
  ""التعليم ضرورة شرعية ووطنية

الكريم الرحمن، علَّم القرآن، َخلَق اإلنساَن علَّمه البياَن، وأشهد أْن ال رب العالمين ..الحمد هلل 

، وأشهد أنَّ محمًدا عبده في سلطانه علم اإلنسان ما لم يعلم  إله إال هللا وحَده ال شريك له

ثُوا إِنَّ اْلعُلََماَء َوَرثَ  القائل :" ورسوله ثُوا ِدينَاًرا َواَل ِدْرَهًما، إِنََّما َورَّ ةُ اْْلَْنبِيَاِء، إِنَّ اْْلَْنبِيَاَء لَْم يَُور ِ

)الترمذي وأبو داود(. اللهم صالة وسالماً عليك يا سيدي يا "ٍّاْلِعْلَم، فََمْن أََخذَ بِِه أََخذَ بَِحظ ٍّ َوافِر

 أما بعُد: ن.، ومن اتبعهم بإحساكوصحب كوعلى آل رسول هللا 

فعة، َمَدَحه هللاُ  العلمَ فإنَّ    -من نعَم هللا التي أْنعم هللا بها علينا؛ فهو الخْير والهداية والبركة والر ِ

عليه الصالة  -نا بل أمر نبي   -صلى هللا عليه وسلم  -في كتابه، وعلى لسان رسوله  -عز وجل 

ِ ِزْدنِي ِعْلًما  "بأن يطلب االستزادة منه؛ -والسالم  بل واْفتَتََح هللاُ به  .(114 /طه")َوقُْل َرب 

وذلك في سورة  -صلى هللا عليه وسلم  -كتابه الكريم، وجعلَه أول ما نََزَل على نبي ِنا الكريم 

ْنَساَن ِمْن َعلَقٍّ اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلََق  خَ  "العلق: ولمزيد أهميته فإنَّ  .(2 -1 /العلق")لََق اإْلِ

هللا أْولى ْلهله ومكتسبيه العنايةَ وأعطاهم المكانةَ، وَرفََع من قَْدِرهم وَشَرفِهم وعظيم مكانتهم 

قُْل َهْل يَْستَِوي "في سورة الزمر:  -تعالى  -في آيات كثيرة، وأحاديث نبويَّة عديدة؛ فقد قال 

يَْرفَعِ "، وقال عز وجل:(9: /الزمر")الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن إِنََّما يَتَذَكَُّر أُولُو اْْلَْلبَاِب 

ُ الَِّذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍّ  أي إنَّ هللا يرفُع هؤالء (.11 /المجادلة")َّللاَّ

 .جات تِْلَو الدرجات، وفْضل هؤالء إنما يدل  على فْضل ما يحملونالعلماء الدر

 :لعلماء ورثة اْلنبياءا

وللعلم قيمة في الميزان اإلسالمي، فحياة الناس ال تستقيم إال به، وقد كان العلم كان صفةً الزمةً 

يةاء، وإنمةا لألنبياء عليهم السالم، وكان من رحمةة هللا عةز وجةل أنةه لةم يرفةع العلةم بةذهاب اْلنب

ثُوا علمهم هذا قبل أن يموتوا إلى طائفة معينةة مةن  جعل اْلنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه يور ِ

البشر، أوكل إليها مهمة تعلةيم النةاس، والقيةام بالةدور الةذي كةان يقةوم بةه اْلنبيةاء فةي حيةاتهم، 

 ولكن دون وحيٍّ ودونما عصمة. وهذه الطائفة من البشر هي "العلماء".

ةي  أبي الدرداءعن  ِِ رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "َمْن َسلََك َطِريقًةا يَْبتَ

ُ بِِه َطِريقًةا إلةى اْلَجنَّةِة، َوإِنَّ اْلَماَلئَِكةةَ لَتََضةُع أَْجنَِحتََهةا ِرَضةاًء ِلَطاِلةِب الْ فِ  ِعْلةِم، َوإِنَّ يِه ِعْلًما َسلََك َّللاَّ

ِِْفُر لَهُ َمْن فِي السََّمَواِت َوَمْن فِي اْْلَْرِض َحتَّى اْلِحيتَاُن فِي اْلَمةاِء، َوفَْضةلُ  اْلعَةاِلِم َعلَةى  اْلعَاِلَم لَيَْستَ

