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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح م درج في سياق ذ 

 :الخطبة األولى
دددالر   أرسدددل الدددذ  هلل الحمدددد" دددمبَ  لَ س   يتحقدددقلو  سددد بالقِ  النددداس ليقدددوم والميدددزان الكتدددا  معهدددم وأندددز  رين،ومندددذِ  رينَ شِ 

دِله  المخلدوقين، بدين العد   فدي فدونهميخلِ  لفداءخ  الحمدد هلل الدذ  كدان مدن تمدام فضدِله وِمنَّتدِه أن جعدل ألنبيائده ورس 
 علددى وشددهداء للسددالكين، ومندداراً  لين،للعددامِ  دوةً ق دد ليكونددوادعددوًة وشرشدداًدا يخلفددونهم ، وعمددالً  لمدداً عِ  ؛ يخلفددونهمهددممِ مَ أ  

 علمدداً  األمددة بدده واورب دد ربهددم، وجددهِ  ابتغدداءِمددن مظانِ دده  العلددم اكتسددبوا الددذين الربددانيين، لمدداءالع   بهددم أعنددي مين،العددالَ 
 ، صاِلحيَن م صِلحين.دينهتَ م   داةً ه   فكانوا وعماًل،

 بيدنهم لديحكم فيده ريد  ل ليدوم النداس جدام   و  واآلخدرين، األولدين إلده لده، شدري  ل وحدده هللا إل إلده ل أن وأشهد
 مداإنَّ  نبدي، بعدده لدي  ،النبيدين خداتمو  قدين،المتَّ  إمام   ورسوله، هد  عبْ  محمداً  نبينا أنَّ  وأشهد يختلفون، فيه كانوا فيما
سدار  ومدن ،الطيِ بدين الطداهرين وأصدحابه آله وعلى عليه هللا صلى ،الم كلَّفين هداية يف األنبياءِ  ورثة   العلماء هم

 :مَّا بعد إخوة اإليمانأ الدين، يوم إلى واهتدى بهداهم على دربهم

د  مدات هللا ومدازا  حدديثنا عدن ومازا  حديثنا عن تعظديم حر  ومازا  حديثنا عن تعظيِم هللا سبحانه لقائنا بكم يتجدَّ
ككَو   ِمكك    َفِإَنَهككا ّللَاِ  َشككَعاِررَ  ُيَعظِ ككم   َوَمكك    )َذِلكك َ  تعظدديم شددعائر هللا ُقُلككوِب  َتق  مددا  ن تعظدديِم شددعائر هللاوِمدد ،(32الحدد :) ال 

جديددد مددن التعظدديم الددالزم  ونتحدددا اليددوم عددن نددوعٍ  ،مددات المسدداجدذكرندداه فددي األسددبوع الماتددي مددن تعظدديم حر  
 هم بالمعروف ... تعظيم دور العلماء العاملين وشجاللهم وتوقيرهم واتباع   أل وهو ،للمؤمنين

راج  الم نير  فدي الظ ل مداِت والخطدوِ  الم دلِهمَّدة، صمَّام  األمان لهذه األمَّة، وهم الس ِ  العاملون هم فالعلماء الربانيون 
نَّة النبي مقامهم، ولزِ ولهذا فقد عظَّم هللا شأنهم، وأعلَ  َم العدواَم طداعت هم بدالمعروِف واتِ بداع هم، فهدم أهدل العددِ  ت س 

 ...والِقس  واإلنصاف
َمََلِرَككةُ  ُهوَ  ِإلَ  ِإَلهَ  َل  َأَنهُ  ّللَاُ  َشِهدَ  ﴿ :عدنهمهللا تعالى  كيف ل؟! وقد قا  كِم َوُأوُلكو َوال  ِعل  ك ِ  َقاِرًمكا ال   ِإَلكهَ  َل  ِبال ِقس 

