


 ٥ منـزلة العلماء 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ونعوذ باهللا من شرور . ونستعينه ونستغفره احلمد هللا حنمده نإ
من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل . أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد 
 .)0F١( أن حممدا عبده ورسوله

يآم ينا الَّذهأَي متأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتن
 .]١٠٢: آل عمران[ مسلمونَ
ي لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النهأَي

واتقُوا اللَّه الَّذي منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثريا ونِساًء 
 .]١: النساء[ تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

اييددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذه٧٠( أَي ( حلصي
مو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطي ن

 .]٧١، ٧٠: األحزاب[ فَوزا عظيما
فإن مما ال شك فيه أن مرتلة العلماء بني الناس من  :أما بعد

كثري من  ارفع املنازل قدرا وأشرفها فضالً، فقد ذكرهم اهللا تعاىل يف
لعلم يف أحاديث كثرية، وقد صنف أهل ا اآليات، وذكرهم النيب 

ل، فأحببت ما بني خمتصر ومطو من املصنفات يف هذا املبحث كثريا
 .أن أمجع شيئًا مما تفرق من شتات كلمام لتقريب الفائدة

                                     
أصل هذه الرسالة كلمة ألقيت يف مسجد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  (١)

 .هـ١٩/٥/١٤١٢تعاىل بالرياض بتاريخ 



 ٦ منـزلة العلماء 

- :وقد قسمت حبثي هذا إىل أبواب
 :املقدمة

 .من خصال العلماء يف القرآن الكرمي :الباب األول
 .من خصال العلماء يف السنة النبوية :الباب الثاين

 .من أآلثار يف فضل العلم وأهله :لباب الثالثا
 .الترهيب من إهانة العلماء أو هضم حقهم :الباب الرابع

بتالء أمثلة على ما يصيب العلماء من اال :الباب اخلامس
 .هانتهمواإلهانة، وعقوبة من أهام وغرية بعض والة األمور إل

 .وفيه نبذة من تعظيم اليهود لعلمائهم :الباب السادس



 ٧ منـزلة العلماء 

 
 

 شارةإ
حفلت الدولة اإلسالمية، يف تارخيها الطويل، مبآثر جليلة 
سجلها العلماء يف مواقفهم اخلالدة والفذة مع احلكام، تلك املواقف 
اليت اتسمت بالصدق واجلرأة، واإلخالص هللا ولدينه احلنيف، 

ا وضم احلكام واحملكومون يف ظلمات فكانوا جنوم اءة يهتدي
 ...احلياة

ر العلماء يف تلك العصور، عزة اإلسالم، وأبانوا فيها لقد أظه
حقيقة الشريعة اإلسالمية الغراء، صافية نقية مكينة، يف صالبة 

املنحرفني عنها ولو قيد أمنلة، ويف معاجلتها جلميع  موقفها من احلكام
شئون الدولة اليت يرأسها احلكام وخيضع لسلطاا احملكومون، 

صالبة اإلميان بالشريعة الغراء يف النوازل كاشفني للعامل أمجع أثر 
واخلطوب، متحملني بصرب وشجاعة ما ينتج عن اجلهر بكلمة احلق 

ابني سلطان احلكام، وال قوة الدولة والعند سلطان جائر، غري هي 
 .)1F١(»صولة اجلند

                                     
 .٧بني العلماء واحلكام صاإلسالم  (١)



 ٨ منـزلة العلماء 

 املقدمة
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى اهللا على سيدنا 

وآله وسلم، وباهللا استعني، وحسيب اهللا ونعم  حممد النيب األمي
 . الوكيل

 :أما بعد
مساؤه، اختص من خلقه من أفإن اهللا عز وجل وتقدست 

مث اختص من سائر املؤمنني من أحب، . أحب، فهداهم لإلميان
مهم الكتاب واحلكمة، وفقههم يف الدين، فتفضل عليهم فعلّ

، وذلك يف كل زمان املؤمنني رمهم التأويل، وفضلهم على سائوعلّ
م يعرف احلالل من احلرام، . رفعهم بالعلم، وزينهم باحللم. وأوان

واحلق من الباطل، والضار من النافع، واحلسن من القبيح، فضلهم 
احليتان يف . ورثة األنبياء، وقرة عني األولياء. عظيم وخطرهم جزيل

ماء يف والعل. البحار هلم تستغفر، واملالئكة بأجنحتها هلم ختضع
جمالسهم تفيد احلكمة، وبأعماهلم يرتجر . القيامة بعد األنبياء تشفع

هم أفضل من العباد، وأعلى درجة من الزهاد، حيام . أهل الغفلة
ال يتوقع . مون اجلاهلرون الغافل، ويعلّيذكّ. غنيمة، وموم مصيبة

ن، حبسن تأديبهم يتنازع املطيعو. هلم بائقة، وال خياف منهم غائلة
مجيع اخللق إىل علمهم حمتاج، . يرجع املقصرون وجبميل موعظتهم

 .والصحيح على من خالف بقوهلم حمجاج
من . الطاعة هلم من مجيع اخللق واجبة، واملعصية هلم حمرمة

ما ورد على أمام املسلني من أمر . أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند
. رأيهم يصدر وعن اشتبه عليه حىت وقف فيه فبقول العلماء يعمل،



 ٩ منـزلة العلماء 

هلم به فبقوهلم  موما ورد على أمراء املسلمني من حكم ال عل
وما أشكل على قضاة املسلمني من . يعملون، وعن رأيهم يصدرون

فهم سراج العباد، . لونحكم فبقول العلماء حيكمون، وعليه يعو
هم غيظ الشيطان، م . ومنار البالد، وقوام األمة، وينابيع احلكمة

مثلهم يف ألرض . أهل احلق، ومتوت قلوب أهل الزيغحتيا قلوب 
كمثل النجوم يف السماء يهتدي ا يف ظلمات الرب والبحر، إذا 

 .)2F١( اوإذا أسفر عنها الظالم أبصرو. انطمست النجوم حتريوا
. الكتاب مث السنة :قيل لهما دل على ما قلت؟  :فإن قال قائل

ارع يف طلب العلم ورغب فاذكر منه ما إذا مسعه املؤمن س: فإن قال
- :أما دليل القرآن: قيل له. فيما رغبه اهللا عز وجل ورسوله 

