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 مكانة العلماء ومصاب األمة بفقدهم
 خالد بن ضحوي الظفريي

َهِ  ُ  ُ  ، ََنَْمُدُه َوَنسْْْْْْْْ َ   َوِرْو  َْْْْْْْ ِ َ  ِ   ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ َُوِا ََنُْْ سِْْْْْْْ ُِ  ِنِ  ِرْو  ُْْْْْْْ َُُه، َونَُْ   ُِْ هَْ َوَنسْْْْْْْْ
 َوْحَدُه ََْعَم لَِ  ، َرْو يَْْهِدِه هللاُ َفََل ُرِضلَّ َلُ ، َوَرْو ُيْضِلْل َفََل َه ِدَي َلُ ، َوََْ َهُد ََن َّلَّ إَِلَ  ِإَّلَّ هللاُ 

َهُد ََنَّ  َُ  ََ َلُ ، َوََ ْْْْْ َِي ِلُُ ، ََّل  َْْْْ ِا اّلِلََّ َحقَّ تَُْق تِِ  َوََّل  يَ  مًَّدا َعْبُدُه َوَا ُْْْْ ِا اتَُّْق ََيَُّْه  الَِّذيَو آَرُ 
ِنَ  ُِتوَّ ِإَّلَّ َوََنُْْهْم ُرْسِلُم َان: ََتُ  .[102]آل عم

 فَ َيا ِعَباَد هللِا: َأمَّا بَ ْعُد:

ِِْح ِدِه َجلَّ ِف لِْلُ َلَم ِء َرَك نٌَة َعِظ َمٌة،  ُِد هللِا َعَلى تَْ َوَفْضٌل َكِبرٌي ِف الُقَْآِن َوالسُّ َِّة؛ فَ لُ َلَم ءُ ُ ُه
َِ َواْلَمََلِئَكُة َوَُولُِ اْلِ ْلِم قَ ِئًم  ِنْلِقْسِط ََّل إَِلَ  ِإَّلَّ : ُعََلُه، قَ َل تََْ  َل  َ ِهَد اّلِلَُّ ََنَُّ  ََّل إَِلَ  ِإَّلَّ ُه

 َِ َان:   اْلَ زِيُز احلَِْك مُ ُه ََفً  ََنَّ هللَا تَْبَ َاَك َوتََْ  َل اََفَع َ ْأََنُْم، . [18]آل عم َوَيْكِ ي الُ َلَم َء َ 
َ ِرْو ِعَب ِدهِ اْلُ َلَم ءُ )ْش َِهِ  ِرْو َبْْيِ َخْلِقِ ، قَ َل ْ ُبح َنَ ُ َوتََْ  َل: َفَجَ َلُهْم ََْهَل خَ  َ  ََيَْشى اّلِلَّ ، َوَاَفَع (ِإَّنَّ

ِا ِرْ ُكْم َوالَّذِ )َدَاَجهَُْهْم، فََْق َل:  ُ الَِّذيَو َآَرُ  ِا اْلِ ْلَم َدَاَج    يَََْْفِع اّلِلَّ امح  -ق ل اإلر م َمحد (، يَو َُوُت
ِن بكه ب هللا )ِف وص هم:  -هللا ِن َرو ضل إل اهلدى، ويصربون ر هم على األ ى، حي  يدع

ِا هللا َهل ال مى، فكم ِرو قه ل إلبل س قد  َون ب  ِتى، ويبص ِه، وكم ِرو ض ل اتئ  قد امل َح 
م ِف السم ء، هبم يههدي هم ِف األاض مب زلة ال جِ )ع هم:  -امح  هللا-ق ل ابو الق م و  .(هدوه

َاب، وط عههم َفَض  احلريان ِف الظلم ء، وح جة ال  س إل هم َعظم رو ح جههم إل الط  م والش
 .(ط عة اآلنء واألره   ب ص الكه برو 

 عب د هللا:

َهم احلسو على البَلد وال ب د، َعِلم َن فقدهم رص بة  َف ِعظم ر زلة ال لم ء، وكبري َث رو ع
هتم ِا اجلهل وانهش اه، ثلمة عظ مة،  كبرية، ور هتم ظه عو فبذه هبم  ه ب ال لم واَنس اه، ومب

َو بو ال  ص  َن  ق ل:   -صلى هللا عل   و لم-، عو ال يب -اضي هللا ع هم -عبد هللا بو عم
ِ ْلَم بَِقْبِض اْلُ َلَم ِء، َحَّتَّ ِإَ ا َلَْ )ِإنَّ هللَا ََّل يَْْقِبُض اْلِ ْلَم انِْهزَاًع  يَْ َْْهزُِعُ  ِرَو ال َّ ِس، َوَلِكْو يَْْقِبُض الْ 

ِا( )ره ق عل  (.  اؤو ً َيْْتُْك َع لًِم ، اَّتَََّذ ال َّ ُس  ِا َوَََضلُّ ، َفَضلُّ َُرْيِ ِعْلم  ِْا ِب ِا فَأَفْْهَْ وق ل  ُجهَّ ًَّل، َفُسِ ُل
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ِد اضي هللا ع  : "عل كم نل لم قبل َن يُقبض، وقبض   ه ب  َهل " وق ل عبد هللا بو رس 
 لْس  د بو جبري امح  هللا: "ر  عَلرة الس عة وهَلك ال  س؟ ق ل: إ ا  هب علم ؤهم". وق ل

: "َّل يزال ع َل ميِ  َوثَ للحق يداس حَّت يكثَ َهل اجلهل، م اضي هللا ع ه ابو عب س
ِاء السب ل" ِن عو   ِن بُري احلق، ويضل ، ويذهب َهل ال لم، ف  مل ال  س نجلهل، ويدي 

ِل  ت  ل: وه َون ع د ق َه امل س ََاِفَه (ِ ر   ك ق ل ابو ، )َََوَلَْ يَََْْوا ََّنَّ ََنِْت اأْلَْاَض نَْ ُْْقُصَه  ِرْو ََْط
َاهب  مبِ  فقه ئه  وعلم ئه  َوهل اخلري ر ه ): عب س (، هِ رِ  ال لم ء): . وكذا ق ل جم هد(خ

 لم، )هكذا  ه ُب الهللا ع هم :  ومل  ر   زيد بو اثبت اضي هللا ع   ق ل ابو عب س اضي
ِم علٌم كثري َّلهم -امح  هللا-ق ل ابو الق م (، لقد ُدفو ال  ِد نل لم ء، ول ِج : "مل  ك ن صَلح ال

َِ ح ًَّل ك ن رِ  ال  َل رص بة َّل جيربه  إَّل خلف غريه ل "  .ك ن ال  س ك لبه ئم، بل َ 

 عب د هللا:

ِن َ د احلزن على فقدرة ك ن  لف األقد  لو  َضي اهبم،  علم ئهم حيزن ِن إَّل ر  ي ِل ق ل وَّل يق
َجل رو َهل الس ة فكأين َفقد ب ض َعض ئي"، وق ل حيىي -امح  هللا-َيِب  : "إين َخرب مبِ  ال

َي ل  لت،  -البخ ايَي: -بو ج  َ: "لِ قدا  َن َزيد ِف عمَ  مد بو إمس ع ل  رو عم
ِت   ه ب ال لم". ِن رِ  اجل واحد، ور ِت يك فمِ  ال لم ء وفقدهم ثلمة َّل يسد  فإن ر

ِن: رِ  ال  َل ثلمة ِف اإل َلم َّل يس-امح  هللا-ق ل احلسو رسده   يء،  ِل ِا يق ده  : "ك ن
ِن رو رِ   رِ  َلف ع بد، ولذلَ واد عو عمَ َن  ق ل: ) يء ر  اخهلف الل ل وال ه ا" َه

َار  ِل عمَ: َن هذا ال  َل يهدم ): -امح  هللا-ق ل ابو الق م  .(ع َل  بصري حبَلل هللا وح ووج  ق
ال لم ء  فقدبل  .(ِا على ن س على إبل س كل ر  يب    ب لم  وإا  ده، َور  ال  بد؛ ف     رقص

