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مكانة العلامء وتسلط السفهاء


إن احلمد هللا؛ حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا 
فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده 

 .]١٠٢:آل عمران[  ،  ورسوله 
 
  ]١:النساء[. 
  

     ]٧١-٧٠:األحزاب[.     
  : أما بعد

  .، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعةفإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد 
 ،يف هذه األرض إال وأصله ومادته من العلم ما من خري وضعه اهللا  نَّأَ بٍي لُذ لِّخيفى على كُ ال: عباد اهللا

وقد جعل  ،ولذلك رفع اهللا بالعلم العلماء ووضع باجلهل اجلهالء ،وما من شر إال وأصله ومادته ومنبته من اجلهل
خفىاهللا ألهل العلم من اخلري والفضل واملنقبة يف الدنيا واآلخرة ما ال ي، فالعلم فضله يدواجلهـل   ،عليه لَقْل الع

  .لعلم أن يلتمسه حىت أهل اجلهالةويكفي يف فضل ا ،يكفي يف بيان ذمه أن اجلاهل يتربأ منه
ال تكَلُّف فيـه   ،ورغبة خضوعاً فطرياً طواعيةً ه العامةُختضع ل ،لعلماء اإلسالم سلطان على األرواح: عباد اهللا

ولذلك جعل اهللا أهل العلم باملقام احملمود عنده ،يف بيان احلق لشعورهم أن العلماء هم املرجع.  
إن العلماء عباد اهللا هم ورثة احلق، وحاملوا لوائه، وهم العدول يف هذه األمة، زينة الدنيا، وجها وأَالُممهـا، ن 

، فهم حجـة اهللا علـى   وأرفَعهِم درجةالناس قدراً،  هم من أعظم، فعلماء الشريعة أهل احلظوة والفوز عند اهللاو
  .ها، وأمحدها سريةًتوها وقدصفوة األمة، وخيارالعباد، 

على أعظم مشهود أال وهو التوحيد، وقرن شهادم بشهادته، وبشاهدة  ولعظَمِ قدرهم فقد أشهدهم اهللا 
 :، قال اهللا تبارك وتعـاىل وتعديالًةً هلم ويف هذا تزكيمالئكته،        

            ]؛ فهنا بدأ اهللا ]١٨:عمران آل  بنفسه املعظمة، وثىن
، دليلٌ منه على مكانتهم وعلـو شـأم   مبالئكته املسبحة بقدسه، مث ثلث بأهل العلم على هذه الشهادة العظيمة

  .وشأوهم
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رسولَ قال حيتاج هلم كلُ شيء، وكل أحد، ولذلك يستغفر هلم من يف السموات واألرض،  نوالعلماء الرباني
 اللَّه: »الإِنَّ الْعوف نم لَه رفغتسلَي يم ف نمو اتومضِ يالساَألر، انُ فيتالْحاِء يوالْم فومِ  ،جاللَ الْعإِنَّ فَضو

وإِنَّ اَألنبِياَء لَم يورثُوا دينارا  ،وإِنَّ الْعلَماَء ورثَةُ اَألنبِياِء ،علَى الْعابِد كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ
، وابن )٢٦٨٢(والترمذي ،)٣٦٤١(، وأبو داود)٥/١٩٦(أخرجه أمحد »أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ رثُوا الْعلْم فَمن إِنما و والَ درهما

  .وهو حديث حسن من حديث أيب الدرداء ) ٢٢٣(ماجه
ن الشر ال ينتشر يف األرض إال بفقـدهم، وال يـنقص   إن اخلري ال ينتشر يف األرض إال بالعلماء، وإ: عباد اهللا

  .العلماءاخلري إال بفقد 
 :قال اهللا تعاىل             ]وقال ، ] ٤٤:األنبياء

 :سبحانه        

واملراد بِنقْصانِها كما جاء عن غري واحد من املفسرين هو ذهاب العلماء والفقهاء، فقد روى وكيـع  ؛ ]٤١:الرعد[
 :عن طلحة بن عمري عن عطاء بن أيب رباح، قال يف قوله تعاىل       

