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دَ  إِن   َمح َمُدُه، لِلِِ اْلح تَِعينُُه، َنحح ِفُرُه، َوَنسح تَغح ذُ  ِمنح  بِالِل َوَنُعوذُ  َوَنسح رِ  ِمنح  بِالِل َوَنُعوح وح  َوِمنح  َأنحُفِسناَ  ُُشُ

اَمَلنَا، َسيِّئاِت  لِلح  َوَمنح  َلُه، ُمِضل   َفلَ  الِل  ََيحِدهِ  َمنح  َأعح َهدُ  َلُه، هَادَِي  َفلَ  ُيضح َدهُ  الِل إِل   إَِلهَ  لَ  َأنح  َوَأشح  َوحح

يحَك  لَ  َهدُ  َُشِ ًدا َأن   َلُه،َوَأشح ُله، َعبحُدهُ  ُُمَم   : َبعد أَما َوَرُسوح

 األمورِ  وَُش  ،-وسلم عليه الِل صىل -ُممد هدُي  اهلدِي  وخيَ  الِل، كلمُ  اْلديث أصدق فإن

َعة، ُُمدَثة   وُكل   ُمدثاُُتا  .النّار يف َضلَلة   وُكل   َضللة، بِدَعة   وُكل   بِدح

منزلتهم يف  عباده، ورفععظ م شان العلامء العاملني من  قد-وتعاىل سبحانه-الِلإن   

نيا   [٩: الزمر] ژ     ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ  ژ : -وتعاىل سبحانه-واآلخرة، يقولالدُّ

وشهد الِل هلم  [١١: المجادلة] ژ      جثمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت   ژ   :-عز  وجل -وقال

  [٨٢: فاطر]   ژ  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇ ژ  :فقال بأهنم هم أهل اخلشية والتقوى حًقا

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ژ  :واستشهد هبم يف كتابه عىل أعظم مشهود  وهو وحدانيته فقال

   [١٢: آل عمران] ژڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

بان -صىل الِل عليه وسلم -وأما ما جاء عن نبينا ني الذين ييف بيان فضل العلامء العاملني الر 

ُُرق الضلل فأحادي ُيرشدون الناس للحق وُُيذروهن من األحاديث اجلامعة  ،ك ية هم من 

نبي  صىل الِل لأن  ا -عنه الِلُ رَض –املوضحة فضل العلامء غاية اإليضاح ما جاء عن أيب الدرداء 

َُِريًقا َمنح »: عليه وسلم قال َن ِة َوإِن  املحََلئَِكةَ  َُِريًقا الِل ُ بِهِ  َسَلَك  َيبحتَِغي فِيِه ِعلحاًم  َسَلَك  َلتََضُع  إىَِل اجلح
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ِض َح  َرح َمَواِت َوَمنح يِف األح ِفُر َلُه َمنح يِف الس  تَغح َعاِِلَ َليَسح ِعلحِم َوإِن  الح نَِحتََها ِرَضاًء لَِطالِِب الح يتَاُن َأجح
ت   اْلحِ

ُعَلاَمءَ  َكَواكِِب إِن  الح َقَمِر َعىَل َسائِِر الح ِل الح َعابِِد َكَفضح َعاِِلِ َعىَل الح ُل الح  َوَفضح
ِ
بِيَاَء  يِف املحَاء َنح  إِن  األح

ِ
بِيَاء َنح َوَرَثُة األح

ِعلحَم َفَمنح أََخَذ بِِه َأَخَذ بَِحظٍّ َوافِر   ُثوا الح ا إِن اَم َور  ََهً ُثوا ِدينَاًرا َوَل ِدرح ح ُيَورِّ  .ود والرتمذيرواه أبو دا« َِل

حلُة لطلبه ُيعدُّ من التعلم والرِّ  الدين، بلفالعلم والتعلم أجره عظيم ومنزلُه صاحبه رفيعٌة يف 

ِفي  َمنح َخَرَج » :قال-وسلمصىل الِل عليه -أن  النبي  -رض الِل عنه –أنس   الِل، فعناجلهاد يف سبيل 

