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  إعداد 
  محمد بن عمر بن سالم بازمول
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  بسم اهلل الرمحن الرحيم 
إن احلمد هلل، حنمده، و نستعينه ، و نستغفره، ونعوذ باهلل، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل 

  .فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
   .وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله  .ريك لهوأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال ش

  يَاَأيُّهَا اّلِذينَ آمَنُوْا اّتُقوْا الّلهَ حَقّ ُتَقاِتِه وََالَتمُوُتنّ ِإّال وََأْنُتمْ مّسِْلمُونَ 
وَبَثَّ ِمنْهُمَا ِرجَاًال َكِثيْرًا وَِنسَآءً وَاتَُّقوْا يَآَأيُّهَا النَّاسُ اتَُّقوْا رَبَُّكمُ الَِّذيْ خََلَقُكمْ ِمنْ َنْفٍس وَاِحدٍَة وَخََلقَ ِمنْهَا َزوْجَهَا 

  اللَّهَ الَِّذيْ َتسَآءَُلونَ ِبِه وَاَألرْحَامَ ِإنَّ اللَّهَ َكانَ عََليُْكمْ رَِقيْبًا
يَْغِفرْ َلُكمْ ُذُنوبَُكمْ وَمَن يُِطِع الّلهَ وَرَسُوَلهُ َفَقدْ يُصِْلحْ َلُكمْ َأعْمَاَلُكمْ وَ. يَاَأيُّهَا اّلِذينَ آمَنُوْا اّتُقوْا الّلهَ وَُقوُلوْا َقوًْال سَِديدًا

  .َفاَز َفوْزًا عَِظيمًا
إن أصدق الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشّر األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة ال وأ

  .بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
، وقدمت بني يديه ، قسمته على مخسة مقاصد)لماءمعاملة الع(أمسيته فهذا كتاب : أّمـا بعد

  : هي التالية أقسامه ، ومقدمة ويف آخره خامتة
  .، وأقسام العلماء األمرأويلحتديد  : قدمةامل

  .صفة العامل: املقصد األول 
  .فضل العلماء: املقصد الثاين 

  .األدب مع العلماء: الثالث املقصد 
  .حق العلماء: املقصد الرابع 

  .أضرار ضياع حق العلماء:  اخلامس املقصد
  .العلماءلزوم احلث على : خلامتة ا

  .التوفيق واهلدى والرشاد والسدادهذا وأسأل اهللا تعاىل 
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  األمر وأقسام العلماءحتديد أويل : مقدمة 
  

  !احلديث عن األمراء والعلماء هو حديث الساعة
ُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوأُوِلي الْأَْمِر       َيا أَيَُّها الَِّذيَن آمَ   : واهللا سبحانه وتعاىل يقول   

ِمْنكُْم فَِإنْ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه ِإلَى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإنْ كُْنُتْم ُتْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوالَْيْوِم الْـآِخِر                
  .)59:النساء (ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْويالً

  .  العلماء واألمراء :لوا األمر هم وأو[
فإذا أمروا مبا أمر اهللا به ورسوله وجبت طاعتهم وإن تنازع الناس يف شيء وجب رده                

 ال يرد إىل أحد دون الرسل الذين أرسلهم اهللا كمـا قـال يف اآليـة                 ،إىل اهللا والرسول  
يَِّني ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن َوأَْنَزلَ َمَعُهُم الِْكَتاَب      كَانَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَّبِ      : األخرى

ِبالَْحقِّ ِلَيْحكَُم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اْخَتلَفُوا ِفيِه َوَما اْخَتلََف ِفيِه ِإلَّا الَِّذيَن أُوُتوُه ِمـْن َبْعـِد َمـا               
ِذيَن آَمُنوا ِلَما اْخَتلَفُوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ ِبِإذِْنـِه َواللَّـُه           َجاَءْتُهُم الَْبيَِّناُت َبْغياً َبْيَنُهْم فََهَدى اللَُّه الَّ      
   .)1(])213:البقرة (َيْهِدي َمْن َيَشاُء ِإلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم

  .والعلماء ورثة األنبياء
ملا كانت الدعوة إىل اهللا والتبليغ عن رسوله شعار حزبه املفلحني وأتباعه من العاملني              [ و

قُلْ َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإلَى اللَِّه َعلَى َبِصَريٍة أََنا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحانَ اللَّـِه              : ل تعاىل كما قا 
وكان التبليغ عنه من عني تبليغ ألفاظه وما جاء         ). 108:يوسف (َوَما أََنا ِمَن الُْمْشِرِكنيَ   

  :نيبه وتبليغ معانيه؛ كان العلماء من أمته منحصرين يف قسم
حفاظ احلديث وجهابذته والقادة الذين هم أئمة األنام وزوامـل اإلسـالم،            : أحدمها  

الذين حفظوا على األئمة معاقد الدين وعاقله، ومحوا من التغيري والتكدير موارده ومناهله،             
                                  

 ).2/238(كالم ابن تيمية يف اجلواب الصحيح ن ا بني معقوفتني مم )1(
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حىت ورد من سبقت له من اهللا احلسىن تلك املناهل صافية من األدناس، مل َتـُشْبها اآلراء                 
  .وردوا فيها عينا يشرب هبا عباد اهللا يفجروهنا تفجرياتغيريا، و
الذين قال فيهم اإلمام أمحد بن حنبل يف خطبته املشهورة يف كتابه يف الرد علـى                م  وه

احلمد هللا الذي جعل يف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم              : "الزنادقة واجلهمية 
. حييون بكتاب اهللا تعاىل املـوتى     . ذىويصربون منهم على األ   . يدعون من ضل إىل اهلدى    

وكم من ضال تائـه قـد       . فكم من قتيل إلبليس أحيوه    . ويبصرون بنور اهللا أهل العمى    
ينفون عـن كتـاب اهللا      . فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم         . هدوه

وأطلقـوا  . دعةالذين عقدوا ألوية الب   . وتأويل اجلاهلني . وانتحال املبطلني . حتريف الغالني 
. جممعون على مفارقـة الكتـاب     . خمالفون للكتاب . فهم خمتلفون يف الكتاب   . عنان الفتنة 

وخيدعون . يتكلمون باملتشابه من الكالم   . يقولون على اهللا ويف اهللا ويف كتاب اهللا بغري علم         
  "جهال الناس مبا يشبهون عليهم؛ فنعوذ باهللا من فتنة املضلني

اإلسالم ومن دارت الفتيا على أقواهلم بني األنام، الذين خـصوا           فقهاء  : القسم الثاين   
باستنباط األحكام، وعنوا بضبط قواعد احلالل واحلرام، فهم يف األرض مبرتلة النجـوم يف              
السماء، هبم يهتدي احلريان يف الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام              

: ة األمهات واآلباء، بنص الكتاب قال تعـاىل       والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاع     
               َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوأُوِلي الْأَْمِر ِمْنكُْم فَِإنْ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء

 ِم الْآِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتـأِْويالً      فَُردُّوُه ِإلَى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإنْ كُْنُتْم ُتْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوالَْيوْ        
  ).59:النساء(

قال عبد اهللا بن عباس يف إحدى الروايتني عنه وجابر بن عبد اهللا واحلسن البصري وأبو                
هم : أولو األمر : العالية وعطاء بن أيب رباح والضحاك وجماهد يف إحدى الروايتني عنه          

  .مام أمحدالعلماء وهو إحدى الروايتني عن اإل
هـم  : وقال أبو هريرة وابن عباس يف الرواية األخرى وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل            
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  .وهو الرواية الثانية عن أمحد. األمراء
 أن األمراء إمنا يطاعون إذ أمـروا مبقتـضى          ] :كما قال ابن القيم رمحه اهللا     [والتحقيق  

ن يف املعروف وما أوجبه العلـم،       العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إمنا تكو        
  .)1(]فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة األمراء تبع لطاعة العلماء

 ـ صفة العامل، وفضله، واألدب معه، وحقه، وأضرار ضياع  و الكتابة يف معاملة العلماء
ونه شرع اهللا  عن العلماء يعلمهاملهمات اليت حيتاجها املسلم، إذ ال غىن لمن حق العامل ـ  

  .الفنت واحلوادثظهور وتعاىل، ويرجع إليهم عند النوازل، 
  :وإليك البيان 

                                  
 ).10ـ1/8(أعالم املوقعني ن كالم ابن القيم يف ا بني معقوفتني مم )1(



   )6(  

  صفة الَعاِلم : املقصد األول 
 فال يعرف قدر العلم و ال حق العلماء، يظـن أن            ؛بعض الناس يستهني بالعلم والعلماء    

   .الرقائقالعلم هو تكثري الكالم، وحتسينه بالقصص واألشعار، واإلكثار من الوعظ و
وضـون يف األحـداث،     لذين خي الرؤوس ا ومن الناس من يتوهم أن العلماء هم هؤالء         

  .، يفتئتون على األمراء واحلكام، بال هدى أو بصريةيتكلمون فيها مبا يسمونه فقه الواقع
عنده هو جمرد ما يف الكتب، فلم يلق باالً إىل حقيقة أن هذا             ومن الناس من صار العلم      

هم، والفهم حمكوم مبا عليه طريقة الرعيل األول والطراز املكلل من الصحابة             وف قلالعلم ن 
واجللوس يف حلق   والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين؛ فصار ينبز االشتغال بالعلم،            

  . إال مبشافهة العلماء واألخذ عنهماال يناهلأبواباً العلم عند العلماء، وما درى أن من العلم 
 لسنا حباجة   :ويقولن العلم عنده هو السفر واالنتقال لدعوة الناس بزعمه،          ومن الناس م  

ودعوة، وما درى املسكني أن فاقد الـشيء ال         إىل كتب جديدة، إمنا حنن حباجة إىل دعاة         
مل يثن الركب على دروس العلم،      ه،  يعطيه، وكيف تتم له الدعوة إىل الدين و هو جاهل ب          

  .ومل يعط العلم بعضه و ال كله، فهو منه يف جدب وقحطصحبهم، ومل ي العلماءشام ومل ي
القاص الواعظ، و ال بني طالب العلم والعـامل،         ومن الناس من ال يفرق بني العامل وبني         

، كثري العلم  فالكل عنده علماء يستفتيهم ويأخذ عنهم، بل قد يرى أن الواعظ كثري الكالم            
 ال جيري يف ذلك املضمار      قليل الكالم امل  ألن الع أعلى درجة من العامل     بل قد يراه بعضهم     

  .وهللا يف خلقه شؤونمن القصص و األشعار والتحليالت واألفكار، 
 يف القرآن العظـيم، مـن       واملسلم حباجة إىل معرفة صفة العامل، كما بّينها اهللا عزوجل         

  :التالية ، اليت ذكرت مواقف للعلماء يتبني منها صفاهتم، وهي اآليات القرآنيةخالل 
  :رد املتشابه إىل احملكم من صفات الراسخني يف العلمـ 1

ُهَو الَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحكََمـاٌت ُهـنَّ أُمُّ            :  قال اهللا تبارك وتعاىل   
َشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغـاَء الِْفْتَنـِة      الِْكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاِبَهاٌت فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوِبِهْم َزْيغٌ فََيتَِّبُعونَ َما تَ          
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َواْبِتَغاَء َتأِْويِلِه َوَما َيْعلَُم َتأِْويلَُه ِإلَّا اللَُّه َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلِْم َيقُولُونَ آَمنَّا ِبِه كُلٌّ ِمْن ِعْنـِد                 
  ).7:آل عمران (َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإلَّا أُولُو الْأَلَْباِب

يرد املتشابه إىل احملكم و ال يتبع املتشابه، وهذه         أنه  صفاته اليت قررها القرآن     فالعامل من   
ذكر الزجر وقد جاء يف احلديث     والضالل،  عن أهل اهلوى    واهلداية  مما مييز أهل احلق     الصفة  

رسول اهللا  صلى    تال  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت       والتحذير من الذين يتبعون املتشابه،      
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمـات هـن أم            :   هذه اآلية   اهللا عليه وسلم  

الكتاب وأخر   متشاهبات  فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغـاء الفتنـة                   
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من مث ربنـا                  

 فإذا رأيـت    : قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم          :قالت. بابوما يذكر إال أولوا األل    
  .)1("الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم

   :اخلشوع واخلضوع ألمر اهللا تعاىل من صفات الذين أوتوا العلم ـ 2
يَن أُوُتوا الِْعلَْم ِمْن قَْبِلِه ِإذَا ُيْتلَى       قُلْ آِمُنوا ِبِه أَْو ال ُتْؤِمُنوا ِإنَّ الَّذِ       : قال اهللا تبارك وتعاىل   

َوَيِخرُّونَ . َوَيقُولُونَ ُسْبَحانَ َربَِّنا ِإنْ كَانَ َوْعُد َربَِّنا لََمفُْعوالً       . َعلَْيِهْم َيِخرُّونَ ِللْأَذْقَاِن ُسجَّداً   
  .)109ـ 107:اإلسراء (ِللْأَذْقَاِن َيْبكُونَ َوَيِزيُدُهْم ُخُشوعاً

َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َوالْأَْنَعاِم ُمْخَتِلٌف أَلَْواُنُه كَذَِلَك ِإنََّما َيْخَشى         :  تبارك وتعاىل  قال اهللا 
  .)28:فاطر (اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز غَفُوٌر

  .ه سبحانه وتعاىل العلم باواخلشية هللا صفة يورثه
  :وأما العلم فرياد به يف األصل نوعان: "اهللاقال ابن تيمية رمحه 

                                  
  .حديث صحيح) 1(

ومسلم يف كتاب العلم باب النهي عن ، )4547(أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، باب منه آيات حمكمات، رقم احلديث   
  ).2665(قم  متشابه القرآن، احلديث راتباع
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العلم به نفسه ومبا هو متصف به من نعوت اجلالل واإلكرام وما دلت عليـه               : أحدمها  
أمساؤه احلسىن وهذا العلم إذا رسخ يف القلب أوجب خشية اهللا ال حمالة فإنه ال بد أن يعلم                  

  .القرآن والعيانأن اهللا يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به 
عامل باهللا : العلماء ثالثة : "ان التيمي ـ أحد  أتباع التابعني ـ   يوهذا معىن قول أيب ح

وعامل بأمر اهللا ليس عاملا باهللا وعامل باهللا، وبأمر اهللا، فالعامل باهللا الذي             . ليس عاملا بأمر اهللا   
  ".خيشى اهللا والعامل بأمر اهللا الذي يعرف احلالل واحلرام

  ".إمنا العامل من خيشى اهللا: "أيها العامل فقال:  رجل للشعيبوقال
  .)1(" باهللا جهالباالغتراركفى خبشية اهللا علما وكفى : "وقال عبداهللا بن مسعود

يراد بالعلم باهللا العلم باألحكام الشرعية كما يف الصحيح عن النيب صلى            : والنوع الثاين   
مـا بـال أقـوام      : "ن أقواما ترتهوا عنه، فقال    اهللا عليه وسلم أنه ترخص يف شيء فبلغه أ        

