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 منزلة العلم بني علماء األمة وعلماء الفتنة   خطبة بعنوان: 
 م 9201  ديسمرب  13  -هـ  1144  ربيع اآلخر  16بتاريخ:     

 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: منزلة العلم والحث عليه في اإلسالم

 العنصر الثاني: صور ونماذج مشرقة في حرص السلف الصالح على طلب العلم 
 ء األمة وعلماء الفتنةبين علما العنصر الثالث:

 المقدمة:                                                            أما بعد:     
 العنصر األول: منزلة العلم والحث عليه في اإلسالم

أن كان أول بنا لرفع اجلهل عّنا  -عز وجل  -قد اهتم اإلسالم بقيمة العلم أميا اهتمام، ولقد بلغت عناية هللا ل عباد الله:
ْسما رَبّاَك الَّذاي َخَلَق{)العلق: َرْأ ِبا ( ؛ وأمُر هللا عز 1ما نزل من الوحي على نبينا أعظم كلمة هبط هبا جربيل هي قوله تعاىل:}اقـْ

وجل ِبلقراءة والعلم يف أول آية نزلت من القرآن دليل واضح على أمهية العلم يف تكوين عقل اإلنسان ويف رفعه إىل املكانة 
لسامية، فال يستوي عند هللا الذي يعلم والذي ال يعلم، فأهل العلم هلم مقام عظيم يف شريعتنا الغراء، فهم من ورثة األنبياء ا

َا يـََتذَكَُّر ُأولُ  ( ، فال 9{ )الزمر: و اأْلَْلَبابا واملرسلني، يقول هللا تبارك تعاىل: }َهْل َيْسَتواي الَّذايَن يـَْعَلُموَن َوالَّذايَن اَل يـَْعَلُموَن إاَّنَّ
 يستوي الذي يعلم والذي ال يعلم، كما ال يستوي احلي وامليت.

ْنُكْم َوالَّذايَن ُأوتُو  ُ الَّذايَن آَمُنوا ما ا اْلعاْلَم َدرََجاٍت{ ويرفع هللا الذي يطلب العلم والذي يعمل به كما يشاء، قال تعاىل: }يـَْرَفعا اَّللَّ
توا العلم من املؤمنني بفضل علمهم وسابقتهم درجات أي على من سواهم يف اجلنة. قال ( أي يرفع الذين أو 11)اجملادلة: 

القرطيب: "أي يف الثواب يف اآلخرة ويف الكرامة يف الدنيا، فريفع املؤمن على من ليس مبؤمن والعامل على من ليس بعامل" وقال 
 الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ومل يؤتوا العلم )درجات( ابن مسعود: مدح هللا العلماء يف هذه اآلية، واملعىن: أنه يرفع هللا

 أ.هـ  أي درجات يف دينهم إذا فعلوا ما أمروا به."
لَّ  ولشرف العلم أِبح هللا لنا أكل الصيد الذي صاده الكلب املعلم، وإذا صاده كلب غري معلم ال يؤكل:}َيْسأَلوَنَك َماَذا ُأحا

لَّ َلُكُم  ْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اَّللَّا الطَّيّاَباُت َوَما َعلَّْمُتْم ماَن اجْلََواراحا ُمَكلّابانَي تـَُعلّاُموََنُنَّ ِماَّا َعلََّمُكُم اَّللَُّ َفُكُلوا ِماَّا أَ هَلُْم ُقْل ُأحا
مه كيف يصيد، وكيف ميسك [ فلوال فضل العلم لكان فضل صيد الكلب املعلم واجلاهل سواء، وقد عل 4َعَلْيها{ ]املائدة:

 لصاحبه، هذا يف عامل الكالب، رفعه هللا درجة عن أقرانه ِبلعلم ؛ فما ِبلك مبن تعلم الكتاب والسنة؟!
، ويبلغ من فضل العلم أنه يرفع قدر أانس ليس هلم حسب وال نسب فوق كثري من األكابر؛ فَعْن َعامارا ْبنا َواثاَلَة َأِبا الطَُّفْيلا 

 ُعَمُر : َمنا اْسَتْخَلْفَت َعَلى َع ْبَن َعْبدا احْلَاراثا ، َلقاَي ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابا باُعْسَفاَن ، وََكاَن ُعَمُر اْستَـْعَمَلُه َعَلى َمكََّة ، فـََقالَ َأنَّ اَنفا 
ى ؟ قَاَل : رَُجٌل ماْن َمَوالايَنا ، قَاَل ُعَمُر : َفاْسَتْخَلْفَت َأْهلا اْلَواداي ؟ قَاَل : اْسَتْخَلْفُت َعَلْيهاُم اْبَن أَبـَْزى ، قَاَل : َوَمنا اْبُن أَبـْزَ 

