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 وظيفة علمــــاء الديــــن 

 
 
 

 

 وظيفة علماء الدين
 
 

 بقلم فضيلة األستاذ الشيخ 

 محمد البشير اإلبراهيمي
 رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
 ورئيس تحرير جريدة البصائر الغراء

 
 

 اعتنى به 

 عبداإلله بن عثمان الشايع
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 لديــــن وظيفة علمــــاء ا

 سسس

 مقدمة المعتني
   +: الحمد هلل القائل 

   
   " 

، وصلى هللا وسلم على معلم الناس الخير الذي لم يورث ماالً وال درهماً ، [ 11: المجادلة ]
 : أما بعد . وإنما وّرث العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر 

: هم ، قال تعالى فقد أعلى هللا منزلة العلماء بين العالَمين ، وقرن طاعته بطاعت
+  

   
  

   " [ 95: النساء . ] 

   +: وقال تعالى 
     

   
      
    

 " [ 7: آل عمران . ] 

    +: وقال تعالى 
   

  
  

     
   " [آل 

 [ . 11: عمران 

   +: وقال تعالى 
   
   
  
 " [ 18: النساء . ] 

  +: وقال تعالى
    

  
" [ 38: العنكبوت . ] 

    +: وقال تعالى 
 " [ فاطر :

81 . ] 

   +: وقال تعالى 
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 وظيفة علمــــاء الديــــن 

  
    

   
 " [ 5: الزمر . ] 

لعممالم رّبمماني وناصمم   (1)هممذه رسممالة لطيفممة جمعممت مقممالين ثممم إن
ته هو العالممة  ، تحمدث فيهما محممد البشمير اإلبراهيممي مشفق على أُمَّ

، وبيَّن الدور الواجب على العلماء تجاه  «وظيفة علماء الدين  »عن 
أمممتهم ، وقممارن بممين علممماء السمملل وعلممماء الخلممل ، فجمماءت هممذه 

 . الموضوع وروعة األسلوب  الرسالة جامعة بين أهمية

وكان الدافع لنشر هذين المقالين أهمية موضوعهما خاصة في هذا 
الوقممت الممذي كثممر فيممه أدعيمماء العلممم والمتعممالمون ، وقمملَّ فيممه العلممماء 
الربمانيون المصملحون ، إال أنمه ال يمزال هنماة بقيمةة باقيمة ممن العلمماء 

 . لعلَم بعلم الصادقين الذين حملوا األمانة بأمانة ونشرو ا

وهممذه دعمموة صممادقة للشممباب بلممزوم العلممماء الصممادقين ، واألخممذ 
 . عنهم، والتقرب إلى هللا عز وجل بذلة 

ولمممم يكمممن لمممي جهمممدة فمممي همممذه الرسمممالة سمممو  اختيارهممما والتعليمممق 
 .باختصار على بعض المواضع فيها  

أسأل هللا جل وعال أن يعلَي مكانة العلماء ، وأن يوفق شباب األمة 
لنهل من معينهم ، وأن يرحم كاتب هذه الرسمالة وكمل ممن سمعى فمي ل

 . نشرها 

 . وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 

 
 وكتب

 عبداإلله بن عثمان الشايع
 هـ1/3/1387
  818298ب .ص

                                                   
كان الفضل لألستاذ محمد خير رمضان يوسل في تنبيهي علمى همذين المقمالين  (1)

 .    8/991 «معجم المؤلفين المعاصرين  »في كتابه  ، وذلة
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 لديــــن وظيفة علمــــاء ا

 11839الرياض 
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 وظيفة علمــــاء الديــــن 

 (1)ترجمة العالمة محمد البشير اإلبراهيمي 

جمممة ذاتيممة لنفسممه فممي مجلممة المجمممع كتممب العالمممة اإلبراهيمممي تر
 : العلمي بدمشق ، ثم لخص هذه الترجمة فقال رحمه هللا 

ولمدُت عنممد طلموع الشمممس ممن يمموم الخمميس الثالممث عشمر مممن  -1
الموافمق للرابمع عشمر ممن شمهر يونيممو ( همـ1821)شمهر شموال عمام  

 ( . م1115)سنة 

ين ، حفظُت القرآن ومتون العلم الكثيرة وأنا ابمن سمبع سمن -8
وتلقيت علوم الدين والعربية فمي بيمت أسمرتي علمى عممي القمائم 
بتربيتي الشيخ محممد المكمي اإلبراهيممي ، وكمان عالَّممة زمانمه 

 . في العلوم العربية 

مات عممي وأنما ابمن أربمع عشمرة سمنة ، بعمد أن أجمازني  -8
 . في العلوم التي تلقيتها عليه 

يبمممة ، تشمممهدان وهبنمممي هللا حافظمممة خارقمممة ، وذاكمممرة عج -3

، وكانتا معينتين لي في تحصميل  (2)بصدق ما يحكى عن السلل
 . العلوم في هذا السن 

                                                   
 : مصادر ترجمته  (1)
وترجممممة بقلمممم . بقلممممه  193-81/189مجلمممة مجممممع اللغمممة العربيمممة بالقممماهرة  

،  38/393، ومجلممة مجمممع اللغممة بدمشممق  81/185الممدكتور إبممراهيم مممدكور 
حمممد ، واإلمممام الرائممد م 1/888، ودليممل مممؤرم المغممرب  191والمجمعيممون 

،  1/93البشمممير اإلبراهيممممي لمحممممد الطممماهر فضمممالء ، واألعمممالم للزركلمممي 
 8/992، ومعجمم الممؤلفين المعاصمرين  8/118وترتيب األعالم على األعموام 

آثممار اإلمممام محمممد البشممير  »، وجمعممت رسممائله وكتاباتممه ومقاالتممه فممي كتمماب 
ي فمي خمسممة جممع وتقممديم نجلمه الممدكتور أحممد طالمب اإلبراهيممم «اإلبراهيممي 

 .   م 1557مجلدات من إصدار دار الغرب اإلسالمي ببيروت عام 
يعنمممي مممما يحكمممى عمممن الكثيمممر ممممنهم ممممن سمممرعة الحفمممظ ، وسمممعة المحفممموظ ،  (2)

وممن جهممل . والروايمات فمي ذلمة كثيمرة قمد يظمن بهما المبالغمة ممن قابمل الجّهمال 
 .    شيئاً عاداه 
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 لديــــن وظيفة علمــــاء ا

بعممد ممموت عمممي خلفتممه فممي إلقمماء الممدروس علممى تالمذتممه  -9

 . وغيرهم إلى أن جاوزت العشرين سنة 

بيتنما عريممق فمي العلممم ، خمرف منممه أفمذاذ فممي علموم الممدين  -1
ة ، بعممد انحطمماط عواصممم والعربيممة فممي الخمسممة قممرون األخيممر

 . العلم الشهيرة في المغرب 

رحلممت إلممى المدينممة أنمما ووالممدي مهمماجرين   فممراراً مممن  -7

االسممممتعمار الفرنسممممي ، فكنممممُت مممممن مدرسممممي الحممممرم النبمممموي 
الشريل، وتلقيُت فيها علم التفسير وعلم الحديث روايمة ودرايمة 

اً ممن ، وعلم الرجال وأنساب العرب ، ومكثُت في المدينمة قريبم
 . عشر سنين

ثم انتقلنا إلى دمشمق أثنماء الحمرب العالميمة األولمى فكنمت  -1

من أسماتذة العربيمة فمي المدرسمة السملطانية بهما ممدة سمنتين فمي 
 . عهد حكومة االستقالل العربي 

بعممد انتهمماء الحممرب العالميممة األولممى رجعممُت إلممى بلممدي  -5
ة إلمى سمنة الجزائر ، وبقيت فيها أنشمر العلمم فمي فتمرات متقطعم

ميالدية، وكنت أحد اثنين يرجع لهما الفضُل فمي تكموين  1581
جمعية العلماء ، أنا وعبدالحميمد بمن بماديس ، وكنمُت فمي طليعمة 
العممماملين علمممى إحيممماء العلممموم الدينيمممة والعربيمممة بمممالجزائر ممممن 
االبتدائية إلى العالية ، وكنت أبرز المشميدين ألربعمائمة مدرسمة 

ري وقُمراه ، وفمي طليعمة المجاهمدين فمي في مدن القطمر الجزائم
سممبيل اإلصممالد الممديني وحممرب التممدجيل واالبتممداع فممي الممدين ، 
وبث الوعي القومي ، و تصحي  الموازين الفكرية والعقليمة فمي 

 . نفوس أفراد الشعب الجزائري 

بعد ظهور جمعية العلماء للوجود انغمسمُت فمي أعمالهما  -12
م ، وتأسميس مدارسمه ، ووضمع وتشكيالتها ، وانقطعت إلى العل