ثُةوا ِدينَةاًرا اْلعَابِِد َكفَْضِل اْلقََمِر َعلَى َسائِِر اْلَكَواِكِب، إِنَّ اْلعُلََماَء َوَرثَةةُ اْْلَْنبِيَةاِء، إِنَّ اْْلَْنبِيَةاَء لَة ْم يَُور ِ

ثُوا اْلِعْلَم، فََمْن أََخذَ بِِه أََخذَ بَِحظ ٍّ َوافِر  .)الترمذي وأبو داود(. "ٍَّواَل ِدْرَهًما، إِنََّما َورَّ

ففي نهاية هذا الحديث وضح رسولنا الكريم صلى هللا عليةه وسةلم أن اْلنبيةاء لةم يتركةوا خلفهةم 

مةاالً وال ُملًكةا، وإنمةةا تركةوا العلةم، وهةةذه هةي أعظةم تركةةة، ومةن أخةذها فقةةد فةاز حقًةا، يقةةول هللا 

ْلِحْكَمةةةَ فَقَةةْد أُوتِةَي َخْيةةًرا َكثِيةةًرا َوَمةا يَةةذَّكَُّر إِالَّ أُولُةةو يُةةْؤتِي اْلِحْكَمةةةَ َمةْن يََشةةاُء َوَمةةْن يُةْؤَت ا"تعةالي: 

 .(269ة/البقر")اْْلَْلبَابِ 

وفضالً عن ذلك فالحديث يبين فضل العلم ومنزلة العلماء؛ فالمالئكة تضع أجنحتها لمن يبةدءون 

 منزلة !!طريق العلم؛ تواضعًا وتعظيًما وتكريًما وتبجيالً لهم، وكفى بذلك شرفًا و

http://www.alukah.net/sharia/0/98634
http://www.alukah.net/sharia/0/98634
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A1


بمزية خاصةة، وهةي  -وليس طالب العلم-ويخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طائفة العلماء 

أنه يستِفر لهم من في السماوات ومن في اْلرض، بل يصل اْلمر إلى أن تستِفر له الحيوانةات 

 أيًضا، بل حتى تلك التي تسبح في جوف الماء !!

ل ذلك العاِلم ويرفع منزلتةه وليت اْلمر يقف عند هذا الحد فقط، بل إ نه صلى هللا عليه وسلم يُفض ِ

ومكانته على العابد هلل عز وجل !! وقد جعل المقارنة بينهما في ذلك تماًما كما يكون القمةر ليلةة 

مع غيره من النجوم، وذلك فةي إشةارة إلةى أن نةور القمةر  -كما ورد ذلك في رواية أخرى-البدر 

ي عليها، مهما كثُر نورها بكثرة أعدادها !!يحجب نور الكواكب اْلخرى ويُ   ِط ِ

ومةةع كةةون هةةذه المقارنةةة عظيمةةة فةةي حةةق  أال تةةرى أن اْلمةةر جةةد عظيم..ا!بةةين العةةالم والعابةةد

العلماء، إال أن هناك مقارنة أعظم منها، ذكرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الحديث الذي 

ِ صةلى هللا عليةه وسةلم  أمامة الباهلي أبيعن  الترمذيرواه  رضي هللا عنه قال: ذُِكةَر ِلَرُسةوِل َّللاَّ

ِ صلى هللا عليه وسلم: "فَْضُل اْلعَةاِلِم َعلَةى  َرُجاَلِن: أََحُدُهَما: َعابٌِد، َواْْلَخُر: َعاِلٌم، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

َ َوَماَلئَِكتَةهُ َوأَْهةَل اْلعَابِِد َكفَْضِلي َعلَى أَْدنَةاُكْم". ثُةمَّ قَةاَل رَ  ِ صةلى هللا عليةه وسةلم: "إِنَّ َّللاَّ ُسةوُل َّللاَّ

ةِم النَّةاِس اْلَخْيةَر"السََّمَواِت َواْْلََرِضيَن، َحتَّى النَّْملَةَ فِي ُجْحِرَها، َوَحتَّى اْلُحوَت لَيَُصل وَن َعلَ  . ى ُمعَل ِ

 -فكلَّما ازداَد علُم اإلنسان ازداَد إيمانًا؛ كما قةال وهذا كل ه السر  الرئيس في ترابط العلِم باإليمان، 

