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بأهلبالعلمبواإلسما بةلعما برحم اإل
من  ضبلة الدين وورثة األنبياء وىم سبب عصمة لألمة من الضالؿ، وىم سفينة نوحالعلماء 

رسوؿ اهلل فيهم  زبلف عنها ال سيما يف زمن الفنت كاف من اؼبغرقني، وىم أولياء اهلل الذين قاؿ
  .""أولياء اهلل: الذين إذا رؤوا ذكر اهلل: وسلمصلى اهلل عليو 

 . "إف مل يكن الفقهاء أولياء اهلل فليس هلل ويل"قاؿ اإلماـ أبو حنيفة: 
 .. "إف مل يكن الفقهاء أولياء اهلل يف اآلخرة فما هلل ويل: "وقاؿ الشافعي
آذى عاؼبًا فقد  إياكم أف تؤذوا أحدًا من العلماء، فإف من: "رضي اهلل عنو وقاؿ عكرمة
 . "اهلل عليو وسلم صلىآذى رسوؿ اهلل 

من الصحابة رضي اهلل  والعلماء ىم حراس الدين وضباتو من االبتداع والتزييف، فعن صباعة
قاؿ:  اهلل صلى اهلل عليو وسلم منهم علي بن أيب طالب ومعاذ وابن عمر وغريىم أف رسوؿعنهم 

الغالني، وانتحاؿ اؼببطلني، وتأويل  عنو ربريف "حيمل ىذا العلم من كل خلف عدولو ينفوف
 . اعباىلني"

 . "يعيش ؽبا اعبهابذة"فقاؿ:  "اؼبصنوعة؟!! ىذه األحاديث"وقد قيل البن اؼببارؾ: 
فأمر بضرب عنقو، فقاؿ لو الزنديق: مل  أخذ ىاروف الرشيد زنديقاً "وعن ابن علية قاؿ: 

ألف حديث وضعتها على رسوؿ فأين أنت من : تضرب عنقي؟ قاؿ لو: أريح العباد منك. قاؿ
حرؼ نطق بو؟! فقاؿ الرشيد: فأين أنت يا عدو اهلل من  كلها ما فيهاعليو وسلم   صلى اهللاهلل 

 . "اؼببارؾ ينخالهنا خنالً فيخرجوهنا حرفاً حرفاً  إسحاؽ الفزاري وعبد اهلل بن
 ىلكتها.  بقاءىم جناة األمة، وىلكتهم إف العلماء صماـ أماف األمة وإف

أبا عبد اهلل ما عالمة ىالؾ  سألت سعيد بن جبري؛ قلت: يا"قاؿ ىالؿ بن خباب: 
 . "الناس؛ قاؿ: إذا ىلك علماؤىم

دب معهم أشد ومكانتهم يف الدين. وجيب على كل مسلم أف يتأ ىذه ىي منزلة العلماء
من التابعني، أىل وعلماء السلف من السابقني، ومن بعدىم "اهلل:  رضبوقاؿ الطحاوي  .األدب

 . "ومن ذكرىم بسوء فهو على غري سبيلال يذكروف إال باعبميل،  الفقو والنظر اػبري واألثر، وأىل
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أفضل أستاذي على فضل والدي وإف نالين من والدي اجملد والشرؼ فهذا "الشاعر:  قاؿ
  ".الروح، والروح جوىر وذاؾ مريب اعبسم واعبسم كالصدؼ مريب

من حق العامل عليك إذا أتيتو أف ": طالب رضي اهلل عنو  علي بن أيبقاؿ أمري اؼبؤمنني
عامة، وذبلس قدامو، وال تشر بيديك، وال تغمز بعينيك، وال  تسلم عليو خاصة، وعلى القـو

وال تأخذ بثوبو، وال تلح عليو يف السؤاؿ، فإنو دبنزلة النخلة ، قولك تقل: قاؿ فالف خالؼ
رطبة اليت ال

ُ
 . "عليك منها شيء يزاؿ يسقط اؼب

إف من حق العامل "قاؿ أيضاً:  رضي اهلل عنوب وعن سعيد بن اؼبسيب أف علي بن أيب طال
عليو إذا كسل، وال تأخذ بثوبو إذا هنض،  أال تكثر عليو بالسؤاؿ، وال تعنتو يف اعبواب، وأال تلح

