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٢ للشيخ عبد السالم الربجس

ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا ومــن  ونتــوب إليــه، إن احلمــد هلل حنمــده ونســتعينه ونســتغفره، 
 سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه إال

  حممدا عبده ورسوله. نّ أهللا وحد ال شريك له، وأشهد 
ــُتْم ُمْســِلُمونَ ﴿  ]١٠٢[آل عمــران:﴾يَاأَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا اتـَُّقــوا اهللََّ َحــقَّ تـَُقاتِــِه َوَال َمتُــوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ
َهــا َزْوَجَهــا َوبَــثَّ يَاأَيـَُّهــا النَّــاُس اتـَُّقــوا رَبَُّكــْم الَّــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــٍس َواِحــدَ ﴿ ــَق ِمنـْ ٍة َوَخَل

ــريًا َوِنَســا ــاًال َكِث ــا رَِج ُهَم ــوا اهللََّ الَّــِذي ِمنـْ ــْيُكْم ًء َواتـَُّق ــاَن َعَل ــاَم ِإنَّ اهللََّ َك ــِه َواْألَْرَح َتَســاَءُلوَن ِب
ــا ــْوًال َســ﴿، ]١[النســاء:﴾رَِقيًب )ُيْصــِلْح َلُكــْم ٧٠ِديًدا(يَاأَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا اتـَُّقــوا اهللََّ َوُقولُــوا قـَ

ـْوزًا َعِظيًمـا َقـْد فَـاَز فـَ -٧٠[األحـزاب:﴾َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اهللََّ َوَرُسـوَلُه فـَ
٧١.[  

اهلــــدي هــــدي حممــــد، وشــــر األمــــور  خــــريفــــإن أصــــدق احلــــديث كتــــاب هللا، و  :بعــــدأمــــا  
ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ض   ضاللة يف النار. اللة، وكلحمدثا

الحتيــاج كــل فــرد مــن أفــراد  ؛موضــوع يف غايــة األمهيــة ،هــذه الليلــةمث إن موضــوع كلمتنــا 
اء عف إال مــن جــرّ ومــا طــرأ علــى هــذه األمــة مــن الــنقص والضَّــ ،األمــة إىل معرفتــه واإلملــام بــه

 ومعرفـةُ  ،لمـاءالع احـرتام :ومـن هـذه املعـامل ،التفريط يف معامل من معامل الدين اإلسالمي
أن يكــون هــذا املوضــوع مــن معــامل الــدين الــيت إذا ُضــيِّعت  وَ رْ وال َغــمكــانتهم يف الشــرع، 

ط منه بناء فإن العلماء هم السلسـلة املوصـلة إىل صـاحب الشـريعة قَ ، وسَ صدعدع بالدين صُ 
، ـــم وصـــل شـــرع هللا ســـبحانه وتعـــاىل إلينـــا ،م محلـــة الـــدينوُهـــ ومل فـــإذا مل ُحيـــرتم هـــؤالء  ،و

فــال تســأل عــن الفوضــى يف النــاس فيمــا  ،فــال تســأل عــن الفوضــى يف النــاس ،تُعــرف حقــوقهم
نـا سـنتكلم عـن موضـوعنا هـذا يف ضـوء هم، ومـن هنـا فإنّ يتعلق بأعظم شيء عندهم وهو دينُ 

  قاط التالية:النُّ 
  .الشرعفضل العلماء وبيان مكانتهم يف  :األوىل لنقطةا 
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  ؟اءالعلمهم  من :ةالثاني نقطةالو 
  علينا.حقوق العلماء  :ةالثالث نقطةالو 
  العلماء.مشكلة القدح يف  :ةالرابع نقطةالو 

  واجلماعة.ضرورة االرتباط بعلماء أهل السنة  :واليت بعدها
  .ى البالد والعبادعلآثار العلماء  :اليت تليها نقطةال
  وهي:  ا النقطة األوىلأمّ 

  شرعالمكانتهم يف فضل العلماء و  
 لــوِّ وأمجعــت األمــة علــى عُ  ،ص مــن الكتــاب والســنة تتابعــت علــى بيــان فضــلهمالنصــو  فــإنّ  

  .منزلتهم وشرف عملهم
ُ أَنَّـــُه َال ِإلَـــَه ِإالَّ ُهـــَو َواْلَمَالِئَكـــُة َوُأْولُـــوا اْلِعْلـــِم قَاِئًمـــا قـــال هللا ســـبحانه وتعـــاىل َشـــِهَد اهللَّ

بحانه وتعــاىل بــأويل العلــم مــن ففــي هــذه اآليــة استشــهد هللا ســ ]،١٨[آل عمــران:بِاْلِقْســطِ 
يـدل علـى ، وهـذا وإفـراده بالعبـادة مشهود عليه وهو توحيده سبحانه وتعاىل خلقه على أجلِّ 

  فضل العلماء من وجوه كثرية:
م •   ومل يستشهد بغريهم من البشر. ،منها أنه تعاىل استشهد 
م بشهادته سبحانه وتعاىل.تعاىل ومنها أنه  •   قرن شهاد
فــــإن هللا ســــبحانه  ،هم وتعــــديلهممضــــمون هــــذه الشــــهادة تــــزكيتُ أّن يضــــا ومنهــــا أ •

  وتعاىل ال ُيشهد من خلقه إال العدول.
ـــم علـــى أجـــلِّ  • مشـــهود بـــه وأعظمـــه وأكـــربه وهـــو  ومنهـــا أنـــه ســـبحانه استشـــهد 

ا يستشـــهد علـــى األمـــر ر إّمنـــالعظـــيم القـــدْ  ومـــن العلـــوم أنّ  ،شـــهادة أن ال إلـــه إال هللا
م.العظيم أكابر ا   خللق وسادا
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رهم عنـــد هللا ســـبحانه هـــا دالـــة علـــى مكانـــة العلمـــاء العليـــة وعظـــم قـــدْ فهـــذه األوجـــه وغريُ 
  .وتعاىل

وممـا يـدل علــى فضـلهم يف كتــاب هللا عـز وجــل أنـه سـبحانه نفــى التسـوية بــني أهـل العلــم  
ِوي قُــْل َهــْل َيْســتَ  فقــال هللا عــز وجــل  ،ممــا يــدل علــى غايــة فضــلهم وشــرفهم، وبــني غــريهم

َـا يـَتَـذَكَُّر ُأْولُـوا اْألَْلبَـابِ  واملعـىن هـل يسـتوي  ]،٩[الزمـر:الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُمـوَن ِإمنَّ
، هـل يسـتوي هـذا ومـن ال ام الشـرع عامـا جبـزاء هللا عـز وجـلا بأحكـملـمن كان عاملـا بربـه، عا
والضـــياء  ،يســـتوي الليـــل والنهـــاركمـــا ال   ،يســـتوون ال ،: كـــال؟ اجلـــوابيعلـــم شـــيئا مـــن ذلـــك
  .والظالم، واملاء والنار

ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم ومما يدل على فضلهم يف كتاب هللا عز وجل قوله سـبحانه يـَْرَفْع اهللَّ
ــــريٌ  ــــوَن َخِب َــــا تـَْعَمُل ُ ِمب ــــاٍت َواهللَّ ــــَم َدرََج ُــــوا اْلِعْل وقولــــه ســــبحانه ]، ١١[اجملادلــــة:َوالَّــــِذيَن ُأوت

ـًرا َكثِـريًاىلوتعا َقـْد ُأوِيتَ َخيـْ  ]،٢٦٩[البقـرة:يـُْؤِيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يـُـْؤَت احلِْْكَمـَة فـَ
واحلكمــة هنــا هــي العلــم  ،فهــذه شــهادة مــن هللا تعــاىل ملــن آتــاه العلــم بأنــه قــد آتــاه خــريا كثــريا

وبيـــان  ،ضـــل العلمـــاءفهـــذا طـــرف ممـــا جـــاء يف كتـــاب هللا تعـــاىل يف ف ،النـــافع والعمـــل الصـــاحل
  منزلتهم يف الشرع.

م ظَـلعِ  ؛علـى تـوقريهم واحـرتامهم واحلـثِّ  ،فهي مليئـة بالثنـاء علـيهم أما سنة رسول هللا  
م م ،العلم الذي قام    .ولشرف العلم الذي َوقـََر يف أفئد

اهلّلُ َمـْن يُـِرِد «يقـول   رسول هللامسَِْعُت قال:  فمن ذلك ما رواه الشيخان عن معاوية 
مـن  احلـديث علـى أنّ  ، فـدلّ فقه هنا هو العلم املستلزم للعمـلالو  ،»به َخريًا يـَُفّقْهُه يف الّدين

مفهـوم و ، وهـذا هـو مقـام العلمـاء ،ره لـهأراد هللا سبحانه وتعاىل به خـريا وفقـه هلـذا الفقـه ويّسـ
مل  نْ فـإن َمـ ؛ملمـوسد وهذا مشاهَ رد هللا تعاىل به خريا ال يفقه يف دينه، احلديث أن من مل يُ 

يكن فقيها يف شرع هللا سـبحانه وتعـاىل عاملـا بأحكـام دينـه وقـع يف اخلطـأ والزلـل يف كثـري مـن 
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عباداتـــــه ومعامالتـــــه مبنيـــــة علـــــى احلجـــــج الشـــــرعية   فـــــإنّ عباداتـــــه ومعامالتـــــه، خبـــــالف العـــــاملِ 
  .لماء وغريهمعصم منه أحد من العمما ال يُ  رَ دُ فال يقع يف آدائها خلل إال ما نَ  ،والنصوص

