػـ ليسػػكا ثقػػات فػػي اعتقػػادلـ، كيقبمػػكف عمػػى الػػرؤكس الجهػػاؿ 
 فيستفتكنهـ فيفتكنهـ بغير عمـ.

 بعػػػد أف اتضػػػح مػػػا يفعمػػػه القػػػدح فػػػي العممػػػاء مػػػف تػػػرؾ النػػػاس لمػػػالن 
أعػداء بال راعو يرعالـ أك لػادو يسػكقهـ، كأف لػذا الكسػيمة القبيحػة اسػتعممها 

اإلسالـ ليضممكا المسمميف، أرل أف مف يقـك بتجريح العممػاء كالتشػهير بهػـ 
ػػؽ  لعىػكىرو فػي فهمػه كضػػيؽو فػي عقمػه كقصػكرو فػػي اسػتيعابه، فإنػه بعممػه يعمِّ
الفجكة بيف عامة األمة كعممائها، كييمغي ثقة األمة في ناصحيها كمعمميها، 

يف فػػػي عممػػػائهـ، فػػػػإذا فيكػػػكف معينػػػان ألعػػػداء اإلسػػػػالـ فػػػي تشػػػكيؾ المسػػػػمم
ذا أرشدكلـ اتهمكلـ، فيككف العمماء بيف النػاس  نصحكلـ أعرضكا عنهـ، كا 
ذا  كحػػػكلهـ، كل يتفقهػػػكف عمػػػيهـ، كل يسترشػػػدكف بهػػػـ، بػػػؿ يزلػػػدكف فػػػيهـ، كا 

 ضيربت األمة في عممائها ف قـ عميها م تمان كعكيالن.
ئهـ إف مػػف يقػػـك بتجػػريح العممػػاء يػػؤدم إلػػى حرمػػاف النػػاس مػػف عممػػا

كلـ بيف أظهرلـ فيؤدم إلى قػبض العمػـ كانتزاعػه فػي كجػكد العممػاء فيتػرؾ 
الناسي العمماء الربانييف كيذلبكف إلى مف ل  الؽ له مف العمػـ فيسػتفتكنهـ 
ٍمػػًرك ٍبػػًف العىػػاًص  ٍبػػًد المنػػًه ٍبػػًف عى فيفتػػكنهـ بغيػػر عمػػـ فيىضػػمكا كييضػػمكا فعىػػٍف عى

ػػػًمٍعتي رىسيػػػ : سى :  كؿى المنػػػًه رضػػػي اهلل عنهمػػػا قىػػػاؿى ًإفن المنػػػهى لى يىٍقػػػًبضي »يىقيػػػكؿي
تنػى ًإذىا  اًء، حى ـى ًبقىٍبًض العيمىمى لىًكٍف يىٍقًبضي الًعٍم ا يىٍنتىًزعيهي ًمفى الًعبىاًد، كى ـى اٍنًتزىاعن الًعٍم

ػػا ػػذى الننػػاسي ريءيكسن ػػا اتن ى اًلمن ـٍ ييٍبػػًؽ عى ػػمُّكا  لىػػ ، فىضى ، فىسيػػًئميكا فىػػ ىٍفتىٍكا ًبغىٍيػػًر ًعٍمػػـو هنػػالن جي
ػػػػمُّكا  فػػػػإذا غيِّػػػػب ألػػػػؿ العمػػػػـ تصػػػػدر ألػػػػؿ الجهػػػػؿ المتعػػػػالمكف الػػػػذيف (ُ)«كىأىضى

                                                 

( رقـ ُّ/ُب العمـ، باب كيؼ يقبض العمـ ): ركاا اإلماـ الب ارم في صحيحه كتاعميو متفق (ُ)
( َِٖٓ/ْ(، كتاب العمـ، باب رفع العمـ كقبضه كظهكر الجهؿ كالفتف في آ ر الزماف )ََُ)

 ( كالمفظ لمب ارم. ِّٕٔرقـ )



312 

 

 
 م2109لعام –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

مػػػكا بفعمهػػػـ ذلػػػاب العممػػػاء كقػػػبض  ل يفقهػػػكف عممػػػان كل يحممػػػكف أدبػػػان، فعجن
  العمـ.

ػاضططضبػاضرابع:ػتحجغمػاظتذارػاضدروة
، عممػػػاء المسػػػمميف لػػػـ القػػػائمكف بكاجػػػب الػػػبالغ عػػػف رسػػػكؿ اهلل 

ك، أىفن الننبًػػػين  المسػػػارعكف إلػػػى امتثػػػاؿ أمػػػرا  ٍمػػػرو ٍبػػػًد المنػػػًه ٍبػػػًف عى ، فعىػػػٍف عى
 : ػٍف كىػذىبى »قىاؿى مى ، كى ػرىجى ػٍف بىنًػي ًإٍسػرىاًئيؿى كىلى حى ػدِّثيكا عى لىػٍك آيىػةن، كىحى نِّػي كى بىمِّغيػكا عى

مىػػػين ميتىعى  ٍقعىػػػدىاي ًمػػػفى الننػػػارً عى ػػػدنا، فىٍميىتىبىػػػكنٍأ مى ، فهػػػـ المبمغػػػكف لرسػػػالت اهلل، (ُ)«مِّ
، يتعبػػػكف لراحػػػة النػػػاس، كيسػػػهركف كعػػػف رسػػػكله  المكقعػػػكف عػػػف اهلل 

لحياة الناس، ل يدن ركف نصحان كل يب مكف بفتكل، كل يفتركف عف مكعظة 
رشػػػػاد، فهػػػػـ أمػػػػؿ األمػػػػة، كأكلػػػػك األمػػػػر، كألػػػػؿ الحػػػػؿ كالعقػػػػد، أكجػػػػب اهلل  كا 

يىػػا أىيُّهىػػا  :قػػاؿ اهلل  طػػاعتهـ إذا مػػا كافقػػت طاعػػة اهلل كطاعػػة رسػػكله 
نيكا أىًطي عيكا المنػهى كىأىًطيعيػكا الرنسيػكؿى كىأيكًلػي اأٍلىٍمػًر ًمػٍنكيـالنًذيفى آمى

، قػاؿ جػابر (ِ)
بف عبػد اهلل كمجالػد: ")أكلػك األمػر( ألػؿ القػرآف كالعمػـ، كلػك ا تيػار مالػؾ 

 .(ّ)رحمه اهلل، كنحكا قكؿ الضحاؾ قاؿ: يعني الفقهاء كالعمماء في الديف"
تعمػػيـ المسػػمميف أمػػكر إف لمعممػػاء الشػػ ف العظػػيـ كالجهػػد الكبيػػر فػػي 

ديػػػػنهـ كلهػػػػـ السػػػػعي الػػػػدائب فػػػػي تعريػػػػؼ غيػػػػر المسػػػػمميف بفضػػػػؿ اإلسػػػػالـ 
ك صائصػػه كسػػماحة تعاليمػػه ككسػػطيتها،  فكػػـ مػػف ضػػاؿو بهػػـ قػػد التػػدل! 
ككػػـ مػػف شػػارد بهػػـ قػػد أنػػاب! ككػػـ مػػف فاسػػؽو بهػػـ قػػد رشػػد! فػػ زاؿ اهلل بهػػـ 

                                                 

( َُٕ/ْركاا اإلماـ الب ارم في صحيحه كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذيكر عف بني إسرائيؿ ) (ُ)
 (. ُّْٔرقـ )

 . ٗٓسكرة النساء: مف اآلية  (ِ)
عبد اهلل محمد بف أحمد شمس الديف القرطبي، تحقيؽ :  يأبلإلماـ (، ِٗٓ/ٓتفسير القرطبي ) (ّ)

براليـ أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية  لػ ُّْٖالقالرة، الطبعة: الثانية،  –أحمد البردكني كا 
 . ـُْٔٗ -
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، فػإذا غػابكا المبس، كأماط بهـ الشػر كالغػي، فهػؿ لهػـ مػف  مىػؼو أك عػكضو 
فشػػت المنكػػرات كشػػاعت المكبقػػات، كعػػال ألػػؿ الضػػالؿ كالكفػػر، كعػػزن ألػػؿ 

 الفساد كالشر، كيككف لذا بانتقاصهـ كنسبة القبائح لهـ.
كعنػػد سػػقكط ليبػػة العممػػاء كضػػياع الثقػػة فػػيهـ، فػػإف لػػذا يػػؤثر سػػمبان 
 عمى انتشار اإلسػالـ كتعاليمػه،  فػإذا ذيكػر اجتهػادا فػي قضػية مػف القضػايا
كاف الناس في ريب مف قكله، فيشعر بسػقكط منزلتػه عنػدلـ، كزلػدلـ فيػه، 
فربما انقطع عػف البيػاف كتػرؾ الػبالغ كعكػؼ عمػى نفسػه لمػا يػرل مػف أذل 
اآل ريف له حيف ينصح كيعمـ، كما يرل عدـ الفائػدة كالجػدكل لقكلػه، فبهػذا 

العمػػـ  تنػػدر المكعظػػة، كربمػػا تنعػػدـ فتقسػػك القمػػكب كتتبمػػد العكاطػػؼ كييػػدرس
ذا انعدمت المكعظة فتحت أبػكاب الشػر لقعػكد ألػؿ ال يػر  كيينسى الذكر، كا 
كالعمػػػـ عػػػف عممهػػػـ ككاجػػػبهـ، كسػػػبب لػػػذا لػػػك قيػػػاـ الجػػػراحيف بػػػالطعف فػػػي 

 العمماء.
كمػػا يبػػدك جميػػان قمػػة إقبػػاؿ غيػػر المسػػمميف عمػػى اإلسػػالـ حيػػث يفتقػػد 

ـ كالتعريػػػؼ بػػػه، القػػػدكة التػػػي تتمثػػػؿ فػػػي ألػػػؿ العمػػػـ القػػػائميف بتبميػػػغ اإلسػػػال
فيسػػمع مػػنهـ كينظػػر إلػػى سػػيرتهـ فيرالػػا قػػد تشػػكلت كنسػػبت إلػػيهـ المنػػاكر 
التي ينهكف عنها فيحجـ عف اإلسالـ في غالب األمر؛ لرتيابه فيمػا أي بػر 
بػػػه لفقػػػداف ثقتػػػه فػػػيمف بمنغػػػه، كلكػػػف إذا كجػػػد سػػػيرة لػػػؤلء المبمغػػػيف بيضػػػاء 

ه يثػػؽ بػػه فيمػػا يقػػكؿ ناصػػعة لػػـ يمحػػؽ بهػػـ عمػػؿ مشػػيف أك  مػػؽ مػػزرم فإنػػ
؛ لعممه ب مانته كصدقه فينشرح صدرا لإلسالـ.  فيصدِّؽ كييذعفي
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ػاضطبحثػاضثاضث
ػدبلػاضوشاغظػواضطالجػطنػظاعرةػتجرغحػاضطضطاءػ

إذا كػػػػاف لتجػػػػريح العممػػػػاء أسػػػػباب أدنت إليػػػػه، فػػػػ ثنرىت بالسػػػػمب عمػػػػى 
الػػػدعكة اإلسػػػالمية دعػػػاةو كمػػػدعكيف، فػػػإف لنػػػاؾ سػػػبالن تعمػػػؿ عمػػػى كأد لػػػذا 
األسباب مف مصدرلا كجذِّلا مف منبتها، كلي سبؿ الكقايػة، كمػا أف لنػاؾ 

شينة سبالن لمعالج مف اآلثار السمبية ال طيرة التي نجمت عف لذا اآلفة الم
 كتتمثؿ سبؿ الكقاية كالعالج فيما يمي:  

ػاضططضبػاألول:ػاألخذػرضىػغدػاضظاضمػاضطجرؼحػوظصحه
أرل أف مػػف أكبػػر أسػػباب عػػالج فتنػػة التجػػريح لػػك أف يجػػد المجػػرِّح 
نفسه منبكذان بيف أفراد المسمميف، ل يصغي أحػده لقكلػه، كل يثػؽ أحػده برأيػه، 

دُّ شػػرنا كيكػػؼ طعنػػه كلمػػزا، فػػإذا أيلجػػـ كل ينقمػػه أحػػده عنػػه، بػػؿ يجػػد مػػف يػػري 
لسػػانه بمجمػػسو انتقػػؿ إلػػى غيػػرا، فيجػػب عمػػى جمسػػائه بػػالمجمس اآل ػػر أف 

ككذا حتى تضيؽ  ،يككنكا كجمساء المجمس األكؿ فال يقبمكف افتراءا كدعكاا
به المجالس فينزجر كيردع، فيمسؾ لسانه عف النقائص  اصة إف أيسػديت 

ذلػػػؾ حػػػيف تقػػػع المكعظػػػة مكقعهػػػا مػػػف قمبػػػه لػػػه النصػػػيحة مػػػف مجالسػػػيه، ك 
فيتػػػذكر الكعيػػػد المرتقػػػب لمػػػف أطمػػػؽ لسػػػانه فػػػي أعػػػراض النػػػاس سػػػيما ألػػػؿ 

مف فعمه، كيحسف الظف في عممػاء  الفضؿ كالعمـ منهـ، فيتكب إلى اهلل 
 األمة الثقات، كيدفع عنهـ إف ذكرلـ أحد بسكء.

إف القدح في عمماء األمة مف أشنع الغيبػة، كيجػب عمػى مػف اسػتمع 
ف كػػػاف لػػػذا فػػػي حػػػؽ عمػػػكـ المسػػػمميف فمػػػا البػػػاؿ  إلػػػى غيبػػػة أف يردلػػػا، كا 

: }يىػػا أىيُّهىػػا النػػًذيفى عػػف الغيبػػة قػػاؿ  ب كاصػػهـ ك يػػارلـ، فقػػد نهػػى اهلل 
ًثيػػػرنا ًمػػػفى الظنػػػفِّ ًإفن بىٍعػػػضى الظنػػػفِّ  نيػػػكا اٍجتىًنبيػػػكا كى سنسيػػػكا كىلى يىٍغتىػػػٍب  آمى ـه كىلى تىجى ًإثٍػػػ

ٍيتنا فىكىًرٍلتيميكاي كىاتنقيكا المنهى ًإفن  ـى أىً يًه مى ـٍ أىٍف يىٍ كيؿى لىٍح ديكي ا أىييًحبُّ أىحى ـٍ بىٍعضن كي بىٍعضي
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المنػػهى تىػػكنابه رىًحػػيـ{ 
كفى »معنػػى الغيبػػة بقكلػػه:  ، كأكضػػح رسػػكؿ اهلل (ُ) أىتىػػٍدري

ػػا اٍلًغيبىػػةي  : « مى ـي، قىػػاؿى ػػا يىٍكػػرىاي »قىػػاليكا: اهللي كىرىسيػػكليهي أىٍعمىػػ ػػاؾى ًبمى : « ًذٍكػػريؾى أى ى ًقيػػؿى
 : ا أىقيكؿي  قىاؿى ، فىقىًد اٍغتىٍبتىهي، »أىفىرىأىٍيتى ًإٍف كىافى ًفي أىً ي مى ا تىقيكؿي ًإٍف كىافى ًفيًه مى

ـٍ يىكيٍف ًفيًه فىقىٍد بىهىتنهي  ٍف لى  . (ِ)«كىاً 
مػػف الغيبػػة، كبػػينف أف عاقبتهػػا ك يمػػة، تعػػكد   كقػػد حػػذنر رسػػكؿ اهلل

: قىاؿى رىسيكؿي المنػًه  ، قىاؿى يىػا : »جريرتها عمى فاعمها فعف أىًبي بىٍرزىةى اأٍلىٍسمىًميِّ
 ، ٍسػػػًمًميفى ػػػافي قىٍمبىػػػهي، لى تىٍغتىػػػابيكا اٍلمي يمى ًؿ اإٍلً ـٍ يىػػػٍد ي لىػػػ ػػػاًنًه، كى ػػػفى ًبًمسى ػػػٍف آمى ػػػرى مى  مىٍعشى