َعِزيزُ  ُهوَ  ِإلَ  َحِكيمُ  ال   .(18آ  ِعمران : ) ﴾ال 

لماء  يكفي  -جدلَّ فدي ع داله  –فقدا   خلقده؛ بدين مدن خشيته أهلَ  فجعلهم شأَنهم، َرَف َ  - تعالى - هللا أن شرًفاالع 
َشككى ِإَنَمككا﴿  :  -فقددا   ؛غيددرهم وبددين بيددنهم التسددويةَ  - سددبحانه - ىوأَبدد ،[28: فداطر] ﴾ الُعَلَمككا ُ  ِعَبككاِد ِ  ِمكك    ّللَاَ  َيخ 
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َتِوي  َهل   ُقل  ﴿  : -وقوله الحق َلُمونَ  اَلِذي َ  َيس  َلُمونَ  لَ  َواَلِذي َ  َيع   فقدا  درجداٍت؛  قددرهمهللا   ورَفد َ  ،[9: الز مدر] ﴾ َيع 
َفعِ ﴿ : - سبحانه - ُكم   آَمُنوا اَلِذي َ  ّللَاُ  َير  ِعل مَ  ُأوُتوا َواَلِذي َ  ِمن   ،[11: المجادلدة]﴾  َخِبيكر   َتع َمُلونَ  ِبَما َوّللَاُ  َدَرَجات   ال 

كرِ  َوُأوِلكي الَرُسكو َ  َوَأِطيُعكوا ّللَاَ  َأِطيُعكوا آَمُنكوا اَلكِذي َ  َأيَُّهكا َيا﴿ : - وعال جلَّ  - فقا  طاعتهم؛هللا  أوج بل   اأَلم 
منا العلمداء وشذا اختلف العلماء واألمدراء قددَّ واألمراء  العلماء هم األمر أولووقد قا  العلماء:   ،[59: النسداء] ﴾ ِمنُكم  
دنَّة رسدوله  العلماء... وشن كان هذا ما ورد في األمراء  على طاعةِ  - هلل طاعةً  - صدلَّى  –في كتا  هللا ففي س 

 - الددرداء َأبدي عدنهم ... فقد روى أبو داوَد والتِ رِمذ   هم وشأنِ بعظيِم قدرِ  ناف  عر ِ أحاديث كثيرة ت   –هللا عليه وسلَّم 
َتِغكي َطِريقكاً  َسكَل َ  َمك   ))  : يقدو   - وسدلم عليده هللا صدلى - هللا رسدو  َسدِمْعت  :  َقدا َ  - عنه هللا رتي  ِفيكهِ  َيب 
ِنَحَتَهكا َلَتَضكعُ  الَمََلِرَككةَ  َوإنَ  الَجَنكِة  ِإَلى َطريقاً  َلهُ  للاُ  َسَهلَ  ِعل ماً  كِم ِلَطاِلكِب  أج  كَنُع  ِبَمكا ِرضكاً  الِعل   الَعكاِلمَ  َوإنَ  َيص 

َتغ ِفرُ  ضِ  ِفكي َوَمك    الَسكماَواتِ  ِفكي َمك    َلهُ  َلَيس  كلُ  الَمكاِ   فكي الحيَتكانُ  َحَتكى األر  كلِ  الَعاِبكدِ  َعَلكى الَعكاِلِم َوفض   َكَفض 
ِبَيككاِ   َوَرَثكةُ  الُعَلَمكا َ  َوإنَ  الَكَواِككِب  َسكاِررِ  َعَلكى الَقَمكرِ  ِبَيكا َ  َوإنَ  األن  ُثكوا َلكم   األن   َوَرُثككوا َوإَنَمكا ِدر َهمكاً  َولَ  ِديَنكاراً  َيَورِ 
َم   العلدم، بدل العلمداء ورثدة األنبيداء فاألنبيداء لدم يروثدوا إلَّ  جعدل رسدو  هللا ،   َواِفكر   بَحك     َأَخكذَ  َأَخَذ ُ  َفَم    الِعل 

