لحوم ايبء م مومة

هم و اكيء سض ظه

اسة الأول
ثمان

١ ٤ ١ ١ه

بمم سمه اوءسن |و|سم

إن الحمد لد ،نحم الْ  ،ون تسه ،ون تغمرْ ،

ون تهديه ،ونعوذ باس من شرور أنف ن ا ،ومن سيئات
أعإلما ،من يرالْ اند فلا مقل له ،ومن يضلل فلا هادي

له ،وأشهد ألا إله إلا اث وحده لا شريك له ،وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله ،صل الله عليه  ١وعل آله وصحبه،

مسلبموزه  ,ل صورة آل عمران ; الأيت ت ] ١٠٣

ؤيا\ أيبم ا الناص انفوا ربكم الذي خلقكم من نفس
واحدة دحلمح ،مما زوجها دث ممإ رجالا كئمآ ون اء ،

واتقوا افه الذي ت اءلون يه رالآرحام إن افه كان عليكم
رماه[ .سورة او ا ،،الأة :اا.

أتم ا الدين أمنوا اتقوا افه وقولوا فولأ سديدا،
بملح لكم أعإلكم ليغفر لكم ذنوبكم دمن ،يطع اف
ورسوله فقد فاز فورا عقلي ،ه[ .صور؛ الأحزاب ،الأف.]٧• :
٥-

اط

فإن ثمة موصوعا مهثا جدوت\ بالطرح ،حميما بأن نتفقه
فيه؛ لشدة حاجتنا إليه؛ و"اظنيرة النتائج المترتبة عليه ٠
إن الصحوة الثوم بحاجة إل ترشيد وتوجيه؛ لكي ال
'<ف من داخلها :

فال نار تأكل بعمها

إل لر نحد ما تاك ال ه

إن ل نحد هذه المححوة الباركة من يوجهي ؤيرشدها

فاني أحشي عليها من نف ها ،نل أن أخنى عليها من
أعدائها.

* ونل الشروع  jالموضوع لأبد من اكبيه إل أن له
قمة لابد ن تروتم،؛ ففد بلغى ز العام الماصى أن هناك
بعفر الطيبان المنتسبين إل المحوة ،يلتقون ل مناسان

محتلمة ،ؤيكون جل حديثهم عن العلياء  ،يقومون العلمإ، ،
ويذمون ويمدحون ،وهم ثباي ،أحن ما تمحقهم به امم
من طلأيب ،العلم ،لا من العلياء؛ فناثرت بذلك الأمر،
وطمقت ،أفرأ ل كتب ،السلم ،،وأفتش ل صفحاتي ا
متسائلا! هل كان شبابم وعلياوهم يفعلون مثليا نفعل؟

وحعت ،من الم وص وع مادة ،وألقيت ه ل إحدى

الخامعات .ولكي اعتذرت عن إحراحه ،ونثره ز ذلك
الخس؛ لأنه ل؛ يكن قد ام توى عل سوقه بعد.

وسم'ت فترة من الزمن . .ونمنفت الأيام عن إيذاء
/ذحد الدعاة ااعال،اء و عرصه ،فكان ذلك سن نجلاق

موجهه إل كل عالر  ،وكل طالب علم ،آلتا ،وأحننتنا،
وأقضت مض اجعن ا ،فهللب إل يعفى الإخوة الذين

امتمعوا إل هذا الوضع أن أخرجه ،فاعتذرت عن
ذلك؛ لأن مادته ل تكتمل عندي بعد.

وجاءت الأحداث الأخرة الريرة ،جاءت الفتن الي

كقهلم الليل ا،لفللم ،الي نمش فيها هذه الأيام يتجرع
عممها.

فإذا حدث؟!

حدث ما يريده الأعداء ،وامسيحت لحوم العلمإء  ،ولر

يقتصروا عل نش أعراض طلاب العالم والدعاْ ،بل ئح
الب اب عل مصراعيه لكل من م ،ودبر؛ حتى تطاول،
العامة ،وتطاول ،اياففون والءالإنيون عل ءلإننا .وقلمإ

تدخل محلنا فتجده منزها عن الوقيعة ق عال من العلمإ ،؛
نفلت • إن ناحر اليان عن ومت الحاجة لا بجون؛ فكانت

هذه الطور تذكرا ،ونصحا ،وسيائا ،ونحذيرا من عانة
.٧-

الحدث ق الطإء ،والولوع ل أعراضهم وحرصت  -بقدر
الإمكان — عل توصح ال جيل الصحح لع الحة هده

القضية ،وفق ممج أهل السنة والحإعة.
محي ورحم اس ابن عساكر حض قال ت رلاءلم يا أحي -
وفقي اس وإياك ،لرصاته ،وحعالى وإياك ثمن نحشاه ؤيتقيه

حق تقاته — أذ لحوم العبياء مسمومة ،وعادة اللة ل هتك
أمحتار منتقصهم معلومة ،وان من أطالق لسانه ق اإعلإء
بالثالب؛ يلام افه قبل موته بموت القلب))  ،ؤفليحدر

الدين ؛نالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب
أليم ه [ ٠سورة النور ،الأية؛ ■] ٦٣
وموصؤع ارلحوم ا(عارإء مسمومة)) ثلويل ،وعناصره
كشثرة .ولكنى سأحاول الاختم ار— بقدر الإمكان—،
مكتما من القلادة بإ أحاؤل بالعنق.
و

اّدlij

ااءء|،ءأ

ينكن تلخيص أسباب الحديث ،عن هدا الموصؤع فيا

" '.'"١أن مكانة العبياء ل الإسلام مكانة عظيمة؛ ما يؤحب
توفرهم

•
-٨-

 - ٢ساهلممرسانسفيسا الآم.

 - ٣ونوع بعض طلاب اسم  jعنامم من حث ال
يشعرون.

 - ٤عدم نهم كثير من الدعاة للممج الصحيح ق معالحة
ءالْ القضية.

 ِ ٠الجمة الثرسة الطمة من اياشن واسإنين عل

 ،تيثا لاصيادهم من اليهؤد والنصارى.
 ٥٥٠س£أبمسا،

نال الد تعال ٠ ٠٢ ^ :عل يستوي الذين يعلمون والدين
لايعلموزه[ ،مودة الزم ،الأة ، ]٩:ؤيقول س سبحانه  : -ؤإن،ا
ءنشى الله من عباده ايطإءه[ ،سور؛ فاطر ،الأية .] TA :ؤيقول-

حل وعلا^ :-وأطيعوا افه وأط؛عوا الوصول وأول الأمر

متكم؟> -[ .ردة الت اء ،الأية •] ٠٩ :وأولوالأمر -كا يقول أهل
العالم هم العلياء .ونال بعض اشزين :أولوالأمر:
الأمراء والعلياء ١

ؤيقول افه  -عز وجل  '• -ؤير؛ع الله الذين آمتوا منكم
والذين اوتوا العلم درجاته-[ .ورة الجائلة ،الأيت.] ١١ :
-٩

وروى الخارى عن الني ه قال :ااس برئ اض به
خم) ممهه  jالدين)) .را> ،قال ابن اأنن-ك،ا يذكر ابن
حجر :-ررمن لر يممهه اف  jالدين قلم يرد به ■خزا )1 .
وروى أبر الدرداء عن الني ه؛ أنه قال :أفضل ٣١
عل العابد كفضل القمر عل مائر الكواكسإ ليلة الدر.

العالإء هم يديه

■ إن الألتاء ب يونثوا دينارا ولا

درهما ،إنإ يرثوا العلم ،فمن أخذ به؛ نقد أحد بحظ
 ٠ومن عقيدة أهل المنة والخإعة  -كإ يقول الشح
عبدالرحمن بن سمدي -رحمه الد -؛ ااأءأم يديتون افه
باحترام العنإ ،الهداة!) ،أي أل أهل المنة والحإعة،
يتقربون إل اش  -تعال  -بتوقر العلياء ،ونطم حرمتهم •

قال الخمن :ر(كانوا يمولون :موت ،العالي يلمة ق
الإسلام لا بدف ثيء ما اختلف الليل والمارا) ا

ونال الأدزاعي؛ ءالماس عندن ا أهل العلمي  .ونى
( )١رواء الخاري عن معاؤية بن ابي؛ -سفيان  -كتاب العلم  ، ٢٣ /باب من يرد
اش به خثرا يفقهه ل الدين/ما ■

( )٢اخرحه أم داود والزمدى والدارر ،وم حدث حن ■
- ١٠ -

مواهم فلا تيءار •
ون ال شان الثوري« :لو أن شيا عل رأس حبل؛
لكانهوالحإعةأ.