ْلَفَرائاضا ، قَاٍض ، قَاَل ُعَمُر : َأَما ٌ ِبا إانَّ نَبايَُّكْم َصلَّى هللا َعلْيها وَسلََّم قَاَل :   َعَلْيهاْم َمْوىلى ؟ قَاَل : إانَُّه قَاراٌئ لاكاَتابا هللاا تـََعاىَل ، َعاملا
َوامىا ، َوَيَضُع باها آَخرايَن. ) أمحد والبيهقي وابن ماجة بسند حسن(.إانَّ   ََذا اْلكاَتابا َأقـْ  اَّللََّ يـَْرَفُع هبا
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الدنيا مبن فيها إال من انتسب لشرف العلم عاملا كان أو متعلما، فعن أِب ُهَريـَْرَة ،   -صلى هللا عليه وسلم   -وقد لعن الرسول 
ْعُت َرُسوَل هللاا  َيا َمْلُعونٌَة ، َمْلُعوٌن َما فايَها ، إاالَّ ذاْكَر هللاا ، وَ قَاَل : َسَا نـْ َما َواالَُه ، َأْو  َصلَّى هللا َعلْيها وَسلََّم ، َوُهَو يـَُقوُل :" الدُّ
 .رباين وابن ماجة والرتمذي وحسنه()الط  .َعالامىا ، َأْو ُمتَـَعلّامىا."  

 ثالث فتهلك. وكما قيل: كن عاملا أو متعلما وال تكن ال  
ما هو أفضل من أن يستغفر لك احلوت يف البحر والدواب وحىت النمل تستغفر لطالب العلم؟ ما هو أفضل من  عباد الله:

؟ أي فضل أهقر أن تضع املالئكة أجنحتها لك إذا سلكت سبيالى يف طلب العلم سواء كان يف درس تذهب إليه أو يف كتاب ت
 لطلبة العلم الشرعي الذين يتعلمون الكتاب والسنة، واألحاديث يف ذلك كثرية!!  عظيم هو ذاك وفَّره هللا عز وجل

َقَا يَـ  ْعُت َرُسوَل هللاا صلَّى هللُا علْيه وسلََّم يـَُقوُل:"َمن َسَلَك َطرايـْ َي هللُا عنُه قاَل: َسَا َتغاي فاْيها عاْلَماى َسهََّل هللاُ فَعن أِب الدَّرداءا َرضا بـْ
َ لََيْسَتغفاُر لهُ  لُه َطرايـَْقاى إىل ا َيْصَنُع؛ َوإنَّ الَعاملا  َمن يف السَّمواتا وَمن يف اجلَنَّة؛ وإنَّ املالئاَكَة لََتَضُع أْجناَحتَـَها لاطَالابا العاْلما راَضاى مبا

َتاُن يف املَاءا؛ وَفْضُل الَعاملاا َعلى الَعابادا َكَفضلا الَقَمرا على َسائارا ال ؛ وإنَّ الُعَلماءا َورَثَُة األنباْياءا؛ وإنَّ  األرضا َحىتَّ احلايـْ َكَواكابا
ٍَظ َوافاٍر".) أبو د ا َورَّثُوا العاْلَم َفَمْن َأَخَذُه أَخَذ ِبا  اود والرتمذي وابن حبان بسند حسن(.األنباْياَء مْل يـَُورَثُوا دايْناراى وال داْرمَهَاى َوإَّنَّ

حه يف جمال العلم، فَعْن ابنا َمْسعودا رضَي هللاُ  عنُه قال: قاَل رسول هللاا صلى ومع أن اإلسالم حرم احلسد إال أن الشارع أِب
ا هللُا علْيها وسَلَم:"ال َحَسَد إالَّ يف اثنَـَتنْيا رَُجٌل آََته هللُا َماالى فَسلََّطُه َعلى َهَلكتاها يف احلَقَّ ورَُجٌل آَتَ  ي هبا ُه هللُا احلاْكَمَة فـَُهَو يَقضا

 ها")متفق عليه(.َويـَُعلامُّ 
إن هللا مل يقصر األجر على العلماء يف حياهتم؛ بل امتد األجر بعد موهتم وإىل قيام الساعة، فَعْن َأِبا ُهَريـَْرَة   أيها المسلمون:

ْنَساُن انْـ  َي اَّللَُّ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم قَاَل " إاَذا َماَت اإْلا َقَطَع َعَمُلُه إاالَّ ماْن َثاَلٍث: َصَدَقٌة َجارايٌَة َوعاْلٌم َرضا
يٌح (، قلت: اإلمام البخاري  تَـَفُع باها َوَوَلٌد َصالاٌح َيْدُعو لَُه" )الرتمذي وقَاَل َهَذا َحدايٌث َحَسٌن َصحا مات من  –مثال  –يـُنـْ

ن حنن جبانب البخاري؟!! وحيضرين قول اإلمام الشافعي رمحه قرون، ومع ذلك عدَّاُد احلسنات يـَُعدُّ له إىل قيام الساعة، فم
 قد مات قوم وما ماتت مكارمهم...............وعاش قوم وهم في الناس أموات        هللا:

 وما أمجل قول سيدان على بن أِب طالب رضي هللا عنه:
 أدالء ما الفخــــر إال ألهل العلم إنهم .................على الهدى لمن استهدى

 وقدر كل امرئ ما كان يحسنه ..................والجاهـلون ألهل العـلم أعداء
 فـفـز بعلم تعش حيـًا به أبــدا................ الناس موتى وأهل العلم أحياء

قراءة وألمهية العلم جند أنه صلى هللا عليه وسلم جعل فداء كل أسري من أسرى بدر ِمن حيسنون فن ال أحبتي في الله:
ْن اأْلَْسَرى يـَْوَم بَْدٍر ملَْ َيُكْن  هَلُْم فاَداٌء ؛ َفَجَعَل والكتابة، أن يعلم عشرة من أبناء الصحابة, فَعنا اْبنا َعبَّاٍس قَاَل: " َكاَن اَنٌس ما

ُ َعَلْيها َوَسلََّم فاَداَءُهْم َأْن يـَُعلّاُموا َأْواَلَد اأْلَْنَصا  را اْلكاَتابََة ". ) أمحد والبيهقي واحلاكم وصححه(.َرُسوُل اَّللَّا َصلَّى اَّللَّ
ومل يقتصر اهتمام النيب عليه السالم ِبحلث على تعليم العربية فحسب؛ بل أمر بتعلم اللغات األخرى؛ وثبت أنه أمر زيد بن 

 عليه وسلم العربية والفارسية اثبت بتعلم اللغة السراينية ليتوىل أعمال الرتمجة والرد على الرسائل، فقد تعلم أبمر منه صلى هللا
 لَُه َكلاَماٍت ماْن كاَتابا يـَُهوَد؛ قَاَل: والرومية وغريها، فعن زَْيدا ْبنا اَثباٍت قَاَل: " َأَمَرينا َرُسوُل اَّللَّا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم َأْن أَتـََعلَّمَ 

َل َفَما َمرَّ ِبا ناْصُف َشْهٍر َحىتَّ تـََعلَّْمُتُه َلُه ؛ َقاَل: فـََلمَّا تـََعلَّْمُتُه َكاَن إاَذا َكَتَب إاىَل يـَُهوَد إايّنا َواَّللَّا َما آَمُن يـَُهوَد َعَلى كاَتاِبا ؛ قَا
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زيُد بُن اثبٍت لَفىَت َكتَـْبُت إالَْيهاْم؛ َوإاَذا َكتَـُبوا إالَْيها قـََرْأُت َلُه كاَتاهَبُْم « . )أمحد وأبو داود واحلاكم والرتمذي وحسنه(، فأصبح ا
تـَْرمُجاَن َرسولا اَّللّا صلى هللا عليه وسلم، وأصبحت اللغة سالحا له يدافع به عن اإلسالم واملسلمني، وكما قيل:) من تعلم لغة 
قوم أمن مكرهم ( . ؛ ومل تقتصر عنايته صلى هللا عليه وسلم بتعليم هذه الفنون والعلوم للرجال فحسب, إَّنا اعتىن أيضا 

َفاءا باْنتا َعْبدا اَّللَّا قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَّا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها وَ بتعليم ال اَن عاْنَد َحْفَصَة َسلََّم َوأَ نساء العلم والكتابة. فَعْن الشّا
َيَة النَّْمَلةا َكَما  فـََقاَل لا   النسائي أبوداود بسند صحيح(.)َعلَّْمتايَها اْلكاَتابََة ".  : " َأاَل تـَُعلّامانَي َهذاها رُقـْ

 فإن ما تقدم هو قليل من كثري ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف شأن عنايته ِبملسألة العلمية؛ تعلماى  وجملة القول:
 ؛ ِما يربز اهتمامه الفائق بوالية العلم والتعليم.وأعماالى   ؛ أقواالى وتعليماى 

 لسلف الصالح على طلب العلم العنصر الثاني: صور ونماذج مشرقة في حرص ا
أســوق لكــم صــورا وَّنــاذم مشــرقة مــن حــرع الســلف الصــاس علــى طلــب العلــم، وســأترك لكــم التعليــق والتعقيــب   عباد الله:

 عليها، لتقارنوا بني حاهلم واإلمكانيات واألدوات الكتابية اليت عندهم وبني ما حنن فيه من تقدم علمي وتكنولوجي!!
 ت هذا العلم؟ قال: ِبملصباح واجللوس إىل الصباح.قيل لبعضهم: مبا أدرك

ورئي مع اإلمام أمحد حمربة وقلم فقيل له: أنت إمام املسلمني وال زلت حتمل احملربة وتكتب؟! فقال اإلمام أمحــد: "مــع احملــربة إىل  
فقيــل لــه: فكيــف طلبــك  وقيل للشافعي: "كيف حرصك علي العلم؟ قال: حرع اجلموع املنــوع يف بلــوت لذتــه للمــال.   املقربة."