  رتبدددةً علدددى أدندددى الصدددحابة  – صدددلى هللا عليددده وسدددلم –كفضدددله جعدددل روحدددي فدددداه فضدددل العلمددداء علدددى النددداس 
لُ ))  : -روحي فدداه  – إذ قا  ِلي الَعاِبدِ  َعَلى الَعاِلِم َفض  َناُكم   َعَلى َكَفض   الَسماَواتِ  َوأه لَ  َوَمََلِرَكَتهُ  للاَ  إنَ و   أد 
ضِ  َلةَ  َحَتى َواأَلر  ِرَها في الَنم  كرَ  الَناسِ  ُمَعلِ ِمي َعَلى َلُيَصلُّونَ  الُحوتَ  َوَحَتى ُجح  : وقدا  الترمدذ ، ]والحدديث رواه .    الَخي 

 حسن صحيح[ حديث

 أو يدددعي مددنالعلمدداء العدداملين الربَّددانيين، وقددد كث ددَر فددي زماننددا  كيددف أميِ ددز  : الكددالم ولعددلَّ سددائاًل يسددألنا بعددد هددذا
ِصددفَ  ،وهددذا المقددام الرفيدد  الشددري  اللقدد  هددذا ، حتَّددى ابت ددِذ َ مددنهم هأنَّدد ي ددد عى  كددل   أصددبح حتددى أهلدده، غيددر   بدده وو 
 النداس بعد  عندد فهدذا الجدد ، كثيدر الكدالم، كثيدرَ  كدان فدنن !!ي قدا  لده: " عدالٌم أو شدي  " اإلسالم عن اٍ متحد ِ 
 اطالعه... عةِ بسَ  ْف عرَ ي   لم ولو عالم، عندطاِلًبا للِعلِم  يوماً  ركبته يثنِ  لم ولو غيره، من أعلم  

حف ولم يالزم بع   الناس قرؤوا وا بدأدِبهم، ولدم يتخلَّقد وامدن معيدنهم، ولدم يتدأدب واالعلماء، فلدم يغرفد وابع  الص 
 ثقافدةقدا  عدنهم: "عنددهم ي أن هونيستحق ما غاية   ،العلماء كوقار وقاًرا ول العلماء، متَ سَ فيهم  ل ترى بأخالِقهم، 
يتجدرأ علدى  ى بعضدهمتدر  منعددام خشديتهلو  مومد  ذلد  فلِقلَّدة ورِعهد ،بضاعته فدي الِعلدِم م زجداة ،" بسيطة إسالمية

 د... ببعي الوصف هذا عنفي زماننا   ممن نرى كثيرٌ  ومافتاوى لو كانت في زمن ع مر لجم  لها أهل بدر، 
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 عَم  ذكرنا ِم  األدعيا ؟؟ الُعلما  نميِ زُ كيف  ؟إذن كيف نعِرف العلما 

 وصددالح القصددد سددنبح   عرفددوا الددذين ،الشددريعة حملددة هددم تددوقيرهم يجدد  الددذين العلمدداءأقددو  لكددم أيهددا السددادة: إنَّ 
 لهددم شددهدت الددذين الددورع، مددن احظ دد وأوتددوا ،ونشددره العلددم  ِ طَلدد فددي أعمددارهم بددذلوا الددذين د،عتَقددالم   ةحَّ وِصدد العمددل
 وهدم احقَّد الكبدار األئمدة فهدم رأيهدم، عدن النداس وصدَدر الشدريعةعلدوم  فدي والتبحدر باإلمامة العدو  الخيار األمة

ة جدداد علددى وسدديره علمدده بحسدد  وقِ ددرَ  دونهددم هددو ممددن علددم لديدده مددن وكددل الكددالم، قطِلددأ   إذا بدداإلجال  المعنيددون 
 .طريقهمعلى و  العلماء

ددد  –أي هددا السددادة  –العلمدداء الربَّددانيون   َيهملِقدد أو بهددم المددرء   سددم  إذاوفددي وجددوههم نددوٌر ربَّدداني،  ،لهددم سددمٌت محمَّ
لهدا كاندت وشن ،زاهددين حطامهدا وفدي معرتدين الددنيا عدن وجلدين، مدن هللاِ  ،قينشدفِ م   وجدهم م لد  يميدنهم  الددنيا ك 