وحول هذه المعال يقول الشاعر;

ال ن اس هن جهة ال تمث ال أكف اء

والأم
آدم
ألوهم
فان يكس فإ و أمح له م ب
يه؛

يف اخرون

حزاء
والم اء

ما ال فضل إلا لأمل ال ع الم م
عل

الهدى

لن

اته دى

اذلأئ

وقدر كل امرء ما كان محنه

واباه الون لأهل الملم أعداء
من هذه الم وصى الكريمة ،ثم س هذه الأنوال
الحفوءلة؛ تت؛ازا لآ المكانة العظيمة ،والدرجة العالة ،الى

يتبع بما عناء الأمة؛ ومن هنا وجب أن يوفيهم الاس
حمهم ص العظيم والتقدير ،والإجلال وحفظ الخرماُن،،

مال اش تعال؛ ^ومن ينظم حرمات اف نهو حم؛ له عد
ريه^ • [سورة الحج ،الايز ]٣• :ؤيقول  -جل وعلا  :-ؤوس
-١١-

؛عظم شعائر اف فإما من موى القلواّحه .لّورةالخج ،الأة:
 .] ٣٢والثمرة  -كإ مال العناء كل ما أذ 0الله وأشم
يفضله وتعظيمه .والعلياء  -بلا ريب .يد خلون دخولا أولئا
فما اذن الله وأشعر بفضله وتعظيمه ،بدلالة الصوص
الكريمة السالمة الإيراد.

إذن ،مالنسل من العلياء وإيدازهم يند إعراصا أو

تقصرا ؤ ،تعظيم نعمم من شعانر النه • وما أبلغ مول
يعفى العلياء« :أء_راض العلياء عل حفرة من حمر
جهنم• ،؛

ؤإن مما يدل عل خملورة إيداء مصابيح الأمة (العلياء)،

ما رواه البخاري عن أن هريرة  -رصي الله عث - ،مال :قال
رسول اه ه ت ااءال اف  -عر وجل  -ز الخدين ،المدمي:

ر(مى عادى ل ولثا فقد آذيته بالحري . ))،رواه البخاري.
* أخي القاريء ام.يم؛ كلنا بدرك أف من أكل الربا
ممد آذنه الله بالحرب ،إن ب ينته ؤيتب ،عن ذإالئا الخرم
العغلم ،كدا يدرك هدا؛ ولكن هل نحن ندرك ِ أينا -
أن من أذى أولياء اف فقد حارب اف) - ،حل وعلا  .كا سن
من الحديث ،المسابق ا ؟ هل نحن نستحضر هذا الوعيد
-١٢

الثديي ،عندما مم بالخدث ل ع\ب من العالإء؟ا

روى الخعليب البغدادي عن أبير حنيفة والشافعي -
رخمهإ اث  -أمإ فالا :ءان لر يكن الفقهاء أوليا؛ اف،
فليس ف وفي'ا)  .فال الشافعي« :الفقهاء العاملون))  :أي
أن الراد :هم العنا ،العاملون.

وفال ابن عباس  -رصي الض عضا _« :-آذى قميئا ففد
أذى رسول اس ه ،ومن أذى رسول اش ه ففد آذى

اس-عزوجز»-
لعل ق هلء النموصس تبيينا لمقل العل،اء ،ونذيرا

ببعمس ما يجب لهم علينا مجن الحقوق.
«،اه «1ا اه

ولتهم ،وقمة لأبد مني ا ل هذا الق ام ،للتنبيه إل
خطورة اللسان؛ لأننا قد تمادين ا ل التساهل بامره،

والنقلة عن صونه من الزلل• وتوشء لذلك بإثارة إل
فضل نعمة اللم ان ،تللثح الجارحة الي امس اس —٣ا

علينا ،وإذ مما يدل عل عظم ماما ما حكاه الق  -تعال -

عن موسى  -عليه ال لام  -من فوله :ؤواخأل عقدة من
- ١٣ -

لساني ه .زسورْءل ،الابن .] ٢٧ :وفول ت ؤ ولا يتطالق
لساق ه[ ،سررة النعراء  ،الأنة؛  ] ١٣وقوله عن أحيه هارون!

^محو أضح مي لماياه by [ .القمص ،الأية ] ٣٤ :ؤيقول
الد  -بحانه  -ممتنا عل عبده :وآ نجعل له عيين.
ليايا ددفتين .4رصردة اللي ،الأة.]٨ :

ومحدمأ نتأمل  -مثلا  -حال المحروم من هذه العمة ألا
وهو(الأكم) ؛ فإسا ندرك  -عمتا  -عظم هده المة الإلهية;

هل ستهلع الأبكم أن يمبمر عإ ز نف ه؟ ا
إنه عندما يريد العسمر عن ميء فانه يستخدم كثم؛ا من
أعضائه ،ومع ذلك لا يشفي نف ه ،ولا يلغ مراده ،ؤإل
بلمه يز الأنقى *

إذن ،فعمة اللسان من أجل النعم ،وس أير المنن
الإلهية علمنا .فهل حافظنا عليها؟ هل استخدمناها ل الحر
وحنناها الزور والوقيعة و اعراض العناء وغر العناء؟

إن الموصى تدل عل حطوره أمر هذه الحارحة،
وقداحه الحارة الا'ءة عن الهاون ل حفغلها ،قال اث _

تعال _ ق شأن الإفك^ :إذ ئلمونه بالتكم ومولون
بأفواهكم ما ليس لكم يه عالم ونحسونه هينا وهو عند افه

عظم ه .ل-ورة اض ،الآ.ة .] ١٠ :وهال  -تعال  j ٠اياشن:

^فإدا ذمب الخوف نلمؤكم يأل نة حدائه[ .سورة الأحزاب،
الأة .] ١٩ :وئل_تعال_ :ؤبموا!ون يايتتهم محا ليس ل

تضم ونمق ألمتهم الكذب أد لهم الحسشهّ[ .خمد؛

وليلت جاء الأم بحفظ اللساذ ،دالتحدير •< ،إطلاق
انمان له^ :يا أبما الذين آئوا اتقوا اف وتولوا نولا
مديداهّ[ ،ور؛ الأحزف ،الأية؛ * ٠١^ ،]٧يلفظ س قلل إلا

لديه رتيب ءتٍده .رمر؛ذا ،الابن^ .] ١٨ :ولأ نقف ها لمى
لك يه ءلمّ[ .4ورة الأم؛ ،،الأية :ا"ا].
ول الحدث الذي روا 0الترمذي ، :ررمحل يكس> الاس

ل ا كار عل وحومهم إلا حصاتي ألمتهم  ، ٢١١٠ليقول
الرسول ه ق الحديث النفق عل صحنه ت امن يضمن ل
ما يض لحسه وما و؛ن تغذيه؛ أصمى له الحتهأ .رواه
البخاري .إن كثيرا س الناس -ويخاصة الملمون
المشمون .يفنون ما ؛ين الفخذين ،ومذه نعمة

عفلمة ،ونقهم  - ٠٠١١تحال  -إلهها •
( )١درا• المبمذؤ ،رءمء» الأيام  ,jإرواء الغليل.

ولكن  • -هل نحن نقمن م ا من اسن؟ مل بمم

عليتا يوم بدون أن نفع ل عرض م
غر عالم؟ ا لمحاب كل امريء
ذلك الأمر الخطر؛ لكي نصحح
الخانب؛ امتئالأ لفول الرسول ه:

لم ،عالع كان أو
تفه ،وفاضها ل
أوصامحا ق مدا
((السلم مس سال م

الملمون من لمانه وبمده .#متفق عليه؛ وحدرا من

الوعيد ق مثل قوله عليه الصلاة وال لام; إذ العبد
ليتكلم بالكلمة ما يمحن فيها ،يزل ما إل المار أبعد مما
بن الشرق والغرب))  .متفق عليه.

