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 الرشيعةِ  -93
ِ
حؼوُق ُظؾامء  

 اخلطبة األوىل 

 أما بعد.

 ممـون.أهيا اد

اتؼوا اهللَ ربَّؽم واشتؿسؽوا بحبؾِه ادتنِي، وكتابِه ادبنِي، فنن اهلل يرفُع هبذا الؽتاِب 

أقوامًا ويضُع به آخرين، أٓ وإن ممن رفَعفم اهلل هبذا الؽتاِب العظقِم أهَل العؾِم 

 اهلل ظؾقه  العامؾني، الذين هم أركاُن الرشيعِة وأمـاُء اهللِ ذم خؾِؼه، وخؾػاُء الـبيِّ  صذ

، هبم حتػُظ ادؾُة وتؼوم الرشيعُة، يـػون ظن ديِن 
ِ
تِه، فالعؾامُء ورثُة إكبقاء وشؾم  ذم ُأمَّ

هم وظؾقه أجُرهم،  اهللِ الني، فؾؾِه َدرُّ حتريَف الغالني واكتحاَل ادبطؾني وتلويَل الضَّ

 ما أحسن أثَرهم وأجلَّ َ ذكَرهم. 

 أهيا ادممـون.

د فرَض ٕهِل العؾِم الراشخني وإئؿِة ادرضقني حؼوقًا، من أخَذ إن اهللَ تعاىل ق

َدى.   هبا وظؿَل كجا، ومن أظرَض ظـفا أوقَع كػَسه ذم اهلالِك والرَّ

 أهيا ادممـون.

إن من حؼوِق أهِل العؾِم حمبَتفم وموآََتم، وذلك أكه جيُب ظذ ادممِن حمبَُّة 

، ﴿َوادُْْمِمـُوَن َوادُْْمِمـَاُت َبْعُضُفْم َأْولَِقاُء َبْعٍض﴾ادممـني وموآَُتم، كام قال تعاىل:
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فقجُب ظذ ادسؾؿني بعد موآِة اهللِ تعاىل "قال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة رمحه اهلل: 

العؾامُء ورشولِه  صذ اهلل ظؾقه  وشؾم  موآُة ادممـني، كام كطق به الؼرآُن خصوصًا 

 
ِ
 . ()"الذين هم ورثُة إكبقاء

فحبُّ أهِل العؾِم والديِن قربٌة وضاظٌة، فنذا رأيتم الرجَل يذكُر أهَل العؾِم باجلؿقِل 

ؾوا فقه اخلَر، ففم الؼوم ٓ يشؼى هبم جؾقُسفم.   وحيبُّفم ويؼتِدي هبم فلمِّ

 احساَمفم وتوقَرهم وإجالهَلم، فنن إجالهَلم ظباَد اهلل، إن من حؼوِق 
ِ
العؾامء

ـِة أن  وتوقَرهم من إجالِل اهللِ تعاىل وتوقِره، ولذلك قال بعض السؾف: من السُّ

َر العاملُ، ولؼد كان السؾُف الصالُح رمحفم اهلل يوقِّرون ظؾامَءهم توقرًا كبرًا،  ُيوقَّ

بون معفم، ففذا ظبُد اهلل بُن ظب اٍس  ريض اهلل ظـه  حُز إمة وترمجاُن الؼرآن، ويتلدَّ

هؽذا ُأمركا أن كػعل " كان يلخُذ بركاِب كاقِة زيِد بن ثابٍت ريض اهلل ظـه ويؼول:

 . ()"بعؾامئـا وكزائـا

 أهيا ادممـون.

