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ملخص البحث
يهــدف البحــث إلــى دراســة وتوضيــح المنهــج الشــرعي فــي نصيحــة العلمــاء وإبــرازه علــى حقيقته
وفــق القــرآن الكريــم والسـنَّة النَّبويَّــة الصَّحيحــة ،وأقــوال الربَّانيِّيــن مــن أهــل العلــم .والتنبيــه علــى
ـط فــي عــدم توقيــر أهــل العلــم واالســتهزاء بهــم ،مــن نتائــج عكس ـيَّ ٍة تــودي
مــا يترتــب مــن تفريـ ٍ
بالمســلمين وغيرهــم إلــى التهجــم والتنطــع عليهــم وعــدم احترامهــم ،بــل الحــط مــن هيبتهــم .ومــن
ثـ َّم كشــف زيــغ المتخبطيــن والجاهليــن مــن المتطرِّفيــن وفضــح أباطيلهــم والسـيِّما وهــم يســتندون
إلــى تأويــات تعســفيَّة وأقاويــل وشــواهد ضعيفــة وفتــاوى عاطفيــة ومواقــف نفسـيَّة ضــد العلمــاء
ودعوتهــم ،والرّجــوع بهــؤالء إلــى أصالــة هــذا الدِّيــن الحنيــف ونقاوتــه.
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أحمد عبد الكريم الكبييس ( ) 338-304
ُمقدِّ مة
َّ
إن الحمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ،ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا ،وســيئات أعمالنــا مــن
يهــده هللا فــا مضـ ّل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه .وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه،
وأشــهد َّ
أن ُمح َّمــداً عبــده ورســوله صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه ،ومــن اهتــدى بهديــه،
واقتفــى أثــره إلــى يــوم الدِّيــن.
أ َّمــا بعـــد :فـ َّ
ـإن وظيفــة العلــم أشــرف األعمــال قــدراً ،وأســماها منزل ـةً ،وأرحبهــا أُفق ـاً ،وأثقلهــا
تبع ـةً وأوثقهــا عهــداً وأعظمهــا عنــد هللا أجــراًَّ .
وإن العلمــاء هــم ورثــة األنبيــاء ،اآلخذيــن بأه ـ ِّم
تكاليــف النُّب ـ َّوة وهــي ال َّدعــوة إلــى هللا تعالــى وتوجيــه خلقــه إليــه وتزكيتهــم بالعلــم ،وترويضهــم
علــى الحــق؛ حتــى يفهمــوه ويقبلــوه ويعملــوا بــه ،ويعملــوا لــهَّ .
وإن الحديــث عــن نصيحــة هــؤالء
األعــام لحلـ ٌو عــذبٌ  ،وإنَّهــم هــم أهــل النَّصيحــة فهــم أعلــم بهــا مــن غيرهــم؛ ألنَّهــم أعــرف النَّــاس
بقدرهــا.
وفــي المقابــل فـ َّ
ـإن المؤمــن ليتألــم أشــد األلــم حيــن يــرى الواقــع األليــم الــذي صــار إليــه حــال
َّ
المســلمين اليــوم الســيِّما وهــو يســمع أهــل العلــم يُشــتَمون ويُعــابُ عليهــم دون النظــر إلــى
اح َشـةُ
نصيحتهــم ،بــل يُري ـ ُد بذلــك إشــاعة الفاحشــة ،قــال تعالــى ﴿ :إِ َّن الَّ ِذيــنَ ي ُِحبُّــونَ أَن ت َِشــي َع ْالفَ ِ
اآلخ ـ َر ِة َو َّ
للاُ يَ ْعلَـ ُم َوأَنتُـ ْم ال تَ ْعلَ ُمــونَ ﴾[النــور]19:
فِــي الَّ ِذيــنَ آ َمنُــوا لَهُـ ْم َع ـ َذابٌ أَلِي ـ ٌم فِــي ال ُّد ْنيَــا َو ِ
ويــزداد األمــر ســوءاً بعــد ســوء ،وليتــه مــن جهــل ،بــل فــي ظـ ِّل انتشــار العلــم الشــرعي ووســائل
تحصيلــه وســهولة الســؤال ع َّمــا يشــكل علــى المــرء فــي أمــور دينــه.
والنَّصيحــة مــن الدِّيــن كمــا سـ َّماها رســول هللا صلــى هللا عليــه وجعلهــا مــن حقــوق المســلمين فيمــا
بينهــم وبيــن علمائهــم ،ولكــن بســبب قلــة االتبــاع ،وقلــة العلــم ،يــرى الواحــد منَّــا تجــاوزات علــى
حقــوق ذوي العلــم باســم النَّصيحــة ،ويشــاهد فظاظــة وغلظــة وشــططا ً دونمــا مراعــاة ألحــكام
النَّصيحــة للنَّــاس عا َّمــة والعلمــاء خا َّ
صــة وكــم مــن ناصــح ألقــى نصحــه للعلمــاء بغيــر أدب وال
مالطفــة ،فانقلــب أمــره مــن صــورة النَّاصــح إلــى صــورة الشــامت المبغــض المعــادي الــذي ال
يرغــب النَّــاس فــي ســماع كالمــه ،وال الوقــوف عنــد نصحــه.