                                     
 .١٧-١٥من مقدمة كتاب، أخالق العلماء لآلجري ص (١)



 ١٠ منـزلة العلماء 

 الباب األول
 من خصال العلماء يف القرآن الكرمي

رهم خشية هللا تعاىل قال ثأم أشد الناس وأك :اخلصلة األوىل
ذَلك لمن  ]٢٨: فاطر[ إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء: تعاىل

هبر يشخ ]٨: البينة[. 
: البينة[ أُولَئك هم خير الْبرِيةأم خري الربية  :اخلصلة الثانية

٧[. 
 –فاقتضت اآليتان «قال ابن مجاعة الكناين رمحه اهللا تعاىل 

اُءلَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يمإِن ،خ مه كأُولَئةرِيالْب ري  أن
هم الذين خيشون اهللا تعاىل هم خري الربية فينتج أن العلماء  العلماء

 .٦هم خري الربية تذكرة السامع ص
 .)3F١(»من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين« :وجاء يف احلديث

 :أن مرتلتهم أرفع مرتلة وأزكاها، قال تعاىل :اخلصلة الثالثة
َّال فَعِ اللَّهرياتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنوا منآم ينذ 

 .]١١: اادلة[
أم من أويل األمر الذين أمرنا اهللا عز وجل : اخلصلة الرابعة

وإِذَا جاَءهم أَمر من : بالرجوع هلم والصدور عن قوهلم، قال تعاىل
لَوو وا بِهأَذَاع فونِ أَوِ الْخرِ  الْأَمي الْأَمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر

 هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنم
 .]٨٣: النساء[ لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلًا

                                     
 .رواه البخاري ومسلم (١)



 ١١ منـزلة العلماء 

 .رتبتهم مرتلتهم والأنه ال يساويهم أحد يف : اخلصلة اخلامسة
 قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ: قال تعاىل

 .]٩: الزمر[
أم املرجع عند السؤال واإلشكال  :اخلصلة السادسة
 فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ: واملعضالت، قال تعاىل

 .]٧ :األنبياء[
: أم يعقلون من مراد اهللا ما ال يعقله غريهم :اخلصلة السابعة

َونمالا إِلَّا الْعلُهقعا يماسِ ولنا لهرِبضثَالُ نالْأَم لْكتو ]العنكبوت :

٤٣[ .انبر دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو ] آل

لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما . ]٧: انعمر
كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيأُن ]١٦٢: النساء[ . واأُوت ينالَّذ لَمعيلو

لَه بِتخفَت وا بِهنمؤفَي كبر نم قالْح هأَن لْمالْع مهقُلُوب ]٥٤: احلج[ .
قالْح وه كبر نم كزِلَ إِلَيي أُنالَّذ لْموا الْعأُوت ينى الَّذريو  
  بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم ]٦: سبأ[
 .]٤٩: العنكبوت[

يف املرتبة الثالثة أن اهللا تعاىل جعل شهادم  :اخلصلة الثامنة
شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا : بعد شهادته مث شهادة املالئكة، قال تعاىل

 زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ ولَائالْمو وه
يمكالْح ]١٨: آل عمران[. 

ر نبيه بالتزود من شيء إال من أن اهللا مل يأم: اخلصلة التاسعة
وقُلْ رب زِدنِي : العلم الذي رفع اهللا به شأن العلماء قال تعاىل

 .]١١٤: طه[ علْما



 ١٢ منـزلة العلماء 

 :أم أبصر الناس بالشر ومداخله قال تعاىل: اخلصلة العاشرة
 لَىوَء عالسو موالْي يزإِنَّ الْخ لْموا الْعأُوت ينقَالَ الَّذ

 .]٢٧: النحل[ افرِينالْكَ
ريخ اللَّه ابثَو لَكُميو لْموا الْعأُوت ينقَالَ الَّذو ]٨٠: القصص[. 



 ١٣ منـزلة العلماء 

 الباب الثاين
 من خصال العلماء يف السنة

أَلَا : أم أولياء اهللا تعاىل، قال تعاىل :اخلصلة احلادية عشرة
، وقال ]٦٢: يونس[ م ولَا هم يحزنونَإِنَّ أَولياَء اللَّه لَا خوف علَيهِ

» قال اهللا تعاىل من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب«: الرسول 
إذا مل يكن العلماء أولياء اهللا فال  :قال الشافعي. أخرجه البخاري

 .أعرف هللا وليا
 :حيتمل الويل أمرين: وقال النووي قال القشريي

يف الفاعل، كالعلم مبعىن العامل  أن يكون فعيالً مبالغا :األول
فيكون معناه، توالت طاعته من غري ختلل . والقدير مبعىن القادر

 .معصية
أن يكون فعيالً مبعىن مفعول، كقتيل مبعىن مقتول  :الثاين

حفظه  وجريح مبعىن جمروح، وهو الذي يتوىل اهللا سبحانه وتعاىل
(دامة والتوايل اإلوحراسته على 

4F

١(. 
 .إىل اجلنة أن الطريق الذي سلكوه مؤد :ية عشراخلصلة الثان

تضع أجنحتها هلم رضا مبا  أن املالئكة :اخلصلة الثالثة عشر
 .يصنعون

أن من يف السماوات ومن يف األرض  :اخلصلة الرابعة عشر
 .حىت احليتان يف جوف املاء تستغفر ألهل العلم

 فضل العلماء على العباد كفضل نأ :اخلصلة اخلامسة عشر
                                     

 .١٧٢-١٧١بستان العارفني  (١)



 ١٤ منـزلة العلماء 

 .القمر ليلة البدر على سائر الكواكب
 .أم ورثة األنبياء :اخلصلة السادسة عشر
أخذوا حبظ وافر من مرياث  أم :اخلصلة السابعة عشر

 .األنبياء
الثانية عشر إىل السابعة عشر ما رواه  –وجممع هذه اخلصال 

طريقا يطلب فيه علما  من سلك: أنه قال أبو الدرداء عن النيب 
 به طريقًا من طرق اجلنة وإن املالئكة لتضع أجنحتها سلك اهللا

ليستغفر له من يف السماوات  لطالب العلم رضا مبا يصنع، وإن العامل
ومن يف األرض واحليتان يف جوف املاء، وإن فضل العامل على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر، على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة 

