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 :تــــــامللذم

ًمغ الػالم الػغبي وؤلاؾالمي بمغخلٍت زؿحرٍة، ًٍاص ؤن ًٍىن     

، إلاا هغاه مً بهدغاٍف 
ً
غً الهُم ؤلاوؿاهُت التي  الهضوة قحها ؾاثبا

ػت ؤلاؾالمُت  ت، وآزغها الشَغ ؤيضث غلحها ًل الشغاجؼ الؿماٍو

 لٍل ههٍظ واهدغاٍف خطل غً الشغاجؼ 
ً
التي حاءث مٌملت

 الؿابهت. 

تي زلهها هللا ؾبداهه وحػالى، هىالَ      
ّ
بنَّ في ًّل املجخمػاث ال

ت هجُض ؤنَّ ًلَّ بوؿان  َُّ هخضي بها، قكي املجخمػاث ؤلاوؿاه ًُ هماطج 

ى بها، لُىايب مػها  تي ًخإس َّ
ّ
 لألؾىة ال

ً
، ِجبػا

ً
ٌؿعى للؿحر نُضما

ػِش في عخابها، وفي آقانها الىاؾػت، ولخىػٌـ ضكاتها في  َو

ه ًىحض في نلب ًّل بوؿان مٍان هكؿه وطاجه،  وبػباعة ؤزغي قةهَّ

ثل. 
ُ
 ألابؿاُ والهضواث واإلا

َّ
 قاعؽ ال ٌشؿله بال
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 امللخظ  معلىماث امللالت

: جاسيخ امللالت َػضُّ اإلاغبي الثاوي بػض         ٌُ ت، وطو  يهضف البدث بلى بُان صوع اإلاضعؽ الهضوة الظي  ألاؾغة في ألاصواع التراجبُت التربٍى

 في خُاجىا 
ً
، قٍلىا حػلمىا ؤشُاًء يثحرة

ً
 ؤو بًجابا

ً
الخظ ألاوقغ في بىاء شخطُت ؤلاوؿان والخإزحر قحها ؾلبا

خمحز بها غً ؾحره   في الهُم الػلُا التي ٌؿمى بها ؤلاوؿان، ٍو
ً
 خؿىت

ً
ًاهىا لىا نضوة الضعاؾُت، وبػؼ اإلاضعؾحن 

شاع  ، إلاا َو
ً
َضعَّؽ مىكطال ًُ ًان  ي التربُت ؤلاؾالمُت ؤو غلم ألازالم بطا  له بالبىان، وزظ الباخث بالظيغ ُمَضّعس ِ

ت   في هظا الؼمً الظي ظهغث قُه الخُاعاث الكٌٍغ
ً
لهظًً الخسططحن مً غالنٍت وزُهٍت بالتربُت والؿلىى، زاضت

و الضًً الؿماوي بشغاجػه املخخلكت، واإلا و ؤلاوؿاهُت التي ًضغى لها ًل اإلاىدغقت غً ؾٍغ ىدغقت غً ؾٍغ

ت.   الػهالء الظًً ؤهطكىا غهىلهم، بؿؼ الىظغ غً الضًً وحػضص عؾاالجه الؿماٍو

م، وؤما اإلابدث          ومبدثحن وزاجمت، جىاولىا في اإلابدث ألاُو الهضوة في الهغآن الٌٍغ
ً
 جمهُضا

ُ
ًخػمً البدث

الثاوي قهض جؿغنىا قُه بلى الهضوة في الؿىت وغىض ؤهل البِذ )غلحهم الؿالم(، ونض ؤظهغث هخاثج البدث مضي 

ضًه، وجثهُكهم خُى يُكُت لا  بخػاص غً اإلاىدغقحن الظًً ٌػُثىن في ألاعع جإزحر اإلاضعؽ الهضوة في ؾالبه ومٍغ

خظعغىن مً زاللها في ؤغمالهم التي   مً زالُ حػلُمهم بػؼ الىطىص الضًيُت التي ًدخجىن بها، ٍو
ً
قؿاصا

م ًلها جضغى بلى الغخمت والػضُ والبر وؤلاخؿان وغضم  ت وآزغها الهغآن الٌٍغ ًهىمىن بها، وؤنَّ الٌخب الؿماٍو

اء لاغخضاء غلى آلازغ  ًٍ، ومً هىا ًبرػ الضوع اإلاهم الظي ًاصًه اإلاضعؽ الهضوة  في بًطاُ الكٌغ الصخُذ والبىَّ

 بلى الؿالب. 

وؤوص ى الباخث بإن جػؿلؼ الُىم اإلااؾؿت الخػلُمُت بمؿاولُتها في وغؼ اإلاىاهج التي جضغى بلى ؤلاوؿاهُت        

 هدى زالص ؤلاوؿاهُت مً ولاغخضاُ وهبظ الخؿغف والؿلى وجٍلُل اإلاضعؾحن في جثهُ
ً
ل ألاحُاُ للؿحر نضما

 ؤمام الػلم 
ً
ألاقٍاع الهضامت، التي باجذ تهضص الىحىص ؤلاوؿاوي بٍل مىانػه وؾىاثكه وملله، وجهل غاثها

ت وؤخاصًث ؤهل  ت، مً زالُ الغحىع بلى الىطىص الضًيُت في الهغآن والؿىت الىبٍى والخٌىلىحُا وزضمت البشٍغ

هخضي بها.البِذ )غلحهم الؿال  ًُ       م(، التي جدمل بحن ؾُاتها مٍاعم ألازالم وألاؾىة الخؿىت التي 

ش لاؾخالم:   22/2/2022 جاٍع

ش الخػضًل :   1/3/2022 جاٍع
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ت جكخسغ بإبؿالها الخهُهُحن، ؤو  ولهظا الؿبب قةنَّ ألامم البشغٍَّ

 مً 
ً
ل نؿما ِ

ّ
قو زُالها، بدُث حشٍ

ُ
 مً ؤ

ً
جسترع لىكؿها ؤبؿاال

 
َ
 ج

ً
ت َُّ  جدخ

ً
مم والشػىب، وؤوؿانا

ُ
سها، زهاقت ألا بني غلحها جاٍع

 
ً
قخكخسغ ببؿىالتهم وحشُض بهم في مػؿُاتهم، وحؿعى صاثما

ًاة( هي  خا
ُ
 غلى ؤنَّ )امل

ً
لالنخضاء بهم في ضكاتهم وبؿىالتهم، غالوة

ت في وانؼ ؤلاوؿان وخغيخه في  َُّ م به، مً ألاضُى الىكؿ
َّ
ؤضل مؿل

 لهظا ألاضل وألاؾاؽ قةنَّ ؤلاوؿان ٌؿعى لُط
ً
بـ الخُاة، وِؾبها

دايحهم غلى مؿخىي اإلاماعؾت  ً، وٍُ هكؿه بطبؿت آلازٍغ

تي 
ّ
ىجظب ألغمالهم وضكاتهم ال  )ألابؿاُ(، ٍو

ً
والؿلىى زاضت

 ُمؿلهت في وغُه وزهاقخه
ً
ما َُ ل ن ِ

ّ
 . (1)جمث

غ والجظب ولاهجظاب، باليؿبت لألقغاص الظًً 
ُّ
وهظا الخإزحر والخإز

ػؼُّ  ًامىىن بالهضَوة والغمؼ ؤنىي وؤشض. لًٌ لألؾل الشضًض، َو

ت وباألزّظ الػغام،  َُّ غلُىا طلَ، ؤنَّ بلضاهىا ؤلاؾالمُت والػغب

ت  سظها الػامَّ هخضي بها وجخَّ ًُ ؤضبدذ حػاوي مً نلت الىماطج التي 

، مً الىاؽ ه
ً
 تهخضي بها وحؿحر غلى زؿاها، بل الػٌـ جماما

ً
براؾا

ت الُىم، ؤؾلبهم ال ًمخلٍىن  َُّ هغي الظًً ؤضبدىا في مىانؼ اإلاؿاول

 مً الخؿغف والجمىص، 
ً
اء بل غىضهم هىغا الكٌغ ؤلاضالحي الَبىَّ

وبالىدُجت قةنَّ الظًً ًهخضون بهم ضاعوا مثلهم ًىهجىن الكٌغ 

ؾؿُت ولاغخضاُ والخو في الػِش اإلاخؿغف الظي ًبخػض غً الى 

اإلاشترى الظي هى مً خو املجخمؼ ًله، بؿؼ الىظغ غً الهىمُت 

ػت التي ٌػخىهها ؤلاوؿان.     والشَغ

 اللذوة في اللغت والاضطالح

 : اللذوة في اللغت -1

،
ُ
ْؾىة

ُ
 هي ألا

ُ
ْؾىة  الُهضَوة

ُ
ناُ ابً مىظىع: "والُهضوة والِهضوة ألا

  .(2)ه"ًهاُ قالن نضوة ًهخضي ب

وطيغ الكحروػ آباصي في الهامىؽ املخُـ ؤن الهضوة هي: "ما 

ِو  َن الؿٍغ
َ
ِؼَمْذ َؾج

ّ
ُخُه: ل ْث به صابَّ ضَّ

َ
ه
َ
َذ به، وج ًْ َذ به وانَخَض

ْ
ي حؿىَّ

ي هى غلحها" ضَّ
َ
ه
َ
 .(3)وج

وفي اإلاعجم الىؾُـ: )انخضي( به قػل مثل قػله حشبها به وفي 

ؼ: ل الػٍؼ ئِكَ ﴿ الخجًز
َٰٓ ل   َْ ُ َُهٌَ ذِ َٱلَِّزٔهَ َأ مََُٱللَّ ٍُ ذ ى  ٍُ ﴾ٱۡقز ِذۡيَ َف جِ

َ(4)... 