موممــا ورد يف الســنّ  مــا رواه الشــيخان أيضــا عــن أيب  ؛ة يف بيــان فضــل العلمــاء وعلــّو شــأ
ــِل  َمَثــلُ  « : قــال النــيب قــال موســى األشــعري  ــِم َكَمَث ــِه ِمــَن اْهلـُـَدَى َواْلِعْل ــِين اهلّلُ ِب ــا بـََعَث َم

ــٌة  ،َغْيــٍث َأَصــاَب َأْرضــاً  ــا طَائَِف َه ــْت ِمنـْ ــَفَكاَن َبَتــِت اْلَكــَأل َواْلُعْشــَب  ،ةٌ طَيَِّب ــاَء فَأَنـْ ــِت اْلَم قَِبَل
َهــا َأَجــاِدُب َأْمَســَكِت اْلَمــاءَ  َهــا َوَســَقْوا  ،اْلَكثِــَري. وََكــاَن ِمنـْ َــا النّــاَس. َفَشــرِبُوا ِمنـْ نَـَفــَع اهلّلُ ِ فـَ

َها ُأْخَرىَ زَ وَ  فَـَذِلَك  ،ُك َماًء َوَال تـُْنبِـُت َكـألً ِإّمنَا ِهَي ِقيَعاٌن َال متُْسِ  ،َرَعْوا. َوَأَصاَب طَائَِفًة ِمنـْ
َعِلـَم َوَعلّـَم. َوَمثَـُل َمـْن َملْ يـَْرفَـْع بِـ ُقَه ِيف ِديِن اهللِّ، َونـََفَعُه َما بـََعَثِينَ اهلّلُ بِـِه، فـَ َذِلَك َمَثُل َمْن فـَ

  تشبيهان بليغان: العظيمففي هذا احلديث  »رَْأساً. َوَملْ يـَْقَبْل ُهَدى اهللِّ اّلِذي ُأْرِسْلُت ِبهِ 
جبامع أن   ،املطربأي  ؛بالغيث : تشبيه العلم واهلدى الذي جاء به الرسول التشبيه األول

  :وتنشأ عنه املنافع منهما حتصل به احلياة الًّ كُ 
 فاملــاء حتصــل بــه حيــاة األرض كمــا قــال جــل وعــال عــن الغيــث َفُســْقَناُه ِإَىل بـَلَــٍد َميِّــٍت

َنا ِبِه اْألَ  َافََأْحيَـيـْ ُ ِمـْن السَّـَماِء ِمـْن َمـاٍء وقال تعـاىل ]،٩[فاطر:ْرَض بـَْعَد َمْوِ َوَما أَنـَزَل اهللَّ
َا   .]١٦٤[البقرة:فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ

  كمـــا أن العلـــم واهلـــدى حتصـــل بـــه حيـــاة الـــروح كمـــا قـــال هللا عـــز وجـــل َأَوَمـــْن َكـــاَن َمْيًتـــا
َنــــاُه َوَجَعلْ  َنــــا لَــــُه نُــــورًا َميِْشــــي بِــــِه ِيف النَّــــاِس َكَمــــْن َمثـَلُــــُه ِيف الظُُّلَمــــاِت لَــــْيَس ِخبَــــارٍِج فََأْحيَـيـْ

ــــــــا َه ــــــــال تعــــــــاىل ]،١٢٢[األنعــــــــام:ِمنـْ ــــــــا وق ــــــــاُكْم ِلَم ــــــــوِل ِإَذا َدَع ــــــــَتِجيُبوا هلِلَِّ َوِللرَُّس اْس
  فهذا هو التشبيه األول. .]٢٤[األنفال:ُحيِْييُكمْ 
فـاألرض ينـزل  :لبُّـقَ منهمـا حمـل للتـَّ  الًّ جبـامع أن ُكـ ؛لقلـوب باألراضـي: تشـبيه االثـاين التشـبيه

  وهذا حمل للماء. ،فهذا حمل للعلم ،ا العلمهكما أن القلوب يقع علي  ،عليها املطر
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حلفظ وفهم العلم الـذي  ماستعدادهالناس إىل ثالثة أقسام حبسب قبوهلم و  م النيب مث قسَّ 
  :ه النيب بأرسل 
فهـو  ،بـني احلفـظ للشـريعة اإلسـالمية والفهـم فيهـا ؛يلتنيضمن مجع بني الف:القسم األولف

وهــو يف الوقــت نفســه يفهــم مــراد الشــارع مــن هــذه  ،والســنة قــرآنفــظ الحي ؛نصوصــهاحيفــظ 
َفَكانَـْت (قولـهبإليـه احلـديث  أشـار وهـذا القسـم هـو الـذي ،وافقة الصوابق ملوفَّ فيُ  ،النصوص

ــٌة  َهــا طَائَِف ــِمنـْ َبَتــِت ( ،هــذا كنايــة عــن احلفــظ )قَِبَلــِت اْلَمــاءَ (وقولــه  ،)قَِبَلــِت اْلَمــاءَ ٌة، طَيَِّب فَأَنـْ
  فع يف نفسه نافع غريه.نتالنفع فهو م وعن ،الفهمهذا كناية عن و  )اْلَكَأل َواْلُعْشَب اْلَكِثريَ 

رزقـه  ،احلفـظ فقـط يوهـ ،من حصـل علـى فضـيلة مـن الفضـيلتني :من الناس القسم الثاين
 الســــتنباطو  ،فهمــــا ملعانيهــــا تَ لكــــن مل يــــؤ  ،فحفــــظ القــــرآن والســــنة  حافظــــة قويــــة،هللا تعــــاىل

َهــا َأَجـــاِدُب ( وهــذا القســـم هــو الــذي أشــار إليـــه احلــديث يف قولــه ،األحكــام منهــا وََكـــاَن ِمنـْ
َا الّناسَ  ،َأْمَسَكِت اْلَماءَ  نَـَفَع اهلّلُ ِ   .)فـَ

َذلِــَك َفْضــُل اهللَِّ يـُْؤتِيــِه و را،قــدْ  وهــم أرفــع درجــة وأعلــى ،الســعداء مُ فهــذان القســمان ُهــ
ُ ُذو اْلَفْضــِل اْلَعِظــيمِ  فلهــم الفضــل الكبــري علــى النــاس مبــا حفظــوا علــيهم  )١(َمــْن َيَشــاُء َواهللَّ

 ،مـــن األحكـــام الشـــرعية مـــا حيتـــاج إليـــه النـــاس يف ديـــنهم ودنيـــاهم ااســـتنبطو ومبـــا  ،مـــن ديـــنهم
  كما قال الشاعر:   وافكان

 منهـــــا ميـــــت طـــــرفمـــــىت ميـــــت عـــــامل 
ـــــــــــــــــففهـــــــــــــــــا التَّ ناأىب عـــــــــــــــــاد يف أك نْ وإ  ل
  

ــــــــــــا إذا مــــــــــــا عــــــــــــاش عاملهــــــــــــا   األرض حتي
ـــــا  كـــــاألرض حتيـــــا إذا مـــــا الغيـــــث حـــــّل 

  

                                                 
  .٤، اجلمعة:٢١احلديد:) ١(
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ىل الطعــام إ إىل العلــم أكثــر مــن حــاجتهم نحمتــاجو النــاس  يقــول اإلمــام أمحــد رمحــه هللا تعــاىل:
تــاج إليــه بعــدد والعلــم حيُ  ،تــاج إليــه يف اليــوم مــرة أو مــرتنيألن الطعــام والشــراب حيُ  ؛والشــراب
  األنفاس.

مبنزلــة  م، فُهــأيضــا فهمــا عــطعــط حفظــا ومل يُ لــم يُ ف ؛رم الفضــيلتنيمــن ُحــ القســم الثالــث:
ُــ ،األرض الــيت هــي قيعــان ال تنبــت وال متســك املــاء  يَّ دِ وهــؤالء هــم األشــقياء الــذين رضــعوا ث

 واولبســجـوا بالزَّبـَْرَجـِد ولـو تتو حـىت  ،بسـواه نال يوصــفو فهـو وصـف الـذين  ،ورضـوا بـه ،اجلهـل
  كب.ا املر  وركبوا أهىن ،أنعم اللباس

  أحكامها. مث بعد ذلك بنيَّ  ،هذه هي األقسام اليت ذكرها احلديث
ُقــَه ِيف (كمهمــا يف قولــه فأمــا القســمان األول والثــاين فاإلشــارة إىل حُ  فَــَذِلَك َمثَــُل َمــْن فـَ

َعِلـَم َوَعلّـمَ ِديِن اهللِّ، َونـََفَعُه َما بـََعَثِينَ اهلّلُ  علمـه إىل  بـدىمث أ ،أي علـم يف نفسـه أوال )بِـِه، فـَ
  .احلرامالناس فانتفعوا به يف تبيني احلالل من 

َوَملْ  َملْ يـَْرفَــْع بِــَذِلَك رَْأســاً  َوَمثَــُل َمــنْ (القســم الثالــث فاإلشــارة إىل حكمــة يف قولــه  اأمــ
بيه يف هـــذا احلـــديث فضـــل العلمـــاء ـــذا التشـــفظهـــر  ،)يـَْقَبـــْل ُهـــَدى اهللِّ الّـــِذي ُأْرِســـْلُت بِـــهِ 

  .نفعهممكانتهم وعموم و 
عــن أيب  ،وهــو حــديث صــحيح ،د والرتمــذيو مــا رواه أبــو داو  :ذلــك أيضــاورد يف  وممــا
ه ِعْلمـاً َسـَلَك هللا لـه بِـَمْن َسَلَك َطرِيقـاً يـَْبَتِغـي «يقول  مسعت رسول هللا  قال:  ءالدردا