َك ؟ فضــرب بيــده إىل الكتــب، وقــال: هــذه ؛ فقيــل:   له؟ قال: طلب املرأة املضلة ولــدها لــيس هلــا غــريه" وقيــل لرجــٍل: مــن يؤنســُ
 ماَن الّناس؟ فقال: اّلذين فيها."

محــد الفراهيــدي  وليس هذا فحسب؛ بل إن ساعات األكل لقوام حيــاهتم ومعاشــهم كانــت ثقيلــة علــيهم، فقــد ســألوا اْلليــل بــن أ
وكــان داود الطــائي يشــرب الفتيــت وال  كــل اْلبــز فقيــل    : ما هي أثقل الساعات عليك؟ قال: ساعة آكــل فيهــا.-رمحه هللا  -

 له يف ذلك؟ فقال: بني مضغ اْلبز وشرب الفتيت قراءة مخسني آية »كتاب اجملالسة وجواهر العلم«.  
" أثقــل الســاعات علــيَّ ســاعة آكــل فيهــا." فــال أكــرب مــا أشــد الفنــاء يف العلــم  وكان اْلليل بن أمحد الفراهيــدي البصــري يقــول:  

 عنده؟! وما أوقد الغرية على الوقت لديه؟!
قلت متعجباى: أثقل ساعات عليه ســاعة األكــل؛ مــع أنــه مبــاح وواجــب لقــوام احليــاة وحفــظ الــنفس؛ ومــا يتوصــل بــه إىل الواجــب  

يّاُع أ وقاتنــا يف الفــرات واحلــرام وأمــام املسلســالت واألفــالم وعلــى القهــاوي والطرقــات، وعلــى  فهو واجب، فكيف حالنا وحنــن ُنضــَ
 النت واملعاكسات؟!!

أعود إىل سلفنا الصاس: فهذا عبيد بن يعيش يقول: "أقمت ثالثني سنة ما أكلت بيدي ِبلليل، كانــت أخــيت تلقمــأ وأان أكتــب  
قــول: "كنــا يف مصــر ســبعة أشــهر مل ركــل فيهــا مرقــة، كــل َنــاران مقســم  وعــن ابــن أِب حــا  صــاحب اجلــرح والتعــديل ي  احلــديث".

ــا يف طريقنــا َسكــة أعجبتنــا   ــل النســخ واملقابلــة، فأتينــا يومــا أان ورفيــق ل شــيخا، فقــالوا: هــو عليــل، فرأين جملــالس الشــيول وِبللي
إىل اجمللس، فلم نــزل حــىت أتــى علــى  فاشرتيناها فلما صران إىل البيت حضر وقت جملس فلم ميكنا إصالح هذه السمكة ومضينا  

الســمكة ثالثــة أايم وكــادت أن تتغــري فأكلناهــا نيلــة، مل يكــن لنــا فــرات أن نشــوي الســمك. ط قــال: "إن العلــم ال يســتطاع براحــة  
 اجلسد")سري أعالم النبالء(.
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يه  وعن أِب الوفاء ابن عقيل  يتحّدث عن نفسه فيقول :" أان أقصر بغاية جهدي أوقاَت أكلي، حــىّت  فَّ الكعــك وحتســّ  أختــار ســَ
 مع املاء على اْلبز ؛ ألجل ما بينهما من تفاوت املضغ ! توفُّراى على مطالعٍة أو تسطري فائدةا مل أدركها فيه !!"

 وقال الشيخ فخر الدين : " وهللا إين أأتّسف يف الفوات عن االشتغال ِبلعلم يف وقت األكل, فإّن الوقت والزمان عزيز "
الشيخ مشس الدين األصبهاين من حرصه على العلم وشّحه بضياع أوقاته؛ أنه كان ميتنع كثريا مــن األكــل؛ لــلال حيتــام   وحيكى أن

 إىل الشرب؛ فيحتام إىل دخول اْلالء؛ فيضّيع عليه الزمان.
يعُ   ------والَوْقُت أنَفُس ما ُعنايُت ِبفظها    وُأرَاُه أْسَهَل َما َعليَّ َيضا

 ف بنا؟!كانوا حريصني على الوقت يف طعامهم وشراهبم ويعتربونه مضيعةى فكي  عات يف احلرام!! إذمن السا كم نضيعفانظر  
يقول ابن عقيل احلنبلي تلميذ احلافظ اْلطيب البغدادي:" إين ال حيل ل أن أضيع ساعة من عمري، حــىت إذا تعطــل لســاين عــن  

حال راحيت وأان منطرح، فال أَنض إال وقد خطر ل مــا أســطره، وإين  مذاكرة أو مناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري يف  
فــانظر كيــف      ألجد من حرصي على العلم وأان يف الثمانني، أشّد ِما كنت أجده وأان ابن عشرين سنة." )ذيــل طبقــات احلنابلــة(.

