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ره،ونستغفتعينه، وننحمده، ش، د المإن 
سيئاتومن ا، نأنفشرور من باش ونعوذ ونتهدلأ، 

هادىفلا يضلل ومن له، مضل فلا اش ييده من أعإلما، 
أنوأشهد له، شريك لا وحده اش إلا إلنه ألا وأشهد له، 

وصحبه،آله وعل عليه، اش صل ورسوله، عبده محمدا 

[١٠٣ت الأيق عمران، آل ]محورة ه. لمون م

نفسمن حلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيبما 
ونساء،كثيآ رجالا مبمهإ وبث زوجها مما ؤمحلهم، واحدة 
عليكمكان افه إن والأرحام به تساءلون الذي افه واتقوا 

١[.الأية! ، الماء ومورة . رقيياه 
سديدا،قولأ وقولوا افه اتقوا آمنوا الذين ا أيه>ؤيا 

افيطع ومن ذنويكم لكم ويغفر أعإلكم لكم يصلح 
[•٧٠ت الأية الأحزاب، ]صورة عفلماه. فورا فار فقد ورسوله 

_ه



Lai

نتفقهبأن حميما بالطيح، حديرا مهثا موصوعا ثمة فإن 
عليه.المرنة النتاج ولخطورة إليه؛ حاجتنا لنية فيه؛ 

اللكي وتوجيه؛ ترثيد إل بحاجة اليوم الصحوة إن 
داخلها:من توق 

تاكلهU نحد !٠ إن ها سنجتمحل ار نفال
ؤيرثدهايوجهها من المباركه الصحؤة هذ0 نحد ع إن 

منعليها أخشى أن قل شمها، من عليها أحشى فإني 
.أعداثها

لهأن إل التنبيه من لأبل الموضوع ق الشرؤع وقبل ؛أي 
هناكأن الماصي العام ق بلغي فمد ت تروى أن لأبد قصة 

مناسباتق يلتقون الصحوة، إل المنتسسن العليبين 
العلإء،يقومون ، العلمإء عن حديثهم جل ؤيكون محتلمة، 
أنهمبه تمحقهم ما أحن ثباب وهم ويمدحون، ويذمون 

الأمر،؛دلكا فتاثرت ؛ العلمإء من لا العلم، طلاب من 
اصفحاتبمق وأفتش الملف، كتب ق رأ أقوطفقت 

معل؟٠^١ يفعلون شبامؤم كان هل متسائلا! 
إحدىل ه وألقيتمادة، الموصؤع من ت، وخمع



ذلكق ونشره إحراجه، عن اعتدرت ولكي الحامعات. 
,بعد سوقه عل امحتوى قل يكن لر لأنه الحين؛ 

إيذا؟ص الأيام وتمنضت . الزمن. من قترة ومءّت 
نجلاءؤكة ذلك دكان عرضه، و العياء الدعاة لأحد 
وأحزنتتا،آلتنا، علم، ؤنالب وكل ، ءالم كل إل موجهه 

الذينالأخوة بعض إئ فهللب ا، مضاجعنوأقضت 
عنفاعتدرت أحرجه، أن الموضؤع هذا إل امحتمعوا 

.بعد عندي تكتمل لر مادته لأن ذلك؛ 
اليالفتن جاءت الريرة، الأخرة الأحداث وجاءت 

وتجرعالأيام هذه فيها نمش الق المفللم، الليل كقطع 
حدث؟!فإذا عممها. 
ولرالعلإء، لحوم واستبيحت الأعداء، يريده ما حدث 

قتحبل والدعاة، العلم طلاب، أعراض بش عل يقتمروا 
تطاولحتى ودن،؛ م، من لكل مصراعيه عل اب الب

وقلمإ. علوالعلعانيون المنافقون وتتلماول العامة، 
الحلمإء؛من ق الوقيعة عن مزها فتجده محلنا تدخل 
فكانتبجون؛ لا الحاجة وئت، عن اليان ناحر إن ت فقالت، 

عاقةمن وتحذيرا محبمتايا، ونصحا، تذكرا، السطور هذه 
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بقدر- وحرصت أعراضهم ق والولوع العل،اء، ق الحديث 
هالْالحة لعالصحيح بل التوصيح عل — ان الإمك

.والحاعة الة أهل مغج وفق القضية، 
-أحي يا اراعلم تمال: حن عساكر ابن اش ورحم أق 
ؤيتقيهكنثاه ثمن وإياك وجعلي لمرصاته، وإياك الق وفقي 

هتكق الذ وعادة مسمومة، العلمإء لحوم أذ - تقاته حق 
العلإءق لسانه أتللمق من وأن معلومة، منتقصهم أستار 

رفليحل ؤ القالب((، بموت موته مل افص بلاه بالثلمب؛ 
عذابيصيبهم أو فتنه تصيبهم أن أمره عن بنالفون الدين 

■[ ٦٣ت الأية النور، ]ّورة ه• أليم 
وعناصرههلويل، مسمومة(( العلياء ررلحوم ؤموصؤع 

الإمكان-،بقدر الاختصار- سأحاول ولكني كقيمة. 
بالعنق.أحاط ب،ا القلادة من مكممنا 

سأووءعداسء:
فيئاالموصّوع هدا عن الحديث، أسباب، تلخيص يمكن 

يوحم_اثما عظيمة؛ مكانة الإسلام ق العلياء مكانة أن "١"".' 
•ؤإجلألم توتمترهم 
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الأم.هذا و اكاس شاهلممرس . ٢
الحنث من عيائيم و العلم ؤللأب بمص وقوع . ٣ 

•يشعرون 
معالحةق الصحح للمغج الدعاْ من ممر فهم عدم _ ٤ 

القضية.هده 

علوالعلc^مح المنافمح، من المنظمة الشرسة الهجمة _ ٠ 
•والتماري اليهؤد من لأسيادهم تبنا علعاسا، 

هسهاررراس|اء  ٥٥٠

والذينيعلمون الذين يستوي هل >أؤقل تعال: الد قال 
إناؤ ت — بحانه — ؤيقول ، ٩[ الأية: الزم، زمورة يعالموزه، لا 

-ؤيقول • [ ٢٨الأية: ]سورةفاطر، العلطءه، عباده من الله عئشى 
الأمروأدل الرسول وأطعوا اف ءؤوأطعوا وعلا-ت جل 

أهليقول كا الآمر_ وأولو . [ ٠٩الأيت: الماء، ]سورة ه. هتكم 
الأمر:أولو المقمرين: بعض ال وقالعناء. هم : ِ العلم 

والعناء.الأمراء 
منكمآمنوا الذين الله يرفع ؤ : - وجل عز - الد ويمل 

[.١١الأيت: الجائلة، ]سورة ّ درحات؟ه العلم اوتوا والدين 
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يهاف يرد ررمن قال؛ الني عن البخاري وروى 
ابنذ/ اأي_ك،ا ابن 'قال ، ٢١(()الدين.و بممهه خأ 

((حم(.به يرد فلم الدين j افه يفقهه لر »من حجر 
العالمررفضل قال: أنه ه النبي عن الدرداء أبو وروى 

البدر.ليلة الكواكب سائر عل القمر كفضل العابد عل 
دلادينارا يورثوا ل( الأيياء إن • الأنبياء يدنه هم ١^١٤ 

يحفلأحد فقد به؛ أحد فمن العلم، ؤرئوا إنا درهما، 
<٢١وافر((.

الشحيقول كا - والحاعة السنة أهل عقيدة من وه 
افيدينون ر)أمم اس -رحمه سعدي بن عبدالرحمن 

والحاعة،السنة أهل أن أي الهداة((، العلطء باحترام 
•حرمتهم وتعظم ، العناء بتوقثر - تعال - الد إل يتقربون 
قئلمة الع-الم مؤبن، يقولون! رركانوا ت الخن قال 

والمار((.الليل احتلم، ما ثيء يدها لا الإسلام 
ومنالعلم. أهل ا عندن))الناس الأوذاعي؛ وقال 

يردمن باب ،  ٢٣العلم/ كتاب - شال ابي؛ بن معاؤية من البخاري رواه )١( 
.الدين/ماي يفقهه خرا به اش 

.حس حديث وهو و١مطىوانماس، داود أم )٢( 

١



•ثيءا' فلا سواهم 
جل؛رأس عل فقيها ر)لوأن الثوري: شان ال وق

.لكازهوالخإعة((
الشاعر!يقول المعاق هذه ؤحول 

اءأكفال تمثالجهة من اس نال
>اةوالأم آدم لموتإ 

بنأصلهم ل لهم يكس فإن 
اءوالمفالثن به؛ فاحرون 

إنبمملم عاللأهل إلا فضل الها 
أذلأةاّشهدى لن الهدى عل 

همحنكان ما رء امكل ويدر 
أع—داءلم ماللأهل لون واباه

الأقوالهده س ثم الكريمة، الصوءس هذه من 
القالعالية، والدرجة العفليمة، الكانة لما تتسى المحفوظة؛ 