َ َعِزيٌز َغفُةوٌر ": -عز وجل  َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ َّللاَّ .فةالعلم يهةدي (28 /فةاطر")إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ

ِ دينٍّ غْير اإلسال  م.لإليمان ويقويه، واإليمان يدعو للِعْلم، وهذه العالقة ال توجد في أي 

 :تقديم العلماء على غيرهم

 ِ وبما أنَّ للعلم والعلماء من الفضل الكثير والخْير العميم، والهداية من الزية  والسةير علةى الحةق 

والنهوض بالمجتمع، فال بُدَّ على المجتمع من السعي للعلماء، وتَْوقيرهم والمحافظة عليهم، بعد 

 المشاركة في صناعتِهم.

ةا رأى  -صلى هللا عليه وسلم  -م؛ كما قال النبي محمد وكذلك مواصلة الدعاء له  البةن عبةاس لَمَّ

صلى هللا عليه  -؛ فنال مكانته بفْضل دعاء النبي "اللهم فقهه في الدين، وَعل ِمه التأويلَ "ذكاَءه: 

 رضي هللا عنه. -له  -وسلم 

دَّ لورثة اْلنبياء أْن يُةَوق َِرهم وكذلك توقيُرهم وإجاللُهم واحتراُمهم؛ فالعلماء َوَرثة اْلنبياء، وال ب 

الةذي زاَد  -صلى هللا عليةه وسةلم  -أهُل اإليمان، وأْن يحترموهم؛ اقتداًء باْلنبياء، وات ِباًعا للنبي 

مثةل مةا فَعَةَل ابةن عبةاس  -رضي هللا عةنهم  -من شرفِهم ومكانتهم، وهذا ما كان يفعله الصحابة 

 -هو ابُن عم ِ رسول هللا  -رضي هللا عنه  -نَّ ابن عباس مع أ -رضي هللا عنه  -مع زيد بن ثابت 

وَزْيد هو َمْولَى مةن المةوالي: يقةول الشةعبي: "صةلى زيةد بةن ثابةت علةى  -صلى هللا عليه وسلم 

ِْلة ليركبها، فجاء ابن عباس، فأَخذَ بركابِه، فقال له زيد: َخةل ِ عنهةا يةا ابةن  بْت له بَ جنازة، ثم قُر ِ

 فقال ابُن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء".عم ِ رسول هللا، 

فةي  مسةلمويؤكد معنى تقديم العلمةاء علةى غيةرهم بصةرف النظةر عةن مناصةبهم مةا رواه اإلمةام 

فَقَاَل:  -َوَكاَن ُعَمُر يَْستَْعِملُهُ َعلَى َمكَّةَ -صحيحه، وهو أن نَافَِع ْبَن َعْبِد اْلَحاِرِث لَِقَي ُعَمَر بِعُْسفَاَن 

أَْبةَزىا قَةاَل: َمةْولًى ِمةْن َمَوالينَةا.  َمِن اْستَْعَمْلَت َعلَى أَْهِل اْلَواِديا فَقَاَل: اْبَن أَْبَزى. قَاَل: َوَمِن اْبةنُ 

ِ تعالى، َوإِنَّةهُ َعةاِلٌم بِةاْلفََرائِِ .  قَةاَل ُعَمةُر: قَاَل: فَاْستَْخلَْفَت َعلَْيِهْم َمْولًى! قَاَل: إِنَّهُ قَاِرٌئ ِلِكتَاِب َّللاَّ

َ يَْرفَ  ُع بَِهذَا اْلِكتَةاِب أَْقَواًمةا َويََضةُع بِةِه آَخةِريَن" أََما إِنَّ نَبِيَُّكْم صلى هللا عليه وسلم قَْد قَاَل: "إِنَّ َّللاَّ

 .)مسلم(
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بةةت إليةةه بِلتةةه زيةةد بةةن ثابةةتوفةةي مثةةل ذلةةك مةةا روي أن   رضةةي هللا عنةةه صةةلى علةةى جنةةازة فقُر ِ

رضي هللا عنهما فأخذ بركابه، فقال زيةد: خةل ِ عنةه يةا ابةن عةم رسةول  ابن عباسليركبها، فجاء 

، فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبةراء. فقبَّةل زيةد بةن هللا صلى هللا عليه وسلم

 [.15ثابت رضي هللا عنه يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى هللا عليه وسلم ]

مةه،  فعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يرفع من قدر زيد بن ثابت رضي هللا عنةه ويةوق ِره ويقد ِ

بتةه رغةم صةِر سةنه، ولةيس ذلةك لشةيءٍّ إال لعلمةه وفقهةه، وكةان هةذا عمةوم حةال ويمسك لةه دا

 الصحابة رضي هللا عنهم وعهدهم مع العلماء.