وما أحكم قول الشاعرت
يص اب المنى من عث رة بي

ان ه

للمي مب اب المرء من عث رة الرجل

نمثرت ه بال قول تدمب

رأسه

دع ثرت ه بال رجل ترا عل) مهل

ث ش ك  Wlص
لا

يل دغنك

إن ه

ثع ج ان

كم  jال ق اب ر من بل لابمٍ
كانت

تماب

لق اءه

ال ن جه ان

وقول الأحر:
الصت زين وال كون شجاعة
فإذا نطقت فلا تكن
فإذا

ندم ت

عل

فلت ن دس

مكؤتك

عل

مكث ارا

مرة

ال كلام

مرارا

فال حاتم الأب :رالو أن صاحب حثر جلس إليك
ليكتب كلامك؛ لاحترزت منه .وكلامك بمرض عل اف -

هذا لابمى أن لحوم •ضمم من الناس باحةٍ،ل ض
محرمة كذلك؛ قال تعال; ؛ؤ ولا يغتب بعضكم يعضا ابجب

أحالكم أن يأكل لحم أحيه ميتا فكرهتموه؟ا>  .زصورة الحجرات،
الأية .] ١٢ :وقال  -بحانه^ :-والذين يؤذون الؤمت؛ن

والومنات بنثر ما اكنسوا فقل احتملوا ببم ّا وإث؛ا مثيثابٌ ■
[سورة !لاحزاب ،الابن .] ٠٨ :ؤيفول الرسول ه مبينا ذلك:
-١٧-

اكل اللم عل ايلم حرام :دمه وعرصه وماله» رواْ

وفال ه ل حجة الودلع; ران دماءكم وأموالكم
وأعراضكم حرام عليكم ،كحرمة؛ومكم هذا ،ز شهركم
هذا ،ز بلدكم هذا ،ألا هل بلغت . ))،متفق عليه.
وقال عليه الصلاة واللام :رأتدرون ما الفة؟ نالوا :
أحاك بإ وكر0ا ا قيل:
اه ورمول ه أعلم ا قال:
أرأبمتج إن كان ز أخي ما أفول؟ فال :إن كان فيه ما تقول
فقد اغيته ،وإن لر يكن فيه ما تقول فقد بمنه  .1رواه
م لم ٠

وق نن أيب داود عن أنس .رصي اه محه .فال; فال

رسول اس ه, :لما عرغ ي مررت بقوم لهم أفلفار من

نحاس ،عئمشون وجوههم وصدورهم .فقلت :،من
هؤلاء يا جميل؟ فال ت هؤلاء الذين ،يأكلون لحرم الناص،
ويقعون ز أعراضهم))  .، ١٠فكيف بالذي يفع  ،jأعراض
العلإ،؟ا إنهوافه اكهاكشع.
[ )١رواْ ام يائي وتال الأل-اف صحح رصحح الخاح ه) ٥١ /
- ١٨٠

 ٠أساب لظ كوم اككاء:
ا.ا،قيهوامةنة،

أما النيرة  -بالفح  -فهي محمؤدة ،وهي أن يغار المرء
ويضل من أحل دين اف ،يحرمان اف  -جز وعلا  -صا
قد نحن صاحبها  -إن لر تمز_ ستا فشيثا ،حتى يقع ل
لحوم العالإء من حث لا يشعر.

وأم ا الغبرة  -بالكر -لهي مذمومة ،وهي قرينة
الخد ،واكود بما هو :كلام  ٠٣١بمضهم  jبمص
رالاقران)3 .الا مد بن حبثرB :اسمعوا لعلم العلياء،

ولا ميلوا بمضهم عل بمض ،فوالدي نمي يده لهم
أشد تغايرا من التتوص ؤ ،صراببما ».أي إ استعدوا من علم
العلياء ،ولكن لا تميلوا كلام بفهم عل بعض ،من،

الأقران .ولزلك ،نال الذهي :ءكلأم الأقران بمضهم j
بعض لا يا  ،٩لاسإ إذا كان لحد أو.يهب أو
هوى»•
- ٢٠ .

I_ir>r

والحسد بمس يمم ،ومنه التنافس للحمول عل جاه
أو مال ،ففد يطغى بض الأفران عل بمص ،يئطعن

بمفهم ل بعض؛ من أجل الش رب من سلطان ،أو
الحصول عل جاه أو مال.
 . ٢امءد،

إن بمض الدين ياكلون لحؤم العلإء لر يتعردوا ف.

نماد  -دإنإ لنمهم الهوى ،للوقوع ز أعراض ^١٠،
الأمة .واناع الهوى لا<.دى إدمحر ،قال_تعال_^ :ولأ
تتح الهوى فضنك عن ميل اف ■4ب-ص .الأة.] ٢٦ :

وقال — سبحانه _ت ؤفإن لر يتجسوا { ،^1فاعلم أثإ يسعون
أهواءهمه[ .صورة القصص ،الأية.]٠• :
فال شخ الإسلام ابن تثمية ت ارصاحِ ،الهوى يعم؛ه
الهوى ؤيصمه))  .وكان اللف يقولون :رااحدروا من

الناس صنمي  Iصاحسبج هوى قد فتنه هواه ،وصاحب ،دنيا
أعضته دنياه)) .
).اسد:

لقد نعى اه  -تعال ِ عل الثرين تقليدهم أباءهم

عل الضلال  I؛رإيا وجدنا آ؛اءنا عل امة وإئا عل آثارهم
تفدوزه[ .سورة الزخرف ،الأة.] ٢٢ :
والتقلي د ليس كله مذموما ،بل فيه تفصيل ذكره

العلمإء  .ولكني ق هذا المقام احدر من التقليد الذي يودى

إل مس لحوم العلياء  ،فإنك  -أحيائا  -تسمع بعض الناس
يفع ل عرض عام ،قتاله :هل اّتمعت إل هذا العالر؟
فيقول Iلا واه .فتقول؛ إذن كيف علمن من حاله
وأقواله كذا وكذا؟ ا فيقول :قاله ل فلأن > ١١ .هكذا يطعن

ق ا لعالم تقليدا لفلان ،حده ال هوله ،عر مرإعٍ حرمه
العال.

قال ابن م عود؛ ررألأ لا يقلدف أحدكم دن رجلا ،إل
أمي آمي ،وإذ كفر كم ،فإنه لا امحوه ل الض))  .وقال

أبوحنيفة؛ ارلأ يمل لمن بفي من محي أن يفي حتى يعلم
من أين ئدت ،ا  -وقال الإمام أحمد( :امن قلة علم الرحل أن
يقلذ دينه الرحال)) .

دلس اراد أذ فلأنا نقل له كلأُه  -مبمدا م ال ند وم •مدر صحح إذا
كان الناقل ثقة ،ولكن الراد أن فلأنا سه وقيح فيه ،فه ننا له دون

-٢٢

ه ■ استب}

من خلال مثري لأقوال الذين يتحدثون ل العالإء -

وبخاصة طلاب العلم والدعاة  -يذ ل أن اكمب من
أبرز أسباب ذلك .والباعث عل التعصب هو الخزيية،
الحربية لذهب أو حاعة أو نيلة أو بلد ،الحزبية الضيقة

الق فرقت المسلمان شينا ،حتى صدق عل بعضهم قول

ومرإ أن ا

من عزيذ إن عوت

غوي ت ،،وإذ ترشد غني ة أرشد
سممتا أن بعض طلاب العلم يتكلمون ق بعض
العلمإ ،،وفجاة ممر موقفهم ،وصاروا بشون عليه؛ لأمم
سممعوا أن فلأنا يثي علميه؛ فأثنوا عليه ،وسبحان الد مغر
الأحوال.
إذا صل من يتعصبون له؛ صلوا معه ،ؤإذا اهتدى

للصواب؛ اهتدوا معه • لقد سلم بعض العللأب والدعاة
عقولهم لفرهم ،وقلدوا ق ديمم الرحال.

 ٠ولقد رأينا قريبا من يتنصر لعاياء بلدء ،ويقدح ز
عاياء البلاد الأحرى ،سبحان اهد! أليست ،بلاد المسلم؛ن
٢٣-

واحدة! أليس هذا من \ذسب الدموم! ألس من الشطط
أن يتعصب أهل الشرق لعل،اء الشرق ،وأهل الغرب لعناء
الوسط ا
الغرب ،وأهل الومط
إن هذا التعصب نحالف للمنمج الصحيح ،الذي
بدعؤبا إل أن نأخذ بالحق مهإ كان هائله ،ولهذا قال

أب ؤحامد الغزال ق ذم التعصب ت ءوهذه عادة صعقاء
العقول؛ يعرمن الحق بالرحال ،لا الرحاو بالحق)) .
ا'أاسصا،

لفد كثر النعالون ل عمرنا ،وأصبحت نحد ثابا حاو.دا

يتصدر لتقد العلعاص ،ولتفنيدآرائهم ؤتقوية قوله ،وهذا أمر
حطثر؛ فإن م أجهل الناص مى بجهل مدر نف ه،
ؤيتعدى حدوده.

 I ٧اساوءمء اسو:

نال الق  -تعال  -عن اياففى< :ؤفي قلرمم مرض
فزادهم اه مرضاه .ل سورة القرة ،الأية ]١• :اؤدإذا قيل لهم

آمنوا ك،ا أمن الناس نالوا أنومن ك،ا آمن السفهاء ألا إيبمم
هم السفهاء ولكن لا يعلموزه[ .سورة الطرة .الأة . ] ١٣

ؤوإذ ١لقوا الدين آمنوا نالوا آمثا وإذا حلوا إل شيامحليمم
٢٤-

تاما إئا سكم إث،ا نحن متهرئوزه .نسور؛ الغرة ،الآة;؛ا].
 ٠إ ن ال؛ اصان الكارهان للحق؛ من اا*لانتتن،

والحدائين ،والقوميئن ،وأمثالهمُ ،ن أنوي أساب أكل
لخوم العنا،؛ لما ل شم من ارض والمص للحق وأط.

ومجن الرسف المص أني امتمعت ،ل محلى من
الجالس إل أحد مولأء اياشن ،يسممليل ق أعراض
العلط ،،فقلده يعص الد؛ن من حسث ،لا يشعر ،وواض
عل ما يقول ،،حص رد عليه ق ذلك الجلي.