والهضوة: هي اإلاثاُ الظي ًدشبه به ؾحره، قُػمل مثل ما ٌػمل، 

 .(5)والهضو: ألاضل الظي جدشػب مىه الكغوع"

 Wartabets وفي نامىؽ واعجابِذ الػغبي لاهجلحزي 

Arabic English Dictionaryَ 
 هجض ؤن ًلمت نضوة نض جغحمذ بلى ما ًلي: 

Model for imitation, good example, pattern 

source, or trunk having 

branches.َ

وبىاًء غلى طلَ قالهضوة هي: الىمىطج الظي ًدخظي به، اإلاثاُ 

 .(6)الجُض، الىمىطج ؤو الىمـ، ألاضل الظي له قغوع
 : اللذوة في الاضطالح -2 

كاث ازترث بػػها وزلطذ بلى غغقها  ّخاب والباخثىن بخػٍغ
ُ
الٌ

حػٍغل شامل ؤعاه ًالثم ًل املجخمػاث ولاججاهاث بمسخلل 

 ؤؾُاقهم ومظاهبهم حػلخه في آزغ اإلاؿلب.

لمت مً زالُ جإصًت  الهضوة هي "ؾاغت هللا في ًل خغيت ًو

ًان ًاصيها عؾُى هللا  الخٍالُل الشغغُت غً شىم وخب يما 
( )الخظ مً هظا الخػٍغل ؤهه طو (7)ه الٌغام"وصخابخ . ٍو

 (.) ضبؿت بؾالمُت بدخت، واإلاهخضي به هىا هى عؾُى هللا
ضغى  ، ٍو

ً
هلضه غمال وهي " مثل ؤغلى ٌؿخلهم مىه اإلاهخضي قًٌغا، ٍو

 .(8)لطاخبها بًماًها ووقاًء واخدؿاًبا"

سخلل هظا الخػٍغل غً الخػٍغل ألاُو بإهه لم ًدضص  ٍو

ي به، قهض ًٍىن الغؾُى ؤو نض ًٍىن شخًطا الشخظ اإلاهخض

 آزغ لٌجهما ًخكهان غلى ؤهه همىطج بؾالمي. 

ت مخٍاملت جهضم ألاؾلىب الىانعي  ذ بإنها " هماطج بشٍغ
َ
وُغّغِق

للخُاة في مجاالتها املخخلكت الؿلىيُت ولاهكػالُت والػلمُت 

 .(9)ولاحخماغُت"
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ت احخماغُت، وازخلل هظا الخػٍغل غً ؾابهُه؛ بط احؿم بطبؿ

، قلِـ قُه ما ًهطغه غلى 
ً
طلح لُىؿبو غلى املجخمػاث غامت ٍو

 الطبؿت ؤلاؾالمُت.

وهي "همىطج بشغي ًترحم نُمت مػُىت في ؤخض مجاالث الخُاة 

اإلاشتريت في املجخمؼ جغحمت وانػُت مً زالُ جٍامل الهُى 

والكػل مًػا، بدُث ًطبذ هظا الىمىطج باعًػا والمًػا بحن نىمه، 

ا"ًهب
ً
هلضوهه قًٌغا وؾلًى  .(10)لىن غلُه ويهخضون به ٍو

 مً مجاالث الخُاة ولِـ في 
ً
 زاضا

ً
وهظا الخػٍغل ًسظ مجاال

 
ً
 ؾبِبا

ً
ًل مجاالتها، قهض ًٍىن الهضوة في مجاُ الؿب مثاال

 ًهخضي بػلمُخه، لٌىه ًكخهغ بلى الغخمت وؤلاوؿاهُت، ؤو 
ً
خاطنا

، لٌىه ًكخهغ بلى 
ً
 باعغا

ً
 الجزاهت، وهٌظا.مهىضؾا

وناُ الىضوي: " الهضوة هي بمثابت همىطج مثالي وانعي  

هىم  ًجمؼ بحن ؤلاًمان ولاغخهاص وبحن الىعي والغشض والىطج، ٍو

 
ً
غلى الخب والؿاغت والىغىح ًهخضي به الكغص ؤو الجماغت نىال

"
ً
 مً مىاضكاث الهضوة ولًٌ (11)وغمال

ً
، وهى بظلَ حمؼ يثحرا

 ًمخلَ ما طيغه الىضوي، لٌىه ًدمل لِـ ًلها، قهض ججض 
ً
بوؿاها

 ججاه قئت مً الىاؽ ال ًيخمىن إلاظهبه ؤو ؾاثكخه، 
ً
 مخؿغقا

ً
قٌغا

 لهم.
ً
 وبظلَ ال ًٍىن نضوة

قتها ضكاء دمحم بإنها "بؾاع جىحُهي مؿخمض مً   وَغغَّ

مطاصع مسخلكت جبًػا لهىة جإزحرها غلى الكغص، قهي غملُت هكؿُت 

ت في ظاهغها ال  ت في بضاًت وشإتها"ازخُاٍع . وهظا (12)شػىٍع

 لٍل ما ًخمحز به 
ً
الخػٍغل ًمثل لاججاه الىكس ي، ولم ًًٌ شامال

ت.  الهضوة اإلاثالي الىانعي، الظي ًىؿبو غلى ًل املجخمػاث البشٍغ

وغغقها الخؿُب بإنها "همـ مً الؿلىى ًدخظي به بػض  

لػب في حشٌ ت، ٍو ت وؾحر الشػىٍع ُلها يثحر مً الػملُاث الشػىٍع

ت في هكىؽ  ًل مً بخؿاؽ الكغص وغمحره، وجترى ؤزاًعا نٍى

 غلى همـ مً الؿلىى، (13)ألاقغاص"
ً
. وهظا الخػٍغل ٌػخبر ناضغا

، وال جهبله 
ً
ولػل هظا الؿلىى ًٍىن غىض قئٍت مً الىاؽ مهبىال

  قئت ؤزغي.

ّخاب والباخثىن البض مً بًغاص 
ُ
كاث التي طيغها الٌ وبػض هظه الخػٍغ

ٍل ًغ   إلاكهىم الهضوة، ًىؿبو غلى ًل حػٍغ
ً
اه الباخث شامال

املجخمػاث، لِـ لكئت صون ؤزغي، وهى ؤنها: همىطج بشغي ًدمل 

، ال ًسالل قػله نىله، ًخسظه الىاؽ 
ً
 غالُت

َ
 مثالُت

ً
ضكاٍث ونُما

 ٌؿخػِئىن ويهخضون به.
ً
 ًدخظون به، وهبراؾا

ً
 مثاال

واإلاغؾلحن الظًً وال شَ في ؤن الهضوة الٍاملت جخمثل في ألاهبُاء 

 
ً
 وؤؾىة

ً
بػثهم هللا ؾبداهه وحػالى لهضاًت البشغ، لٍُىهىا لهم نضوة

 يما زاؾب زاجمهم الىبي دمحم
ً
ئِكَ ﴿ () خؿىت

َٰٓ ل   َْ ُ َٱلَِّزٔهَ َأ

َُهٌَ ذِ  ٍُمََُٱللَّ ذ ى  ٍُ َََٰٓقُلَٱۡقز ِذۡيَ َف جِ ًََِكُلُُممََۡ أ صََّۡلَّ ٕۡ كُل  َُ َئِنََۡأ ۡجًشاَهَع  ٌََُ َئِّلَّ

 َِ كُل ِمٕهَ َِرۡكش   لىا لٍُىن لىا (14)﴾ِلكُۡلع  
ً
، زم حاء الخؿاب مىحها

 ههخضي به ونهخضي بهضًه ()الىبي 
ً
 خؿىت

ً
َك بنَ َلَّق ذَۡ﴿  ؤؾىة

ُصُلََِفَِٓل ُممَۡ ََِس  ح ََٱللَّ  ُ ى خَ َأُۡص ض  هَح  مَ َٱللَّ ََٔ ۡشُجُاََْك بنَ َلِّم  ُۡ ٱۡلٕ   ََ

ر ك شَ َٱۡۡلَِٰٓخشَ  زم جٍىن ،  ١٢ؾىعة ألاخؼاب :  (15)﴾ك ثِٕٗشاَٱللَّ َََ 

الهضوة الخؿىت بػض طلَ وؿبُت بدؿب خاُ الشخظ ومضي 

ا.
ً
 جمؿٌه باإلؾالم غهُضة وقًٌغا وؾلًى

 املبدـــــــــــــــث ألاول 

 اللذوة الحسىت في اللشآن الكشيم ودوسها في إلاضالح

َم ؤلاوؿاَن هى الؿغاُب، الظي غلم 
َّ
ًجضع بىا ؤن هخإمل ؤُو نضوة غل

 ،
ً
 وخؿضا

ً
 وغضواها

ً
نابُل يُكُت مىاعاة ؤزُه بػض ؤن نخله ظلما

ََُف ج ع ثَ ﴿ ناُ حػالى: اٗثبَٱللَّ ثََُُغش  ُۥَٱۡۡل ۡسِضََفَِٓٔ ۡجح  َِلُِٕشًٔ 

فَ  ٕۡ ِسَْك    ُ ح ََُٔ ء  ُۡ ًَِ َص  َََٰٓق بلَ َأ ِخٕ  ّ كُل ز  ۡٔ  ُ ۡزدََُٔ   َِمۡثلَ َأ ُكُنَ َأ نََۡأ ع ج 