ػٍف يىتنبًػًع المنػهي كىلى تىتنًبعيك  مى تىػهي، كى ـٍ يىتنبًػعي المنػهي عىٍكرى ػٍكرىاًتًه ًف اتنبىعى عى ، فىًإننهي مى ـٍ ٍكرىاًتًه ا عى
ٍحهي ًفي بىٍيًتهً  تىهي يىٍفضى   .(ّ)«عىٍكرى

رحمػه اهلل  فعػف سيػٍفيىافى ٍبػفى عييىٍينىػةى مػف الغيبػة ككػذا حػذنر عممػاء األمػة 
ػػى»قػػاؿ:  ػػى, كىاٍلًغيبىػػةي لى تيٍقضى ػػدُّ ًمػػفى الػػدنٍيًف, الػػدنٍيفي ييٍقضى ، ككػػاف (ْ)«اٍلًغيبىػػةي أىشى

أئمػػة اإلسػػالـ مػػف أشػػد النػػاس اجتنابػػان لمغيبػػة كبغضػػان لهػػا حتػػى كػػاف تركهػػا 
ىٍف أىدىعى  : "ألى أحػػػب إلػػػى أحػػػدلـ مػػػف إنفػػػاؽ الػػػدنيا كمػػػا فيهػػػا فعىػػػٍف كيلىٍيػػػبو قىػػػاؿى

ًمقىػػٍت ًإلىػػى أىٍف تىٍفنىػػى فى ىٍجعىميهىػػا اٍلًغيبىػ ٍنػػذي  ي ػػبُّ ًإلىػػين ًمػػفى أىٍف يىكيػػكفى ًلػػي الػدٍُّنيىا مي ةى أىحى

                                                 

 . ُِسكرة الحجرات: آية  (ُ)
، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تحريـ اـ مسمـ في صحيحه مف حديث أبي لريرة ركاا اإلم (ِ)

: )بهته( قمت فيه في التعميؽ محمد فؤاد عبد الباقي ( قاؿ الشيخِٖٗٓ( رقـ )ََُِ/ْالغيبة )
كأصؿ البهت أف يقاؿ له الباطؿ في  ،كالغيبة ذكر اإلنساف في غيبته بما يكرا ،البهتاف كلك الباطؿ

 كجهه كلما حراماف لكف تباح الغيبة لغرض شرعي. 
( كقاؿ الشيخ األلباني: حسف َْٖٖ( رقـ )َِٕ/ْركاا اإلماـ أبك داكد في سننه، باب في الغيبة ) (ّ)

 . صحيح
 نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبهاني، الناشر: يأب لإلماـ(، ِٕٓ/ٕحمية األكلياء كطبقات األصفياء ) (ْ)

 . ـُْٕٗ -لػ ُّْٗالسعادة،  دار
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ػػًبيًؿ اهلًل" ػػ ي ًمػػفى اٍلًغيبىػػًة (ُ)ًفػػي سى ، كبمػػغ األمػػر بػػبعض الفقهػػاء أنػػه "كػػاف يىتىكىضن
دىًث" ا يىتىكىضن ي ًمفى اٍلحى كىمى
(ِ). 

كألجـ لسانه عف الحراـ كلكف مػف كلذا حاؿ مف ممؾ نفسه كجالدلا 
ترؾ نفسه دكف مجالدة فإنه يككف عرضػة لغكايػة الشػيطاف كتزيينػه الغيبػة، 
فإنهػػػا تيػػػزينف حتػػػى ك نهػػػا فاكهػػػة كلػػػذا قػػػاؿ الفضػػػيؿ ابػػػف عيػػػاض رحمػػػه اهلل: 

"اٍلًغيبىةي فىاًكهىةي اٍلقيرناًء"
: " لىمى (ّ) ، يىقيكؿي اًفيى اًرًث اٍلحى ؾى اٍلقيػرناءي ، كقاؿ ًبٍشري ٍبفي اٍلحى

" ٍصمىتىٍيًف: اٍلًغيبىةي كىاٍلعيٍجبي  .(ْ)ًفي لىاتىٍيًف اٍل ى
ذا أراد المػػرء أف يسػػمـ مػػف الغيبػػة فعميػػه أكلن أف ييحسػػف الظػػف بغيػػرا  كا 
مىػػى نىٍفًسػػًه  ـى ًمػػفى اٍلًغيبىػػًة، فىٍميىسيػػدن عى ػػٍف أىرىادى أىٍف يىٍسػػمى ٍبػػًد اهلًل: " مى ػػٍهؿى ٍبػػفى عى قػػاؿ سى

ـى ًمػػػػفى بىػػػػابى الظُّنيػػػػ ػػػػًم ػػػػٍف سى مى سُّػػػػًس، كى ـى ًمػػػػفى التنجى ػػػػًم ـى ًمػػػػفى الظنػػػػفِّ سى ػػػػًم ػػػػٍف سى كًف، فىمى
ـى  ػػًم ػػٍف سى مى كًر، كى ـى ًمػػفى الػػزُّ ػػًم ـى ًمػػفى اٍلًغيبىػػًة سى ػػًم ػػٍف سى مى ـى ًمػػفى اٍلًغيبىػػًة، كى ػػًم سُّػػًس سى التنجى

ـى ًمفى اٍلبيٍهتىاًف " ًم كًر سى ًمفى الزُّ
(ٓ). 

ذا كجػػػب عمػػػى المسػػػمـ أف ييمسػػػؾ ل سػػػانه فػػػال ي ػػػكض فػػػي عػػػرض كا 
أ يػػػه، فػػػإف عميػػػه كػػػذلؾ أف يػػػرد كيػػػدفع عنػػػه إذا ذيكػػػر بسػػػكء، كلػػػذا األدب 
اًئشىػػةى،  الرفيػػع ربنػػى عميػػه رسػػكؿ اهلل أزكاجػػه، كأمػػر بػػه سػػائر أتباعػػه، فعىػػٍف عى

ػػػذىا، قىػػػاؿى الػػػراكم: تىٍعنًػػػي قىالىػػػٍت: قيٍمػػػتي ًلمننبًػػػيِّ  كى ػػػذىا كى ػػػًفينةى كى ٍسػػػبيؾى ًمػػػٍف صى : حى
: قىًصػػػيرى  تٍػػػهي »ةن، فىقىػػػاؿى ػػػاًء اٍلبىٍحػػػًر لىمىزىجى ػػػٍت ًبمى ػػػةن لىػػػٍك ميًزجى قىالىػػػٍت: « لىقىػػػٍد قيٍمػػػًت كىًممى

                                                 

 . (ُّٓ/ٖحمية األكلياء كطبقات األصفياء ) (ُ)
 . (ّٓ/ٕالمصدر السابؽ ) (ِ)
أ رجه اإلماـ البيهقػي فػي شػعب اإليمػاف، بػاب تحػريـ أعػراض النػاس كمػا يمػـز مػف تػرؾ الكقػع فيهػا،  (ّ)

 ر فػػػي التشػػػديد عمػػػى مػػػف اقتػػػرض مػػػف عػػػرض أ يػػػه المسػػػمـ شػػػيئان بسػػػب فصػػػؿ فيمػػػا كرد مػػػف األ بػػػا
 .  (َّٔٔ( رقـ )ُُِ/ٗأك غيرا )

 . (ُّٔٔ( رقـ )ُِِ/ٗالمصدر السابؽ نفس الباب كالفصؿ ) (ْ)
 . ( ّْٔٔ( رقـ )ُِِ/ٗنفس المصدر كالباب كالفصؿ ) (ٓ)
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 : ػػػػاننا، فىقىػػػػاؿى ٍيػػػػتي لىػػػػهي ًإٍنسى كى ػػػػذىا »كىحى ػػػػاننا كىأىفن ًلػػػػي كى ٍيػػػػتي ًإٍنسى كى ػػػػا أيًحػػػػبُّ أىنِّػػػػي حى مى
كىذىا  . (ُ)«كى

بانتقػػػاص إحػػػدل نسػػػائه مػػػف ًقبىػػػؿ األ ػػػرل مػػػع  فمػػػـ يػػػ ذف النبػػػي  
الكممػػة التػػي تيشػػعر  مراعػػاة مػػا يكػػكف بػػيف النسػػاء غالبػػان مػػف الغيػػرة، فػػردن 

مػف مثػؿ  بالقدح كالنتقاص، حتى كلك كانت كممة يسيرة كهذا، ثـ حذنر 
لػػػػذا الكممػػػػة ببيػػػػاف الػػػػكزر المترتػػػػب عميهػػػػا، فعمػػػػى المسػػػػمـ أف يحػػػػذر مػػػػف 

ف التسػػالؿ فػػي الكػػالـ الػػ ذم يقػػدح فػػي اآل ػػريف ك اصػػة ألػػؿ العمػػـ حتػػى كا 
ف سػػػمع مػػػف يػػػذكر أحػػػدان بالسػػػكء لػػػـ يصػػػًغ إليػػػه،  كػػػاف يسػػػيران فػػػي نظػػػرا، كا 
ل تػػػرؾ المجمػػػس كانصػػػرؼ حتػػػى ل يكػػػكف  كنصػػػحه إف تمكنػػػف مػػػف ذلػػػؾ، كا 

 شريكان في اإلثـ إف رضي كتابع.
ذا استمع المسػمـ لغيبػة العممػاء كرضػي بهػا أصػبح شػريكان لممغتػاب  كا 
فػػي إثمػػه، كلكػػف إف نػػافح عػػف عممػػاء األمػػة الم مصػػيف كدافػػع عػػنهـ كحفػػظ 
لحكمهـ دفع اهلل عنػه كحمػى لحمػه مػف النػار فعىػٍف سىػٍهًؿ ٍبػًف ميعىػاًذ ٍبػًف أىنىػسو 

ػػًف الننبًػػيِّ  ػػٍف أىًبيػػًه، عى ، عى هىنًػػيِّ نىػػاًفؽو، أيرىااي  اٍلجي ٍؤًمننػػا ًمػػٍف مي ػػى مي مى ػػٍف حى : "مى قىػػاؿى
: بىعىػػثى المنػػ ػػى قىػػاؿى مى ػػٍف رى مى ، كى ـى هىػػنن ػػًة ًمػػٍف نىػػاًر جى ػػهي يىػػٍكـى اٍلًقيىامى ػػا يىٍحًمػػي لىٍحمى مىكن هي مى

تنػى يىٍ ػريجى ًممنػا  ـى حى هىػنن مىػى ًجٍسػًر جى بىسىػهي المنػهي عى ا ًبشىٍيءو ييًريػدي شىػٍينىهي بًػًه، حى ميٍسًممن
"  .(ِ)قىاؿى

ذا أ ط  المرء كاغتاب أحدان مف المسمميف، كاستدرؾ كأراد  أف يكفِّر كا 
عػػف ذنبػػه، فعميػػه أف يتػػكب إلػػى اهلل، كيقمػػػع عػػف الغيبػػة، كيعػػـز عمػػى عػػػدـ 

                                                 

( كقاؿ الشيخ ْٕٖٓ) ( رقـِٗٔ/ْركاا اإلماـ أبك داكد في سننه، باب في الغيبة ): صحيح (ُ)
 . األلباني: صحيح

( كقاؿ ّْٖٖ( رقـ )َِٕ/ْركاا اإلماـ أبك داكد في سننه، باب مف رد عف مسمـ غيبة ): حسن (ِ)
 . الشيخ األلباني: حسف
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العكدة إليها، كيندـ عمى فعمه، كيستغفر لمف اغتابه ليؤدِّم باسػتغفارا حقػه؛ 
بىػػارىًؾ رحمػػه اهلل:  ٍبػػد اهلًل ٍبػػفي اٍلمي ػػؿه )عسػػى أف ييغفػػر لػػه قػػاؿ عى "ًإذىا اٍغتىػػابى رىجي

، فىػػالى ييٍ بًػػرياي  ػػالن لىًكػػٍف يىٍسػػتىٍغًفري اهللى".  رىجي ػػهي اهللي: "قىػػٍد ك بًػػًه كى ػػدي رىًحمى ـي أىٍحمى ػػا مى قىػػاؿى اإٍلً
ٍينىػػػا  كى ػػػٍف فػػػي حػػػديث مرفػػػكع رى : كىفنػػػارىةي اٍلًغيبىػػػًة أىٍف تىٍسػػػتىٍغًفرى ًلمى ػػػًعيؼو ًبًإٍسػػػنىادو ضى
 . (ُ)(اٍغتىٍبتىهي"

فعمى كؿ مف يطعػف فػي عممػاء األمػة أف يعتػرؼ بذنبػه، كينػدـ عمػى 
ػػػػػد عزمػػػػػه عمػػػػػى عػػػػػدـ الػػػػػتمفظ بكممػػػػػة تقػػػػػدح فػػػػػي الصػػػػػادقيف اقت رافػػػػػه، كيؤكِّ

الم مصيف، كمػا أف عميػه أف يػدعك لهػـ بػالتكفيؽ كالسػداد كالمغفػرة كالرحمػة 
كالرضكاف، لذا إف لـ تبمغ لؤلء العمماء كممتيه، أما إف بمغتهـ كممته كجب 
عميػػػه أف يتحمػػػؿ مػػػنهـ، كأف يطمػػػب مػػػنهـ العفػػػك كالصػػػفح، كعمػػػى محتػػػرؼ 

لػػه بالمرصػػاد، فػػإذا تتبػػع عػػكراًت العممػػاء تتبػػع  لتجػػريح أف يعمػػـ أف اهلل ا
اهلل عكرتىػػهي كفضػػحه فػػي بيتػػه، كمػػا أنػػه بعممػػه لػػذا يكػػكف مػػف المفمسػػيف يػػكـ 
القيامة حيث سمنط لسانه عمػى عممػاء األمػة ي ػكض فػي أعراضػهـ كي تمػؽ 

ػفٍ  ٍيػرىةى  لهـ السيئات كيتقكنؿ عميهـ كينسب لهـ الزلت ففي الحديث عى أىبًػي ليرى
 أىفن رىسيكؿى اهلًل ، : ٍفًمػسي »، قىاؿى ا اٍلمي كفى مى ػٍف « أىتىٍدري ٍفًمػسي ًفينىػا مى قىػاليكا: اٍلمي

 : تىػػػػاعى، فىقىػػػػاؿى ـى لىػػػػهي كىلى مى ػػػػًة »لى ًدٍرلىػػػػ تًػػػػي يىػػػػٍ ًتي يىػػػػٍكـى اٍلًقيىامى ٍفًمػػػػسى ًمػػػػٍف أيمن ًإفن اٍلمي
قىػػذىؼى لىػػذىا، كى  ػػتىـى لىػػذىا، كى يىػػٍ ًتي قىػػٍد شى ػػاةو، كى كى ، كىزى ًصػػيىاـو ةو، كى ػػالى ػػاؿى لىػػذىا، ًبصى أىكىػػؿى مى

سىػنىاًتًه،  سىػنىاًتًه، كىلىػذىا ًمػٍف حى ػرىبى لىػذىا، فىييٍعطىػى لىػذىا ًمػٍف حى ـى لىػذىا، كىضى سىفىؾى دى كى

                                                 

أ رج األثر اإلماـ البيهقي في شعب اإليماف، باب تحريـ أعراض الناس كما يمـز مف ترؾ الكقع ( ُ)
األ بار في التشديد عمى مف اقترض مف عرض أ يه المسمـ شيئان بسب فيها، فصؿ فيما كرد مف 

 . (ّٕٔٔ( رقـ )ُِّ/ٗأك غيرا )
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ػػػٍت  ـٍ فىطيًرحى طىايىػػػالي مىٍيػػػًه أيً ػػػذى ًمػػػٍف  ى ػػػا عى ػػػى مى ػػػنىاتيهي قىٍبػػػؿى أىٍف ييٍقضى سى فىػػػًإٍف فىًنيىػػػٍت حى
مىٍيًه، ثيـن طيًرحى ًفي الننارً   .(ُ)«عى