برامجه ، وكيالً لها في حياة ابن باديس ، ورئيساً لها بعد موتمه 
 . ، على ما هو مفصل في الخالصة 
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 وظيفة علمــــاء الديــــن 

ميالديممة رحلممُت إلممى الشممرق بتكليممل مممن  1598سممنة  -11
 : جمعيتي كان الباعث على هذه الرحلة أمران 

ممن  السعي لد  الحكوممات العربيمة لتقبمل لنما بعثمات: األول 
 . أبناء الجزائر 

مخاطبة حكومات العرب والمسلمين في إعانتنا مالياً : الثاني 
، حتى تستطيع الجمعية أن تواصل أعمالهما بقموة   ألن الميمدان 
اتسع أمامها ، والشعب الجزائري محدود القوة المالية ، فمذذا لمم 
 ُيعّنا إخواُننا فربما تنتكس حركتنا ، وهذا مما ينتظمره االسمتعمار
لنمممما ، وقممممد قممممدمُت مصممممر ، ثممممم زرت باكسممممتان ، والعممممراق ، 

 . وسورية ، والحجاز

فأممما قبممول البعثممات فقممد حصمملت فيممه علممى الغممرض ، وأممما 
اإلعانممة فقممد كانممت طفيفممة ، وقامممت الثممورة الجزائريممة المباركممة 

 . واستفحل أمرها ، فانقطعت عن الجزائر ( 1593)سنة 

زائر ، ولمم أصمحبها تركت مسودات مؤلفاتي كلهما بمالج -18
كمما كنمت آممل ، ألنمي لمم  (1)معي لتطبع ، أو يطبع بعضها هنما 

 . أشأ أن أخلط عمالً عمومياً للجزائر بعمل شخصي لنفسي 

وأنا أرجو للثورة الجزائريمة التمي شماركُت فمي التمهيمد لهما ، 
 . وتهيئة أسبابها ختاماً جميالً ، تنال الجزائر حريتها واستقاللها 

 بمممما علمنممما وبمممما عملنممما ، إنمممه مجمممازي العممماملين نفعنممما هللا
 . المخلصين 

 

 محمد البشير اإلبراهيمي

 . هـ 1819وتوفي رحمه هللا عام : قلت 

                                                   
 .    يعني في مصر  (1)
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 لديــــن وظيفة علمــــاء ا

  (1)من كلماته رحمه هللا

 إذا فسد التصور فسد التصوير. 
 إننا مرضى، ومن بالء المريض رفق الطبيب به. 
 يق قانعا بجحر خّدرنا الغرب بالوطنيات الضّيقة  فأصب  كل فر

وهيهات إذا مّزقت األطرال أن . ، يناضل بمثل سالد الضب الضبّ 
 .ُيحفظ القلب

 ضعل الضعيل ال يكون في سنة هللا إال زيادة في قوة القوي. 
 العاقل من جار  العقالء في أعمالهم في دائرة دينه ووجدانه. 
 العالم الجبان في أمة عضو أشل، يؤود وال يذود. 
 ميدانه النفوس، وسالحه : الديني في اإلسالم قائد العالم بمفهومه

 .الكتاب والسنة

  علممماء الخلممل أقممل مممن أن نسممميهم علممماء ديممن، وأقممل مممن أن
 .نسميهم علماء دنيا

  علماء السلل كانوا دائما فمي أداء واجمب يمؤجرون عليمه ال فمي
 .أداء وظيفة ينتفعون بها

 يحكمممون كممانوا يحّكمممون ديممنهم فممي عقممولهم، و: علممماء السمملل
 .عقولهم في ألسنتهم، فال تصدر األلسنة إال بعد مؤامرة العقل

 كانوا يزنون أنفسهم دائمما بميمزان الكتماب والسمنة: علماء السلل ..
كما يفعل المفتونون بالجسمانيات فمي عصمرنا همذا فمي وزن أبمدانهم كمل 

 .شهر
 وفيهما كمل السمّر، وفيهما (نقطمة)الفرق بين العرب وبين الغرب ،

 .كل الشرّ 
 القبول جزاء من هللا على اإلخالص يعجله لعباده المخلصين. 
  كل نطقة ُتمليها الظرول ال الضمائر تثمر سكتة عن الحق، مما

د ُُ  .من ذلة ُب

                                                   
. لفتحمي بمن فتحمي الجنمدي( وعة أطايب الكلم و أجمل التوقيعماتموس: )من كتاب( 1)

 .تحت الطبع
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 وظيفة علمــــاء الديــــن 

  كل نقش تنقشونه في نفوس تالمذتكم من غير أن يكمون منقوشما
رأس مممال التلميممذ هممو ممما يأخممذه عممنكم مممن .. فممي نفوسممكم فهممو زائممل
لقدوة، وأما ما يأخذه بمالتلقين ممن العلمم والمعرفمة األخالق الصالحة با

 .فهو رب  وفائدة
  ألن يسكت العاقل مختارا في وقت يحسن السكوت فيه خير من

 .أن ينطق مختارا في وقت ال يحسن الكالم فيه
  لمماراء اقتتممال يظهممر فيممه الشممجاع القمموي، كممما لألناسممي اقتتممال

 .يظفر فيه الشجاع القوي
 لمشّيدة بغاياتها، وتفاخرت بمعانيها  ألخرست لو تباهت األبنية ا

 .المدرسة كل منافس
 ليس من سداد الرأي أن يضّيع الضعيل وقته في لوم األقوياء. 

  المال الذي تنفقه في المحرمات يسوقة إلى النار، والممال المذي
تبممدده فممي الشممهوات يسمموقة إلممى العممار، والمممال الممذي تممدخره للورثممة 

 .شرار، وتبوء أنت بالتبار والخسارالجاهلين تهديه إلى األ
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 وظيفة علمــــاء الديــــن 

 وظيفة علمـــــاء الدين

ال ُتوجمممد فمممي اإلسمممالم وظيفمممةة أشمممرل قمممدراً، وأسممممى منزلمممة، 
، وأعظمم أجمراً عنمد  (1)أفقاً ، وأثقل تبعة ، وأوثق عهمداً  وأرحب

 ! هللا من وظيفة العالم الديني 

وآخمممذة بمممأهم تكاليفهممما وهمممو  (2)ام النبممموةذلمممة ألنمممه وارث لمقممم

                                                   
    + :قال هللا تعالى ( 1)

   
   

   
   

     

 " [ 117:آل عمران. ] 
هو : الميثاق  »: قال العالمة الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسير هذه اآلية 

العهد الثقيل المؤكد ، وهذا الميثاق أخذه هللا تعالى على كل من أعطاه هللا الكتب 
لمه هللا ، وال يكتمهم ذلة ، ، وعلَّمه العلَم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما ع

ً إذا سألوه ، أو وقع ما يوجب ذلة ، فذن كل من  ويبخل عليهم به ، خصوصا
نه ويوض  الحق من الباطل   .عنده علم يجب عليه في تلة الحال أن ُيبيِّ

فقمماموا بهممذا أتممم القيممام ، وعلممموا النمماس مممما علمهممم هللا ابتغمماء : فأممما الموفقممون  
 . على الخلق ، وخوفاً من إثم الكتمان  مرضاة ربهم ، وشفقة

فنبممذوا هممذه العهممود : وأممما الممذين أوتمموا الكتمماب مممن اليهممود والنصممار  ومممن شممابههم 
والمواثيممق وراء ظهممورهم فلممم يعبممأوا بهمما ، فكتممموا الحممق ، وأظهممروا الباطممل تجممرؤاً 

تمممان علممى محممارم هللا ، وتهاونمماً بحقوقممه تعممالى وحقمموق الخلممق ، واشممتروا بممذلة الك
+   " وهمممو مممما يحصمممل لهمممم إن حصمممل ممممن بعمممض

الرياسممات واألممموال الحقيممرة مممن سممفلتهم المتبعممين أهممواءهم المقممدمين شممهواتهم علممى 
ممموض     "   +الحمممق  ألنمممه أخمممس العا

وهممو بيممان الحممق الممذي فيممه السممعادة األبديممة والمصممال  الدينيممة  -والممذي رغبمموا عنممه 
أعظممم المطالممب وأجل،همما ، فَلممما يختمماروا الممدني الخسمميس، ويتركمموا العممالي  -لدنيويممة وا

ه  .  «النفمميس إال لسمموء حظهممم وهمموانهم ، وكممونهم ال يصمملحون لغيممر ممما ُخلقمموا لمـم
دار ابمممن الجمممموزي ، تحقيمممق سممممعد . ط( 1/811)تيسمممير الكممممريم المممرحمن . انتهمممى
 . الصامل