بكلام ؛ذيء،
إن العااإن؛؛ن الأن تحدثون ق
يعم ،القلم عن ن علمه ،مما يدل ،عل ما ل تضم من
الدغل ،ومعاداة ؤرثة الآنياء؛ ومجا محملونه من الحق.
•، ■ ٨ويرءسس االساء سلا|_|iU

أدرك العلإتيون  -أ-حزاهم اه  -أو 4لا يمكن أن تقؤم
لهم ؛ائمة ،والعالطء لهم شان ومحيتة ومة ل اللي ،فاحدوا
ل ا لنيل من العناء ،وشرعوا ق تثؤيه صورة العلطء ،

وتحْليم بتهم ،بالدس واللمز ،والأفراء والاحتلأف .،ال

أهول ،عدا جزايا ولا رئتا بالغس ،،ولكن ذلك ،يوما نقله
- ٢٠ -

إلينا الثقات عن ااعل^،نين ،من كلام ق العياء لا شاله
عقل العار ،فضلا عن محتال العالم  .ومحياق مزيد بيان
وتوصيح لهذه القضية قريمحا .

-٢٦-

ااأئاو او،تهتبة طس ا1ءكءة فم اكك:>1

إذ هناك عواقب وحتمة ،ونتاج حهلرة ،وآثارا ية،
ترتب عل أكل لحوم العناء؛ والوقوع ي أعراضهم .يدرك
تلك الاثار من تأمل ق الواقع ،وومع أفقه ،وأبعد نفلرْ،
وإلك أهمها:

 . ١ادجدءسا ٠٠٠٠٠٠٠٠

اسءو«

إن جؤح  ٣١ليس جرحا شخصثا ،كاي جثمح  jرجل
عامي ،ولكنه جلح بلخ الأثر ،يتعدى الحدود الشخصية،
إل رذ ما بماله  ٣س الحق .وليلك ،اسغل المثركون

من قرض هذا الأمر ،فلم بملعتوا  viالإسلام أولا ،بل
ؤلعنوا ل شخص الرسول قو؛ لأتبمم يعلمون  -يقينا -
أتم إن استْلاءوا أن يشوموا صورة الرسول هو ق أذهان
اياس؛ فلن شلوا  ١٠موله من الحق .قالوا  :إنه صاحر،

كاهن ،جنون ، . . . .ولكعم فشلوا  -وه الحمد -ق
ذلك .،وقد كانوا تبل بعثته يصفونه بالأء؛ن ،الصادق،
- ٢٧ .

الحكم ،الثقة .نإ الذي تغير يعد وع؛ته؟ ما الذي حوله إل
كاهن ،محنون ،ساحر؟ إمم لا يقصدون شخمحر محمد بن

عيالي ،فهم يعلمون أنه هومو ،ولكغ|م يقصدونه بصفته
هم محاربؤنه ،فعلموا أغ|م إن ١ستهلاعو١
يبمولأ محمل
تثؤيه صورته ل نفوس الناس؛ فقد نجحوا ل صدهم

عنه ،وعا معه س الحق .وهذا محوأّلوب النافمن اليوم.
 ■ ٢اه جوء ص جوءسم الله • ٠٠٠ ٠٠٠٠ءدات

 ٠٠٠٠١١ه؛ إذ العناء ممنه الأسا ،؛ فجؤح العال حؤح
للتي عليه الصلاة واللام ،وهذا مو معنى تول ابن

حماس_« :آذى فقيها فقد مدّولافه هو ،محبمزآذى
رسول الد ه فقد اذى الد  -حل وعلا I-

إذن ،فالذي محرح ااعالم؛ محرح العلم الذي معه,
محبمن جخ يدا العلم؛ فقد جرخ إرث الني.؛ وعل
ذلك فهوبملمن ل الإسلام ص حيث لا يشعر.
 ٠ ٢اد جو ء ساء دم

اض س س سر ،٠٠

)? title؛ ٠٠٠وحيتثذ ي ثر الللأب ق ءلريقهم بدون
مرثيين؛ فيتعرضون للأح_ءلار والآحهلاء  ،ؤيقعون ق

الثطل والزلل ،وهذا ما نخشاه عل سبابنا اليوم.
-٢٨

أ.اءس س|،سفيسامهواس.وذئن

لمنهم ،وفتهم ق صدورهم ،ومحيا يسن أعداء اف،
لمرحهم .يقول أحد الزعإء الهالك؛ن  jدولة عريت JUu
أن سلط إعلامه عل الطإء  ،متهأرا متهرئا بهم —I
«ءالم  . .شخ . .أعد ممحئن؛ ممي للئ ،باكوى الق
تريدء .

لقد مثلت قيمة العالياء عند العامة ،ق ممر من الدول

الإملامية ,ذمت ،إل يعصن تا1اائ ،الدول ،يسألن عن
العلمإء ،فإ وجدُت ،الناس يمرنون العالياء ،ولا ياحون

؛ أل ن العانمنة سلطت مهامها عليهم ،فشؤيت،

صورمم ،ولتلختا سمعتهم؛ فأصبحوا من نمط التلع،
فيظركثثرساداس•
ه  aمرير ها،سةا االسل«

ومن الامتلة الواقعية لدلك :الطعن  jرحال اشة،
رالعلعن ل القضاة ،والعلعن ق الدعاة.

 ٠أما رجال الخسة فكتبر ممم *للأب ،علم ،وقد
أصحت ،أعراضهم ودماومحم مسباحة ،فتجد العامة
والناففقن العلانين ا بمتطلون ؤ ،أعراضهم ،بل رباوقع
- ٢٩ -

ذلك من بعض هللبة العلم ،نحلس ل بعض المجالس

فتسمع الكلام الصء ل هيئات الأم يالم وف رالمى

عن المنكر; تحطأ رجال الهيئة•  .فعل رجال الهيثة . .ترك
رجال الهيثة ، . .محبحان اف! ا أماعنطيء إلا رجال

الهيئات؛ لماذا لا تذم امحلما ،ضرهم؟ا

اؤللعن قريب ا عل فتوى ل ،احة الشيخ محمد بن
إبراهيم  -رخمه الد  -ث فيها إل حتلورة المحرض لطلاب
العلم • ومحتها أن محمؤكة من ًللأب العلم اشتكوا أحد
المثولن  -ؤيبدو انبمم زادوا ق الشكوى  -فاهينوا ومحجنوا .

لكي هل سمعتم أن أحدا مجن لأته تكلم ل أعراض
رجال ٠٠٠٠^١

؛ا

لقد جاءل بعض شباب الهيثات ،يشتكون من تطاول

الناس عليهم ،وعدم وجود مى محميهم ،حص أصبحوا هم
التهمتن •

ؤمع ذلك نجد بعض المحو؛ان عل الدعاْ وهللبة
الحلم ،ي تمرئون ريب المؤجة الخبيئة ،الق مدق إل
محاربة الهيثات والقضاء عليها ،من حث لا يشعرون.

إننا لو ذهبنا تحصى أخ_هلاء الأخرين من ضر رجال
.٣ • -

الهيئات لؤجدنا أحطاءهم أضعاف أخطاء رجال الهيئات،
ولكما ماله سؤء رؤج لها الخالدون ،وهاعدهم عاليها
الغملون.

 ٠وأما القضاة فهم كيلك ،يتعرصون __ فيهم،
وأكل لحومهم ،فانك ،نحد ممرا س الناس ،يرددون أن
القاصى الفلأو فيه كدا ،والقاصي الفلأو سل كدا،

والقاصي الملأق اشرى أرض كدا ،والقاصي الفلاق
اشترى السيارة الفاخرة ،والقاصي الغلاف يؤخر العاملة،

حتى مال ئائلهم ■ لم ،ل ن ا حاجة إل القضاة

دتعقيدامم ،القانون القرني أرم لنا ميبمم.
بمح ان اض ا أ شل الخطأ خاًل يالقفاة وغبرهم
ملاثكة إ إ إما حالة مقصودة ،يفح فيها الضالون؛ من

أجل نحهليم القخاء الشرعي.
وأنا حن أذكر ذلك ،لا القي بالقول عل عواس ،وإنما
أتكلم عن واقع ،فهناك من يه1الب بالقانون القرني ،وما
نذل١م الرافعات الذتح) الغي  -وه الحمد  -إلا مثال لذلك، ،
وقد كان عل وثلث ،التهلبيق ،ولا بعنا إلا أن نشكر س
كان سبا ل إلغائه.
'.٣

إن نظام الراصات ماحوذ من النظام الصري بحروفه،

والنظام الصرى ماحوذ من القانون الفرنسي.

والحمد لد الذي ونق العناء ،وطلأُب ،العالم ،لتدارك
هذا الأمر ،ووفهم ،المتولن للاستجابة.