ِة الذبَّ ظن أظراِضفم وظدِم الطعِن   الرشيعِة وَحَػظِة ادِؾَّ
ِ
إن من حؼوِق ظؾامء

يِن، فقفم، فنن الطع  العامؾني وإئؿِة ادفديني ضعٌن ذم الرشيعِة والدِّ
ِ
َن ذم العؾامء

 اهللِ الصاحلني، وجمؾبٌة لغضِب اهللِ ربِّ العادني، فؼد قال ادوىل اجلؾقُل 
ِ
وإيذاٌء ٕولقاء

                                 



almosleh.com 

 
3 

: )َمْن ظاَدي يل ولّقًا فؼد آذكُته باحلْرِب(  . ذم احلديِث اإلهليِّ

 فاتؼوا اهللَ ظباد اهللِ، و
ِ
احػظوا ألسـَتؽم ظن الوققعِة ذم أهِل العؾِم، فنن حلوَم العؾامء

مسؿومٌة، وشـُة اهللِ ذم هتِك أشتاِر مـتِؼِصقفم معؾومةُ ٌ، فعؾامُء إمِة الذين هلم لساُن 

 ففو ظذ غِر السبقل. 
ٍ
 ِصدٍق ٓ ُيذكرون إٓ باجلؿقِل، ومن ذكرهم بسوء

 أهيا ادممـون.

يِن، فنن اهلل تعاىل قد أمَر إن من حؼوِق أهِل العؾ ِم ضاظَتفم فقام يلمرون به من الدِّ

ِذيَن آَمـُوا َأضِقُعوا اهللََّ َوَأضِقُعوا  َا الَّ بطاظتِفم ذم حمؽِم التـزيِل، قال اهلل تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ

َْمِر ِمـُْؽْم﴾ ْٕ ُشوَل َوُأويِل ا  الرَّ
ِ
ذم اخلؾِق، ،  وأولو إمِر هم العؾامُء بالرشِع وإمراء

يِن  فإمراُء ُيطاظون ٕهنم يسوشون الـاَس فقام َيرِجُع إلقفم من أمِر الدكقا والدِّ

يِن، فلضقعوا ظباَد اهلل وَٓة  الظاهِر، والعؾامُء يطاظون فقام يرجُع إلقفم من الِعؾِم والدِّ

 ترَصدوا، وظؾقؽم باجلامظِة، وإياكم والػرقَة،
ِ
 وإمراء

ِ
فنن  أموِركم من العؾامء

 الشقطان مع الواحِد وهو من آثـني أبعُد. 

ظباَد اهلل! إن من حقِّ ظؾامئِؽم ظؾقؽم الرجوَع إلقفم فقام ُيشؽُِل ظؾقؽم من أمِر 

ْكِر إِْن ُكـُْتْم ٓ َتْعَؾُؿوَن﴾ يِن، قال اهلل تعاىل: ﴿َفاْشَللوا َأْهَل الذِّ  الدِّ
ِ
، فنىل العؾامء

وَخػاِئه، فام حؽؿوا به ففو ادؼبوُل ادسؿوُع؛ إذ إن كتاَب  الرجوُع ظـَد التباِس إمرِ 
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ـَُّة حجُتفم، ورشول اهلل  صذ اهلل ظؾقه  وشؾم  قدوَُتم، وأقواُل  َُتم والسُّ اهللِ ُظدَّ

 السؾِف مستـُدهم. 
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 أهيا ادممـون.

 اإلشالِم وظؾامِئه أن يمخَذ بالصحقِح من أقواهِلم، فال يتبع 
ِ
إن من حؼوِق فؼفاء

فًا كحَو الرشيعِة، قائاًم هبا، حاكاًم بلحؽاِمفا مجؾًة   إٓ حقُث كان متوجِّ
ِ
أحٌد من العؾامء

 من أقوالِه أو آراِئه مل ُيمخْذ به، فنن من أَخَذ 
ٍ
وتػصقاًل، فنذا خالف ذلك ذم يشء

 اجتؿع فقه الرشُّ كؾُّه، بل قال إوزاظيُّ رمحه اهلل:
ِ
من " بشواذِّ إقواِل وكوادِر العؾامء

 َفِػي فِقه احلجرُ 
ِ
 . ()"أخَذ بـوادِر العؾامء

فاتؼوا اهللَ ظباَد اهللِ، واشتؼقؿوا ظذ أمِره ورشِظه، وقوموا بام فرَض ظؾقؽم من 

 احلؼوِق لعؾامِئؽم، فنن العؾامَء هم أفاضُل إمِة وِخقاُرها.
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد. 