ول النبمي يشمير المؤلمل ـ رحممه هللا ـ إلمى ( 2) اء  »: × قــم رواه .  «العلمماء ورثمة األنبيـم
( 9/151)، وأحممممد ( 815)، وابمممن ماجمممه ( 8121)، والترممممذي ( 8197)أبممموداود 
 .وغيرهم 
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إلممى هللا ، وتوجيممه خلقممه إليممه ، وتممزكيتهم وتعلمميمهم ،  (1)الممدعوة
وترويضهم على الحق حتى يفهمموهم ويقبلموه ، ثمم يعملموا بمه ، 

 . ويعملوا لـه 

فالعممالم بمفهومممه الممديني فممي اإلسممالم قائممدة ، ميداُنممه النفمموس، 
 ×ا العملمي ممن فعمل النبمي وسالحه الكتاب والسنة ، وتفسميرهم

وفعل أصحابه ، وعونه األكبر على االنتصمار فمي همذا الميمدان 
أن ينسممى نفسممه ، ويممذوب فممي المعمماني السممامية التممي جمماء بهمما 
اإلسممالم ، وأن يطممرد حظوظهمما وشممهواتها مممن االعتبممار ، وأن 
يكون حظه من ميراث النبوة أن يزكي وُيعلِّم ، وأن يقول الحمق 

قه بجوارحه ، وأن ينصره إذا خذلمه النماس ، وأن بلسانه ، ويحق
 . يجاهد في سبيله بكل ما آتاه هللا من قوة 

أما الوسيلة الكبمر  فمي نجاحمه فمي همذه القيمادة فهمي أن يبمدأ 
، فمال يمأمر بشميء ممما أممر بمه  (2)بنفسه في نقطة األمر والنهمي

هللاُ ورسوله حتى يكون أول فاعل لـه ، وال ينهى عن شيء مما 
هى هللا ورسوله عنه حتى يكون أول تارة لـه ، كل ذلة ليأخذ ن

عنممه النمماس بالقممدوة والتأسممي أكثممر مممما يأخممذون عنممه بوسمماطة 
األقممموال المجمممردة والنصممموص اللفظيمممة   ألن تمممالوة األقممموال 
والنصمممموص ال تعممممدو أن تكممممون تبليغمممماً ، والتبليمممم  ال يسممممتلزم 

يعمدو أن يكممون  االتبماع، وال يثمممر االهتمداء ضممربة الزب ، وال
تمممذكيراً للناسمممي ، وتبكيتممماً للقاسمممي، وتنبيهممماً للخاممممل ، وتعليمممماً 
 . للجاهل ، وإيقاظاً للخامل ، وتحريكاً للجامد ، وداللًة للضال 

                                                   
    +: قال تعالى ( 1)

     
    

     

 " [ 121:يوسل. ] 
(2 )+    

   " [ 11:  هود ]
يؤتى بالرجل يوم القيامة فُيلقى في النار فيدور فيها كما »: × ، ولقول الرسول 

، ومسلم ( 8287)ري رواه  البخا.  «...يدور الحمار برحله فيقول له أناس 
(9829  . ) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
05 

 وظيفة علمــــاء الديــــن 

أممما جممر النمماس إلممى الهدايممة بكيفيممة تشممبه اإللممزام فهممو فممي 
التفسيرات العملية التي كان المرشمد األول يمأتي بهما فمي تربيتمه 

، فيعلمهم بأعماله أكثمر ممما يعلمهمم بأقوالمه   لعلممه ـ ألصحابه 
وهو سيد المرسلين ـ بما للتربية العملية من األثر في النفموس ، 
ومممن الحفممز إلممى العمممل بباعممث فطممري فممي االقتممداء، وقممد رأ  
مصممداق ذلممة فممي واقعممة الحديبيممة حممين أمممر أصممحابه بممالقول 

، وأنه ال ينطق عمن   مع أنهم يعلمون أنه رسول هللا  (1)فترددوا
الهو  ، ثم عمل فتتابعوا في العممل اقتمداًء بمه وكمأنهم غيمر ممن 

 .  (2)كانوا

كممممان الصممممحابة السممممتعدادهم القمممموي لتحمممممل اإلسممممالم بقمممموة 
، كمممما  ×علمممى أخمممذ مهممممات العبمممادات ممممن فعلمممه  يحرصمممون

يحرصمممون علمممى التمثمممل بأخالقمممه والتقليمممد لمممـه فمممي معاملتمممه هلل 
ى التأسمي بمه فمي األفعمال والتمرة ، وفمي ومعاملته لخلقه ، وعلم

شمؤون المدين والمدنيا ، لعلمهمم أن الفعمل همو المقصمد والثمممرة ، 
وأن األقوال في معظم أحوالها إنما هي أدوات شمرد ، وقوالمب 
تبلي  ، وآالت أمر ونهمي، ووسمائل ترغيمب وترهيمب، وأن فمي 

                                                   
وإنممما كممان مممن بمماب . تمردد الصممحابة رضممي هللا عممنهم لممم يكممن رداً لألمممر وحاشمماهم(  1)

التماس حكم مغاير إذا كان ذلة ممكناً ، أمما إذا ُحسمم األممر، ولمم تكمن هنماة مندوحمة 
ولميس كمما زعممت المروافض أن الصمحابة . عن اإلذعان واالنقيماد فمال مفمّر ممن ذلمة

وممما ممثلهم رضممي هللا عمنهم فممي . ×نوا يجتهمدون مممع المنص، ويممردون أممر النبمي كما
ذلممة إال كمثممل رجممل مممع أوالده المخلصممين ، قممد يممأمرهم بممأمر خممالل ممما يتمنممون ، 
فيبكون أو يتباكون بغيمة أن يغيمر رأيمه ، فمذن غيمره فبهما ونعممت ، وإال فلميس أممامهم 

   .نهم رضي هللا عنهم وأرضاهموهذا ما كان م. إال السمع والطاعة والتسليم
 :وفيه. مطوال في شأن الحديبية (8788، 8781)  البخاري  رواه(  2)

ا  َحاباها × َقاَل َرُسوُل هللاَّ لاقُوا »: ألَصا َحُروا ثُمَّ احا هُما : َقماَل  « قُوُموا َفانا منا ا َمما َقماَم ما َفمَوهللاَّ
اٍت  هُما أََحدة َدَخمَل َعَلمى أُمِّ َسملََمَة َفمَذَكَر لََهما َفلَ ، َرُجلة َحتَّى َقاَل َذلاَة ثالَث َمرَّ نا ا لَما َيقُما ما مَّ

نا النَّاسا  ا : َفَقاَلتا أُم، َسملََمَة ، َما لَقاَي ما مب، َذلامةَ ، َيما َنباميَّ هللاَّ مُرفا ُثممَّ ال أَُتحا  تَُكلِّمما أََحمداً  اخا
َنَة  َحَر بُدا هُما َكلاَمًة َحتَّى َتنا نا لاَقَة َوَتدا ، ما هُما َحتَّمى ، ُعَو َحالاَقَة َفَيحا منا َفَخَرَف َفلَما يَُكلِّمما أََحمًدا ما

َنممُه ، َفَعممَل َذلاممَة  ا َذلاممَة َقمماُموا َفَنَحممُروا ، َوَدَعمما َحالاَقممُه َفَحلََقممُه ، َنَحممَر بُدا مما َرأَوا َوَجَعممَل ، َفلَمَّ
تُ  ُضهُما َيقا ًضا َحتَّى َكاَد َبعا لاُق َبعا ُضهُما َيحا ً َبعا ضا ً َغمَّ  لُ َبعا  .ا
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ى لممدليالً علمم (1)«أنمما أشممبهكم صممالة برسممول هللا  »: قممول قممائلهم
تغلغل هذه النظرة في مستقر اليقين من بصائرهم ، وأنهم كانوا 

كممما همممي ،  ×يتشممددون فممي أخمممذ الصممور العمليممة ممممن أفعالممه 
ويتحرجون من التقصير فيها ، ومرمماهم فمي ذلمة أن العمليمات 
المأخوذة من طريق العيان أقمرب إلمى اليقمين وموافقمة ممراد هللا 

 .س منها ، وبذلة تتحقق آثارها في النفو

أن تعبد هللا كما شرع : وقد كانوا يفهمون العبادة بهذا المعنى 
علممى الوجممه الممذي شممرع   فالكيفيممات داخلممة فممي معنممى التعبممد ، 
لذلة لم ُيحدث السلل زوائد علمى العبمادات ممن أذكمار وغيرهما 
بدعو  أنها زيادة في الخير ، كما عمل الخلل  وكانوا يفهمون 