ِجعَ  ِفي  َكانَ  َطَلبي الْعيْلمي   .الرتمذيرواه  «َسبِيِل الِل ِ َحت   َيرح

قال  :قال-عنهرض الِل –وعلمُة ُحبِّ الِل للعبد وإرادة اخلي له أن ُيعلمه ُشع الِل فعن معاوية 

ا»: -وسلمالِل عليه  صىل-النبيُّ  ً يني  َمنح ُيِردح الِل ُ بِِه َخيح هُّ ِفي الدِّ  .عليهمتفٌق  «ُيَفقِّ

نيا واآلخرة فعن ابن مسعود   قال-عنهرض الِل –وأهل العلم هم أهل النضارة والوضاءة يف الدُّ

َع َفُربر ُمبَلِّغ   » :-الِل عليه وسلم صىل-النبيُّ  َغُه َكََم َسمي نرا َشيْئًا َفبَلر
َع مي َ اَّللرُ اْمَرًأ َسمي ْن  َنَّضر َأْوَعى مي

ع    .الرتمذي رواه «َسامي

بانيني هذه املكانة  نة واجلامعة الر  العالية يف ديننا اْلنيف كان وملا كان ألهل العلم الكبار أهل السُّ

فيعة التي أنزهلا الِل ورسوله حًقا صىل الِل  -علينا أن نؤدي إليهم حقهم وأن ُننزهلم هذه املنزلة الر 

وُُيذر ممن ُيطعن ،ُيلم ُمنتقصهمهنم وأن ُُتفظ كرامتهم وُيرفع من شأهلم فمن حقهم  -عليه وسلم

ولست أعني هنا إل علامء أهل  ،عليهم فلحوم العلامء مسمومة وعادة الِل يف ُمنتقصهم معلومة
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نة واجلامعة كل وليس  ،املشهود هلم بصدق التدين والقوة يف العلم والسلمة يف املنهج واملعتقد،السُّ

باعهفكم من ضال   ،من قيل عنه عاِلٌ كان ذلك حًقا دُه أت   شي خُه ُمرِ  ،سو 
 .،دوهيوكم من منحرف 

خرين أهل اْلديث واألثر علامُء السلف من املتقدمني واملتأو :-رمحه الِل تعاىل –يقول الط حاوي 

 فهو عىل غي السبيل وأهل الفقه والنظر ل ُيذكرون إل باجلميل ومن
 
 .ذكرهم بسوء

لقاب السوء والطعن فيهم عىل املإل من الشباب ل يتورعون عن نبذ العلامء بأ ولألسف جتُد ك ًيا

ومن عادة " :-رمحه الِل تعاىل –يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ  البدع، كامعادة أهل  وهذه هي

نة وذمهم ومدح  حوا بعيب أهل السُّ بل ترو  ة وضاقت هبم السُّ أهل البدع إذا أفلسوا من اْلُج 

قواهلم أخذوا بأوذلك لعلم أهل الضلل أن  الشباب والناس إذا انرصفوا ألهل العلم وأنفسهم 

 ."ُق أهل الضلل وتبني للناس انحرافهم اأوروفتاوَيم ُكشفت 

آياُتم  ظاهرة، وأظهرُ أهلها باديٌة  البدع عىل وعلمةُ ": -الِلرمحه –يقول أبو ع امن النيسابوري 

 واحتقارهم، والستخفاف-وسلمالِل عليه  صىل-النبيِّ ُة ُمعاداُتم ْلملة أخبار وعلماُتم شد  

 ."هبم

 ."األثرأهل البدع الوقيعُة يف أهل  علمةُ ": -الِلرمحه –ويقول أبو حاتم  

هلم عىل تلقي العلم عنهم والسي عىل فتاوَيم واللتفاف حو أن ُُيرص ومن حقوق العلامء أيًضا

طاعتهم وأمر ب [٧: األنبياء] ژۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ             ہ    ھ   ژ  :بسؤاهلم فقالولذلك أمر الِل 
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والعلامُء  [٩٩: النساء]  ژ      یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یژ  :وإرجاع األمور إليهم فقال