ِن   ِبة َ د ):     ن بو ع   ةق ل ال  جلة لْتك   لل لم واَّلجهه د ِف ت لم ، رو ال ق َوي عق
 .(على َهل اجلهل َن يذهب َهل ال لم

ُِا الََِّح ُم.  َُُ َِ ال ُِْ َُوُه ِإنَُّ  ُه ُِْ َُ هللَا الَ ِليَّ الَ ِظ َم، فَ ْ هَْ َِن َوََْ هَْ ُِل َر  َتْسَمُ   ََُق

 اخلطبة الثانية

ِِل هللِا، َوَعَلى آلِِ  َوَصْحِبِ  َوَرِو اتََّْبَع ُهَداُه، َوََْ َهدُ  ، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى َاُ  ََن  احلَْمُد ّلِلَِِّ
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ِلُُ . ََ َلُ ، َوََْ َهُد ََنَّ ُ َمًَّدا َعْبُدُه َوَاُ  َِي ُ َوْحَدُه ََّل َ   َّلَّ إَِلَ  ِإَّلَّ اّلِلَّ

َِى هللِا، َفَمِو اتََّْقى هللَا َوقَ ُه، َوَنَصََُه وََكَ  هُ َأمَّا بَ ْعُد:    .َفُأوِص ُكْم َونَْْ ِسي بِهَْْق

 ِعَباَد هللِا:

َى املسلم حسو خ َتههم بَ رو ف لَ خَ  وعربة وعظة ملإن فقد ال لم ء و ه هبم   دهم، فحْي ي
ِا الث  ء رو َهل الس ة واحلق عل هم ويسلَ  ،م  اجههدوا ف  يدف    لَ إل َن جيههد ف  ؛وظه

ِا َعم اهم ف  ، ف خلري كل اخلري ِف ررياث األنب  ء، الذي رو ََ   ذَ خَ ب  ََ  ذَ خَ  ب ل ال لم الذي َف 
َ   حبظ    ِا  واألاض حَّت احل ه ن ِف البحَ وال ملة ِف اجلحَ، واف  ََُب   وف، وا هُ َ ل  رو ِف السم

ِلَ  ُِل: الدَّْاَداِء َاِضَي هللاُ َعْ  ُ قَ َل: مسَِْ ُت َاُ  َِيق ً يَْْلَهِمُس » هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْ ِ  َوَ لََّم يَُْق ََ َط َرْو َ َل
َِيقً  ِإَل اجلَ َِّة، َوِإنَّ اْلَمََلِئَكَة لََهَضُع ََْجِ َحهََْه  اًِض  ِلطَ ِلِب الْ  ِ ْلِم، َوِإنَّ فِ ِ  ِعْلم ً؛ َ هََّل هللُا لَُ  َط

ُِْ َُ لَ   ُ َرْو ِف السََّم ِء َواألَْاِض، َحَّتَّ احْلِ هَ ُن ِف اْلَم ِء، َوِإنَّ َفْضَل اْلَ  َلِِ َعَلى الَ  ِبِد طَ ِلَب اْلِ ْلِم َيْسهَْ
َِ اْلَكَِاِكِب، ِإنَّ اْلُ َلَم َء ُهْم َواَثَُة األَنْبَِ  ِء، ِإنَّ األَنْبِ َ َء َلَْ يَُِْا ِ  َِ َعَلى َ  ِئ ِا ِديَ  اًا َوََّل َكَ ْضِل اْلَقَم  ُث

  َ ِا اْلِ ْلَم، َفَمْو َََخَذُه َََخَذ حِبَظ   َواِف َ  َواَُّث ]ََْخَََجُ  ََْصَح ُب السَُّ ِو اأْلَْابََْ ُة َوَصحََّحُ  « ِدْاََهً ، ِإَّنَّ
َفع نل لم  أَنم، ف لى طَلب ال لم اَّلجهه د  اأْلَْلَب ينُّ[. ِد: ِف الهحص ل ل ل هللا َن ي ق ل ابو رس 