 يستغل وقت طعامه وراحته يف إعمال فكره فيسطره بعد قضاء حوائجه الشخصية؟!!!
الرمحن ابن اإلمام أِب حا  الــرازي " رمبــا كــان أِب  كــل وأقــرأ عليــه، وميشــي وأقــرأ عليــه، ويــدخل اْلــالء وأقــرأ عليــه،  يقول عبد و 

ويدخل البيت يف طلب شيء وأقرأ عليه " فكانت مثرة هــذا اجملهــود وهــذا احلــرع علــى اســتغالل الوقــت كتــاب اجلــرح والتعــديل  
 عدة وكتاب السند يف ألف جزء.يف تسعة جملدات وكتاب التفسري يف جملدات 

هلذا فتح هللا هلم قلوِبى غلفا وأعيناى عمياى وآذاانى صماى!!! فإذا كنت تريد اللحاق هبــم فاعمــل عملهــم ؛ فــال يســر لــك ســبل العلــم  
 والتقنيات احلديثة ما مل يصل إليه أحدهم، ومع كل ذلك أقول: ال يصل إليهم أحدكم!!! أليس كذلك؟!!! 

حلرع ليس قاصــراى علــى املســلمني، بــل اهــتم الغربايــُّون بــه كــذلك حــىت َنضــوا بــه، فهــذا ألــربت إنشــتاين، الفيزايئــي  على أن هذا ا
هري، مــن شــّدة حرصــه علــى العلــم والوقــت كــان ال يلــبس األقمصــة أبكمــاٍم ذوات أزرار ، ألّن غلقهــا وفتحهــا يضــيع   األملــاين الشــّ

 عليه وقتاى مثيناى يف حتصيل العلم!
 بين علماء األمة وعلماء الفتنة لثالث:العنصر ا

لهه: تعــالوا بنــا يف هــذا العنصــر بعــد أن عرفنــا منزلــة العلــم وفضــله ؛ وبعــد أن ضــربنا صــوراى مشــرقة لســلفنا الصــاس يف   عباد ال
اء  حرصــهم علــى طلــب العلــم والــتعلم والتعلــيم ؛ رل إىل عنصــران الفعــال التطبيقــي علــى أرض الواقــع ؛ لنعــرف الفــرق بــني علمــ 

 األمة وعلماء الفتنة ؛ حىت ال نقع يف حبال وشباك الذين يدَُّعون العلم وهم منه براء وجهالء ؛ وكما قيل :   
 عرفت الشر ال للشر لكن لتوقيه……. ومن ال يعرف الشر من الخير يقع فيه

َافـَـَة  وكما كان ُحَذيـَْفَة ْبَن اْلَيَمانا يـَُقوُل: ” َكاَن النَّاُس َيْسأَُلوَن َرُسوَل اَّللَّا  ََ رّا  ُ َعَلْيها َوَسلََّم َعْن اْْلَرْيا وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعْن الشــَّ  َصلَّى اَّللَّ
” )البخاري(  . َأْن يُْدراَكأا

 فتعالوا بنا لنعرف صفات علماء األمة لنتبعهم ونصري على َنجهم ؛ ط نعرف علماء الفتنة لنحذرهم . 
هبم يهتدي البالد والعباد ؛ وهبم خيرم الناس من الظلمات إىل النور ؛ ومن الضــالل إىل    فهم دعاة احلق ؛:    فأما علماء األمة
 إىل العدل والقسط ؛ ومن كل قبيح إىل كل حسن . جلوراهلدي؛ ومن الظلم وا
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يف تبليــغ  وعلــى رأس قائمــة علمــاء ودعــاة األمــم األنبيــاء علــيهم الســالم ؛ فقــد ابتعــثهم هللا هلدايــة اْللــق إىل احلــق ؛ فأخلصــوا  
ٍر  }  رساالت هللا دون النظر إىل جاٍه أو ماٍل أو منصٍب ؛ وكانت كلمتهم واحدة علــى لســاَنم مجيعــاى :   ْن َأجــْ ها مــا أَُلُكْم َعَليــْ ا َأســْ َومــَ

 .  (180الشعراء: ) { .  إاْن َأْجراَي إاالَّ َعَلى َربّا اْلَعاَلمانيَ 
فقد محلوا إلينا الرسالة عــرب العصــور والقــرون ؛ َلصــني يف نقلهــم ونشــرهم    وجاء على أثرهم الصحابة والتابعون إىل يوم الدين ؛

مــن كــل حظــوي الــدنيا    -َلصــاى    -لتعــاليم هــذا الــدين احلنيــف الســمح ؛ فهــذا اإلمــام الشــافعي الــذي مــ  الــدنيا بعلمــه يتجــرد  
 " . ددت أن اْللق يتعلمون هذا العلم وال ينسب إلَّ منه شيءو  ائالى : "ق

عــن إبــراهيم العــذري، قــال: قــال رســول هللا صــلى هللا  هللا تعاىل العلماء يف كل عصر للدفاع عن هذا الدين احلنيف ؛ ف وقد سخر
ــل اجلــاهلني «   ــه حتريــف الغــالني ، وانتحــال املبطلــني ، وأتوي ــه؛ ينفــون عن ــه وســلم: » حيمــل هــذا العلــم مــن كــل خلــف عدول علي