يجػػب عمػػى كػػؿ مسػػمـ أف ييمجػػـ لسػػانه عػػف لحػػكـ العممػػاء، فمحػػكمهـ ف
مسػػػػمكمة كعػػػػادة اهلل فػػػػي  ػػػػذلف منتقصػػػػيهـ معمكمػػػػة، كمػػػػف كسػػػػائؿ إلجػػػػاـ 
األلسػػنة عػػف أعػػراض ألػػؿ العمػػـ تجنػػب ركايػػة األقػػكاؿ الضػػعيفة عػػف أئمػػة 

رحمػػه اهلل كلػػك ينهػػى عػػف ركايػػة األقػػكاؿ المسػػمميف، يقػػكؿ اإلمػػاـ ابػػف تيميػػة 
األئمة كالعمماء: "كمثؿ لذا المسػ لة الضػعيفة, لػيس ألحػد أف  الضعيفة عف

يحكيها عف إماـ مف أئمة المسمميف ل عمى كجه القػدح فيػه, كل عمػى كجػه 
المتابعػػػة لػػػه فيهػػػا, فػػػإف ذلػػػؾ ضػػػربان مػػػف الطعػػػف فػػػي األئمػػػة كاتبػػػاع األقػػػكاؿ 
 الضعيفة, كبمثؿ ذلؾ صار كزير التتار ييمقي الفتنة بيف مذالب ألػؿ السػنة
حتػػػػى يػػػػدعكلـ إلػػػػى ال ػػػػركج عػػػػف السُّػػػػنة كالجماعػػػػة, كيػػػػكقعهـ فػػػػي مػػػػذلب 

 .(ِ)الرافضة كألؿ اإللحاد"
فهذا كسيمة يمكف بكاسطتها سد الطرؽ عمى مػف يػرـك القػدح فػي ألػؿ 
العمـ، ففرضان أف قكلن ضػعيفان نيسػب إلػى أحػد األئمػة كلػك أمػر ل محيػد عنػه، 

ف سػػػػػائر النػػػػػاس عػػػػػالمهـ فيكفػػػػػي الطػػػػػالع عميػػػػػه كمعرفتػػػػػه دكف إشػػػػػاعته بػػػػػي
ـي مػػػػف غرابػػػػة القػػػػكؿ، كينكػػػػري الجالػػػػؿي القػػػػكؿى عمػػػػى  كجػػػػالمهـ، فيعجػػػػب العػػػػال
صاحبه، كيمتقطه المغرض فيجعمه سندان في قدحه لمعممػاء، كلػيس لػه بحجػة، 
فعمػػى المت صصػػػيف فػػػي شػػػتى العمػػـك المحيطػػػيف بمػػػذالب العممػػػاء أل يػػػرككا 

ييسػػاء فهمهػػا، كمػػف ثػػـ يكػػكف األقػػكاؿ الضػػعيفة المػػ ثكرة عػػف األئمػػة حتػػى ل 
 إساءة الظف باألئمة ثـ الطعف فيهـ. 

                                                 

( رقـ ُٕٗٗ/ْركاا اإلماـ مسمـ في صحيحه، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تحريـ الظمـ )( ُ)
(ُِٖٓ) . 

 .(ُّٕ/ ِّ) مجمكع فتاكل ابف تيمية (ِ)
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ػاضططضبػاضثاظي:ػبظاءػاألحصامػرضىػاضغػغنػواضبغظظ
عبػػادا بالتثبػػت مػػف األ بػػار كبنػػاء األحكػػاـ عمػػى البينػػة  أمػػر اهلل 

َأْن ُتِصـيُبوا َيا َأيَُّيا الَّـِذيَن آَمُنـوا ِإْن َجـاَءُكْم َفاِسـٌق ِبَنَبـٍإ َفَتَبيَُّنـوا  :فقاؿ 
ـــا َفَعْمـــُتْم َنـــاِدِمين ـــا ِبَجَياَلـــٍة َفُتْصـــِبُحوا َعَمـــى َم َقْوًم

، فػػػ مر اهلل تعػػػالى (ُ)
المػػؤمنيف أف يبنػػكا أمػػرلـ عمػػي اليقػػيف الصػػرؼ كالصػػدؽ البحػػت، فػػال ييسػػاء 
الظف ب حد بمجرد أف ينسب أحد إليه شػران كسػكءان بػؿ عميػه التثبػت، كيجمػؿ 

عنيػػه، فػػال يتحسػػس كل يتجسػػس، بػػؿ يتغافػػؿ بػػه أف يغػػض الطػػرؼ عمػػا ل ي
كيستر إف ظهر لػه األمػر كتحقػؽ، إذ األصػؿ السػالمة كبػراءة الذمػة، فعمػى 
المسمـ أف يحمػؿ أمػر أ يػه عمػى العدالػة كأف يعاممػه كمػا يحػب أف ييعامػؿ، 
كأف يعتقد فيه العدالة كما يعتقد عدالة نفسه، فال يتهمػه فػي أمػر يبػرِّئ منػه 

َلْوََل ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن   :ينه قػكؿ اهلل نفسه، كيضع نصب ع
َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأْنُفِسـِيْم َخْيـرًا َوَقـاُلوا َىـَذا ِإْفـٌك ُمِبـين

ذا كػاف لػذا األدب (ِ) ، كا 
تجػػػػػب مراعاتػػػػػه مػػػػػع سػػػػػائر المسػػػػػمميف فمػػػػػا البػػػػػاؿ بشػػػػػ ف  يػػػػػار المسػػػػػمميف 
كعممػػائهـ، فالبػػد مػػف حسػػف الظػػف بعممػػاء األمػػة العػػامميف عمػػى إحيػػاء شػػرع 

 اهلل كحفظه مف كؿ د يؿ.  

                                                 

كسبب نزكؿ لذا اآلية لك ما جاء عف أـٌ سممة رضي اهلل عنها، قالت:  .ٔسكرة الحجرات: آية  (ُ)
رجال في صدقات بني المصطمؽ بعد الكقعة، فسمع بذلؾ القكـ، فتمقكا  "بعث رسكؿ اهلل 

، قاؿ: فحٌدثه الشيطاف أنهـ يريدكف قتمه، قالت: فرجع إلى رسكؿ اهلل يعظمكف أمر رسكؿ اهلل 
منعكا صدقاتهـ، فغضب رسكؿ اهلل  ، فقاؿ: إف بني المصطمؽ قد  كالمسممكف قاؿ: فبمغ القكـ

فصفكا له حيف صمى الظهر فقالكا: نعكذ باهلل مف س ط اهلل  رجكعه قاؿ: ف تكا رسكؿ اهلل 
كس ط رسكله بعثت إلينا رجال مصٌدقا، فسررنا بذلؾ، كقٌرت به أعيننا، ثـ إنه رجع مف بعض 

مف اهلل كمف رسكله، فمـ يزالكا يكممكنه حتى جاء بالؿ، كأٌذف  الطريؽ، ف شينا أف يككف ذلؾ غضبا
 .(ِٖٔ،ِٕٖ/ِِتفسير الطبرم ت شاكر ) ينظر: .بصالة العصر; قاؿ: كنزلت اآلية

 .ُِسكرة النكر: آية  (ِ)
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كما يجب عمى المسػمـ أل يتتبػع عػكرة أ يػه، بػؿ يسػتر عميػه كيػدعك 
 ينصِّب نفسه حكىمان عمى النػاس بػؿ يػدع الحكػـ اهلل له بالعافية كالمغفرة، كل

ِإْن ِحَســاُبُيْم ِإَلَّ َعَمــى َربِّــي َلــْو  : فحسػابهـ عميػػه كحػػدا قػػاؿ اهلل  هلل 
َوََل َتْطُرِد الَّـِذيَن َيـْدُعوَن َربَُّيـْم ِباْلَغـَداِة َواْلَعِشـيِّ  :، كقاؿ (ُ) َتْشُعُرونَ 

ْن ِحَسـاِبِيْم ِمـْن َشـْيٍء َوَمـا ِمـْن ِحَسـاِبَك َعَمـْيِيْم ُيِريُدوَن َوْجَيُو َما َعَمْيَك مِ 
اًسػػًب الننػػاسى ديكفى  (ِ) ِمــْن َشــْيء ـٍ ييحى ٍبػػدنا لىػػ ـى اهللي عى : "رىًحػػ ػػًف قىػػاؿى سى ػػًف اٍلحى كعى

" ـٍ ـٍ يىٍحًمٍمػػػهي اهللي لىهيػػػ ػػػا لىػػػ مىػػػى نىٍفًسػػػًه مى ػػػٍؿ عى ـٍ يىٍحمى لىػػػ ، كى ـٍ بًِّهػػػ رى
 ، فػػػال ينشػػػغؿ بمػػػا (ّ)

ل يعنيه كل يكمِّؼ نفسه ما ييضنيه، ليسمـ القمب كالمساف أف يصيب كيجرح 
أم إنسػػاف، سػػػيما ألػػػؿ العمػػػـ كالبيػػػاف، الػػداعيف إلػػػى الجنػػػاف، المنػػػذريف مػػػف 

 النيراف.  
 كعمػػػى المسػػػمـ الػػػذم عافػػػاا اهلل مػػػف ذنػػػبو ابتيمػػػًػيى بػػػه غيػػػريا أف يحمػػػد 

الرشػاد، كيحػذر إف عينػر الػذم عافػاا مػف الػبالء، كلػداا إلػى ال يػر ك  اهلل 
أحدان بمػا فيػه، كظهػرت الشػماتة منػه أف ييبتمىػى بالػذنب ذاتػه فقػد كىتىػبى سىػًعيدي 
ـٍ  : " أىمنا بىٍعػدي، يىػا أىً ػي فىاٍحػذىًر الننػاسى كىاٍكًفًهػ بىٍيرو ًإلىى أىًبي السنكىاًد اٍلعىدىًكمِّ ٍبفي جي

طً  مىى  ى ٍليىسىٍعؾى بىٍيتيؾى كىاٍبًؾ عى ، كى ػًد اهللى النػًذم نىٍفسىؾى ػاًثرنا فىاٍحمى ذىا رىأىٍيتى عى ، كىاً  يئىًتؾى
" ا بىًقيتى ًف الشنٍيطىافى أىٍف يىٍفًتنىؾى مى ، كىلى تىٍ مى افىاؾى عى
(ْ). 

ذا رأل المسمـ معصية تيقترؼ كذنبان ييرتكب عميه أف يغػار، إذ يػرل  كا 
، كفػي ا لكقػت محاـر اهلل تنتهؾ، فيغضب كيكرا اجتراء النػاس عمػى المحػاـر

                                                 

 .ُُّسكرة الشعراء: آية  (ُ)
 .ِٓسكرة األنعاـ: آية  (ِ)
مف ترؾ الكقع فيها، فصؿ فيما كرد مف األ بار شعب اإليماف، باب تحريـ أعراض الناس كما يمـز ( ّ)

 . (ِٖٔٔ( رقـ )ٓٔ/ٗفي التشديد عمى مف اقترض مف عرض أ يه المسمـ شيئان بسب أك غيرا )
 . (ِِٕٔ( رقـ )ٖٔ/ٗالمصدر السابؽ نفس الباب كالفصؿ )( ْ)
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ذاته يككف شػفيقان عمػى العاصػي المػذنب لمػا يعمػـ مػف شػديد عقابػه عنػد اهلل 
  ٍـ ػرىاءىًتًه مىى أىٍلًؿ اٍلمىعىاًصي ًلجى ا اٍلغىضىبي عى : " ًإننمى مىٍيمىافى الدنارىاًنيُّ قاؿ أىبك سي

كفى ًإلىٍيػػػًه ًمػػػٍف عيقيكبىػػػًة اآٍلً ػػػرىًة دى  ػػػا يىًصػػػيري مىٍيهىػػػا، فىػػػًإذىا تىػػػذىكنٍرتى مى مىػػػًت اٍلقيميػػػكبى عى  ى
" ـٍ الرنٍحمىةي لىهي
(ُ) . 

فتعمػػؿ لػػذا الرحمػػة عممهػػا فػػي قمػػب المسػػمـ الناسػػؾ الصػػالح، فيػػرحـ 
المذنب المسكيف كيكد أف يتػرؾ كػؿ معصػية، فيسػعى إلصػالحه، كي اطبػه 
بػػػالقكؿ المػػػيف كاألسػػػمكب الحسػػػف، فتقػػػع النصػػػيحة مػػػف نفسػػػه مكقعػػػان حسػػػنان، 

الصػػالحات كيجتنػػب السػػيئات، كبهػػذا في شػػع قمبػػه كينشػػرح صػػدرا، فيعمػػؿ 
ينتقؿ مف المعصية إلى الطاعة، كلكف إف أيسيئت معاممتػه ف كطػب بغمظػة 
كفظاظػػة فإنػػػه يعانػػػد كيكػػابر كيػػػرد القػػػكؿ كالنصػػيحة كيسػػػتمر فػػػي معصػػػيته 
كربما أفسد غيرا فيصير مفسػدان بعػد أف كػاف فاسػدان فيستشػرم  طػرا، ككػاف 

 مف الممكف كأد لذا ال طر في حينه.
ػاضططضبػاضثاضث:ػاضتزامػاألدبػرظدػاضتصحغحػواضتػوغم

ف جػػاكز أحػػد العممػػاء الحػػؽ كالصػػكاب ك ػػالؼ أمػػران مجمعػػان عميػػه،  كا 
ككػػػاف لبػػػد مػػػف ردِّا إلػػػى الحػػػؽ كالصػػػكاب، فالبػػػد مػػػف مراعػػػاة األدب عنػػػد 
تصػػحيح  طئػػه، كيكػػكف لػػذا مػػف بػػاب تحػػذير المسػػمميف مػػف اتبػػاعهـ فيمػػا 

مػػة، فالنقنػػاد قػػديما الػػذيف اشػػتغمكا بتعػػديؿ الػػركاة  ػػالفكا فيػػه إجمػػاع عممػػاء األ
، ييفرِّطكا في است داـ لػذا السػالحكتجريحهـ "لصيانة السنة مف الد يؿ، لـ 

أك يسيئكا استعماله ، فاكتفكا بالعيػب الكاحػد عػف بقيػة العيػكب ، كلػـ يمتفتػكا 
إلػػى العيػػكب الش صػػية ، كالتػػي ل عالقػػة لهػػا بالركايػػة ، ثػػـ التزمػػكا األدب 
عند الجرح ، كما تراا مف قسكةو فػي عبػارات بعضػهـ إنمػا دفعهػـ إليهػا كاقػع 

                                                 

 . (ِِٕٔ( رقـ )ٗٔ/ٗ) شعب اإليماف( ُ)
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ف عف الجرح ب لفاظو ت مك مف الراكم كحاله ، كلكنهـ في الجممة كانكا ييعبِّرك 
القسػػػكة، المنهػػػـ إل إذا بػػػالغ الػػػراكم فػػػي كذبػػػه أك  طئػػػه، فكػػػانكا يقسػػػكف فػػػي 
المفػػظ حينئػػذو لبيػػاف حالػػه ككشػػؼ عيبػػه ليحػػذر، ككػػانكا ييعمِّمػػكف طالنبهػػـ لػػذا 
األدب الرفيػػػع ، كيكصػػػكنهـ بػػػالتزاـ الحيطػػػة كاألدب عنػػػد القيػػػاـ بجػػػرح مػػػف 

 . (ُ)يستحؽ الجرح مف الركاة"
كمما يدؿ عمى ضػركرة مراعػاة األدب عنػد الجػرح الكاجػب بيانػه، أف 
أئمة النقد التزمكا األدب الرفيع في لػذا، كأحسػنكا ا تيػار المفػظ الػذم يػؤدم 
الغرض كالقصد مف التجريح، فعف المزني قاؿ: "سىًمعىني الشافعي يكمان كأنػا 

أحسػػنها، ل تقػػؿ  أقػػكؿ : فػػالف كػػذناب، فقػػاؿ لػػي : يػػا إبػػراليـ اكػػسي ألفاظػػؾ
 .(ِ)كذاب، كلكف قؿ: حديثه ليس بشيء"