:  ويف روايـة   .)2("يترتهون عن أشياء أترخص فيها واهللا إين ألعلمكم باهللا وأخشاكم لـه           
  . فجعل العلم به هو العلم حبدوده،"هواهللا إين ألخشاكم هللا وأعملكم حبدود"

ب رضي اهللا   وقريب من ذلك قول بعض التابعني يف صفة أمري املؤمنني علي بن أيب طال             

                                  
، 212-9/211(والطرباين يف الكـبري    ،  197وأمحد يف الزهد ص   ،  )46(، حتت رقم    15ابن املبارك يف الزهد ص    أخرجه  ) 1(

، حتـت رقـم     314، ويف املدخل إىل السنن الكـربى ص       )3/34(، والبيهقي يف اجلامع لشعب اإلميان       )8927حتت رقم   
القاسم مل يدرك ابـن     ): "5/210( قال يف جممع الزوائد      ،ن مسعود عن اب بن عبدالرمحن    كلهم من طريق القاسم      ،)487(

ليس العلـم مـن كثـرة       : "من طريق عون عن ابن مسعود ولفظه      ) 1/131( وأخرج حنوه أبو نعيم يف احللية        اهـ"مسعود
  اهـ" مسعودوإسناده جيد، إال أن عوناً مل يدرك ابن: ")10/235(، قال يف جممع الزوائد "احلديث، ولكن العلم من اخلشية

كفى باملرء علماً أن خيشى اهللا، وكفى باملرء جهـالً أن يعجـب             : "، بلفظ )322، حتت رقم    1/346(وأخرجه الدارمي     
        .، وصحح إسناده عن مسروق حمقق الدارمي"بعلمه

  .حديث صحيح )1(
 يف كتاب الفضائل، باب ، ومسلم)6101(أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب من مل يواجه الناس بالعتاب، حديث رقم 

 َصَنَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه       :َعْن َعاِئَشةَ قَالَتْ  : "، ولفظ مسلم  )2356(علمه صلى اهللا عليه وسلم باهللا تعاىل، حديث رقم          
 َما َبـالُ    :ُه َوَتَنزَُّهوا َعْنُه فََبلََغُه ذَِلَك فَقَاَم َخِطيًبا فَقَالَ       َعلَْيِه َوَسلََّم أَْمًرا فََتَرخََّص ِفيِه فََبلَغَ ذَِلَك َناًسا ِمْن أَْصَحاِبِه فَكَأَنَُّهْم كَِرُهو           

 ".ِرَجاٍل َبلََغُهْم َعنِّي أَْمٌر َتَرخَّْصُت ِفيِه فَكَِرُهوُه َوَتَنزَُّهوا َعْنُه فََواللَِّه لَأََنا أَْعلَُمُهْم ِباللَِّه َوأََشدُُّهْم لَُه َخْشَيةً
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؛ أراد بذلك   "إن كان اهللا يف صدري لعظيما وإن كنت بذات اهللا لعليما          : "عنه حيث قال  
يف اصطالح املتأخرين بل    ) الذات(يف لغتهم مل يكن كلفظ      ) الذات(أحكام اهللا؛ فإن لفظ     

  :يراد به ما يضاف إىل اهللا، كما قال خبيب رضي اهللا عنه
  لى أوصال شلو ممزعيبارك ع# وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ

ومنه قولـه     ،)1("مل يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات كلها يف ذات اهللا         : "ومنه احلديث 
َوُهَو َعِلـيٌم ِبـذَاِت     ،  )1من اآلية : األنفال(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَْصِلُحوا ذَاَت َبْيِنكُمْ    :  تعاىل

وهو يستعمل مضافا   ) ذو(ث  تأني) ذات(وحنو ذلك، فإن    ) 6من اآلية : احلديد (الصُُّدوِر
ذو كـذا، وإن كـان      : يتوصل به إىل الوصف باألجناس، فإذا كان املوصوف مذكرا قيل         

أصيب فالن يف ذات اهللا فاملعىن يف       : فإن قيل . ذات سوار : ذات كذا، كما يقال   : مؤنثا قيل 
  .)2(اهـ"جهته ووجهته أي فيما أمر به وأحبه وألجله

ن أ من أويت من العلم ماال يبكيه خلليق         :لتيمي يقول عن مسعر قال مسعت عبد األعلى ا      
إن الـذين أوتـوا     : ال يكون أويت علما ينفعه ألن اهللا تعاىل نعت العلماء مث قرأ القرآن            

   .)3()109ـ107:اإلسراء ( يبكون:  إىل قولهالعلم
َحقُّ ِمْن َربَِّك فَُيْؤِمُنوا ِبِه فَُتْخِبَت      َوِلَيْعلََم الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم أَنَُّه الْ     : قال اهللا تبارك وتعاىل   

     .)54:احلج (لَُه قُلُوُبُهْم َوِإنَّ اللََّه لََهاِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم
ال تكون عاملا حىت تكون متعلما وال تكون بالعلم عاملـا حـىت             : "عن أيب الدرداء قال   

                                  
  . حديث صحيح)1(

، )3358(، حـديث رقـم      واختذ اهللا إبراهيم خليال   : البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعاىل        أخرجه  
  ).2371(ومسلم يف كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه وسلم، حديث رقم 

  ).3/333(جمموع الفتاوى  )1(
إسـناده  : "قال حمقق سنن الدارمي   و). 5/88(نعيم يف احللية     ، وأبو )13/542(، وابن أيب شيبة     )299(أخرجه الدارمي   ) 3(

  اهـ"جيد
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ن ال تزال مماريا وكفى     أ تزال خماصما وكفى بك إمثا       ن ال أتكون به عامال وكفى بك إمثا       
   .)1(" عزوجلبك كاذبا ال تزال حمدثا ذات اهللا

   ، بأمر اهللاملشى اهللا ليس بعاخي عامل باهللا : كان يقال العلماء ثالثة ": قال  سفيانوعن
بعامل باهللا ال   وعامل بأمر اهللا ليس     ،   خيشى اهللا فذاك العامل الكامل     وعامل باهللا عامل بأمر اهللا    

      .)2("خيشى اهللا فذلك العامل الفاجر
ن فتنتهما فتنة لكـل     إكان يقال اتقوا فتنة العابد اجلاهل والعامل الفاجر ف        " :قال سفيان 

  .)3("مفتون
  :لقومه نذارته  زهده وتقلله من الدنيا ومن صفات العاملـ 3

لَْم َوْيلَكُْم ثََواُب اللَِّه َخْيٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِملَ        َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الْعِ    :قال اهللا تبارك وتعاىل   
  ).80:القصص (َصاِلحاً َوال ُيلَقَّاَها ِإلَّا الصَّاِبُرونَ

َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَيْنِفُروا كَافَّةً فَلَْوال َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمـْنُهْم            : قال اهللا تبارك وتعاىل   
 فَقَُّهوا ِفي الدِّيِن َوِلُيْنـِذُروا قَـْوَمُهْم ِإذَا َرَجُعـوا ِإلَـْيِهْم لََعلَُّهـْم َيْحـذَُرونَ               طَاِئفَةٌ ِلَيتَ 

  .)122:التوبة(
 يا أبا سعيد ليس هكذا يقول       :قلت للحسن يوما يف شيء قاله     : عن عمران املنقري قال   

يا الراغب يف اآلخرة    يف الدن الزاهد   إمنا الفقيه    ! وحيك ورأيت أنت فقيها قط     : فقال !الفقهاء
   .)4("البصري بأمر دينه املداوم على عبادة ربه

                                  
وقال حمقق سـنن    ). 16(، واخلطيب يف اقتضاء العلم العمل       )220(، و وكيع يف الزهد      )301(أخرجه الدارمي يف سننه     ) 1(

 . اهـ"إسناده حسن: "الدارمي
 .رمي1وصحح إسناده حمقق سنن الد). 92ـ1/91(يل اجلرح والتعد، )375، حتت رقم 1/373(سنن الدارمي  )2(
 ).92ـ1/91(اجلرح والتعديل  )3(
، ونعيم بن محاد يف زياداته على الزهد )2/147(، وأبونعيم يف احللية )13/498(، وابن أيب شيبة     )302(أخرجه الدارمي   ) 4(

  .اهـ"إسناده صحيح: "نن الدارميوقال حمقق س). 1067ـ1066(، واخلطيب يف الفقيه واملتفقه )30(البن املبارك 
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  :، فهم على بصرية من دينهمأن علمهم يف صدورهم آيات بيناتم من صفاهتوـ 4
َبلْ ُهَو آَياٌت َبيَِّناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َوَمـا َيْجَحـُد             : قال اهللا تبارك وتعاىل   

   ).49:العنكبوت (ا الظَّاِلُمونَِبآياِتَنا ِإلَّ
  .فعلمهم قال اهللا قال رسوله قال الصحابة

  قال الصحابة ليس خلف فيه  ولهــال رسـالعلم قال اهللا ق
  بني الرسول وبني رأي سفيه ما العلم نصبك للخالف سفاهة 

  بني النصوص وبني رأي فقيه  ال نصب اخلالف جهالة  كال و
 التشبيه حذراً من التجسيم و  عمداً النصـوص ت كال وال رّد

، فقال  حال السؤال عما ال نعلم     أهل الذكر وأمر بالرجوع إليهم       مولذا وصفهم اهللا بأهن   
َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِإلَّا ِرَجاالً ُنوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَلُوا أَْهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُْنـُتْم ال              : تبارك وتعاىل 

  ).7:اءاألنبي (َتْعلَُمونَ
  .فعلمهم ليس بتطويل العبارة وفصاحتها، و ال بكثرة الكالم، و ال بكثرة الرواية

الَْحَياُء َوالِْعيُّ ُشْعَبَتاِن ِمـْن الِْإَميـاِن       : "َعْن أَِبي أَُماَمةَ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ         
  .)1("لنِّفَاِقَوالَْبذَاُء َوالَْبَيانُ ُشْعَبَتاِن ِمْن ا

                                  
  .حديث حسن لغريه )1(

والصلة، باب ما جاء يف العي، الرب ، والترمذي يف كتاب  )22312، حديث رقم    36/649الرسالة  (أخرجه أمحد يف املسند       
اهـ، "سَّانَ ُمَحمَِّد ْبِن ُمطَرِّفٍ   َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن غَِريٌب ِإنََّما َنْعِرفُُه ِمْن َحِديِث أَِبي غَ         : "قال الترمذي ). 2027(حديث رقم   

سمع منه، كما حرر ذلك حمققو املسند، فقـد  انقطاع إذ حسان بن عطيه راويه عن أيب أمامة مل ي       السند رجاله ثقات، وفيه     و
ـ والبيهقي يف   ،  )526، حتت رقم    1/441(للمنت شاهد بتمامه عند الدارمي يف سننه        بتمامه، لكن   احلديث   واضعف سنن ال

به يرتقي احلديث إىل احلسن لغريه، وقد صحح األلباين إسـناده  صحح إسناده حمقق سنن الدارمي، و ، و )10/194 (الكربى
 َحدَّثَِني فُلَانٌ   : قُلُْت ِلُعَمَر ْبِن َعْبِد الَْعِزيزِ     :َعْونُ ْبُن َعْبِد اللَِّه قَالَ    عن  : " ولفظ الدارمي  .، واهللا اعلم  )2/199(يف سنن الترمذي    

 : َحدَّثَِني أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ         :قُلُْت –فََعَرفَُه ُعَمُر    - أَْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم         َرُجلٌ ِمنْ 
 ِمْن الِْإَمياِن َوُهنَّ ِممَّا َيِزْدنَ ِفي الْآِخَرِة َوُيْنِقْصَن ِمْن الدُّْنَيا َوَما َيِزْدنَ    ِإنَّ الَْحَياَء َوالَْعفَاَف َوالِْعيَّ ِعيَّ اللَِّساِن لَا ِعيَّ الْقَلِْب َوالِْفقْهَ         "

 ُيْنِقْصَن ِفي الْـآِخَرِة     ِفي الْآِخَرِة أَكْثَُر َوِإنَّ الَْبذَاَء َوالَْجفَاَء َوالشُّحَّ ِمْن النِّفَاِق َوُهنَّ ِممَّا َيِزْدنَ ِفي الدُّْنَيا َوُيْنِقْصَن ِفي الْآِخَرِة َوَما                 
 َخـَرَج  : قَالَ أَُبو ِقلَاَبةَ:أَْخَبَرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َمْنُصوٍر َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َحدَّثَِني ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة قَالَ   : "مث قال الدارمي    ". أَكْثَُر

= 
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 ،َوالِْعيُّ ِقلَّةُ الْكَلَاِم َوالَْبذَاُء ُهَو الْفُْحُش ِفي الْكَلَـامِ        : " الترمذي رمحه اهللا   قَالَ أَُبو ِعيَسى  
َوالَْبَيانُ ُهَو كَثَْرةُ الْكَلَاِم ِمثْلُ َهُؤلَاِء الُْخطََباِء الَّـِذيَن َيْخطُُبـونَ فَُيَوسِّـُعونَ ِفـي الْكَلَـاِم           

  .)1(اهـ"صَُّحونَ ِفيِه ِمْن َمْدِح النَّاِس ِفيَما لَا ُيْرِضي اللََّهَوَيَتفَ
لقد أدركت أقواماً إن كان الرجل منهم ليجلس مع         : "عن احلسن البصري رمحه اهللا قال     

  .)2("القوم، فريون أنه عيي، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم
 هللا، وكراهتهم   تتهم اخلشية فهذا كان حاهلم رضي اهللا عنهم وأرضاهم، وإمنا أسك        : قلت
  .، وإمنا علمهم يف صدورهم آيات بيناتللشهرة

ليس العلم بكثرة الرواية وإمنا العامل من اتبع العلـم          : "روي عن بعض السلف قوله    وقد  
  .)3("واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم

نور ة  ولكنه    ليس العلم بكثرة الرواي   : " مسعت مالك بن أنس يقول     :ابن وهب قال  عن  
  .)4("جيعله اهللا يف القلوب

معناه أن اخلشية ال تدرك بكثرة الرواية وإمنا العلم الذي فرض اهللا عز وجل أن يتبع فإمنا                 
هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي اهللا عنهم ومن بعدهم من أئمة املـسلمني                

__________________  
=  

ِر َوَمَعُه ِقْرطَاٌس ثُمَّ َخَرَج َعلَْيَنا ِلَصلَاِة الَْعْصِر َوُهَو َمَعُه فَقُلُْت لَُه َيا أَِمَري الُْمْؤِمِنَني َما َهـذَا                  َعلَْيَنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعِزيِز ِلَصلَاِة الظُّهْ      
  ."ِديثُالِْكَتاُب قَالَ َهذَا َحِديثٌ َحدَّثَِني ِبِه َعْونُ ْبُن َعْبِد اللَِّه فَأَْعَجَبِني فَكََتْبُتُه فَِإذَا ِفيِه َهذَا الَْح