وهو أنه ال إرهاق فيمه وال إعنمات ، يسر الدين بمعناه السامي ، 
ليس في المقادير الزائدة عن إقاممة التكماليل أو فمي المعماذير وأنه 

 . الصحيحة العارضة للتكاليل، ال كما نفهمه نحن تساهالً وتطفيفاً 

م علماُء السلل اإلسالَم كامالً بعقائده وعباداته وأحكامه  َفها
لترابط والتماسة وأخالقه، وفهموا ما بين هذه األجزاء من ا

ووحدة األثر والتأثير ، وأنها ـ في حقيقتها ـ شيء واحد ، هو 
الدين ، وهو اإلسالم ، وأن ضياع بعضها مؤذن بضياع 
سائرها ، أو هو ذريعة لـه ، فال يقوم دين هللا في أرضه إال 

 : +بذقامة جميعها ، وإذا قال القرآن 
   

  " [  18: الشور] .
فمعنــاه إقامة جميعها ، وأنه ليس من هذا الدين أن يصلي 
المسلم ثم يكذب ، وال أن يذكر هللا ثم يحلل به حانثاً باللسان 
ً إليه ، وال أن يمسة عن الطعام ثم يأكل   الذي ذكره به متقربا

 +لحوم الخلق، وال أن يخاطب ربه 
  

                                                   
 (.952،951)، ومسلم (738)حديث أبي هريرة عند البخاري : مثال ذلة(   1)
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" [ 5: الفاتحة]  ًثم يتوجه إلى غيره عابدا

ومستعيناً فيما هو من خصائص األلوهية ، وال أن  يقول بلسانه 
ما ليس في قلبه ، وال أن يأمر الناس بالجهاد ثم يرضى لنفسه 
بأن يكون مع الخوالل ، أو يبذل المال في سبيل العلم ثم يقبض 

البر وينسى نفسه ، وال أن يديه كأنه خارف من التكليل، أو ب
يترخص في الحق إرضاًء لغويٍّ أو غنيٍّ ، وال أن يؤخر كلمة 

 . الحق عن ميقاتها حتى يضيع الحق

وكممان كممل واحممد مممنهم يممر  أنممه ُمسممتحَفظ علممى كتمماب هللا ، 
وممؤتمن علمى سمنة رسولممـه فمي العممل بهمما وتبليغهما كمما هممي   

بهما عن حقيقتهما  وحارس لهما أن يحرفهما الغالون ، أو يزي 
المبطلمون  أو يعبمث بهمما المبتدعممة ، فكمل واحمد ممنهم حممذر أن 
ُيمؤتى اإلسمالم ممن قاَبلممه ، فهمو ـ لمذلة ـ يقمظ الضممير، متممأج  
الشممعور ، مضممبوط األنفمماس ، دقيممق المموزن، مرهممل الحممس ، 
متتبممع لممما يممأتي النمماس وممما يممذرون مممن قممول وعمممل ، سممريع 

به أو االستجابة للحق إذا دعا داعي يع سرا ه ، وإلى نجدته ، إذا را
ر حاماه   . ُطرق بالسِّ

وكانوا يأخذون أنفسمهم بمالفزع لحمرب الباطمل ألول مما تمنجم 
ناجمته ، فال يهدأ لهم خاطر حتى يوسعوه إبطماالً ومحمواً ، وال 
يسكتون عليه حتى يستشري شمره ، ويسمتفحل أممره ، فتسمتغلظ 

 .مطمئناً  جذوره ، ويتبوأ من نفوس العامة مكاناً 

وكممانوا يممذكرون دائممماً عهممد هللا ، وأنهممم أَخممذ علمميهم ميثمماق 
، وإن الحق هو ما جاء  (1)الكتاب أن ال يقولوا على هللا إال الحق

ُنمون  به محمد عن ربه لهداية البشر وصالد حمالهم ، وكمانوا يزا

                                                   
    +: قال تعالى ( 1)

    

     " 
 [ . 115: األعرال ]

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                        
08 

 لديــــن وظيفة علمــــاء ا

أنفسممهم دائممماً بميممزان الكتمماب والسممنة، فممما وجممدوا مممن زيمم  أو 
الحممال بممالرجوع واإلنابممة، كممما يفعممل المفتونممون قّوممموه فممي عمموف 

 . في عصرنا هذا في وزن أبدانهم كل شهر  بالجسمانيات

وكان العلمماء يمردون كمل مما اختلفموا فيمه ممن كمل شميء إلمى 
كتاب هللا وسنة رسموله ، ال إلمى قمول فمالن ، ورأي فمالن، فمذذا 

 .  (1)هم متفقون على الحق الذي ال يتعدد

لى ابن مهدي ـ وهو قرينه في العلمم واإلماممة ولقد أنكر مالة ع
: عزمممه علمى اإلحممرام مممن المسمجد النبمموي ، فقمال ابممن مهممدي ـم

أَوما قرأت قولـه تعالى : فقال مالة . بضعة أميال أزيدها إنما هي 

 :+           

وأية فتنة أعظم ممن أن تسمول لمة نفسمة أنمة [ 18: النور ] "

... ؟ أو كالمماً همذا معنماه ×ه رسمول هللا جئت بأكمل مما جاء بم

اآليممة ، [ 8: المائممدة ] "   +: ثممم تممال قولممه تعممالى

وقال كلمته الجامعة التي كأن عليها ألالء الموحي ، وهمي قولمـه 
 .  «فما لم يكن يومئٍذ ديناً فليس اليوَم بدين  »: 

وكممانوا يحكِّمممون ديممنهم فممي عقممولهم ، ويحكِّمممون عقممولهم فممي 
فممال تصممدر األلسممنة إال بعممد مممؤامرة العقممل ، ويعممدون  تهم ،ألسممن

العقمممل ممممع المممنص أداة للفهمممم معزولمممة عمممن التصمممرل ، وممممع 
المجممممالت ميزانمممماً للتممممرجي  ، يممممدخل فممممي حسممممابه المصمممملحة 
والضرورة والزمان والمكان والحال، ويميز بين الخير والشر، 

 لمذلة غلمب صموابهم علممىوبمين خيمر الخيمرين، وشمر الشممرين ، 
ولمذلة أصمبحت فهمومهم للمدين  خطئهم فمي الفهمم وفمي االجتهماد ،

                                                   
     +: قمممممال تعمممممالى (  1)

     
   

   " [ 95: النساء. ] 
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فمممي المممدنيا ممممموازين  وسمممائل للوصمممول إلمممى الحممممق ، وآراؤهمممم
للمصلحة ، وما هم بالمعصومين ، ولكنهم لوقوفهم عند الحمدود 
، وارتيمماض نفوسممهم علممى إيثممار رضممى هللا ، وشممعورهم بثقممل 

 . عهده ، وفقهم هللا إلصابة الصواب 

نممون الشممدائد التممي تصميبهم فممي الطريممق إلممى إقامممة وكمانوا يز
ديمممن هللا  بأجرهممما عنمممده، ومثوبتهممما فمممي المممدار اآلخمممرة، ال بمممما 
يفموتهم مممن أعممراض الممدنيا، وسممالمة البممدن ، وخفممض العمميش ، 
وراحة البال ، فكل ما أصابهم من ذلة يعدونه طريقاً إلى الجنة 

 . ووسيلة إلى رضى هللا 

ة ، واقفمممين لهمممم بالمرصممماد ، ال وكمممانوا ملوكممما علمممى الملمممو
يقرونهم علمى باطمل وال منكمر ، وال يسمكتون لهمم علمى مخالفمة 
صريحممممـة للممممدين، وال يتسمممماهلون معهممممم فممممي حممممق هللا ، وال 

 . يترضونهم فيما يسخط هللا 

بتلمة الخممالل التمي دللنمما القمار  عليهمما باللمحمة المنبهممة قممادوا 
وباَسير األمراء .. اآلخرة المحمدية إلى سعادة الدنيا وسعادة األمة 

علممى هممداهم سممادوا أغلممب الجممزء المعمممور مممن هممذه  المصمملحين
األرض بالعمدل واإلحسممان، إذ كمان األميممر فمي السمملم ال يصممدر 
إال عممن رأيهمممم ، والقائمممد فممي الحمممرب ال يسمممكن وال يحمممرة إال 
بذشارتهم في كمل مما يرجمع إلمى المدين ، فجمماع أممر العلمماء إذ 

قودون القادة ، وما رفعهم إلى تلة المنزلمة بعمد ذاة أنهم كانوا ي
 .العلم واإلخالص إال أنهم كانوا حاضرين غير غائبين

كانوا يحضرون مجمالس المرأي مبشمرين شماهدين ، وميمادين 
الحمممرب مغيمممرين مجاهمممدين، َطمممَبعهم اإلسمممالم علمممى الشمممجاعة 