الناسيوفيهم أن نجب هنا وس الأمة؛ علياء حا يتمتع 
الحرمات،وحفظ والإجلال والتقدير، التعفليم س حمهم 

عندله بر لهو اممه حرمات ينظم ^وس تعال: ايد تمال 
^وصوعلا-: جل ؤيقول. ■٣[. الأين: الحج، ]سورة ه. ربه 
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الأية:الخج، ]سورة ه. القلب موى من فإما افه شعائر يعظم 
وأشمالله أذ0 ما كل -! العلكاء قال كإ - والثعثرة [. ٣٢

أولئادخولا يدخلون . ريب بلا - والعنإء وتعفلمه. بفضله 
\ذسمصدلالة ؤتعفليمه، بفضله ؤأثعر الله اذن فنا 

الإيراد.الفة الالكربمة 
أوإعراصا يعد وايذازهم العناء من فاشل إذن، 
قولأبلغ وما . الله شعائر من شعبرة تعفليم ق صبر( 

حمرمن رة حفعل العناء ررأعراض العناء; بعض 
حهنم.«
الأمة)العناء(،مهابح إيذاء خهلورة عل يدل تما ؤإن 

قالت قال ء عنه اس رصي - هريرة أف عن البخاري رواه ما 
;القدسي الخديث، ق - وجل عر - افه راقال ه؛ اش رسول 

البخاري.رواه . بالخرب((أذيته فقد وليا ل عادى ررس 
الن؛اأكل من أف درك مما الكريم: القاريء خي أ ه

الخرمذلك عن ؤيتب ينته ل؛ إن بالحرب، اللي آذنه فقد 
-أيصا - درك نحن هل ؤلكن هذا؛ يدرك كلنا العظيم، 

تبينكا - وعلا حل ء افه حارب فقد افه أولياء آذى من أن 
الؤعيدهذا تحضر ننحن هل ؟ أ ابق الس—الحديثا من 
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أمنعاب ق تيم؛الحديث عندما الشديد، 
_والشافعي حميمة أب عن البغدادي الحف روى 
افه،أولياء الفقهاء يكن لر ررإن قالا: أنيإ - اس رحمها 

أي: العاملون((ررالفقهاء الشافعي: قال . يىفيّ((ف فليس 
العاْالون.المالطء هم المراد: أن 

فقدفقيها آذى ررمن : - عغيا اش رصي - عاس ابن وقال 
آذىفقد ه اش رسول أذى ومن ه، اش رسول آذى 

ادذ-عروجل،-«
وتدكم؛ا، العلماء لفضل تبيينا النصوص هده ل لعل 

•الحقوق من علينا لهم بجب ما ببض 

وضمرت4ااتي اا1 ٥٥٠
إلللتسب المقام، هدا ق ا منيلأبد وقفه وتقث 

بامره،اهل النل ا تمادينقد لأننا ان؛ اللمحهلورة 
إلياثارة لذلك وتوشء الرلل• من صونه عن والغفلة 
ابياه امس الق الحارحة تلك اليان، نعمة فضل 
_تعال - اس حكاه ما شانئا عهلم عل يدل مما وإذ علمينا، 

منعقدة >ؤواخلال قوله: من - لام العلميه - موص عن 
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يت—طالقولا ؤ ت وقوله [. ٢٧الأية; طه، ]سورة ه. لساني 
تهارون أحيه عن وقوله [• ١٣■' الأبة ، النعراء ]محورة ه، امحا ي

ؤيقول[. ٣٤الأية: القصص، ]سورة لسائاه. مي أفصح ؛^٠^٠ 
•عيتئن له تجعل أ؛ؤألم ت عبده عل ممتنا - سحانه - ايد 

.٨[ ; ؛!؟jA البك.، ]سورة ه. وثقتن ولساثا 
ألاالعمة هذه من الحروم حال _ مثلا . نتأمل وعدما 

تالإلهية النة هذه عظم . عقلئا ٠ ندرك فإننا ؛ رالأبكم، وهو 
انفه؟ ل عإ يعثر أن الأيكم يستطح هل 
منكثمآ يستخدم فانه ثيء عن العبثر يريد محدما إنه 

ؤإذمراده، يلغ ولا ه، نفيشفي لا ذلك، ومع أعضائه، 
الأنفس.فبثق بلغه 

المننأكثر ومن العم، أجل من اللسان فعمة إذن، 
الخثرق استخدمناها هل علميها؟ حافظنا فهل علمينا. الإلهية 

العلمإء؟وغثر العلمإء أعراض ق والؤقيعة الزور ؤحنبناها 
ا-بمارحة،هده أمر خهلورة عل تدل الصوصى إن 

-الذ قال حفظها، ق الهاون عن الاحمة الخسارة وفداحة 
وتقولونلمنتكم بأ ؛^إذ الإفلث،; شأن ق ء تعال 

افهعند وهو هيثا وتحبونه علم بٌ لكم ليس ما يافواهكم 



_،:3biiق _ تعال . ومال [. ١٠الزر، ]سورة ه. عظيم 
الأحزاب،]سورة حدائه. ته يالنلقوكم الخوف يهب >ؤءادا 

قليس ما بالنتهم ^يقولون د؛ تعال ٠ ؤقال [• ١٩الأية؛ 
]محورةادسسىه. لهم أف الكذرب السنتهم وتصف قلؤبؤم 

إطلاقمن والتحذير اللسان، بحففل الأمر لدك'حاء و' 
ئولأوقولوا اف اتقوا آمنوا الذين أمح؛_ا ١ ؛^؛I له ان العن

إلاقول من يلفظ وما •٧[، الابن: الأحزان، ]سورة سديداه، 
ليسما ، تقف>ؤولأ [. ١٨الأية:١ 3، ]محررة ه. عتيد رمب، لديه 
[.١٠٦الأية: الإسراء، ]محورة علم4• به لك 

الاسيكنا ا)وهل ت الممذي رواه الزى الخدم، وق 
ليقول، ٢١١ألسنتهم((حصائد إلا وجوههم عل لخار اق 

ليضمن ررمن ت صحته عل التمق الحديث ق و. الرسول 
رواه• الحنة(( له أصمى فغليه؛ ي؛ن وما لحييه ين ما 

الطمونوبخاصة _ اس النس كثذا إن البخاري. 
نعمهؤهذه الفخذين، بن ما يضمنون — الثمميمون 

إليها.- تعال - الله ومنهم عفليمة، 
الخلل.إرواء j الألباق وصححه المبمدى رواء )١( 



بمرهل اللحفن؟ بحن ما نضمن نحن هل • • ولكن 
أوكان عالع لم، معرض ق نقع أن بدون يوم علينا 
لؤئيناقشها ، ه تفامريء كل ليحاٌب أ م؟ عالغثر 

هداق ا أوصاعتنمححح لكي الحطبر؛ الأمر ذلك 
ملممس ررالسلم ت ه ول الرملقول امتثالآ الخانب؛ 

منوحيرا عليه؛ متفق . ويده((لسانه من السلمون 
انمدإذ لام: والالصلاة عليه قوله مثل ق الوعيد 
مماأمد ازر إل ما ي>ل فيها، بجن U بالكلمة لتكلم 

عليه.متفق . والغرب((الشرق يين 

الشاعرIقول احكل وما 
٠١ائدر؛ مثمن تى فاليصاب  ٠

الرجلرة عثمن رء البماب وليس 
رأسهتلهب قول باله رنيث

مه—لعل شرا تج-ل ياله رتشوع

الأحرتوقول 
انالأتا أبملس_انك احففل 

انبثعه إندعنك يللا 



لسان—هيل قتمن اب—ر شالق كم 
انالشجعلماءه ماب كانت 

الأحر:وقول 
ةثجاعوالكؤت زين صمت ال

ارامكثتكن فلا نطقن فإذا 
مرهمكؤتك عل ندمن فإذا 

مرارأكلام العل فكدس 
إليكجلى حر صاحب أن ررلو الاؤم: حاتم قال 
-اف عل يعرض وكلامك منه. لاحرزت كلامك؛ ليكتب 

هيبل باحة، اس النس لحومغثرهم أن لايعي هذا 
انحبيعصا يعضكم يغتب ^ولأ تعال: فال كيلك؛ محرمة 

الحجرات،زسورةفكرهتموهه. متا أحيه لحم يأكل أن أحدكم 
الومتإنيؤذون ؛^والذين سحانه_؛ - وقال [ ١٢الأية; 

■يئاه واتمأ بيتايا احتملوا فقد اكتسبوا ما بغير والومنات 
•ذلل مبيئا الرسول ؤيقول [• ٥٨الأية: الأحزاب، ]سورة 
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وواهوماله(( وعرضه دمه حرام؛ السلم عل المسلم راكل 

وأموالكمدماءكم )ران الودلع: حجة ق ه وقال 
شهركمل هذا، يرمكم كحرمة علميكم، حرام وأعراصكم 

عليه.متفق . بلغغ((هل ألا هدا، بلدكم ق هدا، 
;قالواالغية؟ ما ))أتدرون واللام! الصلاة عليه وقال( 

•قيل إ إ يكره با أحاك ذكرك • ُال ا أعلم وله ء.رٌاس 
تقول ١٠٠فيه كان )ن ; قال أقول؟ ما أخي ل كان إن أرأيت، 

رواهليته((. فقد تقول ما فيه يكن إ وإن اغتبته، فقل 
لم.م

قالقال؛ - عنه ايد رصي - أنى عن داود أل( سنن وق 
منأفلفار لهم يقوم مررت ي عيج ))لما م: الق رسول 

منفقلت،: وصدورهم. وجوههم بممشون نحاس، 
الناس،لحوم ياكلمون الذين هؤلاء قال؛ حثريل؟ يا هؤلاء 

أعراضق يقع بالذي فكيف . ٢١١أعراضهم((ق ويقعون 
اتهاكشع.إنهواف العل،اء؟!