 قػػػاؿ السػػػ اكم: "كػػػاف الب ػػػارم لمزيػػػد كرعػػػه قىػػػؿن أف يقػػػكؿ : كػػػذاب ، 
أك كضػػاع أكثػػر مػػا يقػػكؿ : سػػكتكا عنػػه ، فيػػه نظػػر ، تركػػكا ، كنحػػك لػػذا ، 

 .(ّ)نعـ ربما يقكؿ : كذبه فالف ، أك رماا فالف بالكذب"
كلذا مف أدب السمؼ الصالح كجميؿ أ القهـ، كعظيـ إ الصهـ 

، كمراعاةن لدرء فال يقديميكف عمى تجريح أحد مف الركاة إل إرضاءن هلل 
المفاسػػد كجمػػب المصػػالح، فيقتصػػركف فػػي الجػػرح عمػػى المفػػظ المطمػػكب 
كيترككف ما عداا، لذا مع جميؿ عممهـ الذم يقكمكف به، فهـ عمى ثغر 

الـ يقكمػػكف بحمايتػػه كحفػػظ تراثػػه، كينفػػكف عنػػه تحريػػؼ مػػف ثغػػكر اإلسػػ

                                                 

 ، بدكف تاريخ.، د.أيمف محمكد مهدمّٖالجرح كالتعديؿ بيف النظرية كالتطبيؽ ص (ُ)
ال ير محمد بف عبد  يشمس الديف أب لإلماـ، ُِٖ/ِفتح المغيث بشرح ألفية الحديث لمعراقي  (ِ)

مصر، الطبعة: األكلى،  –الرحمف الس اكم، المحقؽ: عمي حسيف عمي، الناشر: مكتبة السنة 
 .ـََِّلػ / ُِْْ

 .ُِٖ/ِالمصدر السابؽ  (ّ)
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الغػػاليف كانتحػػاؿ المبطمػػيف كت كيػػؿ الجػػالميف، يغربمػػكف المركيػػات لبيػػاف 
صحيحها مف سقيمها، أما مف يقكمكف بتجريح العممػاء فػي لػذا العصػر 
فػػػػػػال حجػػػػػػة كل مبػػػػػػرر لمػػػػػػا يقكمػػػػػػكف بػػػػػػه إل الهػػػػػػكل كالتشػػػػػػهي كالحسػػػػػػد 

ايػػػة، فػػػألم غػػػرض كقصػػػد تجػػػريح لػػػذا كالتعصػػػب، فقػػػد انتهػػػى زمػػػف الرك 
 الزماف . 

ػاضططضبػاضرابع:ػوجوبػاإلظصافػوردمػاضطحاباة
مػػف ألػػـ السػػمات التػػي يجػػب أف تتػػكفر فػػيمف تصػػدنل لمػػرد عمػػى مػػف 
  ػػػػالؼ أمػػػػران متفقػػػػان عميػػػػه، العػػػػدؿ كاإلنصػػػػاؼ كعػػػػدـ المجاممػػػػة كالمحابػػػػاة، 
فال يحممننه اتحػاد المكقػؼ الفكػرم كالسياسػي مػثالن عمػى غػض الطػرؼ عػف 
أ طائه، كمجاممته كتهكيف شطحاته، بينما يجمد الم الؼى له بسكط لسػانه، 
كيصفه بعبارات قاسػية كالضػاؿ كالمبتػدع كالغػاكم كغيرلػا مػف ألفػاط السػب 

 كالشتـ التي يتمتعكف بإصدارلا. 
ذا أراد أف يقػػيس لػػػؤلء عممهػػـ عمػػػى نقنػػاد ركاة الحػػػديث، كيتشػػػبهكا  كا 

بعممػػػاء الجػػػرح كالتعػػػديؿ، فميعممػػػكا أف أئمػػػة اإلسػػػالـ كػػػانكا مالزمػػػيف لمحػػػؽ 
منصػػفيف، ككػػانكا عمػػى جانػػبو كبيػػرو مػػف الػػكرع كال شػػية كالحػػذر مػػف رمػػي 
البرآء بالعيب، أك التعرض ألش اصهـ كالتشػهير بهػـ، أك محابػاة األقػارب، 

ذلبهـ عمى حساب قكاعد العمـ ، فضػربكا فػي أك األصحاب أك المكافقيف لم
 ذلؾ أركع األمثمة: 

فعنػػدما سيػػئؿ عمػػي بػػف المػػديني عػػف أبيػػه فقػػاؿ : سػػمكا عنػػه غيػػرم ، 
 ف عػػػادكا ، فػػػ طرؽ ثػػػـ رفػػػع رأسػػػه فقػػػاؿ : لػػػك الػػػديف : إنػػػه ضػػػعيؼ، كقػػػاؿ 
أبك داكد : ابني عبد اهلل كذاب، كقاؿ الذلبي في كلدا أبي لريرة: إنه حفظ 

ـ تشاغؿ عنه حتى نسيه، كقاؿ زيد بف أبي أنيسة : ل ت  ػذكا عػف القرآف ث
رساؿ  أ ي، كقاؿ الشافعي : يقكلكف : يحابي فمك حابينا لحابينا الزلرم ، كا 



305 

 

 
 وأثرها على الدعوة اإلسالميةظاهرة جتريح العلماء  

  

   

الزلػػرم لػػيس بشػػيء، كسيػػئؿ جريػػر بػػف عبػػد الحميػػد الضػػبي عػػف أ يػػه أنػػس 
 .(ُ)فقاؿ : ل ييكتب عنه ، فإنه يكذب في كالـ الناس

بف مهدم : ا تمفكا يكمان عند شعبة فقالكا : اجعؿ كقاؿ عبد الرحمف 
كىمػػػان فقػػػاؿ : قػػػد رضػػػيت بػػػا ألحكؿ يعنػػػي: يحيػػػى بػػػف سػػػعيد بيننػػػا كبينػػػؾ حى

 -، فمػػا برحنػػا حتػػى جػػاء يحيػػى فتحػػاكمكا إليػػه فقضػػى عمػػى شػػعبة القطػػاف
 فقػػػاؿ لػػػه شػػػعبة: كمػػػف يطيػػػؽ نقػػػدؾ  -كلػػػك شػػػي ه كمنػػػه تعمنػػػـ كبػػػه ت ػػػرنج 

نقدؾ يا أحكؿ. قاؿ أبك محمد لذا غاية المنزلة  يا أحكؿ    أك مف له مثؿ
إذ ا تػػارا شػػعبة مػػف بػػيف ألػػؿ العمػػـ ثػػـ بمػػغ مػػف دالتػػه بنفسػػه كصػػالبته فػػي 

 .(ِ)دينه أف قضى عمى شعبة
فهػػػذا مثػػػاؿ عظػػػيـ لصػػػالبة الػػػديف كالتقػػػكل ل يحممػػػه الحيػػػاء مػػػف 
كرامػػه عمػػى أف يحكػػـ لصػػالحه، بػػؿ يضػػع الحػػؽ لػػك  شػػي ه أك إجاللػػه كا 

 ، دكف إيثػػار لشػػيخ أك قريػػب أك كالػػد ينطػػؽ بمػػا يػػديف بػػه هلل غايتػػه، ف
أك كلد، كما أنهـ ل يحممهـ شنوف قكـ عمى أل يعدلكا فال يحكمػكا عمػى 
ف  ػػالفهـ، كلػػذا شػػهادة ألػػؿ العمػػـ لهػػـ قػػاؿ اإلمػػاـ  أحػػد بمػػا لػػيس فيػػه كا 
ابف القيـ رحمه اهلل: "كمف له اطِّالعه عمى سيرة أئمة الحديث الػذيف لهػـ 

سػػاف صػػدؽو فػػي األمػػة، كعمػػى أحػػكالهـ ، عمػػـ بػػ نهـ مػػف أعظػػـ النػػاس ل
يػػػػان  ٍدقان، كأمانػػػػةن ، كديانػػػػةن ، كأكفػػػػرلـ عقػػػػالن، كأشػػػػدِّلـ تحفُّظػػػػان ، كتحرِّ ًصػػػػ

                                                 

 ، بدكف تاريخ.، د.أيمف محمكد مهدمُٖالجرح كالتعديؿ بيف النظرية كالتطبيؽ ص (ُ)
(، المؤلؼ: أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر ِِّ،ِّّ/ُالجرح كالتعديؿ ) (ِ)

لػ(، الناشر: طبعة مجمس دائرة المعارؼ ِّٕالتميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )المتكفى: 
ى، بيركت، الطبعة: األكل –الهند، دار إحياء التراث العربي  –بحيدر آباد الدكف  -العثمانية 
 ـ.ُِٓٗلػ ُُِٕ
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ف أحػػدان مػػنهـ ل يحػػابي فػػي ذلػػؾ أبػػاا ،   لمصػػدؽ ، كمجانبػػةن لمكػػذب ، كا 
 .(ُ)كل ابنه ، كل شي ه ، كل صديقه"

مػػع أحػػد العممػػاء عمػػى رأمو غريػػب  ػػالؼ الكتػػاب كالسػػنة فإنػػه فػػإذا اطن 
يجػػب عميػػه أف ينقػػدا بإنصػػاؼ كل يحػػابي كل يجامػػؿ صػػاحبه، بػػؿ يصػػدع 
بػػػالحؽ كيبػػػيف األمػػػر، فػػػال يسػػػكت عػػػف قػػػكؿ الحػػػؽ إذا كػػػاف صػػػاحبه عمػػػى 
مذلبه أك صديقه أك قريبه بؿ يجعؿ المصمحة الدينية لي لدفػه كمقصػدا، 

ذا كػػاف صػػاحب الػػرأم حمايػػةن لمػػديف مػػف األفكػػ ار الغريبػػة كاآلراء الشػػاذة، كا 
 لػػػػيس عمػػػػى مذلبػػػػه أك م ػػػػالؼ لمشػػػػربه كجػػػػب عميػػػػه أف ينصػػػػفه فػػػػي الػػػػرد 
فال يحمؿ عميه حمالن شديدان، كل يهدر حقكقه، كل يجحػد مػا لػه مػف فضػؿ، 
كل يػػزرم بش صػػػه، كل يسػػ ر برأيػػػه، بػػػؿ يبػػيف الحػػػؽ بسػػندا كدليمػػػه كذلػػػؾ 

نصاؼ.    بحكمة كا 
ػاالشتصارػسيػاضططاضجظػرضىػاضحاجظاضخاطس:ػػاضططضب

كمػػػػف كسػػػػائؿ الكقايػػػػة مػػػػف فتنػػػػة التجػػػػريح أف ييقتصػػػػر فػػػػي المعالجػػػػة 
كالتصػػػػحيح عمػػػػى الحاجػػػػة، فمػػػػف ال طػػػػ  بعػػػػث مػػػػا مػػػػات مػػػػف آراء قديمػػػػػة 
ذاعػػة الػػزلت كاآلفػػات التػػي كلنػػى  كالتصػػدم لمػػرد عميهػػا كعمػػى أصػػحابها، كا 
زمنهػػا كانقضػػػى عهػػػد ألمهػػػا، فيجػػػب عمػػى حػػػرناس العقيػػػدة كالشػػػريعة مراعػػػاة 

سالمية مف القضايا التي يقدِّمكنها لمنػاس كيثيركنهػا، فتكػكف حاجة األمة اإل
ػا الػرد عمػى  دكاءن ألمراض متفشية كحالن لمشكالت مستعصػية، كينبغػي أيضن
األفكػػػػػار الغريبػػػػػة كاآلراء الشػػػػػاذة المنتشػػػػػرة بػػػػػيف أفػػػػػراد األمػػػػػة، ليكػػػػػكف الػػػػػرد 

 كالتصحيح كالتقكيـ دارئان لممفاسد جالبان لممصالح.

                                                 

محمد بف أبي بكر ابف قيـ لإلماـ ، َٓٓم تصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجهمية كالمعطمة ص( ُ)
: سيد إبراليـ، الناشر: دار الحديث، القالرة هحقق ،الجكزية، ا تصرا: محمد البعمي، ابف المكصمي

 ـ.ََُِ -لػ ُِِْمصر، ط: األكلى،  –
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ذا راعينػا فقػػه ا ألكلكيػػات فػػي ا تيػػار اآلراء الد يمػػة لنقػػدلا، كتحديػػد كا 
الفكر ال اطئ لتقكيمه، فيجب عندئػذو أف ييقتصػر عمػى الحاجػة فػي معالجػة 
القضػػػايا، كتصػػػحيح األ طػػػاء، كتقػػػكيـ الفكػػػر، فػػػال ييبػػػالغ فػػػي قضػػػية عمػػػى 
حسػػػاب مػػػا لػػػك ألػػػـ كأ طػػػر منهػػػا، كل ييسػػػكت عػػػف ال طػػػ  العظػػػيـ الػػػذم 

 يجب مراعاة الحاجة في كؿ تصحيح كنقد.استشرل كظهر فسادا، بؿ 
ذا كػػاف ال طػػ  محػػدكدان  فػػإذا كانػػت الفتنػػة نائمػػة فػػال ينبغػػي إيقاظهػػا كا 
 فػػال ينبغػػي تهكيمػػه كتعظيمػػه، كمػػا دامػػت البدعػػة ميتػػة فػػال ينبغػػي إحياؤلػػا، 

:  بؿ يعمؿ الداعية عمى إماتتة الباطػؿ بإحيػاء الحػؽ مصػداقان لقػكؿ اهلل 
 َُّوَزَىَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُىوًقـا َوُقْل َجاَء اْلَحق

، قػاؿ اإلمػاـ ابػف (ُ)
ػػػعى  ، فىػػػًإفن اٍلبىاًطػػػؿى لى ثىبىػػػاتى لىػػػهي مى ؿن كىلىمىػػػؾى كثيػػػر : "زلػػػؽ الباطػػػؿ: أىًم اٍضػػػمىحى

ػؽِّ كىلى بىقىػاءى" اٍلحى
َفــِإَذا َبـْل َنْقـِذُف ِبـاْلَحقِّ َعَمـى اْلَباِطـِل َفَيْدَمُغـُو  :كقػاؿ  (ِ)

ُىَو زَاِىقٌ 
(ّ). 

فػػػإذا نجػػػح الػػػدعاة فػػػي نشػػػر الحػػػؽ كتعميمػػػه، فػػػإف الباطػػػؿ يضػػػمحؿُّ 
كيػػػذلب، كبالتػػػالي فػػػال حاجػػػة إلعػػػادة كػػػالـ ألػػػؿ الباطػػػؿ إل لمتحػػػذير منػػػه 
كالنهػػػي عنػػػه، ألف كثػػػرة ال ػػػكض فػػػي كػػػالـ ألػػػؿ الباطػػػؿ يػػػؤدم إلػػػى نشػػػر 

رتكػاب الحػراـ الباطؿ كاستصغارا في أعيف الناس، فيستسهؿ بعض الناس ا
إذا عمػػػػـ أف غيػػػػرا قػػػػد ارتكبػػػػه، كأف بػػػػاب لػػػػذا المحرمػػػػات قػػػػد كسػػػػرا النػػػػاس 
كارتكبكلا، فيقترؼ ما اقترفكا، كربما أعمف الداعيػة ارتكػاب منكػر معػيف فػي 
مكاف معيف بزمف معػيف كحػٌذر مػف ذلػؾ فيتجػه ضػعاؼ النػاس إلػى المكػاف 

، كقػػد يسػػتنكر  الػػذم حػػددا كفػػي الػػزمف الػػذم عينػػه لرتكػػاب األمػػر المحػػـر

                                                 

 .ُٖاآلية سكرة اإلسراء: ( ُ)
 .ُُِ/ٓتفسير ابف كثير  (ِ)
 .ُٖ مف اآلية سكرة األنبياء:( ّ)
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الػػبعض ذلػػؾ فػػي حضػػكر مجمػػس الػػذكر كالػػكعظ لعمػػك إيمانػػه كلكنػػه عنػػدما 
 يضعؼ إيمانه يتجه إلى ما أي بر به ليرتكب ما استنكرا. 