 ٠وأما الحدث عن الدعاْ فحدث ولا حيج ،لقد
وصم الدماة بألقاب إ نكن نعرفها ،وصفوا رالتaلرةين،
و . . .و . . .إل آخر القاموس الفلالم،
ووصفوا
الذي منهله الحاقدون عل الدعاة؛ دسّوت ،لمعتهم،
ونشيعا لواقعهم  ،jعقول الناس.

كل تللث ،الحلامحنح الثعواء عل العناء وطلاب ،العلم
والقضاة والحسين والدعاة؛ تؤ؛-ي إل تمرير .محططات

الأعداء ،وتحقيق أهدافهم .فاليقفله اليقظة.
ءو

ه

-٣٢-

ه

اكمه اكمه و!  ٥١٢اكاجه سه الاقضة

وبمد أن عرفا الأم الترنة عل ص لحوم الطا،،
ننتقل إل ييان المج الصحح ،ورصف العلاج النامع
نحاه تلك القضية ،وذلك ق نطاق أفاق ثلاثة:
 U . ١محب عل العال،ا ،ق سا الجال.
 - ٢ما محب علينا محاه العلياء.

 -٣السل اليم لثيان الحق ،دون الوقوع  jالعلياء.
اولأ U :بمب ض اس|اء1

إن عل العلياء أن نحنوا أمهم ،ويدرا الذرائع
الفضية إل آكل لحومهم .ومدوتمم ق ذلك محمد الذي
قال :رأءل رنلكيا .اييا صفية ،)) .هكذا دافع الممعلفى

عليه الصلاة وال لام عن نف ه ،وحى عرضه ،مع أن
الوقف مع صحابته الأؤلهار الأخيار ،حتى لقد استغربوا

من نوله ،مح ،لم أن الشيطان تبري س امح ،آدم جرى
الدم ٠
-٣٣-

ؤيمكن بيان كيفيت حاية العل،اء لأمهم  jالأمور
الخالية ;

 . ١اه  ٠١٠٠ص  ٠٠٠٥م ص ءمأ ومن هاحاء

ل ا لقرأن الخحدير من نحالف العلم والعمل ،تال تعال ت

وأنامرون الخاس يالبر وممرن أشكم وأنتم تتلون
الكتاب أفلا تعقلوزه [سر;• الغر؛ ،الأيت .] ٤٤ :وتال -حل

شأنه

ويا أبما الذين أمتوا ز ثقولون مالأ تفعلون .ممر

مقتا عند افه أن ثقولوا مالأ تفعلوزه [ .سورة الصف.

'وحديث الذي يدور ق الخار كالخار ،مشهور معروف.
وصدق الشاعر حيث يقول I

يا أبما الرجل العلم ءث ْد
ملأ لشك كان ذا الخعالم
لا سه عن حلق وتأق غثره
عار عاليك ،إذا نعلت عغليم
 - ٢اه بميم اسام! ٠٠٠٥١هس

فإذا ءلاو_ ،من ال٠الم أن يفي ل أمر ما ،نعليه أن يتامل
وينال ،وينتع أمجاب الاستفتاء ،والاثار الرتية عل

نواه ،والراد الخميقي من هذه اكتوي ،ثم بمي بعد أن
يستكمل شروط القرى; من فقه الأصول ،وفقه الخروع،

'"ولا يصح أن يكتفي العالم بأن بمال ل; الأمر كٍن

وكين .ثم ييي فتواه غل ما قيل له ،بدون تثت وتأكد

ونتح؛ فرض نفسه للال نة لضر فيه ،وتنال منه ،ب ب—S
تعجله وعارم نحريه ■
 . ٢اد سو س،ام ّ

اريدداء ءاالد1 ،و

ءاسس(م

هناك س يستدرج العاياء ،ومناك من ستنفالهم،
ومناك من بليس عليهم ،Ui^ ،محب عل العالم أن كون
فملنا ُتّبها ،كا مال عمر — رصي الد عنه — ;

ءلن ،بالحب ،ولا الخب ثقيعي))  .وهذا لا ين ال
سلامة الخلب ،والأحد بالظاهر ،ولكنه بعي الحيطة
والحذر.
( )١إلا إذا كاث الم الة مما لا محاج إل ئل ذلك لككرى و م اثل محددة
ُمرة فند لا نحتاج إل ث الوانع,
( )٢ومن-ا من باب نوله نعال :ؤحن-وا حذو كم ه ومل■ ^ :ولأ سخفنك
الذمحلأُسمنه■
- ٣٠ -

> ■ اق  ^ ٠٥جوث  ٠٠٥اسو ٠٠٥ ٠٥٠٥ x ،اّه ٠٠٠١
^١،

الحرأة  jالحق من أهم الممات الق يبغي أن تحل
[ Ijji ٦١-؛ ،بممث ،ينكر النكر ،ريام يالروف ،ليقول

للمي :،و\ت .لكنا من لكن ذلك اليء .وسإء
اليؤم أسوة فيمن سلف ،من علعاء .الأمة ٠
وتنق هنا ثلاثة أمثلة للجرأة ل الحق ،من عصور
محتلمة:

1لثاو الأوو؛ موفنس أب سمد الخيري  -رصي إلي عنه -
مع مروان ين الحكم ،عندما دخل مروان الصل  ،3يوم
العيد ،وانحه إل المنر ليخطب فبل الصلاة ،فجذبه أبو

مبد ،وقال ^ ١علته؛ غزتم واف .فقال مروان :قد
زكء\هم.

نكدا أنكر عليه علانيه ،ول؛ يقل :أمحن ،له الإنكار j
ورقة ،ليكون نصيحة مرية بتك ،وي-هرا'
وعزا لا يفي اهمٍة المحة يال ن ،ولعل حالا عا يناسبها ،ولكل منام
*قال.،

-٣٦-

اكماو ا1قا؛مإا مؤقف انمز ين برايلأم (سلطان

العلطءا *ع اللك الصالح أيوب.
كان اللك الصالح أيؤب يتول الشام ،وسب حلاف
بينه وبض أبناء عمه؛ ننازل للنصارى عن بعض الخصون.

فبيا حطب الم بن عبداللام ل جاُع بي أمية بدمشق
يؤم الخمعة كان مما تال (ا اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا،
يعر فيه أهل ءلاعتك ،ليذل فيه أهل معصيتلثا ،ؤيؤبمر فيه

بالمعروف ،محيمي فه عن التكرء .وأني التاس بعدم جواز
بيع الأسلحة للنصارى الدين أحدوا يشروما من دمشق.
ةغضس_ ،الملك ،وسجن العر بن عيداللأم ،وبن فبله

مجي الإمام أحد ،ؤممر من انمنإ I ،ؤ أحب الناس أن
يتركوا أن يقولوا آ«ةا وهم لا بمت؛ون؟> [ .مروة العكبوت ،الأيت.]٢:
ثم أرم ل الملك إل الخر ل الجن أحذ أعوانه
ؤحاسيته ،فقال له ت أنا ّأتوسعل لك عند اللمالئ ،لنخرحلث، ،

ولكي أريد مجنك شيئا واحدا فمهل ،وهوأن تعتدر إل الللث،

وتمل رأسه .فقال العر :دعك عي ،واف لا أرصي أن
يمل السلهلان يدي ،عائاف اف مما ابتلاكم به ،يا توم أنا
مح،داددأنتمو،داد •
٣٧-

وذهب الا اائ ،كابالة قادة النصارى ،فأحد معه العرين

عيدالملأم ،وسجنه ل خيمة ،وبينإ كان الالالث sجالسا •ع

النصارى ،إذا يالعر مرأ القرآن ،ؤبمل صؤته إليهم،
فقال ،المالالثا! أتدرون من هذا الذي تسمعون؟ قالوا! لا.