ه(١ / ه الخامع )صحح صحح الآلاف وقال داود }y رواه 

-١٨-



المعنى،هذا ق نفيي كلام - اش رحمه - القيم ولابن 
حالعل بدقة يطق لأنه العيون؛ بإء يكتب أن حلى 

■تورعرجل س ترى رروكم يقول: العلم، طلاب كثثرمن 
الأحياءأعراض ق يفرى ولسائه والظلم، الفواحش عن 

.يقول((ما يبال ولا والأموات، 

الموضع،صلب إل ندلف الهمة المقدمات هده بعد 
تهي سبحتها قضية بأول 
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ixLJfiliم أظ!م اساب ٠

^٠٥١٠٥٠ا-اثخة 

الرءيغار أن وهي محمؤدة، فهي — بالفح - الع؛رة أٌا 
لكيميا- وعلا جو - اش وحرمات اف، دين أجل من ويممعل 

ليقع حش فشّيإا، ئيي يتحرز— ل؛ إن — صاحبها نحن قد 
يشعر.لا حيث من العلعاع لحؤم 

قرينةوهي مذمومة، فهي بالكر. . الغيرة ا وأم
بعضل بعضهم العل،اء كلام هو: -با واكود الحد، 

العلإء،لعلم رراستمعوا جيب؛ معيدين قال )الأقران(. 
لهمبيده شي فوالدي بعض، عل بعضهم مدقوا ولا 

علممن امتفيدوا : أى (( صراحا.ق التيوس س تغايرا أشد 
م،بض، عل بعضهم كلام يصدقوا لا ولكن العلمإء، 

لبعضهم الأقران رركلأم الذهبي: قال ولذللث، الأقران. 
أومدمب، أو لحد كان إذا لاميإ يه، يعنا لا بعض 
.هوى((
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اس:■ ٢

جاهعل ليحصول التنافس ومنه ؤيصم، يعمي والخد 
ؤيطعنبعض، عل الأفران بعض طغى فقد مال، أو 

أوسلطان، من القرب أحل من بعض؛ ي بعضهم 
مال.أو جاه عل الحصول 

 ٢ I<،اصك

-لاه يتجردوا ب العناء لحوم ياكلون الدين بحص إن 
عل،اءأعراض ذ للوقوع الهوى، دفعهم وإنإ - تعاق 
رولأI - تعال - قال محر، إل يودي لا الهوى واساع • الأمة 
[.٢٦الابن: ص، ]سورة اف4. سيل عن فيضلك الهوى نتع 
يتبعونأئإ فاعالم لك يستجيبوا ل؛ >؛ؤءإن _ت بحانه - وقال 

[.٥٠; الأية القحص، لٌورة ٠ ه أهواءهم 
ينميهالهوى ارمحاحب تيمية; ابن الإسلام شخ قال 
منرراحذروا ; يقولون لف الوكان . ؤيصمه(( الهوى 
دنياوصاحب هواه، نتنه قد هوى صاحنا صنفن! الاس 
.دنياه((أعمته 

أ.ااءص<

آباءهمتقليدهم المشرك^ن عل _ تعال - اش نعى لقد 
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آءارهمعل وإي أمة عل آباءنا وحيلا ^إلأ الضلال: عل 
[.٢٢الأية: الزحرف، ]ممووة مقتدونه. 

ذكرهتفصيل فيه بل مذموما، كله ليس د والتقلي
يودىالذي التقليد من احدر القام هذا ق ولكني . العل؛اء 

الاسبعض مع ت- أحيائا - فانك ، العلياء لحوم تش إل 
العالم؟هذا إل اسمعن هل قتاله; ؛، وعرض؛،Liيقع 

حالهمن علمغ كيف إذن فتقول! واني. لا فيقول: 
يطعنهكزا ، ١١فلأن.ل قاله فيقول: ا وكذا؟ كذا ؤأقواله 

حرمهمرنع غير خ هؤلة ال7؛ذه لفلان، تقليدا لعال؛ اق 
.العال؛

إذرجلا، دينه أحدكم يقلدئ لا )رألا مسعود: ابن قال 
وقال. الشن((ل اسوة لا فإنه كفر، كفر وإن امن، امن 

ِخاض أن هم، س م لمن رالأ؛ل أبوحنيفة: 
أنالرجل علم قلة ررمن : أحمد الإمام وقال • ئلئ،(( أين من 

.دضاربلا(يقلد 

إذاصحح مصدر وهو ند الهو فهذا - كلامه له نقل فلأيا أن المراد وليس ( ١ ل 
دونله سعا فسبه ا فيه وقدح سبه فلأنا أن ازاد ولكن ثقة، الناقل كان 

لص.
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I ٠

.العلياء ق يتحدثون الذين لأقوال رى م حلال من 
منالتعصب أن ل سى - والدعاة العلم طلاب وبخاصة 

الحربية،هو التعصب عل والباعث دلك. أمساب أبرر 
الضيقةالحزبية بالي، أو قيلة أو خماعة أو لذهب الحزبية 

قولبعضهم عل صذق حش شيعا، اذسلمين مقت الي 

عوتإن عريه من إلا ا أن" وهل 
أرثدة غريترثد وإذ ين، غوي

بعضق يتكلمون العلم طلاب بعض أن سمعت 
لأتمعليه؛ يثنون وصاروا موقفهم، تغير وفجاة العياء، 
معيرالده ؤبمبحان عليه، فاثنوا عليه؛ يثى فلأيا أن سمعوا 

الأحوال.
اهتدىوإذا معه، صلوا له؛ يتعصبون من صل إذا 

والدعاةالهللأب بحص سلم لقد معه. اهتاووا للصواب؛ 
الرحال.لئيم ي وقلدوا لغيرهم، عقولهم 

قويقيح باليه، ١^١٥ يتنصر مى قريبا رأينا ولقد ثو 
السلمنبلاد أليست، اند! سبحان الأحرى، البلاد عال،اء 
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الشططمن أليس ؟ ٢٠٣٠٧١التعصب من هذ،ا أليس أ واحلءة 
لعلياءالمب وأهل الشرق، ٣، الشرق أهل يتعصب أن 

الومهل|لعل،اء الؤيسط ؤأهل الغرب، 
الذي، الصحيح للمنمج نحالف التعصب هلءا إن 
قالولهذا ئائله، كان مهإ بالحق نأحن، أن إل ا يدعون

ضعفاءعادة رروهذه التعصب! ذم ق الغزال ؤحامد أب
.بالحق((الرحال لا بالرحال، الحق ن يعرفب العقول؛ 

آأاس،ءاأ

خذياثابا نحد ؤأصبحت عصرنا، ق التعالون كثر لقد 
أمروهدا قوله، ؤتقوية أراثهم ولتفنيد ، العاياء لتقد يتصدر 
نفسه،قدر يجهل نن الماس أجهل مى فان خطر؛ 

حاووده.ؤيتعاوى 

 ٧ I اّو:اساوءمء

مرضقلؤتم ، I ^3المافقين عن - تعال - اش قال 
لهمقيل ^وإدا [. ١٠الأية: القرة، سورة ل مرصاه. افه فزادهم 

إبمألا المفهائ آس كا أنزس قالوا الماص آس ك،ا آمنوا 
.[ ١٣الأية القرة، ]سورة . يعلمون؛ لا ولكن السفهاء هم 

شياطييمإل حلوا وإذا آمنا قالوا أمتوا الذين لقوا إذا وؤ 
٢٤-



[.١٤!لأة:الترة، زسورة متهزئون؟ه. نحن إد،ا معكم إئا ئالوا 
منللحق؛ الكارمن افم؛ن الثن إه 

أكلأسباب أقوى من وأمثالهم، والقومثن، والخ 
وأهله.للحق والبغض المرض من شم ل لما ؛ العناء لحوم 