ثوا العلم يورثوا دينارا وال درمهًا، وإمنا ور مل األنبياء، وإن األنبياء
 .)5F١(»فمن أخذه أخذ حبظ وافر
أن يف ذهام مفسدة لألمة وضياعا هلا،  :اخلصلة الثامنة عشر

ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد،  إن اهللا تعاىل« قال 
اس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملًا اختذ الن

هئلوا فأفتوا بغري علمرؤساء ج6(»واوا وأضلّفضلّ االً فسF٢(. 
أن بضاعتهم باقية بعد موم وأغلب  :اخلصلة التاسعة عشر

إذا مات ابن آدم انقطع عمله «: قال . بضاعة من سواهم زائلة
 ، أو ولد صاحل صدقة جارية، أو علم ينتفع به: إال من ثالث

                                     
 .رواه أمحد واألربعة عن أيب الدرداء  (١)
 .رواه أمحد والبيهقي والترمذي وابن ماجه عن ابن عمرو (٢)



 ١٥ منـزلة العلماء 

 .)7F١(»يدعو له
أن أجرهم يتضاعف بتضاعف املنتفعني  :اخلصلة العشرون

 .)8F٢(»من دل على خري فله مثقل أجر فاعله« ال قبعلمهم، 
 .أن جمالسهم حمفوفة باملالئكة :اخلصلة احلادية والعشرون
 .أن الرمحة تغشى جمالسهم :اخلصلة الثانية والعشرون

أن السكينة ترتل عليهم يف : اخلصلة الثالثة والعشرون
 .جمالسهم

 .أن اهللا تعاىل يذكرهم فيمن عنده :لرابعة والعشروناخلصلة ا
ما اجتمع قوم يف « وهذه اخلصال األربع جيمعها قول النيب 

بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت 
تهم املالئكة وذكرهم اهللا عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفّ

 .)9F٣(»فيمن عنده
 : أن جليسهم ال يشقى م :روناخلصلة اخلامسة والعش

(...]هم القوم ال يشقى م جليسهم[
10F

٤(. 
 أم أوىل الناس بدعاء النيب  :اخلصلة السادسة والعشرون

 .بالنضارة
 أـم املبلغـون لوصـية     :اخلصلة السـابعة والعشـرون  

                                     
داود والبخاري يف األدب املفرد عن  رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو (١)

 .أيب هريرة 
 .رواه مسلم وأمحد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود  (٢)
 .رواه مسلم وأبو داود وأمحد والترمذي عن أيب هريرة  (٣)
 .رواه الترمذي (٤)



 ١٦ منـزلة العلماء 

 .رسول اهللا 
نضر اهللا امرًءا مسع منا «: ودليل هاتني اخلصلتني قول النيب 

 .)11F١(»اه كما مسعهفأدحديثًا 
أن يف تقريب السلطان واستشارته  :اخلصلة الثامنة والعشرون

ن مما بعث اهللا « هلم والصدور عن رأيهم صالح له ولدولته قال 
بطانة تأمره . نيب وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان

ه عليه، واملعصوم باملعروف وحتضه عليه وبطانة تأمره بالشر وحتض
 .)12F٢(»عصمه اهللامن 

أم أشد بالء من غريهم سوى : اخلصلة التاسعة والعشرون
 .)13F٣(»أشد الناس بالًء األنبياء«: األنبياء قال 

أن حمبة العلماء وذكرهم باجلميل من سالمة  :اخلصلة الثالثون
 .املعتقد

وعلماء السلف من : قال اإلمام الطحاوي رمحه اهللا تعاىل
تابعني أهل اخلري واألثر وأهل الفقه السابقني ومن بعدهم من ال

رهم بسوء فهو على غري كوالنظر، ال يذكرون إال باجلميل، ومن ذ
(السبيل 

14F

٤(. 
أن هلم حقًا خاصا جيب مراعاته  :اخلصلة احلادية والثالثون

ليس منا من مل جيل كبرينا ويرحم صغرينا ويعرف « هلم، قال 
                                     

 .رواه أمحد وغريه (١)
 .رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري  (٢)
 .ماجه والدارمي عن سعد بن أيب وقاص  رواه الترمذي وابن (٣)
 .٤٤٥العقيدة الطحاوية ص (٤)



 ١٧ منـزلة العلماء 

 .)15F١(»لعاملنا حقه
أم للناس كاألرض اليت أنبتت  :ثوناخلصلة الثانية والثال
املاء فانتفع الناس فمنهم من أكل ومنهم  الكأل والعشب وأمسكت

 قال . من احتطب ومنهم من سقى، فالعلماء مصدر خري ونفع
مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب «

شب الكثري نبتت الكأل والعأأرضا فكانت منها بقعة قبلت املاء ف
وكانت منها بقعة أمسكت املاء فنفع اهللا به الناس فشربوا وسقوا 

(..وزرعوا
16F

٢(. 
 .أم عدول األمة :اخلصلة الثالثة والثالثون
أم املدافعون عن الدين ينفون عنه : اخلصلة الرابعة والثالثون

وجيمع هاتني . يل اجلاهلنيحتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأو
حيمل هذا الدين من كل «: أنه قال ما ورد عن النيب  اخلصلتني

خلف عدوله، ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل 
 .)17F٣(»اجلاهلني

                                     
 .رواه أمحد واحلاكم عن عبادة بن الصامت  (١)
 .رواه البخاري ومسلم (٢)
 .رواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله (٣)



 ١٨ منـزلة العلماء 

 الباب الثالث
 آثار يف فضل العلم وأهله

 لسلف ومن بعدهم يف فضل العلماء وجمالسهماوأما ما أثر عن 
- :ن ذلكفم. فباب واسع جدا ال حيصيه ديوان كاتب

كان : ما ورد عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل أنه قال
إن استطعت فكن عاملًا، فإن مل تستطع فكن متعلما، وإن مل «: يقال

 .)18F١(»هم، وإن مل تستطع فال تبغضهمحبأتستطع ف
نعم الس جملس تنشر فيه احلكمة، «: وقال ابن مسعود 

 .)19F٢(»وترجى فيه الرمحة
العلماء باقون ما بقي الدهر أعيام مفقودة، « :وقال علي 

 .)20F٣(»وآثارهم يف القلوب موجودة
 :قوله موصيا ابنه وجاء يف قصيدة أيب إسحاق االلربي