من طريق إياس بن معاوية بـن       ) 3/125(وساقه يف احللية    وجعله من كالم عون،      ،)4/248(احللية  ذكره أبونعيم يف    قد  و
 .، وجعل قصة عمر بن عبدالعزيز مع إياس بن قرة، وإسناده ضعيفقرة عن أبيه عن جده عن رسول اهللا 

  .يسنن الترمذي كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف الع) 1(
، وأمحد بن   )20(، حتت رقم    10، وأبوخيثمة يف كتاب العلم ص     )80، حتت رقم    1/307(أخرجه وكيع يف كتاب الزهد       )2(

 .فهو صحيح اإلسناد: اهـ قلت"رجاله ثقات وإسناده متصل: "وقال حمقق الزهد لوكيع. 320حنبل يف الزهد ص
  .مما يروى عن إبراهيم اخلواص) 24(علم العمل للخطيب ، اقتضاء ال)1684، حتت رقم 4/433( اجلامع لشعب اإلميان (3)

 .)2/174 (اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ، 558حملدث الفاصل ص ا) 4(
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  .)1(به فهم العلم ومعرفة معانيه يريد "نور: "فهذا ال يدرك إال بالرواية ويكون تأويل قوله
ليس العلم من كثرة احلديث، ولكن العلـم        : "عن عون بن عبداهللا عن ابن مسعود قال       

  .)2("من اخلشية

 ومن مائيت   :قلت.  ال   : قال ؟لف حديث أيفيت الرجل من مائة     أ حيىي بن معني وسئل      عن
 أرجو وليس يكفيه    :ال ق . مخس مائة ألف   :قلت.  ال   : قال ؟ ثالمثائة :قلت.  ال   : قال ؟لفأ

 وإتقانـه إذا نصب نفسه للفتيا أن جيمع يف الكتب ما ذكره حيىي دون معرفته به ونظره فيه               
  .)3(اهـ"له فإن العلم هو الفهم والدراية وليس باإلكثار والتوسع يف الرواية

وينبغي للمرء أن حيذر حمدثات األمور فإن كـل         : "قال قوام السنة األصبهاين رمحه اهللا     
 وترك معارضتها بــ كيـف،       والسنة إمنا هي التصديق آلثار رسول اهللا        . ثة بدعة حمد
  .وِلَم

والكالم واخلصومات يف الدين واجلدال؛ حمدث، وهو يوقع الشك يف القلوب، ومينع من             
  .معرفة احلق، الصواب

إن وليس العلم بكثرة الرواية وإمنا هو االتباع واالستعمال؛ يقتدي بالصحابة والتابعني، و           
  .)4(اهـ"ومن خالف الصحابة والتابعني فهو ضال، وإن كان كثري العلم. كان قليل العلم

العلم ليس هو بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفـه اهللا يف القلـب             : "وقال الذهيب رمحه اهللا   
       .)5(اهـ" والفرار من اهلوى واالبتداع وفقنا اهللا وإياكم لطاعتهتباعاالوشرطه 

وقد فنت كثري من املتأخرين هبذا، وظنوا أن من كثر كالمـه            : "ه اهللا قال ابن رجب رمح   
                                  

 ).28:فاطر (ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز غَفُوٌر: انظر تفسري ابن كثري عند تفسري قوله تعاىل )1(
وقال يف جممع الزوائـد     ،  )1/131(، وأبونعيم يف احللية     )8534، حتت رقم    9/105(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري      ) 2(

 ".كفى خبشية اهللا علما: " وسبق عن ابن مسعود.اهـ"إسناده جيد، إال أن عونا مل يدرك ابن مسعود): "10/235(
  .174: ص 2: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ج) 3(
  ).438-2/437( احلجة يف بيان احملجة )4(
 ).13/323(سري أعالم النبالء  )5(
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وهذا جهل حمض وانظر إىل     . وجداله وخصامه يف مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك         
أكابر الصحابة وعلمائهم كأيب بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف              

 وكذلك كالم التابعني أكثر مـن       .لم منه كانوا؟ كالمهم أقل من كالم ابن عباس وهم أع        
وكذلك تابعوا التابعني كالمهم أكثر مـن كـالم         . كالم الصحابة والصحابة أعلم منهم    

فليس العلم بكثرة الرواية و ال بكثرة املقال، ولكنه نـور           . التابعني، والتابعون أعلم منهم   
 ويعرب عن ذلك بعبـارات      يقذف يف القلب يفهم به العبد احلق، ومييز به بينه وبني الباطل،           

وقد كان صلى اهللا عليه وسلم أويت جوامع الكلم، واختصر لـه            . وجيزة حمصلة للمقاصد  
  .)1(اهـ"الكالم اختصاراً

   : ما أنزل من اهللا تعاىلاتباع أهنم يرون أن احلق واهلداية يف :ممن صفاهتوـ 5
 الَِّذي أُْنِزلَ ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو الَْحـقَّ         َوَيَرى الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلْمَ   :  قال اهللا تبارك وتعاىل   

  ).6:سـبأ (َوَيْهِدي ِإلَى ِصَراِط الَْعِزيِز الَْحِميِد
  .فال يتبعون الرأي، و ال يتخذونه أصالً هلم

 ْبَن اللِّه َعْبَد فيما جاء عن  وهؤالء هم اجلهال الذين عناهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قوله             
 َيقِْبُض الَ اللَّه ِإنّ«: َيقُولُ وسلم عليه اهللا صلى اللِّه َرُسولَ َسِمْعُت: َيقُولُ الَْعاِص ْبِن َعْمِرو
 َعاِلماً، َيْتُرْك لَْم ِإذَا َحّتَى. الُْعلََماِء ِبقَْبِض الِْعلَْم َيقِْبُض َولَِكْن. الّناِس ِمَن َيْنَتِزُعُه اْنِتَزاعاً الِْعلَْم
  .)2(»َوأََضلّوا فََضلّوا. ِعلٍْم ِبَغْيِر فَأَفَْتْوا فَُسِئلُوا ،ُجّهاالً ساورؤ الّناُس اّتَخذَ

  !ففي هذا احلديث حتذير منهم ومن اختاذهم مرجعاً للسؤال والفتوى واحلكم يف النوازل
اختاذ التحليالت الصحفية وتتبع األخبار يف اجملالت وجعلها أساساً يف          ومن صور الرأي    

                                  
  .63ـ62فضل علم السلف على علم اخللف ص) 1(
  .حديث صحيح )2(

، ومسلم يف كتاب العلم باب رفـع العلـم          )100(أخرجه البخاري يف كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، حديث رقم            
 ).2673( حديث رقم وقبضه وظهور اجلهل والفنت،
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 الرأي حرص بعضهم على تواجـده أثنـاء         اتباعوإرشادهم، ومن   نصح العامة ووعظهم    
األحداث بتعليق أو خطبة أو حماضرة، وهذا كله رأي حمض، والذين أوتوا العلم يعلمـون               

صفات العلماء  من  ؛ ف أن ما أنزل اهللا عزوجل هو احلق وأنه يهدي إىل صراط العزيز احلميد            
 أخـذ   تباع فإن اال  ملتبع؛وهو غري ا  .  حجة يأخذ بقول غريه دون   تركهم للتقليد، فإن املقلد     

، واملقلـد ال يعلـم      العلم ما تبني واستيقن    و .)1( قوله اتباعأوجب عليك الدليل    قول من   ب
  .حجة فال علم عنده

  هل معىن هذا أن املقلد ليس بعامل؟: فإن قيل 
 نعم املقلد ليس بعامل، وقد نقل بعض أهل العلم اإلمجاع على ذلك؛ لكن هنا             : فاجلواب

  :تفصيل البد من االنتباه له
  :الناس على أقسام عامة املوصوفون بالعلم عند 

الذي درس املذهب والتزمه دون اعتبار للدليل املوافـق أو املخـالف،            : القسم األول   
فاألصل عنده هو املذهب، وكل آية أو حديث ختالف املذهب فهـي إّمـا منـسوخة أو                 

  .مؤولة، يتعصب للمذهب تعصباً شديداً
  !ؤالء هم املقلدة الذين يعنيهم أهل العلم برتع صفة العلم عنهمفه

  :الذي يدرس املذهب ويلتزمه مع اعتبار الدليل، وهم نوعان: القسم الثاين 
  . من يقلد املذهب ابتداء فإن وجد الدليل على خالفه أخذ بالدليل: النوع األول 

  .وهذا بدأ مقلداً وانتهى متبعاً
 املذهب بالدليل ابتداء، يدرس املسألة مع دليلها، ويأخذ هبـا           اتبعمن  : النوع الثاين 

  . ا، فإن تبني له الدليل على خالف املذهب أخذ بالدليلاتباع
  .فهذا حقيقة أمره أنه متبع وليس مبقلد

                                  
  ).2/117(جامع بيان العلم وفضله ) 1(
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 نظره ودرسه يف أصول مذهب معني أو يف        من أخذ بالدليل ابتداء، مع      : القسم الثالث   
لتها، وهو إن نسب إىل مذهب إمنا ينسب إليه باعتبـار أن            املذاهب وأصوهلا ونظره يف أد    

أكثر دراسته وأصحابه على هذا املذهب، و ألنه إذا مل يقف يف املسألة على دليل اتبع دليل                 
   .املذهب الذي عليه أصحابه

  .هادهت، حبسب حاله يف نظره واجطلق واملقيدفهذا هو اجملتهد امل
باقها على ما جاء ذكره يف حديث الرسول صـلى اهللا           فتأمل هذه األقسام الثالثة ومدى انط     

  . عليه وسلم ملا ذكر مثل ما بعثه به من اهلدى والعلم
َمثَلُ َما َبَعثَِني اللَُّه ِبِه ِمْن الُْهَدى َوالِْعلِْم        : "َعْن أَِبي ُموَسى َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ         

ِثِري أََصاَب أَْرًضا فَكَانَ ِمْنَها َنِقيَّةٌ قَِبلَْت الَْماَء فَأَْنَبَتْت الْكَلَأَ َوالُْعـْشَب الْكَـِثَري              كََمثَِل الَْغْيِث الْكَ  
َوكَاَنْت ِمْنَها أََجاِدُب أَْمَسكَْت الَْماَء فََنفََع اللَُّه ِبَها النَّاَس فََشِرُبوا َوَسقَْوا َوَزَرُعوا َوأََصاَبْت ِمْنَها              

ْخَرى ِإنََّما ِهَي ِقيَعانٌ لَا ُتْمِسُك َماًء َولَا ُتْنِبُت كَلَأً فَذَِلَك َمثَلُ َمْن فَقَُه ِفي ِديِن اللَِّه َوَنفََعُه                  طَاِئفَةً أُ 
 أُْرِسـلُْت   َما َبَعثَِني اللَُّه ِبِه فََعِلَم َوَعلََّم َوَمثَلُ َمْن لَْم َيْرفَْع ِبذَِلَك َرأًْسا َولَْم َيقَْبلْ ُهَدى اللَِّه الَِّذي                

  .)1("ِبِه
  :ـ أهنم يعقلون األمثال اليت يضرهبا اهللا يف القرآن الكرمي6

 َوِتلَْك الْأَْمثَالُ َنْضِرُبَها ِللنَّـاِس َوَمـا َيْعِقلَُهـا ِإلَّـا الَْعـاِلُمونَ            : قال اهللا تبارك وتعاىل   
  ).43:العنكبوت(

  :ـ أهنم أهل االستنباط والفهم7
َوِإذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن الْأَْمِن أَِو الَْخْوِف أَذَاُعوا ِبِه َولَـْو َردُّوُه ِإلَـى               :قال اهللا تبارك وتعاىل     

                                  
  .حديث صحيح )1(

، ومسلم يف كتاب الفضائل، باب بيان مثل        )77(أخرجه البخاري يف كتاب العلم باب فضل من علم وعمل، حديث رقم             
َوكَانَ :  "ْبد اللَِّه قَالَ ِإْسَحاُققَالَ أَُبو َع: "  وعقبه عند البخاري).4232(صلى اهللا عليه وسلم، حديث رقم ما بعث به النيب 

 اهـ"الُْمْسَتِوي ِمْن الْأَْرِض": الصَّفَْصُف"َو. قَاٌع َيْعلُوُه الَْماُء": ِمْنَها طَاِئفَةٌ قَيَّلَْت الَْماَء
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الرَُّسوِل َوِإلَى أُوِلي الْأَْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبطُوَنُه ِمْنُهْم َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتـُه               
  ).83:النساء (طَانَ ِإلَّا قَِليالًلَاتََّبْعُتُم الشَّْي

العلم عندنا ما كان عن اهللا تعاىل من كتاب ناطق ناسـخ            : "وقال أبو حامت الرازي رمحه اهللا     
غري منسوخ وما صحت به األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما ال معارض له ومـا                 

مل خيرج من اختالفهم فإذا خفي ذلك       جاء عن األلباء من الصحابة ما اتفقوا عليه فإذا اختلفوا           
ومل يفهم فعن التابعني فإذا مل يوجد عن التابعني فعن أئمة اهلدى من أتبـاعهم مثـل أيـوب                   
السختياين ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وسفيان ومالك واألوزاعي واحلسن بن صاحل مث ما مل                

ملبارك وعبد اهللا بـن إدريـس   يوجد عن أمثاهلم فعن مثل عبد الرمحن بن مهدي وعبد اهللا بن ا        
وحيىي بن آدم وابن عيينة ووكيع بن اجلراح ومن بعدهم حممد بن إدريس الشافعي ويزيد بـن                 

" هارون واحلميدي وأمحد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي وأيب عبيد القاسم ابن سالم             
  انتهى

 طريق أهل العلم وأئمة الدين      فهذا: "قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا معقباً على كالم أيب حامت          
جعل أقوال هؤالء بدال عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة مبرتلة التيمم إمنا يصار إليه عند عدم 
املاء فعدل هؤالء املتأخرون املقلدون إىل التيمم واملاء بـني أظهـرهم أسـهل مـن التـيمم                  

  . )1(اهـ"بكثري

  ؟صفة العلماء ن أهل الرأي يستنبطون فكيف يكون هذا م: فإن قيل
املستمد من القرآن ،  للعامل هو القائم على أصول أهل العلماالستنباط املعترب صفةً: فاجلواب

   . الصاحل رضوان اهللا عليهمفهم السلفوء العظيم والسنة املطهرة على ض
وأصحاب الرأي ختتلف أصوهلم يف النظر واالستنباط عن هذه اجلادة، فهم ينتزعون 

لقرآن العظيم والسنة النبوية على أساس اللغة، ومنهم من ينتزعها على أساس استنباطهم من ا
اإلشراقات القلبية من القرآن والسنة على أساس اإلشارات واللغة والعقل، ومنهم من ينتزعها 

                                  
  ).2/248(أعالم املوقعني ) 1(
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بزعمهم، ومنهم من ينتزعها على أساس فقه آل البيت دون غريهم؛ فهذا استنباط على غري 
 فهم ضوءما كان انتزاعه من الكتاب والسنة على أصحابه من العلماء عترب اجلادة، واالستنباط امل