منمحلى ق استمعت أني الممفى المؤش ؤمن 
أعراصىق تهليل يالمناففن، هؤلاء أحد إل المجالس 

ووافقهيشعر، لا حسثإ من الطيسن بعضن فقلده العناء، 
المجلس.ذللث، ق عليه رد حتى يقول، ما عل 

بديء،بكلام علمائنا ق يتحدثون الأن العا!إني\ن إن 
منقلمهم ق ما عل يدل مما ، هلم0ِ وعن القلم يعم، 

الحق.من محملمونه وما الأنبياء؛ ؤرثة ومعاداة الدعل، 

>٥٠٠٥٠،اسه ااأساء ةأرير.سواه . ٨ 

تقؤمأن يمكن لا أنه ِ اش أحزاهم ء العالإنيون أدرك 
فاخذواالبالي، ق وهيبة وهيئة شان لهم والعالإء قائمه، لهم 
العلماء،صورة تثؤيه ق وشرعوا العلماء، من لنيل اق 

الوالاختلاف،. والأفراء واللمز، بالدس قيمتهم، وتحطم 
نقلههوما ذللمثج ولكن بالغسي،، رخما ولا حزاها هذا أقول 
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يقبلهلا العبياء ل كلام من العلإنين، عن الثقات إلينا 
بيانمزيد وسياق العلم. طالب عن فضلا العاص، عقل 

قرنا.القضية لهذه ؤتوصح 
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اككاء:قس اووة؛طق طس اوْتقتاوة ااإدأو 

محلية،وآثارا حطا/ة، ونتائج ؤحيمة، عواقب هناك إل 
يدرك• أعراصهم ق والومئ ؛ العناء لحوم أكل عل ترتب 

نظره،وأبعد أفقه، ووسع الواقع، ق نائل من الاثار تلك 
أهمها:وإليك 

أّوا ٠٠٠بمه W ره م ادجوءاسرب . ١ 

رجلل جلح كأي شخصيا، جرحا ليس العالم جيح إن 
الشخصية،الخدود يتعدى الأثر، بليغ جيح ولكنه عامي، 

المشركوناستغل وليلك الحق. من العالم •نحمله ما رد إل 
ٍلأدلا، الإسلام و يطعنوا فلم الأمر، هدا قريش من 

-يقينا - يعلمون لأتم ه؛ الرسول شخص ل هلعتوا 
أذهانق الرسول صوره يثوهوا أن استطاعوا إن أنمم 

ساحر،إنه : قالوا. الحق،من يقوله ما يملوا فلن الناس؛ 
ل— الحمد ولذ _ فشلوا ؤلكهم ، ٠. . ون. محتكاهن، 
الصادق،؛الأم؛ن، يصفؤنهبعثته قبل كانوا وقد ذلك. 
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إلحوله الذي ما بعتته؟ يعد تنثر الذي ف،ا الثقة. الحكم، 
بنمحمد شحمحن يقصدون لا إنيم محاحر؟ محنون، كاهن، 
بصفتهيقصدونه ولكمم هو، هو أنه يعلمون فهم ، عبدايله 
اسسهلاعواإن أنهم فعلموا ، محاريؤته هم مهيجا محمل رّولأ 

صدهمل نجحوا فقد الناس؛ نفيس ق صورته تثؤيه 
.اليوم المتا أملوب هو وهذا . الحق من معه ؤما عنه، 

 ٢ I هران ٠٠٠س، ال،؛.؛دا اسوءرجوءسءا ء جو اد*
حؤحالعالر قمح الأنبياء؛ ؤوفه العلمإة إذ .؛ امي 

ابنقول معنى هو وهذا لام، والالصلاة علميه للمشي 
آذىوس ه، افه رسولي آذى فقد فقيها آذى ررمن عباس; 

-((وعلا حل - اشر أذى فقد الد. رسول 
معه.الذي العلم محرج الع١لم؛ محرح فالذي إذن، 
وعل،M؛ المح، إرث جئ فقد العلم؛ هذا جئ ومن، 

يشحر.لا حيث، ص الإسلام و يطعن فهو ذلك 
ماسهر س س اض سٌ اسء جوء اي ٠ ٢ 

بدونمحلريقهم ق الهللأب ير يؤحيثذ األهه، ء،هأء 
لؤيقعون والاحلناء، للاخْلمار فيتعرصون مرميين؛ 

اليوم.شبابنا عل نخشاه ما وهذا والزلل، الشهلهل 

YA



1 I i سريو هxU_t  وذهابسءمح، نهر جي ص ههيو
افه،أعداء يسن وهذا صدورهم، ق وقيمتهم لهيبتهم، 

بعدعربية دولة ق الهالكين الزعإء أحد يقول ؤيفرحهم. 
-!حم مستهزئا تهرا مالعلماء، عل إعلامه سلهل أن 

القبالفتوى ك فيفي همحت؛ن؛ أعمله . شخ. • • راعانر 
تريدا(.

الدولمن كشر ق العامة، عند العلماء قيمة سقطت لقد 
عنوسألت الدول، تلك بعض إل ذهبت، الإسلامية. 

ياحونولا ، العل،اء يعرفون اس النوحدت ف،ا العلماء، 
فثوهت،عليهم، مهامها ماهلح، العلمنة لأن للعل،اء؛ 

،؛،db؛؛ نمط من فاصبحوا سمعتهم؛ ولنلخت صورمم، 
ci  الماس-كثترمن نظر
ا1أساءأ__  jtjti■ ه 

الحنسة،رجال ق الملعن لدلك! الواقعية الآمئاة ومن 
الدعاة.ق والطعن القضاة، ق والطعن 

وقدعلم، طلاب مخم فكفر الحسة رجال ا أمأو 
العامةفتجد مباحة، ودماؤهم أعراضهم أصبعت 
وقعربما بل أعراضهم، j يسممليلون العلمانيين، والمنافقين 
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الجالسبض ق تحلى العلم، طلبة يعص من لئا ذل
والميوف يالم الأم هيقات ق المء الكلام فتسمع 

ترك. الهيثة. رجاز فعل . الهيثة. رجاو النكر! عن 
رجالإلا أمانحطيء ا اض! سبحان ، . الهيئة. رجال 

ضرهم؟!أحطاء ممكر لا لماذا الهيئات! 
بنمحمد الشيح إحة نفثوى عل قريبا اطلعت 

لطلابالتعرض حهلورة إل فيها ث - اينة رحمه إبراهيم. 
أحداشتكوا العلم طلاب من محموعة أن وقصتها العالم. 

,ؤمحجنوافاهينوا — الشكوى ق زادوا أمم ؤيبدو د المثؤلن 
أعراضق تكلم لأنه سجن أحدا أن ممعتم هل لكن 

!الخسة!رحال 
تطاولمن يشتاكون الهيثات، شاب يعفس جاءف لقد 
همأصحوا حتى محميهم، من وجود وعدم عليهم، الناس 

المتهمين.
وطلبةالدعاْ عل المحسوبين' يعفى نجد ذلك ومع 

إلتيدفا الي الخبيئة، المؤحة ركؤب يتمرئون العلم، 
يشعرون.لا حيث من عليها، والقضاء الهيئات محاربة 
رجالغير من الاحرين أتيهناء نحمحى ا ذهبنلو ا إنن
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الهيئات،رجال أحطاء أضعاف أحطاءهم لؤحدنا الهيئات 
عليهاومحاعدهم الحاقدون، لها رؤج سؤء قاله ولكما 

المغفلون.
فيهم،للطعن يتعرضون ، كيلك، فهم القضاة أما وه 
أنيرددون الناس، س ممرا تحد فإنك، لحؤمهم، ؤأكل 

كدا،فعل الفلأف والقاصي كدا، فيه الفلاق القاصي 
الفلاقوالقاصي كذا، أرض اشترى الملأق والقاصي 

المعاملة،يؤخر الفلاق والقاصي الماخرة، السيارة اشترى 
القضاةإل حاجة لما حن قائلهم; قال حتى 

ممم.لنا أرحم القرني القانون وتعقيدامم، 
وغبرهمبالقضاة حاص الخطأ هل ! الذ!سحان 

منالضالون؛ فيها يممح مقصودة، حملة إنما أ إ ملائكة 
.الشرتمرالقضاء تحطيم أجل 

وإناعواهنه، عل بالقول القي لا ذلك، أذكر حن وأنا 
وماالقرني، بالقانون يطالب من فهناك واقع، عن أتكلم 

لدلك،مثال الخد-إلا وه ألني. الذي الرافعات نظام 
مننثم أن إلا يسعنا ولا التهلبيق، وشك عل كان وقد 
إلغائه.ق سنا كان 
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بحروفه،المصري النظام من ماحوذ المرافعات نظام إن 
.الفرنسي القانون من مأحؤذ المصري والقيام 