 وتفقَد إن جهلت وأنت بـاقٍ 
 

وتوجد إن علمت وقد فُقـدتا   
 

 
الدليل على فضيلة العلماء أن الناس « :وقال بعض احلكماء

 .)22F٥(»محتبه
امللوك حكام على الناس، والعلماء «: وقال أبو األسود الدؤيل

 .)23F٦(»حكام على امللوك
                                     

 .١/٣٥جامع بيان العلم  (١)
 .١/٦٠جامع بيان العلم  (٢)
 .١/٦٨جامع بيان العلم  (٣)
 .٢٢ديوان االلربي ص (٤)
 .١/٧٠جامع بيان العلم  (٥)
 .١/٧١جامع بيان العلم  (٦)



 ١٩ منـزلة العلماء 

مثل العلماء مثل املاء، حيث ما سقطوا «: وكان يقال
 .)24F١(»نفعوا

ألرض مثل النجوم يف االعلماء يف «: قال أبو مسلم اخلوالين
 .)25F٢(»السماء، إذا بدت للناس اهتدوا ا، وإذا خفيت عليهم حتريوا

يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه «: ال وهبوق
دنيا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغىن وإن 

 .)26F٣(»كان فقريا، واملهابة وإن كان وضيعا
أرفع الناس عند اهللا مرتلة من كان بني «: وقال سفيان بن عيينة

 .)27F٤(»اهللا وبني عباده، وهم األنبياء والعلماء
مل يعط أحد يف الدنيا أفضل من النبوة، وما بعد «: أيضاوقال 

فقيل عمن هذا فقال عن . النبوة شيء أفضل من العلم والفقه
 .)28F٥(»الفقهاء كلهم

من أراد أن ينظر إىل جمالس األنبياء «: وقال سهل التستري
 .)29F٦(»فلينظر إىل جمالس العلماء، فاعرفوا هلم ذلك

لشريف ويجلس اململوك العلم يزيد ا«: وقال ابن عباس 
 .)30F٧(»ألسرةاعلى 

                                     
 .١/٧١جامع بيان العلم  (١)
 .١٠تذكرة السماع واملتكلم ص (٢)
 .١١-١٠تذكرة السامع ص (٣)
 .١١تذكرة السامع ص – ٣٥الفقيه واملتفقه ص (٤)
 .١١تذكرة السامع ص (٥)
 .٣٥الفقيه واملتفقه ص (٦)
 .٣١فقيه واملتفقه صال (٧)



 ٢٠ منـزلة العلماء 

الفقهاء أولياء اهللا يف اآلخرة فليس  يكن إن مل«: وقال الشافعي
 .)31F١(»هللا ويل

يا أبا عبد اهللا : وعن هالل بن خباب قال قلت لسعيد بن جبري
 .)32F٢(»هم هلكواؤإذا هلك فقها«: ؟ قالسما عالمة هالك النا

تعاىل يف مقدمة كتابه  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
فيجب على املسلمني بعد مواالة «: »رفع املالم عن األئمة األعالم«

مواالة املؤمنني كما نطق به القرآن خصوصا  اهللا تعاىل ورسوله 
العلماء، الذين هم ورثة األنبياء، الذين جعلهم اهللا مبرتلة النجوم 

ن على هدايتهم يهتدي م يف ظلمات الرب والبحر وقد أمجع املسلمو
 .»ودرايتهم

أما ما ذكره أهل العلم عن اآلداب اليت يسلكها املتعلم مع 
. هفااء اخلطاب وكَأن ال خياطب شيخه بت«العامل فكثرية جدا فمنها 

ا مبا يشعر وال يناديه عن بعد، وال يسميه يف غيبته بامسه إال مقرون
وأن يعظم حرمته، . قال الشيخ أو شيخنا: التعظيم الالئق به كقوله

ويرد غيبته ويغضب هلا، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك 
وأن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه، وأن يصرب . الس

على جفوته، وأن يشكره، وأن ال يدخل عليه يف غري الس العام 
وإذا دخل عليه يف غري الس العام، وعند الشيخ من . ستئذاناإال ب

معه، أو كان الشيخ يصلي، أو يكتب، أو يطالع، فترك يتحدث 
م وخيرج سريعا، إال ذلك ومل يبدأه بكالم، أو بسط حديث، فليسلّ

                                     
 .٣٦الفقيه واملتفقة ص (١)
 .٣٧الفقيه واملتفقة ص (٢)



 ٢١ منـزلة العلماء 

أن حيثه الشيخ على املكث، وإذا مكث فال يطيل إال أن يأمره 
وأن جيلس بني يديه جلسة األدب، ويصغي إليه ناظرا إليه، . بذلك

وال يلتفت من غري ضرورة، وال  ويقبل بكليته عليه، متعقالً لقوله
ما أو مشاله، أو فوقه، أو قدامه، بغري حاجة، وال سي ينظر إىل ميينه،

عند كالمه معه، وال يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، وال يكثر التنحنح 
من غري حاجة، وأن حيسن خطابه مع الشيخ قدر اإلمكان، وال 

كره أهل وهذا غيض من فيض مما ذ. »اخل... يقاطعه يف كالمه
(العلم 

33F

١(. 

                                     
 .وما بعدها ٨٥انظر تذكرة املسامع املتكلم ص (١)



 ٢٢ منـزلة العلماء 

 الباب الرابع
 الترهيب من إهانة العلماء أو هضم حقهم

إن إهانة العلماء، أو ازدرائهم، أو تنقصهم، أو االستخفاف 
ظم جرما، وأشد إمثًا من إهانة وازدراء غريهم، وذلك ألن عم أ

إهانة العلماء ليست إهانة لذوام فحسب، بل تتعدى ذلك إىل 
 .ه من العلم، وما يتمثلون به من الدين واخللقإهانة ما حيملون

ول العقوبة املعجلة لوهلذا خيشى على من أهان أهل العلم من ح
 .به، لشناعة جرمه، وعظيم جنايته

وهنا أسوق شيئًا من النصوص يتبني من خالهلا مدى اخلطورة 
اليت تترتب على خبس العلماء حقهم، وفيها أيضا بيان بعض صفات 

لعلماء، وكونه على شفا جرف هار بوشك أن ينهار من استخف با
 .به إن مل يتب إىل اهللا من جرمه