 ) البيهقي بسند صحيح (.
 ومن هذه الصفات : ؛ لهم صفات كثيرة نعلمها لنحذرهم أما علماء الفتنة ف

دا اَّللَّا    كثرة الجهل والفتوى بغير علم : ْن َعبــْ وما أكثــر اجلهــالء الــذين يتصــدرون للفتــوى بغــري علــم يف هــذه األايم. فعــَ
لََّم   ها َوســَ ُ َعَليــْ لَّى اَّللَّ وَل اَّللَّا صــَ ُت َرســُ عــْ اعا قـَـاَل: َسَا راو بــْنا اْلعــَ ادا،  بـْـنا َعمــْ ْن اْلعابــَ ُه مــا َتزاعــُ ا يـَنـْ َم انْتاَزاعــى باُض اْلعالــْ وُل:" إانَّ اَّللََّ اَل يـَقــْ يـَقــُ

االى َفســــُ  ا ُجهــــَّ اُس رُُءوســــى َذ النــــَّ ا اَــــََّ قا َعالامــــى ىتَّ إاَذا مَلْ يـُبــــْ اءا؛ حــــَ ْبضا اْلُعَلمــــَ َم باقــــَ باُض اْلعالــــْ ْن يـَقــــْ لُّ َوَلكــــا ٍم َفضــــَ رْيا عالــــْ تَـْوا باغــــَ أَفـْ وا  لاُلوا فــــَ
وقــد أنكــر النــيب  وحنن نعلم أن الفتوى بغري علم قد تؤدي إىل اهلالك والــدمار والوقــوع يف أكــرب الكبــائر ؛  ؛  َوَأَضلُّوا")متفق عليه(

اَب    علــمعلى مــن أفتــوا رجــالى بغــري    –لم  صلى هللا عليه وس – َفٍر فََأصــَ اباٍر قـَـاَل: َخَرْجنـَـا يفا ســَ ْن جــَ ِمــا أدى إىل هالكــه وموتــه ؛ فعــَ
ةى يفا ا ُدوَن لا رُْخصــَ ْل صــَا اَل: هــَ َحابَُه فـَقــَ َأَل َأصــْ تَـَلَم َفســَ ها، طَّ احــْ جَُّه يفا رَْأســا ٌر َفشــَ ةى  رَُجالى مانَّا َحجــَ ُد لــََك رُْخصــَ ا جنــَا اُلوا: مــَ ؟ فـَقــَ َيمُّما لتـــَّ

ُ َأاَل  َوأَْنَت تـَْقداُر َعَلى اْلَماءا فَاْغَتَسَل َفَماَت، فـََلمَّا َقداْمَنا َعَلى النــَّ  تَـَلُهُم اَّللَّ اَل: »قـَتَـلـُـوُه قـــَ َ بــاَذلاَك فـَقــَ ربا لََّم ُأخــْ ها َوســَ لَّى هللاُ َعَليــْ ّا صــَ يبا
َرَ ع  َيمََّم َويـَْعصــا َا َكاَن َيْكفايها َأْن يـَتـــَ َفاُء اْلعايّا السَُّؤاُل، إاَّنَّ َا شا ْرقـَـةى، طَّ َسأَُلوا إاْذ مَلْ يـَْعَلُموا فَإاَّنَّ ها خا ائاَر    لـَـى ُجْرحــا َل ســَ ا َويـَْغســا هــَ َح َعَليـْ مَيْســَ

 َجَسداها « ) أبوداود وابن ماجة بسند حسن ( .
من رمي اآلخرين ِبلكفــر، وأخــرب عــن عاقبتــه الســيلة    -صلى هللا عليه وسلم-لذلك حذر النيب   :ومنها: تكفير اآلخرين 

ُدمُهَا إاْن  على املعتدي؛ فعن اْبَن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّا َصلَّى اَّللَُّ  ْد َِبَء هبــاَا َأحــَ افاُر فـَقــَ يــها اَي كــَ َخا راٍئ قـَـاَل ألا لََّم:" َأميــَُّا امــْ  َعَلْيها َوســَ
ٍر   ى ُمْؤمانــىا باُكفــْ ْن رَمــَ َو َكَقْتلــاها". يقــو َكاَن َكَما قَاَل َوإاالَّ رََجَعْت َعَلْيها".) متفق عليــه واللفــظ ملســلم( ويف روايــة للبخــاري :" َومــَ ل  فـَهــُ

القرطيب: "واحلاصل؛ أن املقول له إن كان كافراى كفرا شرعياى فقد صدق القائل، وذهب هبا املقول له، وإن مل يكن رجعت للقائــل  
معرة ذلك القول وإمثه". وعلى هذا فمــن قــال ألخيــه املســلم )اي كــافر( وهــو لــيس كــذلك فقــد عــرض القائــل نفســه للكفــر، ألنــه  