 ..وانطالق ـا ً مــن هــذا الشــعور فقــد رغبـ ُ
ـت فــي كتابــة األســلوب الشــرعي فــي نصيحــة العلمــاء
مــن خــال بــث علومهــم ونشــر مناقبهــم ،وتحســين الظــنِّ بهــم ،وقبــول مــا رووه ،وإجاللهــم،
وتوقيرهــم ،والوفــاء بمــا يجــب لهــم علــى الكافــة مــن الحقــوق وكــف األذى – مــن الغيبــة وغيرهــا-
عنهــم ،والمحافظــة علــى ســمعتهم بيــن النَّــاس كافــة ،وذلــك محاولــة تأصيليَّــة لهــذا الموضــوع مــن
القــرآن الكريــم والسـنَّة النَّبويَّــة.
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األسلوب الرشعي يف نصيحة العلامء (يف ضوءِ القرآن والسنَّ ة) ( ) 338-304
ُ
ق األمور اآلتية:
هدف البحث :فمن خالل كتابتي لهذا البحث
توخيت فيه تحقي َ
 -توضيــح المنهــج الشــرعي فــي نصيحــة العلمــاء وإبــرازه علــى حقيقتــه وفــق القــرآن الكريــموالسـنَّة الصَّحيحــة ،وأقــوال الربَّانيِّيــن مــن أهــل العلــم.
ـط فــي عــدم توقيــر العلمــاء واالســتهزاء بعلومهــم ،والكــفِّ
 -التنبيــه علــى مــا يترتــب مــن تفريـ ٍعــن نصحهــم ،مــن نتائــج عكس ـيَّ ٍة تــودي بالمســلمين وغيرهــم إلــى التهجــم والتنطــع عليهــم
وعــدم احترامهــم ،بــل الحــط مــن هيبتهــم.
 -كشــف زيــغ المتخبطيــن والجاهليــن مــن المتطرِّفيــن وفضــح أباطيلهــم والســيِّما فــي هــذاالعصــر ،إذ يســتندون اليــوم إلــى تأويــات تعســفيَّة وأقاويــل وشــواهد ضعيفــة وفتــاوى
عاطفيــة ومواقــف نفسـيَّة ضــد العلمــاء ودعوتهــم ،والرّجــوع بهــؤالء إلــى أصالــة هــذا الدِّيــن
الحنيــف ونقاوتــه.
أهميــة البحــث :وتكمــن أهميــة طــرح هــذا الموضــوع فــي توحيــد صــفِّ المســلمين وانضوائهــم
تحــت رايــة العلمــاء الربَّانيِّيــن والتأكيــد علــى مــدى نجــاح نصحهــم ؛ َّ
ألن النُّصــح مــن الدِّيــن فيجــب
حينئـ ٍذ التم ُّســك بهــذا الدِّيــن ؛ لمــا لــه مــن مــؤازرة العلمــاء ومناصرتهــم والوقــوف خلفهــم ،وتفنيــد
مــن يتجـرَّأ عليهــم فيُحــاول تجريحهــم وهــم الذيــن أفنــوا حياتهــم فــي خدمــة هــذا الدِّيــن م َّمــا سـيُعين
البحــث  -إن شــاء هللا تعالــى -المســلمين علــى انتهــاج الحــق والتم ُّســك بالكتــاب والسـنَّة واالبتعــاد
عــن طريــق المبطليــن مــن الجاهليــن والمتطرِّفيــن ومــن حــذا حذوهــم وســلك منهجهــم الخاطــئ.
ســبب اختيــار البحــث :يعــود ســبب اختيــاري هــذا البحــث إلــى َّ
أن قضيَّــة عــدم إبــداء النُّصــح
للعلمــاء ومحاولــة التنقيــص مــن قدرهــم أصبحــت قضيَّــة خطيــرة م َّزقــت جســد األ َّمــة اإلســاميَّة،
فهــي منب ـ ٌع لكثيــر مــن االنحرافــات العقائديــة والســلوكيَّة والخلقيــة والنَّفس ـيَّة التــي عانــت منهــا
األ َّمــة المســلمة ،فضـاً عــن انتشــارها وتســللها إلــى مجتمعنــا بفئاتــه وشــرائحه المختلفــة مــا يحتــم
علينــا أن تكــون لنــا وقفــة مســاهمة بكتابــة مثــل هــذه البحــوث التــي تكشــف مثــل هــذه القضايــا
الخطيــرة .وكذلــك خطــورة مــن يتبنَّــى ذلــك إذ يُظهــرون تم ُّســكهم بالدِّيــن ،ليوهمــوا عمــوم النَّــاس،
ومــن ال فقــه لــه بأنَّهــم أحــق مــن علمــاء األ َّمــة بالدِّيــن وهــم فــي الحقيقــة علــى غيــر ذلــك.