  ،يدخلون يف أويل األمر

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ     گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گژ  :-عز  وجل -وقال

ٌل ثقات  وهم أهٌل ألن يؤخذ [٢٨: النساء]ژ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں العلم عنهم ألهنم عدُّ

ِعلحمَ  َهَذا َُيحِمُل » :-صىل الِل عليه وسلم -يقول ِريَف  ِمنحُكلِّ َخَلف  ُعُدوُلُه، الح َينحُفوَن َعنحُه َُتح

َغالنَِي، َاِهلِنيَ  َوانحتَِحاِل املحُبحطِلنَِي، الح   «َوَتأحِويِل اجلح

من الشباب قد اعتزلوا العلامء  وًصاخص نرى ُأناًسا ،وإننا مع األسف الشديد أيًضا يف هذا الزمان

روا عنهم نة واجلامعة ونفروا منهم ونف  ل ال ِّقات من علامء أهل السُّ  وأخذوا يتعلمون عىل أيدي ُجه 

ويأخذون عىل أيدي ُأناس ل ُيعرفون بال قة واألصالة يف أو ُرب ام يتعلمون  ركون من العلم شيئًادل يُ 

لاملعتقد واملنهج وربام يكونو ون فلت والبدع من حيث ل يشعرون فيتلقن ُضلًل ُيلقنوهنم الض 

الفتوى اجلائرة اجلاهلة التي ُتبثُّ بالقنوات واملواقع ويبنون عليها دينهم وترصفاُتم وهذا فيه 

ِعلحَم ِديٌن َفانحُظُروا  َهَذا إِن  " :-رمحه الِل–ين يطورٌة عظيمة عىل الدين وعىل املجتمع يقول ابن سخ الح

نح َتأحُخُذوَن ِدينَُكمح   ." َعم 

اَعةي َأْن ُيْلتََمَس الْعيْلمُ » :-الِل عليه وسلم صىل-النبيِّ وجاء يف حديث   السر
اطي ْن َأْْشَ نَْد  مي

عي

ري    .البدعواألصاغر هم أهل  «اْْلََصاغي
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ر رسول  وقد هؤلء الذين ُيضلون الناس بجهلهم وإحداثهم  من-وسلمالِل عليه  صىل-الِلحذ 

 يف-وسلمالِل عليه  صىل-عنهيف دين الِل ووصفهم بأهنم ُسفهاء األحلم ُحدثاء األسنان وجاء 

تِي ُأَناٌس ُُيَدِّ » :نه قالصحيح مسلم أ َمُعوا َأنحتُمح َوَل آَباُؤُكمح َسيَُكوُن يِف آِخِر ُأم  ح َتسح اُكمح  ُثوَنُكمح َما َِل َفإِي 

اُهمح   .«َوإِي 

ر  وعلامء وأهل إفتاء فالواجب  اجلُهلء رؤساءاختاذ  من-وسلمالِل عليه  صىل-رسولناوقد حذ 

عىل املتعلمني أن يرتبطوا بالعلامء ال قات املعروفني بالعلم وسلمة املعتقد فيتلقون عنهم العلم 

وهذا كله  ،العلم النافع والصايف فيكونوا عىل بصية من دينهم وبي نة من رهبم وصلة  بنبيهم ،والدين

ل ذنب  فاستغفروه ستغفر الِل العظيم يل ولكم من كوأما تسمعون  علينا، أقولالعلامء ُيبني فضائل 

حيمنه هو الغفور إ  .الر 

 

 :بعدلم عىل رسول الِل وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه أما لة والس  اْلمد لِل والص  

نة ألهل األرض بم ابة الش   ،عباد الِل جوم التي لامت وبم ابة النُّ مس التي تكشف الظُّ إن  علامء السُّ

لل والعلم من اجلهل من الباُل واهلدى من الض   هنم يميزون هلم اْلّق َُيتدى هبا يف املتاهات أل

اخلُي  إذدوه فام أعظم أثرهم عىل الناس فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه وكم من ضال  تائه  قد ه