فحػػػػرمه بالػػػػدعاة أف يحيػػػػكا الحػػػػؽ بػػػػذكرا كأف يميتػػػػكا الباطػػػػؿ بهجػػػػرا، 
يهجػػػػركا ذكػػػػرا كعممػػػػه كنصػػػػرا، كمػػػػف لػػػػذا المنطمػػػػؽ يجػػػػب  القتصػػػػار فػػػػي 

ػػة كاألعمػػاؿ الشػػاذة عمػػى التصػػحيح  كالتقػػكيـ لػػ راء الشػػاذة كاألفكػػار المعكىجن
قدر الحاجة؛ ألنه ربما سيقت بعض لذا الم الفػات كالشػبهات لمػرد عميهػا، 
فيفطف الحضكر لمشبهة كل يدرككف الػرد عمػى الشػبهة، كربمػا كػاف فػي الػرد 

 قصكره فيحدث في نفكس الناس شؾ كارتياب  في القضية محؿ الرد.
ػطضبػاضدادس:ػظذرػسػهػاضخالفػوثػاسظػاضتطاغشػبغنػطالئعػاضدروةاضط

مػػف األمػػكر التػػي تقػػي الػػدعاة كالعممػػاء مػػف فتنػػة التجػػريح، لػػي العمػػـ 
بفقػػػه ال ػػػالؼ كضػػػكابطه كمعػػػاييرا، كتطبيػػػؽ آدابػػػه بػػػيف ألػػػؿ الفقػػػه كالعمػػػـ، 
حتى يتعاكنكا فيما اتفقكا عميه، كيعذر بعضهـ بعضان فيما ا تمفكا فيه، كمف 

 األسباب التي تؤدم إلى نشر أدب ال الؼ بيف الدعاة ما يمي:
نصػػاؼ، كييراعػػى لػػذا  -ُ الحػػرص عمػػى عػػرض اآلراء المتعػػددة بحياديػػة كا 

 فػػػػػي مقػػػػػاـ التعمػػػػػيـ، فعنػػػػػد تػػػػػدريس قضػػػػػية مػػػػػف القضػػػػػايا فقهيػػػػػةن كانػػػػػت 
أك حديثيػػةن أك تفسػػيريةن أك كالميػػةن، فػػإف عمػػى الشػػيخ أل يقتصػػر عمػػى 

كيتػػرؾ مػػا عػػداا، بػػؿ يػػذكر اآلراء الػػكاردة فػػي كػػؿ  رأيػػه الػػذم يميػػؿ إليػػه
ح ما قكيت أدلتػه فػي نظػرا، فعندئػذو يفقػه الطػالب أف فػي  قضية ثـ يرجِّ
المسػػ لة الػػػرأم كالػػػرأم اآل ػػر، فػػػإذا رأل أحػػػدان يعمػػؿ كفػػػؽ رأمو ي تمػػػؼ 
عػػف رأم شػػي ه، لػػـ ينكػػر عميػػه، بػػػؿ اعتػػرؼ بػػ ف لػػه حقػػان فػػي العمػػػؿ 

 اعية لغيرا بالفضؿ.بمذلب آ ر، كبذلؾ يعترؼ كؿ د
عمػػى كػػؿ داعيػػة أف ينظػػر إلػػى القكاسػػـ المشػػتركة بػػيف مذلبػػه كمػػذلب  -ِ

غيػػرا، حينهػػا يػػرل أنػػه يتفػػؽ معػػه فػػي أصػػكؿ الػػديف اإلسػػالمي كفركعػػه 



309 

 

 
 وأثرها على الدعوة اإلسالميةظاهرة جتريح العلماء  

  

   

كمبادئػػه العامػػة كآدابػػه السػػامية، كيبقػػى ال ػػالؼ حػػكؿ بعػػض القضػػايا 
التػػػي لػػػـ يػػػرد فيهػػػا نػػػص صػػػحيح صػػػريح، كل إجمػػػاع ثابػػػت، كل قيػػػاس 

عتبػػػر، بػػػؿ مردلػػػا إلػػػى الجتهػػػاد فػػػي فهػػػـ بعػػػض النصػػػكص، أك إلػػػى م
اسػتنباط الحكػػـ مػػف مقاصػد الشػػريعة العامػػة، فت تمػؼ العقػػكؿ كتتفػػاكت 
ـى نظػري العػالـ كفقػهي الداعيػة لكجػد  في الفهـ كالنظر كالسػتدلؿ، فمػك سػًم
 نفسػػه متفقػػان فػػي معظػػـ األمػػكر مػػع مػػف  الفػػه فػػي قضػػية فرعيػػة، فػػإذا 

الا جانبنا صار متكافقنا معه في كؿ ما استبعد لذ ا القضية الفرعية كنحن
شيء، كبسبب سػكء فهػـ الػبعض لمقضػايا ال الفيػة قػاؿ بعػض العممػاء 

 لك اقتصرنا في العمؿ عمى المتفؽ عميه لكفى كلـ يضرنا شيء.
ذا اعتقػد الداعيػة  -1 العتقاد ب ف الصكاب متعدد في القضػايا ال الفيػة، كا 

لػػذا، لػػدأت نفسػػه كسػػكف قمبػػه، كزالػػت حدنتيػػه عمػػى مػػف  الفػػه، فتركػػه 
كشػػ نه دكف إنكػػار أك اتهػػاـ أك انتقػػاص أك تجػػريح؛ حيػػث يػػراا مصػػيبان، 
لديػػػه الػػػدليؿ كالسػػػند لقكلػػػه، مػػػع تفػػػاكت األدلػػػة بتفػػػاكت فهمهػػػا كثبكتهػػػا 

 ها إلى المجتهد. كبمكغ
ػاضططضبػاضدابع:ػطظاشذظػأعلػاضتجرغحػواضردػرضىػذبؼاتؼم

إف مف كسائؿ عالج ظػالرة تجػريح العممػاء لػك قيػاـ عممػاء اإلسػالـ 
بمناقشة ألػؿ التجػريح فػي القضػايا التػي تمتػبس عمػيهـ كيضػؿ فيهػا فهمهػـ، 
ر ككثيران ما تكػكف قضػية فرعيػة ل يحتمػؿ ال ػالؼ فيهػا نسػبة الطػرؼ اآل ػ

إلػػى الغػػي كالضػػالؿ، كقػػد رأيػػت لنػػا عػػرض بعػػض القضػػايا التػػي يثيركنهػػا 
زالػػة  كيقيمػػكف كيقعػػدكف لهػػا الػػدنيا كتمػػؾ محاكلػػة منػػي فػػي نقػػض دعػػكالـ كا 

 لبسهـ فمف القضايا الشائكة التي أثاركا لها ضجة كبيرة ما ي تي: 
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 قضية اَلنتماء لمجماعات واألحزاب:  -1
إف المشػػاركة فػػي حركػػة دعكيػػة إصػػالحية كالعمػػؿ معهػػا تحػػت لػػػكاء 
اإلسػػػالـ مػػػع إ ػػػكة مسػػػمميف متعػػػاكنيف، جعمػػػه ألػػػؿ التجػػػريح محرنمػػػان قطعػػػان، 
ككبيػػػػػػرة تسػػػػػػػتحؽ المقاطعػػػػػػػة كالكصػػػػػػؼ بالضػػػػػػػالؿ، كيزعمػػػػػػػكف أف الفئػػػػػػػات 
كالطكائػػؼ مػػف النػػاس التػػي اجتمعػػت عمػػى عمػػؿ مػػف أعمػػاؿ ال يػػر،  إنمػػا 

 األمة اإلسالمية. تفرؽ باجتماعها لذا 
كلػػؤلء ييسػػمنـ لهػػـ فػػي القػػكؿ بعػػدـ شػػرعية األحػػزاب كالجماعػػات "إذا 
 كػػاف التحػػزب عمػػى أصػػكؿ كقكاعػػد ت ػػالؼ مػػا عميػػه ألػػؿ السػػنة كالجماعػػة، 
 أك إف كػػػػاف التحػػػػزب عمػػػػى بػػػػدع، فػػػػالتحزب بهػػػػذا المعنػػػػى مرفػػػػكض مطمقػػػػان 

السػمطاف  كل منازعة في ذلؾ، ككذلؾ إف كػاف التحػزب بقصػد ال ػركج عمػى
 كالسػػػعي فػػػي نقػػػض بيعتػػػه كحػػػؿ عقػػػدة إمامتػػػه، كل شػػػؾ أف لػػػذا مرفػػػكض، 
ما دامت الراية لإلسالـ كالكلية له كالحاكـ لـ يير منه كفر بػكاح كل منازعػة 
فػػي ذلػػؾ، أمػػا عنػػدما  تتعاقػػد جماعػػة مػػف المسػػمميف عمػػى عمػػؿ مػػف أعمػػاؿ 

يػػة، كلػػػـ ال يػػر لػػـ ي رجػػػكا فيػػه عػػف أصػػػكؿ ألػػؿ السػػنة كالجماعػػػة مػػف ناح
ينػػازعكا بػػه السػػمطاف القػػائـ مػػف ناحيػػة، كلػػـ يعقػػدكا الػػكلء كالبػػراء مػػف ناحيػػة 

 .(1)ثالثة فال كجه لممنع عندئذو بحجة التفريؽ بيف المسمميف"
بهػػػػذا يتضػػػػح أف نكيػػػػر ألػػػػػؿ التجػػػػريح عمػػػػى الجماعػػػػات اإلسػػػػػالمية 
المعاصرة ذات التجالػات الم تمفػة كالتػي تتحػد ألػدافها لػك نكيػر ل حجػة 
نمػػػا  لهػػػـ فيػػػه، ألنهػػػـ لػػػـ ينكػػػركا بػػػاطالن رأكا لػػػدل إحػػػدل لػػػذا الجماعػػػات، كا 
أنكػػركا الجماعػػة برمتهػػا، كنشػػاطها بالكميػػة، كلػػـ يقػػركا بالفضػػؿ، فمػػـ ينظػػركا 
إلػى مػػولت الحكػـ، كلػػـ يكازنػػكا بػيف المصػػالح كالمفاسػػد، كمػا اشػػتممت عميػػه 

                                                 

، د.صالح الصاكم، منشكر عمى ِٔمدل شرعية النتماء إلى األحزاب كالجماعات اإلسالمية ص (ُ)
 .www.assawy.comمكقع 
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هػػا عنػػد الجماعػات مػػف معػػركؼ كمنكػر، كلػػي قاعػػدة عامػػة لبػد مػػف مراعات
 التصدر لمحكـ عمى الجماعات كاألحزاب الم تمفة. 

كيحسف لنا إيراد ما ذكرا شيخ اإلسالـ ابف تيمية في لذا المضمار 
حيث قاؿ رحمه اهلل: "إذا كاف الش ص أك الطائفة جامعيف بيف معركؼ 
كمنكر؛ بحيث ل يفرقكف بينهما، بؿ إما أف يفعمكلما جميعا؛ أك يترككلما 

ز أف يؤمركا بمعركؼ كل أف ينهكا مف منكر؛ ينظر: فإف جميعا: لـ يج
ف استمـز ما لك دكنه مف المنكر. كلـ يينه  كاف المعركؼ أكثر أمر به؛ كا 
عف منكر يستمـز تفكيت معركؼ أعظـ منه؛ بؿ يككف النهي حينئذ مف 
باب الصد عف سبيؿ اهلل كالسعي في زكاؿ طاعته كطاعة رسكله كزكاؿ 

ف  ف استمـز فكات ما لك فعؿ الحسنات، كا  كاف المنكري أغمبى نيهى عنه؛ كا 
دكنه مف المعركؼ. كيككف األمر بذلؾ المعركؼ المستمـز لممنكر الزائد 
ف تكاف  المعركؼ  عميه أمرا بمنكر كسعيا في معصية اهلل كرسكله. كا 
كالمنكر المتالزماف لـ ييؤمر بهما كلـ يينه عنهما. فتارة يصمح األمر؛ كتارة 

لنهي؛ كتارة ل يصمح ل أمر كل نهي حيث كاف المعركؼ كالمنكر يصمح ا
  .(1)متالزميف"

فمك اجتمعت فئة مف المسمميف عمى جممة مف  صاؿ ال ير، ثـ 
بدت منهـ مناكر طفيفة ل تزف شيئان في  يرلـ كفضمهـ، حينها ل يصح 
نهيهـ عف المنكر المالـز لممعركؼ؛ لغمبة المعركؼ عمى المنكر، فمك 
قامت طائفة مف المسمميف بدعكة الناس إلى أركاف اإلسالـ كأصكؿ 

حياء  ما اندرس مف شعائر الديف، كبذلكا كسعهـ ألداء رسالتهـ، اإليماف، كا 
كلدل اهلل عمى أيديهـ الكثير، إل أنه يكجد بينهـ مف لـ يتمكف مف العمـ 

                                                 

 .(َُّ،ُِٗ/ِٖ)مجمكع الفتاكل  (ُ)
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بتفصيالت المسائؿ التي يبمغكنها، فميس مف المعقكؿ أف يقاؿ لهـ، كفكا 
أيديكـ كاترككا عممكـ؛ ألف بعضكـ يجهؿ بعض أحكاـ اإلسالـ، بؿ يؤمركا 

لمكاظبة عمى ما شرعكا فيه، مع نصيحتهـ بضركرة تعميـ ما تصدنر مف با
 األحداث، لينضج عممهـ كيكتمؿ فضمهـ.

كأغمب ما نراا عمى الساحة مف جماعات إنما لي طكائؼ مف 
المسمميف،  ألمهـ أمري األمة، كما حيؾ لها مف مؤامرات كدسائس، ف رادكا 

بطاؿ الباطؿ، ككؿ منها انت هجت سبيالن، كات ذت كسيمة، إحياء الحؽ كا 
تمتقي أحيانان كتفترؽ أ رل، فبعضها ألمهـ ش ف عكاـ المسمميف، كلالهـ 
ما ي يـ عمى عقكلهـ مف الجهؿ بالديف، فتعاقدكا فيما بينهـ عمى تقديـ 
برنامج عممي مبسط ل ي رج عما عميه ألؿ السنة، كعممكا عمى تفعيمه 

ء ل حرج عميهـ، بؿ ل بد مف كتعميمه بيف م تمؼ البمداف، فمثؿ لؤل
 تشجيعهـ كتقدير نشاطهـ كمعاكنتهـ بالمشاركة كالنصيحة.

كلناؾ طائفة مف المسمميف استاءكا كاغتمكا بما تقكـ به قكافؿ 
التبشير بفقراء المسمميف في إفريقيا كآسيا كغيرلا مف البمداف، فاتفقكا فيما 

ماؿ الالـز لكفاية بينهـ عمى ضركرة مكاجهة حركات التنصير بجمع ال
المسمميف المستضعفيف، كتقديـ يد العكف كالمساعدة لهـ في أمكر المعاش 
كالمعاد، كمجابهة  طر لذا الحركات بنشر الثقافة اإلسالمية بيف أبناء 
المسمميف عف طريؽ طبع الكتب كتكزيعها كبناء المدارس كتطكيرلا، 

هـ إذا أدكا لذا األعماؿ كتشييد المساجد كتعميرلا، فمثؿ لؤلء ل حرج عمي
 الجميمة كال دمات النبيمة.

كلناؾ طائفة ثالثة رأت ما عميه كثير مف أبناء المسمميف مف غفمة، 
قامة دينه، فشرعكا يجكبكف البالد؛ لتذكير  كشركد عف طاعة اهلل، كا 
المسمميف بتعاليـ دينهـ، كترغيبهـ في ال يرات كترليبهـ مف المنكرات، 
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سبؿ كالكسائؿ المشركعة لجذب المسمميف إلى سبيؿ فاستعممكا شتى ال
 سعادتهـ كمصدر عزلـ كتماـ نعمتهـ. 