  . السلف
لفنت واحلوادث، يعرفون الفتنة إذا أقبلت، أّما افهم أهل االستنباط عند نزول النوازل وعند 

  .إذا أدبرت فإنه يعرفها أي أحد
: قال. لمك اهللا يا صلة علمين مما ع    : أتيت صلة بن أشيم فقلت    : "عن زريك عن أيب السليل    

علمـين ممـا    : قلت. أنت اليوم مثلي أو حنوي يوم أتيت أصحاب النيب  صلى اهللا عليه وسلم             
نصح للقرآن واملسلمني وارغب يف دعاء اهللا ما استطعت وال تكـن قتيـل              ا: قال. علمك اهللا 

 شيء  حنن املؤمنون وليسوا من اإلميان يف     : العصا قتيل آل فالن وآل فالن وإياك وقوما يقولون        
  " وهم احلرورية

الفتنة إذا أقبلت  عرفها كل عامل وإذا أدبرت عرفها كل           : "قال زريك فسمعت احلسن يقول    
  .)1("جاهل

                                  
 .)9/24(بونعيم يف احللية ، وأ)4/321(البخاري يف التاريخ الكبري ، و)7/166(ابن سعد يف طبقاته أخرجه  )1(
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  فضل العلماء : املقصد الثاين 
تعاىل وواهللا سبحانه ،  النبويةوالسنةالعظيم للعلماء فضائل كثرية وردت يف القرآن 

ْيِل َساِجداً َوقَاِئماً َيْحذَُر الْآِخَرةَ َوَيْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُلْ َهلْ أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آَناَء اللَّ: يقول
  ).9:الزمر (َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ ِإنََّما َيَتذَكَُّر أُولُو الْأَلَْباِب

  :ومن فضائلهم 
  :نأنه لصربهم وتقواهم كانت هلم اإلمامة يف الديـ 1

َوقَالَ لَُهْم َنِبيُُّهْم ِإنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ لَكُْم طَالُوَت َمِلكاً قَالُوا أَنَّـى              :قال اهللا تبارك وتعاىل   
َيكُونُ لَُه الُْملُْك َعلَْيَنا َوَنْحُن أََحقُّ ِبالُْملِْك ِمْنُه َولَْم ُيْؤَت َسَعةً ِمَن الَْمـاِل قَـالَ ِإنَّ اللَّـَه                   

لَْيكُْم َوَزاَدُه َبْسطَةً ِفي الِْعلِْم َوالِْجْسِم َواللَُّه ُيْؤِتي ُملْكَُه َمْن َيَشاُء َواللَّـُه َواِسـٌع               اْصطَفَاُه عَ 
  . )247:البقرة (َعِليٌم

فبني هلم نبيهم عليه الصالة والسالم أن اهللا اصطفاه عليهم ونّوه إىل اتصافه بالبـسط يف                  
  .ذلك من أوصاف من يكون قائداً العلم واجلسم، ففي هذا إشارة إىل أن 

ََوَجَعلَْنا ِمْنُهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ ِبأَْمِرَنا لَمَّا َصَبُروا َوكَاُنوا ِبآياِتَنا ُيوِقُنون) 24:السجدة(.  
يف جعل اإلمامة يف الدين موروثة عن الصرب واليقني بقولـه           : "قال ابن تيمية رمحه اهللا      

 فإن الدين   أَِئمَّةً َيْهُدونَ ِبأَْمِرَنا لَمَّا َصَبُروا َوكَاُنوا ِبآياِتَنا ُيوِقُنونََوَجَعلَْنا ِمْنُهْم : السجدة
. كله علم باحلق وعمل به فالعمل به ال بد فيه من الصرب بل وطلب علمه حيتاج إىل الصرب                 

  ؛كم بالعلمي عل: "كما قال معاذ بن جبل
 .وتعليمه ملن ال يعلمه صـدقة      . جهاد والبحث عنه  .ومعرفته خشية  .فإن طلبه هللا عبادة   

يرفع اهللا بالعلم أقومـا جيعلـهم        .به ميجد ويوحد   .به يعرف اهللا ويعبد    .ومذاكرته تسبيح 
   ؛)1("للناس قادة وأئمة يهتدون هبم وينتهون إىل رأيهم

                                  
اهــ،  "روي عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنـه        : "، وصدره بقوله  34علقه اآلجري رمحه اهللا يف كتابه أخالق العلماء ص        ) 1(
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:  وهلذا قـال تعـاىل     ؛ وال بد يف اجلهاد من الصرب      ،فجعل البحث عن العلم من اجلهاد     
ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوَتَواَصـْوا ِبـالَْحقِّ         . ْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ  ِإِإنَّ الْ  .َوالَْعْصِر

َواذْكُْر ِعَباَدَنا ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق    : صيف  وقال تعاىل   ،  )3ـ1:العصر (َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبرِ 
فالعلم النافع هو أصل اهلدى والعمل باحلق       ،  )45:ّص( َوَيْعقُوَب أُوِلي الْأَْيِدي َوالْأَْبَصارِ   

  ؛ الرشاد وضد األول هو الضالل وضد الثاين هو الغيهو
  .الضالل العمل بغري علمف

 َما َضلَّ َصاِحُبكُْم َوَمـا غَـَوى      . َوالنَّْجِم ِإذَا َهَوى  :  قال تعاىل  . اهلوى اتباعوالغي  
 : وهلذا قال علـي    ؛ ينال الرشاد إال بالصرب     وال ، فال ينال اهلدى إال بالعلم     ،)2ـ1:لنجما(

ميان مبرتلة الرأس من اجلسد فإذا انقطع الرأس بان اجلسد مث رفع صوته             إلأال إن الصرب من ا    
  . )2(")1( أال ال إميان ملن ال صرب له:فقال

وكالم اإلمام أمحد يف هذا الباب جار على كالم من تقدم من أئمـة              ": وقال رمحه اهللا  
ه قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبني حال خمالفيها وجاهد             اهلدى ليس ل  

عليها وصرب على األذى فيها ملا أظهرت األهواء والبدع وقد قال اهللا تعاىل وجعلناهم أئمة               
يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون فالصرب واليقني هبما تنال اإلمامة يف الـدين               

__________________  
=  

بسند من  ،  )1/55(وابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله          يف سياق طويل،   )1/239(وأسنده عن معاذ يف حلية األولياء       
كذاب، والرجـل  أبو عصمة نوح بن أيب مرمي موضوع فيه   سند  أثر سنده   ، وهذا   "جل مساه عن رجاء   طريق أيب عصمة عن ر    

، يف سـياق    "صلى اهللا عليه وسـلم    عن معاذ قال رسول اهللا      ) "1/54(يف جامع بني العلم وفضله       ورواه ابن عبدالرب     .مبهم
،  عن أبيه   السند عبدالرحيم بن زيد العمي     يف: اهـ، قلت "هو حديث حسن جداً، ولكن ليس له إسناد قوي        : "طويل، وقال 

فاحلديث ال يـصح موقوفـاً و ال        . وعبد الرحيم متروك، ووالده ضعيف كما يف التقريب البن حجر، فالسند ضعيف جداً            
  .مرفوعاً، واهللا املوفق

  .كما يف التقريب. ويف السند ثابت بن أيب صفية ضعيف رافضي) 76ـ1/75(أخرجه أبونعيم يف احللية ) 1(
  . 356ـ 354ص يف األعمال القلبية التحفة العراقية  )2(
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نت بامسه من اإلمامة يف السنة ما شهر به وصار متبوعا ملن بعده كمـا               فلما قام بذلك قر   
إال فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول اهللا وتلقاه عنهم التابعون مث       وكان تابعا ملن قبله     

تابعوهم إىل يوم القيامة وإن كان بعض األئمة هبا أعلم وعليها أصرب واهللا سبحانه وتعـاىل                
  .)1(اهـ"مأعلم وأحكم واهللا أعل

  :ـ أن طاعتهم من طاعة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم2
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوأُوِلي الْأَْمِر : قال اهللا تبارك وتعاىل

 ِإنْ كُْنُتْم ُتْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوالَْيْوِم الْآِخِر ِمْنكُْم فَِإنْ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه ِإلَى اللَِّه َوالرَُّسوِل
  .)59:النساء(ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْويالً

  .وأويل األمر هم األمراء والعلماء
وطاعة األمراء تبع لطاعـة     . طاعة العلماء تبع لطاعة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم         ف

واحلكام هو العلماء، فإن أضيع حق العلماء ضـاع         باب اخلروج على األمراء     العلماء؛ فإن   
 فحياة العاِلم وصـالحه     حق األمراء، وإذا ضاع حق العلماء واألمراء خرج الناس عليهم؛         

فإذا ضاعت حقوق العلماء ضاعت حقوق األمـراء وإذا ضـاعت           ! حياة العالَم وصالحه  
  !حقوق العلماء واألمراء فسد العالَم

  : اهللا به من القدرة على االستنباطخّصهمالنوازل ملا ـ أن الرد إليهم عند نزول 3
َوِإذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن الْأَْمِن أَِو الَْخْوِف أَذَاُعوا ِبِه َولَْو َردُّوُه ِإلَى : قال اهللا تبارك وتعاىل

ْم َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم الرَُّسوِل َوِإلَى أُوِلي الْأَْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبطُوَنُه ِمْنُه
  .)83:النساء (َوَرْحَمُتُه لَاتََّبْعُتُم الشَّْيطَانَ ِإلَّا قَِليالً

الرجوع إليهم عند نزول النوازل وطلب حكمها، وترك االفتئـات علـيهم            ففي اآلية   
  .والتقدم عليهم فيها

                                  
 .)3/358(جمموع الفتاوى  )1(
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ل به من الرد إىل العلماء الذين       إىل أهل الرأي رد ملا أمر اهللا عزوج       الرجوع  ويف اآلية أن    
   .، ألن أهل الرأي ليسوا من أهل االستنباطهيستنبطون

   : شهادهتم بشهادة اهللا تعاىل واملالئكةتقرنأنه  هممن فضلوـ 4
الِْقْسِط َشِهَد اللَُّه أَنَُّه ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو َوالَْمالِئكَةُ َوأُولُو الِْعلِْم قَاِئماً بِ           : قال اهللا تبارك وتعاىل   

  .)18:آل عمران (ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم
   :يهدي إىل الصراط السوي هم اتباعومن فضلهم أن ـ 5

َيا أََبِت ِإنِّي قَْد َجاَءِني ِمَن الِْعلِْم َما لَْم َيأِْتَك فَـاتَِّبْعِني أَْهـِدَك              : قال اهللا تبارك وتعاىل   
  .)43:مرمي (ِصَراطاً َسِوّياً

َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق ِبكُـْم           : وقال تبارك وتعاىل  
  .)153:األنعام (َعْن َسِبيِلِه ذَِلكُْم َوصَّاكُْم ِبِه لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ

 :ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطًّا ثُمَّ قَـالَ         َخطَّ لََنا رَ  : "َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد قَالَ     
 َهِذِه ُسُبلٌ ُمَتفَرِّقَةٌ َعلَى كُلِّ      :َهذَا َسِبيلُ اللَِّه ثُمَّ َخطَّ ُخطُوطًا َعْن َيِميِنِه َوَعْن ِشَماِلِه ثُمَّ قَالَ           

نَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َولَا َتتَِّبُعوا الـسُُّبلَ         ِإ: َسِبيٍل ِمْنَها َشْيطَانٌ َيْدُعو ِإلَْيِه ثُمَّ قََرأَ      
  .)")1فََتفَرََّق ِبكُْم َعْن َسِبيِلِه

خـرج إىل    حقهم فقد    وأضاعفمن اتبع العلماء اتبع الصراط املستقيم، ومن خالف العلماء          
  .عليه وسلم وأتباعهالذي عليه الرسول صلى اهللا صراط املستقيم فارق الفشيطان، السبيل 

فما ظنكم ـ رمحكم اهللا ـ بطريق فيـه آفـات     : "قال حممد بن احلسني اآلجري رمحه اهللا
  ض اهللاــكثرية، وحيتاج الناس إىل سلوكه يف ليلة ظلماء فإن مل يكن فيه ضياء وإال حتريوا فقي

                                  
  .حديث حسن )1(

، حتت  1/285(والدارمي يف السنن    ،  )1/435(أمحد يف املسند    و،  )244(، حتت رقم    33صأخرجه الطيالسي يف مسنده     
، 2992، حتت رقـم     2/617علوش  (م  واحلاك،  )7، حتت رقم    1/181اإلحسان  (وابن حبان يف صحيحه     ،  )208رقم  

 .احلاكم، وحسنه حمقق اإلحسان، وحمقق سنن الدارميابن حبان وواحلديث صححه ). 3294، حتت رقم 47ـ3/46
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ناس ال  على السالمة والعافية، مث جاءت طبقات من ال       هلم فيه مصابيح تضيء هلم فسلكوه       
بد هلم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت املصابيح فبقوا يف الظلمة فما                

وال كيف  ال يعلم كثري من الناس كيف أداء الفرائض،         . هكذا العلماء يف الناس   ! ظنكم هبم 
ت اجتناب احملارم، و ال كيف يعبد اهللا يف مجيع ما يعبده به خلقه؛ إال ببقاء العلماء، فإذا ما                 

العامل حتّير الناس ودرس العلم مبوهتم وظهر اجلهل، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، مـصيبة مـا                 
  .)1(اهـ"أعظمها مصيبة

 :ورثة األنبياء ومن فضلهم أهنم ـ 6 
من سلك طريقـا    : "مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يقول        : عن أيب الدرداء قال    

ق اجلنة واملالئكة تضع أجنحتها رضا لطالـب        يطلب فيه علما سلك اهللا به طريقا من طر        
العلم وإن العامل يستغفر له من يف السماوات ومن يف األرض واحليتان يف املاء وفضل العامل                
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة األنبياء إن األنبياء               

   .)2(" أخذه أخذ حبظ وافرمل يورثوا دينارا وال درمها وأورثوا العلم فمن

                                  
 .29ـ28أخالق العلماء لآلجري ص )1(
   . حديث حسن لغريه)2(

لعلم باب مـا جـاء يف       الترمذي يف كتاب ا   ،  )354، حديث رقم    1/361(، والدارمي   )5/196(أمحد يف املسند    أخرجه  
، وأبوداود يف كتاب العلم باب احلث على طلب العلـم، حـديث رقـم               )2682(فضل الفقه على العبادة، حديث رقم       

ابن حبان يف صـحيحه  ، و)223، وابن ماجه يف املقدمة باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم، حديث رقم              )3641(
  .، واللفظ له)88، حتت رقم 1/289اإلحسان (
َوِإنََّما ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعاِصِم ْبِن َرَجاِء ْبِن َحْيَوةَ َعْن َداُوَد ْبِن َجِميٍل َعْن كَِثِري ْبِن قَْيٍس َعْن أَِبي                    : "قال الترمذي عقبه    