 الكفر إن مل يتب منها فيخشى عليه من هذه العاقبة.وقع يف املعصية واملعاصي بريد  
إن تكفري اآلخرين جرمية نكراء وظاهرة شنعاء؛ ولو علم املكفّاُر ألخيه املســلم مــا يرتتــب علــى تكفــريه لــه ملــا   أحبتي في الله:

يــورث، وإذا مــات ال  أقــدم علــى ذلــك؛ فــإن الكــافر حيــل دمــه ومالــه، وال تؤكــل ذبيحتــه؛ ويفــرق بينــه وبــني زوجتــه، وال يــرث وال  
يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني!! ومن هنا يتبني ما للتكفــري مــن توابــع حتــدث فوضــى واضــطراِبى يف  

 اجملتمع املسلم، ومتزيقاى ألواصر األمة اإلسالمية، وغرساى لبذور الشقاق واْلالف بني املسلمني.
سههلمون: ههها الم ــه الوخيمــة وأضــراره اجلســيمة علــى الفــرد واجملتمــع؛ فــالتكفري ذريعــة ومســوت  اعلمــوا أن للتكفــري    أي عواقب

ــات، وَريــب املنشــ ت، وزرع   ة والعامــة، وتفجــري املســاكن واملركب ــدماء وانتهــاك األعــراض، وســلب األمــوال اْلاصــّ الســتباحة ال



  (6  ) 

شرعىا إبمجاع املســلمني؛ ملــا يف ذلــك مــن هتــك حلرمــة    العداوات واألحقاد والفرقة بني أفراد اجملتمع؛ فهذه األعمال وأمثاهلا حمرَّمة
األنفـــس املعصـــومة، وهتـــك حلرمـــة األمـــوال، وهتـــك حلرمـــات األمـــن واالســـتقرار، وحيـــاة النـــاس اآلمنـــني املطملنـــني يف مســـاكنهم  

كــب حتــت ســتار  ومعايشهم، وُغدوّاهم ورواحهم، وهتك للمصاس العامة اليت ال غىن عنها للناس يف حياهتم؛ وكــل هــذه جــرائم ترت
 التكفري !!

ا اَل تـَْفَعلـُـوَن،َكرُبَ    :يقولون ما ال يفعلون  ها: أنهمومن َ تـَُقولــُوَن مــَ ولقد ذم هللا هؤالء بقوله تعاىل:}اَي أَيُـَّها الَّذايَن َآَمنـُـوا ملا
ا اَل تـَْفَعلــُوَن{ َد اَّللَّا َأْن تـَُقولـُـوا مــَ ا عانــْ ــُّوَن عليــه، ورمبــا  :  الشــيخ الســعدي  يقــول(،  3،    2) الصــف  َمْقتــى َ تقولــون اْلــري وحَتُث ” أي: ملا

مَتَدَّْحُتم به وأنتم ال تفعلونه، وتَنهون عن الشــر ورمبــا نــزهتم أنفســكم عنــه، وأنــتم متلوثــون بــه ومتصــفون بــه، فــالنفوس جمبولــة علــى  
 “.  عدم االنقياد ملن خيالف قوله فعله، فاقتداؤهم ِبألفعال أبلغ من اقتدائهم ِبألقوال اجملردة

ْوَم اْلقايَ  ــَ لا يـ لرَّجــُ اُء ِبا وُل:” مــَُ لََّم يـَقــُ ها َوســَ ُ َعَليــْ لَّى اَّللَّ وَل اَّللَّا صــَ ُت  َرســُ عــْ َدلاُق  وعــن أســامة بــن زيــد قــال: َسَا ارا فـَتَـنــْ ى يفا النــَّ ةا فـَيُـْلقــَ امــَ
ُع   اُه؛ فـََيْجَتمــا اُر باَرحــَ ـَـُدوُر احلْامــَ ا ي ُدوُر َكمــَ ارا فـَيــَ ـُـُه يفا النــَّ َتاب ُراَن  َأقـْ َت أتَْمــُ ْيَس ُكنــْ ــَ ْأُنَك؟! أَل ا شــَ ها فـَيَـُقولــُوَن: َأْي فــُاَلُن مــَ ــْ ارا َعَلي ُل النــَّ َأهــْ

ْلَمْعُروفا َواَل آتايها َوَأَْنَاُكْم َعْن اْلُمنْ  َهااَن َعْن اْلُمْنَكرا؟! قَاَل: ُكْنُت آُمرُُكْم ِبا ْلَمْعُروفا َوتـَنـْ  َكرا َوآتايها” ) متفق عليه (.ِبا
ــه عــن القلــوب كمــا تــزل القطــرة عــن الصــفا”، وقــال  قــال ما ــار رمحــه هللا ” إن العــامل إذا مل يعمــل بعملــه زلــت موعظت لــك بــن دين

  الثوري : ” العلم يهتف ِبلعمل فإن أجابه وإال ارحتل” .
ُ مــا   }:  تعــاىل  قــال  :يبيعون دينهم بثمن بخس ها: أنهمومن ا أَنــَزَل اَّللَّ وَن مــَ رَتُوَن بــاها  إانَّ الَــّذايَن َيْكُتمــُ َن اْلكاتـَـابا َوَيشــْ