شمجاعة المرأي وشمجاعة اللقماء ، فكمانوا يلقمون الممرأي : بقسمميها
فيقهممر اآلراء ، ويخوضممون الميممادين شممجعاناً فيقهممرون شممجاعاً 
ولممماراء اقتتمممال يظفمممر فيمممه الشمممجاع القممموي ، كمممما .. األعمممداء

 . لألناسي اقتتال يظفر فيه الشجاع القوي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                        
11 

 لديــــن وظيفة علمــــاء ا

والعمممالم الجبمممان فمممي أممممة عضمممو أشمممّل ، يمممؤود وال يمممذود ، 
ولعممري إن فممي اتحمماد صمل الصممالة وصممل القتمال فممي االسممم 

 . لموقل عبرة للمتوسمين  واالتجاه والشرائط

صممدق أولئممة العلممماء ممما عاهممدوا هللا عليممه ، وفهممموا الجهمماد 
الواسممع فجاهممدوا فممي جميمممع ميادينممه ، فوضممع هللا القبممول فمممي 
كالمهم عند الخاصمة والعاممة ، وإن القبمول جمزاء ممن هللا علمى 
اإلخالص يعجله لعباده المخلصين ، وهو السر اإللهمي فمي نفمع 

فاع به ، وهو السائق الذي َيُدع، النفوَس المدبرة عمن العالم واالنت
الحق إلى اإلقبال عليه ، ونفوذ الرأي ، وقبول الكالم من العمالام 
المديني الممذي ال يملمة إال السممالد الروحمي ، هممو الفمارق األكبممر 
بممين صممولة العلممم وصممولة الملممة ، وهممو الممذي أخضممع صممولة 

أخضمع صمولة الملمة الخالفة في عنفوانهما ألحممد بمن حنبمل ، و
، وإن موقل هذين اإلممامين  (1)عبدالسالمفي رعونتها ألحمد بن 
لمو كمانوا يعتبمرون ، وإن فمي عاقبتهمما  من الباطل لعبرة للعلمماء

 . الحميدة آلية من هللا على تحقيق وعده بالنصر لمن ينصره 

ر هللاُ أولئة الرجال الذين كانوا يوم الرأي صدور محافل  نضَّ
روع قمممادة جحافمممل ، وفمممي التممماريخ محققمممين لنقطمممة ، ويممموم الممم

االقتراب ، بمين الحمرب والمحمراب ، فلقمد كمانوا يقمذفون بكلممة 
الحق مجلجلة على الباطل، فذذا الحق ظمافرة ، وإذا الباطمل نمافرة 
، ويقمذفون بعمزائمهم فمي مممزدحم اإليممان والكفمر  فمذذا اإليمممان 

نقطمع منما بهممم ، الكفمر مكسمور   ووصممل هللا مما امنصمور ، وإذا 
فما لنا من فائمت نتمنمى ارتجاعمه أعظمم ممن  بذحياء تلة الخالل،

بعممث تلممة الشممجاعة ، فهممي أعظممم ممما أضممعنا مممن خصممالهم ، 
ولعمري إن تلة القو  .. وحرمناه ـ بسوء تربيتنا ـ من خاللهم 

لم تمت ، وإنمما همي كامنمة ، وإن تلمة الشمعل لمم تنطفم  ، فهمي 

                                                   
أحمممد بممن عبممد الحلمميم بممن عبممد السممالم ابممن تيميممة شمميخ اإلسممالم : المقصممود هممو(  1)

    .الحراني
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دامت نفحمات القمرآن تالممس العقمول  في كنل القرآن آمنة  وما
الصافية ، وتالبمس النفموس الزكيمة، فالبمد ممن يموم يتحمرة فيمه 

 . العلماء فيأتون باألعاجيب 

وما زلنا نلم  وراء كل داجية في تاريخ اإلسالم نجماً يشرق 
، ونسمممع بعممد كممل خفتممة فيممه صمموتاً يخممرق ، مممن عممالم يعمميش 

ممما تتركممه الشمممس مممن شمماهداً ، ويممموت شممهيداً ، ويتممرة بعممده 
 . شفق يهدي السارين المدلجين إلى حين 

ومما علمنما فمميمن قرأنما أخبممارهم ، وتقفينما آثممارهم ممن علممماء 
اإلسالم، مثالً شروداً في شجاعة النزال بعمد الحمافظ الربيمع بمن 
سالم عالم األندلس ، بمل أعلمم علمائهما فمي فقمه السمنة لعصمره   

 (1)مار ، فبذَّ األبطال المناعيرفقد شهد وقعة تعد من حوامد األع
، وتقدم الصفول مجلياً ومحرضاً ، والحرب تقذل تياراً بتيمار 

 . ، حتى لقي ربه من أقرب طريق 
وال علمنا فيهم مثاالً في شجاعة الرأي العام أكمل من اإلممام 
أحمد بن تيمية ـ وعصراهما متقاربان ـ فقمد شمنَّها حربماً شمعواء 

، أقممو  ممما كانممت رسمموخاً وشممموخاً ، علممى البممدع والضممالالت 
وأكثمر اتباعمماً وشمميوخاً، يظاهرهمما المموالة الفاسممقون ، ويؤازرهمما 

 .العلماء المتساهلون المتأولون 

وقممد ادخممر هللا لهممذا العصممر المممذي تممأذن فجممر اإلسممالم فيمممه 
بماالنبالف الواحممد المذي بممذَّ الجميمع فممي شمجاعة الممرأي والفكممر ، 

، (2)للسان والقلب ، وهو محمد عبمدهوقوة العلم والعقل، وجرأة ا

                                                   
   . 183انظر القاموس ص . صاد وصّوت: من نعر نعيراً   (1)
، كمان  1811مفتي الديار المصرية ، من آل التركماني ، ولمد عمام : محمد عبده (  2)

لـه فضائل في مقاومة التصول الخرافي  والتقليد المقيت، كما أن لمه معايمب فمي 
اتجاهممه إلممى المممذهب العقالنممي الممذي يعممارض النصمموص الصممحيحة الصممريحة 

مسممتعمر ، وتممأثر بممالنموذف بمماراء العقممول وأهوائهمما ، وقممد كممان لممه تسمماهل مممع ال
تبعه وقلمده التشمبه بمالغربيين وتقليمدهم فمي كثيمر ممن األممور الغربي ، مما سهل لمن 

انظمر األعمالم . هـم 1888تموفي فمي اإلسمكندرية عمام . التي تخمالل الشمرع الحنيمل 
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فهزَّ النفوس الجامدة ، وحّرة العقول الراكدة ، وترة دوياً ممأل 
 . سمع الزمان، وسيكون لـه شأن 

أما علماء الخلل فهم أقل من أن تسميهم علماء دين ، وأقل ممن 
 .أن تسميهم علماء دنيا 

هللا  أما الدين فذنهم لم يفهموه على أنه نصوص قطعية من كمالم
،  ×، وأعمال وأقوال تشرد تلة النصموص ممن كمالم رسمول هللا 

وفعله ، ومقاصد عامة تؤخذ من مجموع ذلة ويرجع إليها فيما لم 
تفص  عنمه النصموص ، وفيمما يتجمدد بتجمدد الزممان   لمم يفهمموه 
على أنه عقائد يتبع العقل فيها النقل ، وعبادات كملت بكمال المدين 

منها ، وأحوال نفسمية صمالحة همي أثمر تلمة  فالزيادة فيها كالنقص
العقائمممد والعبمممادات ، وآداب ُتصممملا  المعاملمممة وتصمممححها بمممين هللا 
وبممين عبمماده ، وبممين العبمماد بعضممهم مممع بعممض   بممل فهممموا الممدين 
وأفهموه على أنه صور مجمردة خاليمة ممن الحكممة ، وحكمموا فيمه 

حتممى انتهممى اآلراء المتعاكسممة واألنظممار المتباينممة مممن مشممايخهم ، 
بهم األمر إلى اطراد النصموص القطعيمة إلالكمالم المشمايخ ، وإلمى 
سد باب الفكر بذقليد التقليد ، وتناول حقائق المدين بمالنظر الخماط  

 .والفهم البعيد 

والفكمر كالعقممل نعممة مممن نعمم هللا علممى همذا الصممنل البشممري ، 
عقمل فالذي يعطله أو يحجر عليه جاٍن ُمجرم، كالذي يعطل نعمة ال
الفكمممر ، ولعممممري أن سمممد بممماب االجتهممماد ألعظمممم نكبمممة أصمممابت 

 . اإلسالمي، وأشنع جريمة ارتكبها المتعصبون للنزعات المذهبية

   (1)وأما المدنيا فليسموا علمماء دنيما بمالمعنى األعلمى لهمذه الكلممة

                                                                                                                        
1/898 . 