ز ا اةٌََِ   َْ َٱۡلغُش  ِس   َ
ُ ح ََف أ ء  ُۡ َٓهَص  ِذِمٕهَ َِمهَ َف أ ۡصج حَ َأ ِخ ، (16)﴾ٱلىَّ 

ً الظًً ؤصلى ًل  قانخضي به وحػلم، بؿؼ الىظغ غً آعاء اإلاكؿٍغ

مجهم بضلىه خُى الؿغاب، والؿاًت مً بعؾاله صون ؾىاه لهابُل، 

وهٌخكي بغواًت في ؤخض الخكاؾحر غً جلَ الخاصزت ؤهه: بػث هللا 

ًان  ؾغابحن قانخخال ختى نخل ؤخضهما ضاخبه زم خكغ قضقىه و

ابً آصم هظا ؤُو مً نخل ونُل: بن الؿغاب بدث ألاعع غلى 

ؾػمه لُسكُه بلى ونذ الخاحت بلُه ألهه مً غاصة الؿغاب قػل 

طلَ قخيبه نابُل بظلَ غلى مىاعاة ؤزُه وعوي ؤن نابُل إلاا نخل 
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هابُل حػله في حغاب ومص ى به ًدمله في غىهه ماثت ؾىت، ونُل 

ضة، ونُل ختى ؤعوح وال ًضعي ما ًطىؼ به بلى ؤهه خمله ؾىت واخ

 .(17)ؤن انخضي بالؿغاب يما جهضم
ُمها هللا  

ّ
ػل ٌُ ؿخكاص مً هظه الهطت للمىغظت والضعوؽ التي  ٌُ

بّحن زؿىعة لاغخضاء غلى الىكـ  ؾبداهه وحػالى للبشغ، ٍو

ِلكَ َأ ۡجلََِِمهََۡ﴿ ؤلاوؿاهُت بضون ؾبب يما بحن في نىله حػالى َر  

ز ۡجى ب َّ َك  كُل  َََٰٓٓع  ِءٔلَ َث ىِ َٰٓ ُۥَئِۡصش   هَأ وًَّ بَق ز لَ َم  شََِو ۡفض َۢ ٕۡ ََثِغ  َََۡو ۡفش  َأ 

بَٱۡۡل ۡسِضََفَِٓف ض بدَ  أ وَّم  ِمٕٗعبَٱلىَّبسَ َق ز لَ َف م  هََۡج  م  ٌ بََ  َأ ۡحٕ ب

بََٰٓ أ وَّم  ِمٕٗعبَ َٱلىَّبسَ َأ ۡحٕ بَف م  ل ق ذََۡج  مَََۡ  ٍُ ۡر بَٰٓء  ذََُِسُصكُلُى بَج  ِّى   َئِنَََّثُمَََّثِٱۡلجٕ 

ثِٕٗشا ٍُمَك  ۡى ِلكَ َث ۡعذ ََّمِ ويؤكد  (18)﴾ل ُمۡضِشفُُنَ َٱۡۡل ۡسِضََفَِٓر  
ه﴿ على ذلك في آية أخرى قوله تعالى: م  َُمۡإِمٗىبَٔ ۡقزُلَََۡ 

ٗذا ز ع ّمِ آَُٰؤيُۥَمُّ ز  ىَّمََُف ج   ٍ كُِلٗذاَج  بَخ    ٍ غ ِضتَ َِفٕ  َََُ ًََِٱللَّ ٕۡ كُل  ُۥَع  ل ع ىً   ََ

أ ع ذََّ ُۥََ  ، وهىا البض مً ببغاػ الضوع الظي (19)﴾ع ِظٕٗمبَع ز اثًبَلً 

ًاهىا في اإلااؾؿاث  ًهؼ غلى غاجو اإلاػلمحن واإلاضعؾحن، ؾىاًء 

ًاصًمُت، ؤو الضًيُت ومجهم الػلماء، في حػلُم الىاؽ  الخػلُمُت ألا

اإلاباصت التي ؤعاصها هللا ؾبداهه وحػالى، والهُم ومغاجبها التي ؤيضث 

ت، ومضي  زؿىعة لاغخضاء غلى الىاؽ غلحها ًل الشغاجؼ الؿماٍو

 واعجٍاب حغاثم الهخل.

والهضوة بما ؤن جٍىن خؿىت ؤو ؾِئت وألامثلت غلى طلَ يثحرة في 

خُاجىا يما هغي الُىم، ونض ؤشاع هللا ؾبداهه وحػالى بلى طلَ في 

يثحٍر مً آلاًاث الهغآهُت، ؾىاًء مً زالُ غغع الهطظ الهغآوي 

 ب ألامثاُ والخدظًغ. وألاخضار اإلااغُت، ؤو غلى ؾبُل غغ 

: اللذوة الحسىت في اللشآن الكشيم
 
 : أوال

 مً آلاًاث الهغآهُت التي 
ً
هإزظ غلى ؾبُل اإلاثاُ ال الخطغ بػػا

َل ُممََۡك بنَ َلَّق ذَۡ﴿ صلذ غلى لانخضاء باألؾىة الخؿىت يهىله حػالى:

ُصُلََِفِٓ ََِس  ح ََٱللَّ  ُ ض ى خَ َأُۡص هَح  مَ َٱللَّ ََٔ ۡشُجُاََْك بنَ َلِّم  ُۡ ٱۡلٕ   ََ

ر ك شَ َٱۡۡلَِٰٓخشَ  ُ واإلاػنى (20)﴾ك ثِٕٗشاَٱللَّ َََ   : ومً خٌم عؾالت الغؾى
()  وإًماهٌم به ؤن جخإؾىا به في نىله وقػله وؤهخم جغون ما

ًهاؾُه في حىب هللا وخػىعه في الهخاُ وحهاصه في هللا خو 

ًان ًغحىا هللا والُىم آلازغ وطيغ هللا  حهاصه، قهىله حػالى: "إلاً 

يثحرا" بضُ مً غمحر الخؿاب في "لٌم" للضاللت غلى ؤن الخإس ي 

زطلت حمُلت ػايُت ال ًخطل بها ًل مً ( ) بغؾُى هللا

حؿمى باإلًمان، وإهما ًخطل بها حمؼ ممً جلبـ بدهُهت 

ؤي حػلو نلبه باهلل قأمً به ؤلاًمان قٍان ًغحى هللا والُىم آلازغ 

وحػلو نلبه بالُىم آلازغ قػمل ضالخا ومؼ طلَ طيغ هللا يثحرا 

  . (21)قٍان ال ٌؿكل غً عبه قخإس ى بالىبي في ؤقػاله وؤغماله
ئِكَ ﴿ ناُ هللا حػالى:

َٰٓ ل   َْ ُ َُهٌَ ذِ َٱلَِّزٔهَ َأ مََُٱللَّ ٍُ ذ ى  ٍُ َََٰٓقُلَٱۡقز ِذۡيَ َف جِ َّلَّ

ًََِكُلُُممََۡ أ صَۡ ٕۡ َُ َئِنََۡأ ۡجًشاَهَع كُل  ٌََُ َِ َئِّلَّ كُل ِمٕهَ َِرۡكش  ونىله ، (22)﴾ِلكُۡلع  

ح ََل ُممََۡك بو ۡذََق ذَۡ﴿: حػالى  ُ ى خَ َأُۡص ض  َََٰٓٓح  ٕمَ َفِ ٌِ ٱلَِّزٔهَ َئِۡثش    ََ

ع ًَُٰٓۥَ ﴾م 
مً ؤحل الخإيُض غلى حػالُمه  -بّن مىهج الهغآن . (23)

مت  ُّ هت لاؾدشهاص -اله بىماطج  ٌػخمض في يثحر مً اإلاىاعص ؾٍغ

ؤؾاؾُت في غالم ؤلاوؿاهُت والخُاة، وبػض الدشضًض الؿابو الظي 

مّغ بىا زالُ آلاًاث الؿابهت في ججّىب غهض الىالء ألغضاء هللا، 

م غً ببغاهُم  ومىهجه الهضوة  ()ًخدّضر الهغآن الٌٍغ

 الػغب مجهم.
ً
 يىمىطج عاثض ًدظى باخترام حمُؼ ألانىام وزاضت

الظي هى زلُل هللا، جلهمىا صعوؽ ( ) بّن خُاة ببغاهُم

الػبىصًت هلل، والؿاغت والجهاص في ؾبُله، والىله والخّب لظاجه 

ّمت ؤلاؾالمُت مً 
ُ
ًاهذ لا اإلاهّضؾت، بّن هظا الىبي الػظُم الظي 

بغيت صغاثه، وهي مػتّزة بالدؿمُت التي ؤؾلهها غلحهم، هى لٌم 

ؾىة خؿىت في هظا املجاُ، واإلاغاص مً حػبحر )ا
ُ
لظًً مػه( هم ا

ت 
ّ
و بالغؾم مً نل اإلاامىىن الظًً ؾاعوا بغقهخه في هظا الؿٍغ

غضصهم، وهىا عؤي آزغ في جكؿحر )الظًً مػه( ًغي ؤّن اإلاهطىص 

ىهه بالغؤي، ؤو ؤّن اإلاهطىص هم  ًاهىا ٌشاًع هم ألاهبُاء الظًً 

ألاهبُاء اإلاػاضغون له، وهى بخخماُ مؿدبػض، زاّضت بطا ؤزظها 

م لغؾُى ؤلاؾالم مدّمضما ًىاؾب اإلا  هام في حشبُه الهغآن الٌٍغ
() بةبغاهُم ()(24)، وحشبُه اإلاؿلمحن بإصخابه وؤغىاهه. 
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مََۡل ُممََۡك بنَ َل ق ذَۡ﴿ ناُ هللا حػالى: ٍِ ح ََفِٕ  ُ ى خَ َأُۡص ض  هَح  َك بنَ َلِّم 