— أتعلمون
تال • هذا من أير ن اؤسنا  -ولٍ مل I
لماذا سجنته؟ قالوا •' لا • تال ت لأنه أض يعدم جواز بح
اللاح لكم• فقال النصارى! واه لو كان هذا ئسيس،ا
عندنا لفلنا رجاليه وشرسا مرقتها .فخجل الملك وأءلر3ا،

ود بالإفراج عن الر بن همداللأم -
اكيال اكاك! موقف الشح الخضر حسزن شح الأزهر
•ع محمد تجيسه  -إذ عندما قامت الثورة ق محصر ،قال

محماد تجيب! مشاوي الرجل بالمرأ؟ .فاتصل به الثح
الخضر -صن ،وقال له! إما أن تراجع عن قولك ،أو
لأحرجذ غدا لأبنا ممك -،ومم جع الأزهريتنj -
اكوارع ،قاما الحياة ،وإما الموت .فجاءه محمد نجيب
وجاءته الوزارة مرددين! يا شيخنا ،يا إمامنا ،تحن تعتذر

متالث ،،والكلام كان خهلآ .فقال الشح! لا تعتذروا ل،
وإتإ أعلتوا الأعتن.ار للعامة .فقالوا ! صب جاث-ا أن نعتذر
-٣٨-

أمام العامة  .فقال إما أن تعتذر يا محمد نجيب أمام
الناس عن كلامك وتنفيه ،أو ماحرج غذا لأينا كفى .
فاعلن محمد نجيب من الغد أن الصحافة كدت عليه،

وأنه ل! يقل شيئا مما نثرت محه.
هكذا يمل العللم والإياو عل العالم الخرأة  jالحق،
فلا تاحذه ل افه لومة لائم ،فيثريء ذمته ،ومحمي عرضه
محن أن محعله الناس هدفا ،يصوبون إليه صهامهم ٠
ؤإئحام (خوف الفتنة) تيميرا لكل موقف تقمه
الشجاعة ل الحق أمر فيه ننلر.
ثانيد U

سا تئء اسط1£

ر،اء،بممءا م ها>،ء

 ■ ١اه سفي _Ut
ار*ة ،واه هائب •سا|

إذ ق معاملة السلف ،لعلإنهم لقدوة لنا ،خب الاهتداء
بما ،وإذ فيإ منلروْ من بيان لاداب ءلاو_ح العلم لورا،
ينبض لشداة الملم أن سروا به ق طريق اله1كا.
نال العراض ت «لأ ينبض للمحيث أن محدث بحفرة

مذ هو أول منه بذلك .وكان إبراهيم والشعي إذا اجتمعا
٩٣-

-

فرغ صوته ا.
وقال محص بن مض :ااالذى محدث باللي ومها س هو
أول منه بالتحدث فهو أحمق،ا •

وقال الصنزم _« :قال لشيخهِ :لم  -عل سبيل
الاستهزاء  -لر يفلح أباواأ.
ونائب ابن هماس  -رصي الض عنه -مع عمر ابن
الخطاب  -رصي النه عنه  -حيث مكذ سنة وهو يريد أن
يسأله عن مسالة من م ائل الملم ،فلم يفعل •
ءلأوو'س ين كي ان :ءمن السنة أن يومحر العالم؛ا ,

وقال الزهري :أكان سلمه باري ابن هماس؛ فغرم
بدس عل ،ممنا».

وفال البخاري# :ما ران أحدا أوفر لالمحدث؛ن من
محكا بنمض»•

وقال ااغ^رة  :أكنا نبماب إبراهيم كإ يهاب الأمم .،وقال
عطاء بن {ي رب اح< :اإن الرحل ليعيني بالحدث،

فامتح له ،كأل لر أسمعه أبدا  .وفد سمعته قبل أن يولد.،

وقال اكافعي  Iوما ناظويته أحدا قط إلا ثمنينا أن نحري
اف  ٣٠١^١لسانه}.

ودكن أحد العل،اء عند الإمام أحد بن حتل  -ؤكان
ثتكثا من علت  -فاستوي جالسا وتال ت لا ينض أن تدكر
الصالحون ننتكيء .

وتاو الحزري :ءما خاصم وبع قط}.
الدين عدى اف
وبمثل عولأء نحسن الافتداء
مهداهم اكد0هّ[ .ررة  ،^١الأة,] ٩٠ :
 ■ ٢اء ص اس  ٠٠ %\ ١٠٠٠٠٠ 1سا س |اااءا

دمل ذلك ننجب أن تدرك أن  ٣١سرض سهلآ،
فنعذرْ حن نحتهد فيخطيء ،ولا ندما نتلمس ؟حهناء

العناء ونحصيها عليهم.

ولقد كان سلف الأمة  -رحمهم اث  -يتحضرون عدا
الأمر ،ؤيفقهونه حق الفقه.
ر  ) ١لا نحني عقيدة أهل السنة ي مر؛موع عصة الأنياء وي حدؤد ذه
انمسة فلعلم ،ومن أراد *زيد بجان فالمرجع إل شمح المدة الطحاؤة ,

تال الإمام صفيان الثوري؛ (اليس يكاد يشت من الغلط

أحاو،إ
دئال

الإمام

أحد:

«وس ينرى س

الخْلا

والممحما! !)

وتال الترمذي :ألم سلم من الخهلاوالغلط كبيراحدمن
الآث٠ةمعحففلهم)).
وقال ابن حتان :أوليس من الإنصاف ترك حدث

شخ ثبت صحة عدالته بامحبمام 2؛ ،ق روايته ،ولو سلكنا
هدا السللثا ،ئرك حديث الزهري وابن حرج والثوري
وقبة ،لأمم أهل حفغل ؤإتقان ،ول؛ يكونوا معمؤمقن

حص لا فمرا ي رواياتبمم* •
 ٠١١ I ٢د،ر،ا 1 ٠١١سد  ٠٠٠٠س م

اسا،؛ >4أم

 ١٠٠٥ ٠١١ا، 1ءق،

لذلك بجب أن نتسع صدورنا للخلاف ي؛ن العلياء،١'،
فلكل واحد ممم فهمه ،ولكل واحد امحللأيه عل الأدلة،

ولكل واحد نفلرته ق ملأب اتر الأمور؛ فن الطبيعي أن
يؤجد الخلاف بيم•-؛  ،وانفلر ما ذكره ممرمن العل،اء ل هدا
ر  ) ١راعي؛ ٠خلاف المريع لا الأصرل كا مش •

الوصؤع ،ككتاب ءرفع اللام عن الأئمة الأعلام)) ،لشيخ
الأسلأم ابن تيمية — رحه اه
 ■ ،اه  ٥٠٥أسوس ض ا|أءهاء ،ءسه اض ١٠٠٠٠٥٠

وأن ندائع عن ^ ، jLلا أن نكون من
وسائل تمرير نحططات الأعداء من حيث لا نشعر.
ْ ■ اد صد اهءاو  Uk؛ ١٠٠٠٧١٠ Uض اص اسحر،

وألا نتيء الظن فيهم ،وإن ب ناخذ باقيالهم •
حفا أننا ل نا طزبن بالأحد بكل أنوال العلمإ ، ،لم
ثمة فرهما كبثرا بن عدم الأخذ بقول العال؛  -إذا كان هناك
دليل نحالف  -والجرح ئيه ،فلا يعي عوم انماها برأي
العالم أن نشح عرصه ،ونآكل لحمه .ولقد كان الأمام
الشافعي  -رحمه الق  -يقول  Iءإذا صح الحدث فهو
مذهبي)) ونقل ذلك عن غر واحد من الأئمة؛ فقد كانوا

يدركون أنه ليس أحد متعبدا يقول عالآ ،فقد يكون قوله
محالما للدليل ،لأنه ب يلغه  -مثلا  -لكن تبقى حرمه الAالم
مصرئة من الطعن والوفيعان .

قال ،صر  -رصي اش عنه  ;-رلأ تم بكلمة حرجت من
أحيك السلم سوءا وأنت نحد لها ل الحر محملا)) .
-٤٣-

 ٦ا آد دس اض اس|س  ^ ٠٠٠٠ص ،ءيد يما
. ٥٠يهب اداس  ٥٠٠ ، ٠٠١٠اضعاء اسهاء خاص.

يا واعظ ال ن اس قد ابحن مشه،

إن عبت ممم أمررا أنت تأت يه ا
وأعظم الإثم بمد الشرك نم لنن
 jك ل صٍ؛ ماما عن م امحبما
عرف ت ه ا بع يوب ال ن اس تجرم ا

—٣٠م ،ولا تمر العيب ال ذي مه ا

وما فز م يقع  jأماءس الطإ ،ؤض نف ه إلا ي قال الثاعر:
كن اطح

مخرْ يوما نوما
فلم بمره ا ،وأدمى قرن ه ال وعل

أوكاقال الأخر:

يا ناطح الخب ل ال ع ال بي-؛-لن— ه

أشفى عل ال رأس لا تشفق عل الخبل
ئد يقتمر العال ،ولكن يل بمي 'فمم ،أن نترك علمه وعمله؟ ا
اعمل بعلمي وإن صرت ق عم— ل؛

يشفنك علمي ،ولا
٠

٠

٠

تقصرى

س اس اسيم س اص س صه|ءم

بعض الناس اليوم دقوا محن إفراط وتفريط ،لفريق

يطعنون ل العلكاء ؤيتهموم كلمإ مالوا شينا •
دئريمح ،آخر ،إذا سمعوا عالما أو طالب ثلم يبتن الحق
بدليله قالوا  :إنه يقع ل أعراض العلمإء ،ؤمحديث ،فتة.
وكلأ المرمح ،خاب للمميمج الصحح ل *ذا الثاب •

فإ المج الصحيح الذي نجمع فيه بى بيان الحق
وحماية أعراض عبياسا ،غر ماكزأس بقولء إلا إذا كان
مقرويا بالدلل؟
محمهن تء  ٥٥٠ذك الضمه ذ ش'
 I ١اسم ّ