. أن من عادى العلماء فهو معاد هللا وقد آذنه اهللا باحلرب :أوالً
 .)34F١(»فقد آذنته باحلرب امن عادي يل ولي: إن اهللا قال«: قال 

 املراد بويل اهللا العامل باهللا«: قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل
 .)35F٢(»املواظب على طاعته

ال يحكم إلنسان آذى وليا مث مل «: وقال أيضا رمحه اهللا تعاىل
يعاجل مبصيبة يف نفسه، أو ماله، أو ولده، بأنه سلم من انتقام اهللا 
له، فقد تكون مصيبته يف غري ذلك مما هو أشد عليه كاملصيبة يف 

                                     
 .من فتح الباري) ٣٤١-١١/٣٤٠(رواه البخاري  (١)
 .١١/٣٤٢فتح الباري  (٢)



 ٢٣ منـزلة العلماء 

 .)36F١(»الدين مثالً
، ض نفسه لوعيد النيب عر أن من أهان العلماء فقد :ثانيا

ليس منا من مل جيل كبرينا، ويرحم صغرينا، «: املتمثل يف قوله
 .)37F٢(»ويعرف لعاملنا حقه

ستهزاء م طريق إىل الكفر كما قال أن تنقصهم واال :ثالثًا
لَا تعتذروا ) ٦٥( قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ: تعاىل

 مهفَةً بِأَنطَائ ذِّبعن كُمنم فَةطَائ نع فعإِنْ ن انِكُمإِمي دعب متكَفَر قَد
نيرِمجوا م٦٦( كَان( ]٦٦-٦٥: التوبة[. 

ض ملوت أن من اغتام أو رضي بغيبتهم فهو معر :رابعا
لم وفقين اهللا وإياك عا«قال ابن عساكر رمحه اهللا تعاىل . القلب

حلوم العلماء  أنّ: ملرضاته، وجعلين وإياك ممن يتقيه حق تقاته
من اشتغل  مسموعة، وعادة اهللا يف هتك من ناوأهم معلومة، وقلّ
فَلْيحذَرِ . يف العلماء بالثلب إىل عوقب قبل موته مبوت القلب

تف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينالَّذيمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَون 
 .]٦٣: النور[

: أنه قال وذكر الثعليب يف كتاب آداب امللوك عن علي 
 .)38F٣(»من استخف بالعلماء ذهبت آخرته«

أن يف إبعاد السلطان للعلماء فساد له ولدولته، فكيف  :خامسا
 !!.بإهانتهم، أو عدم قمع وزجر من أهام

                                     
 .٣٤٧-١١/٣٤٦فتح الباري  (١)
 .رواه أمحد واحلاكم عن عبادة  (٢)
 .لوك للثعاليبآداب امل (٣)



 ٢٤ منـزلة العلماء 

ن نيب، وال استخلف من خليفة، إال ما بعث اهللا م« قال 
كانت له بطانتان، بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه، وبطانة تأمره 

 .)39F١(»بالشر وحتضه عليه، فاملعصوم من عصمه اهللا
أن اتمع الذي يهان فيه العلماء جمتمع متداعٍ  :سادسا

والعلماء نور للناس، م يقتدون، !! للتصدع والفوضى، كيف ال
أيهم يصدرون، فهم للناس كالشمس يف النهار، وكالبدر يف وعن ر

 .الليل
ولقد أحسن القائل يف وصف عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا 

 :تعاىل عند خروجه من بلدة مرو
 إذا سار عبد اهللا من مرو ليلة

 
 فقد سار منها جنمها وهالهلـا  

 .من جمتمع ال يرفع للعلم فيه رأس فأي خريٍ يرجى 
 يف قوم يذل كـرامهم وال خري 

 
 ويعظم فيهم نـذهلم ويسـود   

أن يف تنقص العلماء واالستخفاف حبقهم قدح يف  :سابعا 
 .معتقد منتقصهم

رهم بسوء فهو على من ذكو«: قال الطحاوي رمحه اهللا تعاىل
 .)40F٢(»غري السبيل
إن يف إهانة العلماء، وإسقاط حقهم وكرامتهم، تنفيذ  :ثامنا

يهود، فمن خمططام الرهيبة ما جاء يف مباشر ملا يسعى له ال
 :الت حكماء صهيونوبروتوك

                                     
 .متفق عليه (١)
 .٤٤٥العقيدة الطحاوية ص (٢)



 ٢٥ منـزلة العلماء 

وقد عنينا عناية عظيمة باحلط من كرامة رجال الدين من 
(األمميني 

41F

يف أعني الناس، وبذلك جنحنا يف  –غري اليهود  – )١
اإلضرار برسالتهم اليت كان ميكن أن تكون عقبة كئودا يف طريقنا، 

(الناس ليتضاءل يوما فيوما وإن نفوذ رجال الدين على 
42F

٢(. 
ولقد أدرك اليهود وأذنام مدى ثقة املسلمني بعلمائهم 
وترسخ تلك الثقة يف سويداء قلوب املسلمني، فبدأوا محلة مسعورة 
مستترة استعملت كل أفانني الدعاية واإلشاعة وأساليب علم النفس 

ترفض من واالجتماع لتشويه مسعة علماء األمة حىت تكرههم األمة و
ئتمار بأمرهم أو التأثر بعلمهم، وتكاتفت جهود الصليبية مث اال

جهاز على مسعة علماء القرآن يف قلوب أمة واليهودية ومن تبعها لإل
القرآن، ومل يأبه هلذه احلملة يف البدء علماء األمة والعامتها، ولكنها 

مية على مر السنني آتت أكلها النجسة اهلدامة، وأفاقت األمة اإلسال
على جيل جديد له نظرة جديدة جيل آمن كما أراد أعداء اإلسالم 
بأن العلماء قوم غري صاحلني قوم رجعيون، جامدون، متخلفون، 

 .)43F٣(»..متعفنون
                                     

مفهوما خطريا ومعىن فاسدا سقيما، وقد  حتمل »رجال الدين«هذه الكلمة  (١)
زه عند املصبوغني بثقافته فأصبحنا نسمعه استطاع الكافر املستعمر أن يركّ

طلقه أ أجنيباصطالح » رجال الدين«فهذه الكلمة . منهم يف كل مناسبة
هلم وتقريرا لواقعهم وذلك  االغربيون على القسس والرهبان واألساقفة وصفً