، َوِإّن الَعـاِمل ِمبَـا َيْصـَنعُ  ِإّن املَالَِئَكَة لَتَضُع َأْجَنِحتَـَهـا ِرًضـى ِلطَالِـِب الِعْلـمِ َطرِيقاً ِإَىل اْجلَّنِة، وَ 
لََيْســتَـْغِفُر لَــُه َمــْن يف الّســَمواِت َوَمــْن يف ْاَألْرِض َحــّىت اْحلِيتَــاُن يف املـَـاِء، َوَفْضــُل الَعــاملِِ َعَلــى 

إّن اْالْنِبَيــاَء َملْ و ِإّن الُعَلَمــاَء َورَثَــُة األَْنِبَيــاِء، و اْلَكَواِكــِب،  اْلَعابِــِد، َكَفْضــِل اْلَقَمــِر َعَلــى َســاِئرِ 
ــاراً َوَال ِدْرَمهــاً،  ُــوا ِديَن ــرٍ و يـَُورّث ــَذ ِحبَــٍظ َواِف ــْد َأَخ َق ــِه فـَ ــَذ ِب ــْن َأَخ ــَم، َفَم ُــوا اْلِعْل َــا َورّث فهــذا  »ِإّمن

  يدة منها:يانا كافيا من وجوه عدب احلديث العظيم يبني فضل العلماء
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ـــا تضـــع أجنحتهـــا هلـــم رضـــى عـــنهم  ،تعظـــيم املالئكـــة ألهـــل العلـــم وحبهـــا هلـــم • ولـــذا فإ
ببسـطها بالـدعاء لطالـب  )َتَضُع َأْجَنِحتَـَهـا(ر قوله سِّ وقد فُ  ،وتوقريا لعملهم هذا وتعظيما هلم
 ؛الوضـع حقيقـي أن هـذاوذهـب آخـرون إىل  ،مالـكه اإلمـام العلم بدال مـن األيـدي كمـا قالـ

    .هو تواضع وتوقري وتبجيلو 
كـل خملـوق يف السمــاوات   أنـه أخـرب أنّ  :ومن أوجه بيان فضل العلماء من هذا احلديث •

فيطلـب  ؛باالسـتغفارينطـق لحـىت أن احلـوت الـذي يف املـاء  ،هلذا العـاملِ  األرض يستغفرو يف 
 امبـالعبـاد سـبب جنـاة العـامل هـو  أنّ  -أعلـم وهللا تعـاىل-واحلكمة يف ذلك ، املِ العاملغفرة هلذا 

 ؛كـل خملـوق بـالنفع والربكـة  ىوفعله هذا يعـود علـ ،منكروينهاهم عن يأمرهم به من معـــروف 
ــــوانات تُ  ـــادبَّـــلعُ ا ةبها بركـــة طاعـــيصـــفاحليـ ـــ  ،اد والعب ـــادمعاصـــي ر عليهـــا ثِّ ؤَ كمـــا تـُ وكـــذلك  ،العب

 مُّ ُعــيَـ  ،ىاهلــد الــدعوة إىلل العــامل بتعلــيم العلــم و ْعــا كــان فِ فلّمــ ،وحنــو ذلــك ،األرض والشجـــــر
يف األرض ســاعيا  الســماوات ومــنن يف َمــ ؛ فُجعِــلهلــمــن جــنس عم يَ وزِ نفعــه كــل موجــود ُجــ

  .له استغفارهمبيف جناته من أسباب اهللكات 
ه قــارن بــني أنّــ :أوجــه بيــان فضــل هــذا احلــديث بيــان هــذا احلــديث لفضــل العلمــاءومــن  •

ه بَّ َشـــفالعـــامل بالنســـبة للعابـــد يُ  ؛منزلـــة كـــل واحـــد منهمـــا نـــة تبــــنياملقارَ  هالعابـــد، وهـــذ العـــامل و
ذه املقارنة يتميز ،لقمر بالنسبة إىل الكواكببا فكيـف  ،ويتجلـى فضـل العـامل علـى العابـد و

العـامل، وميتـد نـوره يف أقطـار  ،هاكلَّ   اآلفاق يضيءمبن سوى العابد؟ فالعامل مبنزلة القمر الذي 
وتعرفون أن الكوكـب ال يتجـاوز نـوره نفسـه أو مـا يقـرب مـن - العابد فهو مبنزلة الكوكب اأم

علـــى  دُّ فقيـــه واحــد أَشـــ”مرفوعــاولـــذا قــال ابـــن عبــاس وغـــريه مـــن الســلف وال يصـــح  -حميطــه
جـامع ”ويبـني هـذه احلقيقـة مـا ذكـره ابـن عبـد الـرب رمحـه هللا تعـاىل يف “إبليس من ألـف عابـد
 نــراك تفــرحمالنــا  :ياطني قــالوا إلبلــيسإن الشــ”قــالعــن ابــن عبــاس أنــه  “بيــان العلــم وفضــله

 :فقـالوا ،فانطلقوا إىل عابد قائم يصـلي ،انطلقوا مبوت العامل ما ال تفرح مبوت العابد؟ فقال:
هـل يقـدر ربـك أن جيعـل الـدنيا يف جـوف س: إبلـيلـه فانصرف فقال  ،د أن نسألكينر  ناإله 
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عامل يف حلقـة يضـاحك أصـحابه مث جاء إىل  أترونه كفر يف ساعته. فقال:. فقال: ال بيضة؟
هـل يقـدر ربـك أن جيعــل الـدنيا يف  :لفقا .سلفقال:  .إنا نريد أن نسألك فقال: ،وحيدثهم

أتـرون  :قال إبليس .)فيكونكن (يقول لذلك قال:  فقال: وكيف؟ .نعــمقال: .جوف بيضـة
 نُ وْ ظهر لنـا البَــفمن هذا األثر ي انتهى.“ .ما كثريالَ اع وهذا يفسد عليَّ  ،ذلك ال يعدو نفسه

ه وتعــاىل علــى نـــويظهــر لنــا مــا للعــامل مــن فضــل بعــد هللا سبحا ،الشاســع بــني العــامل والعابــد
  الناس.

مـن أعظـم  وهـذا ،ومن أوجه فضل العلماء يف هذا احلديث أن جعل العلمـاء ورثـة األنبيـاء
 وقـد دلّ  ،بعـدهمهم خـري اخللـق تفـورث ،األنبياء خـري خلـق هللا تعـاىل فإنّ ؛ العلماملناقب ألهل 
ا يكـون ألقـرب النـاس املرياث إّمنـ ألنّ  ؛لى أن العلماء أقرب الناس إىل األنبياءعذلك مبفهومه 

  .إىل املورث
م ورثــة  ،وإجالهلــم ،وتــوقريهم ،واحــرتامهم ،األمــة علــى طــاعتهم كمــا أفــاد أيضــا حــثَّ  فــإ
  .لى األمةع من هذه بعض حقوقهم

 ثهم.ملــورِّ كمــا هــو ثابــت   ،غضــهم منــاف للــدينبُ و ، كمــا أفــادت أيضــا حمبــتهم مــن الــدين
  .“دان بهيُ  ينٌ بة العلماء دِ ـحم” يقول علي ابن أيب طالب 

وبيــان  ،وعلــو منــازهلم ،يســري مــن النصــوص الشــرعية الــواردة يف شــرف العلمــاء جــزءفهــذا 
  كما قال الشاعر: وإال فهي ،عليها مراعاة لالختصار االدين، اقتصرنمكانتهم يف 

ا  السـهى يسـمو فـوقالعلم  وذ يكاد 
 ه علــمـعــن املصــطفى فاســأل بــه مــن لــ

فقــــد كــــّل عــــن إحصــــائه النثــــر والــــنظم  
  

ـــــــــــــــاب هللا مـــــــــــــــن مِ   ــــــــــــــــهة َحـــــــــــــــدْ وكـــــــــــــــم يف كت  ل
 وكــــــــــــــــم خــــــــــــــــرب يف فضــــــــــــــــله صــــــــــــــــح مســــــــــــــــنداً 
 فلســـــــــــــــــــت مبحـــــــــــــــــــص فضـــــــــــــــــــله إن ذكرتـــــــــــــــــــه

  
  و إذ قد بيناّ بعض فضائلهم فإننا ننتقل إىل النقطة التالية وهي:
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  يح ملن يُطلق عليه لفظ العلماءحتديد املفهوم الصح
ســـبب عـــدم إدراكهـــا مـــن الكثـــريين ختلـــل صـــفوف بإذ  ،كـــانوهـــذه النقطـــة مـــن األمهيـــة مب 

د ونشــــاهِ  ،هاَصــــصَ فوقعــــت الفوضــــى العلميــــة الــــيت نتجــــرع اآلن غُ  ،العلمــــاء مــــن لــــيس مــــنهم
  مآسيها بني آونة و أخرى. 