مَ َٱللَّ ََٔ ۡشُجُاَْ ُۡ ٱۡلٕ  هَٱۡۡلَِٰٓخش  َََ  م  لََََّ   ُ َُ َٱللَّ ََف اِنَََّٔ ز  ٌََُُّٓ َٱۡلغ ىِ

ِمٕذَُ هَۡ﴿، وناُ حػالى:  (25)﴾ٱۡلح  ِممَّ كُل ۡقى بََََٰٓ  خَ َخ  ذَُنَ َأُمَّ ٍۡ قََِّٔ  َثِٱۡلح 

ثًِِۦ ۡلز ُمه﴿، وناُ حػالى: (26)﴾ٔ ۡعِذلُُنَ ََ  ىُممَََۡ  خَ َّمِ َٔ ۡذُعُنَ َأُمَّ

شََِئِل ّ ٕۡ ٔ ۡأُمُشَنَ َٱۡلخ  ۡعُشَفَََِ  نَ َثِٱۡلم  ُۡ  ٍ ٔ ۡى َٱۡلُمىم ِش ََع هَََِ 

ئِكَ 
َٰٓ ل   َْ ُ أ وألامت اشخهانها مً ألام الظي هى  ،(27)﴾ٱۡلُمۡفكُِلُحُنَ ٌَُمَََُ 

الهطض في اللؿت وحؿخػمل غلى زماهُت ؤوحه مجها الجماغت ومجها 

اجباع ألاهبُاء الحخماغهم غلى مهطض واخض ومجها الهضوة ألهه ًإجم 

 . (28)به الجماغت
 
 
 اللذوة السيئت في اللشآن الكشيم. -جاهيا

ِلكَ ﴿ ناُ هللا حػالى: ك ز   بََََٰٓ  كُۡلى بَم  هَق ۡشٔ خَ َفَِٓق ۡجكُِلكَ َِمهَأ ۡسص  َّمِ

ََوَِّزٔشَ  بَََٰٓق بلَ َئِّلَّ  ٌ فُُ ۡذو بَََٰٓئِوَّبَُمۡزش  ج  و بََ  اث بَٰٓء  َََٰٓء   ّ كُل  خَ َع  ئِوَّبَأُمَّ  ََََٰٓ  ّ َع كُل 

م ٌِ ِش اث   ۡقز ذَُنَ َء  بالؿلل بال  ، وهىا بشاعة بلى ؤلانخضاء(29)﴾مُّ

جضبغ وبدث غً الخهُهت اإلااصًت بلى عغا هللا ؾبداهه وحػالى 

 وضالح املجخمؼ، ونض طيغ هللا طلَ في مىغٍؼ آزغ في نىله حػالى:
ئِر ا﴿ مََُقِٕلَ ََ  ٍُ بَََٰٓٱرَّجِعُُاََْل  لَ َم  ََُأ وز  بَو زَّجِعََُث لََۡق بلُُاََْٱللَّ ۡذو بَم  ج   ََ

ًَِ ٕۡ كُل  و بََٰٓ َع  اث بَٰٓء  ََء  ُۡ ل   َ هََُك بنَ َأ  ط   ٕۡ ٌُمََۡٱلشَّ َّ َٔ ۡذُعُ َع ز اةََِئِل 

قإي صغىة وؤي جهلُض هظا الظي ًاصي بلى غظاب  (30)﴾ٱلضَِّعٕشَِ

الؿػحر،  جلَ الػانبت الىزُمت التي لِـ صونها غانبت، ولظلَ 

ههى الػلماء غً الخهلُض في مؿاثل لاغخهاص وؤوحبىا لاخخٍام 

 للػهل. 

ؼ الخهلُض في ؤضُى الضًً ناُ آلالىس ي: " وهظا ظاهغ في مى

ت وعجخه ؤلامام الغاػي  واإلاؿإلت زالقُت قالظي طهب بلُه ألايثًر

 .(31)وآلامضي ؤهه ال ًجىػ الخهلُض في ألاضُى بل ًجب الىظغ"

ذ هىا   وناُ هاضغ مٍاعم الشحراػي: "بّن الهغآن في الخهُهت ًٍؼ

بّحن الىحه  باع ؾّىت آلاباء وألاحضاص الؼاثكت، ٍو
ّ
الؿؿاء غً اج

باع الشُؿان في 
ّ
الخهُهي لػمل هاالء والظي هى في خهُهخه اج

مؿحر حهّىم، بّن نُاصة الشُؿان بظاتها حؿخىحب ؤن ًسالكها 

ىت با
ّ
ًاهذ مبؿ ه ؤلاوؿان وإن 

ّ
م ؤه

ّ
لضغىة بلى الخّو، قمً اإلاؿل

 للمسالكت 
ً
ًاقُت لىخضها ؤًػا ؾؿاء وزضغت، والضغىة بلى الىاع 

ًان الضاعي الشُؿان،  بالغؾم مً ؤّن الضاعي مجهُى الخاُ، قةطا 

وصغىجه بلى هاع حهّىم اإلاؿخػغة، قاألمغ واضح، هل ًىحض غانل 

لهث وعاء صغى  ة الشُؿان بلى ًترى صغىة ؤهبُاء هللا بلى الجّىت، ٍو

 .(32)حهّىم؟!"

ػت ؤلاؾالمُت هي عؾالت الخدغع الكٌغي  مً هىا هغي ؤن الشَغ

ولاهؿالم الشػىعي التي ال جهغ هظا الخهلُض اإلاؼعي، وال جهغ 

ًاة آلاباء وألاحضاص والهبُلت اغتزاًػا باإلزم والهىي، قال بض مً  مدا

ع مبني ؾىض وال بض مً حجت، وال بض مً جضبغ وجكٌحر، زم ازخُا

 . (33)غلى ؤلاصعاى والُهحن

م الىاَؽ غلى  ِ
ّ
َػل ٌُ وهىاى همىطج مً الهضوة الؿِئت جخمثل بالظي 

 ؤو 
ً
 ؤو مضعؾا

ً
ًان مػلما الهُم وألازالم وهى ال ٌػمل بها ؾىاًء 

ًالظي ٌػلم الىاؽ غلى الطالة وهى ال ًطلي،   ،
ً
 ؤو غاإلاا

ً
زؿُبا

ََٰٓ﴿ قٌُل ًهخضي به آلازغون، ناُ هللا حػالى: بٔ    ٍ ُّ  ٔ ىُُاََْٱلَِّزٔهَ َأ ام  َء 

بَر قُُلُُنَ َِلمَ  ََم  ۡقزًبَك جُشَ ٢ََر ۡفع كُلُُنَ َّل  ََِِعىذ ََم  بَر قُُلُُاََْأ نَٱللَّ َم 

َ غىن ؤلاًمان غً غضم قػلهم ما  (34)﴾ر ۡفع كُلُُنَ َّل   الظًً ًضَّ
ً
مىبسا

ًان بدؿب ظاهغ لكظ آلاًت  ًهىلىن به، ومىعص الخىبُش وإن 

مؿلو جسلل الكػل غً الهُى وزلل الىغض وههؼ الػهض، وهى 

يظلَ لٍىهه مً آزاع مسالكت الظاهغ للباؾً، وهى الىكام، لًٌ 

ً ًهاجلىن في ؾُام آلاًاث و قحها نىله حػالى: "بن هللا ًدب الظً

ؾبُله ضكا" ونىله حػالى: "ًا ؤيها الظًً آمىىا هل ؤصلٌم غلى 

ًان هى جسلل بػػهم  ججاعة" وؾحر طلَ ًكُض ؤن مخػلو الخىبُش 

غما وغضه مً الثباث في الهخاُ وغضم لانهؼام والكغاع، ؤو جثانلهم 

ؤو جسلكهم غً الخغوج ؤو غضم ؤلاهكام في ججهؼ ؤهكؿهم ؤو ججهحز 

 ، عخم هللا ؤبا ألاؾىص الضئلي بط ناُ:(35)ؾحرهم

ه ... غاٌع غلَُ بطا قػلذ غظُُم 
َ
ٍو وجإحَي مثل

ُ
ل
ُ
 "ال جىَه غً ز

ها ... قةطا اهتهْذ غىه قإهَذ خٌُُم  ّحِ
َ
 بىكؿَ واْنَهها غً ؾ

ْ
 ابضؤ

ىكُؼ الخػلُُم" هَخضي ... بالػلم مىَ ٍو هَبُل ما وغظذ وٍُ ًُ  .(36)قهىاى 
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نَ َثِٱۡلجِشََِّٱلىَّبسَ َأ ر ۡأُمُشَنَ ﴿وناُ هللا حػالى:  ُۡ ر ىض  َأ وفُض ُممَََۡ 