 قضية البدعة واَلضطراب في فيميا: -2
كمف القضايا التي يشنِّع بها ألؿ التجريح كيطعنكف بها العمماء 
قضية البدعة، فعندلـ اضطراب كشطط في مفهكمها، فينكركف كؿ محدىث 

لـ ي الؼ الكتاب كالسنة، فيتشدقكف بحديث كيعادكف كؿ جديد، كلك 
ٍنهىا، قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المنًه  اًئشىةى رىًضيى المنهي عى ٍف أىٍحدىثى ًفي أىٍمًرنىا : »عى مى

ا لىٍيسى ًفيًه، فىهيكى رىد   فيصفكف كؿ عمؿ لـ يكف عمى عهد رسكؿ  (1)«لىذىا مى
فة المفهكـ مف منطكؽ ب نه باطؿ كمردكد، كيتجالمكف قيد الم ال اهلل 
: )ليس عميه أمرنا( أم: م الؼ لما جاء به ديننا الحنيؼ الذم قكله 

 مصدرا الكتاب كالسنة كما تفرنع عنهما.
كمف الجدير بالذكر بياف مفهكـ البدعة؛ لتصحيح ال ط  كتقكيـ 

في المغة: "بدع: بدع الشيء يبدعه بدعا كابتدعه: العكجاج، فالبدعة 
 . (ِ)الشيء الذم يككف أكلن، فهي ما فيًعؿ عمى غير مثاؿ"أنش ا كبدأا ك 

اًلي  كفي الصطالح ًعبىارىةه عىٍف: "طىًريقىةو ًفي الدِّيًف ميٍ تىرىعىةو، تيضى
مىٍيهىا اٍلميبىالىغىةي ًفي التنعىبًُّد ًلمنًه  دي ًبالسُّميكًؾ عى  .(ّ)"الشنٍرًعينةى ييٍقصى

                                                 

اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح : أ رجه اإلماـ الب ارم، كتاب الصمح، باب إذا متفق عميو (ُ)
(، كأ رجه اإلماـ مسمـ، كتاب الحدكد، باب نقض األحكاـ الباطمة ِٕٗٔ( رقـ )ُْٖ/ّمردكد )

 .(ُُٖٕ( رقـ )ُّّْ/ّكرد محدثات األمكر )
جامع مسائؿ األحكاـ لما نزؿ مف القضايا بالمفتيف كالحكاـ (، فتاكل البرزلي أك ٔ/ ٖ( لساف العرب )ِ)

، لإلماـ أبي القاسـ المعركؼ بالبيرزيلي، تقديـ كتحقيؽ د/محمد الحبيب الهيمة، ْٗٗ،ََٓص ٔج
 ـ.ََِِدار الغرب اإلسالمي، ط األكلى 

 .َٓالعتصاـ ص (ّ)
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: ككؿ بدعة ضاللة لي  فالبدعة المكصكفة بالضاللة في قكله 
التي تصادـ الشريعة بالم الفة، كتزيد عميها أك تنقص منها، "كلناؾ 
محدثات ل تصادـ الشريعة؛ فمـ يركا بفعمها ب سان بؿ قاؿ بعضهـ: إنها 
كم أف الناس كانكا يصمكف في رمضاف كحدانان،  قربة كلك صحيح كما ري

، فمما ؿ يصمي فيصمي بصالته الجماعة، فجمعهـ عمر ككاف الرج
 - رج فرآلـ قاؿ: نعمت البدعة لذا، كالتي ينامكف عنها أفضؿ مف لذا 

يعني صالة آ ر الميؿ. ككاف الناس يقكمكف أكله. كقاؿ الحسف: القصص 
 .(ُ)بدعة كنعمت البدعة؛ كـ مف أخ يستفاد، كدعكة تيستجاب"

ها ما لك مستقبح "قاؿ اإلماـ كمف البدع ما لك مستحسف كمن
الشافعي رحمه اهلل: البدعة بدعتاف: بدعة محمكدة، كبدعة مذمكمة، فما 

"  .(ِ)كافؽ السنة فهك محمكد، كما  الؼ السنة فهك مذمـك
فالبدعػػػة الحسػػػنة متفػػػؽ عمػػػى جػػػكاز فعمهػػػا، كالسػػػتحباب لهػػػا رجػػػاء 

كلػي كػؿ مبتػدع مكافػؽ لقكاعػد الشػريعة غيػر "الثكاب لمف حسنت نيته فيها 
م الؼ لشيء، كل يمـز مف فعمه محظكر شرعي، كذلؾ نحك بنػاء المنػابر، 
كالرُّبيط كالمدارس، ك انات السبيؿ، كغير ذلؾ مف  أنكاع البر التي لـ تعهد 
فػػػػي صػػػػدر اإلسػػػػالـ؛ فإنػػػػه مكافػػػػؽ لمػػػػا جػػػػاءت بػػػػه الشػػػػريعة مػػػػف اصػػػػطناع 

ر كالتقػػػػكل. كمػػػػا ييعػػػػدُّ مػػػػف البػػػػدع الحسػػػػنة: المعػػػػركؼ كالمعاكنػػػػة عمػػػػى البػػػػ
التصػػػػانيؼ فػػػػي العمػػػػـك النافعػػػػة الشػػػػرعية عمػػػػى ا ػػػػتالؼ فنكنهػػػػا، كتعيػػػػيف 
قكاعدلا، كتفسير الكتاب العزيز، كجمع األ بار النبكية، كتفسيرلا، كالكالـ 
عمى األسانيد كالمتكف، كتتبع كالـ العرب كاست راج عمكـ جمنػة منػه، فػذلؾ 

                                                 

ؿ الديف السيكطي، المحقؽ: عبد الرحمف بف أبي بكر، جال ، لإلماـُٗحقيقه السنة كالبدعة ص( ُ)
 .لػَُْٗذيب بف مصرم بف ناصر القحطاني، الناشر: مطابع الرشيد، عاـ النشر: 

 .ِٗالمصدر السابؽ ص( ِ)
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عمػػـك حسػػنة ظػػالر فائدتػػه، معػػيف عمػػى معرفػػة أحكػػاـ  كمػػه كمػػا شػػاكمه مػػف
اهلل، كفهػػـ معػػاني كالمػػه، كسػػنة رسػػكله، ككػػؿ ذلػػؾ مػػ مكر بػػه ل يمػػـز مػػف 

 .(ُ)فعمه محظكر شرعي"
كأمػػػػا البدعػػػػة المسػػػػتقبحة فهػػػػي "مػػػػا كػػػػاف م الفػػػػان لمشػػػػريعة أك ممتزمػػػػان 
، لم الفتها، كذلؾ منقسـ إلى محـر كمكركا، كي تمؼ ذلؾ با تالؼ الكقائع

كبحسػػب مػػا بػػه م الفػػة الشػػريعة تػػارة ينتهػػي ذلػػؾ إلػػى مػػا يكجػػب التحػػريـ، 
كتػػػارة ل يتجػػػاكز كرالػػػة التنزيػػػه، فػػػالمحرنـ كػػػال مكة بالنسػػػاء األجنبيػػػات فإنػػػه 

 .   (ِ)يؤدم إلى الهالؾ، كمثاؿ المكركا رفع الصكت عند الدعاء"
 ومما يؤخذ عمى أىل التجريح في تناوليم لقضية البدعة ما يمي :

أنهػػـ ي  ػػذكف بظػػالر الػػنص كيسػػتنبطكف مػػف النصػػكص األحكػػاـ التػػي  -ُ
ح رأيهػػػـ، كل ينظػػػركف إلػػػى فهػػػـ سػػػمؼ األمػػػة لهػػػذا  ت ػػػدـ فكػػػرلـ، كتػػػرجِّ
النصػكص، بػؿ يػػزعـ بعضػهـ األلميػػة لالجتهػاد كالنظػػر فػي النصػػكص 
لسػػػتنباط األحكػػػاـ، في ػػػالفكف بػػػذلؾ مػػػا عميػػػه جمهػػػكر ألػػػؿ العمػػػـ مػػػف 

 األئمة الراس يف.
عمػػيـ الحكػػـ عمػػى الشػػ ص فػػي سػػائر أحكالػػه، ففرضػػان أف فالنػػا تمػػبنس ت -ِ

ببدعػة ثػػـ تركهػػا لعممػػه بالم الفػػة، فػػإنهـ يصػػفكنه بالبتػػداع كيقاطعكنػػه 
ف صرنح بتكبته ظمكا في شػؾ مػف أمػرا كأسػاءكا الظػف  مقاطعة أبدية، كا 

 به.
إذا قػػاـ غيػػرلـ بعمػػؿ لػػه أصػػؿ فػػي الشػػرع لكنػػه بطريقػػة محدثػػة لػػـ تكػػف  -ّ

كصػػػػفكا ذلػػػػؾ بالبدعػػػػة، رغػػػػـ أف ذلػػػػؾ مػػػػف بػػػػاب  مػػػػى عهػػػػد النبػػػػي ع
 الكسػػػائؿ المتغيػػػرة ل المنػػػالج كاألصػػػكؿ الثابتػػػة، كلػػػـ فػػػي كاقػػػع أمػػػرلـ 

                                                 

 .ّٗ-ِٗحقيقه السنة كالبدعة ص( ُ)
 .ْٗالمصدر السابؽ ص( ِ)
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ل يسػػتغنكف عػػف األعمػػاؿ المحدىثػػة كلكػػنهـ يصػػفكنها بالهيػػدل كالسػػػداد 
كالتباع كالرشاد، كلإليضاح أذكر مثالن لذلؾ: إنهـ يصفكف جمعػان مػف 
الناس يتصدكف لمدعكة كالبالغ بالبدعة كعنػد مناقشػتهـ يحتجػكف بػ نهـ 

، كعنػػد سػػؤالهـ مػػا لػػي   ا ترعػػكا أعمػػالن لػػـ تكػػف عمػػى عهػػد النبػػي 
إنهػػػـ يمكثػػػكف فػػػي المسػػػجد بضػػػعة أيػػػاـ، كيطكفػػػكف عمػػػى النػػػاس  قػػػالكا:

يدعكنهـ إلى تعاليـ اإلسالـ  فكػـ مػف حػائر بػدعكتهـ قػد التػدل  ككػـ 
 مف لالؾ بسعيهـ قد نجا  فمف العجب أف يتصؼ عممهـ بالبدعة !! 
حياؤلػػػا بالفقػػػػه كالعمػػػػـ، كلزكمهػػػػا  فعمػػػارة المسػػػػاجد بالعبػػػػادة كالػػػػذكر كا 

ا يىٍعميري مىسىاًجدى  : حض عميه اإلسالـ قاؿ اهلل كتعمؽ القمب بها أمر  }ًإننمى
ـٍ يىٍ شى ًإلن المنهى  لى ةى كىآتىى الزنكىاةى كى ـى الصنالى المنًه مىٍف آمىفى ًبالمنًه كىاٍليىٍكـً اآٍلً ًر كىأىقىا

} فىعىسىى أيكلىًئؾى أىٍف يىكيكنيكا ًمفى اٍلميٍهتىػًديفى
ًذفى المنػهي أىٍف : }ًفػي بيييػكتو أى كقػاؿ  (ُ)

ػػاًؿ{ ػػبِّحي لىػػهي ًفيهىػػا ًباٍلغيػػديكِّ كىاآٍلصى ييػػٍذكىرى ًفيهىػػا اٍسػػميهي ييسى تيٍرفىػػعى كى
، كفػػي الحػػديث (ِ)

ًف الننًبيِّ  ٍيرىةى، عى ٍف أىًبي ليرى : "سىٍبعىةه ييًظمُّهيـي المنهي ًفي ًظمًِّه، يىػٍكـى لى ًظػؿن  عى قىاؿى
ػػػؿه قىمٍ  ػػػاًجًد"ًإلن ًظمُّػػػهي كمػػػنهـ: رىجي بيػػػهي ميعىمنػػػؽه ًفػػػي المىسى

ٍيػػػرىةى، أىفن (ّ) ػػػٍف أىبًػػػي ليرى ، كعى
:  رىسيػػكؿى اهلًل  يىٍرفىػػعي بًػػػًه »قىػػاؿى طىايىػػػا، كى ػػك اهللي بًػػًه اٍل ى ػػػا يىٍمحي مىػػى مى ـٍ عى أىلى أىديلُّكيػػػ
اًت  : « الػػدنرىجى ػػػ»قىػػاليكا بىمىػػػى يىػػا رىسيػػػكؿى اهلًل قىػػاؿى مىػػى اٍلمىكى ػػػكًء عى اًرًا، ًإٍسػػبىاغي اٍلكيضي

بىػاطي  ـي الرِّ ًة، فىػذىًلكي ػالى ًة بىٍعػدى الصن ػالى طىا ًإلىى اٍلمىسىاًجًد، كىاٍنًتظىاري الصن كىٍثرىةي اٍل ي  (ْ)«كى

                                                 

 .ُٖسكرة التكبة: آية ( ُ)
 .ّٔسكرة النكر: آية ( ِ)
ارم، كتاب اآلذاف، باب مف جمس في المسجد ينتظر الصالة كفضؿ متفؽ عميه: أ رجه اإلماـ الب ( ّ)

(، كأ رجه اإلماـ مسمـ، كتاب الكسكؼ، باب فضؿ إ فاء الصدقة َٔٔ( رقـ )ُّّ/ُالمساجد )
 (.َُُّ( رقـ )ُٕٓ/ِ)

( رقـ ُِٗ/ِأ رجه اإلماـ مسمـ، كتاب الطهارة، باب فضؿ إسباغ الكضكء عمى المكارا  ) (ْ)
(ُِٓ.) 
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ػػػب فيػػػه كأصػػػؿ الربػػػاط الحػػػبس عمػػػى الشػػػيء ك نػػػه حػػػبس  أم: الربػػػاط المرغن
 نفسه عمى لذا الطاعة. 

ي كمػػػا أف الكتػػػاب كالسػػػػنة حػػػافالف بػػػاألمر بالػػػػدعكة كالػػػبالغ، كالسػػػػع
: الػػػػدائب كالحركػػػػة المتكاصػػػػمة لبػػػػذؿ النصػػػػيحة كأداء المكعظػػػػة قػػػػاؿ اهلل 

ـٍ بًػالنًتي ًلػيى أىٍحسىػفي  ػاًدٍلهي سىنىًة كىجى ٍكًعظىًة اٍلحى ًة كىاٍلمى بِّؾى ًباٍلًحٍكمى }اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى
ـي  ػًبيًمًه كىليػكى أىٍعمىػ ؿن عىٍف سى ـي ًبمىٍف ضى بنؾى ليكى أىٍعمى ًباٍلميٍهتىػًديف{ًإفن رى

: ، كقػاؿ (ُ)
ـٍ طىاًئفىةه ًليىتىفىقنهيػكا  كا كىافنةن فىمىٍكلى نىفىرى ًمٍف كيؿِّ ًفٍرقىةو ًمٍنهي مىا كىافى اٍلميٍؤًمنيكفى ًليىٍنًفري }كى

} كفى ـٍ يىٍحذىري ـٍ لىعىمنهي عيكا ًإلىٍيًه ـٍ ًإذىا رىجى كا قىٍكمىهي ًلييٍنًذري ًفي الدِّيًف كى
(ِ) . 