، اهـ"ِد ْبِن ِخَداٍش َوَرأُْي ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَمِعيلَ َهذَا أََصحُّ        الدَّْرَداِء َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَهذَا أََصحُّ ِمْن َحِديِث َمْحُمو           
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن   : "لكن ساقه أبوداود من طريق آخر، فقال      ،   كما يف التقريب   داود بن مجيل ضعيف وكثري بن قيس ضعيف       و

 ْبَن َشْيَبةَ فََحدَّثَِني ِبِه َعْن ُعثَْمانَ ْبِن أَِبي َسْوَدةَ َعْن أَِبي الدَّْرَداِء َيْعِني َعْن النَِّبيِّ                الَْوِزيِر الدَِّمْشِقيُّ َحدَّثََنا الَْوِليُد قَالَ لَِقيُت َشِبيبَ      
شبيب بن شيبة صدوق يهم يف احلديث، كما يف التقريب، ومل ُيعد هذا يف أوهامه،               :  قلت اهـ"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِبَمْعَناهُ    

يت يف السند متابعة قاصرة يف الصحايب، تابعه داود بن مجيل، وللحديث شواهد منها حديث أيب أمامة وسيأيت                  وتوبع كما رأ  
= 
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يف هذا احلديث بيان واضح أن العلماء الـذين         : " قال أبو حامت ابن حبان رضي اهللا عنه       
هلم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النيب  صلى اهللا عليه وسلم  دون غريه من                  

نا ــالعلم وعلم نبي  سائر العلوم أال تراه يقول العلماء ورثة األنبياء واألنبياء مل يورثوا إال             
  .)1(اهـ"صلى اهللا عليه وسلم سنته فمن تعرى عن معرفتها مل يكن من ورثة األنبياء

" ورثوا العلـم  وأإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها        : "قوله: "قال ابن القيم رمحه اهللا    
أزاح هذا من كمال األنبياء وعظم نصحهم لألمم ومتام نعمة اهللا عليهم وعلى أممهـم أن                

مجيع العلل وحسم مجيع املواد اليت توهم بعض النفوس أن األنبياء من جنس امللوك الـذين                
مث ملا كان الغالب     .يريدون الدنيا وملكها فحماهم اهللا سبحانه وتعاىل من ذلك أمت احلماية          

حدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب وحيرم نفسه لولده سـد             أعلى الناس أن    
يعة عن أنبيائه ورسله وقطع هذا الوهم الذي عساه أن خيالط كثريا من النفـوس               هذه الذر 
حنن معاشر األنبياء ال    : "فلعله أن مل يطلب الدنيا لنفسه فهو حيصلها لولده فقال         : اليت تقول 

وأمـا  .   دينارا وال درمها وإمنا ورثوا العلمء،  فلم تورث األنبيا"نورث ما تركنا هو صدقة  
  ).16:النمل (َوَوِرثَ ُسلَْيَمانُ َداُوَد: قوله تعاىل

فهو مرياث العلم والنبوة ال غري وهذا باتفاق أهل العلم من املفسرين وغريهم وهذا ألن               
داود عليه السالم كان له أوالد كثرية سوى سليمان فلو كان املوروث هو املال مل يكـن                 

: مبثل هذا فإنه مبرتلة أن يقـال      سليمان خمتصا به،  وأيضا فإن كالم اهللا يصان عن اإلخبار            
__________________  

=  
إن العلماء ورثـة األنبيـاء إن       : "البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، منه قوله            أورد  وقريباً،  

ومل يفصح البخاري بكونه حديثاً فلهذا ال يعـد   ."علم فمن أخذه أخذ حبظ وافر    األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها وأورثوا ال       
): 1/160(وصححه كما رأيت ابن حبان، وقال ابن حجر يف فتح البـاري             يف تعاليقه، لكن إيراده له يشعر بأن له أصالً،          

زة الكناين، وضـعفه عنـدهم      أبوداود والترمذي وابن حبان واحلاكم مصححاً، من حديث أيب الدرداء، وحسنه مح           أخرجه  "
 . وحسنه بشواهده حمقق اإلحساناهـ"سنده، لكن له شواهد يتقوى هبا

 ).88، حتت رقم 1/295(اإلحسان بتقريب صحيح ابن حبان  )1(



   )25(  

مات فالن وورثه ابنه ومن املعلوم أن كل احد يرثه ابنه وليس يف اإلخبار مبثل هذا فائدة،                  
وأيضا فإن ما قبل اآلية وما بعدها يبني أن املراد هبذه الوراثة وراثة العلم والنبوة ال وراثـة                  

َمانَ ِعلْماً َوقَاال الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي فَضَّلََنا َعلَى كَـِثٍري          َولَقَْد آَتْيَنا َداُوَد َوُسلَيْ   :املال قال تعاىل  
وإمنا سيق هذا لبيان فضل     ). 16ـ15:النمل (َوَوِرثَ ُسلَْيَمانُ َداُودَ  . ِمْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمِننيَ  

سليمان وما خصه اهللا به من كرامته ومرياثه ما كان ألبيه من أعلى املواهب وهو العلـم                 
  ). 16:النمل (ِإنَّ َهذَا لَُهَو الْفَْضلُ الُْمِبُنينبوة وال

َوِإنِّي ِخفُْت الَْمَواِلَي ِمْن َوَرائي َوكَاَنـِت       : وكذلك قول زكريا عليه الصالة والسالم     
 بِّ َرِضـّيا  اْمَرأَِتي َعاِقراً فََهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك َوِلّياً َيِرثُِني َوَيِرثُ ِمْن آِل َيْعقُوَب َواْجَعلُْه رَ             

 كرمي انه خياف    يب؛ فهذا مرياث العلم والنبوة والدعوة إىل اهللا وإال فال يظن بن           )6ـ5:مرمي(
عصبته أن يرثوه ماله فيسأل اهللا العظيم ولدا مينعهم مرياثه ويكون أحق به منهم وقد نـزه                 

مـه  اهللا أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله فبعدا ملن حرف كتاب اهللا ورد على رسـوله كال               
  .)1(اهـ" ونسب األنبياء إىل ما هم برآء مرتهون عنه واحلمد هللا على توفيقه وهدايته

  .فالعلماء ورثوا العلم فبه يسوسون العباد والبالد واملمالك فموهتم فساد لنظام العامل
  .ـ أهنم ممن أراد اهللا عزوجل هبم اخلري7

 خـرياً  ِبِه اللّه يرد من": َوَسلَّْم َعلَْيِه هاللّ َصلى اللّه َرُسول قَالَعن معاوية رضي اهللا عنه،      
  .)2("الدين ِفي يفقهه

  .فالعامل ممن أراد اهللا به خرياً
  .هعامل بأمره غري عامل ب .عامل باهللا غري عامل بأمره .بأمرهوعامل باهللا : والعلماء ثالثة 

                                  
 ).67ـ1/66(مفتاح دار السعادة  )1(
  . حديث صحيح )2(

، ومسلم يف كتاب الزكاة باب النـهي عـن          )71(أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خرياً، حديث رقم              
 ).1037(املسألة، حديث رقم 
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مـاء   كان يقـال العل : قال بعض الفقهاء:بن عيينة يقول  ا مسعت   :وقال علي بن خشرم   
  :ثالثة

  عامل باهللا   
  عامل بأمر اهللا 

  وعامل باهللا وبأمر اهللا 
ما العامل باهللا فهـو الـذي       أو .وأما العامل بأمر اهللا فهو الذي يعلم السنة وال خياف اهللا          

ما العامل باهللا وبأمر اهللا فهو الذي يعلم السنة وخياف اهللا فذاك            أو .خياف اهللا وال يعلم السنة    
  . )1("كوت السماواتيدعى عظيما يف مل

  : واألراضني يصلون على معلم الناس اخلريتالسماواإن اهللا ومالئكته وأهل ـ 8
ذُِكَر ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلَـاِن أََحـُدُهَما           : "َعْن أَِبي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ قَالَ    

 فَْضلُ الَْعـاِلِم َعلَـى الَْعاِبـِد        :لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ      َرُسو :َعاِبٌد َوالْآَخُر َعاِلٌم فَقَالَ   
 ِإنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه َوأَْهـلَ      : ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ        .كَفَْضِلي َعلَى أَْدَناكُمْ  

ةَ ِفي ُجْحِرَها َوَحتَّى الُْحوَت لَُيَصلُّونَ َعلَى ُمَعلِّـِم النَّـاِس            َوالْأََرِضَني َحتَّى النَّْملَ   السََّمَواِت
  .)2("الَْخْيَر

  .)3("َعاِلٌم َعاِملٌ ُمَعلٌِّم ُيْدَعى كَِبًريا ِفي َملَكُوِت السََّمَواِت: "الْفَُضْيلَ ْبَن ِعَياٍضقال 
  .به الناسنتفع أن العامل ال ينقطع عمله ما بقي علمه يـ 9

                                  
 ).1774، حتت رقم 4/477(شعب اإلميان ، )7/280(حلية األولياء  )1(
  .إسناده حسن )2(

الدارمي يف مقدمة   أخرجه  ، و )2686(أخرجه الترمذي يف كتاب العلم باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة، حديث رقم                
عـن أيب أمامـة      و  بنحوه، صلى اهللا عليه وسلم    مرسالً عن مكحول عن رسول اهللا        )397(، حديث رقم    )1/334(سننه  

، وأشـار إىل    "هذا حديث حسن غريب صحيح    : "، وقال الترمذي  )7911، حتت رقم    8/278(الطرباين يف الكبري    أخرجه  
 .حسنه حمقق سنن الدارمي

 . الفقه على العبادةأخرجه الترمذي يف سننه يف كتاب العلم باب فضل )3(
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ِإذَا َماَت الِْإْنَسانُ اْنقَطََع َعْنـُه      : "ِبي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ         َعْن أَ 
  .)1("َعَملُُه ِإلَّا ِمْن ثَلَاثٍَة ِإلَّا ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَيٍة أَْو ِعلٍْم ُيْنَتفَُع ِبِه أَْو َولٍَد َصاِلٍح َيْدُعو لَُه

ال ينقطع مبجرد موته مـادام النـاس        والثواب عليه   عمل العامل   أن     يدل على    واحلديث
ينتفع ينتفعون بعلمه، وهذا يشمل ما خلفه من تعليم علمه للناس، وما خلفه من تصانيف               

  .هبا الناس، ويشمل يف زماننا ما يف حكم التصانيف من دروس وفتاوى مسجلة

                                  
 ).1631(أخرجه مسلم يف كتاب الوصية باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم  )1(
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  حق العلماء: املقصد الثالث 
  .فليس مناهلم ، من مل يعرفها للعلماء حقوق

َمْن لَْم َيـْرَحْم َصـِغَريَنا      : "َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ           
  .)1("َوَيْعِرْف َحقَّ كَِبِريَنا فَلَْيَس ِمنَّا

  .)2(" ِلَعاِلِمَناَوَيْعِرْف: "بزيادةعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه ويروى 
أن يعرف قدره مبا رفع اهللا من قدره وآتاه العلم قال           : ومعرفة حق العامل هو حق العلم       

 َيْرفَِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوالَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما َتْعَملُونَ َخـِبريٌ             : تعاىل
  .)3(ته اليت رفع اهللا له مبا آتاه من العلم درج لهفيعرف، )11:اجملادلة(

  :  اء حق العلمفمن
، وأن   به أن حيسن الظن  ؛ فإنه إذا كان من حق املسلم على املسلم          مإحسان الظن هب  ـ  1

، فيحمل قوله وفعلـه علـى   حيمل كالمه على أحسن احملامل، فمن باب أوىل وأوىل العامل         
   .أفضل احملامل وأحسنها

ال تظنن بكلمة خرجت من يف امرئ مسلم سوءا         : "أنه قال اب  مر بن اخلط  يروى عن ع  
  .)4("نت جتد هلا يف اخلري حممالأو

                                  
  .حديث صحيح )1(

، وأبوداود يف كتاب األدب باب يف الرمحة، حديث رقـم           )7073، حتت رقم    11/644الرسالة  (أخرجه أمحد يف املسند     
 .وصححه حمققو املسند). 4292(

  .سناده ضعيفإ) 2(
، حتـت رقـم     1/327علـوش (واحلاكم  ،  )22755، حتت رقم    37/416الرسالة  (أخرجه أمحد هبذه الزيادة يف املسند       

ويف السلـسلة   ،  )2196(كما نبه عليه األلباين يف السلسلة الصحيحة حديث رقم          . وسند هذه الزيادة ضعيف جداً    ،  )429
  .ا جاء يف ختريج املسندوقارن مب). 2108(الضعيفة 

  ).5/389(فيض القدير ) 3(
 .ألمحد يف الزهد) 7/565(، وعزاه يف الدر املنثور 395ليه صاأخرجه احملاملي يف أم )4(
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إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا فـإن مل           : "حممد بن سريين قال   ويروى عن   
  .)1("جتد له عذرا فقل له عذر

ا إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عـذر         : " قال جعفر بن حممد  ويذكر عن   
    .)2("واحدا إىل سبعني عذرا فإن أصبته وإال قل لعل له عذرا ال أعرفه

اهتام املرء نفسه أمام فهمهم وتقواهم وورعهم، فال يرى نفسه أفضل           هم  ومن حق ـ  2
  .منهم، وال يرى لفهمه ميزة على فهمهم

وأخشى ملن يرى لنفسه الفضيلة على العلماء أن يكون فيه من صفات الكرب فقد جاء يف                
لَا َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َمْن    : "َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ           احلديث  

  قَالَ َرُجلٌ ِإنَّ الرَُّجلَ ُيِحبُّ أَنْ َيكُونَ ثَْوُبُه َحَسًنا َوَنْعلُـهُ           .كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِمْن ِكْبرٍ      
   .)3(ِ"سَحَسَنةً قَالَ ِإنَّ اللََّه َجِميلٌ ُيِحبُّ الَْجَمالَ الِْكْبُر َبطَُر الَْحقِّ َوغَْمطُ النَّا

  .دفعه ورده وإنكاره: فبطر احلق 
  .انتقاصهم واحتقارهم والتعايل عليهم: وغمط الناس 

  .فإذا كان هذا الكرب مع عموم الناس، فما بالك مع العلماء
، حىت لو ظهر خطؤه وبان عدم صوابه، فإنـه ال           محيترم اجتهاده هم أن   ومن حق ـ  3

  . واملغفرةخيلو عن األجر، إذ حال العلماء فيما اجتهدوا فيه دائر بني األجرين واألجر
ِإذَا َحكَـَم   : "َعْن َعْمِرو ْبِن الَْعاِص أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َيقُـولُ              

  .)4("اِكُم فَاْجَتَهَد ثُمَّ أََصاَب فَلَُه أَْجَراِن َوِإذَا َحكََم فَاْجَتَهَد ثُمَّ أَْخطَأَ فَلَُه أَْجٌرالَْح