لتداركالعلم، ومحللاب ، وفقالذي لد والحمد 
للأسنجابة.المثؤلن ووفق الأمر، هدا 

لقدحيج، ولا فحديث، الدءاْ عن ايديث، ا وأمأق 
بالمتطرفين،وصفوا نعرفها، نكن لر بالقاب الدعاة وصم 

الظال(،القاموس آخر إل • • و- • • و• ؛L^_، ووصفوا
لبمعتهم،تشو*إا الدعاة؛ عل الحاقدون ملهله الدي 

الناس.عقول j( لواقعهم وبشعا 
العلمومحللاب، العلمإء عل الشعواء الحملات تلك، كل 

تمرير.ثدء؛لتلاتإل تؤدي والدعاة؛ والمحتسيبن والقضاة 
اليقظهفاليقفله أهدافهم. وتحقيق الأعداء، 

ه.
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اوقخ1عةنمذه اكاجي وااءاإج ^ J،_sj|اكممو 

الرالإء،لحوم أكل عل الممتبة الاثار ا عرفتأن ويعد 
التاحعالعلاج ووصف الصحح، المج يان إل ننتقل 

ثلاثة;آفاق نطاق ق ؤذلك القضية، تلك نحاه 
المجال.هذا ل العلمإء عل نحب ما - ١ 
العبياء.محاه عليتا محب ما - ٢ 

العلم،اء.j الوقوع بدون الحق، لبيان اللم البيل ٣. 
اس|اا£اض س W أولا: 

الدراغويدوا أشهم، نحموا أن العلمإء عل إن 
الذي. محمد ذلك ق وقدوتم لحومهم. أكل إل المفضية 

المصطفىدافع هاكذا ((، صفية.إما رنلكإ. ر)ءل قال; 
أنْع عرصه، وحمى ه، نفعن لام والالصلاة عليه 

استغربوالقد حتى الاحيار، الأؤلهار صحابته مع المؤقفا 
نحريآدم ابن من نحري الشيطان أن لهم بين قوله، من 

الدم.
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الأمورق لأنفسهم العلعاء حماية كيفية بيان ؤيمكن 
التالية:

جاءها ومن  ٠١٠ه  ٤٠٠٥اسر ق يم ض . ١ 
تعال:قال والعمل، العلم نحالف من التحذير لقرآن اق 

تتلونوأنتم أنفسكم وتنمون بر بالالناس •^أتأمرون 
جلوقال- [. ٤٤الأة: 1^، ]ّورة ىملون4 أفلا الكتاب 

كإرتفعلون. مالأ ثمولون لر آمنوا الذين أ-ءا ^يا : - شأنه 
الصف،]صورة تفعلوزه. مالأ ثقوئوا أن افه محي مقتا 
٢[.الأية: 

•معروف ٌثهور كالحإر، الار ل يدور الذي وحديث 
٠يقول حيثا الشاعر وصدق 

غرْالمعلم الرجل نبا أا 
التعليمذا كان لمفك هلا 

غرهوتاق حلؤ، عن تنه لا 
عظيمفعلت إذا عؤك عار 

أموسويء،و اهءم سعءاه يم اد ■ ٢ 

يتاملأن فعليه ما، أمر ق يفي أن العانر من طلب فإذا 
علالممية والأثار الاستفتاء، أساب ويتسع ويتال، 

٤٣--



أنبعد يفي ثم الفتوى، هده من الحقيقي وازاد فتواه، 
المريع،وفمه الأصول، فقه من الفتوى؛ شرومحل يستكمل 

كين،الأمر له؛ يقال بأن العالر يكتفي أن يمح ولا 
وتأكدنشت يدون له، مل ما عل فتواه يي ثم ؤكين،. 
؛_—<منه، ؤتتال فيه، لتقع نة للأله نففيعرض ، وتتحٍ 
نحريه.وعدم تعجله 

|اه،سافياالّسواء ّ اسمم يسد اق - ٢ 
هاسدبمسرآء

يستغفالهم،من اك وهنالعلإء، يتدرج من هناك 
يكونأن عل محس، ولدللئ، عليهم، يلبس من وهناك 

:- عنه اش رصي - عمر فال كإ متنبها، فعلنا 
الينلا وهذا . يندعى(( الخب ولا بالخنا، ارلتإ 

الحيهلةيعي ولكنه االفلاهر، والأحد القلب، ملامة 
•والحذر 

محددةمائل ي لكلفوى ذلك إل.ثل محاج لا مما المالأ كانت إذا إلا )١( 
الواقع.فقه إل تحتاج لا فقد مقررة 

^محفئكولا ؤ ت وقوله ه حيركم أاؤخذوا ت تعال قوله باب من ومدا )٢( 
يوئنون؟ي.لا الدين 

٥٣--



I  i س ٠٥١هي  ٠٥٠٥؛أ اسو، سم، ث جو ق يم اد
ص

يتحلأن ينبض الق الصفات أهم من الحق ق الحرأة 
ويقولبالعروق، ويأمر النكر، يئكر بحيث الءالم، بما 

وللعناء. المميء ذس لكن من لكنا أسامحتح. للمسيء; 
الأمة.ءلإء, من سلما فيمن أمؤة اليهمم 

عصورمن الحق، ق للجرأة أمثلة ثلاثة هنا ولتنى 
محلفة:

Jl_ll  عنه اض رصي - الخيري معيد أيير موقف الأول؛—
يومي المصل مروان لحل عندما الحكم، ين مروان مع 

أبوفجذبه الصلاة، قبل لخهل_، النم إل وانحه العيد، 
قدمروان: فقال وافه. ضرنم عاليه: متكرا وقال معيد، 

هنالك.U ترك 
لالإنكار له أكتب يقل: ول؛ علانيه، عليه أكر هكذا 

دي؛بهراايتمح، مرية نصيحة ليكون ورقة، 

مقامولكل ينامبها، ما حالة ولعل بالسن، الصّيحة أهمتة ينفي لا وهذا ]١( 
مقال.

٣٦٠-



رسلطانعسياللأم بن انمز موقف اكانس: اكنال 
أيوب.الخالح الملك مع العلماءا 
حلافوبسب الشام، يتوق أيؤب الصالح الملك كان 

.الحصون بعضن عن للنصارى تنازل عمه؛ أرن1ء وبين بينه 
بدمشقأمية بي جامع ق لأم عبدالبن, العز حهلب فلمإ 
رشدا،^١ ٠٢الأمة لهذه أبرم اللهم رر ت قال مما كان الحمعة يوم 

فيهؤيؤمر معصيتك، أهل فيه ؤيدل ؤتاعتك، أهل فيه يعر 
جوازيعدم الئاّى وأفي . انكر(( عن فيه وتجي بالمعروف، 

,لهز هن سارومحإ ا"ءطوا الذين للنصارى الأسلحة *يع 
قبلهومن عبداللأم، بن العر وسجن الملك، فغضب، 

أنالناس أحسب ؤ العلمإء; من ؤكثم أخمد، الإمام سمجى 
•الأية؛٢[ انمكبوت، ]سورة يفتثوزه. لا وهم آمتا يقولوا أن يركوا 
أعوانهأحذ الجن ق العز إل اللف، أرمل ثم 

لتخرحلث،،الل،لثا عند للأ، ماتؤمهل أنا له; فقال ؤحاشيته، 
المالكاإل تعتذر وهوأن فقهل، واحدا شيئا منلثح أريد ولكغب 
أنأرصي لا وافه عي، دعك العر: ذقال، رأسه- وتمل 

أناقوم يا به، ايتلاكم مما افه عافاف يدي، السلطان يقتل 
واد.ل وأنتم ياؤ ؤ، 

.٣٧.