فقد

سة  Uهقي اض اسأ،ء

عن العلمإء أقوال؛ لأراض لا عض .فيجب

التأكد مما تنقل عن العياء ،فقد يكون غر صحح ،ولا
أماس له ،وكم سمعتا من أهوال نسبت إل كبار علمإينا،

ؤلما مالناهم عما تمحث أمم براء مما .هناك غر فليل من
الناس ئبلمس أحدهم ق المجلس ؤيقول؛ الشح فلأن —
هداه اينه  .فيه تيغ وكنج .قت اله :لماذا؛ فيقول :إنه
- ٤٥ -

يقول؛ كذا وكذا .حتى إذا ذمت إل ذلك الشيخ وماكٌ
عن صحة ما مل محه؛ تال :والله ما تلت شبما س ساا

إذن ،فالتحس من صحة ما بمزي إل الاالم _ حطوة

أول  jالعج المحح ،الذي نحن بمدده.
 - ٢اه س اه سأااس أهءدص ،ءاءمحاص.
ءامدء ببذه اّو ،بمم  ٥٠ UUriاسه م

ساء ،ئالمرق يئن س عظم جدا .نحون ن ألا
نأخذ يالنموى ،إذا لر توافق الدليل ،لكن لا بجون ن
اسنواسر،ا.،

 I ٢اه يص ادس،ةا  ٠٠٠ ٠٠٥٠٥اس ■ جو

I

بسر الإخلاص ،محبمذر س الأغراض الشخمية

الادصت كادوى ،داصي ،وحب الظهور ،ؤ؛من كان
^رجوإداء ريه ظيسل عملا صالخا ولا يشرك يمادة ريه
أحداه[ .م;؛ المف .الأية.] ١١ . :
ذإذه *د يكون ردْ  ،3الأصل يإحلاص وبجرد ف،

م تدخل علته اعراض يوسوس إليه بما ١لشيءلاذ ،من حب
ادروز وغ؛ره من الأفأت اشدة سة.
-٤٦

 ■ ،اسد

ءاسد|

التأمل ق يانع بعض طلاب العالم قبدهم إنا أن
ياحدوا كل ما يقوله ال٠الم ،أو يردوا كل ما يقوله ،وهذا
حلاف ما أمر اس  -تعال  -به من العدل ،والإنصاف ،قال

تعال؛ ^ولأ عنرمتكم ننان نوم عل ألا تعدلوا اعدلوا هو
أقرب للتقوى ه [ّورة ١لاثدة ،الأية;  .]٨والعدل) والانصاف هو

ممج أهل السنت والخإعة ،ئال ،شخ الإسلام ابن تيمة;
ءأهل السنة ا•ءدل• vع المبتدعة من التدعة بعضهم •ع
بعض)).

والعدل ،والإنصاف هع العبياء يتضمن أمورا ;
ا .اصءلس1صبطصاموك.

ب  .سم اكارإ فم بيان الخط الخم وقع فه ,،فإذا ونع
أحد العااإء ق حطا ،وأرديت ،أن تبين حهلأْ  ،فلا تدهب،

نحمي حيع أحطانه ،وسْليل  ،3عرصه ،وإنا احصر
حديث الث ،ل القضي ة الي تريد بيان الحق فيها ،ولا
تتجاوزها ،وإياك أن ي تجرك أحد إل نجاوزها •
م'ljUjit ١٠٠٠٥ ،
ْ-اهس هغص دجاو
إل عل من يتمدتم ،لبيان الحق ق مسألة أحطأ فيها أحد
-٤٧-

اليل،اء ،أن سلك المج الدقيق النصف • ٧١ى رسنه
رجال الحديث  -رحمهم اه _ ،وثمة رسالة حيلة محمرة،
صضرة ق حجمها ،كرة ل قيمتها ،نين هدا المج،

وعنواما :مبمبمج أمل المنة وا-بماعة  jتقويم الرجال
ومولفانمم ليشخ ; أحمد الصؤيأن .فاحتل القاريء الكريم
إلها ،م ،المر ط ،٣.عن الونل•
 ■ ٦اه م اد* kiص  ٠٠٠٠مءءتيأ * kiم ا1،و ءء،
ءض|اهبماالعءفي.

* أ ما م ائل الفروع فهي ماثل اجتهادية ،يوز فيها
الخلاف ، ،فإذا |حءلأ فيها الُالم ،بينا حطأْ فيها ،بدون
عى لشع؛ئبياه

 ٠وأما م ائل الأصول (العقيدة) ،مى المول،

الصحيح فيها ،يبمدر من أهل ادل-ع  ،jالحملة ،محيب إل
حطورة الداعي إل بدعته ،بدون إفراؤل ولا تفربمل .يقول

شيح الأملأم \ وأهل السنة اعدل مع الميتدعة من البتدعت
بعضهم مع بعضا ،فالمتدعة يأكل بعضهم لحوم بعض،
وكل فتة تغمتل الأخرى حمها ،وأما أهل السنة فيتصفون،

حتى،ع الكفار ،فضلا عمن كان محلتا حط دون الكفر.
-٤٨-

إن بعض الماس اليوم يميلون ميلا عظع عن طريق
أهل المنة والحطعة ل هذا الباب ،فقد استمعت منذ ٥^٥

إل قصة موك محرلن ،وهي أن نفرا اتهموا أحد الدعاة
باخه1اء ق العقيدة ،ولر يقتصروا عل بيان

العقدية،

بل مضوا يذكرون عته نصصا شحصية ق يي؛ه ت عن

زوجت ه ،وعن بلته ،وعن أولاده .بي ان اه أ ئاذا

الحديث عن زوجته وبته وأولاده؟! ما الداعي

ق

شخمحه؟إ حما إننا لا نحث عل الكؤت عن الخْلآ،

ولكننا ندعو إل الأسلوب الصحح ،لبيان الحق ،ؤتوصيح
الخطأ.

 - ٧ص! ،ادااض اسو ص  ٠٠٠ ٠٥٠سأ، ١٠٠ .
 ٠٠٠٥١ ٠٠٥و  ٠١اعهدءء ■ س يرجه اأى امءاب ،س
. ٠٠٠١

لأن الحث ،هو امحود ،ون ،رجوع الخطيء بنفسه عن
قوله وإعلانه ذلك لأناس محرممر؛ لأنك إن رددت> عاليه،

وبينت الحث؛ ففد يقتغ مف الناس ،أما إذا -ر ،ع هو
بنفسه بعد مناصحتك له ،ونحويفلثا إياه بالي؛ ميقتغ كل
الناص الذين أحدوا بقوله.
- ٤٩ -

ؤبما يذكر ل هذا المقام أن انمن من العلمإ ،اختلفا ق

مسالة ،فلم يذهب كل واحد ممإ نحشء صاحبه عند
الماس ،بل اجتمعا ؤتناؤلرا ،فكانت ،مائة المتافنرة أذ احد
كل واحد مغبما بقول الأحر؛ لأن مرادهما م الحمح• ،

•-ه-

وقس المام..
دناضام| لابه من بهانيد

اوف ■ أنتا لا ندعو إل تقديس الأسخاص ،أو التغاصي
عن الآحهلاء ،أو الكون عن الخل .بل ندعو إل المج
الصحح ل بيان الحق ،بدون انتهاك لأعراض العلمإ. ،
فلا إفراط ولا تفريهل ،ولا غلو ولا حفاء .

قاليأ ■ انطلقن ز الأيام الماصية دعوى الإخماع ،ولقد
وردتي أسئلة كشمّة تقول! فلأن نحالف إحم—اع اليل،اء،
وفلان نحالف ما أجع عليه العل،اء ،يريد أن ^•^ ٠فتنة.

وأقول لهؤلاء ت إن الإجاع ليس بالأمر المر ،ساك فرق
كبمر جدا ب؛ن الإجاع والاجتاع -

الإجاع  -كيا بينه العلياء-ت هو أن نحيع عياء الأمة
المعتد بمم  ،3عصر من العصور عل مسالة من المائل.
ولو حالف واحد ٌمم؛ ل؛ ينعقد الإجاع.

لث~ر ،الإج؛ع إجاع أهل بلد فقعد ،بل هوإحم؛ع ءال،اء
الأمة العتل بمم ز مشارق الأرض ومغاربما.
-٠١-

إذن ،ذالإ"؛ُإع له ضوابط وشروط ،وليس أمرا ث.
ولذلك ^ ،jبعض العل،اء :إن الإحماع لر بعقد بعد
الصحابة.

عكميثج الذين يدعون الأحاع ،ولعلموا أن العمْ
ليت بكثرة القاثالن بقول ما وإنإ العمة بصحة القول
اكرون بالدليل.