أ وزُمَۡ ت  ََر ۡزكُلُُنَ ََ  ََٱۡلِمز   ، ، نُل بنها هؼلذ في الحهىص(37)﴾ر ۡعِقكُلُُنَ َأ ف ل 

 بلى بني بؾغاثُل يما 
ً
ًان مىحها وهظا الّؿااُ لاؾدىٍاعي، وإن 

 ً ًدبحن مً ؾُام آلاًاث الهغآهُت له مكهىم واؾؼ ٌشمل آلازٍغ

، ونُل ؤن هظه آلاًت زؿاب لػلماء الحهىص، وّبسهم هللا حػالى 
ً
ؤًػا

ًاهىا ًكػلىن مً ؤمغ الّىاؽ باإِلًمان بمدّمض  وجغى ( )غلى ما 

 .(38)ؤهكؿهم في طلَ
ًاهىا ًهىلىن ألنغبائهم مً اإلاؿلمحن   بن غلماء الحهىص 

ً
ونُل ؤًػا

ازبخىا غلى ما ؤهخم غلُه وال ًامىىن هم. بن مىهج الضغاة بلى هللا 

ـ 
ّ
، قالّضاغُت بلى هللا ًبل ًهىم غلى ؤؾاؽ الػمل ؤّوال زم الهُى

بػمله نبل نىله، يما حاء في الخضًث غً ؤلامام حػكغ بً مدّمض 

 () الطاصم
ً
ىا ُصَغاة

ُ
ىه

ُ
ٍ
َ
 ج
َ
ْم َوال

ُ
ْغَماِلٌ

َ
اِؽ ِبإ  الىَّ

َ
ىا ُصَغاة

ُ
ىه

ُ
ً" :

ْم"
ُ
ِخٌ

َ
ِؿي

ْ
ل
َ
 .  (39)ِبإ

الخإزحر الػمُو للضغىة الػملُت ًإحي مً نضعة مثل هظه الضغىة 

غلى قخذ مىاقظ نلب الؿامؼ، قالؿامؼ ًثو بما ًهىله الضاغُت 

غي ؤن هظا الضاغُت مامً بما ًهُى وؤن ما ً هىله الػامل، ٍو

ضاصع غً الهلب، والٌالم الطاصع غً الهلب ًىكظ بلى الهلب، 

وؤقػل صلُل غلى بًمان الهاثل بما ًهىله، هى الػمل بهىله نبل 

ي َوهللِا َما () ؾحره، يما ًهُى ؤلامام غلي ِ
ّ
اُؽ ِبو َها الىَّ يُّ

َ
: "ؤ

 
ُ
ْنَهاي

َ
 ؤ
َ
ْحَها، َوال

َ
ْم بل

ُ
ْؾِبُهٌ

َ
 وؤ

َّ
اَغت ِبال

َ
ْم غلى ؾ

ُ
ٌ
ُّ
ُخث

َ
 ؤ

َّ
ت ِبال َُ ًْ َمْػِط ْم َغ

ْم َغْجَها". وفي خضًث غً ؤلِامام حػكغ بً مدّمض 
ُ
ٌ
َ
ْبل
َ
َىاَهْى ن

َ
ج
َ
َوؤ

 ()الطاصم 
َ
ًْ َوَضل اَمِت َم َُ ِه

ْ
ْىَم ال ًَ  

ً
ابا

َ
اِؽ َغظ ّضِ الىَّ

َ
ش

َ
ًْ ؤ : "ِم

ْحِرِه"
َ
 .(40)َغْضال َوَغِمَل ِبؿ

ّطاص 
َ
اب وحاء في جكؿحر البرهان لهظه آلاًت: "هؼلذ في اله

ّ
ؿ

َ
والخ

: وغلى ًل مىبر مجهم زؿُب ِمْطهؼ () وهى نُى ؤلامام غلي

 ًٌظب غلى هللا وغلى عؾىله وغلى يخابه. وناُ الٌمُذ في طلَ: 

ىبها ُ    مطِب غلى ألاغىاص ًىم ًع  إلاا ناُ قحها مسؿئ خحن ًجز

 ولؿحره في هظا اإلاػنى: 

 (41)لُل"ؾبِب ًضاوي الىاؽ وهى غ   وؾحر جهّيٍ ًإمغ الىاؽ بالخهى 

ــــاوي ـــ ـــ ــــث الثــــ ـــــ  :املبدـ

 وأهل بيته () اللذوة مً خالل ألاخادًث الششيفت للىبي
() 

  :()اللذوة عىذ الىبي دمحم  -1
خّمم لىا مٍاعم ألازالم، ( )حاء هبي ؤلاؾالم دمحم  ُىا ٍو

ّ
لحزي

خُث ناُ: "بهّما بػثُذ ألجّمم مٍاعم ألازالم"، قهى ؤيمل الىاؽ، 

ولم ًبلـ ؤخض مً املخلىناث ما بلـ ووضل بلُه، ولهظا ناُ حػالى 

 غلُه:
ً
ئِوَّكَ ﴿ مثيُا  ََ َّ ﴾ع ِظٕمَ َُخكُلُقَ َل ع كُل 

، قػلُىا ؤن هإزظ (42)

مً ؤزالنه وههخضي به قهى الهضوة وألاؾىة واإلاطضع لىا لِـ في 

 ألازالم قدؿب، بل في ًّل ش يء. 
مت وهظه  اإلالٍاث الكاغلت، إلاا وػم لى لم جًٌ هظه ألازالم الٌٍغ

ؼ جلَ الؿباع الخشىت والهلىب الهاؾُت، وإلاا ؤمًٌ  ؤمًٌ جؿَى

ُهم الجهل والخسلل والػىاص،  كُّ
ُ
ل ًَ ًان  جلُحن ؤولئَ الهىم الظًً 

َم الجمُؼ مً  َخَكغَّ
َ
دضر قحهم اوػؿاقا هاثال لهبُى ؤلاؾالم.. َول ٍو

ًان  ىا مً خىلَ، ويم  عاجػا لى خىله بمطضام نىله حػالى: الهَكػُّ

ًان ًل مىا  مت، و ؤخُِىا والتزمىا بهظه ألازالم ؤلاؾالمُت الٌٍغ

م وزاضت في  ًدمل نبؿا مً بشػاع زلو وؤزالم عؾىلىا الٌٍغ

َب الىاؽ غً الخلو 
َّ
َىٌ

َ
غطغها هظا خُث غاغذ قُه الهُم، وج

م  .(43)الهٍى

غ في جغبُتهم وجىححههم، ولهظا 
ّ
بّن وحىص الهضوة في خُاة البشغ ماز

، () وألاثّمت اإلاػطىمحن( ) ب قةّن الىبي ألاغظمالؿب
ت ألاهبُاء الٌغام  ُّ ت مً  ()وبه ًاهىا مىغؼ هضاًت البشٍغ

ىا خُىما هخدّضر غً 
ّ
، "الؿىت"زالُ ؤغمالهم والتزاماتهم، لظا قةه

غه(، ؤي ؤّن  ( اإلاػطىم و )قػله( و)جهٍغ التي هي غباعة غً )نُى

ه حّجت
ّ
وصلُل، البّض مً لالتزام  يالم وغمل وؾٍىث اإلاػطىم ًل

به، ولهظا الؿبب قةّن )الػطمت( شغؽ ؤؾاس ي لٍّل ألاهبُاء 

ؾىة ونضوة في حمُؼ املجاالث.وألاثّمت )
ُ
 ( ًي ًٍىهىا لىا ا
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ض هظه اإلاؿإلت اإلاهّمت وألاؾاؾُت خُث ٌػغع 
ّ
م ًاي والهغآن الٌٍغ

للمامىحن الىماطج في هظه املجاالث ومً حملتها ما حاء في هظه 

وؤصخابه ( ) ًاث، خُث ًخدّضر غً الىبي ببغاهُمآلا 

م في ؾىعة ألاخؼاب شخظ  مّغجحن، يما ٌػغع الهغآن الٌٍغ

ؾىة للمؿلمحن
ُ
 . (44)الّغؾُى ألايغم يهضوة وا

ت، وخُاة الغؾُى ألايغم  بنَّ "الغؾالت مىهج بلهي حػِشه البشٍغ
()  ،هي الىمىطج الىانعي للخُاة وقو طلَ اإلاىهج ؤلالهي

الىمىطج الظي ًضغى نىمه بلى لانخضاء به، وهم بشغ قال بض ؤن 

ًٍىن عؾىلهم مً البشغ؛ لُدهو همىطًحا مً الخُاة ًملٍىن هم 

 .(45)ؤن ًهلضوه"
"قالهضوة في املجخمؼ لها ؤهمُتها وزؿغها، قال زحر في ؤمت غالها 

ل الخحر في ؤمت غالها قػالئها، وفي الخالت ألاولى ًٍىن  ؾثائها ًو

اإلاىار قاؾًضا خُى الضغىة والضاغُت، وفي الخالت الثاهُت ًٍىن 

اإلاىار ضالًخا جماًما، قالضغىة حؿخمض نىتها مً خؿً الهضوة 

دضر الػٌـ جماًما بطا ؾاءث  والضاغُت ًجض ؾىضه في ضالخها ٍو

 .(46)والضاغُت مًػا"الهضوة وقؿضث في املجخمؼ املخُـ بالضغىة 

 التعليم أخذ أهذاف بعثت ألاهبياء:

ثَّى ب﴿ ناُ هللا حػالى: ٱۡثع ۡثََس  مَََۡ  ٍِ ُصُّٗلََفِٕ مََۡس  ٍُ ۡى مََۡٔ ۡزكُلُُاََّْمِ ٍِ ٕۡ كُل  َع 

زِكَ  أ   مََُء  ٍُ ُم ُٔع كُلِّ تَ ََ  خ ََٱۡلِمز   ٱۡلِحۡمم  ۡمَهََ  ٍِ ٕ ّكِ ُٔز  َٱۡلع ِزٔزََُأ وذَ َئِوَّكَ ََ 

ِمٕمَُ مت (47)﴾ٱۡلح  ، مً زالُ ؾُام الىظ الهغآوي لهظه آلاًت الٌٍغ

 ()وما نبلها ًخطح للمخضبغ ؤن الىبي ببغاهُم والىبي بؾماغُل 
ظيغان زالزت ؤهضاف لبػثخه:  ؾلبا مً هللا ظهىع هبي ؤلِاؾالم، ٍو

ألاقٍاع  الهضف ألاّوُ هى جالوة آًاث هللا غلى الّىاؽ، ؤي بًهاؽ

مً جال، ؤي « ًخلى»وألاعواح في ظل آلاًاث ؤلِالهُت اإلابشغة واإلاىظعة. 

يظلَ ألنها نغاءة وقو « الخالوة»اجبؼ الص يء بالص يء، وؾمُذ 

 جدبؼ وهظم، وهي مهضمت للُهظت وؤلِاغضاص والخػلُم والتربُت.

اوي هى 
ّ
 « حػلُم الٌخاب والخٌمت»الهضف الث

ّ
وال جخدهو التربُت بال

في ؤن الٌخاب « الخٌمت»و« الٌخاب»ػلُم، ولػل الخكاوث بحن بالخ

ت، والخٌمت حػني الػلىم وألاؾغاع والػلل  ٌػني الٌخب الؿماٍو

. () والىخاثج اإلاىحىصة في ألاخٍام، وهي التي ٌػلمها الّىبي
ً
 ؤًػا

الث وألازحر هى 
ّ
في اللؿت هي « التزيُت»، و«التزيُت»والهضف الث

، وبظلَ ًخلخظ الهضف الجهاجي مً ؤلِاهماء، وهي الخؿهح
ً
ر ؤًػا

« الػلمي»بػثت ألاهبُاء في صقؼ ؤلِاوؿان غلى مؿحرة الخٍامل 

 .(48)«الػملي»و

ًيبغي الخإيُض هىا غلى ؤّن غلىم البشغ مدضوصة، مهغوهت بأالف 

الكجىاث اإلابهمت وألازؿاء الٌبحرة، وؤلِاوؿان ال ًؿمئن بضنت بلى 

ًان مً مػلىماجه، ألهه شاهض ؤزؿاثه  ً، مً هىا  وؤزؿاء آلازٍغ

الػغوعي مجيء ألاهبُاء بػلىمهم الخّهت الخالُت مً ألازؿاء 

مألوا  لىا ؤزؿاءهم، ٍو اإلاؿخمضة مً مبضؤ الىحي بلى الّىاؽ، لحًز

لؼم الخإيُض   بػلمهم، ٍو
ً
بػثىا قحهم اؾمئىاها قغاؾاث حهلهم، ٍو

ت جخٍىن مً   غلى ؤن الشخطُت البشٍغ
ً
، «ؾغاثؼ»و« غهل»ؤًػا

ًان ؤلِاوؿان بداحت بلى  بهضع خاحخه بلى « التربُت»ولظلَ 

يبغي ؤن ًخٍامل غهله، وؤن جخجه ؾغاثؼه هدى هضف «الػلم» ، ٍو

صخُذ، لظلَ قةن ألاهبُاء مػلمىن، ومغبىن، ًؼوصون الّىاؽ 

 .(49)بالػلم، وبالتربُت
جضع بىا ؤن وػلم هل ؤن الخػلُم مهضم غلى التربُت ؤم الػٌـ،  ٍو

ت مىاغؼ طيغ الهغآن مؿإلت التربُت والخػلُم باغخباعهما قكي ؤعبػ

ضمذ التربُت غلى الخػلُم 
ُ
هضف ألاهبُاء، وفي زالزت مىاغؼ مجها ن

(. 2، ؾىعة الجمػت/164، ؾىعة آُ غمغان/151)ؾىعة البهغة/

(، 129وفي مىغؼ واخض جهضم الخػلُم غلى التربُت )ؾىعة البهغة/

 با
ّ
لخػلُم، لظلَ خحن ًخهضم الخػلُم ووػلم ؤن التربُت ال جخم بال

غلى التربُت في آلاًت قةهما طلَ بُان للدؿلؿل اإلاىؿهي الؿبُعي 

لهما، وفي اإلاىاغؼ التي جهضمذ قحها التربُت، قهض ًٍىن طلَ بشاعة 

بلى ؤنها الهضف، ألن الهضف ألاضلي هى التربُت، وما غضاها مهضمت 

 لها.

 () هخضي والّىبيومً اإلاىؿو ؤن ًٍىن الهضوة مً ضىل اإلا 
 ِقحِهْم َعُؾىال ِمْجُهْم( « مجهم»مً الّىاؽ، قخػبحر 

ْ
في آلاًت )َواْبَػث
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 بىكـ ضكاث 
ً
ت ًيبغي ؤن ًٍىهىا بشغا ٌشحر بلى ؤن ناصة البشٍغ

ت، ًي ًٍىهىا الهضوة الالثهت في الجىاهب الػملُت،  ٍؼ البشغ الؿٍغ

ًاهىا مً ؾحر البشغ، ما  اؾخؿاغىا بصعاى ومً الؿبُعي ؤنهم، لى 

طت الٍامىت لهم في خُاتهم، وال  خاحاث الّىاؽ واإلاشٌالث الػٍى

ؾىة لهم
ُ
 .(50)ؤمٌجهم ؤن ًٍىهىا نضوة وا

  :()اللذوة عىذ أهل البيت  -2
هم الظًً وعزىا غلىم ألاهبُاء، وآزغهم عؾُى  () ؤهل البِذ

ًاهذ () هللا ، ولهض عؤي الىاؽ وؾمػىا ؤزالم آُ دمحم، التي 

غهم بإزالم الىبّي 
ّ
مىا الىاؽ ()جظي

َّ
ًاهىا نضوة للبشغ وغل  ،

بمً ًهخضون ختى ال ًسؿغوا صهُاهم وآزغتهم، قٍاهذ ؤنىالهم 

 لألحُاُ، وؾىف هظيغ هماطج مجها بما 
ً
 ومىاغظا

ً
وؤقػالهم صعوؾا

 ٌؿخىغبه مىغىع البدث.

ب﴿ى: ناُ هللا حػال  ٍ ُّ  ٔ أ
َٰٓ اََْٱلَِّزٔهَ َٔ   َُٰٓ ىُ ام  أ ِطٕعُُاََْٱللَّ ََأ ِطٕعُُاََْء   ََ

ُصُلَ  ِلَٓٱلشَّ َْ ُ أ ۡعزُمََۡف اِنَِمىُمۡمَهَٱۡۡل ۡمشَََِ  ز  ءَ َفَِٓر ى   ۡٓ يََُش  َف ُشدَُّ

ََِئِل ّ ُصُلََِٱللَّ ٱلشَّ ََِرُۡإِمىُُنَ َُكىزُمََۡئِنََ  مََِثِٱللَّ ُۡ ٱۡلٕ  ِلكَ َٱۡۡلَِٰٓخِش َََ  َر  

ش َ ٕۡ أ ۡحض هََُخ  ًٔلَََ  َِ ، ؤمغها هللا ؾبداهه وحػالى بؿاغخه (51)﴾ر ۡأ

م  ونغنها بؿاغت الغؾُى وؤولي ألامغ، ونض بحن لىا الغؾُى الٌٍغ

مً هم ؤولى ألامغ مً بػضه في مىاؾً يثحرة، مجها   ()دمحم 

خضًث الؿضًغ اإلاشهىع في يخب الصخاح واإلاؿاهُض والؿحرة، وفي 

 وخضًث الثهلحن الظي نغن ؤهل البِذجغار الشُػت ؤلامامُت، 
()  ه، وهظه لِؿذ صغىة للدشُؼ يما

َ
بالهغآن وحػلهم ِغْضل

ًخطىعها الهاعت بل خهاثو البض مً بًغاصها إلاػغقت الهضوة 

َبؼ، مً ؤحل الؿحر غلى الجاصة 
َّ
د
ُ
الصخُدت التي ًجب ؤن ج

ت باألمً  الصخُدت التي ؤعاصها هللا وعؾىله، لخىػم البشٍغ

 غً الجاهلُت والخؿغف والػىل والؿلى، والػِش 
ً
م بػُضا الٌٍغ

ًْ ماث وال ٌػغف بمامه ماث ( ) ولظلَ ناُ في خضًث له: "َم

ًْ ماث بؿحر بمام ماث مُخت حاهلُت" (52)مُخت حاهلُت"  .(53)ؤو "َم

لُبحن لىا ( )ؤمحر اإلاامىحن غلي زلُكت الغؾُى زم ًإحي  

نىله الهضوة وؤلامام الظي ههخضي به في ؤخاصًث يثحرة، مجها 

 ،
ً
ّلِ َمإُمىم ِبَماما

ُ
 َوِإنَّ ِلٍ

َ
ال
َ
لػامله غلى البطغة غثمان بً خىُل: "ؤ

ِمِه..."
ْ
يُء ِبُىىِع ِغل ْؿَخض ِ ََ ْهَخِضي ِبِه، َو . وبظلَ جطبذ الهضوة (54)ًَ