وعليك أف  ،ت معذرتوتطلنب عثرتو، وإف زؿ قبلوال  وال تفشي لو سراً، وال تغتابن عنده أحداً،
اهلل، وال ذبلس أمامو، وإف كانت لو حاجة سبقت القـو إىل  توقره وتعظمو هلل ما داـ حيفظ أمر

 . "خدمتو
 . "إف من السنة أف توقر العامل"كيساف:  وقاؿ طاووس بن

فقيل لو: أنت ابن عم رسوؿ كعب  رئي ابن عباس يأخذ بركاب أيب بن"وعن اغبسن قاؿ: 
األنصار؟! فقاؿ: إنو ينبغي للحرب أف يعظم  تأخذ بركاب رجل من عليو وسلم اهلل صلى اهلل

 . "ويشرؼ
على جنازة، مث قربت لو بغلة لريكبها فجاء ابن  صّلى زيد بن ثابت"وعن الشعيب قاؿ: 

 . فقاؿ ابنيا ابن عم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عباس فأخذ بركابو فقاؿ لو زيد: خل عنك
أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ". ويف رواية عنو قاؿ: "والكرباء عباس: ىكذا يفعل بالعلماء

إنا ىكذا نصنع "قاؿ:  "؟صلى اهلل عليو وسلمابن عم رسوؿ اهلل  أسبسك يل وأنت"فقاؿ:  "ثابت
 . "بالعلماء
نرى  ، واليـواؼبسلموف: انظروا إىل األدب الذي ينبغي أف يكوف من العلماء ورثة األنبياء أيها

كما  عكس ما كاف من احًتاـ العلماء وتقديرىم إذ نرى أناسًا انسلخوا من أخالؽ السلف
من  تنسلخ اغبية من جحرىا، ال يراعوف لشيخ حرمة، وال يوجبوف لطالب ذمة. وىاؾ صوراً 

خياطبهم  عدواهنم وتطاوؽبم: فهذا أحدىم يعري العلماء بأهنم: فقهاء اغبيض والنفاس! وآخر
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يف السعودية  ئاًل: مىت زبرجوف من فقو اؼبراحيض ودورات اؼبياه؟! وثالث يصف عبنة الفتوىقا
البديهيات اليت ال  من تكفري العالمة ابن بازأساس أف بأهنا فاتيكاف اؼبسلمني! ويتكلم على 

بأهنم: العلماء من عينة  ورابع ينكر يف أحد اؼبؤسبرات على من يصفهم ،ربتاج إىل نقاش!!!
وخامس يضع نفسو يف صف اغبافظ !. خنقة، واؼبوقوذة، واؼبًتدية، والنطيحة، وما أكل السبعاؼبن

زلط! وسادس ديارس التكفري اؼبقنَّع  ابن حجر العسقالين ويقوؿ متهكماً: ىو ابن حجر وأنا ابن
 كذا!، أو جاسوس كذا! مما يرجفوف.بأنو عميل   باهتاـ ىذا العامل بأنو ماسوين!، وذاؾ الداعية
الطاعنة يف اإلسالـ واػبادمة للكفر واإلغباد؛ نراىا  وكم نرى من الصحف العلمانية اػببيثة

وقد ىالين صورة رأيتها يف إحدى ىذه اعبرائد لشيخ علم . تطعن يف العلماء وتسخر منهم
و، إف ذلك استهزاء بسنة الرسوؿ صلى امرأة تغزؿ ثوباً من غبيت مشهور جيلس على كرسي وجبواره

 اْلُمْؤِمِننيَ  يُػْؤُذوفَ  َوالَِّذينَ }وقد قاؿ تعاىل:  أف يكوف استهزاء بذلك الشيخ. قبلليو وسلم اهلل ع
 ولقد كفر اهلل صباعة .58 األحزاب {مُِّبيناً  َوِإشْباً  بُػْهَتاناً  اْحَتَمُلوا فَػَقدِ  اْكَتَسُبوا َما ِبَغرْيِ  َواْلُمْؤِمَناتِ 

فأنزؿ اهلل  الصحابة القراء: ووصفوىم باعبنب وكرب البطنمن اؼبنافقني إذ سخروا من ؾبموعة من 
َا لَيَػُقوُلنَّ  َسأَْلتَػُهمْ  َولَِئن}قولو:  تعاىل  ُكنُتمْ  َوَرُسولِوِ  َوآيَاتِوِ  أَبِالّلوِ  ُقلْ  َونَػْلَعبُ  خَنُوضُ  ُكنَّا ِإَّنَّ