منهــج البحــث :اتبــع الباحـ ُ
ـث المنهــج الوصفــي االســتنباطي بعــد االســتقراء الــازم فــي التعــرُّ ف
علــى حقيقــة األســلوب المتفــق مــع الشــريعة اإلســاميَّة فــي تقديــم النُّصــح المنضبــط لعلمــاء األ َّمــة
اإلســاميَّة ومحاولــة إبــراز ذلــك وفــق األدلــة الصَّحيحــة – قــدر المســتطاع  -بــك ِّل دقـ ٍة ووضــوح.
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أحمد عبد الكريم الكبييس ( ) 338-304
خطــة البحــث :وقــد انتظمــت خطــة البحــث فــي ســتة محــاور يتق َّدمهــا مقدِّم ـةٌ وتمهي ـ ٌد ،ويقفوهــا
خاتم ـةٌ:
•وتشمل المقدِّمة التعريف بالبحث ،وعلى النحو اآلتي:
•تمهيد :ويتض َّمن :التعريف بمصطلح عنوان البحث:
 تعريف النصيحة لغة واصطالحا ً تعريف العالم لغة واصطالحا ً النَّصيحة في القرآن والسنَّة حقيقة النَّصيحة وحكمها•المحور األ َّول :نصيحة العلماء في تحسين الظنِّ بهم ونشر مناقبهم
•المحور الثاني :نصيحة العلماء في نشر دعوتهم ِّ
وبث علومهم
•المحور الثالث :نصيحة العلماء في الذبِّ عن هفواتهم وعدم االعتقاد بعصمتهم.
•المحور الرَّابع :نصيحة العلماء في األخذ عنهم وتح ُّمل ما رووه.
•المحور الخامس :نصيحة العلماء في إكرامهم ،وتنزيلهم منزلتهم المشروعة.
•المحور السَّادس :نصيحة العلماء في الوفاء والدعاء لهم.
 ..وأخيــراً تبعــت هــذه المحــاور خاتم ـةٌ ذك ـ َر الباحـ ُ
ـص مــا تو َّ
ص ـ َل إليــه مــن نتائــج
ـث فيهــا مل َّخـ َ
خــال جولتــه لدراســة هــذا الموضــوع.
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تمهيد
جــرت المنهجيَّــة العلميَّــة عنــد أهــل االختصــاص مــن الباحثيــن أن يبــدؤا التمهيــد بتوضيــح مفهــوم
مــا يُريــدون الكتابــة والبحــث فيــه ومعنــاه مــن المصطلــح للعلــم أو الموضــوع الــذي يبحثــون فيــه.
ـص.
ص ـ َح الشــي ُء ،بمعنــىَ :خلَـ َ
التعريــف بالنَّصيحــة :إذ تع ـرَّف عنــد أهــل اللغــة بأنَّهــا مــن :نَ َصــ َح .والنُّصْ ــح :خــاف
ــص فقــد نَ َ
والنَّاصــحُ :الخالــص مــن العســل وغيــره ،وكل شــي ٍء َخلَ َ
ال ِغــشِّ  ،فنص ـ َح فالن ـاً :أرشــده لمــا فيــه صالحــه مــن دون غشــه .والنَّصيحــة :أص ـ ٌل يــدلُّ علــى
(((
مالئم ـ ٍة بيــن شــيئين وإصــاح لهمــا ،فهــي دعــوة إلــى االســتقامة.
وعلــى هــذا فـ َّ
ـإن النَّصيحــة هــي تخليــص القــول مــن الغــش ،قــال الخطابــي رحمــه هللا « :النَّصيحــة
َّ
كلمــة جامعــة معناهــا :حيــازة الحــظ للمنصــوح لــه ...وقيــل :النصيحــة مأخــوذة مــن نصــح الرَّجــل
ثوبــه إذا خاطــه ،فشــبهوا فعــل النَّاصــح فيمــا يتح ـرَّاه مــن صــاح المنصــوح لــه بمــا يســده مــن
خلــل الثــوب .وقيــل :إنَّهــا مأخــوذة مــن نصحــت العســل إذا صفيتــه مــن الشــمع .شــبهوا تخليــص
(((
القــول مــن الغــشِّ بتخليــص العســل مــن الخلــط ».