 فقا أهيا ادممـون.

َجى اظؾؿوا أن حاجتَ   فوَق كلِّ حاجٍة، ففم واهللِ مصابقُح الدُّ
ِ
ؽم إىل العؾامء

 وظالماُت اهلدى

 فؾوٓهُم كاكت طالمًا بلهؾِفا             ولؽن هُم فقفا بدوٌر وأكجمُ 

فالعؾامُء ذم الـاِس كالشؿِس لؾدكقا والعافقِة ذم الـاِس، فام هلم من َخَؾٍف وٓ  

، فنذا ماَت العؾامُء ظـفم من ِظَوٍض، فالـاُس ٓ يعر
ِ
 العؾامء

ِ
فون كقف ُيعبُد اهللُ إٓ بَبؼاء

َ الـاُس وَدَرَس العؾُم بؿوَِتم وطفر اجلفُل، فػي صحقح البخاري من حديث  حترَّ

ظبد اهلل بن ظؿر ريض اهلل ظـفام قال: شؿعت رشول اهلل  صذ اهلل ظؾقه  وشؾم  يؼول: 

نتِزُعُه من العباِد، ولكن يقبُِض الِعلَم بقبِْض العلامِء، إن اهللَ ٓ َيقبُِض العلَم انتِزاعًا ي)

حتى إذا مل ُيْبِق عاملًا اختَذ الناُس رُؤوسًا جّهآً فُسئِلوا فأفتوا بغرِي علٍم، فضلُّوا 

 .(وَأضلُّوا

فاتؼوا اهللَ أهيا ادممـون، وبادروا بلخِذ العؾِم ظن أهؾِه قبل ذهابِه، فنن ذهاَبه 

مَحََؾتِه، فلقبِؾوا أهيا ادممـون، أهيا الشباب، يا ضالَب العؾِم، أقبِؾوا ظذ العؾوِم بِذهاِب 

الـافعِة، ُخذوا العؾَم ظن إكابِر، واجتفدوا ذم ضبطِه وحػِظه، ووفِّروا أوقاَتؽم 
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 ظؾقه، واصزوا ورابطوا واتؼوا اهلل لعؾؽم تػؾحون. 

 أهيا ادممـون.

َذه من أهؾِه من أفضِل الُؼُرباِت وأجلِّ الطاظاِت، ٓ إن ضؾَب العؾِم وحتصقَؾه وأخ

شقام ذم هذه إوقاِت ادتلخرِة، التي فشا فقفا اجلفُل بني الـاِس، وظظؿت فقه احلاجُة 

 الرباكقني، الذين يبؾِّغون رشآِت اهللِ ورشائَعه، فنذا قرصت مـزلُة أحِدكم 
ِ
إىل العؾامء

ِل هذه إماكِة العظؿى، ف ال أقلَّ من جمالسِة أهِل العؾِم واإلفادِة مـفم، فنن ظن حتؿُّ

إن من فؼه الرجِل "صالَح الؼؾوِب ذم جمالستِفم، وقد قال أبو الدرداء ريض اهلل ظـه: 

 . ()"ممشاه ومدخُؾه وخمرُجه مع أهِل العؾم

 الؾفم فؼفـا ذم الدين وظؾؿـا التلويل، ربـا زدكا ظؾاًم وفؼفًا ورصدًا وصالحًا.

 الؾفم إكا كسللك ظؾاًم كافعًا وظؿاًل صاحلًا. 

الؾفم ربـا اغػر لـا وإلخواكـا الذين شبؼوكا باإليامن وٓ دمعل ذم قؾوبـا غالًّ  

 لؾذين آمـوا ربـا إكك رؤوف رحقم.

 الؾفم وفق ظؾامء ادسؾؿني ذم كل مؽان إىل ما فقه خر الدكقا وأخرة.

 صدهم وقفم رش أكػسفم. الؾفم أظـفم ووفؼفم وشددهم وأهلؿفم ر

 

 

                                 