العرينمعه فأحد النصارى، قادة لقابله الملك وذهب 
معجالسا الملك كان وبينا خيمة، ق وسجنه عيداللأم، 
إليهم،صؤته ؤبمل القرآن، يقرأ بالعز إذا النصارى، 

لا.قالوا تسمعون؟ الدى هدا من أتدرون الملك; فقال 
أتعلمون- علماثنا يقل; ولر . قساوستنا أكر من هدا قال; 

بيعجواز بعدم أفم لأنه قال! لا. ت قالوا سجنته؟ لماذا 
قسيناهدا كان لو واش النصارى; فقال لكم. السلاح 

وأمحلرق،الملك فخجل مرقتها. وشربنا رحليه لغسلنا ءنا.نا 
•عبداللأم بن العز عن بالإفراج وأمر 

JL_II  :الأزهرشيخ حين الخضر الشح مؤقف ا1ثاووا
قالممر، ق الثورة قامت عندما إذ نجيب. محمد مع 

الشيخبه فاتصل بالمرأة. الرجل ساوي تجس،! محمد 
أوقوللث،، عن ترام أن إما له: وقال حين، الخضر 

j- محن الأزهر حميع ومعي - كفهم، لأبنا غدا لأحرجن 
نجيبامحمد فجاءه الويت،. وإما الحياة، فإما الشوارع، 

تعتدرنحن إمامنا، يا شيخنا، يا مرددين; الوزارة وجاءته 
ل،تعتذروا لا الشح; فقال -طأ. كان والكلام منك، 

نعتدرأن جدا صعب ; فقالواللعامة. الاعتدار أعلنوا وإئإ 

-٣٨-



أمامنجيب محمد يا تعتذر أن إما ت فقال . العامة أمام 
كمي.لأبنا غدا ماحرج أو ؤبمفته، كلامك عن الناس 
عليه،كذت الصحافة أن الغد س نجيب محمد فاعلن 

.عته نثرت مما شيئا يقل لر وأنه 
الخمح،،j الخرأة العال( عل والإياف العلم يمل هكدا 

عرفهومحمي ، ذمته فيثريء لائم، لومة افه ل تاحده فلا 
سهامهم.إليه يصوبون هدئا، الناس محعله ن أص 

تنقصهمؤقف لكل نميرا الفتنة، )حوف ؤإقحام 
نظر.فيه أمر الحق ق الشجاعة 

ثوه ؛و- 

٠١٠٥سا يهب  ١٠ثانيا: 

١ a ماهءهي وهاءدبمم|ا هءاد،م|ا< سط، اق
(:٠٠٠٠هاس واه < ٠٠٥١

الاهتداءيجب لنا، لقدوم لعلعايهم لف المعاملة ق إذ 
لورا،العلم ٠لالب لاداب بيان س مهلروم فما ؤإذ بما، 

الهللب.محلريق ق به تن،روا يأن العلم لشدا؛ ينبغي 
بحضرةيجدث أن للمحيث ينبغى ررلأ ت العراقي قال 

اجتمعاإذا والشعبي إبراهيم ؤكان بدلك. منه أول هو من 

٩٣--



•سيء« إدواهم .م ب
قطأحدا ناظز أبر سمعت )رما الشافعي! ابن وئال 

.صوته(( فرغ 
صس وفتها باللي بمدث ارالذتم، ممن: بن بمنى لقال 

.أحمق((فهو باكحديث منه أول 
سيلعل - لمَ لشيخه: قال ارس : الصنلوم ال وق

.أبدا((يفلح ب - الاستهزاء 
ابنعمر مع - عنه النم رمي ~ اس عبابن ؤبمادب 

أنيريد وهو منة مكث حيث - عنه اش رصي - الخطاب 
يفعل.فلم العلم، ائل ممن ماله عن بباله 

.العار((ينير أن الئنة ررس كيسان: بن طاووس وفال 
فحرمعباس؛ اس يارى نلنه رركان الزهري: وقال 

.كثمم(( عالثأ بدلك 
صلالمأحدت؛ن أؤم أحدا رأيت راما البخاري؛ وقال 

•نمزار بن بمص 
وقالالآمار«. ماب كا إمحاهم يأاب كنا ١١الغتدة؛ وقال 

بالحديث،ليعيش الرحل ررإن اح: ريأب بن عْلاء 
.يولد((أن نل سمعته وقد . أبداأسمعه ب كاف له، فاضت 



نحريأن تمشت إلا قط أحدا ناظرت ررما الشاقش; وقال 
.لمانه((عل الحي اف 

وكان- حشل بن أحال الإمام عند الُلإء أحد ويكر 
يدكرأن ينغى لا وقال: حالنا فامتوى - علة من متكئا 

فنتكيء.الصالحون 
.قط((ويع خاصم ررما الحزري: وقال 

افهدى الذين الاقتداء نحن هؤلاء وبمثل 
[,٩٠الأة: الأنعام، زمورة اقتدْه. فهداهم 

أما1أ4، ص ص ا>  ٠٠١٠٠ء اس _f اد > ٢ 
،|الأهة>اس'
للخ3لا،معرض العاِلم أن ندرك أن فيجب ذلك وكل 
أحطاءنتلمس ندهب، ولا فيخشء، يجتهد حن فتعذرْ 
عليهم.ونحصيها اساء 

هدايتحضرون - الد رحمهم - الأمة سلممإ كان ولقد 
الفقه.حق ؤيققهونه الأمر، 

هاو0حدؤد وق الأنبياء عصمة موصؤع ق السنة أهل عقيدة محقي لا ( ١ ) 
الطحاؤية.العقيدة ننمح إل فني؟ع بيان مزيد أراد ؤمن إ فليعلم العصمة 



الغلطمن شت يكاد ررليس I الثوري سفيان الإمام قال 

الخطأمن يعرى »وس أخمدت الإمام قال و ً
ا((إ والتصحيف 

منأحي ين والغلط الخطأ من يسلم ر)لم الترمدي; وقال 
الآثمةمعحفلهإ((.

حديثترك الإنصاف من رروليس حيان; ابن وقال 
ولوملكاروايته، ق يم ياوهام عدالته صحة ثبت شخ 
والثوريجريج وابن الزهري حديث ترك ًالملك، هدا 

معصؤمنيكونوا ولر ؤإتقان، حففل أهل لأتم ة، وثعب
رواياتم((.ل ت،موا لا حش 

اضاسايمح« م س اءس1اءءج|ه ادهدا،اا ٣ 
t4U؛Ufادتمأأ 

الرالإء،لا،ين للخلاف صدورنا شع أن بجب لل«لك 
الأدلة،عل اطلاعه واحد ولكل فهمه، مغم واحد فلكل 
أنالهلبيص فمن الأمور؛ ملابسات ق نظرته واحد ولكل 
هداق العناء من ممر ذكره ما وانفلر بييمم، الخلاف يوحد 

■ستآ؛وا كا الأصول لا الفرمحع حلاف به وأعي ( ١ ) 

٠٤٢.



لشخالأعلام((، الأئمة عن الملام رررفع ككتاب الموصؤع، 
اشرخمه _ تيمية ابن الإسلام 

ءهسمأااض ءدس االساء، ض  ٥٠٥اه ■ ٤ 
مننكون أن لا علمإسا، عن ندانع وأن هاسماءدم،ر، 

نسعر.لا حيث من الأعداء خططالتا تمرير وسائل 
اس،اص هاواأد،ايى اقواو صل اء ■ ْ 

بأقوالهم.نأحد لر وإن فيهم، الظن سيء وألا 
لكي، العلإء أقوال بكل ملزمن؛الآ-حد نا لأننا حما 

محاككان إذا المالي. بقول الأحد عدم ب؛ن ^؛١ قرئا ثمة 
برأياقتناعنا عدم يعي فلا فيه، والحرح - محالفه دليل 
الإمامكان ولقد لحمه. وناكل عرضه، نشيح أن الخالم 

فهوالحديث، صح ررإذا ينول؛ - اش رحمه - الشافعي 
كانوافقد الأئمة؛ من واحد غر عن ذلااثا ومل مدهي(( 
قؤلهيكون فقد ءالم، بقول متعبدا أحد ليس أنه يدركون 

المالرحرن -ض من - ف - يلنه ع لأنه لدليل، محالفا 
والوقيعة.الهلعن من ممونه 

منحرجتا بكلمة تقلى ررلأ عنه اينه رصي - صر قال 
.محملا((الخير ق لها تحد ؤأنت، سؤءا المسلم أحيلئ، 

-٤٣-



ممحدJ ههه| ها ٠٠٠٠سهط ايى يس اق ■ ٦
_،اضا،  ٠٣٠ء1هة< اداس س هم 

متهعأصحت قد اس نالواعفد يا 
ايهتأتأنت أمورا مغم عبت إن 

لثننعالشرك بعد م الإثوأمفلم 
اامحبممعن ا عامنفس؛ ل كو 

ا*بصرهاس النيوب بعا هتعرف
اقيهالذي العيب تمر ولا مغم، 

الشاعر:قال كا إلا ه نفرض العلياء أعراض ل يقع نن نثن وما 
ليوهماا يومصخر؛ اؤلح كن

وعلاله قرنوأوهى ا، يضرهفلم 
الأخر:

المهثليال عالالخبل ناطح يا 
الحلعل تشمق لا رأس العل أشفق 

اوعمله؟ عيه نرك أن تةصرْ يعي هل ولكن العالم، يقتم قد 
عمل؛و محرن، وإن يملمي اعمل 

تهصرييفزرك ولا علمي، ينفعك 
$٠ ه 



م، ٠٥٠'، ٥٠٥ ٠٠٥د؛«اه'ص اس تاكاء 

ففريقوتفرط، إفراط ين وقعوا اليوم الشاس مض 
.شيئاقالوا كلمإ ؤيتهموم العلعإ، ق يطعون 

الحقيبن علم طالب أو عاiا سمعوا إذا آحر، وفريق 
فتته.ونحديث، أعراص ق يقع إنه ; قالوابدليله 

•الناب هذا ل المححح للممج محانب المريقثن وكلأ 
الحمح،بيان بتن فته نجمع الذي الصحيح المج فا 