وقــال الـرَّازي « :وأ َّمــا النَّصيحــة فهــو أنــه يرغبــه فــي الطاعــة ويحــذره عــن المعصيــة ،ويســعى
فــي تقريــر ذلــك الترغيــب والترهيــب ألبلــغ وجــوه » (((.وفــي هــذا التعريــف إبــراز جانــب إيصــال
الخيــر إلــى المنصــوح ،والحــرص علــى ذلــك حرصـا ً يبلــغ منتهــاه.
وقــال ابــن ال َّ
صــاح « :النَّصيحــة كلمـةٌ جامعـةٌ تتض َّمــنُ قيــام النَّاصــح للمنصــوح لــه بوجــوه الخيــر
(((
إرادة وفعـاً » .وفــي هــذا التعريــف بيــان لصورتــي النُّصــح :اإلرادة والفعل.
وقــال القرطبــي « :النُّصــح إخــاص النِّيَّــة مــن شــوائب الفســاد فــي المعاملــة بخــاف الغــش ».
وهــذا تصويــر لعمــل النَّاصــح ودعــوة لــه باإلخــاص وصفــاء القلــب مــن ك ِّل فســاد ،فضـاً عــن
حــب الخيــر للمنصــوح لــه مــا يحــب النَّاصــح لنفســه.
(((

ويُســتخلص مــن هــذا أنَّــه ال بــد مــن اإلخــاص هلل تعالــى ويقتضــي انتهــاج المنهــج النَّبــوي فــي
النُّصــح والتذكيــر ،وإرادة الخيــر وتوخيــه للمنصــوح ،وبــذل الوســع فــي ســبيل النَّصيحــة ويشــمل
(((ينظر :الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية :مادة (نصح) 1/410 :؛ معجم مقاييس اللغة :مادة (نصح)5/435 :؛
لسان العرب :مادة (نصح).2/615 :
((( شرح النَّووي على صحيح مسلم ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ).2/37 :
((( تفسير الرازي (مفاتح الغيب).14/123 :
((( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.1/222 :
((( الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي).7/234 :
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تعريف العالم لغة :من َعلِم يَ ْعلَم ِع ْلماً ،فهو عال ٌم .وقالواَ :عالَّمةٌ َعلِيم و َج ْمعهما ُعلَماء.

(((

وفــي االصطــاح :هــو َمـ ْ
ك الشــي َء علــى مــا هــو بــه ،والجاهــل نقيضــه (((.فهــو مــن اتصــف
ـن أدر َ
(((
َّ
بالعلــم :اليقيــن ،يقــال :علــم يعلَــم :إذا تيقــن.
والعالــم الربانــي :هــو العالـ ُم ال ُم َعلِّـ ُم الــذي يفقــه النــاس بصغــار العلــوم قبــل كبارهــاً ،
كل حســب
ي ،بأنــه الحكيــم الفقيــه،
فهمــه ومســتواه (((.وقــد ف َّســر ابــن عبــاس – رضــي هللا عنهمــا – الرَّبان ـ َّ
وأخذهــا ســعيد بــن جبيــر وغيــره مــن التابعيــن ،ويــروى نحــو ذلــك عــن ابــن مســعود رضــي هللا
عنــه فيمــا أخرجــه إبراهيــم الحربــي فــي غريبــه بإســناد صحيــح (((.روي عــن علــي رضــي هللا
(((
عنــه أنــه قــال (( :النــاس ثالثــة :عالــم ربانــي ،ومتعلــم علــى ســبيل النَّجــاة.)) ...
ول َّمــا مــات عب ـ ُد هللا بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا ،قــال عنــه مح َّمــد ابــن الحنفيَّــة ( :مــات اليــوم
(((
ربانــي هــذه األ َّمــة ).
قــال األصمعــي واإلســماعيلي « :ال َّربّانــي نســبة إلــى الــربِّ  ،أي :الــذي يقصــد مــا أمــره الــرب
(((
بقصــده ،مــن العلــم والعمــل ».
ً
عامل معلِّ ًما ».