حينما قامت الثورة الفكرية يف أوروبا تطالب باإلصالح والتحرر من سيطرة 
 ٢٦انظر اإلسالم بني العلماء واحلكام ص.. الكنيسة ورجاهلا

 .١٦٧بروتوكوالت حكماء صهيون ص (٢)
 .٨-٧املشايخ واالستعمار ص (٣)



 ٢٦ منـزلة العلماء 

عوام ما أرادوا، ليس هذا أرعاك اهللا كيف مت لليهود و نظراف
فحسب بل ما زال يف ديار املسلمني من أبناء املسلمني من حيذو 

قذع العبارات وأسقطها، أذو من التهكم بالعلماء، ورميهم بهذا احل
 .مطبقًا بذلك ما سعت له يهود لعنها اهللا

وإن ما يرى ويسمع ويقرأ يف وسائل اإلعالم العاملية املختلفة 
فينة بعد أخرى آلكد دليل على قوة سهام تلك احلملة املسعورة 

 -من فيضوهي غيض -على علماء املسلمني، وإليك بعض األمثلة 
- :اليت يتجلى فيها بوضوح احلط من كرامة العلماء ومتييع مرتلتهم

فمن ذلك أم يقرنون لقب الشيخ بأمساء بعض األعالم من 
املنحرفني والرقاصني واملخنثني، وذلك يف إشاعة دعايام 

والشيخ زكريا «» كالشيخ سيد درويش«وعروضهم اإلعالمية 
الذي » الشيخ جميب الرمحن«دين وأكابر ارمني من امللح» أمحد

مه لسامعيها من دأبت أذاعة لندن على ذكره مقرونا ذا اللقب لتعلّ
 .املسلمني تعليما مكرورا ال يزال يذكره من يذكره

بت فرنسا الشيخ تاج الدين بن الشيخ بن بدر وعندما نص
الدين احلسيين رئيسا للجمهورية السورية، قامت عصابة من 

طافت يف كل حواضر البالد السورية آنذاك لتمثل هذه املهرجني 
أي » باملقلوب«يركب مهرج عاهر على محار : اهلزلية املؤملة اهلادفة

موجها ظهره لرأس احلمار ووجهه لذيله، ويضع املهرج عمامة على 
رأسه، وميسك بذيل احلمار الذي يوضع على رأسه عمامة أيضا، 

أنا الشيخ تاج «: يصيح ويتخلع املهرج حبركات بذيئة وهو
 .»عزوين



 ٢٧ منـزلة العلماء 

ويف الفترة نفسها امتألت جدران احلواضر السورية مبساخر 
وقد رمسوا » الشيخ تاج«متثل محارا كتب عليه » كاريكاتورات«

 .على رأس احلمار عمامة أيضا
السينما «وأما يف مصر فلقد أشاعوا يف جماالت اإلعالم 

زهرية مضحكة وشرعية يف صورة لأل» والتلفزيون واجلريدة والة
ا، وجبا فضفاضة، وعمامة وميتاز نفس الوقت، فهو رجل يلبس ثوب

ة بل وغفلة، ويتشدق بالفصيح من الكالم بأسلوب جببساطة وسذا
ر الناس من العربية، ويضحك الناس متكلف، ويتقعر بفظاظة لينفّ

على نفسه وعلى الفصيح من اللغة، وتتكرر الصورة يف كل جمال 
(مي دعائي إعال

44F

١(. 

                                     
تأليف » املشايخ واالستعمار«من رسالة » بتصرف«األمثلة السابقة مستقاة  (١)

 .حسين شيخ عثمان



 ٢٨ منـزلة العلماء 

 الباب اخلامس
 أمثلة على ما يصيب العلماء من االبتالء

 وبيان أن العاقبة للتقوى
مل يسلم من ذلك بل ناله  فإمام العلماء وقدوم نيب اهللا 

. قالوا ساحر، وشاعر، وكاهن، وجمنون أكثر مما ناهلم وسيناهلم،
لده، وقذفوا أهله وكسروا رباعيته وشجوا وجهه، وأخرجوه من ب

ما يقَالُ لَك : وناصبوه العداوة والبغضاء، ومع ذلك يثبته ربه بقوله
إِلَّا ما قَد قيلَ للرسلِ من قَبلك إِنَّ ربك لَذُو مغفرة وذُو عقَابٍ 

 .))45F١أَليمٍ
ما زال  ، ناهلم ما ناهلم من األذى، وهكذاوهكذا صحابته 

الطاهر من لدن أنبياء اهللا تعاىل إىل موكب العلماء ذلك الركب 
ساعتنا هذه، وإىل قيام الساعة تعترض مسريته عقبات وعقبات، 

 .ولكن مث ماذا؟
املعارضون أليب حنيفة ومالك والشافعي  أين أعداء العلماء؟ أين

 وأمحد؟ أين خصوم شيخ اإلسالم؟ بل أين خصوم مجيع العلماء؟
لمهم بقاء اجلبل األشم، لقد مات ذكرهم مبوم، وبقي هؤالء بع

 .]١٢٨: األعراف[ والْعاقبةُ للْمتقنيمرفوع الرأس نائي الصدر، 
وأسوق هنا سبعة أمثلة، مثالن لبعض ما يتعرض له العلماء من 

ار والسفهاء، ومثال فيه بيان لعقوبة من وشى بالعلماء أذى الفج
ويل األمر على من وشنع عليهم، وثالثة أمثلة ا انتصار وغرية من 

                                     
 .٤٣سورة فصلة آية  (١)



 ٢٩ منـزلة العلماء 

واملثال األخري فيه مدى خطورة . أهان العلماء واستخف م
 .عتداء على العامل وعدم أخذ احلق لهالا

أما املثاالن األول والثاين فيتعلقان بعاملني أحدمها امسه عبد 
 .الرمحن، والثاين امسه بركات

 فأما عبد الرمحن فقد ذكر الذهيب يف سري أعالم النبالء أنه كان
أحد املفتني، ضربه التتار، وصبوا عليه يف الشتاء ماًء باردا فتشنج 

(ومات رمحه اهللا تعاىل 
46F

١(. 
وأما بركات فقد ذكر ابن العماد احلنبلي يف شذرات الذهب 
أنه تويف بسبب أنه خرج من بيته لصالة الصبح باجلامع األموي 