كانإذا إلا فولٍ مكزمن غير عناسا، أعراض وحماية 
بالدليل؟مقرونا 

يلسءصا اكمي ذك توضئ يهضن 
اسءاص س W س ص اسم . ١ 

فيجبنحفى. لا لأغراض أقواد؛ العناء عن تشاع فقد 
ولاصحح، غر يكون فقد العناء، عن يتمل مما التاكد 
عنائنا،كبار إل سست، أءوالٍ من سمعنا وكم له، أساس 

سقليل غر هناك . مما يراء أمم تم، عما مالناهم والا 
-فلأن الشيخ ؤيقول: المجلس ق أحدهم محلى الناس 
إنهفيقول،: لماذا؛ شاله: وكيت،. كنن، فيه ِ اش هدام 

-٤٠-



وسألتهالشيخ ذلك إل ذهبت إذا حتى . وكداكذا يقول: 
اهذا من شيئا قلت ما والله I قال عنه؛ نقل ما صحة عن 

حهلوةيعد العالم إل يعزى ما صحة من فالتحمى إذن، 
بصيده.نحن الذي الصحح، العج ل أول 

،٠٠٥^^واق اسأا، أهوفي ( ٠٠٠اه هري اه ■ ٢ 
ماسق ص  UUrfبمهم اسؤأ، سذق 

xklllJf ) ألاكا نحون . حدا عفليم الأمرين ي؛ن فالفرق
لنابجون لا لكن الدليل، توافق ب إذا بالفتوى، ناحذ 
الملماشق الطعن 

 ٢ I لإ جو ■ ص وجه بم،ده ايهمده بمص اه§§■

الشخصيةالأغراض من ويمذر الإحلاص، فتسحضر 
كانالفلهور، وحن، والتشفي، كافوى، العارضة 

ربهبعبادة يثرك ولا صالحا عملا فليعمل ربه لماء يرجو 
[.١١٠الأية! الكهف، ]محورة أحداه. 

فه،ونحرد بإخلاص الأصل ق ردْ يكون قد فإنه وليجه 
حبمن ، الشيهلا0 حا إليه يوسوس أعراض عليه ندحل ثم 

لدية.دة القالأفات من وغيرّْ الروز 



i ■ ءسو|اسس

أنإنا بجدهم العلم حللاب بعض واقع ل المتأمل 
وهذايقوله، ما كل يردوا أو العالم، يقوله ما كل يأخذوا 
قالوالإنصاف،، العدل من به - تعال - الذ أمر ما حلاف 

هواعدلوا تعدلوا ألا عل قومٍ فنان بجرذمكم ء؛ؤولأ تعال 
هووالإنصاف والعدل ٨[, I الأية ، UUl-0]سورة للتقوى^ أقرب 
تيمه!ابن الإسلام شخ قال وا-بمإءة، الستة أهل معج 

معبعضهم المتدعة من المبتدعة مع اعدل السنة ررأهل 
.بعض((

•أمورا يتضمن العناء ْع والإنصاف والعدل 
11. j >ك.\ظ هو بع، اك11م ءاس ثنا

وقعفإذا فيه، وقع اكم 1لدطا بيان في  ٠٥٥٥. ب 
تذهبفلا ، حهلاْ نبذن أن وأرديت، خؤلآ، ق العناء أحد 

احصروإنا عرصه، ل وتسممليل أخطائه، حميع نحمي 
ولافيها، الحق بيان تريد الق ة القضيل لث، حديث

•نجاوزها إل أحد يتجرك أن وإياك تتجاوزها، 
اأرجااد> ١٠١مء؛م _؛^ لجاد دم اه ا ْ 

أحدفيها مسالة ل الحق لبيان يتصدى من عل إذ 
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وسنهالذي النصف الدقيق الميبمج سالك أن العلمإ،، 
نحتصرة،حيلة رسالة ؤثمة _، اش رحمهم - الحديث رجال 

المج،هدا تسن قيمتها، ق ^٥ حجمها، ق صيره 
الرجالتقويم ل والحاعة المه أمل ممج ؤبمواما: 
الكريمالقاريء فاحيل الصؤتان. أحمد ; للشيخ ومولفامم 

•الوشل م، ثعمح، ما المس ض إليها، 
امءء،م مط ممم« ض اسم مط اه ادسم ٠ ٦ 

ا،أصفي.م ومط 
فتهابجون اجتهادية، اثل مفهي الفروع ائل مما أ٠ 

بدونفيها، حمحناه بيتا فيها أ-حهلا فإذا الخلاف، 
لحمه.تم^من 

القولفثبن )العقيدة(، الأص_ول ائل مأما وه 
إلمحيب الحملة، ل البدع أهل من وبجير فيها، المحيح 

يقولتفريط. ولا إفراط بدون بدعته، إل الداعي حهلورة 
البتد.ءةمن المبتد.عة مع اعاوأل السنة ررأهل الاّلأمت شخ 

بعض،لحؤم بعضهم يأكل فالمبتدعة بعض((، مع بعضهم 
فيتمثون،السنة أهل وأما حمها، الأخرى تغمهل فئة وكل 
الكفر.دون خطا محطئا كان عمن قفلا الكفار، ع حتى 
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طريقعن عفلغ ميلا يميلون اليوم ال-اس يعص إن 
٥^٥منذ استمعتا فقد البادثا، هذا ل والحإعة تة الأهل 
الدعاةأحن امموا نفرا أن محبمي محزنة، مؤلمة قمة إل 

العقدية،أحهلاده بيان عل يقتصروا ولر العقيدة، ق بأحطاء 
عنيته ق شخصية قصصا عنه يذكرون مضوا بل 

لماذاافدا سحان أولاده. وعن ه، ينتدعن ه، زوجت
قللهلعن الداعي ما وأولأدْ؟ا وبنته زوحتنه عن الحديث؛ 

،١-^][ عن الكوُت؛ عل نحث، لا إننا حما شخصه؟أ 
ؤنؤمحيمالحق، لبيان الصحيم، الآسلوُءا إل ندعو ولكننا 

امحنأ.

 V . ،ادااض صJ_f  ءاءاسا.  ٠٠٠بمقءم،
_»امءاب< يرجوأدى س > اعهد|ء  ٠١و ٠٠١١١م

•امى 
عنيشه المخهليء رجؤع ول اكصود، هو الحق، لأن 

عليه،رددن؛ إن  viUVخرممر؛ للناس ذلك؛ وإعلانه قوله 
هورجع إذا أما الناس، نصما يقتع فقد الحي؛ وبينت 
كليقتنع فباطه؛ إياه ونحويفك، له، مناصحتك؛ بعد بنفسه 
بقوله.أخذوا الذين الناس 
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قاختلفا العلمإء من اثتين أن القام هدا ق يذكر ومما 
عندصاحبه نحطيء ممعا واحد كل يذهب فلم مس_الة، 
احدأذ الناظرة مائة فكانت ؤتناظرا، اجتمعا بل الناس، 

الحق.هو مرادهما لأن الأحر؛ بقول مما واحد كل 
٠^٠
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|لذت1م..وقس 
ب؛و1ندا:من لابه  kJ٠٠ناض^
التغاصىأو الأشخاص، تقديس إل تدعو لا أتنا ■ اوة 

المجإل ندعو بل الحق. عن السكوت أو الأخطاء، عن 
.العلياء لأعراض اك انتهيدون الحق، بيان ل الصحح 

.حفاء ولا غلو ولا تفرط، ولا إفراط فلا 

وكدالإخماع، دعوى الماصة الأيام ق اظلمقت ■ ، ٠٥٥
العلياء،إحم_اع نحالف فلأن I تقول كشمة أسلة وردتي 
فتة.نحديث، أن يريد العلياء، عليه أحمع ما نحالف وفلان 
فرقهناك المر، بالأمر ليس الإحماع إن لهزلأ،: وأئول، 

والاحتياع.الإجاع بغ، جدا مر 
الأمةعلياء نحمع أن هو العلكاء بينه ما - الإجلع 

السائل.من ماله عل العصور من عصر ق بمم المعتد 
الإ^ماع.ينعقد إ مغم؛ واحد ولوحالف 

علياءهوإحماع بل فقط، بلد أهل إحماع الإجاع ليس 
ومغارحا.الأرض مشارق ل م المعتد الأمة 
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هتنا.أمن! وليس وشروط، ضوابط له فالإحم1ع إذن، 
بعدينعقد ب الإجيع إن العلياء؛ يعص مال وليلك 

الصحابة.
الع،يمةأن وليعلموا الأجاع، يدعون الدين ظننيك 

القولبصحة العمإ وإنعا ما بقولٍ القايلن بكثرة لست، 
بالدليل.ا،لقرون 

أسايا،لها بفتوى العال،اء بعض يفي ئد ■ ياثا 
يطعنالعالم، طلبة أو العلياء من آحردن قيها ميخالمهم 