يقول علي بن أبي طالب رضي هللا عنه: "إن من حق العالم أن ال تكثر عليه بالسؤال، وال تعنتةه 

ا، وال تِتةابن في الجواب، وال تلح عليةه إذا كسةل، وال تأخةذ بثوبةه إذا نهة ، وال  تفشةي لةه سةر 

أحًدا عنده، وال تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمةه هلل تعةالى مةا دام 

إحياء علوم )يحفظ أمر هللا تعالى، وال تجلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته" 

 .(الدين

لصةائم القةائم المجاهةد، وإذا مةات العةالم ثلةم وقال علي رضي هللا عنه أيًضا: "العالم أفضةل مةن ا

 .(إحياء علوم الدين)في اإلسالم ثلمة )أي: ثِرة( ال يسدها إال خلٌف منه" 

 وقال أيًضا منشًدا:

 مـا الفخـر إال ْلهــل العلــم إنهــم *** على الهدى لمن استهدى أدالءُ 

 لعلم أعـداءُ وقــدر كل امــرئٍّ ما كان يحسنـه *** والجاهلــون ْلهــل ا

ـا بـه أبــًدا *** الناس موتى وأهل العلــم أحياءُ   ففــْز بعلــمٍّ تعــْش حيـ 

بل يذكر الِزالي رحمه هللا في اإلحياء أن حق المعلةم أعظةم مةن حةق الوالةدين؛ ْلن الوالةد سةبب 

أو علةوم الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلم سبب الحياة الباقيةة، فهةو معلةم علةوم اْلخةرة 

 (.إحياء علوم الدين)الدنيا على قصد اْلخرة 

: من الناسا فقال: العلماء. قيةل: فمةن حين ُسئل ابن المباركبعد أن أورد قول -ثم يقرر الِزالي 

فيقول: "ولم يجعل غيةر العةالم مةن النةاس؛ ْلن الخاصةية التةي يتميةز بهةا  -الملوكا قال: الزهاد

النةةاس عةةن سةةائر البهةةائم هةةو العلةةم؛ فاإلنسةةان إنسةةان بمةةا هةةو شةةريف ْلجلةةه، ولةةيس ذلةةك بقةةوة 

، وال بشجاعته فإن السبع أشةجع شخصه، فإن الجمل أقوى منه، وال بعظمه فإن الفيل أعظم منه

منه، وال بأكله فإن الثور أوسةع بطنًةا منةه، وال ليجةامع فةإن أخةس العصةافير أقةوى علةى السةفاد 

 .(إحياء علوم الدين)منه، بل لم يخلق إال للعلم

رضي هللا عنةه أن رسةول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم قةال: "لةيس مةن  عبادة بن الصامتويروي 

 [ أي يعرف لعالمنا حقه.20أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صِيرنا، ويعرف عالمنا" ]

رضي هللا عنهمةا البنةه ناصةًحا ومرشةًدا: "يةا  الحسن بن عليوفي سبيل التربية على ذلك يقول 

بنى، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك علةى أن تقةول، وتعلةم حسةن االسةتما  

ك". -وإن طةال-حةديثًا كما تتعلم حسن الصمت، وال تقطع علةى أحةد  وعلةى هةذا تلةت  حتةى يسةم ِ

مكانة العلماء محفوتة ومرموقةة فةي اْلمةة اإلسةالمية، وتةل قةدرهم مرفوًعةا فةوم غيةرهم مةن 
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رحمه هللا لةيعلمهم حةديث رسةول هللا  البخاريالمسلمين.ولقد كان الناس يجتمعون باْلالف حول 

 صلى هللا عليه وسلم، وهو بعد في السادسة عشرة من عمره!!