قول عطاء يف تأويل هذه اآلية حسن :(وقال ابن عبد الرب؛ )٧/٤٠٨(جامع البيان للطربي  )ذهاب فقهائها وخيارها: قال
    .وغريه بن جرب وقد روي ذلك عن جماهد ؛)١/٣٠٥(جامع بيان العلم وفضله ) جداً، تلقاه أهل العلم بالقبول

تى إِنَّ اللَّه الَ يقْبِض الْعلْم انتزاعا، ينتزِعه من الْعباد، ولَكن يقْبِض الْعلْماِء، ح: »يقول رسول اهللا : عباد اهللا
 ،)١٠٠(أخرجـه البخـاري   » ، فَضلُّوا وأَضلُّوا غيرِ علْمٍرُءوسا جهاالً فَسئلُوا، فَأَفْتوا بِ ، اتخذَ الناسإِذَا لَم يبقِ عالما

  .من حديث عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما )٢٦٧٣(ومسلم
ن أال يتصدرون إال حينما يغيب أهل العلم الذين يقومون بأمر اهللا، فمهمتـهم يف هـذه األرض   فأهل اجلهل 

يلُّدوا الناس إىل اخلري وحيذروويقودوا هذه األمة إىل بر األمان على مر األزمان، وقد جعل اهللا هلـم  م من الشر، ه
 :، يقـول تعـاىل  الثقة املفرطة بني العباد، وأمر اهللا بالرجوع إليهم عند املشكالت واملعضالت   

  ] ٤٣: النحل [.  
على دينها، وعلى  العظمى، هاهم املؤمتنون على مصاحلوالعلماء هم أهل احلل والعقد يف األمة، : أيها املسلمون

هم اآلمرون بـاملعروف،  ؛ وا ومصاحلهاؤلذين ترجع إليهم األمة يف مجيع شهم أهل الشورى ا؛ ووأمنها ،دنياها
فضل عظيم، وشرف ومرتلة رفيعة، كما  هم أئمة الدين، واإلمامة يف الدين، وكمةالناهون عن املنكر بالعلم واحل

 :قال تعاىل        ]٢٤:السجدة[ ،  
 :اهللا العلماء هم أزكى الناس، وأخشاهم هللا، قال إن       ]٢٨:فاطر[، 
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ن حلوم إ :(ابن عساكراإلمام يقول  إن مكانة العلماء عظيمة وال ينتقصهم إال خمذول مرذول، :عباد اهللا
العلماء مسمومة، وعادة اهللا يف هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه يف العلماء بالثلب، باله اهللا 

  .)٢٦:ص(تبيني كذب املفتري )موته مبوت القلبقبل 
وكتاب املنتديات على العلماء، إن مما حيز يف النفس، ويزيدها أملاً وتأملا تطاولوا أُغيلمة الصحافة : أيها املصلون

 عليهم، والنيل منهم، وحتريفهم لقوهلم عن ظاهره، بل تعدى األمر إىل اامهم يف والئهم لدينهم وجراءم
  .وأمتهمووطنهم 

إن هؤالء السفهاء الذين يهرفون مبا ال يعرفون، ويتجشؤن مبا يبطنون من السوء والظغينة، واحلقد والسخينة 
على العلماء الصادقني، والدعاة املخلصني، هؤالء الرهق ال علم حيملون، وال أدب يظهرون، سلُّوا ألسنتهم على 

يف التعامل مع أهل الصالح  -إن مل يكونوا هم من املنافقني  -ني املخلصني فسلقوهم بألسنة حداد، شاوا املنافق
اة التجـرد مـن القـيم    ربوالدين، وأهل العلم الناصحني، فجردوا ألسنتهم من غمدها العفن، وبروا أقالمهم مب

  .علمهم وانتقصوهم، وشككوا فيهممن  واوالدين، فنال
لم يقولون، وال أمراً مبعروف يفعلـون، وال يتركـون   هؤالء السفهاء ال علم ينقلون، وال هم يتركوا أهل الع

  .ص من املؤمنني فضالً عن عامة املسلمنيلَّاآلمرين، سلمت من ألسنتهم اليهود والنصارى، ومل يسلم منها اخلُ
، وال عرض فال علم قدرواوال زالت م محاقتهم وجهلهم إىل النيل من العلماء العاملني، والدعاة املخلصني، 

  :د محلهم على ذلك أمور منهاصانوا، ق
 عن املنـافقني  تعاىل قال اهللا :النفاق وكره احلق:             

       ]١٠:البقرة[.  