، فلقيه اثنان وأخذا عمامته عن رأسه وضربه أحدمها على صدره
فانقطع مدة، مث أراد اخلروج إىل اجلامع فما استطاع فتوضأ وصلى 
الصبح والضحى، وتويف بعد صالة الضحى، ودفن مبقربة باب 

(الصغري
47F

٢(. 
أما املثال الثالث ففيه بيان بعض عقوبة من وشى بالعلماء 

- :جاء يف كتاب الفرق بني الفرِق ما نصه. ل مونكّ
امة بن أشرس سعى إىل الواثق ذكر صاحب تاريخ املراوزة أن مث

بأمحد بن نصر املروزي، وذكر له أنه يكفر من ينكر رؤية اهللا 
تعاىل، ومن يقول خبلق القرآن، فاعتصم املعتصم ببدعة القدرية 
فقتله، مث ندم على قتله، وعاتب مثامة، وابن أيب دؤاد وابن الزيات 

إن مل يكن : اتيف ذلك، وكانوا أشاروا عليه بقتله، فقال له ابن الزي
                                     

 .٢٣/٣٤٨سري أعالم النبالء  (١)
 .٨/١٦٤شذرات الذهب  (٢)



 ٣٠ منـزلة العلماء 

: بني املاء والنار وقال ابن أيب دؤاد قتله صوابا فقتلين اهللا تعاىل
ط اهللا سلّ: وقال مثامة. حبسين اهللا يف جلدي أن مل يكن قتله صوابا

فاستجاب اهللا . السيوف إن مل تكن أنت مصيبا يف قتله يتعاىل عل
نه دخل يف أما ابن الزيات فإ: تعاىل دعاء كل واحد منهم يف نفسه

احلمام وسقط يف أتونه فمات بني املاء والنار، وأما ابن أيب دؤاد فإن 
فبقي يف جلده  املتوكل رمحه اهللا حبسه فأصابه يف حبسه الفاجل،

إىل أن مات، وأما مثامة فإنه خرج إىل مكة فرآه  حمبوسا بالفاجل
يا آل : اخلزاعيون بني الصفا واملروة، فنادى رجل منهم فقال

ة، هذا الذي سعى بصاحبكم أمحد بن نصر، وسعى يف دمه، خزاع
فاجتمع عليه بنو خزاعة بسيوفهم حىت قتلوه، مث أخرجوا جيفته من 

: احلرم فأكلته السباع خارجا من احلرم، فكان كما قال اهللا تعاىل
ارسا خرِهةُ أَمباقكَانَ عا ورِهالَ أَمبو فَذَاقَت ]48(]٩: الطالقF١(. 

                                     
 .١٧٥-١٧٤الفرق بني الفرق ص (١)



 ٣١ منـزلة العلماء 

 مثلة على ما يترتب منأ
 إهانة العلماء واالنتصار هلم

دخل أنس بن مالك على احلجاج بن يوسف فلما وقف بني 
يديه قال له إيه إيه يا أنيس، يوم لك مع علي، ويوم لك مع ابن 

صل الزبري، ويوم لك مع ابن األشعث، واهللا ألستأصلنك كما تستأ
إياي يعين األمري : أنسفقال . غةنك كما تدمغ الصمغالشاة وألدم

إنا هللا وإنا : سقال أن. إياك أعين صك اهللا مسعك :لحه اهللا، قالأص
، واهللا لوال الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت، وال نإليه راجعو

أي ميتة مت، مث خرج من عند احلجاج فكتب إىل عبد امللك بن 
نس مروان خيربه مبا قال له احلجاج، فلما قرأ عبد امللك كتاب أ

استشاط غضبا، وشفق عجبا، وتعاظم ذلك من احلجاج، وكان 
 :كتاب أنس إىل عبد امللك

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
إىل عبد امللك بن مروان أمري املؤمنني من أنس بن مالك أما 

 :بعد
احلجاج قال يل هجرا، وأمسعين نكرا، ومل أكن لذلك  فإن

، وصحبيت دميت رسول اهللا خب ، فخذ يل على يديه، فإين أمتأهالً
 .إياه، والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته

وكان  –فبعث عبد امللك إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر 
هذين فخذمها واركب  دونك كتايب: فقال له –مصادقًا للحجاج 

 الربيد إىل العراق، وابدأ بأنس بن مالك صاحب رسول اهللا 
يا أبا محزة قد كتبت : مين السالم، وقل له فأرفع كتايب إليه وأبلغه



 ٣٢ منـزلة العلماء 

إىل احلجاج امللعون كتابا إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك، وكان 
 :كتاب عبد امللك إىل أنس بن مالك

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 من عبد امللك بن مـروان إىل أنـس بـن مالـك خـادم      

 :أما بعد رسول اهللا 
كايتك احلجاج، وفهمت ما ذكرت من ش ،قرأت كتابكفقد 

وما سلطته عليك، وال أمرته باإلساءة إليك، فإن عاد ملثلها أكتب 
 .إيل بذلك أنزل به عقوبيت، وحتسن لك معونيت، والسالم

جزى اهللا : وأخرب برسالته قال فلما قرأ أنس كتاب أمري املؤمنني
ظين به  أمري املؤمنني عين خريا، وعافاه وكافأه باجلنة، فهذا كان

يا أبا محزة إن : إمساعيل بن عبيد اهللا ألنس فقال. منه والرجاء
 احلجاج عامل أمري املؤمنني، وليس بك عنه غىن، وال بأهل بيتك،
ولو جعل لك يف جامعة مث دفع إليك، فقاربه ودارِه تعش معه خبري 

مث خرج إمساعيل من عند . أفعل إن شاء اهللا: فقال أنس. وسالم
مرحبا برجل أحبه وكنت : حلجاجأنس فدخل على احلجاج، فقال ا

ك يف غري ما ءأنا واهللا كنت أحب لقا: ه، فقال إمساعيلءأحب لقا
: ما أتيتين به؟ قال: أتيتك به، فتغري لون احلجاج وخاف وقال

فارقت أمري املؤمنني وهو أشد الناس غضبا عليك، ومنك بعدا، 
بالطومار، فاستوى احلجاج جالسا مرعوبا، فرمى إليه إمساعيل : قال

ق، وينظر إىل إمساعيل أخرى، رفجعل احلجاج ينظر فيه مرة ويع
فقال له  قم بنا إىل أيب محزة نعتذر إليه ونترضاه،: ه قالفلما فض
كيف ال أعجل وقد أتيتيين بآبدة؟ وكان : ال تعجل فقال: إمساعيل