 رحمه هللا: الشافعييقول 

 المحافـــــــل  وإن صِير القوم إن كان عالًما *** كبيٌر إذا ردت إليه

 وصدم قول الشاعر:

 *** والجهل يهدم بيت العز ِ والشرفِ  اتًا ال عماد لهوالعلم يرفع بي

قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو، فلما كان يوًما أراد الفةراء أن يةنه  إلةى بعة   المأمونوكان 

فاصةطلحا علةى أن يقةدم كةل حوائجه، فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه لةه، فتنازعةا أيهمةا يقدمةه، 

واحد منهما فرًدا فقدماها، فرفع ذلك الخبر إلى المأمون، فوجه إلى الفراء فاسةتدعاه، فلمةا دخةل 

عليه قال: من أعز الناسا قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين، قال: بةل مةن إذا نهة  تقاتةل 

فةةرًدا!! قةةال: يةةا أميةةر  علةةى تقةةديم نعليةةه وليةةا عهةةد المسةةلمين حتةةى رضةةي كةةل واحةةد أن يقةةدم لةةه

المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمةة سةبقا إليهةا أو أكسةر 

نفوسهما عن شريعة حرصا عليها. فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك ْلوجعتةك لوًمةا وعتبًةا 

ن عةن جوهرهمةا، ولقةد وألزمتك ذنبًا، وما َوَضَع ما فعاله من شرفهما، بل رفع من قةدرهما وبةيَّ 

تهرت لي مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبةر الرجةل وإن كةان كبيةًرا عةن ثةالث: عةن تواضةعه 

لسلطانه، ووالده، ومعلمه العلم.وإن جواب المأمون هذا ليعكس نظرة اإلسالم واْلمةة اإلسةالمية 

واالهتمةام والتعظةةيم  كلهةا آنةةذاك إلةى العلةةم والعلمةاء، ومةةا كةانوا عليةةه رعةاة ورعيةةة مةن العنايةةة

واإلجةةالل للعلةةم وأهلةةه.فكان العةةاِلم حقًةةا أعةةز النةةاس، وهةةذه هةةي الدرجةةة والمنزلةةة التةةي قررهةةا 

الصالحون لعلماء اْلمة وحفظوهةا لهةم وأنزلةوهم إياهةا، وقةد علمةوا أنهةم مصةابيح الةدجى التةي 

  !يُهتدى بها، وهو اْلمر الذي أورثهم عًزا ومجًدا وتقدًما وحضارة ورفعة !

وقةةد فقةه الصةةحابة والتةةابعون والصةةالحون مةن هةةذه اْلمةةة الكريمةةة هةةذا :مكانةة معةةاذ بةةن جبةةل

القدر، فعظموا علماءهم، ورفعوا من قدرهم، وحفظوا لهم مكانتهم، ولم يعتبةروا فةي ذلةك بعةرمٍّ 

رضةي هللا  معاذ بن جبةلوال نسبٍّ وال جنسٍّ وال عمرٍّ وال منصب، إنما اعتبروا فقط بالعلم، فكان 

عنه على ِصِر سنه معظًما جد ا بين الصحابة، حتى إنهم كانوا ال يرفعون أعينهم في عينه حياًء 

رضي هللا عنه. هذا مع أنه مات وهو لم يتجاوز الخامسة والثالثةين مةن عمةره،  منه وتعظيًما له

م بالعلم الذي كان يحويه في صدره رضي هللا عنه.يقول رسولنا الكريم صلى هللا عليةه  ولكنه ُعظ ِ

رضةي هللا عنةه: "َوأَْعلَُمُهةْم بِةاْلَحاَلِل َواْلَحةَراِم ُمعَةاذُ ْبةُن  أنس بن مالةككما يروي -وسلم في حقه 

 "  )الترمذي وأحمد(. َجبَلٍّ

أن تصبح عالًما، فالبةد لةك أواًل أن تعةرف منزلةة مةا تطلةب، ومكانةة مةا  -أخي في هللا-فإن أردت 

 ي الدنيا أعز ممن ورث اْلنبياء، واستِفر له أهل اْلرض والسماء !!تهفو إليه نفسك؛ فليس ف

 الخطبة الثانية :

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي أشرف المرسلين أما بعد فياجماعة اإلسالم :
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صةلى  -، فنجةد أنَّ النبةيَّ العلةِم والعلمةاءوالسنة النبويَّة زادْت ما أتى به القرآن الكريُم مةن فْضةل 