وقال ابن األعرابي « :ال يقال للعالِم ربان ٌّي حتَّى يكون

(((

وقــال ثعلــب :قيــل للعلمــاء :الرَّبانيــون ؛ ألنهــم يربــون العلــم أي يقومــون بــه ،وزيــدت األلــف
والنــون للمبالغــة ((1(.والحاصــل أنــه اختلــف فــي هــذه النِّســبة ،هــل هــي نســبة إلــى الــرَّبِّ أو
((( المخصّص.1/258 :
((( ينظر :التعريفات :ص.199
((( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (شرح سنن النّسائي).1/174 :
((( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (شرح سنن النّسائي).1/174 :
(((ينظر :كوثر المعاني ال َّدراري في كشف خبايا صحيح البخاري 3/150 :؛ فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي
أبي محمد عبد هللا بن عبد الرحمن المس َّمى بــ(المسند الجامع).3/21 :
((( التوضيح لشرح الجامع الصَّحيح 20/23 :؛ ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (شرح سنن النّسائي).1/174 :
((( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (شرح سنن النّسائي).1/174-175 :
((( كوثر المعاني ال َّدراري في كشف خبايا صحيح البخاري.3/150 :
((( التوضيح لشرح الجامع الصَّحيح.3/329 :
( ((1كوثر المعاني ال َّدراري في كشف خبايا صحيح البخاري.3/150 :
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إلــى التربيــة ؟ والتربيــة علــى هــذا للعلــم ،وعلــى مــا حــكاه البخــاري لمتعلمــه إذ قــال رحمــه هللا:
«ويقــال الرَّبانــي الــذي يُربِّــي النَّــاس بصغــار العلــم قبــل كبــاره»(((((( .والمــراد بصغــار العلــم ،مــا
(((
وضــح مــن مســائله ،وبكبــاره مــا د َّ
ق منهــا.
ـن أئ ِّمــة العلــم الجهابــذة ،و َمـ ْ
ـن يســتحقها ِمـ ْ
حينئـ ٍذ يجــب أال تنــزل هــذه األلقــاب إال علــى أهلهــا و َمـ ْ
ـن
ت َّمـ ْ
س لــم يبلغــوا مــن
ـت الشــهادة لــه مــن أهــل العلــم والبصيــرة والتحقيــق ،وأ َّمــا تنزيلهــا علــى أنــا ٍ
ْ
العلــم شــأوه ،بــل هــم مجاهيــل غيــر معروفيــن ،فهــذا لــه أبعــا ٌد خطيــرةٌ ،إذ فيــه إضاف ـةً لكونــه
تضيي ـ ٌع لحــق العلمــاء ،فهــو خديع ـةٌ لأل َّمــة وتغري ـ ٌر بهــا ؛ َّ
ألن فــي إعطــاء هــذه األلقــاب لمــن ال
يســتحقها ،فيــه مفاســد كثيــرةٌ ،لمــا ينتــج عــن ذلــك مــن آراء متطرِّف ـ ٍة ،وفتــاوى غريب ـ ٍة ،مخالف ـ ٍة
ـإن مـ ْ
للقــرآن والسـنَّة ونهــج ســلف األ َّمــة وإجماعهــا .ولهــذا فـ َّ
ـن أعظــم أســباب مــا وقعــت فيــه األ َّمة
ـن ،إنمــا هــو نتيجــة إعطــاء هــؤالء -أعنــي غيــر المؤهليــن علميًّــا -ألقابـا ً
ـن ومحـ ٍ
 اليــوم  -مــن فتـ ٍال يســتحقونها وإنزالهــم منــازل هــم فــي الحقيقــة عــن منــأى باتصافهــم بدالالتهــا ،ويصــدق فيهــم
قولــه تعالــىَ ﴿ :وي ُِحبُّــونَ أَ ْن يُحْ َمـدُوا بِ َمــا لَـ ْم يَ ْف َعلُــوا ﴾(((.
المطلب األول
النَّصيحة في القرآن الكريم والسنَّة النَّبوية
أوالً :القــرآن الكريــمُ :ذكـ َر لفــظ النُّصــح فــي القــرآن الكريــم فــي عــدد مــن اآليــات؛ معظمهــا علــى
لســان أنبيــاء هللا عليهــم الســام ،الذيــن هــم أنصــح الخلــق وأخلصهــم ،والذيــن بذلــوا جهدهــم فــي
نصــح أقوامهــم؛ فاســتجاب لهــم قلــة ،وخالفهــم األكثــرون..
صـ ُح لَ ُكـ ْم َوأَ ْعلَـ ُم
ت َربِّــي َوأَ ْن َ
•قــال هللا تعالــى علــى لســان نــوح عليــه ال َّســام ﴿ :أُبَلِّ ُغ ُكـ ْم ِر َســاالَ ِ
ِمــنَ للاَّ ِ َمــا الَ تَ ْعلَ ُمــونَ ﴾((( ،والفــرق هنــا بيــن إبــاغ ال ِّرســالة وبيــن النَّصيحــة هــو َّ
أن
تبليــغ الرِّســالة أن يعرِّ فَهــم جمي ـ َع أوامــر هللا تعالــى ونواهيــه وجميــع أنــواع التكاليــف التــي
أوجبهــا هللا تعالــى عليهــم .وأ َّمــا النَّصيحــة فهــو أن يُر ِّغبَهــم فــي قبــول تلــك األوامــر والنَّواهــي
(((
والعبــادات ويحذرهــم عقابــه إن عصــوه.