كنرش العلم والُفتيا واألمر باملعروف ،يف غيهم الذي اجتمع فيهم ل يكاد جيتمعُ  تعِد املتعدداملُ 
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عية وغي ت والرد عىل أهل الضللت والنصح للراعي ووكشف املعضل ،عن املنكر والن هَي  الر 

نة عرفنا عظم املصيبة وخطر  ،ذلك من وجوه اخلي لذلك كلام علمنا بموت عاِل  من علامء السُّ

موُت " :-رمحهام الِل تعاىل –فقدهم عىل البلد والعباد ويف هذا يقول ابن مسعود  واْلسن البرصيُّ 

رض الِل –وفرس ابن عباس   ،"العاِل ُثلمٌة يف اإلسلم ل يسدها يشٌء ما اختلف الليل والنهار

ملا ،بموت العلامء، [١١: الرعد] ژ     ۈئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئژ  :-تعاىل -وغيه قوله–عنهام

مات الفتن يف موُتم من النقص الكبي الذي يطرأ عىل أهل األرض وموت العلامء عباد الِل من عل

بُِض  إِن  الِل َ َل »: -صىل الِل عليه وسلم -مع قلتهم كام قال واقرتاب الساعة خصوًصا  َيقح

ِعلحمَ  تَِزاًعا َينحتَِزُعُه ِمنح الن اِس َوَلكِنح  الح بُِض الحِعلحمُ  انح ََذ الن اُس ُرُءوًسا  َيقح ح ُيبحِق َعاملًِا اخت   َفإَِذا َِل
ِ
ُعَلاَمء بَِقبحِض الح

ِ ِعلحم  َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا ا بَِغيح تَوح ُلوا َفَأفح
اًل َفُسئِ   « ُجه 

وقيل  "أهله وقبُضه بذهاب عليكم بالعلم قبل أن ُيقبض،" :-رض الِل عنه–يقول ابن مسعود 

ولـام  مات زيُد بن  " همُعلامؤ ذهب إذا :قال الناس؟ لكوه الساعة علمةُ  ما" :لسعيد بن ُجبي  

ه أن ينظر كيف ذهب العلم " :– امالِل عنه رض–قال ابن عباس  -الِل عنه رض–ثابت  من رس 

 . "هكذا ذهاُب العلم لقد ُدفن اليوم ِعلٌم ك ي" :ويف لفظ  عنه قال ،"فهكذا ذهابه

ل يزال عاِلٌ يموت وأثٌر للناس ُيدرس حت  يك ُر أهل اجلهل ويذهب ": -رض الِل عنه –وقال 

 ."أهل العلم فيعمل الناس باجلهل ويدينون بغي اْلق ويضلون عن سواء السبيل
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بن عقوبات عىل جهلنا وضعِف تعلمنا واتباعنا كام قال ُسفيان بل ذهاُب العلامء من ال 

 ."العلمُعقوبة  أشُد عىل أهل اجلهل عىل أن يذهب أهل  وأيُّ ": -الِلرمحه –ُعيينة 

 آثار مكانتهم، ورأىف كبية ل يتأثُر هبا إل من عرَ  َمٌة عظيمة وُمصيبةٌ وفقُد العلامء عباد الِل ُثل

  .واخلُرافاتهم للضللت والبدع خيهم ودعوُتم ورد  

اح  عن ابن املبارك  روى وت اليوم كرامٌة لكل أين أرى أن  امل اعلم": قالأنه  –رمحه الِل –ابن وض 

نة، فإناالِل عىل  ملسلم  لقي لِل وإنا إليه راجعون وإىل الِل نشكو وحشتنا وذهاب اإلخوان وقل ة  السُّ

نة األعوان وظهور البدع وإىل الِل ن شكو عظيم ما حل  هبذه األمة من ذهاب العلامء وأهل السُّ

 .-الِلرمحه –انته  كلمه  ،"وظهور البدع

 –رض الِل عنه –ابن مسعود  الفتن، يقولفكيف إذا نظر إىل حالنا وزماننا فنسأل الِل أن يقينا ُش 