َفع، واف   هَلك ال لم ء، والذي ن سي ب ده لَ عل كم نل لم ق) ِا ِف  ب ل  اج لٌ  نَّ دُّ َِ  َْ بل َن ي قهل
َارههمهللا َن يب ثهم  َون رو ك  .(هللا علم ء؛ مل  ي

ِا َنَّ  رو حق َهل ال لم رو َهل السْْْْْْْْْْْْْْ ة واحلق عل    َن ندعِ هلم ونْتحم عل هم، وَّل  واعلم
ِء فهِ على غري السْْْْْْْْْْب ل َهم بسْْْْْْْْْْ َهم إَّل خبري َون رو  ك بَ َاِك َامِحَُ  هللاُ:  نذك

ُ
قَ َل َعْبُد هللِا ْبُو امل

ََاِء َ َهَبْت ُدنْْ َ ُه(. َوَرْو يَُْ  ِد الُ لَ  َهَخفَّ ِنألَُر ََتُُ ، َوَرِو ا ْْْْْْْْ َهَخفَّ ِنْلُ َلَم ِء َ َهَبْت آِخ َم َء )َرِو ا ْْْْْْْْ
ُ  حِلََِْب اّلِلَِّ تََْ  َل، فَِ ي ا نِ ِ َْي يَُْ َِ ْض نَْْ سَْْْْْْْْْْْ يِ  الََّنَّ َرْو َع َدى ِل َولِ ًّ  فََْقْد آَ نُْْهُ  »حلَِديِث الُقْد ِْْْْْْْْْْْ

َََة «  ِنحْلََْبِ  ََاٌء  .[َاِضَي هللاُ َعْ  ُ ]َاَواُه الُبَخ اِيُّ ِرْو َحِديِث ََِب ُهََيْْ َِقِ َ َة فِ ِهْم مبَ  ُهْم ِرْ ُ  بَْ َوِإنَّ اْل
ِهْم نِ  ََاضِْْْْْْ ِرَو الطَّ ِعِ َْي ِف  -ِعبَ َد هللاِ -َوْلَ ْحَذْا  لزُّوِا َواَِّلْفْتَاِء َرََْتٌع َوِخ ٌم.ََْرٌَ َعِظ ٌم، َوالهَّْ َ ُوَل أِلَْع

َِ الَ سَْْْْْْْْْْ ِد َواَِّلبِْهَداعِ  َِن بَْ ْْ َُْهْم َوَبْْيَ َنشْْْْْْْْْْْ ُِل َِاِء َواْلِبدَِع؛ فَ لُ َلَم ُء حَيُ يِو، الُ َلَم ِء ِرْو ََْهِل األَْه  ِف الدِ 
ِاء، ق ل َبِ ح  : )عَلرة والط و ِف ال لم ء َو هل السْْْْْْْْْْْْْْ ة األتق  ء رو عَلرة َهل البدع واأله
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ِق  ْة ِف َهْل األثَ( هتم و هْ هبم َهْل البْدع ال ودل ْْل  ، هْ بْ فقْد َتىن زوال الْديو و ، ورو َتىن ر
ِى والبدعة،  رون  َعلى  ل َحد َهل اهل ب السْْخه  ين وهِ يُسِْْ  َ  َيُِّ ق ل محَّ د بو زيد: "حضْْ

ِن رِ  ِل: إن الذيو يهم  َِاِهِهْم َصْْْْْْْْْْْح ب ، وهِ يق َِا اّلِلَِّ ِهَفْْ ِا ُن َِيُدوَن ََْن يُْطِ ُ    َهل السْْْْْْْْْْْ ة )ُي
ِْ َكَِ  ِاَُه َوَل اللهم ااحم رو رْْ   رو علمْْ ئ ْْ  واح ظ رو بقي  .َه اْلكَْْ ِفَُوَن(َوََيََْب اّلِلَُّ ِإَّلَّ ََْن يُِهمَّ ُن

 ر هم، واجزهم ع   خري اجلزاء.

 

 

 