 طَآئَِفةً  نُػَعذِّبْ  مِّنُكمْ  طَآئَِفةٍ  َعن نػَّْعفُ  ِإف ِإديَاِنُكمْ  بَػْعدَ  َكَفْرتُ  َقدْ  تَػْعَتِذُرواْ  الَ  -65-َتْستَػْهزُِئوَف 
 . 66 -65التوبة { ؾُبْرِِمنيَ  َكانُواْ  بِأَنػَُّهمْ 

احذر أخي اؼبسلم: الوقيعة يف أىل  أيها اؼبسلموف: إف اعبناية على العلماء خرؽ يف الدين،
ربطيم قمم  اإلسالـ الذين حياولوف العلم وإال حشرت نفسك يف خندؽ واحد تظاىر أعداء

فال تكونن ظهرياً للمجرمني، واستحضر  اإلسالـ باعتبار ذلك أقصر طريق لطعن اإلسالـ نفسو،
 َظِهرياً  َأُكوفَ  فَػَلنْ  َعَليَّ  أَنْػَعْمتَ  دبَا َربِّ  قَاؿَ }والتسليم  قوؿ موسى الكليم عليو وعلى نبينا الصالة

للتوصل بذلك إىل ىدـ الدين وإطفاء نوره  ىدـ القممة . وإف ؿباول17 القصص {لِّْلُمْجرِِمنيَ 
ما جرى من حديث اإلفك يف  فمن ؿباوالهتا األوىل ،ؽبذا الدين ىي سياسة قددية ِقدـ الكائدين

من فوؽ سبع ظباوات أـ اؼبؤمنني رضي اهلل الطاىرة البتوؿ، اؼبربأة  حق الصديقة بنت الصديق،
 مث إىل صاحب الرسالة صلى اهلل عليو وسلم اؼبقاـ األوؿاإلفك طعنة موجهة يف  ، فقد كافعنها

ىذه  للرجل الثاين يف اإلسالـ أبوبكر مث لعائشة الصديقة اليتُ ضبل عنها ربع الشريعة. ومن
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عن يف نافقوا يف الط احملاوالت: اجتهاد أعداء السنة والتوحيد من اؼبستشرقني، وأذناهبم من الذين
صلى اهلل عليو رواية عن رسوؿ اهلل  وىو أكثر الصحابة، راوية اإلسالـ أيب ىريرة رضي اهلل عنو

للطعن يف صحيح البخاري باعتباره أصح كتاب  ، وىذا عني ما يقاؿ يف احملاوالت اػبائبةوسلم
 بعد القرآف العظيم. 

بعض اؼببتدعة من الطعن يف صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ومن ذلك ما يدأب فيو
يف أشنع صورة وأقبحها، وكلما عظم بالء الصحايب يف رفع  -ممنه إال طبسة-وسلم وتصويرىم 

بالعلم والعمل واعبهاد، عظم حظو من تطاوؽبم وأحقادىم كاػبلفاء الثالثة،  راية اإلسالـ ونصرتو
فمن وافق القـو يف الفاربني الذين أطفأوا نار اجملوسية، وكسروا ظهر الكسروية.  واجملاىدين

قيق فقد أعاهنم من حيث ال يدري أو من حيث يدري على رب تطاوؽبم على رموز اإلسالـ،
كل اؼبصائب قد سبر على الفىت وهتوف غري مشاتة . أعداء الدين غاياهتم اػببيثة، ومّشت بنا
فسعوا ليل هنار إىل ، مهية صلة األمة بعلمائهاأ –عز وجل  -اهلل  األعداء. لقد أدرؾ أعداء

 أماـ األمة حىت يفقد الناس ثقتهم بعلمائهم. تشويو صورة العلماء
 العلماء؛ وسنذكر ىذه األسباب سبباً سبباً.  التطاوؿ على وسنتكلم عن أسباب ظاىرة

اؼبنافقوف ومن ورائهم اليهود والنصارى. وأهنم ل وؿ ىذه األسباب: ىم أعداء اهلل عز وجأ
اإلعالـ والصحف واجملالت، وأىن ؽبم ذلك ولن يستطيعوا  يسعوف ليل هنار يف ذلك عرب وسائل

 . بعلمائها بإذف اهلل تعاىلوواثقة  بإذف اهلل فاألمة متمسكة
ونعراهتم ويتضح ىذا يف سلوؾ بعض الشباب الذين  ومن األسباب: التأثر بفوضوية الغربيني