جعَل الخيَر متوقفًا على العلِم، فقال كما في الحديث الذي رواه البخةاري ومسةلم  -هللا عليه وسلم 

صةلى هللا عليةه  -قةال: سةمعُت رسةول هللا  -رضةي هللا عنةه  -من حديث معاويةة بةن أبةي سةفيان 

 ، والفقه: هو الِعْلُم الشرعي."َمن يُِرْد هللا به خيًرا، يفقهه في الدين"ول: يق -وسلم 

بل جعَل صاحبَه بمنزلة المجاهد في سةبيل هللا؛ لمةا :العلماء فوم المجاهدين والشهداء

َمةن خةرَ  فةي طلةب العلةِم، فهةو فةي ": -صلى هللا عليه وسةلم  -َروى أنس فقال: قال رسول هللا 

 .(الترمذي ")ْرِجعسبيل هللا حتى يَ 

َمةن َسةلََك طريقًةا :"صةلى هللا عليةه وسةلم  -فضالً عن أنَّه الطريق الموصل إلى الجنة؛ قةال نبي نةا 

يلتمُس فيه ِعْلًما َسهََّل هللا له به طريقًا إلى الجنة، وما اْجتََمَع قوٌم فةي بيةت مةن بيةوت هللا يتلةون 

ِكينَة، وغشةيتهم الرحمةةُ وحفَّةتهم المالئكةة، وذََكةَرهم كتاَب هللا ويتدارسونه، إال نزلْت عليهم السَّة

 .(مسلم ")هللاُ فيَمن عنده

ولهذا الفضل أثره العظيم وخْيُره الجسيم على اْلمة؛ أفراًدا وجماعات، وعلى جميع المجتمعات، 

فةانظر للمجتمعةةات التةةي ينتشةةر فيهةةا العلةةُم وتةةزداد فيهةةا المعةةارُف، ترهةةا مجتمعةةات مرموقةةة فةةي 

هةةا وفةةي تطورهةةا وتعاملهةةا فيمةةا بينهةةا، فيضةةفي العلةةُم عليهةةا صةةبِة الراحةةة والطمأنينةةة أخالق

والسَّةةِكينَة والعةةيش الرغيةةد، فةةي حةةين تةةرى المجتمةةع الةةذي يسةةوده الجْهةةُل يكثةةُر فيةةه االضةةطراب 

 والتناُحر والتباُغ ، إضافة إلى التخل ف الذي يشهُده، وكل  هذا بسبِب الجْهل.

في اإلسالم من رفع درجة العلماء فوم درجه المجاهدين في سبيل هللا ولةيس بل إن من الفقهاء 

 الصحابةرضي هللا عنه، وهو من علماء  عبد هللا بن مسعودفقط العُبَّاد!! يقول الصحابي الجليل 

جاٌل قُتلوا في سبيل هللا شهداء، أن يبعةثهم هللا علمةاء؛ لمةا اْلفذاذ: "والذي نفسي بيده، ليودَّنَّ ر

[ أي مةةن كرامةةة العلمةةاء. ويقةةول 1/8أبةةو حامةةد الِزالةةي: إحيةةاء علةةوم الةةدين يةةرون مةةن كةةرامتهم" ]

رحمه هللا: "يوزن مةداد العلمةاء بةدماء الشةهداء، فيةرجح مةداد  الحسن البصريالعالمة التابعي 

 [.المصدر السابق العلماء!!" ]

عةرف فضةله أساًسةا إال وإن كان البع  قد يستِرب هذا الكةالم، إال أن حجتةه قويةة، فالجهةاد ال يُ 

بالعلم، وعليه فلن يجاهةد إال مةن "علةم" قيمةة الجهةاد ودرجةة المجاهةد، كمةا لةن تُعةرف شةروط 

الجهاد ومشروعيته إال بالعلم، ولن يُعرف فرض العين من فرض الكفاية فيه إال بالعلم، ومةن ثةم 

يتعةدى فةي جهةاده الحةدود فقد يترك "من ال يعلم" فرًضا ويقيم نافلة، وهذا ال يجوز، كما أنه قد 

 المشروعة، أو يقاتل من ال يجوز قتاله، وهذا كله ال يجوز.