ت ؤلا  مامت في الػمل ؤخض اإلاػالم الغثِؿُت التي جكغم بها هظٍغ

اث الخؼبُت الخضًثت، غلى ؤهه ًىحض في  الؿُاس ي غً الىظٍغ

م ما ًمًٌ ؤن ًكهم مىه بن بػؼ الىاؽ بؿبب  الهغآن الٌٍغ

جؼيُتهم الىكؿُت ولاحخماغُت ًهػىن جدذ جإزحر الهضوة بشٍل 

 في ؤلاوؿان، ولظا ًدؿً 
ً
ا  قؿٍغ

ً
ؾبُعي بدُث ًمثل طلَ اججاها

في ازخُاع الهضوة ختى ال ًخػغع  ٌؿخسضم غهله باإلوؿان ؤن

و صخُذ للهضاًت والخٍامل ؤلاوؿاوي  دطل غلى ؾٍغ لالهدغاف ٍو

ّلِ َمإُمىم ( ) ولػل الٍلمت اإلاػغوقت لإلمام غلي
ُ
 َوِإنَّ ِلٍ

َ
ال
َ
"ؤ

ْهَخِضي ِبِه..." حشحر بلى هظا لاججاه الكؿغي في ؤلاوؿان مً  ًَ  ،
ً
ِبَماما

 . (55)هاخُت ؤزغي هاخُت وؤهمُت الهضوة وغغوعتها مً 

غلى ( ) مً ؤبىاء ؤمحر اإلاامىحن غلي( )زم ؾاع ألاثمت 

وبِىىا لىا يُكُت الؿحر (، ) الىهج الظي ؤعاصه هللا وعؾىله

 غلى زؿاهم ولانخضاء بهم، ناُ ؤلامام حػكغ بً دمحم الطاصم
() ،

ً
، وال جٍىهىا غلُىا شِىا

ً
ىا : "مػاشغ الشُػت ًىهىا لىا ٍػ

، نىلىا للىاؽ خؿ ، واخكظىا ؤلؿيخٌم، ويكىها غً الكػُى
ً
ىا

"  .(56)ونبذ الهُى
م أو املذسس اللذوة: -3

ّ
 دوس املعل

الهضوة في التربُت هي ؤقػل الىؾاثل وؤنغبها بلى  

الىجاح، مً الؿهل جإلُل يخاب في التربُت! ومً الؿهل جسُل 

.. ولًٌ هظا  ًان في خاحت بلى بخاؾت وبغاغت وشمُى مىهج، وإن 

 في الكػاء.. ما لم ًخدُى 
ً
 غلى وعم.. ًظل مػلها

ً
اإلاىهج ًظل خبرا

ما لم ًخدُى بلى بشغ  بلى خهُهت وانػت جخدغى في وانؼ ألاعع..

ًترحم بؿلىيه وجطغقاجه ومشاغغه وؤقٍاعه مباصت اإلاىهج 
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ومػاهُه. غىضثظ قهـ ًخدُى اإلاىهج بلى خهُهت، ًخدُى بلى 

ش  .(57)خغيت، ًخدُى بلى جإٍع

غىضما هخؿلؼ بلى اإلااض ي الهٍغب ووؿخظيغ الىماطج التي  

شخطُاث  ًان لها صوع في التربُت والخػلُم والخيشئت، جبرػ ؤمامىا

 
ً
ًان لها ألازغ الٌبحر في هكىؽ املجخمؼ ووحضاهه، وجغيذ بطمت

 وحؿخلهم 
ً
 وغبرا

ً
احؿمذ بها غً ؾحرها، جإزظ مجها ألاحُاُ صعوؾا

 مجها الهمم، ومً هظه الشخطُاث الؿُض دمحم بانغ الطضع
( )ػتي  ( ) والضيخىع غلي شَغ

ً
 بالؿا

ً
ًان لهما ؤزغا اللظان 

ضيه   م.في هكىؽ ؾالبهم ومٍغ
ت ؾىاًء غلى ضػُض      ًان ًل مجهما ًمثل شخطُت جغبٍى

لاهخمام بالػلم ؤو الخػلُم ؤو عغاًت الؿالب والخىاضل مػهم ؤو 

 باهخمامه بةلهاء الضعوؽ 
َ
ػتي ُغغف مؼ الجمهىع، قشَغ

ضًً في واملخاظغاث ًان ًخابػه آالف الؿالب واإلاٍغ ، خُث 

ؿه وؤشغؾخه جىػع غلى هؿام  ًاهذ يغاَع اإلاؿاحض والجامػاث، و

ًان له جإزحره البالـ غلى الشباب الجامعي اإلاخدمـ ختى  واؾؼ، و

 ،
ً
ًان غلُه الطضع ؤًػا لهب في بًغان بـ )مػلم الثىعة(، وهظا ما 

ت وا ًان ًخمحز به مً هؼغت جغبٍى هخمام مباشغ بؿالب وطلَ بما 

 غً بلهاثه املخاظغاث الػامت، واهخمامه بالشباب 
ً
الخىػة، قػال

 . (58)الجامعي غلى وحه زاص، ختى انترن اؾمه بـ )الؿُض ألاؾخاط(

ًِ ًلحهما مً الػىاضغ      ًاهذ لضي اإلاكٌَغٍ بطن قالتربُت والخػلُم 

ًان يهخم ب التربُت اإلاهمت في بغهامجهم الخؿُحري مؼ قاعم ؤن الطضع 

و بغضاص الػلماء والىسب،   غً ؾٍغ
ً
غلى ضػُض الخؿاب قػال

ػتي ًماعؾها بىحه غام يسؿاب خغ مىحه لجماهحر  ًان شَغ قُما 

   اإلاخلهحن.

ت،  بن "ؤؾلىب الهضوة مً ألاؾالُب اإلاازغة في الػملُت التربٍى

 ًػػىن مػلمحهم هطب ؤغُجهم ؾىاًء في 
ً
قالؿالب غاصة

م مً ؾلىيُاث، وألازغ التربىي الظي شخطُاتهم ؤو ما ًطضع غجه

ًان طلَ  ، ؾىاًء 
ً
ًتريه اإلاػلمىن والهُاصاث ألازغي ؾٍُىن يبحرا

، ولهض اهخم الطضع باجباع هظا ألاؾلىب 
ً
 ؤو ؾلبُا

ً
ألازغ بًجابُا

ًاهذ  ضًه، ونض   وغلى هدٍى مهطىص وهى ًهىص ؾالبه ومٍغ
ً
جلهاثُا

ىمُاجه مػهم ومؼ الىاؽ جمثل   شخطِخه وخُاجه ٍو
ً
بهضوتها حػلُما

بما جمحزث به مً غىاضغ  –بالـ ألاهمُت والخإزحر، ولػل نضوجه 

نض ججاوػث في جإزحرها هؿام ؾالب الخىػة بلى بىاء  –همىطحُت 

 ًخؿلؼ 
ً
الخغيت ؤلاؾالمُت بن لم ههل غمىم الىاؽ بىضكه ناثضا

بلُه الٌثحرون. لهظا ًمًٌ الهُى بإن الهضوة الهُاصًت في خُاة 

ًاه  .(59)ذ ؤهم الػىاضغ في جغبِخه الؿُاؾُتالطضع 

في الجاهب الىكس ي هالخظ ؤن "الشباب في جؿىعهم الجؿماوي 

ايض غلماء الىكـ ؤن  والىكؿاوي ًمغون بػضة مغاخل، ٍو

اإلاغاههحن ًمُلىن بلى خب الظهىع وقغع الظاث غلى ألاهل 

 ؤو 
ً
وألانغان، بػضها تهضؤ زاثغتهم قُخجهىن بلى الخهلُض ؾلبا

 
ً
، وهظه مغخلت طاث ؤهمُت يبري خُث ًٍىن قُه الشاب ؤو بًجابا

ؿٌب  ٌُ الشابت مثلهم يمثل الىغاء الكاعؽ الظي ًدخىي ؤي ؾاثل 

ًان  ، وإن 
ً
ئا  مٍغ

ً
 هىِئا

ً
 ؾاجؿا

ً
ًان شغابا  

ً
ًان املخخىي ؾُبا قُه، بن 

، ومثلهم يمثل 
ً
 ههُػا

ً
 وؾما

ً
 غلهما

ً
ًان شغابا  

ً
املخخىي زبِثا

ـ الٍاؾِذ الجضًض ب ن شئذ سجلذ غلُه ؤغظب الٌالم الشٍغ

 في 
ً
وؤهكظه بلى الهلىب، ؤو سجلذ غلُه ؤنبذ الهُى وؤيثره ونغا

 . (60)آلاطان"