(((« أي بجزئياته قبل كلياته ،وبفروعه قبل أصوله أو بمقدِّماته قبل مقاصده».الكواكب الدراري في شرح صحيح
البخاري.2/31 :
((( صحيح البخاري :كتاب (العلم) ،باب (العلم قبل القول والعمل).1/24 :
((( كوثر المعاني ال َّدراري في كشف خبايا صحيح البخاري.3/150 :
((( سورة آل عمران.188 :
((( سورة األعراف.62 :
((( لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن).2/215 :
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َاصــ ٌح
ت َربِّــي َوأَنَــا لَ ُكــ ْم ن ِ
• وقــال تعالــى علــى لســان هــود عليــه الســام ﴿ :أُبَلِّ ُغ ُكــ ْم ِر َســاالَ ِ
أَ ِميـ ٌ
ص ـ ُح لَ ُك ـ ْم﴾،
ـن﴾((( ،فيمــا ســبق حكــى هللا تعالــى عــن نــوح عليــه الســام أنــه قــالَ ﴿ :وأَ ْن َ
َاصـ ٌح ﴾ ،فــاألول بصيغــة الفعــل والثاني
وحكــى عــن هــود عليــه الســام أنــه قــالَ ﴿ :وأَنَــا لَ ُكـ ْم ن ِ
بصيغــة اســم الفاعــل والفــرق بينهمــا َّ
أن صيغــة الفعــل تــدل علــى تجــدد النُّصــح ســاعة بعــد
ســاعة فــكان نــوح يدعــو قومــه ً
ِّ
ليــا ونهــارًا كمــا أخبــر هللا عنــه بقولــه ﴿ :قَــا َل َربِّ إِنــي
ت قَوْ ِمــي لَي ً
َدعَــوْ ُ
ْــا َونَهَــارًا﴾((( ،فلمــا كان ذلــك مــن عادتــه ذكــره بصيغــة الفعــل فقــال:
ص ـ ُح لَ ُك ـ ْم ﴾ وأ َّمــا هــود فلــم يكــن كذلــك بــل كان يدعوهــم وقتًــا دون وقــت فلهــذا قــال:
( َوأَ ْن َ
َاصـ ٌح أَ ِميـ ٌ
ـن ﴾ ،والمــدح للنَّفــس بأعظــم صفــات المــدح غيــر الئــق بالعقــاء وإنمــا
﴿ َوأَنَــا لَ ُكـ ْم ن ِ
فعــل هــود ذلــك وقــال هــذا القــول ؛ ألنــه كان يجــب عليــه إعــام قومــه بذلــك ،ومقصــوده
ك ِمــنَ ْال َكا ِذبِيــنَ ﴾ فوصــف نفســه باألمانــة وأنــه أميــن فــي
الــرد عليهــم فــي قولهــمَ ﴿ :وإِنَّــا لَنَظُنُّـ َ
تبليــغ مــا أرســل بــه مــن عنــد هللا ففيــه تقريــر للرســالة والنبــوة وفيــه دليــل علــى جــواز مــدح
(((
اإلنســان نفســه فــي موضــع الضــرورة إلــى مدحهــا.
•وقــال تعالــى علــى لســان صالــح عليــه ال َّســام بعــد إهــاك قومــه ﴿ :فَتَ َولَّــى َع ْنهُـ ْم َوقَــا َل يَــا
صحْ ـ ُ
ـت لَ ُكـ ْم َولَ ِكـ ْ
اص ِحيــنَ ﴾((( ..وهكــذا نجــد
قَــوْ ِم لَقَـ ْد أَ ْبلَ ْغتُ ُكـ ْم ِر َســالَةَ َربِّــي َونَ َ
ـن الَ تُ ِحبُّــونَ النَّ ِ
َّ
أن إســداء النُّصــح إلــى الخلــق كان شــعار األنبيــاء والمرســلين واحــدا بعــد اآلخــر ،وأنهــم
بذلــوا كل المســتطاع ،بــل مــا فــوق المســتطاع ،فــي ســبيل هدايــة الخلــق إلــى هللا وإلــى
صراطــه المســتقيم ،ولــم تــزل النَّصيحــة دينًــا متَّب ًعــا وسـنَّةً متوارثــة ،إلــى أن أنــزل هللا الوحــي
علــى رســوله الكريــم ،فجــدد األمــر بهــا ،وأكدهــا الذكــر الحكيــم ،وفــرض اإلســام بمقتضــى
نصــوص القــرآن الكريــم والسـنَّة النبويــة تبــادل النُّصــح واإلرشــاد فــي شــؤون الديــن والدنيــا
علــى الراعــي والرعيــة .لكـ َّ
ـن النَّصيحــة ال تعــد نصيحــة فــي اإلســام إال إذا كانــت خاليــة مــن
(((
كل غــش أو تدليــس أو خيانــة ،وخالصــة مــن جميــع األغــراض الشــخصية.