قليــل  -أقوهلــا بكــل صــراحةو -هــذا الــزمن  يفمــن يســتحق أن يطلــق عليــه لفــظ العــامل  إنّ 
منهــا  نطبــق كثــريٌ للعــامل صــفات قــد ال ي وذلــك أنّ  ،وال نبــالغ إن قلنــا نــادر ،جــدَاَ◌َ◌ً◌َ◌ً◌◌ّ 

  ينتسب إىل العلم اليوم.   نعلى أكثر م
 ،وحنـــو ذلـــك ،بليغـــا يف حماضـــراته ،بليغـــا يف خطبـــه ،فلـــيس العـــامل مـــن كـــان فصـــيحا بليغـــا 

 ن العــاملألن وزْ  ؛أو حقــق خمطوطــة أو أخرجهــا ،أو نشــر مؤلفــا ،ولــيس العــامل مــن ألــف كتابــا
دع العامـة وبـذلك اخنـ ،لألسف يف كثري من أذهـان العامـةذه األمور فحسب هو املرتسب و 

م ،الكتاب غري العلماءبالكثري من الفصحاء و  ي إذا أمسـع مّ فـرتي العـا ،فأصبحوا حمـل إعجـا
 ،هبَــرَ علـى مشالــه تعجبــا مـن علمــه وطَ اب يضــرب بيمينــه يش بتعاملــه الكـذّ املتعـامل مــن هـؤالء ُجيــ

م على مشائلهم حُ  زنا وأسفا النفتاح قبح الفتنة. فالعامل حقا مـن بينما العاملون يضربون بأميا
بـاملطلق  ،عارفا بالناسـخ واملنسـوخ ،مبجمل أحكام الكتاب والسنة ملََّ وأ ،بالعلم الشرعي عَ لَّ وَ تَـ 

 ،أقاويــل الســلف فيمــا أمجعــوا عليــه واختلفــوا فيــه واطلــع أيضــا علــى ،اجملمــل واملفســرب ،واملقيــد
بابـا فـيمن يسـتحق أن  “جامع بيان العلـم وفضـله”قد عقد ابن عبد الرب رمحه هللا تعاىل يف ف

  ).٤٣(ص  )٢(جع إليه يف اجلزء لري ف ،يسمى فقيها أو عاملا
  واســتفرغ جهـــدا ،وقتـــا طــويال هلــذه األحكـــام الشــرعية قــد اســتغرق وال ريــب أن حتصــيلهم

وقد ورد يف بعض اآلثار أن موسـى  ،وأضافوا إىل ذلك أيضا عدم االنقطاع عن التعلم ،كبريا
فمـن كـان هـذا حالـه فهـو العـامل  مـن العلـم. عسأل ربه أي عبادك أعلم؟ قـال: الـذي ال يشـب
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  ، إذْ الذي يستحق هذا اللفظ اجلليـل
ُ
عنـه سـبحانه وتعـاىل،  عقِّـوَ هـو املبلـغ لشـرع هللا تعـاىل، امل

  .م تأليفهدِ أو عُ  ،ردُ كالمه ونَ   لَّ قَ لو باحلجة على خلقه و  لئم هلل عز وجالقا
ولـــيس حادثـــة  ،تبـــني أن جـــذور االغـــرتار مبـــن كثـــر كالمـــه قدميـــة جـــدا ،فهنـــا فائـــدة مهمـــة

احلـافظ ابـن رجـب احلنبلـي رمحـه  هر هذه الفائـدة هـي مـا سـطّ  ،وليست وليدة الساعة ،جديدة
راداً بــه علــى مــن اغــرت  ف،ع فضــل علــم الســلف علــى علــم اخللــم النــافيهللا تعــاىل يف كتابــه القــ

يقــول رمحــه هللا تعــاىل كمــا يف كتابــه اآلنــف الــذكر: وقــد ، واعتــربه معيــارا للعــامل ،بكثــرة الكــالم
ــلــابتلينــا جبه ع يف القــول مــن املتــأخرين أنــه أعلــم ممــن ة مــن النــاس، يعتقــدون يف بعــض مــن توسَّ

 ؛تقــدم مــن الصــحابة ومــن بعــدهم كــلِّ مــن  مــنلــم ، فمــنهم مــن يظــن يف شــخص أنــه أعتقــدم
مث ذكــر -، ومــنهم مــن يقــول هــو أعلــم مــن الفقهــاء املشــهورين املتبــوعني ،كثــرة بيانــه ومقالــهل

 ،هـؤالء كلهـم أقـل كالمـا ممـن جـاء بعـدهم فـإنّ  -قـالو الثوري واألوزاعي والليث وابن املبارك 
ــ -التفصــيل أي هــذا- هــذاو  ــم ،ص عظــيم بالســلف الصــاحلقُّ نَـ تـَ ونســبتهم إىل  ،وإســاءة ظــن 

 وفيــه أنــه قــال إال بــاهلل. مث ذكــر أثــر ابــن مســعود  ةحــول وال قــو  اجلهــل وقصــور العلــم، وال
 ،وسيأيت بعدكم زمان قليل علماؤه كثري خطبـاؤه ،كم يف زمان كثري علماؤه قليل خطباؤهإنّ ”

انتهــى كالمــه   .“ومــن كــان بــالعكس فهــو مــذموم ،فمــن كثــر علمــه وقــل قولــه فهــو املمــدوح
  رمحه هللا.

فكيـف لـو رأى  ،ظحـوهـذا جيـب أن يل ،إىل مـن توسـع يف القـول يف مسـائل العلـم يشريوهو 
ــعوهــم إمنــا يتكلمــون  ،متكلمــي زماننــا الــذين اختــذهم النــاس رؤســاء علمــاء فقــه بِ ا يســمونه مَّ

تعــداه فهــذا يف نظــرهم قــد  ،فقــه احلــيض والنفــاسب هوهــو مــا يســمون ،أمــا فقــه الشــرع ،الواقــع
فقـه الواقـع جيعلونـه فـرض عـني علـى كـل  ولـذا فـإنّ  ،ومل يصبح حباجة ماسة إليـه النـاس ،الزمن

كفايــة. أقــول كيــف لــو رأى هــؤالء   ضالنفــاس فهــذا فــر احلــيض و  هأمــا فقــ ،عــامل وطالــب علــم
ا هلـــم هلَ إىل أهـــواء ســـوَّ وشـــرعه وصـــرفوهم عـــن ديـــن هللا عـــز وجـــل  ،الـــذين لعبـــوا بعقـــول النـــاس
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ـــا عـــن ســـبيل هللا تعـــاىلدَّ الشـــيطان وصـــ وأن أقـــوى  تعـــاىل رمحـــه هللا توجعـــه ريـــب أنّ  ال ،هم 
  .حقأشكايته 
وهـذا وإن مل يكـن شـرطا يف  ،. كـرب السـنملعـا طلـق عليـه لفـظيُ مـن ز بـه ينبغي أن مييَّ  ومما

عــل هــذا كشــرط ملــا يرتتــب علــى أخــذ بلــوغ مرتبــة العلمــاء إال أن يف هــذا الــزمن ينبغــي أن جيُ 
درة كثــري مــن النــاس اليــوم علــى متييــز وأيضــا لعــدم قُــ ،الصــغار مــن املفاســد الكثــريةن عــالعلــم 

الناس خبري ما  لال يزا” فيما صح عنه يقول ولذا قال عبد هللا بن مسعود  ،العامل من غريه
مــن صــغارهم وشــرارهم  افــإذا أخــذو  ،أخــذوا العلــم عــن أكــابرهم وعــن أمنــائهم وعــن علمــائهم

بســنده  “هــل احلــديثنصــيحة أ” ادي رمحــه هللا يف كتابــهطيــب البغــدســند اخلأ. وقــد “هلكــوا
يريـد ال يـزال يقـول ابـن قتيبـة:   نصـه،فأجـاب مبـا  ،إىل ابن قتيبة أنه سئل عن معىن هذا األثر

مث يعلـل هـذا التــفسري - ،هم األحـداثؤ كـان علمـاؤهم املشـايخ ومل يكـن علمـا  االناس خبـري مـ
ستصــــحب او  ،ســــفههه وعجلتــــه و تُــــدَّ ة الشــــباب وحِ ن الشــــيخ قــــد زالــــت عنــــه متعــــأل -فيقــــول

بــــه  ليــــوال مي ،عليــــه اهلــــوى بوال يغلــــ ،ل عليــــه يف علمــــه الشــــبهةدخفــــال يــــ ،التجربــــة واخلــــربة
ث قـد دَ واحلَ  ،ن الوقار واجلالل واهليبةومع السّ  ،ثدَ وال يستزل الشيطان استزالل احلَ  ،الطمع

دخلــت عليــه و أفــىت هلــك وأهلــك. ت علــى الشــيخ فــإذا أُمنــتــدخل عليــه هــذه األمــور الــيت 
العلمـاء يـرى أن بعـض  بالتأمل، إن كان بعض وهو كالم جدير انتهى كالمه رمحه هللا تعاىل.
 ،يتناول الصغري لفظا والصغري معىن ،فإن الصغار هنا لفظ عام ،األصاغر هنا هم أهل البدع

ا لــو  أّمـ ،موا موجـودينفعلـى هـذا ينبغـي التوجـه إىل أهــل العلـم الكبـار وأخـذ العلـم عــنهم مـادا
 ،للتـــدريس هصـــغري عنـــده مـــن العلـــم مـــا يؤهلـــان يف بلـــد لـــيس فيهـــا كبـــري وهنـــاك كـــان اإلنســـ

العيـب أن يكـون العلمـاء  فال بأس حينئذ للحاجة. لكن العيب كلَّ  ،ويؤهله لتلقي العلم عنه
مفالكبار موجودين متوا   .رين فينصرف اإلنسان عنهم إىل من دو

ــا أهــل العلــم النــافعهــذا وهنــاك عالمــات ي علــم  ألن العلــم قســمان: ؛أقــول النــافع ،تميــز 
ـا أهـل العلـم النـافع .وعلم ضار ،نافع الـذين ورد الشـرع بفضـائلهم  ؛فهناك عالمـات يتميـز 
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 ،وهذه العالمات قد ذكر بعضها ابن رجب رمحه هللا تعاىل يف كتابه اآلنف الذكر ،وبتزكيتهم
يقـول رمحـه هللا يف عالمـات ومميـزات أهـل العلـم  ،وع تصـرفسأنقل بعض كلماته رمحـه هللا بنـ

وهذه العالمات إمنا نذكرها ليستطيع اإلنسان أن مييز بني العامل وبني غريه من خالل  ،النافع
   قول رمحه هللا عن هؤالء العلماء:ي ،هذه الصفات

•  ّ م التزكية و املـدحو  ،ألنفسهم حاال وال مقاما نم ال يرو إ  نوال يتكـربو  ،يكرهون بقلو
وانكســـارا  وخشـــيةيف العلـــم ازدادوا تواضـــعا هلل  اوأهـــل العلـــم النـــافع كلمـــا ازدادو  ،علـــى أحـــد