 ال ُتسمممِّ هممؤالء علممماء الممدين   ألنهممم ال »: قممال العالمممة طممه السمماكت رحمممه هللا ( 1)
هم ُعبَّادهما ،  يعلمون ظاهراً منها ـ كما يعلم المخترعمون المستكشمفون ـ ولكمن سممِّ

وحسمبهم ممن مقمت هللا لهمم ، . ألنهم أحرص الناس عليها   وأشمدهم خشموعاً لهما 
وهمم يموم القياممة أشمّد مقتماً ! أن صرل القلوب عنهم ، لما انصرفت عمن قلموبهم 

 .  1/98وية من ذخائر السنة النب «إلخ ... وخزياً 
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وهو أن يعمالجوا الكسمب بطمرق علميمة ، ويدرسموا وسمائل الثمراء 
األرض لجممع الممال بكمد اليممين ،  صادقة ، ويضربوا فميبعزائم 

 . وعرق الجبين

أما المعنى السخيل لهذه الكلمة فهم أوفر الناس حظاً منه   فهمم 
يطلبممون المعيشممة بممأخس وسممائلها ، فيحصمملون منهمما علممى فتممات 
الموائد يشترونه بدينهم وماء وجوههم ، هانوا على أنفسمهم فهمانوا 

ونا   . والهون على هللا وعلى الناس ، فرضوا بالد،

نعنممي بعلممماء الخلممل هممذه العصممابة التممي نشممهد آثارهمما ونسمممع 
أخبارها، ونحددها تحديدها زمنياً بمبدأ المائة العاشرة للهجرة ممن 
يموم بمدأت الشمعوب اإلسمالمية فممي التفكمة واالنهيمار ، ولمم يظهممر 
لهؤالء العلماء أثر في دفع البالء ، قبل إعضاله ، بل كانوا أعوانماً 

 .وا بعض أسبابه وكان لـه

وإن كمان الممرض مممدود .. وإنما نحدد همذا التحديمد متسماهلين 
  ولكمن الممرض لمم  (1)الجذور إلمى مما قبمل ذلمة الحمد ممن القمرون

يصل إلى درجة اإلعضال إال في المائة العاشرة ومما بعمدها ، أمما 
ديّ  ن ُدرا نا ، وآخر الدَّ عصرنا فهو آخر الدَّ
(2)

 . كما في المثل  

وإن النمماظر فممي تمماريخ العلممم الممديني اإلسممالمي يممر  أن طمموره 
األول كان علماً متيناً ، وعمالً متيناً، وأن طوره الوسط كان علمماً 
سممميناً وعمممالً هممزيالً ، أممما طمموره الثالممث واألخيممر فممال علممم وال 
عمل، إنما هو تقليد أعمى ، ونقل أبكم ، وحكاية صماء ، وجفمال 

خممالل ال يثبممت بممه حممق ، وال ينفممى بممه جممال ، وجمممود جامممد ، و

                                                   
لعله يشير إلى الفترات التي سيطر فيهما التصمول القبوريمة واإلرجماء علمى كثيمر ( 1)

ممن ينتسب إلى العلم في أمور العقائد ، والتقليد المقيمت آلراء الفقهماء المتمأخرين 
 . التي لم تستنير بنور الوحيين 

، (1/85)لغمة المحميط فمي ال: انظمر . أن العكر يكون في آخر الشيء : يعنـي ( 2)
المحكمم والمحميط ،  (818/ 1)مختمار الصمحاد ،  (311/ 1)الصحاد في اللغة  

/ 3)لسمان العمرب ،  (3/1)المغمرب ،  (1/15)تهمذيب اللغمة ،  (1/58)األعظمم  
 .(1/8883)تاف العروس ، (955
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باطل ، وال تتمكن به عقيمدة ، وال تثبمت عليمه عزيممة ، وال تقمو  
عليمممه إرادة ، وال تجتممممع معمممه كلممممة ، وال ينمممت  فيمممه فكمممر، وال 
تستيقظ معه عزة ، وال تثور كراممة ، وال تتنبَّمه رجولمة وال نخموة 

فقمودة ، إنمما   ألن الشخصية فيه موؤدة ، والرود المستقلة معمه م
همممممو تواكمممممل يسممممممونه تممممموكالً ، وتخممممماذل يسمممممكنونه بالحوقلمممممة 

 .واالسترجاع ، وخالل ممزق ألوصال الدين يسمونه رحمة 

وإننا ال نعني بالعمل الذي جر  في كالمنا ما يفهمه المتخلفون 
الفارغون ، ولكننا نعني به العمل إلعزاز الدين واعتمزاز أهلمه بمه 

تمكن ، والنهممي عممن المنكممر حتممى ال ، واألمممر بممالمعرول حتممى يمم
بممين المسمملمين قممرار ، وحراسممة المجتمممع اإلسممالمي أن  لممـهيكممون 

يطرقه طارق االخمتالل ، أو يطمول بمه طمائل الضمالل ، وجممع 
 . المسلمين على هداية القرآن 

أذلَّ الطمُع أعناَق علماء الخلل ، وملكت الوظيفة عليهم أممَرهم 
تا علمميهم األوقممال الم ، ذهبيممة كممل شممر ، فهممي التممي مكنممت وجممرَّ

لنزعمة التقليممد فممي نفوسمهم ، وهممي التممي قضمت علممى ملكممة النبممو  
واستقالل الفكر فيهم ، وهي التي طبعتهم على هذه الحالمة الذميممة 
، وهي معرفة الحق بالرجال ، وهي التي ربطتهم حتى في أحكمام 
لته الدنيا وأوجمه الحيماة ـ بمالقرن الثماني ال فمي قوتمه وعزتمه وصمو

بل فمي حمبس ركماب عنمده ، وتعطيمل دوران الفلمة العقلمي بعمده ، 
ولممذلة لممم يسممايروا الممزمن ، ولممم يربطمموا بممين حلقاتممه ، فعاشمموا 
بأبممدانهم فممي زمممن ، وبأذهممانهم فممي زمممن ، وبممين الممزمنين أزمنممة 

 . تحركت ، وهم ساكنون، ونطقت ، وهم ساكتون 

تماعيماً أو لو أن صالد الدين يوسل بمن أيموب كمان مصملحاً اج
من القيمة الحربية ـ لمما نقمل حالمة األزهمر ممن  لـهدينياً مع ما تهيَّأ 

، بل كان ينقله من ذلمة الممذهب  (1)مذهب واحد إلى مذاهب أربعة

                                                   
في عهمد صمالد المدين األيموبي ـ رحممه هللا ـ بنمى مدرسمة للشمافعية بجموار  (1)

ثمم عرفمت ( دار الغمزل)رسة أخر  للمالكية عرفت باسم مسجد عمرو ومد
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الواحد الفرعي إلى أصل األصول وهو الكتاب والسنة ، ولو فعمل 
ألراد المسمملمين مممن شممرور الخالفممات المذهبيممة ، ولوجممد جميممع 

علممى ذلممة   ألن مصممر كانممت بمكممان صممالد  لممـهأعوانمماً مالبسماته 
الممدين فيهمما هممي كمممل شمميء ، وقممد سمممئمت مممن المممذهب الشممميعي 

، ولممما تكشممل عنممه الحمماكم مممن سمموءات ،  (1)لغموضممه وتناقضممه
مشممممغولة بنفسممممها عممممن نفسممممها ، وألن الشممممام وألن بغمممداد كانممممت 

بمالحمالت الصمليبية ، وألن األنمدلس وعواصمها كانت مغممورة 
المممذهبي كممما تغلغممل فممي  مغممرب لممم يتغلغممل فيهممما التعصممبوال

الشممرق ، فلممو أن صممالد الممدين ضممرب الضممربة القاضممية ورجممع 
بالنمماس إلممى المممذهب الجممامع ثممم جمماءت انتصمماراته المدهشممة علممى 
الصليبيين ألصب  بذلة صاحب مذهب متبع فمي اإلسمالم ، ولكنمه 

علمى أن وسمع  ـ عفا هللا عنه ـ لمم يكمن رجمل همذا الميمدان فلمم يمزد
التكيَّة
(2)

للقعدة ، وشيد الضري  للفكر ، وأبعد القافلمة عمن صمراط  
السمنة السموي ، ومكممن للخمالل ، وأنقمذ األزهممر ممن شميعة ليسمملط 

الفاضممل المفتممون عليممه شمميعاً ، ويمما ليممت كاتبممه ووزيممره القاضممي 
بالتجنيسات والمزاوجات والمطابقات أشار عليه بما يشبه مذهبمه فمي 