 I ImJUقد يفي بعض العياء بفتوى لها أساته ا،

فخالفهم نها آخرون من العلياء أو طلية العلم ،فثهلنن
ر ا لخالق ،ؤيتهم بإثارة اكمحة ،وحب اكلهور ،ومحرقه

الأضواء ،وقلا العالم . . .إج.
وهدا تهرف ،غثر مليم ،فعالينا أن ننته ،ق هدا الأمر،
لل ياو:

( أ ) أن كلأ يوحد من قوله يرد ،إلا الرسول ر .وما حاء

(ب) أن الخالقين عل،اء ،كيا أن الخاشن علياء ،فم،
تقدير الخالقين ،وحففل أعراضهم ،وعدم أكل

(ج) أن نعلم أن الرجال يعرفون بالخمح ،،ولمي الخمح،
٥٢-

يعرف

.

أن تتئت من صحة اكتوي واكتإل شروطها عند كل
فرض من الفربمتن ،فالمهم هو صحة الفتوى،
واكتإل شروؤلها ،بغض النغلر عن الفرض الذي
صدرت منه من الفرشن.

أن مائل الاجتهاد يسؤخ فيها الخلاف ،ولقد وسر
الخلاف بين الصحابة ل فهم قول الرسول ه ت ارلأ

تملين أحدكم العصر إلا ز بي قرئظة* .رواه
البخاري • ووقع الخلاف بيمم يعد وفاة الرسول

 ،.لكنسلم طًد بمم إل اكشة والطعن و
الأعراض.

فيجب إذن ،ألا نضيق عل انف ن ا ،ؤأن تت عر
صدورنا للخلاف ق المسائل الاجتهادية ٠

 Iأ ن الخاكة لي ت ،حطأ ،ولا ءا<رة هنا بصغر سن
المخالف أو كيره ،بل انمرة بتوافر شروط الفتوى،

ولر يزل العال،اء ندي ،ؤحدنا عنالفح صغ يرهم
يرهم ،وقئ يكون الحق هعر الصغير.
ومن أمثلة ذلك أن ابن تيمية  -رحمه الد  -حالف
-٠٣.

بلده ممن هو اكر منه سئا ،وثبت أن الحق
معه.

ه ومن الامثالة  -كيلك  -أن محإحة الشح
مدالمزيز بن باز  -حفظه الد  -حالف عإحة

الشخ محمد بن إبراهيم  -رخمه افه  -ل حياته ل

فتوى أض حا ،فلم يقل الشح محمد ت من أتت
حتى نحالفي ،ومدا دليل عل رموخ علم الشيخ
محمد — رخمه الد — ؤما قال الناس ذلك .وكان

الرامح هو قول الشيخ عيدايزير.

دابما ■ ^ ١تثرز أحطاء الٌل،اء أم س ضدهم؟
السب ل ذلك هو أن العلمإ ،هم صفوة ا|لآم ة،

ؤحيارها ،وقدوتها ،وأحمدها مبرة  ،فإذا وقع ممم جهلآ كان
راضخا حانا؛ لأنه بمثابة القطة السوداء ق صفحتهم
الماصعة البيضاء .ولدك فيل; نله العالم مضروب -ها

وما مثل ! ١٠١١؛ إلا كمثل الثوب الأبيض ،إذا أصابته
نقطة  -مهإ كان صعرما  -برزت فيه وظهرت • وثن هنا

وجب عل العناء أن سهوا لدلك الأمر؛ بان يتفقدوا
اه_

أشهم ،ؤيشطنوا لاعإلم وتصرق ابر وأقوالهم .كإ
وجب _ كذلك  -عل الناس ألا يضخموا هفوات علعألهم،
ولا شخوا مها .

غا  ٠٠٠ا احذر من الذم الذي شه ا،لدح؛

يعفى النامس يهث ،ق الثناء عل شح من المساح ،
ؤنحلع عليه من تعوُن ،الفضل وألقاب التوفر شيئا ممرا ،ثم
يقول — مثلا — ( ٠لكن الشخ حبيب) أو طب القلب  ،وهو
يقصد أنه قد يتغفل ،أو غم ذلك س الآمحالسِ_ا المعلمة

بغلاف المدح ،وهى للمتتمص .وإئ عل هؤلاء الذين
ي تخدمون هذه الأساليب ،أن عنافوا الثه ويتقوه ،وأن
يدركوا حطورة ما يقولون ،وأن يتوبوا إل اض ،ؤي تغفروه،
وإن يعتدروا ممن انتقموه.

|؛ه،ث I 1أذ مى أساء الأدب ْع العلمإء فيلقى جزاءه،
عاجلا أو آجلا.

قال الإمام الذمي ل ترحمة ابن حزم; (روصنف كتتا
كئمة ،ون اظر عاليه ،ؤبسط لسانه وقلمه ،ولر يتادب،ع

الأئمة ز الخطاب .بل نح العبارة ،وب وجدغ ،فكان
جزاؤْ من جنس فعاله ،يحث إنه أعرض عن تمانيفه
_هه_

حاعه من الأئمة ،وهجروها ،ونفروا مغيا ،واحرقت ل
وض*.

والواسر يشهد أ 0الذي يب العل،اء ،ويتجرا عليهم،
يسقط من أ-من العامة والخاصة.
ويقول الحافظ ابن وجب; ااوالوا^ع يشهد بذلك ،فإن

مى نر أحار الناس ،وتواريخ العالم؛ وقم عل أجار س
مأكر بأحيه ،فعاد مكره عاليه ،وكان ذلك سنا لنجاته
وسلامته!  ,أي ; سنا لمجاة المكور به وسلامته.
محاي ٠ ،عل العل،اء ومحللأب العلم ال ذين يتلون

بالتعرض للطعن ،وكلام الناس مهم؛ عليهم أن بممريا
ويتموا اف ،وأن يعلموا أئبمم ليسوا أفضل س الأنساء
والرسلن ،فالرسول ه ل! ينلم س الكلام فته ،وطعن
حص ل أهله ،ز حادثة الإفك .فللعلمإ ،أسوة ل رسول
الد ه فليقتدوا به ،ولعالموا أن العاقبة  ،_iuJ،Jقال

تعال; ؤةال أنا يوسف وهذا أخي ئد مى افه علينا إنه من
يتق ويصمر فإن افه لا يضيع أحر الحستإنيم[ ،صورة يوصف،
الأة .]٩. :وقال  -حل وعلا  -عن موسى  :أقال موص

لقومه استعينوا يافه واصبمروا إذ الأرض فه يورثها من يشاء
-٠٦-

[ّورة الأعراف ،الأة.] ١٢٨ :

من عساله والعاب

وقال -سحانه^ ;-دلأ محذ الكن النزة إلا س.4
[سورة غا< ،الآة.] ١٤- :

وصدق مى قال:

ول

ت ضاج

من مق ال ة طاعن

ولو كن ل غار عل جل وعر
ومن يا ال ذي ينجو من الم اس م الم ا

ول و غاب عمم

لن حافيي سر

يامحغ ا ■ احذر من التعمم :إ 0قضية انمم ل
الأحكام قضية حطيرة حدا ،وقد وقع كشر من الناس ل
هذه الظاهرة الق تدل عل قلة الوعي وعدم الإنصاف،
ترى أحدهم يقول; العلياء فعلوا ،والعلياء قالوا ،والعلياء
قصروا ،والعلياء غلطوا — حدا التعميم —  .والتصرف

المليم أن يعمم ؤ ،الحر ،ولا يعمم ل الثر ،ومن فضل
اث تعال أن الرحمة تعم كالمهلر ،والعقاب نحص ؤو5لأ
أحدتا بذنبه ه ومن كرمه سحاته أن الرحمة تشمل حليط
الأخيار  -وإن ل؛ يكن ميمم-؛ «هم القوم لا ينقى حم

حلبنهم))  .ولقد اطالع الد عل أهل بدر فقال :اراذهبوا
٥٧-

مغفورا لكما)  .متفق عليه .وأما العقاب! ^ولأ ئزر وازرة
محدد أخرى؛[ . ،سررء الأنعام ،الأية] ١٦٤ I
نايا  Iأحمآ أقول لارمتحاون؛ن ل العلهاء ! انفوا اس،
توبوا إل اس ،أنيبوا إل اس ،اسوا عل العلمإ ،بمقدار

غستكم لهم ،وإلا فانتم الخاسرون ،والعاب
مثلكم إلا كا قال الأول:

 .وما

كن اطح صخر 0يوما نوه نبم ا
فلم يضره ا ،وألمحي قرن ه ال و؟—و

,نث;ترسمس
أشفق عل ال رأس لا تشفق عل الخبل
فتنبه وا ،وصححوا المج ،وانظروا ق العواقب،
واحفظوا حرمامحتا الله ،محفظكم الد ،ؤيغفر لكم.
٠

*

*

هذا ،وأسأل الد أن ينفحنا بإ علمنا ،وأن يعيدنا من

فتنة القول والسل • والق أعلم ،وصل الق وسلم عل نبينا
محمد وعل آله وصحبه أخمعن.
- ٥٨ -