  .الًّ وذُ 
م أيضـــا  • وأوىل مـــا يهربـــون عنـــه منهـــا  ،اهلـــرب مـــن الـــدنيا - ههـــذا كالمـــ-ومـــن عالمـــا

ــالرِّ  أهــل العلــم مــن عالمــات  هبتــفالتباعــد عــن ذلــك واالجتهــاد يف جمان ،هرة واملــدحياســة والشُّ
مـن غـري قصـد واختيـار   -يعـين الرياسـة أو الشـهرة أو املـدح-وقع شيء من ذلك  فإنْ  ،النافع

كمــا كــان اإلمــام   ،كــانوا علــى خــوف شــديد مــن عاقبتــه وخشــوا أن يكــون مكــرا واســتدراجا
  .أمحد رمحه هللا خياف ذلك على نفسه عند اشتهار امسه وبعد سيطه

م ال يدعو ماومن عال • غـريهم  نوال ينسـبو  ،علـى أحـد نال يفخرو ف ،العلم نم أيضا أ
م يتكلمـون فيـه غضـبا هلل، ال غضـبا للـنفس )٢(إال مـن خـالف ؛إىل اجلهل  ،السـنة وأهلهـا فـإ
  .ا لرفعتها على أحدوال قصدً 

ـــم ســـيؤون الظـــن بأنفســـهم مومـــن عالمـــا • وحيســـنون الظـــن مبـــن ســـلف مـــن  ،أيضـــا أ
م وأنفســهم بفضــل مــن ســلف علــيهمويقــ ،العلمــاء وبعجــزهم عــن بلــوغ مــراتبهم  ،رون بقلــو

  كر أخالق من سلف ينشد:    وكان ابن املبارك إذا ذَ  ،تهابوالوصول إليها أو مقار 
     ـرهم   كال تعرضن بذكرانا لذِ          

ُ
  د ـقعليس الصحيح إذا مشى كامل

                                                 
  انتهى الوجه األول من الشريط.) ٢(
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طلق عليه ثاله أن مييز بني من يستحق أن يُ ي وأمولعل يف هذه العالمات ما يستطيع به العامِّ 
  اللفظ، هذا قلفظ العامل ممن ال يستح

َ
خـذ عـن أهـل ة من هذا التمييز هي األوَّ جُ رْ والفائدة امل

  .اهم من متكلم فصيح و كتاب كبري ممن ليس من أهل العلمدَ العلم النافع دون من عَ 
ننقـل مـن  فإننا ،هل العلم النافعوبعد أن بني ابن رجب رمحه هللا تعاىل عالمات ومميزات أ

  هذه النقطة اليت وضحت إن شاء هللا أو كادت إىل النقطة الثالثة وهي:

  يناحقوق العلماء عل
مبه  بطالحقوق العلماء منها ما يُ  وحنـن هنـا  ،ومنها مـا يطالـب بـه عامـة النـاس ،تالمذ

م وبني العامة   .نذكر بعض احلقوق املشرتكة بني تالمذ
يقـــول  ،وخفـــض اجلنــاح هلــم ،والتواضــع هلــم ،احــرتامهمهم علينــا تـــوقريهم، و مــن حقــوقف •

 أن النـيب وقـد ثبـت يف سـنن أيب داوود  .ر العـاملمـن السـنة أن يـوقَّ عـاىل: طاووس رمحـه هللا ت
يـِه َواجلَـاِيف ِإّن ِمْن ِإْجَالِل هللا ِإْكَراَم ِذي الّشْيَبِة املُْسِلِم َوَحاِمِل اْلُقْرآِن غَـْريِ اْلغَـاِيل فِ « قال

وقـــد ذكـــر اخلطيـــب البغـــدادي رمحـــه هللا يف كتابـــه  .» َعْنـــُه، َوِإْكـــَراَم ِذي الّســـْلطَاِن املُْقِســـطِ 
كعـب األنصـار ال بـأس بـإرادة مـن   نث وجتليده ذكر أثرا عحتت باب تعظيم احملدِّ  “اجلامع”

 ،فهمنشـرِّ  وأنْ  ،هممكـرِ نُ كعب: ثالثة جند يف الكتاب حيـق علينـا أن باب االستئناس به يقول  
ــ . ومــن ، واحلامــل للكتــابوذو الســلطان بســلطانه ،ذو الســن :ع علــيهم يف اجملــالسوأن نوسِّ

 كعباس املشهور عندما أخذ بركاب بن ثابت فقـال لزيـد: أمتسـ هذا الباب قصة عبد هللا بن
ابـــن عبـــاس إنـــا هكـــذا نصـــنع  :فقـــال ؟يل وأنـــت ابـــن عـــم رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه و ســـلم

وتـــب الشـــافعي رمحـــه هللا علـــى تواضـــعه للعلمـــاء وقـــد عُ  .أو هكـــذا يفعـــل بالعلمـــاء .علمـــاءبال
  فقال: 

ـا                ينه   أهني هلم نفسي فهم يكرمو ـا                    و لن تكرم النفس اليت ال 
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العـامل علينـا أن  فحـق .ن نـتعلم منـهقال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل أيضا: أمرنـا أن نتواضـع ملـ
  رتمه.نتواضع له وأن جنله ونقدره وأن حن

وقـد تقـدم  ،ولعله من أعظم احلقوق الـدعاء هلـم واالسـتغفار هلـم ومن حقوق العلماء أيضا •
ثبـــت يف ) و واِت َوَمـــْن يف ْاَألْرضِ اَوِإّن الَعـــاِمل لََيْســـتَـْغِفُر لَـــُه َمـــْن يف الّســـمَ (احلـــديث يف قولـــه 

ِإّن هللا َوَمالَِئَكتَـُه َوَأْهـَل «قـال أن النـيب  أو لعله الرتمذي عن أيب أمامة  )٣(أيب داود سنن
ــرَ  األرض ومعــىن  »َحــّىت الّنْمَلــَة يف ُجْحرَِهــا َوَحــّىت اْحلُــوَت لَُيَصــّلوَن َعَلــى ُمَعّلــِم الّنــاِس اْخلَيـْ

َوَمــن َصــَنَع «أنــه قــال و ســلمصــلى هللا عليــه  أيضــا عــن النــيب وثبــت ،يعــين يــدعون )ُيَصــّلونَ (
ـــَرْوا أَّنُكـــم قَـــْد   هِإلَـــْيُكم َمْعُروفـــاً َفَكـــاِفُئوُه، فـــِإْن َمل جتَِـــُدوا مـــا ُتَكـــاِفُئو  بِـــِه فَـــاْدُعوا لَـــُه َحـــّىت تـَ

الـذي يـدلنا علـى مـا  ؛وأي معروف أعظم علينـا يف هـذه الـدنيا مـن معـروف العـامل »َكافْأُمتوهُ 
  .يايسعدنا يف الدين والدن

ابـن عبـد  وقبلـهه ابن مجاعة كما ذكر - قال هأن  ن حقوقهم أيضا ما جاء عن علىوم •
وأن جتلـس  ،م علـى القـوم عامـة وختصـه بالتحيـةلِّ َسـأنه قال: من حق العـامل عليـك أن تُ  -الرب

 نَّ بَ اتـوال تغ ،تقولن قال فالن خالف قولهوال  ،بعينك زوال تغم ،وال تشرين بيدك إليه ،أمامه
وإن كانـت  ،وعليـك أن تـوقره هلل تعـاىل ،معذرتـه وإن زل قبلـت ، تطلنب عثرتهوال ،عنده أحد

وال تلـــح عليـــه إذا  ،وال تأخـــذ بثوبـــه ،يف جملســـه ارّ ســـوال ت ،لـــه حاجـــة ســـبقت القـــوم خلدمتـــه
 .يسـقط عليـك منهـا شـيء فإمنـا هـو كالنخلـة تنتظـر مـىت ؛صـحبتهوتشـبع مـن طـول  ،الكسل

  .الكفايةيف هذه الوصية ما فيه  ولقد مجع 
ا ،وهي كثرية ،فهذه مجلة من حقوق العلماء علينا فمىت ما  ،نسأل هللا أن يوفقنا للعمل 

ا مزيـدا  نـانـا أيضـا هلـم اجلـو إلعطائوهيأْ  ،فقد قمنـا بواجبنـا جتـاههم خملصني هلل تعاىل عملنا 
 مل استخرج الذي استخرجت مـن عطـاء إال :جريْ ك يقول ابن جُ ولذل ،من علمهم ومعارفهم

                                                 

  العبادة. ومل أجده يف سنن أيب داوود.الرتمذي كتاب العلم: باب ما جاء يف فضل الفقه على ) ٣(
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فيعطـــى  ،فيـــنعكس ذلــك علـــى إعطائــه ،فحســـن املعاملــة مـــع العــامل تشـــرح صــدره برفقــي بــه.
كمــــــا أن ســــــوء معاملتــــــه أو عــــــدم التــــــأدب معــــــه يــــــؤثر علــــــى إخراجــــــه   ،عطــــــاء جيــــــدا مثمــــــرا

. وإذا علمـا كثـريا مياري ابن عباس فحرم بـذلك لذلك يقول الزهري: كان سلمةُ  ،للمعلومات
  ا ننتقل إىل نقطة أخرى وهي:قد بينا بعض حقوقهم علينا فإنن

  مشكلة القدح يف العلماء
ـا ؛ا بـني صـفوف املسـلمنيتلك املشكلة اليت كان للمستعمرين يـد كبـرية يف بثهـ  ليقطعـوا 