ددا فددي أيددد   ،كريمددي اليددد ،أيددديهم وليسددت فددي قلددوبهم، تددراهم عفيفددي الددنف ِ فهددي فددي  وطددوع بنددانهم متددرفِ عيَن عمَّ
 –والرياسدة  الشدهرة طلد  عدن النداس ار، أبعدد  الغفَّد العزيدز كدرذِ  مدن يكثرون والوقار،  السكينة عليهم رى الخلق، تَ 
أقدر  النداس الحدق، و  بدو لقَ  النداسِ  وهم على جاللدة قددرهم أقدر    –ِذكرهم  بين الخالئق هم ونشرهللا شهرَ  م  أنَّ 

َنهُ  ّللَاِ  ِرَسككاَلتِ  ُيَبلِ ُغككونَ  ))اَلككِذي َ أولئدد  الخلددق،  قلددو ل َشككو  نَ  َوَل  َوَيخ  َشككو  َِّ  َوَكَفككى ّللَاَ  ِإلَ  َأَحككًدا َيخ   َحِسككيًبا   ِبككا
ون يددددؤد   حكومددددةحزًبددددا ول جماعددددًة ول فصددددياًل ول  يخشددددون  ل، أميددددًرا ي ددددداهنونَ  ا ولل يخشددددون قائدددددً . [39]األحددددزا :
 ُأوُتككوا اَلكِذي َ  ِميَثككا َ  ّللَاُ  َأَخكذَ  ))َوِإذ  هم الدذ  أخددذه هللا علدى العلمداء مدن زمددن األمدم السدابقة قميثداون يدؤد   ،همتَ أمدانَ 

ِكَتكابَ  ُنَنككهُ  ال  ُتُموَنككهُ  َوَل  ِللَنكاسِ  َلُتَبيِ   هللا العهدد علددى أهدل الِعلدم أن ي بيِ نددوا الحدق ول يكتموندده،أخددذ  [.187]آ  ِعمدران:   َتك 
نعدِرفهم ونعدرف   ،ل يخدافون فدي هللا لومدة لئدم... العلمداء الربَّدانيون الدذين نتدبع همي رِشدون الخلَق ويقولون الحقَّ ف

مسدلم إذ وتد  مدا قالده ، ورحدم هللا اإلمدام عمَّدن تلقَّدوا علدومهم ف  أشياخهم، نعرِ نعِرف أساتذتهم و نعِرف أنسابهم و 
 اإلسككناُد مكك  الككدي  ولككول اإلسككناُد لقككا  مكك  شككا  مككا شككا   )) قدمددة صددحيحه عندددما قددا :ابددن سدديرين فددي م  

   الثقاِت المعلومي  ونضرب عرض الحار  بأقوا  األدعيا  المجهولي ...فنأخذ مِ 

لماء  األمَّة المحمَِّديَّة،ها األحبَّةهؤلء العلماء أي   ا منيًعدا يحفد   ديدن لعظيم  ، ع  دورهم ولشري  مقامهم ولكونهم سد 
غرًتدا وهددًفا لكدلِ  أعدداء دائًمدا شرَع هللا من تحريِ  الغالة وانتحاِ  األدعياء وتأويل الجهالء، تراهم يحف   و  ،هللا

لدون ز المبطِ لمدا عِجد ؛لشدرع هللاو  هللا لددين الدبال ِ  رسدالةِ  مدن يحملده بما القدحِ  إلى فضيي   لبالحامِ  القدح  الدين، ف
الطعددن فددي سددنة وا عددن كمددا فعددل الرافضددة المجددوس لمددا عجددز  ،فددي الطعددن بشددرع هللا عمدددوا للطعددن فددي حملتدده
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فددنذا طعنددت فددي حامددل الرسددالة فقددد طعنددت فددي الرسددالة نفسددها وفقدددت  ،رسددو  هللا طعنددوا فددي الصددحابة الكددرام
 ،تدراهم يطعندون بالعلمداء لكدي يطعندوا برسدالتهم ،نندالون والجهدالء والعمدالء فدي زمامصداقيتها، كذل  فعل المبطِ 