 . و أن ينقل األزهر من الباطنية إلى الظاهريةاألدب، وه

نقرأ في سير العلماء ممن السملل أن فالنماً عمرض عليمه الخليفمة 
أو األمير منصب القضماء فمأبى وألم  فمي اإلبماء ، فلمّ  الموالي فمي 
العرض فل َّ العالم في اإلباء حتى ينتهي بمه إلمى غضمب الخليفمة ، 

حمبس ، أو ينتهمي بمه وما يتبع الغضب ممن آثمار منهما الضمرب وال
الحال إلى الفرار واالختفاء ، يأتي كل ذلة فراراً ممن فمتن الواليمة 

                                                                                                                        
المدرسمة )بالمدرسة القمحية ، ثم بنمى مدرسمة ثالثمة للفقهماء الحنفيمة سمماها 

كممما أنشممئت مممدارس أخممر  لفقهمماء المممذهب الشممافعي خاصممة ، ( السمميوفية
األزهمر : انظمر . وهو المذهب المذي كمان عليمه أكثمر أفمراد البيمت األيموبي 

 . 13-1/18للدكتور محمد خفاجي في ألل عام ، 
 . وخرافيته وخروجه عن حقيقة اإلسالم واإليمان ( 1)

 . مكان للصوفية يمارسون فيه بدعهم  (2)
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ولوازمهمما ، كممالتردد علممى أبممواب السممالطين ، وتعممريض سمملطان 
العلم لسلطان الحكم ، وفراراً من المطاعم الخبيثة التي مهما تتسمع 

 .لها دائرة اإلباحة فذنها ال تطهرها من شوب الشبهات 

دلنا اليوم على عالم ُتعرض عليه والية القضماء أو مما فهل من ي
دونها في المنزلة فيأباها تعففاً وتحوباً مسموقاً إلمى ذلمة بخمول هللا 

 وخشيته ، أو بالترفع عن الشبهات؟

كال    إنهم ال ينتظرون عمرض الواليمة علميهم ، بمل يخطبونهما 
اممة ، ويبذلون فيها الغالي من المهور ، وهو الدين والشرل والكر

ويتوسممملون إلمممى نيلهممما بالمممدنيء ممممن الوسمممائل، كالتوجمممه بالكمممافر 
والفاجر، والتشمفع بمالمهين والعماهر ، ودفمع الرشمى ، وهمي أشمنع 

ين   . الجميع   ألنها شهادة مقدمة على أنه سيرتشي ليسدد الدَّ

ونقرأ في سيرهم أيضاً أنهم كمان حمين يتولمون الواليمة يؤدونهما 
ويوفون بعهد هللا فيها من العدل والتحمري  كما أمر هللا أن تؤد  ،

فممي الحممق ، وكممانوا ال يقبلممون الواليممة إال علممى اعتقمماد أن قبممولهم 
إياهمما واجممب متعممين شممرعاً إلقامممة القسممط بممين النمماس ، وإنصممال 
الضعفاء من األقوياء ، فهم دائماً في أداء واجب يؤجرون عليه ال 

 . في أداء وظيفة ينتفعون بها 
ظمممائل العمممالم المممديني األخمممر  غيمممر الواليمممة ، وارجمممع إلمممى و

فلتجدنهم فرطوا فيها وأضاعوها ، معتذرين بتأويالت ما جماء بهما 
، فهم قد هدموا ركنماً ممن أركمان المدين وهمو  (1)الدين وال عذر بها

األمر بالمعرول والنهمي عمن المنكمر، راضمين ألنفسمهم بأضمعل 
 .اإليمان 

 يخطر الباطل وال المنكمر وأنا ال أصدقهم حتى في هذه ، إذ ال 
لهم على بال حتى يغيروه بقلوبهم ، وكيل يخطر المنكمر ببمالهم ، 
وقد أصب  المنكر عندهم معروفاً ، والباطل حقاً، والشرة توحيمداً 

                                                   
  +: في تفسير قولـه تعالى ( 1/11)في ظالل القرآن : انظر (1)

  "   . 
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 . ، والبدعة سنة ، وعميت عليهم السبل ، واختلطت الحقائق 

قرآن هم ال يمذكِّرون أممَة محممد ، وإذا ذّكروهما ال يمذّكرونها بمال
كما أمر هللا نبيه ، بل يذكرونها بمرغبات ومرهبات لمم تمأت علمى 
لسان صاحب الشريعة ، ولم تتفق مع مقاصد شريعته ، يزهمدونها 
في العمل لاخرة بما شرعوه لهما ممن أعممال بدعيمة ، ويزهمدونها 
في العممل للمدنيا بمما يفتمرون علمى رسمول هللا ممن أحاديمث فمي ذم 

ذ الصموفية الهممادمين لحقممائق الممدين ببممدع المدنيا وبممما أثممر عممن شمموا
، واالنقطاع الكاذب عن الدنيا ، وبذاة أضماعوا علمى  التبتل الدَّعيِّ
األمممة دينهمما ودنياهمما ، وأوصمملوها إلممى هممذه الحالممة التممي نشمماهدها 
اليوم ، وما زال كثيمر ممنهم مصمراً علمى تمذكير األممة بمما ينسميها 

اها بالطاعون   . هللا ، وعلى عالف ُحمَّ

أرأيممت لممو كممان علممماء الممدين قممائمين بواجممب التممذكير بممالقرآن ، 
ين ألمانممة هللا ، راعممين لعهممده فممي أمممة محمممد ، أكانممت األمممة  مممؤدِّ
اإلسممالمية تصممل إلممى هممذه الدركممة التممي لممم تصممل إليهمما أمممة؟ فهممي 

 . كثيرة العدد تبل  مئات الماليين ، ولكنها غثاء كغثاء السيل 

نشط إلمى الهدايمة كلمما نشمط الضمالل ، واجب العالم الديني أن ي
يسممارع إلممى نصممرة الحممق كلممما رأ  الباطممل يصممارعه ، وأن وأن 

والشر والفساد ، قبل أن تمد مدها ، وتبلم  أشمدها ،  يحارب البدعة
وقبممل أن يتعودهمما النمماس فترسممخ جممذورها فممي النفمموس ويعسممر 

 . اقتالعها 

 وواجبممممه أن يممممنغمس فممممي الصممممفول مجاهممممداً وال يكممممون مممممع
الخوالممل والَقَعممدة ، وأن يفعممل ممما يفعلممه األطبمماء الناصممحون مممن 
غشيان مواطن الممرض ، إلنقماد النماس منمه ، وأن يغشمى مجمامع 

 . الشرور ال ليركبها مع الراكبين بل ليفرق اجتماعهم عليها 

وواجبه أن يطهِّر نفسه قبل ذلة كله من خلمق الخضموع للحكمام 
يديهم ، فمذن العفمة همي رأس العمالم واألغنياء وتملقهم طمعاً فيما بأ

 . فذذا خسرها فقد خسر كل شيء ، وخلفها الطمع فأرداه 
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إن علممماء القممرون المتممأخرة ركبممتهم عممادة مممن الزهممو الكمماذب 
والممدعو  الفارغممة ، فجممّرتهم إلممى  آداب خصوصممية ، منهمما أنهممم 
يلزمون بيوتهم أو مساجدهم كما يلزم التاجر متجمره ، وينتظمرون 

هم النمماس فيعلّممموهم ، فممذذا لممم يممأتهم أحممدة تسممخطوا علممى أن يممأتي
الزمان وعلى النماس ، ويتوكمؤون فمي ذلمة بكلممة إن صمدقت فمي 

إن العلمم ُيمؤتى وال  »: زمان فذنها ال تصدق في كمل زممان وهمي 
 . «يأتي 

وإنما تصدق هذه الكلمة في علم غير علم الدين ، وإنمما تصمدق 
لعلمم فهمو يسمعى إليمه ، أمما فمي بالنسبة إليه فمي جيمل عمرل قيممة ا

  زمننا وما قبله بقرون فذن التعليم واإلرشاد والتذكير أصمبحت بابماً 
من أبواب الجهاد، والجهاد ال يكون في البيوت وزوايما المسماجد ، 
وإنمما يكمون فمي الميمادين، حيمث يلتقمي العمدو بالعمدو كفاحماً ، وقممد 

الجهمماد ،  قممال لممي بعممض هممؤالء وأنمما أحمماوره فممي هممذا النمموع مممن
 .إن هذه الكلمة قالها مالةة للرشيد : وأعتب عليه تقصيره فيه 

إن هذا قياس مع الفارق في الزممان والعمالم والممتعلم :  لـهفقلت 
ومشمائخهم  (1)، أما زمانة هذا فذن هذه الخلمة منمة وممن مشمائخة
 . أدت باإلسالم إلى الضياع وبالمسلمين إلى الهالة 

 