العلمــاء هـــم املصـــدر  ، إذْ قطعهـــا قطــع للـــدينو  ،بــني علمـــائهمالصــلة الوثيقـــة بــني املســـلمني و 
يس عجبـا أن يصـدر القـدح يف العلمـاء مـن لـ، و نهللا سـبحانه وتعـاىل يف هـذا الـزم لبيان شـرع

أن يصـدر هـذا  وإمنا العجب كل العجب ،أبناء املستعمرين كالعلمانيني والشيوعيني والبعثتني
م اآلن ولألسـف الشـديد حيملـون  ؛اإلسالم من اجلماعات احلزبية القدح ممن انتسب إىل فـإ

ـــم م بـــأ ،لـــواء القـــدح يف العلمـــاء واالســـتخفاف  م  ،م علمـــاء للدولـــةتـــارة يرمـــو وتـــارة بـــأ
م تصاغ هلم القرارات ،مشايخ حكومة م علمـاء حـيض ونُ  ،وتارة بأ وهلـم  ،فـاسوأخرى بـأ

   .جرا
   :وهم يف هذا القدح بني رجلني

   .ومقاصد سيئة مغرض له أهداف اإمّ •
  .خاله صادقاصاغ له باطل يف قالب احلق فيَ يُ  ،به رخمدوع مغرَّ أو •

لكـن  ،اء، ميكـن أن نكشـفهارَ لصـق بالعلمـاء مثـل هـذه الِفـا هؤالء فيُ  والشبه اليت ينخدع
رب ا إزالــة ملـا قـد يتّســمـلكــن أقتصـر علـى أمــرين لعـل فيه ،لكشـفها كلهـا عيتســقـد الوقـت ال 

  .على أذهان بعض الناس من هذه الشائعات واملفرتيات
م بالكتــاب والســنة وباملصــلح : نقــول إنّ فــأوال  ،ة الشــرعية املعتــربةالعلمــاء يقيــدون تصــرفا

وقــد  ض،مــن العاطفــة اإلســالمية والعقــل احملــيف اجلملــة بينمــا تلــك اجلماعــات احلزبيــة تنطلــق 
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 أيضـا يفاألصـل املـنهج العـاطفي أو مـا يسـم ،ل على منهجهايتتلمس شبها من الشرع للتدل
 ،حلأو تـورد معزولـة عـن فهـم سـلفنا الصـا ،مث تلوى أعنـاق النصـوص لـه "بالشعور اإلسالمي"

ويل األمـر تكـون علـى الطريقـة النبويـة، فيتمثلـون لقـول النـيب  ةصـحماء يـرون أن منافمثال العل
 :ن أراد أن ينصــح َمــ« فيمــا رواه ابــن أيب عاصــم بإســناد صــحيح عــن عيــاض بــن خلــف

كـان   ده عالنية ولكن يأخذ بيـده فيخلـو بـه فـإن قبـل منـه فـذاك وإالّ بْ لذي سلطان فال يُـ 
يقــول أئمــة الــدعوة رمحــة هللا علــيهم يف ذلــك كمــا يف الــدرر الســنية  ،»قــد أدى الــذي عليــه

قــد يقــع مــن والة األمـور مــن املعاصــي واملخالفــات الــيت ال توجــب الكفــر  وأمــا مــا ):٧(اجلـزء 
كـان  تبـاع مـااو  ،على الوجـه الشـرعي برفـق مفالواجب فيها منا صحته ،واخلروج من اإلسالم

أن ذلــك  واعتقــادُ  ،علــيهم يف اجملــالس وجمــامع النــاس التشــنيععليــه الســلف الصــاحل مــن عــدم 
فــاحش وجهــل  -أي االعتقــاد غلــط-وهــذا  ،مــن إنكــار املنكــر الواجــب إنكــاره علــى العبــاد

عليه من املفاسد العظام يف الدين والـدنيا كمـا يعـرف ذلـك  بصاحبه ما يرتتّ  مال يعل ،ظاهر
مـا يرضـى بـه  نر يوضـح لنـا أمـا األمن نور هللا قلبـه وعـرف طريقـة السـلف وأئمـة الـدين. فهـذ
ألن الذي ينتقـدهم هـو يتصـور  ؛العلماء من املداهنة أو عدم اإلنكار أو حنو ذلك أمر باطل

 ،وأمام الناس ويكون بالتشهري وحنو ذلـك ،أن اإلنكار جيب أن يكون من على رؤوس املنابر
العلمــاء يتبعــون مثــل ف ،الشــارع بداللــة مثــل هــذا الــنص الصــريح الواضــح اوهــذه نظــرة ال يقرهــ

ـــــنص ـــــون ،ولـــــذلك يثـــــور الشـــــباب ،ســـــرية موجيعلـــــون مناصـــــحته ،هـــــذا ال العلمـــــاء ال  :ويقول
، فــإن يف زمــن عثمــان وهــذا قــد حصــل نظــريه  ،وهلــم جــراً  .العلمــاء ال ينكــرون ،نيتكلمــو 

: أوال تـدخل علـى هـذا الرجـل فتكلمـه عضهم إىل أسامة بن زيـد فقـالوا لـها أو بالتابعني جاؤو 
هللا لقد كلمته فيمـا بيـين وبينـه و ،إال أمسعكم هأرأيتم أين ال أكلم -فقالوا ،ن عثمان يعنو -

دون أن أفــتح هــذا األمــر أو دون أن أكــون أول مــن فــتح هــذا البــاب. يقــول احلــافظ وغــريه: 
، ديعــين أن أول الفتنــة إمنــا بــالكالم مث تــدرج حــىت تكــون باليــ .هــذا البــاب يعــين بــاب الفتنــة

ه سـأل سـعيد ابـن أنّـ “جـامع العلـوم واحلكـم”عبـاس كمـا ذكـره ابـن رجـب يف وجاء عن ابـن 
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فهـذا وجـه لعلـه  .جبري عن مناصحة احلاكم فقال: فإن كنت وال بد فاعال ففيمـا بينـك وبينـه
وإال فمــن غلــب عليــه اهلــوى فهــذا ال حيلــة  ،ب يف أذهــان مــن نظــن فــيهم اخلــرييزيــل مــا ترّســ

  القرآن والسنة مل يقتنع إال بفعله.  من عليه النصوص ألنك لو تلوت ؛فيه
م، نــرى فــيهم اخلــري ونظــن فــيهم إنشــاء هللا  أمــر ثــاين أيضــا لعلــه يزيــل مــن ترســب يف أذهــا

علـــيهم ال يـــرون تالزمـــا بـــني إنكـــار املنكـــر وبـــني تغيـــري العلمـــاء رمحـــة هللا تعـــاىل  هـــو أنّ  ،اخلـــري
زمـا بـني إنكـارهم ملنكـرات الـوالة وبـني تال العلمـاء ال يـرون -وهنا نرجو االنتباه قليال- املنكر
نقــول -أخــر  فبمعــىن ،وتغريهــا لــيس إلــيهم ،فــإذا أنكــروا علــيهم فقــط بــرأت ذمــتهم ،تغيريهــا

ســـلطة التنفيـــذ مـــع را ولكـــن ال ميلكـــون شـــرعا وال قـــدَ  ،رونأمإن العلمـــاء يـــ :نقـــول -للتوضــيح
ى رَ لصــق هــذه الِفــوتُ  ا تلــك اجلماعــات الــيت تثــري مثــل هــذا الشــغبأّمــ .وجــود احلــاكم املســلم

نكارنـا مث أنكرنـا ومل أفنـزاهم يـرددون  ،بـني إنكـار املنكـر وبـني تغـريه مبالعلماء فهي ترى التالز 
 ،وهذا خطأ خمالف لنصوص السنة اليت وردت يف معاملة احلاكم الذي مل يكفـر ،يغريوا شيئا

 هللا  ســلمة أن رســول يف صــحيح مســلم عــن أم ءفتأمــل معــي أيضــا هــذا احلــديث ومــا جــا
َقــْد بَــِرىءَ  ،فـَتَـْعرِفُــوَن َوتـُْنِكــُرونَ  ،إنّــُه ُيْســتَـْعَمُل َعَلــْيُكْم أَُمــَراءُ «قــال َوَمــْن أَْنَكــَر  ،َفَمــْن َكــرَِه فـَ

َقـــْد َســـِلمَ  َمـــا  ،الَ «َال نـَُقـــاتُِلُهْم؟ قَـــاَل: فَـــقَـــاُلوا: يَـــا َرُســـوَل اهللِّ أَ » َوَلِكـــْن َمـــْن َرِضـــَي َوتَـــاَبعَ  ،فـَ
أي أنكر بقلبه كما جاء ذلك يف صحيح  )أَْنَكرَ (ومعىن  ، َ◌أَْنَكَر ِبَقْلِبهِ  )َكرِهَ ( معىن» َصّلْوا
فإن قبـل منـه فـذاك وإال فقـد أدى الـذي كـان (وتقدم قبل قليل احلديث الذي فيه  ،مسلم
هم فـــيفمـــن قـــدح  ،فهـــذه هـــي نظـــرة علمائنـــا رمحـــة هللا علـــيهم يف مثـــل هـــذه القضـــايا )،عليـــه

 ،قلـة العلــم فإمنـا أويت جبهلـه مـن قبــل األحكـام الشـرعية وبالنصـوص النبويــةورمـاهم باملداهنـة و 
ذه الفَ  وال ريب أيها اإلخوان أنّ     .عن سبيل هللا تعاىل م شنيع وصدٌّ رْ ية جُ رِ رمي العلماء 
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وممــا أدخــل  :يقــول أئمــة الــدعوة رمحهــم هللا تعــاىل كمــا يف اجلــزء الســابع مــن الــدرر الســنية
ام علماء املسلمني باملداهنةعلى بعض ا الشيطانُ  م ،ملتدينني ا وعدم األخذ  ،وسوء الظن 
   عليهم. كالمهم رمحة هللا  وهذا سبب حرمان العلم النافع.انتهي ،عنهم