اإللحدداد التددي تشددج  ، مددن أهددم أسددبا  " بعلمدداء الشددريعة القدددحَ "  :لددذل  قددا  العلمدداء إن مددن أهددم أسددبا  اإللحدداد
 هددذه الدددعاياتم انسدداق مدد  ولَكدد، وعلددى الطعددن فددي ديددن هللا أن نطعددن بعلمدداء الشددرع ،الندداس علددى تددرا ديددن هللا

ددكثيددٌر مددن ج   ددذون مددن حيددث لددم الشددبا  المتحمِ سددين كثيددٌر مددن و بددل ا  المسددلمين وعددواِم الموحدددين هَّ ددذين؛ ينفِ  المنفِ 
 كرامكة م  بالح  ِ  عظيمة عناية عنينا وقد"أحد أخطر برتوكولت اليهوِد المتصهينين إذ جاء فيها قدولهم:  يدروا
 وبكذل  [الشدرائ  التدي تخدالف الشدريعة اليهوديدةكدل علمداء : الدين برجا  ] ويعنون  الناس أعي  في الدي  رجا 
 علكى الكدي  رجكا  نفكوذ وإن طريقنكا  فكي ككووداً  عقبكةً  تكون  أن يمك  كان التي برسالتهم اإلضرار في نجحنا
هددذا مكددرهم وقددد شدداركم فددي تنفيددذ مخططدداتهم هددذا مددن برتكددولت الصددهاينة و  ،" فيومككاً  يومككاً  ليتضككا   النككاس

مددن كرامددة  ة ممارسددات الغايددة منهددا الحدد   دَّ حكددام الدددو  العربيددة واإلسددالمية، مارسددوا ِعددعمالءهددم ومووفددوهم مددن 
ددة عمددالء الدددين  وعلددى نفقددات  تعلدديم الشددرععلددى المحمديددة فصددادروا األوقدداف اإلسددالمية التددي وقفتهددا أجيددا  األمَّ

ح رًَّة عزيزة ل يبتزهم أحٌد ول يتسلَّ  علديهم،  ل تبقى كلمة العلماءلكي  صادرتها الحكومات وطلبة العلم، العلماء
 السددداذج الرجدددل صدددورةفدددي وسدددائل إعالمهدددم إذ أوهدددروهم بدوا إلدددى تشدددويه صدددورة المشددداي  وطلبدددة العلدددم بدددل عِمددد
رون العلماء بصورةٍ  ،كالم مبتذ  أو بمالبسه، إما المغفل، مدن ذِلد   موالستهزاء، وما هددفه للسخرية تدعو يصوِ 

 بشعائر هللا التي أ ِمرنا بتعظيمها.والستهزاء  ،بدين هللاء إل الستهزا

 ؟!قسدددديٍ  مددددن قساِوسددددِة النصددددارى هددددل رأيددددتم يوًمددددا فددددي مسلسددددٍل أو فدددديلم مددددن يسددددتهزء  بهيئددددة  ،أسددددتحلفكم بدددداهلل 
هل رأيتم مدرًَّة مدن يطعدن مدن  حاخاٍم من حاخاماِت اليهود؟!هل رأيتم يوًما في مسلسٍل أو فيلم من يستهزء  بهيئة 

 ..وهللا ل يفعلونه ؟!أو اجتهاد إذا خالفوهم برأ علنا على وسائل التواصل النصارى بقساوستهم ورهبانهم 

تدراهم يطعندون بالعلمداء يطعندون بحملدة الددين،  ،ل نرى ذل  إل ممدن يددعون التوحيدد إل ممدن يددعون اإلسدالم 
 ،المتمسددد  بالسدددنة الشدددخ  ت يطعندددون بمظهدددر الشدددخ  الملتحدددي بمظهدددركدددانوا دائمدددا فدددي األفدددالم والمسلسدددال