                                  
  ).7988، حتت رقم 14/441(اجلامع لشعب اإلميان ) 1(
 .)14/442(اجلامع لشعب اإلميان  )2(
  . حديث صحيح )3(

 ).91(حديث رقم خرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب حترمي الكرب وبيانه، أ
  .حديث صحيح) 4(

= 



   )30(  

  :والبد من أمرينال قول مع قول اهللا وقول الرسول، : "يقول ابن القيم رمحه اهللا
 األقوال  وهو النصيحة هللا ولرسوله وكتابه ودينه وترتيهه عن       : أحدمها أعظم من اآلخر     

الباطلة املناقضة ملا بعث اهللا به رسوله من اهلدى والبينات الـيت هـي خـالف احلكمـة         
والعدل وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه وإن أدخلها فيـه مـن              واملصلحة والرمحة، 
  .أدخلها بنوع تأويل

هم معرفة فضل أئمة اإلسالم ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأن فضلهم وعلم         : والثاين  
ونصحهم هللا ورسوله ال يوجب قبول كل ما قالوه وما وقع يف فتاويهم من املسائل الـيت                 

 عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا مببلغ علمهم واحلق يف خالفها ال يوجب اطراح                يخف
أقواهلم مجلة وتنقصهم والوقيعة فيهم فهذان طرفان جائران عن القصد وقـصد الـسبيل              

نسلك هبم مسلك الرافـضة يف علـي وال مـسلكهم يف              نعصم وال  بينهما فال نؤمث وال   
الشيخني بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة فـإهنم ال يؤمثـوهنم وال               
يعصموهنم وال يقبلون كل أقواهلم وال يهدروهنا فكيف ينكرون علينا يف األئمة األربعـة              

 وال منافاة بني هذين األمرين ملـن        مسلكا يسلكونه هم يف اخللفاء األربعة وسائر الصحابة       
 وإمنا يتنافيان عند أحد رجلني جاهل مبقدار األئمة وفضلهم أو            سالمإللشرح اهللا صدره    

جاهل حبقيقة الشريعة اليت بعث اهللا هبا رسوله ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعـا أن         
اإلسالم وأهله مبكان قد    الرجل اجلليل الذي له يف اإلسالم قدم صاحل وآثار حسنة وهو من             

 تكون منه اهلفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور الجتهاده فال جيوز أن يتبع فيهـا وال                
  .)1(اهـ"جيوز أن هتدر مكانته وإمامته ومرتلته من قلوب املسلمني

__________________  
=  

، ومسلم يف كتاب األقضية باب      )6805(أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام باب إذا حكم احلاكم فاجتهد، حديث رقم             
  ).3240(بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم 

 .)383ـ3/382(أعالم املوقعني  )1(
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أن يتأمل قوهلم واجتهادهم و ال يهجم إىل نقده؛ فكم من قول لعـامل  هم ومن حقـ  4
  !انتقده بعض الناس وآفة الناقد الفهم السقيم لكالمهم

  مـهم السقيـوآفته من الف# وكم من عائب قوالً صحيحاً 
أن ال ينسب إليهم القصور يف جوانب من العلم الدنيوي، فال يقـال             هم  ومن حق ـ  5

 القصور  ةما يشنشن به بعضهم من نسب     وكذا  . بالطب أو اهلندسة  له  م  نه ال عل  إ: عن العامل 
وما درى أن يف الشرع     ! ، وما درى املسكني ما هو فقه الواقع املعترب         للعلماء الواقعقه  يف ف 

  !كفاية وغنية ملن أراد العلم احلق واملعرفة الصحيحة
.  إال عـن بـصرية  يتكلم الواجب على املسلم أن حيفظ لسانه عما ال ينبغي ، وأال[فـ

يقوله إال من عنده علـم حـىت         فالقول بأن فالنا مل يفقه الواقع هذا حيتاج إىل علم ، وال           
ذا جزافاً وحيكم برأيه على غري ه ولـأما أن يق. يستطيع احلكم بأن فالناً مل يفقه الواقع 

إىل دليل الفتوى مل يفقه الواقع حيتاج  دليل فهذا منكر عظيم ال جيوز ، والعلم بأن صاحب
   .)1(]ال للعلماءإوال يتسىن ذلك 

.  حوهلم واألخذ منهم ونبذ الفرقـة واالخـتالف        وااللتفافهم  ممن حقهم لزو  وـ  6
 ِفي الَْجَماَعـةِ  و. الْقَاِصَيةَمن الغنم   فَِإنََّما َيأْكُلُ الذِّئُْب    البعد عنهم خطره جسيم     ولُيعلم أن   

،  براثن اهلوى والشهوة   لوقوع يف البدعة بني   من ا السالمة  االلتفاف حول العلماء ولزومهم     و
  .أصحاب املعصية والفسقوفيه تعظيم أمر الدين وأمر العلم والعلماء، وإدخال الرهبة يف 

ومن حقهم حرمة الوقوع فيهم ويف أعراضهم، فإذا كان كل املسلم على املـسلم              ـ  7
ض العلماء، وهـم    حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا يف عموم املسلمني، فكيف احلال بأعرا          

  !سنة اهللا يف منتقصيهم معلومةال غرو كانت حلوم العلماء مسمومة و! خاصة املسلمني؟
 عند نزول م، بل يرجع إليهميديهأ وال يتقدم بني م أن ال يفتأت عليههمومن حقـ 8

                                  
  . رمحه اهللا يف بعض فتاواهن كالم ابن بازا بني معقوفتني مم) 1(



   )32(  

َن َوِإذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِم: تبارك وتعاىلالنازلة، ليستنبط حكمها من الشرع امتثاالً لقوله 
الْأَْمِن أَِو الَْخْوِف أَذَاُعوا ِبِه َولَْو َردُّوُه ِإلَى الرَُّسوِل َوِإلَى أُوِلي الْأَْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن 

. )83:ساءالن (َيْسَتْنِبطُوَنُه ِمْنُهْم َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَاتََّبْعُتُم الشَّْيطَانَ ِإلَّا قَِليالً
فإصدار البيانات العامة واخلطابات العامة يف النوازل ال يفتأت فيه عليهم بل البد من 

  .الرجوع إليهم، فإن هذا من حقهم
 عند تفسريه لآليـة الكرميـة     قال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهللا تعاىل           

، وأنه ينبغي هلم إذا جاءهم      هذا تأديب من اهللا لعباده عن فعلهم هذا غري الالئق         : "السابقة
أمر من األمور املهمة واملصاحل العامة، ما يتعلق باألمن، وسرور املؤمنني، أو باخلوف الذي              
فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا، وال يستعجلوا بإشاعة ذلك اخلرب؛ بل يردونه إىل الرسول وإىل               

الـذين يعرفـون األمـور،       أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة،        :أويل األمر منهم  
  .ويعرفون املصاحل وضدها

 فعلـوا   ؛فإن رأوا يف إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنني وسرورا هلم وحترزا من أعدائهم           
مل ؛وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة، ولكن مضرته تزيـد علـى مـصلحته                .ذلك
يـستخرجونه  : أي) 83من اآلية : ساءالن (لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبطُوَنهُ  : وهلذا قال ؛  يذيعوه

  .بفكرهم وآرائهم السديدة، وعلومهم الرشيدة
ويف هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل حبث يف أمر من األمور، ينبغي أن يوىل                 
من هو أهل لذلك وجيعل إىل أهله، وال يتقدم بني أيديهم  فإنه أقرب إىل الصواب وأحرى                 

  .للسالمة من اخلطأ
  .نهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور ، من حني مساعهاوفيه ال

واألمر بالتأمل قبل الكالم والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه اإلنسان أم ال فيحجم               
  .عنه

يف تـوفيقكم   : أي) 83من اآلية : النساء (َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتهُ    : مث قال   



   )33(  

مـن  : النـساء  (لَاتََّبْعُتُم الشَّْيطَانَ ِإلَّا قَِليالً   . تكونوا تعلمون وتأديبكم، وتعليمكم ما مل     
ألن اإلنسان بطبعه ظامل جاهل، فال تأمره نفسه إال بالشر، فإذا جلـأ إىل ربـه                ) 83اآلية

واعتصم به واجتهد يف ذلك لطف به ووفقـه لكـل خـري وعـصمه مـن الـشيطان                   
  .)1(اهـ"الرجيم
وهلم دون دليل، فإن هناك فرق بني تعظـيم العـامل           ومن حقهم ترك التعصب لق    ـ  9

 فإن التعصب مذموم وهـو      .وتوقريه ومعرفة حقه، وبني التعصب لقوله وإن خالف الدليل        
وتـرك التعـصب     .من اجلهل، وتوقري العامل واحترامه من فضل العلم مما دعى إليه الشرع           

بل العلماء وضياع حقوقهم،    ألقوال العلماء اليت خالفها الدليل ليس من باب إهدار أقوال           
  .، وهو من حفظ حقوق العلماءمن جتريد املتابعة للمعصوم صلى اهللا عليه وسلمهو 

الفرق بني جتريد متابعة املعصوم وإهدار أقوال العلمـاء         : "قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا     
  :وإلغائها

ئنا من كان، بل تنظر     أن ال تقدم على ما جاء به قول أحد وال رأيه كا           : املتابعة أن جتريد 
يف صحة احلديث أوال، فإذا صح لك نظرت يف معناه ثانيا، فإذا تبني لك مل تعدل عنه ولو                  
خالفك من بني املشرق املغرب؛ ومعاذ اهللا أن تتفق األمة على خمالفة ما جاء به نبيها، بـل                  

 حجة علـى    ال بد أن يكون يف األمة من قال به ولو مل تعلمه، فال جتعل جهلك بالقائل به                
ذهب إىل النص وال تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكـن مل               ااهللا ورسوله، بل    

  .يصل إليك
هذا؛ مع حفظ مراتب العلماء ومواالهتم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم يف حفظ            
الدين وضبطه، فهم دائرون بني األجر واألجرين واملغفرة؛ ولكن ال يوجب هـذا إهـدار               

                                  
 وقارن مبحاسن التأويل للقـامسي  .190الطبعة اليت على هامش القرآن العظيم ص) تيسري الكرمي الرمحن(تفسري ابن سعدي  )1(
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 وتقدمي قول الواحد منهم عليها، بشبهة انه اعلم هبا منك فإن كان كذلك فمـن        النصوص
فمن عرض أقوال العلماء على     ! ذهب إىل النص أعلم به منك؛ فهال وافقته إن كنت صادقا          

النصوص ووزهنا هبا وخالف منها ما خالف النص،مل يهدر أقواهلم ومل يهضم جانبهم بـل               
ك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به، ال من خـالفهم            اقتدى هبم فإهنم كلهم أمروا بذل     

فخالفهم يف القول الذي جاء النص خبالفه، أسهل من خمالفتهم يف القاعدة الكليـة الـيت                
  .أمروا ودعوا إليها؛ من تقدمي النص على أقواهلم

 ومن هنا يتبني الفرق بني تقليد العامل يف كل ما قال وبني االستعانة بفهمه واالستضاءة              
بنور علمه فاألول يأخذ قوله من غري نظر فيه وال طلب لدليله من الكتاب والسنة بل جيعل                 
ذلك كاحلبل الذي يلقيه يف عنقه يقلده به ولذلك مسى تقليدا خبالف ما استعان بفهمـه                
واستضاء بنور علمه يف الوصول إىل الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه فإنه جيعلهم مبرتلـة               

ليل األول فإذا وصل إليه استغىن بداللته عن االستدالل بغريه فمن اسـتدل             الدليل إىل الد  
امجـع  : "بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها مل يبق الستدالله بالنجم معىن قال الـشافعي             
  .)1(اهـ"."الناس على أن من استبانت له سنة رسول اهللا مل يكن له أن يدعها لقول أحد

 منويؤذيهم من دخوله يف حرب اهللا، إذ العلماء وليخش الذي يضيع حق العلماء 
الَِّذيَن . أَال ِإنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه ال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ: قال اهللا تبارك وتعاىلاألولياء، 

 َتْبِديلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه ذَِلَك لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَرِة ال. آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ
  ).64:يونس (ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم

َمْن َعاَدى ِلي : ِإنَّ اللََّه قَالَ" : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ قَالَ
لَيَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء أََحبَّ ِإلَيَّ ِممَّا افَْتَرْضُت َعلَْيِه َوَما َيَزالُ َوِليا فَقَْد آذَْنُتُه ِبالَْحْرِب َوَما َتقَرََّب ِإ

َعْبِدي َيَتقَرَُّب ِإلَيَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَُّه فَِإذَا أَْحَبْبُتُه كُْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الَِّذي 
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ُش ِبَها َوِرْجلَُه الَِّتي َيْمِشي ِبَها َوِإنْ َسأَلَِني لَأُْعِطَينَُّه َولَِئْن اْسَتَعاذَِني ُيْبِصُر ِبِه َوَيَدُه الَِّتي َيْبِط
لَأُِعيذَنَُّه َوَما َتَردَّْدُت َعْن َشْيٍء أََنا فَاِعلُُه َتَردُِّدي َعْن َنفِْس الُْمْؤِمِن َيكَْرُه الَْمْوَت َوأََنا أَكَْرُه 

  .)1("َمَساَءَتُه
َعْبُد الَْواِحِد َمْولَى ُعْرَوةَ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ يث من طريق وجاء احلد

 َوِليا فَقَْد اْسَتَحلَّ ُمَحاَرَبِتي َوَما آذَى ِلي َمْن: قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: "اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِبِمثِْل أََداِء الْفََراِئِض َوَما َيَزالُ الَْعْبُد َيَتقَرَُّب ِإلَيَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَُّه ِإنْ َتقَرََّب ِإلَيَّ َعْبِدي 

َسأَلَِني أَْعطَْيُتُه َوِإنْ َدَعاِني أََجْبُتُه َما َتَردَّْدُت َعْن َشْيٍء أََنا فَاِعلُُه َتَردُِّدي َعْن َوفَاِتِه ِلأَنَُّه َيكَْرُه 
  .)2("أَذَلَّ ِليمن :  "ويف رواية" َت َوأَكَْرُه َمَساَءَتُهالَْمْو

  !فهل يريد أحد خيشى اهللا وخيافه أن يكون ممن آذن اهللا حبرب؟
وهذا يقرر وجوب حمبتهم ومواالهتم ومودهتم وتوقريهم ونصرهتم يف احلق الذي معهم 

ذا من أعظم حقوقهم وإجالهلم ملا خصهم اهللا به من كوهنم املوقعني عن رب العاملني، وه
قد نص العلماء األعالم أن االستهزاء والسخرية بالعلماء واليت جتب على عموم املسلمني، 

 واهللا عزوجل !استهزاء بالشرع واالستهزاء بالشريعة كفرمن أجل ما هم عليه من الشرع، 
 قُلْ أَِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َولَِئْن َسأَلَْتُهْم لََيقُولُنَّ ِإنََّما كُنَّا َنُخوُض َوَنلَْعُب: يقول

