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العلماء أصدق

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد
 

 ما هي مواصفاُت الُعلماِء الصَّادقنَي الذين ينبغي اتِّباُعهم؟
 

ٍ  ن  صفةِ ا اللِلامأ أن ينوَن َاِلاا ِ اِن و وإ س ِللاَب    الصَِّدقأ  االِاِه بدليلأ قولأ اإلنِمأإنَّ أوََّل صفة

َْ َنوااَهِتِه ا  الِنةومأ كاِ َياِل اِل ِر ا  الصففففََّةِ   طَاالينِ لفففف ِنه:  إنَّ اللَِذ إَا َلم َيْلَاْل بلاِلااها تاَل

ِاَةضَّلأ ب أ ِلاؤن أ  حيِث ِروأَي ا  ليددنِ ِاوجيِب أن يقرتأَن هذا الللِم بِلصفددقأ ننَّ الصفددَق نا  صةِ ا الِ  

َِن فالُلِه ِاسَتوَدعأ فقِل الينِ ل ِنه:  َن  كِاسَتقارد واِلِاَار  ع  أنَِّه لأَل اإلنَِم الصَِّدَق الينِ ل ِنه ا  اِل

  وهذا الصففددِق  َْ َلِه الشففَّدَِدَ،  وَنْ  ذ َيُنْ  فالُلِه لاَقولاها ِنَوافاقوِ فَّنَّاِ َلم ِنسففَتوَدٌعفففففالاَقولاها ِنَوافاقوِ َفَأْثب

ٍا والثَّبِِ  يلناي ا لتااَم بِلنَّصد اِل ٍا ِاحَنمأ بليد ا ا  قيِمأ الِسنَّ  نتشِبها ايآيِ ا  حيِث يفواجتدِدا الشديل

ِم بر ِأ الم  ى النََّاقِييسأ فقد َهَلَم وَأْهَلَم  وَن  أفَتَوَرَد ا  رلففففولأ اصا  ن  أنَِّه قَِل:  َن  َاااَل بِِل

 ِاَتشِباها فقد َهَلَم وَأْهَلَم .ِاحَنَم نا  اِلَانسوخأ واِلوهو   َيلَلِم النَِّلَخ نا  اِل

كاِ ورَد ا  رلفففولأ اصا النَّحمد داَّد  ن  أنَِّه قَِل:  الةقدِِأ ُأَنَنِِأ الِرلففِفلأ نِ ذ َيدِ ُلوا يف 

ِ ِدِ وُلدم يف الِدنيِ؟ فقِل  ن :  اتدَبِِع السففِفلطِنأ  فََّا َفَلُلوا َلَم الِدنيِ . قيَل: يِ رلفففوَل اصا  ون

ٍا ن    فِحَذِروا نندم الى دايناُنم   فدؤ أا َيايلوَن يف َفَتِويدم وَدَاواتادم حسفففَب الل قِ ا السفففديِلفففيَّ

ٍا  لذلَم جيِب احَلباِحِنمأ السد ،اَراقصدالبلدانأ  َكَا  نراِه اليوَم َيَتالسِف وَينَبطاِح لل َذِر نندم لقولأ اإلنِمأ يَِل

وُط الصَِّدقأ الينِ ل ِنه:  إَا َرأْيِتِم اللِلاَم ِنحابًِّ لاِدنيِِه فِتَّدأِاوِه الى دايناُنم  فَّنَّ ُكلَّ ِنحابٍّ لاَشيأ  َيِح

َلْل َبيين وَد الينِ ل ِنِه:   َتجَنِ َأَحبَّ  وقد قَِل رلوِل اصا صلسى اُص اليها وآلاها: أوَحى اُص إىل َدا

َأ ااَبِداي اِل َأ َنحبَّتاي  فَّنَّ أولقَم ُقطسِِع ِري ريديَ   إنَّ ِاوبينَم َاِلاا ِ َنةتون ِ بِلِدنيِ َفَيصفففِفدََّن ا  ِري

سففيِح  ع  َاِلا أْدَنى نِ أنِ صفَفِناٌ  بدم أْن َأْنَاَع ح وَ، ِنَنَِجِتاي ا  قلوبادم   وقد صفَفَدَق لففيدِدنِ النَّحِم

 م:  يِ أو َد انفِاي  كيف تقدروَن أن تتنلساوا بِلصَِّحلِ ا وأنتم أررار؟ .هلحنَي قِل 

 

 ننتةي للدم اإلِِلٍ واص أالم
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