ى العوام ال تجد من يطردها عن عقمولهم فالشبهات التي ترد عل
ما دام القسيسون واألحبار أقرب إليهم ممنكم، وأكثمر اختالطماً بهمم 
منكم ، واألقاليم األفرنجية تغمزو كمل يموم أبنمائي وأبنماءة بفتنمة ال 
يبقى معها إيمان وال إصالد ، ففي هذا الزمن يجب علي و عليمة 

                                                   
والظمن بالشميخ أنمه قصممد . ون هممز مشمايخة همي الصمواب ، ومشمايخهم كمذلة د( 1)

: وكممما قيمممل . همممزهم ولمممزهم قصممداً نظممراً لواقممع الحممال ال نظممراً إلممى اللغممة 
أمما مشمايخ الضماللة فيهممزون ، . المشايخ الربانيون ال يهمزون حسماً وال معنمى 

 . بل ويلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون
وانظمر ( . المشمايخ. .مشمايخهم ) 88وقد تقدم استعمال الكلمة علمى الصمواب ص 

 . لتعلم أين هو من علم العربية  5، 1ترجمته المتقدمة ص
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ادي علممى اإلسممالم وعلممى أفممراد هممذا الصممنل أن نتجنممد لممدفع العممو
والمسلمين، حتى يأتينا الناس ، فذنهم ال يأتوننا وقمد انصمرفوا عنما 
وليسوا براجعين ، وإذا كان المرابطون فمي الثغمور يقفمون أنفسمهم 
لصد الجنود العدوة العدوة المغيرة على األوطان اإلسمالمية ، فمذن 
ة وظيفممة العلممماء المسمملمين أن يقفمموا أنفسممهم لصممد المعمماني المغيممر
علمى اإلسممالم وعقائممده وأحكاممه ، وهممي أفتممة ممن الجنممود   ألنهمما 
خفية المسارب ، غرارة الظمواهر ، سمهلة الممداخل إلمى النفموس ، 

 . تأتي في صورة الضيل فال تلبث أن تطرد رب الدار 

 
َفَقَد علماُء الدين مركَزهم يوم أضاعوا الفضائل التي هي سمالد 

 .ة والقناعة والعفة والصبر العالم الديني ، وأمهاتها الشجاع
وإن تجردهم من هذه الفضائل ليرجع في مبدأ أمره إلمى خدعمة 
مممن أمممراء السمموء المتسمملطين حينممما ثقلممت علمميهم وطممأة العلممماء 
وقيامهم بالواجب الديني في األمر والنهي ، وعلموا أن العامة تبمع 
للعلمممماء ، وأن سممملطان العلمممماء أقمممو  ممممن سممملطانهم ، وأن كلممممة 

رة ممن عمالم مخلمص تقمع فمي مسمتقر التصمديق ممن العاممة قمد مؤث
تأتي على سلطان الحاكم المتسلط ، فسمولت لهمم أنفسمهم أن يحمدوا 
ضممون علممماَء الممدين  مممن هممذا التممأثير الواسممع القمموي ، فأخممذوا ُيروِّ
علمى المهانممة، وألصممقوا بهمم الحاجممة إلممى ممما فمي أيممديهم مممن متمماع 

قمودونهم بهما إلمى مما يهموون ، ثمم الدنيا ، ليجعلوا ممن ذلمة مقمادة ي
ربمموهم علممى الطمممع والتطلممع إلممى االسممتزادة ، ومممد األعممين إلممى 

 . زهرة الحياة الدنيا ، فزل،وا ثم ضل،وا ثم ذل،وا 
 

وتعاقبمت األجيمال وتقلبمت األحمموال ، فمذذا العمالم المديني تممابع ال 
ائعماً متبوع ، ومقود بشهواته ال قائد ، يراد على العظمائم فيأتيهما ط

، يتحيل على دين هللا إرضماًء للمخلموق ، ويحلمل مما حمرم هللا ممن 
دممماء وأممموال وأعمممراض وأبشممار، يشممتري بمممذلة جاهمماً زائمممالً ، 

 . وحائالً حائالً، ودراهم معدودة 
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ومممن الكيممد الُكّبممار الممذي رمممى بممه األمممراُء المسممتبدون هممؤالء 
ن الجنديمة العلماء الضمعفاء فمي العصمور األخيمرة أنهمم يعفمونهم مم

 . التي هي حلية الرجال 

لشمممهادة  لمممـهوإن فمممي قبمممول العلمممماء لهمممذا اإلعفممماء ، وسمممعيهم 
يسجلونها على أنفسهم بفقد الرجولة   وقد استطابوا هذا اإلعفماء ، 
وأصمممبحوا يعدونمممه تشمممريفاً لهمممم ، وتنويهممماً بمكمممانتهم ، ومعجمممزة 

امهمما خصمموا بهمما ، ودلمميالً تقيمممه الحكومممات اإلسممالمية علممى احتر
 !!!  للعلماء 

فهممل يعلممممون أن الخلفممماء الراشمممدين وممممن بعمممدهم ممممن الملممموة 
الصمالحين ممما كمانوا لُيعفمموا عالمماً مممن بعموث الجهمماد والفمت ؟ وممما 

أو يرضمى  لـهكان مسلم فضالً عن عالم ليطلب اإلعفاء أو يتسبب 
بممه لممو عممرض عليممه ، بممل كممانوا يتسممابقون إلممى ميممادين الجهمماد ، 

ي ـ دائممماً ـ فممي المقدمممة ال فممي السمماقة ، ولقممد كممانوا والعممالم الممدين
 . يعدون االعتذار عن الخروف من سمات المنافقين 

 

 : أيها العلماء 
هذا قليل من مساوينا ، فال تظنوا أنمي ممتجٍن أو متزيمد ، كونموا 
منصممفين للممدين مممن أنفسممكم ، إنممي أحمماكمكم إلممى ضمممائركم حممين 

 . واالستخالل المحمدي تستيقظ فيها معاني اإلرث النبوي 

 أليس من الحق أن هذه المساو  ومثالها معها مجتمعة فينا؟ 

 ألسنا نأمر الناس بالجهاد ثم نكون مع الخوالل ؟ 

 ونأمرهم ببذل المال في سبيل البر ثم نقبض أيدينا ؟ 

 . كأن الجهاد بالنفس و المال ـ وهو ثمن الجنة ـ لم يكتب علينا 

أن أقسى عقوبة عاقبنما بهما هللا علمى خمذلنا  إنني ـ يا قوم ـ أعتقد
لدينه هي أنه جرد كالمنا من القبول والتأثير ، فأصمب  كالمنما فمي 
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 وظيفة علمــــاء الديــــن 

أسماع الجيل القديم مستثقالً ، وفي أسمماع الجيمل الجديمد مسمترذالً 
رٌّ أو مغرورة أو هما معاً   . ، ومن ظن خالل هذا فهو غا

وتتقاذفنما الظنمون   أصبحنا في أمتنما غربماء تزدرينما العيمون ، 
ألننمما أصممبحنا كالممدراهم الزيممول ، فيهمما مممن الممدراهم اسممتدارتها 

 . ونقوشها ، وليس فيها جوهرها ومعدنها 
 

 محمد البشير اإلبراهيمي 
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 لديــــن وظيفة علمــــاء ا

 فهرس الموضوعـــــات

 الصفحة الموضـــــــــــــــــوع

. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مقدمممة المعتنممي 
 . . . 

8 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الممدافع لنشممر هممذين المقممالين 
. . . . . . . . . 

3 

. . . . . . . . . . . . . . ترجممة العالمممة محممد البشممير اإلبراهيمممي 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مممن كلماتممه رحممممه هللا 
. . . . . . 

11 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وظيفممة علممماء الممدين 
. . . . . 

19 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فهممم علممماء السمملل ل سممالم 
. . . . . . . . . 

15 

. . . . . . ل البمدع شجاعة شيخ اإلسالم ابن تيميمة وحربمه علمى أهم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علممماء الخلممل وصممفاتهم 
. . . . . . . 

81 

. . . . . . . . . . . . . . . أثر الطمع والوظيفة علمى علمماء الخلمل 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

85 

. . . . . . . . . . انتشار المدارس المذهبيمة فمي عهمد صمالد المدين 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82 

. . . . . . . . . . . توّرع علماء السلل عمن قبمول منصمب القضماء 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . .حرص علماء الخلمل علمى الواليمة 
. . . . . . . . . . . . . 

88 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البد للعلمماء أن يمذّكروا بمالقرآن 
. . . . . . . . . . . 

88 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أهميممة نممزول العممالام للميممدان 
. . . . . . . . . 

89 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . السمموء علممى العلممماء  تسمملط أمممراء
. . . . . . . . . . . . 

81 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أيهمما العلمـمممـاء 
. 

81 

*    *    * 
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