ومرقةالظهور، وحن، الفتتة، بإثارة محنهم لخالق، از 
إلح.. . العالم. وقلة الأضواء، 
الأمر،هدا ق ننتبه، أن فعلينا سليم، غير محرفإ وهدا 
لماياق؛

حاءوما الرسول. إلا محيري، قوله من يوحد كلأ أن ( أ) 

ذحسإعلياء، الخالقين أن ك،ا علياء، الخالقين 'أن )ب،( 
أكلوعدم أعراضهم، وحففل المخالفين، تقدير 

الخمح،ؤلم، يعرفون؛الحق،، الرجال أن نعلم أن )ج( 
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الرحال.بمرش 
كلعند شروطها واكتإل الفتوى صحة من نتشت أن د( 

الفتوى،صحة هو فالمهم الف-ريمين، من فريق 
الذيالفريق عن الغلر بغض شروطها، واكتإل 
الفرضن.من منه صدرت 

وقعولقد الخلاف، فيها يسوغ الاجتهاد ائل مأن _( ،،
ارلأت ه الرسول قول فهم ق الصحابة بين الخلاف 
رواههمنتلة((. بي j إلا العصر أحدكم يطن 

الرسولوفاة بعد بيمم الخلاف ووقع البخاري. 
لوالهين الفتنة إل :بمم يود ل( ذلك لكن .، 

الأعراض.
تتحوأن ا، نأنفعل نفسق ألا إذن، فيجب، 

الاجتهادية.ائل المق للخلاف صدورنا 
سنبصغر هنا عجة ولا خطأ، ليت المخالفة أن و( 

الفتوي،شروط بتوافر العرة بل ، كن؟ أو المخالف 
صغ—يمهم، نحالفؤحديثا قديء1 العلمإء يزل ولر 

المغير.مع الحق يكون وك كبيرهم، 
حالفا- الد رحمه - تيمية ابن أن ذلك، أمثلة ؤمن 
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الحقأن ؤثت سنا، منه أكر هو ثمن بلده علياء 
معه.

الشيخ،احة ّّأن - كيلك - الآمئلة من و. 
سياحةحالف اش. حفظه - باز ين ءبدالعزدز 

قحياته ل — افه رحمه - إبراهيم بن محمد الشيخ 
أكمن محمد! السح يقل فلم •بما، أض كوى 

الشيخعلم رّوخ عل دليل وهدا نحالمي، حتى 
وكان. ذلك الناس قال ؤما - اتل رحمه - محمد 

عيدالمريرءالشيخ قول هو الراجح 
غيرهم؟من أكثر العلياء أحهلاء نيرز لماذا ■ ابفا ر •

ة،الأمصفوة هم العلياء أن هو ذلك ق السبب 
كانخعلآ ميمهم وغح ا فإذ ، سمه ؤأحمدها ؤقدؤتها، ؤحيارها، 
صفحتهمق ؤداء الالقطة ب٠ثالة لأنه جلئا؛ واصعا 

-هامضروب ؛ زلا؛]*tiقيل! ولذلك البيضاء. الماصحة 

أصابتهإذا الأبيض، الثوب كمثل إلا العال؛ نئل وط 
هناومن وظهرت. فيه برزت — صعرها كان مهيا - نقهلة 
يتفقدوابان الأمر؛ لدلك يتنهوا أن العلياء عل ؤحب 
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كإوأقوالهم. اتم ؤتصرفلاعالهم ؤيفئلنوا أنفسهم، 
علمائهم،هفوات يضخموا ألا الناس عل _ كذلك _ ؤحب 

.فيهاينفخوا ولا 
اكح:يشبه الذي الذم من احذر ■ خايظ 
المشايخ،ص شيخ عل الثناء ق يسهب الناس بعفس 

ثمممرا، شيئا التؤقر ؤألقاب الفضل نعؤت س علميه ؤقنلمع 
وهوالقلب، طب أو حسب، الشيخ رلكن مثلا-! - يقول 

العلقةالأساليب س ذلك غثر أو يستغفل، قد أنه يقصد 
الذينهؤلاء عل وإف للتتمص. وهي المدح، بغلاف 

ؤأنويتقوه، افه نحافوا أن الأساليب، هذه يتخدمون 
ؤيتغفروه،الله، إل يتوبوا ؤأن يقؤلون، ما خهلورة يدركوا 

.انتقصؤْ ممن يعتذروا وإن 
حزاءء،فيلقى العلمإء ْع الأدب أساء من أأ0 أ|هأثا 

آجلا.أو عاجلا 
ممباءوصنفا حزم; ابن ترحمة ل الذمي الإمام قال 
معيتادب ولر وقلمه، لسانه ؤبنط علميه، وناظز كاّرة، 
فكانوجلخ، وسب العبارة، قجج بل . لالأئمة 
تصانيفهعن أعرض إنه بحيث فعله، جض س جزاؤء 
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قوآحريت مما، ونفروا وهجروها، الأئمة، من حماعه 
.وقته((

عليهم،ؤيتجرأ ، العإإء يب الذي أن يشهد والواقع 
والخاصة.العامة أصن من يسقط 

فإنبدلك، يشهد رروالواقع ت رجب ابن الحافظ ويقول 
سأحار عل وقما العالم؛ وتواريخ الناس، أحار نثن من 

لنجاتهمثبا ذللثا ؤكان عاليه، مكره اد فعغ ياخيه ماكر 
.وسلامته به المكور لتجاة سبا ت أي . وسلامته(( 

يتلونذين الالعلم وحللابر العلياء عل ■ ،ا|دا 
يصبرواأن عليهم فيهم؛ الناص وكلام لسن، بالتعرض 

الأنبياءص أمحل لموا أمم يعلموا وأن اممه، ويتموا 
وطعنفته، الكلام من بملم لر 1. فالرسول والمرملغ،، 

رسولل أسوة فاللعلياء , الإفلئا حادثة ق أهله، ق حتى 
قالللمتقين، العاقبة أن وليعلموا به، فليقتدوا . ايد 

منإنه علينا اف ص قد أخي وهدا يومم، أنا ءؤةال تعال; 
يوسف،ه،]٣;؛ المحسين أجر يضيع لا افه فان ويصمر يثق 

موسى))قال ; موسى عن - وعلا حل - ال وق[. ٩٠الأية; 
يشاءص يورثها فه الأرصن إذ واصبروا باق استعينوا لقومه 
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[.١٢٨الأية: الأعراف، ]مروة للمتق؛نه. والعاب اده عبمن 
س4.إلا النزة الكن نجذ ودلا بحانه-: وقال- 

[.٤٣ت الأية فاطر، ورة صل 

قال:مى وصدق 
طاعنالة مقمن اج بنولتا 

نعرجل عل غاي 3، كن و ول
محالماارس النمن ينجو ذي الذا ؤمن 

نسرحاميي بتن عمم غاب و ول
قالتعميم قضية إذ التعميم: من احدر I ا هامث
قالناس س كمر وقع وقد حدا، حهل/ة قضية الأحكام 

الأنصاف،وعائم الوعي قلة عل تدل الي القلماهرة هذه 
والعلمإءقالوا، والعل،إء فعلوا، العلمإء يقول! أحدهم ترى 

والتصرفالتعميم-. ->رذا - غلمهلوا والعلمإء قهروا، 
فضلوس الشر، ق يعم ولا الخثر، ي يعمم أن السليم 

نحصوالعقاب، كالمهلر، تعم الرحمة أن تمال اند 
حايه1تشمل الرحمة أن سبحانه كرمه وس ه يذنبه أحذئا 

مميشقى لا القوم ارهم ممم-؛ يكن إ وإن الأخيار- 
رراذهبوافقال: بدر أهل عل اش اطلع ولقد . حالينهم((
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دازرةثزر ولا ؤ العقاب; وأما عاليه. متفق . لكم((مغفورا 
[.١٦٤الأية: الأنعام، ]ّورة . بزرأحرى((

اش،اتقوا 1 العلياء ل أقول أحيآ ا هاما 
يمقدارالعلياء عل ائتوا اممه، إل أنيبوا اش، إل توبوا 

وما. للمتمن والعاقبة الخاسرون، فانتم وإلا فم، غيبتكم 
الأول،:قال كيا إلا مثلكم 

نوهمايوما صخره امحلح كن
زملاله قرنوأوهى ا، يضرهفلم 

الأحر:وقول 
لمهئليال عالل الخبامحلح يان

الخبلعل تشفق لا رأس العل أشفق 
العواقب،ق وانفلروا الممج، وصححوا وا، فتنبه
لكم.ؤيغفر الذ، محفذل؛كم الله، حرمات، واحففلوا 

منيعيدتا ؤأن علمنا، و،ا ينفعنا أن اممه ؤأمحأل هذا، 
نبيناعل ؤبملمم اه وصل أعلم، واش • والعمل القول فتتة 

■أجض وصب آله وعل محمل. 
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