من ذل  أن يطعنوا بشرع هللا هدفهم من ذل  إهاندة كرامدة  مهدفهم من ذل  أيها السادة أن يطعنوا بدين هللا هدفه
 .دينكم
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بضدددعة وهللا أذكدددر عنددددما كندددا سدددابقا فدددي حلددد  مندددذ التسدددعينات ومدددن قبلهدددا تمدددر أمدددام الكندددائ  فدددي حلددد  فتدددرى 
ا ما ترى قسيسا أو راهبا يصعد بالمواصالت العامة، لهدم سديارات تخددمهم سيارات مصفوفات أمام الكنيسة، نادرً 

من ساحة سعد هللا الجدابر  وحتدى القلعدة هدذه  ،أما المسلمون الذين كانوا في حل  ،وأوقافهم لم تصادرها الدولة
 وشهاندةً  ،ن العالم يهان في رزقده وفدي نفسده إهاندة للشدريعةوكا ،كلها أوقاف موقوفة لطلبة العلم صادرتها السلطة

تدراهم يتتبعدون زلت العلمداء تدراهم  ،يشاركونهم في ذل  بني جلدتنامن بل لي  هذا وحس  كان كثير  ،لدين هللا
والمصديبة والماحقدة والقاتلدة أن ندرى هدذا اآلن فدي مناطقندا المحدررة التدي  ...  يستهزؤون ويسخرون من دين هللا

 !!أننا نريد تحكيم شرع هللا فيها يعندَّ 

أهان العلماء والدعاة واعتدى عليهم وعلى أموالهم بل وعلدى ح رمدة بيدوتهم فقد  هل تعلم أن في مناطقنا المحررة 
ده جماعتده بدالرأ  ألنَّهم اختلفوا معه جماعدة غيدر مد  الكفدار ألنَّهدم كدانوا يجاهددون ، فقد   فقد  ألنَّهدم خدالفوا توج 

 ؟!!) م  فصيٍل غيِر فصيله( جماعته

ددار عددن فعلهددا  وهللا لقددد أصددبحنا نددرى ونسددم   إهاندداٍت للمسدداِجد وللدددعاة ولطلبددة الِعلددم الشددرعي والعلمدداء ترفَّدد  الكفَّ
أصدبحنا ندرى مدن ي هدين العداِلم وطاِلد  الِعلدم وهدو علدى الِمنبدر، فقد   يحكمدون هدذه الدبالد...هندا سابًقا يوم كانوا 
ه حدديث وفدي ال أ  تعظيٍم لشرع هللا هذا؟! وأ  إجالٍ  هلل هذا؟!جماعِة ذِل  وِحزبه وفصيله ...  ألنه خالف توج 

َلِ  للِا َتَعاَلى)) إ: يقو  رسدو  هللا حسن رواه َأب و داود ال َبةِ َن ِم   إج  َراَم ِذي الَشي  ِلِم : إك    َوَحاِمِل الُقرآِن الُمس 
ِر الَغاِلي ِفيِه   َوالَجاِفي ِس     َغي  َطاِن الُمق  ل  َراَم ِذي السُّ ُه   َوإك   َعن 

بأننددا نحددن هنددا فددي مندداطق  ونحددن ندددَّعيفددأين إجددال  هللا وأيددن إجددال  حملددة الشددريعة وأيددن إجددال  حفظددة القددرآن 
 ؟؟!!انحازت عن الكفار تريد إعالء شرع هللا وتريد نصرة دين هللا

اللهم و ِ  علينا خيارندا ول ت سدلِ   عليندا بدذنوبنا شدرارنا، أندت مولندا فانصدرنا ربَّنا ل تؤاِخذنا بما فعل السفهاء منَّا، 
 على القوم الكافرين ... أقو  ما تسمعون وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
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 الخطبة الثانية:

)َوَلَقككد  الحمددد هلل وكفددى وصددالة وسددالما علددى عبددده الددذ  اصددطفى، عبدداد هللا خيددر الوصددايا وصددية ر  البرايددا 
ِلُكم  َوِإَيكاُكم  َأِن اَتُقكوا ّللَاَ  ِكَتكاَب ِمك  َقكب  َنا اَلِذيَ  ُأوُتوا ال  فداتقوا هللا عبداد هللا فبتقدوى هللا الِعصدَمة  [، 131]النسداء:  َوَصي 

واعلمددوا عبدداد هللا أن هللا تعددالى ل يغيِ ددر  مددا بقددوٍم حتَّددى يغيددروا مددا بأنفسددهم ... والسددالمة  مددن الِمحددن، مددن الفددتن 
جده الكفدار بدين سدفهائنا مدن السدتهزاء بالعلمداء والددعاة ولعلَّ مدن أوجد  مدا يجد  أن نغيدره فدي مجتمعندا، مدا روَّ 

الذين حملوه وتحملدوا المضدايقات وحرَّاسه  الشرعي الِعلم هم حملةالعلماء والدعاة وطلبة الِعلم وحملة الدين ... ف
لدوا العلدم وصدبروا علدى المضدايقة فدي لدم وحمَ مدوا العِ يوم كان غيرهم ل يأبده بددين هللا ول يأبده بدتعلم الشدريعة، تعلَّ 

ي بدن عمدرو بدن العدا  رتددعدن عبدد هللا فدي الحدديث الم تَّفددق عليده و فهدم حملدة العلدم وحدراس الشدريعة،  ،حملده
َتزعكُه  يقو : -صلى هللا عليه وسلم  -، َقاَ  : َسِمْعت  رسوَ  هللا هللا عنهما ِتَزاعكًا َين  كَم ان  ُُ الِعل  كِب )) إَن للَا َل َيق 

ُُ  ِمَ  الَناِس  ِب ُِ الُعَلَمكا ِ َولِك   َيق  َم ِبَقب  كِق َعاِلمكاً   حَ  الِعل  وسكًا   اَتَخكَتكى ِإَذا َلكم  ُيب  ِئُلوا   َفُسكُجَهكالً َذ الَنكاُس ُرُُ
ككم   ككِر ِعل  ، إن هللا ل ينتددزع العلددم انتزاعددا بددل ينتزعدده بقددب  العلمدداء بمددوت العلمدداء   َفَضككلُّوا َوأَضككلُّوا   َفككأف توا ِبَغي 

  فيفتون بغير علم فضلوا وأتلوا.سألونَ ي   ،ذل  الرؤوس الجها بندرتهم في المجتم  فيتصدر بالربانيين أو 

ددال  الم   العلمدداء ِضددلِ ين أن يسددَعوا للددتخل   مددن العلمدداء الرب دانيين الددذين تلقددى الندداس كالمهددم بددالقبو ، ففشدأن الض 
ه لده، ممدن يعجددز عقبدٌة كدؤود فدي وجدده كدلِ  زندديٍق وم لحدٍد ومبتددِدٍع ... فكدل  صداح  بدعدٍة ممددن ل يؤَبد الربَّدانيون 

حثيثًدا للنيدل مدن مكاندة العلمداء الربَّدانيين، لكدي يسدعون سدعًيا من األصاغر عن م حاججة العلماء، تراه ومن معه 
مددن أتبدداعهم الم َضددلِ ين ... يشدداركهم فددي ذلدد  قليلددو الدددين والتددافهون ممددن  ليغدددو الندداس  و  ،يخلددوا لهددم وجدده الندداس