أسـباب  أقـوى  هم من وأمثاليرباليني ل، والالقوميني، وواحلداثيني ،نيالعلماني منالكارهني للحق؛ املنافقني إن 
بذيء، يعف القلم عن تسطريه، مما يدلّ على ما يف قلوم  كالمبيتحدثون يف علمائنا  فهم اآلن النيل من العلماء،

  . ، ومعاداة ورثة األنبياء؛ وما حيملونه من احلقوما ختفي صدورهم أكرب من الدغل
  نيالعلمـاني أهل الزيغ مـن  أدرك لقد  :من الليرباليني والعلمانينيمترير خمططات األعداء 

البلد فأخذوا يف النيل من  أنه ال ميكن أن تقوم هلم قائمة، والعلماء هلم شأن وهيبة يف -أخزاهم اهللا  - والليرباليني
ال أقول هذا جزافاً  ،اللمز، واالفتراء واالختالف، وحتطيم قيمتهم، بالدس وموشرعوا يف تشويه صور العلماء،

ال يقبلـه عقـل   الذي كالم يف العلماء ال ذا ما رأينها وقرأا يف مقالم ومقابالم منوال رمجاً بالغيب، ولكن ه
  .علمتالعامي، فضالً عن امل

 وإمنا -تعاىل  - مل يتجردوا هللا  هملحومنالون من العلماء ويتلذذون ببعض الذين يف: واتباعه اهلوى 
   :تعاىل قال، للوقوع يف أعراض علماء األمة، واتباع اهلوى ال يؤدي إىل خري، دفعهم اهلوى  
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                      ]؛ ]٢٦:ص
    :سبحانه وقال              

          ]٥٠:القصص[.  
وكان السلف ؛ )٥/٢٥٦(منهاج السنة النبوية ) صمهميه اهلوى ويعصاحب اهلوى ي :(ابن تيمية ال شيخ اإلسالمق

  ).احذروا من الناس صنفني، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه :(يقولون
   حب الظهور وطلب الشهرة، فبعضهم يكتب له سنني عدداً وال يتجوز القراء لكتاباته عدد أصـابع

ويرى أن  فيغمز ويلمز، اليد، فأحزنه ذلك األمر، وفكر كيف يظهر ويشتهر، مث قدر بأن يكتب عن الدين وأهله،
 : فـيهم فكان ممن قال اهللاذلك أقصر طريق للشهرة، فبئست الطريقة، وقبحت تلك الطوية،     

         ]١٦:البقرة[.
 آرائهم  ديفنتلوأصبحت جتد غالماً حدثاً يتصدر لنقد العلماء، و عصرنا، يفلقد كثر املتعاملون  ،التعامل

  . وهذا أمر خطري؛ فإن من أجهل الناس من جيهل قدر نفسه، ويتعدى حدوده تقوية قولهو
 :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم   

   
    ]٧:آل عمران[.  

، أقول مـا مسعـتم   الذكرِ احلكيم،مبا فيه من اآليات و القرآن العظيم، ونفعين وأيا كم يف بارك اهللا يل ولكم 
  .فاستغفروه وتوبوا إليه إن ريب لغفور رحيموأستغفر اهللا العظيم يل ولكم من كل ذنب وخطيئة، 
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احلمد هللا معز من أطاعه، ومذل من عصاه وخالف أمره، والصالة والسالم األمتَّان األكمالن على سيد ولد 

  :عدنان، وعلى آله وصحبه أوىل النهى واألحالم أما بعد
زاد السائرين يف الطريق املستقيم ، فإين موصيكم بتقوى اهللا : مهما يكن من شيء بعد :فيا عباد اهللا

 ،املوصل إىل رضوان رب العاملني       ]١٩٧:البقرة[.  
والالحقني، وعلى ذلك فيجب أن ندرك أن إننا ال ندعي العصمة ألحد من هؤالء العلماء السابقني : عباد اهللا

العامل معرض للخطأ، فنعذره حني جيتهد فيخطئ، وال نذهب نتلمس أخطاء العلماء وحنصيها عليهم، مث ننال مـن  
  . ، بدون سابق نصح، وال التماس عذرأعراضهم