ػػٍف أىبًػػ ٍيػػرىةى كعى : أىفن رىسيػػكؿى اهلًل  ي ليرى ػػا ًإلىػػى ليػػدنل، »، قىػػاؿى ػػٍف دىعى مى
ـٍ شىػٍيئنا،  ػكًرًل ػٍف تىًبعىػهي، لى يىػٍنقيصي ذىًلػؾى ًمػٍف أيجي ػكًر مى كىافى لىهي ًمفى اأٍلىٍجػًر ًمٍثػؿي أيجي

ػٍف تىًبعىػ ثٍػـً ًمٍثػؿي آثىػاـً مى مىٍيػًه ًمػفى اإٍلً لىةو، كىػافى عى ػالى ػا ًإلىػى ضى مىٍف دىعى هي، لى يىػٍنقيصي كى
ػػٍيئنا ـٍ شى ٍبػػرو (ّ)«ذىًلػػؾى ًمػػٍف آثىػػاًمًه ًف ٍبػػفي جى ٍبػػدي الػػرنٍحمى ، أىفن ، كعػػف أبػػي عػػبسو عى

:  رىسيكؿى المنًه  ٍبدو ًفي سىًبيًؿ المنًه فىتىمىسنهي النناري »قىاؿى ا اٍغبىرنٍت قىدىمىا عى  . (ْ)«مى
مػػف أصػػكؿ كالسػػعي فػػي ذلػػؾ أصػػؿ  كعمػػى لػػذا فالػػدعكة إلػػى اهلل 

اإلسػػالـ، فضػػالن عػػف ككنػػه لػػدمى سػػيد األنػػاـ كطريقػػةى صػػحابته الكػػراـ، فمػػكل 
بًػػػدى اهلل فػػػي  الػػػدعكة كالنفيػػػر مػػػا انتشػػػر  اإلسػػػالـ فػػػي ربػػػكع األرض، كمػػػا عي
األرض، كمع لذا فإف قياـ تمؾ الطائفة بكاجب الػدعكة كبػذؿ المػاؿ كالكقػت 

اسػػػكف أف الكسػػػائؿ فػػي سػػػبيؿ ذلػػؾ يػػػراا أصػػػحاب فتنػػة التجػػػريح بدعػػة، كيتن
كاألدكات متغيػػرة كاألصػػكؿ كالغايػػات ثابتػػة، فكػػـ مػػف عمػػؿ صػػالح لػػـ يكػػف 

                                                 

 .ُِٓالنحؿ: آية  سكرة( ُ)
 .ُِِسكرة التكبة: آية ( ِ)
 (.ِْٕٔ( رقـ )ََِٔ/ْأ رجه اإلماـ مسمـ، كتاب العمـ، باب مف سف سنة حسنة أك سيئة  ) (ّ)
 (.ُُِٖ( رقـ )َِ/ْأ رجه اإلماـ الب ارم، كتاب العمـ، باب مف اغبرت قدماا في سبيؿ اهلل  ) (ْ)
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، لكػػف اقتضػػته الحاجػػه كأكجدتػػه المصػػمحة، فجمػػع عمػػى عهػػد رسػػكؿ اهلل 
، كلػػك مػػع ذلػػؾ القػػرآف فػػي مصػػحؼ كاحػػد لػػـ يكػػف عمػػى عهػػد رسػػكؿ اهلل 

هد رسكؿ مف أجؿِّ األعماؿ، كرككب البحر في الغزك كغيرا لـ يكف عمى ع
ثػػـ أصػػبح بعػػد ذلػػؾ ميػػدانان عظيمػػا لمجهػػاد، كتػػدكيف العمػػكـ الم تمفػػة  اهلل 

، ثػػـ أصػػبحت بعػػد ذلػػؾ مػػف الكاجبػػػات عػػدا القػػرآف لػػـ تكػػف عمػػى عهػػدا 
حفظػػػػان لهػػػػا مػػػػف الضػػػػياع، كلكػػػػذا فمػػػػيس كػػػػؿ جديػػػػد مرفػػػػكض بػػػػؿ إف منػػػػه 

 المرفكض كالمقبكؿ.
كلػػػؤلء المنكػػػركف عمػػػى غيػػػرلـ ممارسػػػة األعمػػػاؿ المحدثػػػة متمبسػػػكف 
ب عمػػاؿ ككسػػائؿ محدثػػة يمارسػػكنها بكػػؿ اطمئنػػاف، فمػػثالن: يجتمعػػكف عمػػى 
قػػػراءة كتػػػاب كمدارسػػػته، كالجتمػػػاع عمػػػى قػػػراءة كتػػػاب لػػػـ يكػػػف عمػػػى عهػػػد 

كمػػع ذلػػؾ فهػػك عمػػؿ لػػه أصػػمه فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية، فهػػؿ  رسػػكؿ اهلل 
بدعػػة كالضػػاللة ! كفيػػه ال يػػر العمػػيـ كالنفػػع الكبيػػر، حيػػث يمكػػف كصػػفه بال

ـ  يتفقػػػه المبتػػػدم، كيتػػػػذكر المنتهػػػي، كيػػػػتعمـ الجالػػػؿ كيىرشػػػػد الحػػػائر، كييقػػػػكن
 .المعكنج

 كمػػػػا أف الجتمػػػػاع عمػػػػى مدارسػػػػة العمػػػػـ لػػػػه أصػػػػؿ فػػػػي الػػػػديف فعػػػػف 
ا اٍجتىمىعى قىٍكـه ًفي بىٍيػتو ًمػقاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  أبي لريرة  مى ٍف بيييػكًت : "كى

ًشيىٍتهيـي  مىٍيًهـً السنًكينىةي، كىغى لىٍت عى ، ًإلن نىزى ـٍ يىتىدىارىسيكنىهي بىٍينىهي اهلًل، يىٍتميكفى ًكتىابى اهلًل، كى
ٍف ًعٍندىاي" ـي اهللي ًفيمى ذىكىرىلي ًئكىةي، كى فنٍتهيـي اٍلمىالى الرنٍحمىةي كىحى
(ُ). 

ي كتػػػاب اهلل مػػػف فمدارسػػػة العمػػػـ تفصػػػيؿ كبيػػػاف لمػػػا جػػػاء مجمػػػالن فػػػ
ػػػػب فػػػػي  أحكػػػػاـ كآداب كحكػػػػـ كمػػػػكاعظ كقصػػػػص كأمثػػػػاؿ، فالرسػػػػكؿ  رغن

الجتماع عمى حمؽ العمػـ كتػرؾ لنػا الكسػيمة، فقػد تكػكف كسػيمة الػتعمـ قػراءةى 
                                                 

( رقـ َِْٕ/ْأ رجه اإلماـ مسمـ، كتاب الذكر كالدعاء، باب فضؿ الجتماع عمى القراءة ) (ُ)
(ِٔٗٗ.) 
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كتػػػػاب، أك سػػػػماعى عػػػػالـ، أك مشػػػػالدة عػػػػالـ أك حػػػػدث أك قصػػػػة لسػػػػت راج 
كالتطػػػػكير،  الفكائػػػػد منهػػػػا كلكػػػػذا فالكسػػػػائؿ تتسػػػػـ بالمركنػػػػة، كتقبػػػػؿ التجديػػػػد

 كت ضع لحاجة الناس مع ضركرة المكافقة لركح التشريع.              
كالسبيؿ الناجح لعالج الضطراب فػي مفهػـك البدعػة لػك تمقػي العمػـ 
عمى يد عمماء ربانييف كفقهاء م مصيف، كذلؾ حتى يتسػع األيفيػؽ، كيتعمػؽ 

ف كػػػػاف جديػػػػدان لػػػػـ يػػػػ لفكا،  أك حػػػػديثان  الفهػػػػـ؛ فيقػػػػركف كيعترفػػػػكف بػػػػالحؽ، كا 
لـ يعهدكا، كبالتػالي يػدرككف ألميػة مػا يباشػرا غيػرلـ مػف أعمػاؿ، كيعممػكف 
أف لها أصالن معمكلن به في الشرع فال يسرعكف النكير عمى أحد مف النػاس 

 سيما ألؿ العمـ، فمهـ مف الحقكؽ ما ليس لغيرلـ.
كلبد كذلؾ مػف كػؼِّ المسػاف عػف اتِّهػاـ النػاس كلتػؾ أعراضػهـ سػيما 
كىمػان عمػػى النػاس، يػػكزعهـ أشػتاتان، يحكػػـ  ػػب المػرء نفسػػه حى العممػاء، فػال ينصِّ
عمى فريؽ بالهدل كالصالح، كعمى آ ػر بالفسػؽ كالبتػداع، بػؿ ينظػر إلػى 
عيكب نفسه ليصمحها، كينظر إلى محاسف غيرا ليفيد منها، فػإذا مػا انتهػى 

ػه إلصػ الح عيػكب مف إصالح عيكبه كعالج أمراضه، كأننى لػه ذلػؾ ! تكجن
 غيرا، كليكف زادا في ذلؾ حسف الظف كالتماس العذر.

ػػ
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ػاضخاتطظ
 النتائج كالتكصيات كلي كاآلتي:كتشتمؿ عمى ألـ 

ػأواًل:ػاضظتائج
أف لمعمماء مكانة عظيمة في اإلسالـ ل بد مف حفظهػا، فهػـ نقمػة الػكحي  -ُ

 كسادة الشريعة.
 السب كيميؿ إلى الشتـ.أف مستبيح أعراض العمماء  يجنح بطبعه إلى  -ِ
أف التعصب الممقكت كفقداف أدب ال الؼ سبب رئيس مف أسباب نجكـ  -ّ

 ظالرة التجريح، حيث ل يرل الطاعف إل نفسه.
أف مػف أسػػباب الطعػف فػػي العممػػاء  فقػداف المربػػي كالقػدكة، كت مػػي بعػػض  -ْ

ربػانييف، العمماء عف ساحة الدعكة كالتربية، فيفقد طالئعي الدعكة العمماءى ال
 فيميمكف إلى أنصاؼ العمماء كمدنعي الفقه.

أنػػه ل بػػد مػػف مكاجهػػة لػػذا اآلفػػات لتجنػػب الم ػػاطر الناتجػػة عنهػػا كلػػذا  -ٓ
مسػػئكلية ألػػؿ العمػػـ فػػي المقػػاـ األكؿ، فيبػػذلكف الجهػػد لنشػػر فقػػه ال ػػالؼ 
كتكعيػػة طالئػػع الػػدعكة، كبيػػاف قيمػػة العممػػاء، كاطالعهػػـ عمػػى المشػػكالت 

 اإلسالمية. العظمى لألمة
لبد مف مناقشة ألؿ التجريح كالرد عمى شبهاتهـ، كتقديـ األدلة الناصعة  -ٔ

 عمى  ط  مسمكهـ، حتى يثكبكا إلى رشدلـ، كيكفكا عف غيهـ.
ػثاظغًا:ػاضتوصغات

أكصػػي نفسػػي كسػػائر البػػاحثيف بإحسػػاف الظػػف ب لػػؿ العمػػـ، كالحكػػـ لممػػرء  -ُ
 بغالب أمرا.

ة عػػػػف انتقػػػػاص العممػػػػاء ألف لحػػػػـك العممػػػػاء أكصػػػػي أيضػػػػان بحفػػػػظ األلسػػػػن -ِ
 مسمكمة، كعادة اهلل في لتؾ أستار منتقصيهـ معمكمة.

إذا أيثػػػر  طػػػ  عػػػف بعػػػض العممػػػاء ينبغػػػي أف نػػػدرؾ أنهػػػـ بشػػػر ي طئػػػكف  -ّ
 كيصيبكف، كلبد مف قصر المعالجة عمى الحاجة.

أكصػي إ ػػكاني البػػاحثيف بتقصػػي شػػبهات ألػؿ التجػػريح لمػػرد عميهػػا، فمػػف  -ْ
 .المؤكند أنه سيظهر لهـ مف الشبهات ما لـ يظهر لي
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي،  يأبلإلماـ إحياء عمكـ الديف،  -ُ
 بيركت. -الناشر: دار المعرفة 

ػرِّمُّ  يأبلإلماـ أ الؽ العمماء،  -ِ البغػدادم،  بكػر محمػد بػف الحسػيف اآلجي
قػاـ بمراجعػة أصػكله كتصػحيحه كالتعميػؽ عميػه: الشػيخ إسػماعيؿ بػف 
محمػػػد األنصػػػارم، الناشػػػر: رئاسػػػة إدارات البحػػػكث العمميػػػة كاإلفتػػػاء 

 .السعكدية -كالدعكة كاإلرشاد 
طػػه جػػابر فيػػاض العمػػكاني، الناشػػر: د. ، أدب ال ػػتالؼ فػػي اإلسػػالـ -ّ

الكليػػػػػات المتحػػػػػدة  -نيػػػػػا المعهػػػػػد العػػػػػالمي لمفكػػػػػر اإلسػػػػػالمي، فيرجي
 ـ.ُٕٖٗاألمريكية، عاـ النشر:

 ،   أسػػمى المطالػػب فػػي سػػيرة أميػػر المػػؤمنيف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب -ْ
مي محمد محمد الصنالنبي، الناشر: مكتبة الصحابة، الشػارقة د.   -عى

 .ـََِْ -لػ ُِْٓاإلمارات، 
الػػػػديف عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر، جػػػػالؿ لإلمػػػػاـ ، األشػػػػباا كالنظػػػػائر-ٓ

 -لػ ُُُْالسيكطي، الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى، 
 .ـَُٗٗ

محمػػػد عجػػػاج ال طيػػػب، دار مشػػػيخ أصػػػكؿ الحػػػديث كعمكمػػػه كمصػػػطمحه ل-ٔ
 ـ.ََِٔ-لػُِْٔط األكلى،  ،لبناف -الفكر بيركت

إبػػػراليـ بػػػف مكسػػػى الغرنػػػاطي الشػػػاطبي، تحقيػػػؽ:  لإلمػػػاـ، العتصػػػاـ -ٕ
 الناشػػػػػػػر: دار ابػػػػػػػف عفػػػػػػػاف، السػػػػػػػعكدية،  سػػػػػػػميـ بػػػػػػػف عيػػػػػػػد الهاللػػػػػػػي،

 ـ.ُِٗٗ -لػ ُُِْط: األكلى، 
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 عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف  يأبػػػ لإلمػػػاـإعػػػالـ المػػػكقعيف عػػػف رب العػػػالميف،  -ٖ
أبػػػي بكػػػر المعػػػركؼ بػػػابف قػػػيـ الجكزيػػػة، قػػػدـ لػػػه كعمػػػؽ عميػػػه ك ػػػرج 
أحاديثػػه كآثػػارا: أبػػك عبيػػدة مشػػهكر بػػف حسػػف آؿ سػػمماف، شػػارؾ فػػي 

أحمػػد عبػػد اهلل أحمػػد، الناشػػر: دار ابػػف الجػػكزم الت ػػريج: أبػػك عمػػر 
لمنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػع، المممكػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػعكدية، الطبعػػػػػػة: األكلػػػػػػى، 

 لػ.ُِّْ
الزركمػػي   يػػر الػػديف بػػف محمػػكد بػػف محمػػد بػػف عمػػيلممػػؤرخ: ، األعػػالـ -ٗ

الدمشػػػػقي، الناشػػػػػر: دار العمػػػػػـ لمماليػػػػػيف، الطبعػػػػػة: ال امسػػػػػة عشػػػػػر 
 .ـ ََِِ

تقػػػي  لإلمػػػاـ، المسػػػتقيـ لم الفػػػة أصػػػحاب الجحػػػيـاقتضػػػاء الصػػػراط  -َُ
العباس أحمد بػف عبػد الحمػيـ ابػف تيميػة الحرانػي الحنبمػي،  يالديف أب

المحقػػػػػؽ: ناصػػػػػر عبػػػػػد الكػػػػػريـ العقػػػػػؿ، الناشػػػػػر: دار عػػػػػالـ الكتػػػػػب، 
 .ـُٗٗٗ -لػ ُُْٗبيركت، لبناف، الطبعة: السابعة، 

رجػػػاء كحيػػػػد  د. البحػػػث العممػػػي أسػػػاليبه النظريػػػة كممارسػػػته العمميػػػة -ُُ
 ـ.ََِِ -لػ ُِّْاألكلى ط. دار الفكر بيركت  نشر: دكيدرم،

البحػػػػث العممػػػػي المؤسسػػػػي، د.عبػػػػد القػػػػادر الشػػػػي مي، نشػػػػر: المنظمػػػػػة  -ُِ
المػػػػؤتمر العربػػػػي  –جامعػػػػة الػػػػدكؿ العربيػػػػة  –ريػػػػة االعربيػػػػة لمتنميػػػػة اإلد