•وقـال تعالـى علـى لسـان شـعيب عليـه السَّلام بعـد إهلاك قومـه ﴿ :فَتَ َولَّـى َع ْنهُـ ْم َوقَـا َل يَـا قَوْ ِم
صحْ ُ
ـت لَ ُكـ ْم فَ َك ْيـفَ آ َسـى َعلَـى قَـوْ ٍم َكافِ ِريـنَ ﴾((( ،وهنـا أَعرض
ت َربِّـي َونَ َ
لَقَـ ْد أَ ْبلَ ْغتُ ُكـ ْم ِر َسـاالَ ِ
((( سورة األعراف.68 :
((( سورة نوح.5 :
((( ينظر :لباب التأويل في معاني التنزيل.217 – 2/216 :
((( سورة األعراف.79 :
((( ينظر :التيسير في أحاديث التفسير.2/246 :
((( سورة األعراف.93 :
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شـعيب وابتعـد عـن قومـه حيـن رأَى الهلاك الـذي نـزل بهـم ،إذ قـال معتـذرًا عـن عـدم حزنه
ُ
اجتهدت فـي إبالغكم
عليهـم وأَسـفه علـى مـا حـ َّل بهـم ،ومتبرئًـا مـن ظلمهـم يـا قـوم وهللا :لقـد
ُ
رسـاالت هللا الـذي خلقنـي وربانـي وبي ُ
وبذلت
ِّنـت لكـم مـا فيهـا مـن سـعادة دنياكـم وأُخرا كـم،
وسـعي في توضيح طريقي الخير والشـر فلم تسـتجيبوا لي  -وكان الواجب أن تسـمعوا قولي
(((
وتقبلـوا نصحـي .فحقَّـت عليكـم كلمة العـذاب  -بمـا قدمتم.

•وقــال تعالــى فــي موضــع آخــر عــن أصحــاب األعــذار الذيــن تخلَّفــوا عــن الجهــاد مــع رســول
ـس َعلَــى
هللا صلــى هللا عليــه وســلم فــي غــزوة تبــوك ،وقــد عذرهــم هللا تعالــى فقــال ﴿ :لَ ْيـ َ
ص ُحــوا ِلَِّ
ضــى َوالَ َعلَــى الَّ ِذيــنَ الَ يَ ِج ـ ُدونَ َمــا يُ ْنفِقُــونَ َح ـ َر ٌج إِ َذا نَ َ
الضُّ َعفَــا ِء َوالَ َعلَــى ْال َمرْ َ
َو َرسُــولِ ِه َمــا َعلَــى ْال ُمحْ ِســنِينَ ِم ْ
يل َوللاَّ ُ َغفُــو ٌر َر ِحيــ ٌم ﴾((( ،قــال الحافــظ ابــن كثيــر
ــن َســبِ ٍ
رحمــه هللا فــي تفســيره « :فليــس علــى هــؤالء َحـ َرج إذا قعــدوا ونصحــوا فــي حــال قعودهــم،
(((
ولــم يُرجفــوا بالنــاس ،ولــم يُثَبِّطوهــم ،وهــم محســنون فــي حالهــم هــذا ».
يــم
ثانيًــا :الســنَّة النَّبويَّــة :وأ َّمــا النَّصيحــة فــي ســنَّة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلَّم فعــن تَ ِم ٍ
َّ (((
صي َح ـةُ » قُ ْلنَــا :لِ َمـ ْ
ي َّ
ار ِّ
أن النَّبِ ـ َّ
ـن ؟ قَــا َلِ « :لِ
ي صلــى هللا عليــه وســلم ،قــال « :الدِّيــنُ النَّ ِ
ال ـ َّد ِ

((( التفسير الوسيط للقرآن الكريم( .3/1473 :بتصرف يسير)
((( سورة التوبة.91 :
((( تفسير القرآن العظيم ،البن كثير.4/198 :
الشرك عنه وترك اإللحاد في صفاته ،ووصفه سبحانه
(((النَّصيحة هلل تعالى :معناها منصرف إلى اإليمان به ،ونفى ِ
وتعالى بصفات الجالل والكمال وتنزيهه عن النَّقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته ومواالة من أطاعه
ومعاداة من عصاه ،واالعتراف بنعمته وشكره عليها واإلخالص في جميع األمور ،والدعاء إلى جميع ه ِذه
ِّ
وحث الناس عليها ،والتلطف في جمعهم وإرشادهم إليها .ينظر :الكواكب الدراري في شرح صحيح
األوصاف،
البخاري 1/217 :؛ التوضيح لشرح الجامع الصحيح.3/242 :
غني عن نصح كلِّ ناصح ».