َدُه َُشٌّ ِمنحهُ َوال ِذي إِل   لَيَْس َعام  »:-وسلمالِل عليه  صىل-النبيِّ عند قول  أقول عاٌم  ل": ، قال«َبعح

وعلامئكم، ذهاُب خياركم  ولكن ،ول أمٌي خٌي من أمي ،ول عاٌم أخصُب من عام ،أمطُر من عام

 ."وُي لمُيدُث قوٌم يقيسون األمور برأَيم فيُهدم اإلسلم  ثم

ينقص صبغ ال وب وكام ينقص  كام :قالوا اإلسلم؟كيف ينقص  تدرونهل ": قالأنه  وعنه أيًضا

ابة و ِسَمن ذلك منه وأك ر من ذلك موت العلامء  إن: قال. الـُمكِث كام يقسو الدرهم عند ُول الد 

 ."العلامءأو ذهاب 
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إنه ليبُلُغني " :-رمحه الِل تعاىل –وأهل السنة يستشعرون موت العاِل كام قال أيوب السختياين 

نة فكأنام موت الرجل من أهل ا   ،"سقط عضو من أعضائيلسُّ

ملا كان صلح الوجود بالعلامء " :خطورة فقداهنم بقوله–رمحه الِل تعاىل –ُيبني العلمة ابن القيم 

 ،جيربها إل ُخلف غيه له كان موت العاِل مصيبة ل ،هم كان الناُس كالبهائم بل أسوُأ حاًل ولول

وهلذا ل  ؛فموُتم فساٌد لنظام العاِل ،يسوسون العباد والبلد واملاملك فيه إن  العلامء هم الذين وأيًضا

وتأمل  ،عن سالف ُيفظ هبم دينه وكتابه وعباده خالًفا، يغرُس يف هذا الدين منهم خالًفا يزال الِل

إذا كان يف الوجود رجٌل قد فاق العاِل يف الغن  والكرم وحاجتهم إىل ما عنده شديدة وهو ُُمسٌن 

فموت العاِل أعظُم مصيبة من موت م ل هذا  ،ثم مات وانقطعت عنهم تلك املادة بكل ممكن إليهم

 .-رمحه الِل-انته  كلمه " وم ل هذا يموت بموته أمٌم وخلئق ،ك يب

هذا  فاحرصوا يا عباد الِل وُلب العلم عىل العلامء الباقني ففيهم اخلي والربكة واجتهدوا يف سدِّ 

َهبُوَن، " :قال –رض الِل عنه –فعن أيب الدرداء  ،علم والجتهاد فيهغر بالت  ال    َمايِل َأَرى ُعَلاَمَءُكمح َيذح

اَلُكمح ل َيتََعل ُموَن؟ َوَأَرى َفَع، َفإِن   ُجه  ِعلحَم َقبحَل َأنح ُيرح ِعلحمِ  َتَعل ُموا الح َع الح   َرفح
ِ
ُعَلاَمء وعزاؤنا  "َذَهاُب الح

الِل  صىل-قولهبقاء أهل اْلق وظهورهم كام يف  من-وسلمالِل عليه  صىل-عنهعباد الِل فيام أخربنا 

تيي» :-وسلمعليه  ْن ُأمر
ينَ  ََل َتَزاُل َطائيَفة  مي ري قِّ َظاهي َ َأْمُر اَّللري َعََل اْْلَ

ْم َحترى َيأِْتي ُذُُلُ ُهْم َمْن ََيْ   « ََل َيَُّضُّ
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ح جناتك اغفر ملن مات من علامئنا وأسكنهم فسي علامئنا، اللهمفاللهم اغفر ملن مات من 

ا إن برعايتك، اللهمكألهم واجزهم يا ربنا عنا خًيا وبارك ربنا فيمن بقي واحفظهم بحفظك وا

ُمرصف القلوب رصف  دينك، يامقلب القلوب ثبت قلوبنا عىل  الدين، ياال بات عىل  كلنسأ

ألموات وصىل اوللمؤمنني وللمؤمنات األحياء منهم و ااغفر لنا ولوالدين ُاعتك، ربناقلوبنا إىل 

دالِل وسلم عىل نبينا   .ُمم 
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