 ـ.ََِّمصر  -القالرة –الثالث 
تػػذكرة الحفػػاظ ، المؤلػػؼ: شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد  -ُّ

لػػػػػ(، الناشػػػػر: دار ْٖٕبػػػػف عثمػػػػاف بػػػػف قىاٍيمػػػػاز الػػػػذلبي )المتػػػػكفى: 
 ـ.ُٖٗٗ -لػُُْٗلبناف، الطبعة: األكلى، -الكتب العممية بيركت

بكر بػف عبػد اهلل أبػك زيػد،  الشيخ/ تصنيؼ الناس بيف الظف كاليقيف، -ُْ
 لػ.ُُّْدار العاصمة، 

محمد عميـ اإلحسػاف المجػددم البركتػي، الناشػر: التعريفات الفقهية،  -ُٓ
 .ـََِّ -لػ ُِْْدار الكتب العممية، الطبعة: األكلى، 
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الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير،  يأب لإلماـتفسير القرآف العظيـ،  -ُٔ
المحقؽ: سامي بف محمد سالمة، الناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع، 

 .ـُٗٗٗ -لػ َُِْالطبعة: الثانية 
عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد شػػمس الػػديف  يأبػػ لإلمػػاـتفسػػير القرطبػػي،  -ُٕ

بػػػػراليـ أطفػػػػيش، الناشػػػػر: دار  القرطبػػػػي، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد البردكنػػػػي كا 
 .ـُْٔٗ -لػ ُّْٖالقالرة، الطبعة: الثانية،  –ية الكتب المصر 

جعفػػر  يمحمػػد بػػف جريػػر أبػػ لإلمػػاـجػػامع البيػػاف فػػي ت كيػػؿ القػػرآف،  -ُٖ
الطبػػػرم، المحقػػػؽ: أحمػػػد محمػػػد شػػػاكر، الناشػػػر: مؤسسػػػة الرسػػػػالة، 

 .ـَََِ -لػ َُِْالطبعة: األكلى، 
ػػػٍكرة الترمػػػذم، أبػػػ لإلمػػػاـسػػػنف الترمػػػذم،  -ُٗ  يمحمػػػد بػػػف عيسػػػى بػػػف سى

عيسى، المحقؽ: بشار عكاد معركؼ، الناشر: دار الغرب اإلسالمي 
 ـ.ُٖٗٗبيركت،  –

الجػػامع المسػػند الصػػحيح الم تصػػر مػػف أمػػكر رسػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل  -َِ
محمػػػػد بػػػػف  لإلمػػػػاـعميػػػػه كسػػػػمـ كسػػػػننه كأيامػػػػه   صػػػػحيح الب ػػػػارم، 

عبػػػداهلل الب ػػػارم الجعفػػػي، المحقػػػؽ: محمػػػد زليػػػر بػػػف  يإسػػػماعيؿ أبػػػ
ناصػػر الناصػػر، الناشػػر: دار طػػكؽ النجػػاة )مصػػكرة عػػف السػػمطانية 
بإضػػػػافة تػػػػرقيـ تػػػػرقيـ محمػػػػد فػػػػؤاد عبػػػػد البػػػػاقي(، الطبعػػػػة: األكلػػػػى، 

 لػ.ُِِْ
بػػف اعمػػر يكسػؼ بػػف عبػد اهلل  يأبػ لإلمػػاـجػامع بيػاف العمػػـ كفضػمه،  -ُِ

أبػي األشػباؿ الزليػرم، الناشػر: دار ابػف عبد البػر القرطبػي، تحقيػؽ: 
 -لػػػػ ُُْْالجػػػكزم، المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية، الطبعػػػة: األكلػػػى، 

 ـ.ُْٗٗ
 ف بػػػػا محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف محمػػػػد يأبػػػػ لإلمػػػػاـالجػػػػرح كالتعػػػػديؿ،  -ِِ

 -، الناشػػر: طبعػػة مجمػػس دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة الػػرازم أبػػي حػػاتـ
بيػػػركت،  –يػػػاء التػػػراث العربػػػي الهنػػػد، دار إح –بحيػػػدر آبػػػاد الػػػدكف 
 ـ.ُِٓٗلػ ُُِٕالطبعة: األكلى، 
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، بػدكف أيمف محمكد مهدم الجرح كالتعديؿ بيف النظرية كالتطبيؽ، د. -ِّ
 تاريخ.

زكريا بف محمد األنصارم،  لإلماـالحدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة،  -ِْ
بيػركت،  –المحقؽ: د. مازف المبػارؾ، الناشػر: دار الفكػر المعاصػر 

 لػ.ُُُْالطبعة: األكلى، 
عبد الرحمف بف أبػي بكػر، جػالؿ الػديف  لإلماـحقيقه السنة كالبدعة،  -ِٓ

السيكطي، المحقؽ: ذيب بػف مصػرم بػف ناصػر القحطػاني، الناشػر: 
 .لػَُْٗ مطابع الرشيد،

نعػيـ أحمػد بػف عبػد اهلل  يأب لإلماـحمية األكلياء كطبقات األصفياء،  -ِٔ
 . ـُْٕٗ -لػ ُّْٗاألصبهاني، الناشر: السعادة، 

 مؤسسػة الناشػر: غمػكش، أحمػد ككسائمها، د. أصكلها اإلسالمية الدعكة -ِٕ
 ـ. ُٖٕٗ-لػُّٗٗالثانية  الطبعة -ناشركف  الرسالة

د. رؤكؼ ، كغاياتهػا منالجهػا المكػي عهػدلا فػي اإلسػالمية الػدعكة -ِٖ
 .الثالثة القمـ، الككيت، ط شمبي، الناشر: دار

 )ماجػػػػػة( عبػػػػػد اهلل محمػػػػػد بػػػػػف يزيػػػػػد يأبػػػػػ لإلمػػػػػاـسػػػػػنف ابػػػػػف ماجػػػػػه،  -ِٗ
ػػد كامػػؿ  -عػػادؿ مرشػػد  - القزكينػػي، المحقػػؽ: شػػعيب األرنػػؤكط محمن

بػػػد الٌمطيػػػؼ حػػػرز اهلل، الناشػػػر: دار الرسػػػالة العالميػػػة،  -قػػػرا بممػػػي  عى
 ـ.ََِٗ -لػ َُّْالطبعة: األكلى، 

داكد سػػػميماف بػػػف األشػػػعث بػػػف إسػػػحاؽ  يأبػػػ لإلمػػػاـ سػػػنف أبػػػي داكد، -َّ
ػػػد كاًمػػػؿ قػػػرا  -األزدم السًِّجٍسػػػتاني، المحقػػػؽ: شػػػعىيب األرنػػػؤكط  من محى

 -لػػػػ َُّْناشػػػر: دار الرسػػالة العالميػػػة، الطبعػػة: األكلػػػى، بممػػي، ال
 ـ.ََِٗ
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عبد اهلل محمد بػف أحمػد  يشمس الديف أب لإلماـ، سير أعالـ النبالء -ُّ
بف عثمػاف الػذلبي، المحقػؽ: مجمكعػة مػف المحققػيف بإشػراؼ الشػيخ 
شػػػػػعيب األرنػػػػػاؤكط، الناشػػػػػر: مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة، الطبعػػػػػة : الثالثػػػػػة ، 

 .ـُٖٓٗلػ /  َُْٓ
صػػػدر الػػػديف محمػػػد ابػػػف أبػػػي العػػػز  لإلمػػػاـشػػػرح العقيػػػدة الطحاكيػػػة،  -ِّ

عبػػد اهلل بػػف المحسػػف  -الحنفػػي الدمشػػقي، تحقيػػؽ: شػػعيب األرنػػؤكط 
بيػػػػػركت، الطبعػػػػػة: العاشػػػػػرة،  –التركػػػػػي، الناشػػػػػر: مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة 

 ـ.ُٕٗٗ -لػ ُُْٕ
بكػػػػر  يأحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف ال راسػػػػاني، أبػػػػ لإلمػػػػاـشػػػػعب اإليمػػػػاف،  -ّّ

قػػي، حققػػه كراجػػع نصكصػػه ك ػػرج أحاديثػػه: الػػدكتكر عبػػد العمػػي البيه
عبػػػد الحميػػػد حامػػػد، الناشػػػر: مكتبػػػة الرشػػػد لمنشػػػر كالتكزيػػػع بالريػػػاض 

 ـ.ََِّ -لػ ُِّْبالتعاكف مع الدار السمفية بالهند، ط: األكلى، 
محمػػػػد عبػػػػد اهلل بػػػػف مسػػػػمـ بػػػػف قتيبػػػػة  يأبػػػػ لإلمػػػػاـ، عيػػػػكف األ بػػػػار -ّْ

بيػػػػػركت، تػػػػػاريخ النشػػػػػر: –الػػػػػدينكرم، الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة 
 لػ.ُُْٖ

جامع مسائؿ األحكاـ لما نزؿ مف القضايا بالمفتيف فتاكل البرزلي أك  -ّٓ
كالحكػػػػاـ، لإلمػػػػاـ أبػػػػػي القاسػػػػـ المعػػػػركؼ بػػػػػالبيرزيلي، تقػػػػديـ كتحقيػػػػػؽ 

 ـ.ََِِاإلسالمي، ط األكلى  د/محمد الحبيب الهيمة، دار الغرب
 يشػػػمس الػػػديف أبػػػ لإلمػػػاـفػػػتح المغيػػػث بشػػػرح الفيػػػة الحػػػديث لمعراقػػػي،  -ّٔ

ال يػػر محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف السػػ اكم، المحقػػؽ: عمػػي حسػػيف عمػػي، 
 .ـََِّلػ / ُِْْمصر، الطبعة: األكلى،  – الناشر: مكتبة السنة

عبيػد عبػد اهلل بػف  يأبػ لإلمػاـفصؿ المقػاؿ فػي شػرح كتػاب األمثػاؿ،  -ّٕ
عبػػػد العزيػػػػز البكػػػػرم األندلسػػػػي، المحقػػػػؽ: إحسػػػػاف عبػػػػاس، الناشػػػػر: 

 ـ.ُُٕٗلبناف، الطبعة: األكلى، –مؤسسة الرسالة، بيركت 
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الفضػػؿ، جمػػاؿ الػػديف ابػػف  يمحمػػد بػػف مكػػـر أبػػ لإلمػػاـلسػػاف العػػرب،  -ّٖ
 –بيركت، الطبعة: الثالثة  –منظكر األنصارم، الناشر: دار صادر 

 .لػُُْْ
العبػاس أحمػد بػف عبػد الحمػيـ  يتقي الػديف أبػ لإلماـ، مجمكع الفتاكل -ّٗ

بػػػػف تيميػػػػة الحرانػػػػي، المحقػػػػؽ: عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف محمػػػػد بػػػػف قاسػػػػـ، 
الناشػػػػر: مجمػػػػع الممػػػػؾ فهػػػػد لطباعػػػػة المصػػػػحؼ الشػػػػريؼ، المدينػػػػة 

 .ـُٓٗٗلػ/ُُْٔالنبكية، المممكة العربية السعكدية، عاـ النشر: 
محمػػد  لإلمػػاـم تصػػر الصػػكاعؽ المرسػػمة عمػػى الجهميػػة كالمعطمػػة،  -َْ

بػػػف أبػػػي بكػػػر شػػػمس الػػػديف ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة، ا تصػػػرا: محمػػػد بػػػف 
 –المحقؽ: سيد إبراليـ، الناشر: دار الحديث، القالرة  البعمي،محمد 

 ـ.ََُِ -لػ ُِِْمصر، الطبعة: األكلى، 
صػالح  ، د.اإلسالميةمدل شرعية النتماء إلى األحزاب كالجماعات  -ُْ

 .www.assawy.comالصاكم، منشكر عمى مكقع 
محمػد الغزالػي، نشػر: مؤسسػة  :مستقبؿ اإلسالـ  ارج أرضه، الشيخ -ِْ

، ط األردف –عمػػػػاف  –الشػػػػرؽ لمعالقػػػػات العامػػػػة كالنشػػػػر كالترجمػػػػة 
  ـ.ُْٖٗاألكلى 

بنقػػػؿ العػػػدؿ عػػػف العػػػدؿ إلػػػى رسػػػكؿ اهلل المسػػػند الصػػػحيح الم تصػػػر  -ّْ
الحسػف القشػيرم  يمسمـ بف الحجاج أبػ لإلماـصمى اهلل عميه كسمـ، 

النيسػػػابكرم، المحقػػػؽ: محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي، الناشػػػر: دار إحيػػػاء 
 بيركت. –التراث العربي 

مشػػػػػكالت فػػػػػي طريػػػػػؽ الحيػػػػػاة اإلسػػػػػالمية، الشػػػػػيخ: محمػػػػػد الغزالػػػػػي،  -ْْ
 . لػََُِْمطابع الدكحة الحديثة الناشر: مجمة األمة 

http://www.assawy.com/
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العباس شػهاب الػديف  يأب لإلماـمصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجه،  -ْٓ
البكصػػػػيرم الشػػػػافعي، المحقػػػػؽ: محمػػػػد المنتقػػػػى  رأحمػػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػ

 لػ.َُّْبيركت، الطبعة: الثانية،  –الكشناكم، الناشر: دار العربية 
م تػار عبػد الحميػد عمػر  معجـ المغة العربية المعاصػرة، د. أحمػد -ْٔ

بمسػػػػاعدة فريػػػػؽ عمػػػػؿ، الناشػػػػر: عػػػػالـ الكتػػػػب، الطبعػػػػة: األكلػػػػى، 
 .ـََِٖ -لػ  ُِْٗ

: مجمػػػػع المغػػػػة العربيػػػػة بالقػػػػالرة، )إبػػػػراليـ تػػػػ ليؼالمعجػػػػـ الكسػػػػيط،  -ْٕ
مصػػػػػطفى/ أحمػػػػػد الزيػػػػػات / حامػػػػػد عبػػػػػد القػػػػػادر / محمػػػػػد النجػػػػػار(، 

 .الناشر: دار الدعكة
حامػػػػد صػػػادؽ قنيبػػػػي،  -محمػػػػد ركاس قمعجػػػي  معجػػػـ لغػػػػة الفقهػػػاء، -ْٖ

الناشػػػػر: دار النفػػػػائس لمطباعػػػػة كالنشػػػػر كالتكزيػػػػع، الطبعػػػػة: الثانيػػػػة، 
 .ـ ُٖٖٗ -لػ  َُْٖ

عبػػػد الباسػػػط بػػػف مكسػػػى  لإلمػػػاـ المعيػػػد فػػػي أدب المفيػػػد كالمسػػػتفيد، -ْٗ
العممكم الشافعٌي، المحقؽ: الػدكتكر/ مػركاف العطيػة، الناشػر: مكتبػة 

 .ـََِْ-لػُِْْ، الطبعة: األكلى الثقافة الدينية
  لإلمػػػاـ، أبػػػي حنيفػػػة كمالػػػؾ كالشػػػافعي كأحمػػػد منػػػازؿ األئمػػػة األربعػػػة -َٓ

زكريا يحيى بػف إبػراليـ األزدم السمماسػي، المحقػؽ: محمػكد بػف  يأب
عبػػػػد الػػػػرحمف قػػػػدح، الناشػػػػر: مكتبػػػػة الممػػػػؾ فهػػػػد الكطنيػػػػة، الطبعػػػػة: 

  ـ.ََِِلػ/ُِِْاألكلى، 
 )كيكيبيديا(المكسكعة الحرة  -ُٓ
كحػػػدة األمػػػة اإلسػػػالمية كاجػػػب شػػػرعي، د. إسػػػماعيؿ شػػػمبي )أسػػػتاذ  -ِٓ

 جامعة الزقازيؽ( بدكف تاريخ.  -كمية الحقكؽ –القتصاد 
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