فيتشربوف منهم بعض القيم، وخباصة سلوكهم إزاء أكابرىم  يبتلوف باإلقامة يف ديار الغرب،
فوضوية، اليت يسموهنا والتعبري، واعتزازًا دبا يدينوف بو من ال وعظمائهم، حبجة حرية الرأي

يتفطن ىؤالء الشباب إىل الفروؽ بني القيم اإلسالمية، وبني القيم الغربية.  )دديقراطية( دوف أف
الدديقراطية )ربكيم( رجل الشارع، يف قضايا األمة اؼبصريية حىت لو كاف ساقط  فمن مظاىر

 و الرمز االنتخايب كالساعةحيتاج ليتعرؼ على مرشحو أف يوضع ل، أو غارقًا يف اعبهالة العدالة،
والعقد  والسيارة والنخلة، يف حني أف اإلسالـ جيعل اغبكم يف ذلك إىل أويل األمر، أىل اغبل

 اػْبَْوؼِ  َأوِ  اأَلْمنِ  مِّنَ  أَْمرٌ  َجاءُىمْ  َوِإَذا}اؼبؤىلني للنظر يف ىذه القضايا دوف غريىم، قاؿ تعاىل: 
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ُهمْ  اأَلْمرِ  أُْويل  َوِإىَل  الرَُّسوؿِ  ِإىَل  َردُّوهُ  َوَلوْ  ِبوِ  أََذاُعواْ  ُهمْ  َيْسَتنِبطُونَوُ  الَِّذينَ  َلَعِلَموُ  ِمنػْ  َفْضلُ  َوَلْوالَ  ِمنػْ
صلى اهلل عليو  . وىذا رسوؿ اهلل83 النساء {َقِليالً  ِإالَّ  الشَّْيطَافَ  الَتػَّبَػْعُتمُ  َوَرضْبَُتوُ  َعَلْيُكمْ  الّلوِ 

ن أشراط العامة اؼبصريية م بالرويبضة، وجيعل إقحامو يف القضايايسمي رجل الشارع ىذا وسلم 
"سيأيت على : اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: قاؿ رسوؿ عنو رضي اهللالساعة، فعن أيب ىريرة 

ويكذب فيها الصادؽ، ويؤسبن فيها اػبائن،  الناس سنوات خداعات، يصدؽ فيها الكاذب،
"الرجل التافو، يتكلم يف أمر قيل: وما الرويبضة؟ قاؿ: " الرويبضةوخيوف فيها األمني، وينطق فيها 

اغبزيب، والبغي، وعقد الوالء على غري الكتاب والسنة؛ فبعض  . ومن األسباب: التعصبالعامة"
الوالء ألشخاصهم واالنتماء لذواهتم، أو صباعاهتم، ويوالوف يف ذلك  الناس يربوف أتباعهم على

 دأ اغبب يف اهلل والبغض يف اهلل، ويف ىؤالء يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيميةاعتبار ؼبب ويعادوف دوف
عليو أف  : "وليس ألحد أف ينتسب إىل شيخ يوايل على متابعتو ويعادي على ذلك، بلرضبو اهلل

وغريىم، وال خيص  يوايل كل من كاف من أىل اإلدياف، ومن عرؼ منو التقوى من صبيع الشيوخ
قدـ اهلل ورسولو عليو، ويفضل من   إذا ظهر لو مزيد إديانو وتقواه فيقدـ منأحداً دبزيد مواالة إال

ومنها: تشييخ الصحف وافتقاد  لالختصار ونذكر بقية األسباب سرداً ". ورسولو فضلو اهلل
اغبد األدىن من العلم الشرعي حبجة الدعوة.  القدوة. وكذلك: استعجاؿ التصدر قبل ربصيل

كذلك: االغًتار بكالـ العلماء بعضهم يف بعض. ( و حداث )الصغاروكذلك التعامل وتصدر األ
بأقدار من ينتقدوهنم من العلماء. ومنها عدـ التثبت يف  ومن األسباب الرئيسية: جهل اؼبنتقدين

والتنافس والرياسة والفراغ، واعبحود وعدـ اإلنصاؼ. وأخريًا من  النقل؛ وكذلك: التحاسد
 لزالت العلماء. حفظ اهلل علماءنا ونفعنا هبم ورزقنا التأدب معهم اؼبغرضني استثمار األسباب

  العاؼبني.وحفظ مقامهم، وآخر دعوانا أف اغبمد هلل رب 
 بتصرؼ -منقوؿ 