والعجـــب انطـــالق الـــبعض يف قـــدح العلمـــاء مـــن جانـــب آخـــر ال يتطـــرق إليـــه القـــدح عنـــد 
ــ ــم مل ي ،املني مــن اهلــوىالسَّ فيقــول  ،بينــوا للنــاس أمــور السياســةفالــذي يقــدح يف العلمــاء أل

الــيت هــي مــن أهــم القضــايا  ،مــثال: مــا هــي قيمــة العــامل إذا مل يبــني للنــاس قضــاياهم السياســية
ألن  ؛يف القــــدح بمـــا أصـــا . فهــــذا القائـــلوالــــيت تتعلـــق مبصـــاحل األمـــة ،الـــيت حيتـــاجون إليهـــا

ــا ال ،وألفــوا ،العلمــاء كتبــوا ــا ودرســوا السياســة الشــرعية الــيت جــاء  شــرع ووضــحها ونطقــت 
كـــان مـــراده بيـــان األخبـــار السياســـية يف   أمـــا إنْ  ،وهـــذا هـــو املطلـــوب مـــنهم شـــرعا ،النصـــوص

دي ، وســـــقوط مدينـــــة كابـــــل مـــــن أيـــــكوقـــــوع حـــــرب يف املكـــــان الفـــــالين  ،املصـــــطلح احلـــــديث
فهذا ليس مـن وظيفـة العلمـاء  ،وتسجن واعتقال فالن وفالن ،دي املشركنيأي الشيوعيني إىل

ـــااملطـــال وإمنـــا هـــم مطـــالبون ببيـــان األحكـــام الشـــرعية يف مجـــع القضـــايا الـــيت تعـــرض يف  ،بني 
لذلك هل جتد اإلمام أمحـد  ،فإن عليهم أن يبنوا حكمها الشرعي ،يف اجملتمع عاجملتمع أو تق

يتكلمـون  ،اتأو ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عبد الوهـاب يتكلمـون يف مثـل هـذه السياسـ
ويل  ةهــذه باجلملــة ووظيفــ ألنّ  ؛ال ؟أحــوال البوســنة واهلرســك ،ال الســودانيف مثــل اآلن أحــو 

الغالب بل األغلب على  إنّ  :أقول ولكي يكون الكالم أدق فإين ،نيبه يف ذلكومن يُ أ رماأل
موإن سألت عن احلجة فهذه مؤ  ،ألموره اذعلماء األمة عدم اخلوض يف ه فصـح عـن ت لفا

يكـون العلمـاء وكالـة  أمـا أن ،وحنو ذلك ،اد وعلى اإلنفاقنعم حيثون الناس على اجله ،ذلك
  زه عنه العلماء. فهذا نن ،أنباء

ووجــــوب الســــمع  ،فعلماؤنـــا رمحــــة هللا علــــيهم وحفــــظ هللا حــــيهم يعتقـــدون شــــرعية الدولــــة
ــم كــذلك و  ،والطاعــة هلــا يــدركون أن هــذه األمــور مــن حقــوق الــوالة باجلملــة فــال فهــم مبــا أ

أو مــن يوجبهــا  ،مــن خيــوض فيهــا وينتقــد العلمــاء وإذا مل يتكلمــوا فيهــاوأمــا  ،خيوضــون فيهــا
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ا مبسائل العلم الضرورية فهو مفتون مُ ف ،على أعيان العلماء وطلبة العلم غرض أو جاهل يقر
  مفرط.

ـم علـى مسـألة مـن  بـاالنطواءعـن طريـق وصـفهم  ،ومن أشـنع القـدح يف العلمـاء الـتهكم 
هـم وهلل احلمـد  ،نعـم .يقـول بعضـهم علمـاء حـيض ونفـاسالشرع هي من مجلـة عملهـم كمـا 

ــــذين ينبــــين عليهمــــا األحكــــام يف العبــــادات  ،علمــــاء وفقهــــاء يف هــــذين البــــابني العظيمــــني ال
 ،مـــن الطعـــام والشـــراب تـــهالنـــاس أحـــوج إىل معرف ،واملعـــامالت والنكـــاح والطـــالق شـــيء كثـــري

إحـدى  ولـو وكلـتَ  ،وحنـو ذلـك ،ةفضال عن معرفة أحوال القتال األفغاين واحلكومـة السـوداني
 ،ألعجـم علـى لسـانه -كمـا يقـال-الفتاوى العويصة يف هذين الباين إىل أكـرب فقهـاء الواقـع 

 ؟تكلم يف قضــايا األمــة الــيت يقولــونبــاهلل يــ، فكيــف ومل يســتطع أن يــتكلم يف احلــيض والنفــاس
د اســالمية إال وبعضــهم يقــول لــيس للعلمــاء يف أكثــر مــن بلــ ،هــذا عــني اجلهــل وعالمــة اهلــوى

  مسألتان: 
  إعالن دخول رمضان وخروجه.•
م باملتطرفني.•   واهلجوم على من يسمو

الذي هـو الـركن  ،فهم يعتنون بدخول شهر الصوم ،هذا وهلل احلمد مدح وليس عيبا ،نعم
 ،م املســلمون يومــا أو يــؤخرون يومــا يف فريضــة الصــيامدِّ حــىت ال يقــ ،الرابــع مــن أركــان اإلســالم

ولذلك ملـا  ،وكذلك مذموم عقال ،ف مذموم شرعاألن التطرّ  ؛يهامجون املتطرفني وكذلك هم
بينـوا لـه تطرفـه ف ،ى لـه العلمـاءتصـدّ  “معـامل يف الطريـق”ى أصدر أحد املتطرفني كتابـه املسـمّ 

ألزهــر وشــيخ مصــر يف ومــن هــؤالء مفــيت ا ،وجمانبتــه للصــواب وموافقتــه أو تبنيــه لفكــر اخلــوارج
 ،، وغــريهموالشــيخ حممــد املــدين ،والشــيخ عبــد اللطيــف الســبكي ،ومحســن مــأمذلــك الوقــت 

  ذلك الكتاب وختطئته وتضليله يف هذا الكتاب. فِ مؤلِّ  لِ هْ وأصدر هؤالء فتاويهم ِجبَ 
وممـا  ،ال مـن معـايبهم ومـن مناقصـهم ،فهذا من مناقب العلماء وبيان فضلهم علـى النـاس

فهذا برنامج نـور  ،ر بارز يف الدعوة إىل هللا تعاىلعلماؤنا يف هذا البلد هلم دو  ال ريب فيه أنّ 
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ا نون من خالله أحكـام ديـنهم يَّ بَـ يتَ  ،على الدرب يسمعه املسلمون يف مشارق األرض ومغار
مــــن عبــــادات ومعــــامالت وهــــذه دروس العلمــــاء يف املســــاجد ال حتصــــى كثــــرة، وهــــذه مراكــــز 

وهـذه هيئـات  ،يئـة كبـار العلمـاءوهـذه ه ،وهـذه توعيـة احلـج ،الـدعوة واإلرشـاد يف كـل مكـان
كـلٌّ يـدعو إىل هللا تعـاىل يف   ،وهـذا جملـس القضـاء األعلـى ،األمر باملعروف والنهي عن املنكـر

  نسأل هللا تعاىل هلم مزيد التوفيق والتسديد. مكانه وعلى قدر استطاعته.
دمــة ويف ختــام هــذه النقطــة أذكــر كلمــة أليب القاســم بــن عســاكر نقلهــا عنــه النــووي يف مق

ويتقيـه  ،وجعلنـا ممـن خيشـاه ،وفقـين هللا وإيـاك ملرضـاته-يـا أخـي  اعلم: يقول فيها “موعاجمل”
وأّن من أطلق  ،صهم معلومةقِّ نَـ تَـ ك مُ تْ وعادة هللا يف هَ  ،حلوم العلماء مسمومة أنَّ  -حق تقاته

  .القلب. انتهى كالمه رمحه هللا ب باله هللا قبل موته مبوتلْ ثـَّ لسانه يف العلماء بال
  النقطة اليت بعد هذه:

  ة واجلماعةأمهية االرتباط بعلماء أهل السنَّ 
يقـول احلـافظ ابـن رجـب  ،أخذ املنهج عنهم وتلقي املعتقد السليم مـنهم باالرتباطوأقصد 

عنــدما تكلــم عــن الطريقــة الســليمة ألخــذ العلــم: ومــن  “جــامع العلــوم واحلكــم”رمحــه هللا يف 
ألن أصـوهلا  ؛غالبـاالواقعـة متكن من فهم جـواب احلـوادث  سلك طريقة العلم على ما ذكرناه
اجملمـع ه أهلـ فوال بد أن يكـون سـلوك هـذا الطريـق خلـ ،توجد يف تلك األصول املشار إليها

مـن  فـإنّ  ،على درايتهم وهـدايتهم كالشـافعي وأمحـد وإسـحاق وأيب عبيـد ومـن سـلك سـبيلهم
األخـذ  وز ومهالك وأخـذ مبـا ال جيـوزادعى سلوك هذا الطريق على غري طريقتهم وقع يف مفا

  . انتهى كالمه رمحه هللا.به وترك ما يوجب العمل به
فبـــه ســـلم املـــرء مـــن االحنـــراف واملعتقــــد  ،فاالرتبـــاط بعلمـــاء الســـلف أمـــر يف غايـــة األمهيــــة

ــ ،واملــنهج والســلوك تبــني لــك مــا كــان عليــه الســلف ي ،ل معــي نقلــني ســوف أتلوهــا اآلنوتأمَّ
  الوثيق بسلفهم:  االرتباطمن رمحة هللا عليهم 