 ٣٣ منـزلة العلماء 

 :يف الطومار
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ان إىل احلجاج بن يوسف من أمري املؤمنني عبد امللك بن مرو
أما بعد، فإنك عبد طمت بك األمور، فسموت فيها وعدوت 

ا، وأردت أن تبدو يل طورك، وجاوزت قدرك، وركبت داهية إد
فإن سوغتكها مضيت قدما، وإن مل أسوغها رجعت القهقري، 

أنسيت . فلعنك اهللا من عبد أخفش العينني، منفوص اجلاعرتني
حفرهم اآلبار، ونقلهم الصخور على مكاسب آبائك بالطائف، و

ظهورهم يف املناهل، يا ابن املستفرية بعجم الزبيب، واهللا ألغمرنك 
غمر الليث الثعلب، والصقر األرنب، وثبت على رجل من أصحاب 

بني أظهرنا، فلم تقبل له إحسانه، ومل تتجاوز له عن  رسول اهللا 
منك بالعهد، إساءته، جرأة منك على الرب عز وجل، واستخفافًا 

واهللا لو أن اليهود والنصارى رأت رجالً خدم عزير بن عزرى، 
فته وأكرمته وأحبته، بل لو رأوا من مته وشروعيسى بن مرمي، لعظّ

خدم محار العزير، أو خدم حواري املسيح لعظموه وأكرموه، 
مثاين سنني، يطلعه  فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول اهللا 

يف أمره، مث هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه على سره، ويشاوره 
فإذا قرأت كتايب هذا فكن أطوع له من خفًة ونعله، وإال أتاك مين 

(سهم بكل حتف قاض، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون 
49F

١(. 
ومما حيسن ذكره يف هذا املقام كالم لسماحة الشيخ حممد بن 

                                     
 .١٣٤-١٣٣ص ٩البداية والنهاية  (١)



 ٣٤ منـزلة العلماء 

 .حد أهل العلمإبراهيم رمحه اهللا تعاىل قاله بعد ما أُعتدى على أ
إن احلادث الذي حصل «جاء يف معىن كالمه رمحه اهللا تعاىل 

هو يف احلقيقة مصيبة علينا وعلى الدين، وإين يف غاية التكدر، وإن 
كرامة يف حقكم ومنقبة، ولكن  –ذكرمت كما  –كان هذا األمر 

غرية للموقف الديين العلمي أقلقين لك، وأضجرين، وأرقين فال 
ال باهللا، وأنا من حني وصلين اخلرب أبرقت جلاللة حول وال قوة إ

امللك ولويل العهد، وأسأل اهللا بأمسائه وصفاته أن ينشط والتنا يف 
 .)50F١(»احلق، ويقمع م أهل الفساد والشر إنه على كل شيء قدير

ويف قضية أخرى خالصتها أن إمام مسجد أمر رجالً بالصالة 
ذلك تنازل اإلمام عن  فاعتدى الرجل على اإلمام بالضرب وبعد

رمحه اهللا -حقه، فلما بلغ اخلرب مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم 
عي عن ل املدإن تناز: كتب كتابا إىل اجلهة املختصة جاء فيه -تعاىل

املدعى عليه والسماح له يسقط حق املدعي ولكنه ال يسقط حق 
املنكر،  والناهني عن ة اآلمرين باملعروفاهللا وذلك فيما يتعلق مبشاد

لذا فإننا نرى تعميد املدعي العام مبحاكمته وإحالة القضية إىل 
. احملكمة املستعجلة للنظر يف القضية وتقرير ما يلزم شرعا والسالم

(انتهى كالمه رمحه اهللا تعاىل 
51F

٢(. 
 -رمحه اهللا تعاىل-فانظر إىل بعد نظر الشيخ حممد بن إبراهيم 

نازل املدعي ألن حق املدعي حيث مل يسقط حق اهللا تعاىل رغم ت
خاص به فال يلزم من تنازله سقوط حق اهللا تعاىل، وهذا يدل على 

                                     
 .٦/١٨٢اهيم فتاوى الشيخ حممد بن إبر (١)
 .٦/١٨٢فتاوي الشيخ حممد بن إبراهيم  (٢)



 ٣٥ منـزلة العلماء 

عروف والناهني عن باملاآلمرين  –مرتلة أهل هذه الشعرية العظيمة 
وأن مشادة أهلها ومضايقتهم معصية هللا تعاىل بل ويعاقب  –املنكر 

 .فاعلها لعظم خطيئته وجرمه



 ٣٦ منـزلة العلماء 

 الباب السادس
 اليهود لعلمائهم وإجالهلم هلممن تعظيم 

هناك طائفة من اليهود يسمى أهلها احلسيدمي، وهؤالء ينظرون 
وهي كلمة عربية تعين  -» صديق«إىل زعيمهم الذي يسمونه 

نظرة فيها الكثري من القدسية  –وجتمع على صديقيم ) ويل(
يعطونه ثقة كاملة . واإلجالل ويعتربونه مرشدا ومعلما وموجها

نه إطاعة مطلقة وهو الوحيد الذي يعترفون له بالذنوب ويطيعو
ثونه بأسرارهم وعما تكنه ذخائر نفوسهم وحيد)

52F

١(. 
كل قرار سيتخذه «وجاء يف بروتوكوالت حكماء صهيون، 

 .)53F٢(»أمرنا العايل سيقابل باإلجالل والطاعة دون قيد وال شرك

                                     
 .١٠٥٢٦هـ عدد ٢٥/٥/١٤١٢جريدة احلياة األحد  (١)
 .١٦٢بروتوكوالت حكماء صهيون ص (٢)



 ٣٧ منـزلة العلماء 

 
 الفهرس
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 ١٨ ......................... آثار يف فضل العلم وأهله: الباب الثالث
 ٢٢ ........... الترهيب من إهانة العلماء أو هضم حقهم: الباب الرابع

 وبيان  أمثلة على ما يصيب العلماء من االبتالء: الباب اخلامس
 ٢٨ ....................................... أن العاقبة للتقوى       

 ٣١ .............. ماء واالنتصار هلمإهانة العل أمثلة على ما يترتب من
 ٣٦ .......... من تعظيم اليهود لعلمائهم وإجالهلم هلم: الباب السادس

 
 