ُ يـَْوَم اْلقاَياَمةا وَ  َذاٌب أَلــايمَثَنىا َقلايالى  ُأولَلاَك َما  َُْكُلوَن يفا بُطُوَنااْم إاالَّ النَّاَر َواَل يَُكلّاُمُهُم اَّللَّ ( ،  174)البقــرة :    {.ٌم  اَل يـُزَكّايهاْم َوهلــَُْم عــَ
اَيتا }  ويقول سبحانه:  ُمْ  اْشرَتَْوا ِبا  .(  9)التوبة :   {.َساَء َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  اَّللَّا مَثَنىا َقلايالى َفَصدُّوا َعن َسبايلاها إاَنَّ

لََّم :  و  ها وســَ لَّى هللا َعليــْ وُل هللاا صــَ اَل َرســُ اَل : قــَ َرَة ، قــَ ــْ ْن َأِبا ُهَريـ اَء ، َوميــَُ "  عــَ اهاَي بــاها اْلُعَلمــَ َم لايُـبــَ َم اْلعالــْ ْن تـََعلــَّ َفَهاَء ،  مــَ ــاها الســُّ اراَي ب
ُ َجَهنََّم.  " . ) الطرباين وابن ماجة بسند صحيح ( . َوَيْصراَف باها ُوُجوَه النَّاسا إالَْيها ، َأْدَخَلُه اَّللَّ

ل  أي: ال تتعلم العلم، وتطلبه ألجل مباهاة العلماء، أي: مفاخرهتم به، أو ألجل أن متاري به الســفهاء، أي: صــادهلم بــه، أو ألجــ 
 مراءاة الناس به يف اجملالس، وغريها؛ ليذكروك وميدحوك، فهو حث على اإلخالع ل يف طلب العلم.

وُل اَّللَّا  ف :حالوة منطقهم وعذوبة ألسنتهم :ومنها َرَة َواْبنا ُعَمَر قـَـااَل: قـَـاَل َرســُ لََّم    -َعْن َأِبا ُهَريـْ ها َوســَ ُ َعَليــْ لَّى اَّللَّ صــَ
را ا  : »- وُن يفا آخــا ْن الْ َيكــُ نَـتُـُهْم َأْحلـَـى مــا ، أَْلســا ْأنا وَن لالنــَّاسا ُجلـُـوَد الضــَّ لــدّاينا، يـَْلَبســُ نـَْيا ِبا اٌل خَيْتالـُـوَن الــدُّ انا راجــَ ، َوقـُلـُـوهُبُْم  لزَّمــَ لا َعســَ

ُ تـََعاىَل: َأِبا تـَْغرَتُّوَن َأْم َعَليَّ َصْرَتائُوَن، َفيبا َحَلْفُت أَلَ  ، يـَُقوُل اَّللَّ رْيَانَ قـُُلوُب الذّاََئبا َنةى َتَذُر احْلَلايَم فــايهاْم حــَ ُهْم فاتـْ   بـَْعَثنَّ َعَلى ُأولَلاَك مانـْ
 ( . هذا حديث حسن غريب) الرتمذي وقال:   «
سهوله:الكذب على ومنها:    َذا   }تعــاىل :  حيــث يقــول الله ور اَلٌل َوهــَ َذا حــَ ذاَب هــَ نَـُتُكُم اْلكــَ ُف أَْلســا ا َتصــا َواَل تـَُقولــُوا لامــَ

َرامٌ  رَتُوَن َعلـَـى اَّللَّا   حــَ ذاَب إانَّ الــَّذايَن يـَفــْ رَتُوا َعلــَى اَّللَّا اْلكــَ وَن  لاّتَـفــْ ذاَب اَل يـُْفلاحــُ ( ، ويقــول نبينــا )صــلى هللا  116)النحــل :    { . اْلكــَ
 ي(.عليه وسلم( : ” إن كذِبى عليَّ ليس ككذب على أحد ، فمن كذب عليَّ متعمداى فليتبوأ مقعده من النار “)رواه البخار 

عههد : فهــذه صــفات علمــاء الفتنــة يف زماننــا هــذا ؛ أال فنحــذرهم ألَنــم أدوات هــدم وَريــب وتــدمري ؛ ولنعــرف عمــن رخــذ    وب
َا يَـ   }: ديننا وعلمنا ؛ قال تعاىل  ( .9مر :  )الز {.  َتذَكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَبابا ُقْل َهْل َيْسَتواي الَّذايَن يـَْعَلُموَن َوالَّذايَن اَل يـَْعَلُموَن إاَّنَّ

 ؛؛ وسائر بالد المسلمين آمنًايجعل هذا البلد ؛ وأن  يعلمنا ما ينفعنا نسأل الله أن
  ،،،،،وأقم الصالة                                                      ،،،،،الدعاء
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