ال َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْرُتْم َبْعَد ِإَمياِنكُْم ِإنْ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة ِمْنكُْم ُنَعذِّْب طَاِئفَةَ ِبأَنَُّهْم . َتْسَتْهِزئُونَ
  .)66ـ65:التوبة (كَاُنوا ُمْجِرِمَني

                                  
  .حديث صحيح )1(

 ).6021(أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق باب التواضع، حديث رقم 
  .إسناده ضعيف )2(

، ويف إسناده عبدالواحد موىل عروة يرويه عن عروة عـن           )26193، حتت رقم    43/261الرسالة  (أخرجه أمحد يف املسند     
 . هذا احلديث يف مناكريهعائشة، وقد عد ابن عدي 
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  ء األدب مع العلما: رابع املقصد ال
:  حىت قيـل   .حقوقهم اليت جيب علينا مراعاهتا     من   ،احترام العلماء وتوقريهم وتعظيمهم   

  . يعامل العلماء كمعاملة اخللفاء، يعين يف األدب معهم
  :أحق الناس باإلجالل ثالثة: "نقل عن أيوب بن القرية أنه قال

  .العلماء
  .واإلخوان
  .والسالطني

  .فمن استخف بالعلماء أفسد مروءته
  . استخف بالسلطان أفسد دنياهومن

  .والعاقل ال يستخف بأحد
  .)1("والعاقل دينه شريعته، واحللم طبيعته، والرأي احلسن سجيته: قال

ن تسلم  أ :من حق العامل  عليك    : " رضي اهللا عنه أنه قال     يب طالب أعلي بن   و يروى عن    
  .على القوم عامة وختصه دوهنم بالتحية

  .مامه أن جتلس أو
  .عنده بيدك وال تشرين 
  .بعينيكن وال تغمز
  . قال فالن خالفا لقوله:وال تقولن

  .اًحدأوال تغتابن عنده 
  .وال تسار يف جملسه

  .خذ بثوبهأوال ت

                                  
 ).1/146(جامع بيان العلم وفضله ) 1(
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  .ذا كسلإوال تلح عليه 
  .ما هو مبرتلة النخلة تنتظر مىت يسقط عليك منها شيءإوال تعرض من طول صحبته ف

يف نثلمـت   مات العـامل ا  ذاإ و،يف سبيل اهللاجرا من الغازي أعظم ألن املؤمن العامل    إو
  .)1("ىل يوم القيامةإ ثلمة ال يسدها شيء اإلسالم 

  :فهذه مجلة من اآلداب اليت تراعى مع العلماء، ولنفردها على أقسام، فأقول
   :األدب مع العامل يف درسه

  :فمن األدب مع العامل يف درسه 
  .ى الدرس ولزومهـ احلرص عل

  .إشارتهفهم عبارته وتـ 
  .صرف العني والوجه إليهـ 

  .ـ ترك االشتغال أمامه بأي شيء آخر غري السماع لدرسه
  .ـ احلرص على حسن االستماع وحسن السؤال

  .ـ القرب منه ما أمكن
  .ـ قلة احلركة إال حلاجة أمامه

  .حىت ولو أذن بالتعليقثناء الدرس بالكالم ـ ترك االسترسال أ
  . وليحفظ الطالب أسئلته إىل ما بعد الدرسـ ترك األسئلة أثناء الدرس

  .ـ إذا سأل العامل حيسن سؤاله فإن حسن السؤال نصف العلم
  .ـ إذا مسع جواب العامل يتدبره ويتفهمه قبل أن يعيد السؤال

  

                                  
سـنده  أ، و )1/146(عبدالرب يف جامع بيان العلم وفـضله        ، وعلقه ابن    )1/199(الق الراوي وآداب السامع     اجلامع ألخ  )1(

 ).1/129(خمتصراً 
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  :األدب مع العامل يف صحبته
، )تلميذ: (وألمر ما كان من أمساء طالب العلم مع شيخه        طالب العلم مع الشيخ خادم،      

والتلميذ . ويأيت التلميذ مبعىن متعلم الصنعة    . واألتباع هم اخلدم     و )التالميذ(التلميذ مجعها   و
  .اخلادم

  : قال الشاعر لبيد بن ربيعة
  جيلو التالميذ لؤلؤاً قشباً  اء جيلو متوهنن كما ـفامل

  .)1(القشيب اجلديد، واجلمع قشب) القشب: (وقوله. غلمان الصناع) التالميذ: (قوله
كان عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة من علماء الناس كـثري            : ابن وهب عن مالك قال    عن  

  .العلم وكان ابن شهاب خيدمه حىت إنه كان ليناوله الشيء
وكان عبيد  : قال. وكان ابن شهاب يصحب عبيد اهللا حىت إنه كان ليرتع له املاء           : قال

 يقبل عليه حىت خيلو من صالته على        اهللا بن عبد اهللا إذا دخل يف صالته فقعد إليه إنسان مل           
إن علي بن احلسني كان من أهل الفضل وكـان          : قال مالك .  حنو ما كان يرى من طوهلا     

وهـو  ! علي بن احلسني : يأتيه فيجلس إليه فيطول عبيد اهللا صالته وال يلتفت إليه فيقال له           
  .)2("ال بد ملن طلب هذا األمر يعىن به: ممن هو منه فقال
  : يف صحبة شيخه خادم له، وعليه أن يتحلى بالصفات التاليةفطالب العلم

  .ـ أن ال يرفع صوته أمامه
  .طلبهـ أن يبادر إىل تلبية 

  .ال يتقدمه إال خلدمتهـ أن 
  .ـ أن يعظمه يف خطابه

                                  
  ).1/243(حتقيق عبدالسالم هارون ) ضمن نوادر املخطوطات(للبغدادي ) التلميذ(انظر رسالة ) 1(
 .279املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي ص )2(
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  .ـ أن ال يلح عليه عند كسله أو شغله
  .ـ أن ال حيرجه بالسؤال عما يعلم أن العامل ال يريد الكالم فيه

، اً عليه أن حيرص يف صحبة العامل على مراعاة حق العلم الذي خصه اهللا بهوعموم
َيْرفَِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوالَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت : وليتذكر قول اهللا تبارك وتعاىل

  .)11:اجملادلة (َواللَُّه ِبَما َتْعَملُونَ َخِبٌري
  :جملسهاألدب مع العامل يف 

  :ينتبه إىل األمور التاليةويف جملس العامل 
  .ـ أن يكون جملسه دون العامل

  .ـ أن ال يكون بعيداً عن العامل و ال قريباً جداً منه يف جملسه
  .ـ أن يتفسح للطالب الذين يريدون اجللوس

  . يف جملسه، و ال مياري و ال جيادلـ أن ال يشغب بالكالم
  .بدأ الشيخحىت يـ أن ال يبدأ احلديث 

  .ـ أن ال يفرض على جملس الشيخ حديثاً بدون إذن الشيخ
  . ـ أن ال يتكلم بعد كالم الشيخ إال بإذنه

  .ـ أن ال يغتاب عنده أحداً
  .ـ أن ال يشعره بتململ أو تضجر

  .ـ أن ال جيلس جلسة تنبئ عن عدم االكتراث أو قلة االهتمام
  .خلق أو شدة فإمنا هو بشرـ أن يتحمل من شيخه ما قد يعتريه من وعورة 

  :األدب مع العامل مع فتواه
 هذه !؟ يف فتاواهمفكيف ينبغي أن يكون حالنا معهم اهم عن اهللا،اوالعلماء يوقعون فت

  :بعض اآلداب
عدم التعنيف والتشنيع على الواحد منهم إذا كان له رأي رآه حبسب اجتهاده، يف ـ 
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  .مسألة اجتهادية
  .أفىت لغرض دنيوي، أو لكذا: واهم، فال يقال عن العاملـ إحسان الظن هبم يف فتا

  .عند حتقق خطأ العامل يسقط القول الذي أخطأ فيه و ال يسقط العاملـ 
يتلقى بالتأمل والتدبر وإحسان الظن، واهتام ف. الثقة يف علمه وحتريره وترجيحهـ 

 شيء فال يتعجل النفس بعدم الفهم، فال يهجم على رد أو مناقشة قبل ذلك، وإن بدا له
حىت يتأكد ويستشري ويستخري مث يقدم ما بدا له إىل شيخه برفق وأدب، و دون أن يرى 

  .لنفسه فضالً، فإن لشيخه الفضل أن علّمه وفهمه حىت استطاع أن ينتبه إىل ما انتبه إليه
. هخمالفتها للدليل الذي يلزم املصري إلياألصل تلقي فتوى العامل بالقبول إال أن يظهر ـ 

أّما مادام مل يظهر ما يقتضي خمالفتها للدليل الذي يلزم املصري إليه فإن املسألة اجتهادية، 
واألصل أن اجتهاد العامل ال ينقض باجتهاد عامل غريه، وذلك يف غري املسائل اليت يترافع 

  .فيها إىل احلاكم الشرعي
  .وقريهومن األدب معه يف فتواه أو عند ذكره أو ذكر كتبه تعظيمه وتـ 
ومن األدب معه عند ذكره أن يدعو له، ويعظمه، فال يسميه بامسه، و ال ينبزه ـ 

  .بلقب، و ال يشينه بنسبة
ـ وأن ال يشري إىل تناقض فتواه مع أخرى سبقت له؛ إمنا يسأل ويستهدي ويسترشد 

  .برفق
  .قولهل اًالعامل الفالين قال بكذا يعين خالف: ـ أن ال يقول له 
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  أضرار ضياع حق العلماء : مسااملقصد اخل
  

  .حياة الَعاِلم حياة العالَم
 ثلمة ال يسدها    اإلسالم  يف  نثلمت   مات العامل ا    ذاإ: "يروى عن علي بن أيب طالب قال      

  .)1("ىل يوم القيامةإشيء 
ملا كان قيام اإلسالم بطائفيت العلماء واألمراء، وكان النـاس          : "قال ابن القيم رمحه اهللا    

كان صالح العامل بصالح هاتني الطائفتني وفساده بفسادمها، كما قـال           ،  اكلهم هلم تبع  
صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا         : عبد اهللا بن املبارك وغريه من السلف      

  :كما قال عبد اهللا بن املبارك .امللوك والعلماء: من هم؟ قال: قيل. فسد الناس
  إدماهنا ل وقد يورث الذ  رأيت الذنوب متيت القلوب
  وخري لنفسك عصيـاهنا   وترك الذنوب حياة القلوب

  )2(رهباهنا  ووءوأحبـار س  وهل أفسد الدين إال امللوك 

وطاعة األمـراء    .العلماء تبع لطاعة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم        إذا كانت طاعة    و
قوق األمـراء   فإن معصية العلماء وخمالفتهم وضياع حقوقهم ضياع حل       ؛  تبع لطاعة العلماء  

  .وفتح لباب معصيتهم واخلروج عليهم
فإذا ضاعت حقوق العلماء ضاعت حقوق       !فحياة العاِلم وصالحه حياة العالَم وصالحه     

  !األمراء وإذا ضاعت حقوق العلماء واألمراء فسد العالَم
وأضرار ضياع حق العلماء كثرية منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، فإن ضياع حق                

ظََهَر الْفََساُد ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر ِبَما كَـَسَبْت أَْيـِدي          : فساد يف األرض، واهللا يقول    العلماء  
  ؛)41:الروم (النَّاِس ِلُيِذيقَُهْم َبْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ

                                  
 ).1/199(اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  )1(
  ).10ـ1/8(قعني أعالم املو) 2(
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  :فمن أضرار ضياع حق العلماء
ذا كان ضياع حق العامل يسبب      وإ .فإذا كان العلم يقبض مبوت العلماء     . رفع العلم   ) 1

فضياع حق العلمـاء     .فإن ضياع حق العامل كموته يقبض بسببه العلم        .احلرمان من علمه  
  .هو موت حكمي للعلم

: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ       : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن الَْعاِص قَالَ       
َه لَا َيقِْبُض الِْعلَْم اْنِتَزاًعا َيْنَتِزُعُه ِمْن الِْعَباِد َولَِكْن َيقِْبُض الِْعلَْم ِبقَْبِض الُْعلََماِء َحتَّى ِإذَا               ِإنَّ اللَّ "

   .)1("لَْم ُيْبِق َعاِلًما اتََّخذَ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّالًا فَُسِئلُوا فَأَفَْتْوا ِبَغْيِر ِعلٍْم فََضلُّوا َوأََضلُّوا
َباب كَْيَف ُيقَْبُض الِْعلُْم َوكََتَب ُعَمُر ْبُن       : "وبّوب البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم        

َعْبِد الَْعِزيِز ِإلَى أَِبي َبكِْر ْبِن َحْزٍم اْنظُْر َما كَانَ ِمْن َحِديِث َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم                  
 الِْعلِْم َوذََهاَب الُْعلََماِء َولَا َتقَْبلْ ِإلَّا َحِديثَ النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه             فَاكُْتْبُه فَِإنِّي ِخفُْت ُدُروسَ   

َوَسلََّم َولُْتفُْشوا الِْعلَْم َولَْتْجِلُسوا َحتَّى ُيَعلََّم َمْن لَا َيْعلَُم فَِإنَّ الِْعلَْم لَا َيْهِلُك َحتَّـى َيكُـونَ                 
  . اهـ"ِسرا

 أي خفيـة،  " فَِإنَّ الِْعلَْم لَا َيْهِلُك َحتَّى َيكُونَ ِسرا      : "د العزيز رمحه اهللا   وقول عمر بن عب   
ُيزهد فإذا ما ُضّيع حق العامل      وهذا من لوازم ضياع حق العلماء،       ،  )2(أراد به كتمان العلم   

؛ فال بد أن يعرف     فال يعود يعرف إال سراً، بسبب غلبة اجلهل على الناس         ، ويكتم    علمه يف
َولُْتفْـُشوا الِْعلْـَم    : "العامل، وجيلس للناس يعلمهم، وجيلس الناس إليه لينتفعوا بعلمه        الناس  

  ."َولَْتْجِلُسوا َحتَّى ُيَعلََّم َمْن لَا َيْعلَُم فَِإنَّ الِْعلَْم لَا َيْهِلُك َحتَّى َيكُونَ ِسرا
العظيم موجود  قرآن  ، وال  حقيقة أو حكماً   ما مناسبة قبض العلم مبوت العلماء     : فإن قيل 

  موجودة مدونة؟والسنة موجودة و كتب العلم 

                                  
 . حديث صحيح سبق خترجيه)1(
  ).2/129(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 2(
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يقبض العلم مبوت العلماء، كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسـلم، ولعـل              : فاجلواب
  :مناسبة ذلك تظهر يف األمور التالية

أن العامل يعظم أمر الدين والشرع، فيحث الناس ويدعوهم إىل تطبيقـه            : األمر األول   
م من سنة مدونة ومكتوبة أظهرها اهللا على يد عامل دعى الناس إليهـا              سنناً وواجبات، فك  