وهكةةذا، فةةالعلم هةةو الةةذي يحةةدد مشةةروعية الجهةةاد وحةةدوده، وبِيةةر العلمةةاء الصةةادقين لةةن يوجةةد 

 بخافية على أحد. الخوار مجاهدون على حق.بل قد يأثم المسلم بجهاده بِير علم!! وما فتنه 

 :فتنة الخوار 

فالخوار  كانوا يعبدون هللا تعالى، ويقيمون الفرائ ، ويجاهدون في سبيل هللا، وذلك كله علةى 

وال علم، فكان أن خرجوا من الةدين بالكليةة، بينمةا هةم يحسةبون أنفسةهم علةى غير هًدى من هللا 

 أفضل درجات العبادة والجهاد !!
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رضي هللا  أبو سعيد الخدريكما يروى -أن يقتل أحدهم  رضي هللا عنه عمر بن الخطابولما همَّ 

ا يَْحِقةُر أََحةُدُكْم َصةاَلتَهُ َمةَع قال له رسول هللا صلى هللا عليةه وسةلم: "َدْعةهُ؛ فَةِإنَّ لَةهُ أَْصةَحابً  -عنه

يِن َكمَ  ا يَْمُرُم َصاَلتِِهْم، َوِصيَاَمهُ َمَع ِصيَاِمِهْم، يَْقَرُءوَن اْلقُْرآَن اَل يَُجاِوُز تََراقِيَُهْم، يَْمُرقُوَن ِمَن الد ِ

ِميَِّة" ]  [.البخاري ومسلمالسَّْهُم ِمَن الرَّ

ير علم، فأدى بهم ذلك إلةى أن يجاهةدوا علةى باطةل، حتةى فكانت آفتهم الرئيسية أنهم اجتهدوا بِ

 - عنةه رضةي هللا علةي بةن أبةي طالةبكان أحد زعمائهم، وهو عبد الرحمن بن ملجم والذي قتةل 

كان يظن تمام الظن أنه تقرب إلى هللا تعالى بقتل أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشةدين وزو  

 بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمبشر بالجنة مراًرا، علي بن أبي طالب رضي هللا عنه!!

عراء وكةةان هةةذا اعتقةةاٌد راسةة  عنةةد كةةل الخةةوار ، حتةةى إنةةك لتجةةد عمةةران بةةن قحطةةان )أحةةد شةة

الخوار  المتأخرين( يقول واصفًا هذه الطعنة اللئيمة التي قُتل بها علي بن أبي طالب رضةي هللا 

 عنه:

ٍّ ما أراد بها *** إال ليبلُ  من ذي العرش ِرضوانًا  يا ضربةً من تقي 

ـة عنـد هللا ميزانًـــــا  إنــي ْلذكــره حينًـــا فأحسبــه *** أْوفَى البـريَـّ

 سلمة بن اْلكو كما يروي - يوم خيبرقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حقه كل ذلك، وقد 

َ َوَرُسةولَهُ،  ُ َوَرُسولُهُ، أَْو قَةاَل: يُِحةب  َّللاَّ ايَةَ َغًدا َرُجٌل يُِحب هُ َّللاَّ يَْفةتَُح رضي هللا عنه: "َْلُْعِطيَنَّ الرَّ

ُ َعلَْيِه" ] ي بن أبةي طالةب رضةي هللا [. وحين كان الِد كان هذا الرجل هو علالبخاري ومسلم َّللاَّ

 عنه.

قُةْل َهةْل "ولم يقع عبد الرحمن بةن ملجةم )القاتةل( فةي هةذه الكارثةة إال بفقةد العلةم، يقةول تعةالى: 

ْنيَا َوُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن صُ ِريَن أَْعَمااًل نُنَب ِئُُكْم بِاْْلَْخسَ   "ْنعًاالَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم فِي اْلَحيَاِة الد 
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ولكم عانت اْلمة اإلسالمية من بع  المتحمسين للدين، المشتاقين للجهاد ولكن بِير علم، وقد 

أدى بهم حالهم هذا إلى أن يجتهدوا اجتهةادات خاطئةة، ويحكمةوا أحكاًمةا جةائرة، فكانةت النتيجةة 

نة بكل الحرمات، والقتةل والسةفك تكفير المجتمعات المسلمة، واستباحة دماء اْلبرياء، واالستها

 والظلم والبطش باسم الجهاد والدعوة والتضحية!! واإلسالم من ذلك كله براء.
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