دددتعددودوا مدددا روَّ   العلمددداء بحملدددة الدددين يتتبعدددون زلتمدددن السددتهزاء و  ،ار بيننددا مدددن السدددتهزاء بشددعائر هللاجدده الكفَّ
مون من فعالهم ما يشترا به كل  الناس معهمو  شأنهم في ذل  شأن المندافقين األ َو  الدذين قدا  هللا فديهم:  ،يضخِ 
كتَ )) ككُتم  َتس  ِ َوآَياِتكِه َوَرُسكوِلِه ُكن  َّ َعكُب ُقكل  َأِبككا َتُهم  َلَيُقككوُلَ  ِإَنَمكا ُكَنكا َنُخككوُض َوَنل  ِزُروَن َوَلكِئ   َسكَأل  وا َقككد  َل َتع َتكِذرُ  *ه 

ِرِمي َ  ُكم  ُنَعذِ ب  َطاِرَفًة ِبَأَنُهم  َكاُنوا ُمج  ُف َع   َطاِرَفة  ِمن  ُتم  َبع َد ِإيَماِنُكم  ِإن  َنع   .. [66-65]التوبة:    َكَفر 
ئر هللا بابددددا للسددددخرية كددددانوا مجددددرمين، إنهددددم المجرمددددون الددددذين اتخددددذوا ديددددن هللا واتخددددذوا شددددعا ،السددددادة انعددددم أيهدددد

لدددي  عندددده مدددا يتنددددر بددده وينكدددت بددده إل الحدددديث عدددن ديدددن هللا إل الحدددديث عدددن شدددعائر هللا إل  والسدددتهزاء...
كدددي تضدددعف مكانتددده فدددي  العبدددادالنيدددل مدددن مكاندددة هللِا وشدددرعه فدددي قلدددو   يريدددد !!الحدددديث عدددن العلمددداء الربدددانيين
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خدي وفقندا هللا َوِشيَّداا لمرتداته َوَجَعلَندا ِممَّدن اْعَلدم َيدا أ" يقدو  الحداف  ابدن عسداكر رحمده هللا:... وفي هذا القلو  
مدن أطلدق  َوَأنَّ  ،يخشاه ويتقيه حق ت َقاته َأن ل ح وم اْلعلَماء َمْسم وَمة، َوَعاَدة هللا ِفي هتد  َأْسدَتار منتقصدهم َمْعل وَمدة

خكالفون َعك  أمكر  َأن تصكيبهم فت َنكة فليحكذر اَلكذي  ي))ِلَسانه ِفي اْلعلَماء بالثل  باله هللا قبل َموته ِبَمْوت اْلقل  
 [30-29   " تبيين كِذ  الم فتر  مختصرة ِمن " ] .  َأو يصيبهم َعَذاب َأِليم

ددددو  هللا ، َقددددا َ  -رتددددي هللا عندددده  -هريددددرة  عددددن َأبدددديوفددددي البخددددار    : -صددددلى هللا عليدددده وسددددلم  -: َقدددداَ  َرس 
ِب  )) إَن للا َتَعاَلى ُتُه ِبالَحر     َقاَ  : َم   َعاَد  لَي َوِلي ًا   َفَقد  آَذن 

 ككك  الفقهككا  العلمككا  أوليككاُ  للا))إن لككم يورحددم هللا الشددافعي وأبددي حنيفددة وغيددرهم مددن أئمددة المسددلمين إذ قددالوا: 
 فليس هلل ولي  

 اللهم ارزقنا أن ن عظِ م شعائرا حقَّ التعظيم،  ،السنة في كل مكانأهل لهم احف  علماء ال

 واجزهم عنَّا خير الجزاء... ،وارف  درجتهم ،اللهم أعل مكانتهماللهم ارحم علماءنا، 

واجعدل كيدده فدي  شدغله بنفسده ،اف خيًرا فوفقه إلى ك لِ  خيدر، ومدن أراد بهدم سدوًءاالسنة أهل علماء باللهم من أراد 
الدبال   ِصددق ا أوجبتده علديهم مدنوبدارا فدي األحيداء وأعدنهم علدى القيدام بمد مدنهم ، اللهم ارحم من مدات نحره ،
 إني داٍع فأمِ نوا...  لشرل مغاليق  خير،لل، مفاتيح  ح ، اللهم اجعلنا واياهموالنص