  .، وال حيصل هذا مبجرد الكتبوعلمهم إياها وحثهم على إحيائها
. أن العامل بني الناس قدوة صاحلة ، يرى الناس فيه الدين مطبقـاً ظـاهراً              : األمر الثاين   

فإذا مات العـامل اختفـت      . عاملوالقدوة من أعظم طرق التربية والتعليم، فالسنة شعار ال        
  .ت عليه بني الناس، وحصول القدوة ال يكون مبجرد الكتبصورة الدين اليت كان

أن العامل لديه ملكة علمية فقهية تساعده على االستنباط، فإذا ما نزلـت             : األمر الثالث   
شرع النازلة أمكنه بأسرع وقت استنباط احلكم وتعليمه ونشره بني الناس، وبيان حكم ال            

بـدون طـول    عند نزول النازلة     لكتبلمبجرد قراءة   ه امللكة ال تأيت     يف هذه النازلة، وهذ   
  .ممارسة ومشافهة للعلماء

مـن العلـوم واملعـارف      من فقه الكتاب والسنة و      أن العامل جيتمع لديه     : األمر الرابع   
ا أراد  وهنم وأمورهم ما ال يوجد يف كتـاب، وإذ        والتجارب والدراية بأحوال الناس وشؤ    

أحد أن يتتبع كل ذلك احتاج إىل زمان طويل، إذ العامل طوى ذلك يف سنوات عمره منذ                 
  !تلقيه للطلب، فكيف يأيت هذا عن جمرد كتاب؟

  :أن للعلماء ثالثة أمساء،  وهي التالية: األمر اخلامس 
  .العامل، وهو الذي يقرر أحكام الشرع على ما هي عليه: االسم األول 
  .املفيت، وهو من يرتل حكم الشرع على واقع املستفيت: االسم الثاين 

احلاكم الشرعي وهو القاضي، وهو الذي ينفذ احلكـم ويطبقـه،           : االسم الثالث   
  .واجتهاده يرفع اخلالف يف املسألة االجتهادية

  .وكل حاكم مفيت وكل مفيت عامل و ال عكس
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 لى الوصف السابق؛ فـال      ع والكتب ال تعطي عاملاً و ال مفتياً و ال حاكماً شرعياً          
يستطيع الكتاب أن جيمع ما حيتاجه تقرير احلكم الشرعي يف القضية املعينـة فتحتـاج أن                
تطالع فيها أكثر من كتاب، وحتتاج الترجيح عند االختالف وتطبيق قواعد أهل العلـم،              

رتل حكم الشرع على واقع املـستفيت،       يستطيع الكتاب أن ي    ، وال وهذا ال يعطيكه كتاب   
فقبض العلم مبوت العلماء، كما      يستطيع الكتاب أن ينفذ احلكم ويطبقه يف احلكومة؛          وال

  .قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 أهل العلم   غياب املرجعية، وذلك أن ضياع حق العلماء جيعل العوام ال يعرفون قدر           ) 2

جلهـل،  و ال حيفظون مكانتهم، فتغيب مشس املرجعية عن حياهتم، فيتخبطون يف ظـالم ا             
حقيقـة  وخيتل نظام احلياة، فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبالد واملمالك فموهتم             

فما يعود للناس مرجع يرجعون إليه عنـد نـزول النـوازل            فساد لنظام العامل،    أو حكماً   
َعْن يف احلديث   وهذا ما جاء    . وحدوث احلوادث، فيقعون يف هرج ومرج، إال أن يشاء اهللا         

لَا َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى ُيقَْبَض الِْعلُْم َوَتكْثَُر       : "قَالَ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ     : ْيَرةَ قَالَ أَِبي ُهرَ 
ْم الزَّلَاِزلُ َوَيَتقَاَرَب الزََّمانُ َوَتظَْهَر الِْفَتُن َوَيكْثَُر الَْهْرُج َوُهَو الْقَْتلُ الْقَْتلُ َحتَّى َيكْثُـَر ِفـيكُ              

  !فانظر كيف جاءت هذه األشراط متتابعة  .)1("الَْمالُ فََيِفيَض
العلمية يترك فراغـاُ يف الـنفس       املرجعية  ألن غياب   وذلك  اختالل األمان النفسي،    ) 3

حاجتها، فيتخذ الناس رؤوساً جهاالً فيقع الـضرر  د من يغذي جتال يسده إال أن  البشرية،  
  :التايل
ك نتيجة غياب املرجعية وحاجة املرء إىل من يرجع إليـه           اختاذ رؤوساً جهالء، وذل   ) 4

                                  
  .ديث صحيحح) 1(

، واللفظ له، ومسلم يف كتـاب       )1036(أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة باب ما قيل يف الزالزل واآليات حديث رقم               
 ).157(العلم باب رفع العلم وقبضه، حديث رقم 
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يف سؤاله وحبثه، فإذا مل جيد العلماء، ألن صورهتم قد زلزلت يف ذهنه، وما عـاد يـراهم                  
َحتَّى ِإذَا لَْم ُيْبِق َعاِلًمـا       "رز على أنه عامل، فيتخذه له مرجعاً،      ُيْبعلماء، فإنه ينظر إىل من      

  ".ُجهَّالًا فَُسِئلُوا فَأَفَْتْوا ِبَغْيِر ِعلٍْم فََضلُّوا َوأََضلُّوااتََّخذَ النَّاُس ُرُءوًسا 
وذلك أن  موافقة أهل البدع واألهواء ومشاهبتهم،      : ومن أضرار ضياع حق العلماء      ) 5

من سنن أهل البدع واألهواء انتقاص العلماء، وانظر ما شئت من الفـرق واجلماعـات               
ه وسلم وملا كان عليه الصحابة رضوان اهللا عليهم جتد          املخالفة هلدي الرسول صلى اهللا علي     

  ؛هذا فيهم
  .)1(فالشيعة أمرهم مشهور

  .)2(واخلوارج حاهلم يف ذلك مذكور
  .)3(واملعتزلة شأهنم معروف

  .)4(ملحوظ والصوفية ونبزهم علماء الشرع أمره
 سـبيل   وهكذا ال جتد فرقة و ال مجاعة و ال طائفة ختالف الصراط املستقيم، وخترج عن              
، وتتخذ  املؤمنني، إال وهي تتكلم يف العلماء وتطعن فيهم وتضع من شأهنم، وتضيع حقهم            

  !رؤوساً جهاالً
 روي أن زعيماً من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكالم          : "شاطيب رمحه اهللا  قال ال 

مجلته إن علم الشافعي وأيب حنيفة      :  على الفقه، فكان يقول    )ما يسمى بعلم الكالم   : يعين(

                                  
 . ومن كان موالياً هلم بزعمهموا الصحابة وانتقصوهم إال آل البيتفهم قد رد )1(
 .فلم يقتصر أمرهم على االنتقاص بل قاتلوا الصحابة )2(
عن إمساعيل بن علية ): "3/285(ويف ضعفاء العقيلي  .فهم ينبزون أهل السنة باحلشوية وبأهنم زوامل أسفار ال علم عندهم )3(

امسعوا فما كالم احلسن وابن سريين والنخعي والـشعيب         : واصل يوماً ، فقال عمرو بن عبيد      تكلم  : "عن اليسع أبوسعدة قال   
 .رؤوس املعتزلةبن عبيد  مرووعبن عطاء وواصل ". عندما تسمعون إال خرق حيض مطروحة

 .علمكم ميت عن ميت، وعلمنا عن احلي الذي ال ميوت، حدثين قليب عن ريب: فهم يقولون سخرية بأهل السنة )4(
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  .)أحكام احليض والنفاس: يعين (ال خيرج عن سراويل امرأة
  .)1(اهـ"ائغني، قاتلهم اهللازهذا كالم هؤالء ال

وقوع الناس يف الضالل واخلروج عـن صـراط         : ومن أضرار ضياع حق العلماء     ) 6
أن الناس سيتخذون رؤوساً جهاالً بـدالً مـن العلمـاء           وذلك  . اهلداية، وسبيل والرشاد  

وقـد  . ع الناس يف الضالل   ولوا، فيكون من األضرار وق    ضم فيفتوهنم بغري علم في    فيسألوهن
: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن الَْعـاِص قَـالَ         جاء ذكر ذلك يف احلديث السابق وهو ما جاء          
ِبُض الِْعلَْم اْنِتَزاًعا َيْنَتِزُعُه ِمْن     ِإنَّ اللََّه لَا َيقْ   : "َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ       

الِْعَباِد َولَِكْن َيقِْبُض الِْعلَْم ِبقَْبِض الُْعلََماِء َحتَّى ِإذَا لَْم ُيْبِق َعاِلًما اتََّخذَ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّالًـا                
  .)2("فَُسِئلُوا فَأَفَْتْوا ِبَغْيِر ِعلٍْم فََضلُّوا َوأََضلُّوا

، فانظر كيف حكم    "فَُسِئلُوا فَأَفَْتْوا ِبَغْيِر ِعلٍْم فََضلُّوا َوأََضلُّوا     : " فيه هنا قوله  وحمل الشاهد   
  !عليهم بالضالل واإلضالل

يوضح ذلـك   حلول الذل واهلوان على األمة،      : ومن إضرار ضياع حقوق العلماء      ) 7
ِإذَا : "لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ    َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَ   : احلديث الذي جاء َعْن اْبِن ُعَمَر قَالَ      

َتَباَيْعُتْم ِبالِْعيَنِة َوأََخذُْتْم أَذَْناَب الَْبقَِر َوَرِضيُتْم ِبالزَّْرِع َوَتَركُْتْم الِْجَهاَد َسلَّطَ اللَُّه َعلَْيكُْم ذُلًّا لَا              
  .)3("َيْنِزُعُه َحتَّى َتْرِجُعوا ِإلَى ِديِنكُْم

                                  
 ).2/239(االعتصام  )1(
 .سبق خترجيه قريباُ. حديث صحيح )2(
  .حسن لغريهحديث  )3(

، )5562، حتت رقم    9/395،  5007، حتت رقم    9/51،  4825، حتت رقم    8/440الرسالة(أمحد يف املسند    أخرجه   
، حتـت رقـم     10/29( وأبويعلى يف املـسند      ،)3462(أبوداود يف كتاب البيع باب يف النهي عن العينة، حديث رقم            و

شار إىل حسنه حمقق مسند أيب يعلـى،        وأ،  واحلديث ضعفه حمققو املسند   . )5/316(، والبيهقي يف السنن الكربى      )5659
وللحديث شاهد عـن ابـن مـسعود    ). 11(وصححه األلباين جملموع طرقه فقد أورده يف السلسلة الصحيحة حديث رقم       

والترمـذي واحلـاكم،    ،  )3579، حتت رقم    6/54الرسالة  (أخرجه أمحد   " اال تتخذوا الضيعة فترغبوا يف الدني     : "مرفوعاً
= 
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فإذا أضاعوا حق العلماء وما عادوا       .ناس إىل الرجوع إىل الدين إال بالعلماء      و ال طريق لل   
  يعرفوهنم وزهدوا فيهم واختذوا رؤوساً جهاالً كيف يرجعون إىل الدين؟

والدين هو ما جاء يف حديث جربيل ملا ذكر اإلسالم واإلميان واإلحـسان و أشـراط                
السائل الذي جاء يسأل على تلـك اهليئـة         : يعين  (مث اْنطَلََق   : "، مث قال يف آخره    الساعة
: قَالَ. اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَمُ  : َيا ُعَمُر أََتْدِري َمْن السَّاِئلُ؟ قُلْتُ     : فَلَِبثُْت َمِليا ثُمَّ قَالَ ِلي    ) العجيبة

  .)1("فَِإنَُّه ِجْبِريلُ أََتاكُْم ُيَعلُِّمكُْم ِديَنكُْم
كيـف  ! وساً جهاالً من يعود بالنـاس إىل دينـهم؟        سقط العلماء واختذ الناس رؤ    أفإذا  
  !من حال الذل واهلوان بدون العلماء؟ون خيرج
اخلروج عن سبيل املؤمنني، وهذا منحى توعد       : ـ ومن أضرار ضياع حقوق العلماء     8

  .أصحابه بالنار
          َْر َسِبيِل الُْمْؤِمِنَني ُنَولِِّه َما َتَولَّى      َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَِّبْع غَي

  .)115:النساء (َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرياً
صلى اهللا عليـه    الوقوع يف خالف ما أمر به       : ـ ومن أضرار ضياع حقوق العلماء       9
 فَلَْيْحـذَرِ :  من إكرام العلماء وحفظ حقوقهم وعدم إيذائهم، واهللا عزوجل يقول          وسلم

  .)63:النور (الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمِرِه أَنْ ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَِليٌم

__________________  
=  

 ).13(وأورده األلباين يف السلسلة الصحيحة حتت رقم 
  .حديث صحيح )1(

  . عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)8(أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب بيان اإلسالم واإلميان واإلحسان، حديث رقم 
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  اخلامتة 
   يف احلث على لزوم العلماء

أيها األخ ـ وفقين اهللا وإياك ملا حيبه ويرضاه ـ أن غاية هذه املقاصد، إمنا هو اعلم 
تفيد [فإن جمالس العلماء جمالسهم، هم، واحلرص على تأكيد لزوم العلماء، واألخذ عن

 . وأعلى درجة من الزُّّهاد.وهم أفضل من الُعّباد. وبأعماهلم يرتجر أهل الغفلة. احلكمة
و ال . ال يتوقع هلم بائقة. ويعلمون اجلاهل. يذكرون الغافل. وموهتم مصيبة. حياهتم غنيمة

  .خياف منهم غائلة
مجيع اخللق إىل . وجبميل موعظتهم يرجع املقصرون. يعونحبسن تأديبهم يتنازع املط

الطاعة هلم من مجيع اخللق . والصحيح على من خالف بقوهلم حمجاج. علمهم حمتاج
 ما ورد على إمام .ومن عصاهم عند.  من أطاعهم رشد.واملعصية هلم حمرمة. واجبة

 وما . وعن رأيهم يصدر، فبقول العلماء يعمل، حىت وقف فيه،املسلمني من أمر اشتبه عليه
 وما .وعن رأيهم يصدرون، ورد أمراء املسلمني من حكم ال علم هلم به بقوهلم يعملون

فهم سرج ؛ فبقول العلماء حيكمون، وعليه يعولونأشكل على قضاة املسلمني من حكم 
   . هم غيظ الشيطان. وينابيع احلكمة. وقوام األمة. ومنار البالد.العباد

   .ل احلق، ومتوت قلوب أهل الزيغهبم حتيا قلوب أه
مثلهم يف األرض كمثل النجوم يف السماء، يهتدى هبا يف ظلمات الرب والبحر، وإذا 

  .)1(]انطمست النجوم حتريوا، وإذا أسفر عنها الظالم أبصروا
  &هذا ما يّسر اهللا يل مجعه وكتابته، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

                                  
 .11ـ210كالم اآلجري رمحه اهللا يف مقدمة كتابه أخالق العلماء من ما بني معقوفتني  )1(