وفي الجاهب الػلمي، ال ًيخكؼ ؤلاوؿان مً خغوف الٌخاب، بل مً 

ا واخًضا نض  ًُ ا انخضاث
ً
بًداءاث اإلاػلم وؾلىيه وؤؾلىبه، "بن ؾلًى

كُه ألنل مً طلَ ًٌكي يجغغت للمهخضي مضي الخُاة ونض ًٌ

جبًػا لىىع ومؿخىي اإلاهخضي به، واإلاغبي الهضوة هى الظي ٌؿخؿُؼ 

ؤن ًمىذ هظه الجغغت بالٌم والٌُل الظي ًمٌىه مً طلَ، بن 

ا نضوة ًملَ مً الؿاناث وؤلامٍاهاث ما ال حؿخؿُؼ  ًُ مغب

الخجهحزاث والىؾاثل واإلاغاقو ؤن جمازله لخدهُو الخػلم، وفي 

 .(61)ألامثل ًإحي غاصة مً زالُ اإلاػلم ألامثل" الخهُهت ؤن الخػلم

ًيبغي ؤال هيس ى الؿاًاث الؿامُت مً الخػلُم وهيشؿل بالىؾاثل 

التي حػض مً ألامىع الخٌمُلُت، ألن "البىاء الخهُهي ال ًسضمه 

غالم مدؼ مً ؾغاػ ابً ؾِىا بهضع ما ًسضمه صاغُت واع مً 
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ُه غلى الػالم ؾغاػ ؤبي طع، باغخباع ؤن الضاغُت ًخهضم بىغ

ًاصًمي الظي ًمخلَ الىؾاثل وال ًيشؿل بالؿاًاث"  . (62)ألا

ًإؾلىب جغبىي،     َض الػلماء اإلاؿلمىن غلى ؤهمُت الهضوة 
َّ
"ونض ؤي

بل ًغي قُه بػػهم ؤؾلىًبا مً ؤهم ؤؾالُب حػضًل الؿلىى 

وججؿًُضا للهُم في وانؼ ؤلاوؿان وخُاجه اإلاخؿحرة ووانػه 

 . (63)اإلاخجضص"

بّن ناثض البشغ ًجب ؤن ًٍىن مً ضىل البشغ، ًي ٌػغف     

خكاغل مؼ  دـ آالمهم ٍو مشاًل ؤلاوؿان واخخُاحاجه ٍو

ي ٌؿخؿؼ ؤن ًٍىن الهضوة وألاؾىة، لظلَ ًطغح  نػاًاهم، ًو

َ﴿الهغآن بهىله حػالى:  ُۡ ل   ًَََُ ع كُۡلى   كُل ٗمبَج  ًََُم  ع كُۡلى   ُجٗلََلَّج  ل كُل ج ۡضى بَس   ََ

م ٍِ ٕۡ كُل  بَع    . (65) (64)﴾ُضُنَ ٔ كُۡلجََِمَّ
وغلى اإلااؾؿت الخػلُمُت ؤن جغاعي ظغوف الٍاصع الخػلُمي، 

ض  ًاقُت إلغضاص صعوؾه، قال جٍؼ قُيبغي ؤن ًجض اإلاػلم قغضت 

ػػل يكاءتهم، يما ًيبغي جىقحر  ًاهلهم ٍو غلحهم بما ًثهل 

الظغوف اإلااصًت التي حؿاغضهم غلى لالتزام بالضعوؽ، يما ًيبغي 

، لٍُىن جسطُظ وؿبت ؤيبر 
ً
مً اإلاػلمحن لؿالب ؤنل غضصا

الخلهي اإلاباشغ وقغص الؿااُ والخىحُه ؤؾهل وؤقػل، وفي 

قغوع جسطُطُت مدضصة ًيبغي ؤن وؿخهضم مً زاعج اإلاضاعؽ 

 مً وؿخػحن به في الخضَعـ ولى بهضع مدضوص.

لظلَ للمػلم اإلاغبي ؤهمُت نطىي لضي ضاوعي الهغاع      

ػىبهم ومً هىا " قةن صوع اإلاػلم في والغاؾبحن في جهضم ؤممهم وش

بىاء ؤلاوؿان وبىاء الخػاعة ال ٌؿخؿُؼ ؤن ًخجاهله ؤخض، بل بن 

هجاح الىظام الخػلُمي ٌػني هجاح الخػاعة وجمحزها، ناُ ناثل 

ألاإلاان إلاا اهخطغث ؤإلااهُا في الخغب الؿبػُيُت: لهض اهخطغ مػلم 

: الثانية ذ في الخغباإلاضعؾت ألاإلااهُت، وناُ ناثل قغوؿا إلاا انهؼم

ٍان إلاا ؾؼا الغوؽ  بن التربُت الكغوؿُت مخسلكت، وناُ ناثض ألامٍغ

 .(66)الكػاء: ماطا صها هظامىا الخػلُمي؟"

 جػامىُت مً املخلطحن والشغقاء مً    
ً
جدخاج ألامت الُىم ونكت

اث، لخػلُم  ًاقت اإلاؿخٍى ؿُت والخػلُمُت وغلى  الهُئاث الخضَع

جخدلى بها  ا التي ؤعاصها هللا ؾبداهه وحػالى ؤنألاحُاُ اإلاثل الػلُ

ت وزاجمتها عؾالت  ت، والتي ؤيضث غلحها ًل الغؾاثل الؿماٍو البشٍغ

ؤلاؾالم، وهبظ ًل ؤهىاع الخؿغف والؿلى في الكٌغ والػمل، 

  والضغىة بلى الؿلم والػِش اإلاشترى.

 الخـــــــــــــــاجمت

 
 
 هتائج البدث:  -أوال

الخػلُمُت ًهؼ غلحها الضوع ألايبر في بغضاص بنَّ اإلااؾؿت  -1

الٍىاصع الخػلُمُت التي حؿاهم في بىاء البلض، وإغضاص اإلاىاهج التي 

جضغى بلى لاغخضاُ وهبظ الخؿغف والؿلى، وصغم الخغيت الػلمُت 

 والبدث الػلمي.

غلى اإلاػلم ؤو اإلاضعؽ ؤن ٌػمل غلى بث زهاقت الػِش اإلاشترى  -2

ىؾً واإلاؿاهمت في بىاثه مً زالُ ؤلاضالح وهبظ الخظغف وخب ال

والخث غلى البدث الػلمي، بؿؼ الىظغ غً نُام اإلااؾؿت 

 الخػلُمُت بضوعها ؤو غضم نُامها بظلَ.

بن الضًً ؤلاؾالمي هى صًً مدبت وؾالم وعخمت وغضُ، وما  -3

ًيؿب بلى ؤلاؾالم مً جؿغف وإعهاب هى هدُجت لانخضاء بػلماء 

 الؿىء وؤجباغهم.

 جا
 
 التىضياث: -هيا

ججضًض اإلاىاهج الضعاؾُت والخإيُض غلى اإلاىاغُؼ الضًيُت  -1

وألازالنُت بما ًىاؾب ألاهضاف الؿامُت التي حاءث بها عؾاالث 

 الؿماء مً ؤحل ؤلاوؿان ويغامخه.

الضغىة بلى نغاءة الىطىص الضًيُت غلى الىحه الظي ًاصي بلى  -2

التي جضغى بلى الخؿغف زضمت املجخمؼ وهبظ الهغاءاث اإلاخؿغقت 

 وإلؿاء آلازغ.

حػل ماصة ألازالم جضعؽ مً اإلاغاخل لابخضاثُت ختى جسغج  -3

ألاوؾان ال جبنى بال بمٍاعم  الؿالب مً الٍلُت وجثهُكه غلى ؤن

، والضغىة () ألازالم التي حاء بها زاجم ألاهبُاء واإلاغؾلحن دمحم

 ٍسىا وخػاعجىا.بلى لانخضاء بالغمىػ اإلاشغنت الىاضػت في جإع 
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Abstract 

The research aims to clarify the role of the 

role model of the teacher, who is considered 

the second educator after the family in the 

educational hierarchical roles, and he has the 

most luck in building the human personality 

and influencing it negatively or positively. It 

is distinguished by the human being, and it is 

distinguished from others, and it is referred to 

by its nickname. The researcher singled out 

the teachers of Islamic education or ethics if 

they are taught separately, because of the 

close relationship of these two disciplines to 

education and behavior, especially in this time 

when deviant intellectual currents appeared 

through the divine religion with its various 

laws, and deviated through humanity, which 

all sane people call for. Justify their minds, 

regardless of religion and the multiplicity of 

divine messages. 

The research was divided into an introduction, 

two chapters and a conclusion, the first topic 

was about role models in the Holy Qur’an, 

and the second was about role models in the 

Sunnah and among the Ahl al-Bayt, peace be 

upon them. They adopt the ideas that they 

invoke, and they invoke in their actions, and 

that the heavenly books, the last of which is 

the Holy Qur’an, all call for mercy, justice, 

righteousness, charity and non-aggression 

against others. requester. 

The researcher recommended that today a 

great responsibility falls on the educational 

institution to develop curricula that call for 

humanity and moderation, reject extremism 

and extremism, and assign teachers to educate 

generations to move forward towards the 

salvation of humanity from destructive ideas, 

                                                                                                  

which are now threatening human existence in 

all its locations, sects and sects, and standing 

in the way of science. Technology and the 

service of humanity, by referring to the 

religious texts in the Qur’an, the Sunnah of 

the Prophet, and the hadiths of the Ahl al-

Bayt, peace be upon them, which carry with 

them noble morals and a good example to 

follow. 
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