٢٢ للشيخ عبد السالم الربجس

لإلمــــام الــــذهيب رمحــــة هللا تعــــاىل عليــــه برتمجــــة أيب داود  “تــــذكرة احلفــــاظ”فقــــد جــــاء يف 
كان أبو داوود ُيَشبَّه بأمحد بـن حنبـل يف َهْديِـِه وَدلِّـِه ”صاحب السنن أن بعض األئمة قال: 

يف ذلــــك بســــفيان، وســــفيان  وكــــان وكيــــع ُيَشــــبَّه ،وكــــان أمحــــد ُيَشــــبَّه يف ذلــــك بوكيــــع ،وَمسِْتــــهِ 
  :وعلقمــة بعبــد هللا بــن مســعود، وقــال علقمــة ،وإبــراهيم بعلقمــة ،ومنصــور بــإبراهيم ،مبنصــور

 ،فهــذا ارتبــاط يف اهلــدي والــّدل والّســْمت “ه.لِّــيف هديــه ودَ  ُيَشــبَّه بــالنيب  كــان ابــن مســعودٍ 
  ؟فكيف باملعتقد واملنهج

 ،إلمــام املشــهور صــاحب املــذهب املســتقلالنقــل الثــاين: يقــول ابــن جريــر الطــربي وهــو ا
يف ألفـاظ العبـاد  لُ وْ ) مـن هـذا الكتـاب: وأمـا الَقـ٢٥يقول يف كتابه صريح السنة يف صفحة (

نــاء بــالقرآن فــال أثــر فيــه نعلمــه عــن صــحايب مضــى وال تــابعي انقضــى إال عــن مــن يف قولــه الف
يقــوم قولــه لــدينا مقــام األئمــة رمحــة هللا عليــه ورضــوانه ويف اتبــاع الرشــد واهلــدي ومــن  والشــقاء

األوىل أيب عبـــد هللا أمحـــد بـــن حنبـــل رمحـــه هللا تعـــاىل ... إىل آخـــر الكـــالم. فمـــوطن الشـــاهد 
وإن   ،والـذي أحـب جتليتـه ،الوثيـق يف التلقـي بـني السـلف رمحهـم هللا تعـاىل االرتباطأنظر إىل 

ســـنة واجلماعـــة مـــن القواعـــد املقـــررة عنـــد أهـــل ال ســـتعظمه أنّ تكانـــت بعـــض العقـــول ســـوف 
ة بأشـخاص متثلـت فـيهم العقيـدة السـلفية واملـنهج السـليم ملـا؟ ليأخـذ عـنهم ربط العامَّ  ضرورةَ 

فــال  ،يــزون الصــحيح مــن الســقيممي ألن عامــة النــاس ال ؛املعتقــد واملــنهج بكــل تســليم وقبــول
مام االرتباط بأشخاص متثلت فيهم السنة، ولذلك يقول اإل إالّ  سبيل إىل ربطهم على اجلادة

قتيبة بن سعيد رمحة هللا عليه: إذا رأيت الرجل حيب حيىي بن سعيد وعبد الرمحان بـن مهـدي 
 .ومـن خـالف هـذا فـاعلم أنـه مبتـدع ،وأمحد بن حنبيـل وإسـحاق بـن راهويـة فإنـه علـى السـنة

وه فهـم أهـل أحبُّـ ويقول أمحد بن عبد هللا بن يونس امتحْن أهل املوصل مبعاذ بن عمران فـإنْ 
فــانظر كيــف جعــل  .كمــا ميــتحن أهــل الكوفــة بيحــىي  ،وإن أبغضــوه فهــم أهــل البدعــة ،الســنة

ـؤالء  .عالمة تسنن الرجل حمبة هؤالء وعالمة زيغه بغض هؤالء يف هـذا وأمثالـه ربـط للعامـة 
  .األعالم



٢٣  من هم العلماء؟

 ،فاستنكر بعضهم ذلـك وتعاظمـه ،ولقد قررت هذا الكالم يف ما سبق يف حماضرة عامة
لــون بينمــا هــو وغــريه يبجِّ  ،وخطــب يف ذلــك خطبــة  ،خاص وتقديســهمورمــاين بتعظــيم األشــ

والـذي  ،علـيهم تعـاىل مما ال يصـل إىل كعـب هـؤالء العلمـاء األجـالء رمحـة هللا نانصغار األس
ممن ال يسوغ  هذا التقرير ليس معناه الدعوة إىل التقليد أوصله إىل هؤالء وأمثاهلم أنَّ  أريد أنْ 

وإمنـا معـىن  لتقليد فله أن يقلِّد، ليس معـىن هـذا الـدعوة إىل التقليـد،له التقليد، فمن ساغ له ا
ـــا هـــم أهـــل  ،متصـــلة هـــذا إيصـــال السلســـلة إىل صـــاحب الشـــريعة  وهـــذه السلســـلة حلقا

فـإذا اتصـلت  ،كمـا قـال   »َمـا أَنَـا َعَلْيـِه َوَأْصـَحاِيب مثْـُل « ،هم أهل السنة واجلماعـة ؛العلم
ــمهــذه السلســلة فأخــذنا علــى علمــ وعلمــاء الســنة أخــذوا علــى علمــاء  ،اء الســنة وارتبطنــا 

وهـذا املوضـوع  ،قبلهم، وهكـذا وصـلت السلسـلة سـليمة نقيـة إىل صـاحب الشـريعة  السنة
وفيــه شــواهد كثــرية مــن حــال الســلف رمحــة هللا تعــاىل علــيهم يف  ،يســتحق اإلطالــة والتشــعب

 االلتـزاممجيعـا علـى  لنـاسَ بعضـهم ا وحـثّ  ،وأخـذ بعضـهم عـن بعـض ،ارتباط بعضـهم بـبعض
و  بـل فهـن: مـن أبغـض أمحـد بـن حورمحه يقـول الشافعي ولذلك  ،لت فيه السنةبشخص متثّ 

: تطلـق عليــه اسـم الكفـر؟ قــال: نعـم، مـن أبغــض أمحـد بــن كـافر. قـال لــه الربيـع بـن ســليمان
فهـو   ومن قصد الصحابة قصد النـيب  ،ومن عاند السنة قصد الصحابة ،حنبل عاند السنة
بـن أيب يعلـى يف طبقـات احلنابلـة اذا الكـالم فيمـا ذكـره القاضـي هـأو حنو  .كافر باهلل العظيم

يف أوهلا يف ترمجة اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل، فهذا الكالم للشافعي ومـن غـريه لـيس املقصـود 
ان ولـــذلك كـــ ،علـــى الســـنة مٌ لَـــه عَ ، وإمنـــا املـــراد أنـّــ. اللذاتـــه ه تبجيـــل اإلمـــام أمحـــد وتقديســـهبـــ

أبو احلسن األشعري و ، أمحد بن حنبل وال أحد ينكر عليهمالعلماء يقولون حنن على اعتقاد 
ل العلمـــاء منـــه ِبـــهللا تعـــاىل. وقَ اإلمـــام أمحـــد رمحـــه  قـــال: إين علـــى اعتقـــاد “اإلبانـــة”يف كتابـــه 

  الذي مات عليه إن شاء هللا تعاىل.حوا معتقده األخري ، وصحّ ذلك
فمـا دخـل الـنقص إال يـوم  ،كامال قويـا  انتباهاوأن ننتبه هلا  ،ةهذه النقط يَ عِ فيجب أن نَ 

  هم.بعلمائنا رمحة هللا تعاىل ميتهم وحفظ حيَّ  ارتباطناف عُ ضَ  أنْ 



٢٤ للشيخ عبد السالم الربجس

  النقطة األخرية يف موضوع هذه الكلمة:

  أثر العلماء على العباد
ـا   ين أقتصـر علـى خطبـة اإلمـام أمحـد الـيت صـّدرأنّـ والكالم على هذه النقطة يطول إالّ 

وهـذه اخلطبـة ُرويـت  ،فيها مـا يوضـح ُجـّل آثـارهم علـى العبـاد إذْ  “الرد على الزنادقة”كتابه 
ح لكنهـا يف صـيغة اإلمـام بـن وضـا ال “البـدع والنهـي عنهـا”كمـا يف   عن عمر بن اخلطاب 

  .أمحد أمت
احلمــد هلل الــذي جعــل يف كــل زمــان ”يقــول اإلمــام أمحــد يف مقدمــة الــرد علــى الزنادقــة 

ويصـربون مـنهم علـى  ،يدعون مـن ضـل إىل اهلـدى ،رة من الرسل بقايا من أهل العلمطْ فَ 
فكم من قتيـل إلبلـيس  ،رون بنور هللا أهل العمىويبصِّ  ،حييون بكتاب هللا املوتى ،األذى

وأقـبح أثـر النـاس  ،فمـا أحسـن أثـرهم علـى النـاس ؟وكم ضال تائه قـد هـدوه ؟قد أحيوه
وتأويـل اجلـاهلني الـذين  ،وانتحـال املبطلـني ،ريـف الغـالنيينفون عـن كتـاب هللا حت ،عليهم

إىل آخـــر كالمـــه رمحـــه هللا تعـــاىل فهـــذه  “... قـــال الفتنـــةوأطلقـــوا عِ  ،عقـــدوا ألويـــة البدعـــة
  بعض آثارهم احلميدة على الناس.

وأن يثبـتهم بقـوهلم الثابـت  ،نسأل هللا أن جيزيهم علـى اإلسـالم واملسـلمني أحسـن اجلـزاء
ه ويل ذلــك والقــادر عليــه وهللا تعــاىل أعلــم وصــلى هللا وســلم إنَّــ ،دنيا ويف اآلخــرةيف احليــاة الــ

  وبارك على سيدنا حممد.
:أعّد هذه املادة  

  أبو إسحاق مسري  اجلزائريسامل  
 