قـال اإلمـام   لفقه؛ يستحضرون هذا األمر جيداً، ويفقهونه حق ا -رمحهم اهللا تعاىل  -لقد كان سلف األمة 
مل يسلم  ( :وقال اإلمام الترمذيأي ال يسلم من الغلط أحد؛  ) من الغلط أحد يثْبت ليس يكاد ( :سفيان الثوري

من اخلطأ والغلط كبري من األئمة مع حفظهم أحد .(  
ـ أو السكوت عن احلق، التغاضي عن األخطاء وأ ،أننا ال ندعو إىل تقديس األشخاص دعو إىل املنـهج  ، بل ن

  .وال غلو وال جفاء، فال إفراط وال تفريطالصحيح يف بيان احلق، بدون انتهاك ألعراض العلماء، 
يرد على العامل الرباين إال علم مثله، أو متمكن يف العلم يعرف للعلم فضله، وللعامل مكانتـه، وال   وليعلم انه ال

له على رؤوس األشـهاد، ومنـابر الصـحف     هحصكون نوال ي يكن ممن ال حيسن العلم، وال يتحلى باألدب،
  .فيه ، بل يسر له بالنصح، وخيلص لهواملنتديات

 بذلك ا من ابتلوا بالوقوع يف العلماء فخطَّي ويا من جعلوا الطعن يف العلماء اللسانونطق  القلم ،
موهم يف مقاصدهم، ومحجِو همحتتمل، واجلبوا عليهم خبيللوا ألفاظهم ماال العاملني سبيلهم فاويا مـن  هملر ،

  :صرفوا مهتهم وأنفقوا طاقتهم يف مواجهة أهل العلم، والشغب عليهم، إىل كل هؤالء نقول
ـ    -هم معلومـة، وأعلمـوا   ياعلموا هداكم اهللا أن حلوم العلماء مسمومة، وعادة اهللا يف هتك أستار منتقص
قبل الطعن فيهم من كل حاقد متربص، وراجعوا أنفسكم فتوبـوا إىل اهللا  أن األمة تثق بعلمائها ولن ت - اًـأيض

  .فيها عن كل كلمة ومقال، وعن كل مهز وملز اقبل أن تأيت ساعة تتحسرو
           

         
          

            ]٥٩-٥٥:الزمر[.  
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 :بقوله ربكم أمركم بذلك  إذرب العاملني،  ورسولِ ،على خري الربية أمجعني - عباد اهللا -أال وصلوا 
           ]٥٦:األحزاب[. 

آله األطهار وصحابته األماجد األخيار، املهاجرين منهم واألنصـار،  اللهم صل وسلم على نبينا حممد، وعلى 
شرين ـوارض اللهم عن اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشـرة املب

  .باجلنة، والصحابة أمجعني
، ومكر أهـل الزيـغ   الليل والنهاروقهم شر األشرار، وكيد الفجر، وطوارق ودعاتنا نا علماَءحفظ أاللهم 
  .والنفاقوالشقاق 

واجعلنا ، فنضلجتعله ملتبساً علينا  والاللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه، 
  .للمتقني إماما

  .وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ،اللهم حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا
  .اللهم إنا نعوذ بك من جهد البالء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن مشاتة األعداء

اللهم أعز اإلسالم وانصر املسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلـد  
  .ر بالد املسلمنيآمناً مطمئناً وسائ

رب العاملني أحفظنا وبالدنا وبالد املسلمني من الفنت ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنـا الـزالزل    يا اللهم
  .واحملن، واآلفات والنقم

اللهم انصر إخواننا ااهدين يف كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، ووحد صفوفهم، وسدد رمـيهم، وأحفـظ   
  .اً ونصرياً، ومعيناً وظهرياًقادم، وكن هلم مؤيد

الطاعة، ويذل فيه أهل املعصية، ويؤمر فيه باملعروف، وينهى فيه  اللهم أبرم هلذه األمة أمراً رشداً يعز فيه أهل
  .عن املنكر يا مسيع الدعاء

م لعلكم إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظك: عباد اهللا
تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكرب واهللا يعلم ما 

 .تصنعون، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 




 ظَافر بن حسن آل جبعان
 