قال الخطابي « :وحقيقة هذه اإلضافة راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه هلل ،وهللا
ٌّ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/3111 :؛ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين.2/461 :
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َولِ ِكتَابِـ ِه((( َولِ َر ُســولِ ِه((( َو َِلئِ َّمـ ِة ْال ُم ْسـلِ ِمينَ ((( َوعَا َّمتِ ِهـ ْم((( » (((.وقــد اعتنــى ال ُّشــراح بهــذا الحديــث
أَيَّمــا عناي ـ ٍة ،إذ هــو مــن األَ َحا ِديــث الَّتِــي قيــل فيهــا :إِنَّهَــا أَ َحــد أَرْ بَــاع الدِّيــن ،وم َّمــن َع ـ َّدهُ فيهــا
اإلمــام مح َّمــد بــن أَ ْس ـلَ َم ُّ
ـي رحمــه هللا(((.
وسـ ُّ
الط ِ
ِ
ص ٌل لغرض الدِّين ُكلِّه ».
قال اإلمام النَّووي رحمه هللا « :بل هو وحده ُم َح ِّ

(((

(((وأ َّما النَّصيحة لكتابه سبحانه وتعالى :فباإليمان أنه كالم هللا تعالى وتنزيله ،ال يشبهه شيء من كالم الخلق ،وال
يقدر على مثله أحد من المخلوقات ،ثم تعظيمه وتالوته حق تالوته ،وتحسينها والخشوع عندها ،وإقامة حروفه
في التالوة ،والذب عنه لتأويل المحرفين وطعن الطاعنين ،والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه
وأمثاله ،واالعتبار بمواضعه والتفكر في عجائبه ،والعمل بمحكمه ،والتسليم لمتشابهه ،والبحث عن عمومه،
والدعاء إليه .ينظر :شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية :ص 51؛ الديباج على صحيح مسلم
بن الحجاج.1/76 :
(((وأ َّما النَّصيحة لرسوله :فبالتصديق بنبوَّته ،وطاعته فيما أمر به ونهى عنه ونصرته حيا ً و َميِّتًا ،ومعاداة من عاداه،
ومحاربة من حاربه ،وبذل النفوس واألموال دونه في حياته ،وإحياء سنَّته بعد موته بالبحث عنها ،والتفقه فيها،
والذب عنها ،ونشرها ،والدعاء إليه ،والتخلق بأخالقه الكريمة ،والتأدب بآدابه الجميلة ،وتوقيره ،وتعظيمه،
ومحبة آل بيته ،وأصحابه ،ومجانبة من ابتدع في ُسنَّتِه  .شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ،المس َّمى (إكمال
ال ُم ْعلِم بفوائد ُم ْسلِم).1/307 :
(((ونصيحة األئ َّمة :أن يطيعهم في الحق ،وال يرى الخروج عليهم إذا جاروا ،وتذكيرهم برفق ولطف ،وإعالمهم
لما غفلوا عنه أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين ،وتأليف قلوب الناس لطاعتهم ،والدعاء لهم بالتوفيق والصَّالح،
والصَّالة خلفهم ،والجهاد معهم ،وأداء الصَّدقات إليهم .هذا على المشهور من َّ
أن المراد باألئ َّمة أصحاب الحكومة
كالخلفاء والوالة .وقد يؤول بعلماء الدِّين ونصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في األحكام وإحسان الظنِّ بهم .ينظر:
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)10/3183 :؛ فيض القدير2/415 :؛
فتح القوي المتين في شرح األربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما هللا :ص.45
(((ونصيحة عا َّمة المسلمين :يكون بإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية ،وكفِّ األذى عنهم ،وتعليمهم ما ينفعهم
في دينهم ودنياهم ،ويعينهم عليه قوال أو فعال وستر عوراتهم وسد خالتهم ،ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم،
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق كبيرهم ورحمة صغيرهم ،وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غيبتهم
وحسدهم ،وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ،ويكره لهم ما يكره لنفسه ،والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير
ذلك من أحوالهم .ويسعى في ذلك بحسب اإلمكانَّ ،
فإن من أحبَّ شيئا ً َس َعى له ،واجته َد في تحقيقه وتكميله .ينظر:
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)10/3183 :؛ بهجة قلوب األبرار وقرة
عيون األخيار في شرح جوامع األخبار :ص.20
((( صحيح مسلم :مقدمة اإلمام مسلم رحمه هللا ،باب (بيان أن الدين النصيحة) ،رقم الحديث (.1/74 :)55
((( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.1/216 :
((( أورده الحافظ ابن حجر العسقالني في شرحه على صحيح البخاري ( فتح الباري ).1/138 :
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ومعنــى الحديــث « عمــاد الديــن وقوامــه :النَّصيحــة ،كقولــه :الحــج عرفــة  -أي عمــاده ومعظمــه
(((
عرفــه .» -
•وفــي الصَّحيحيــن((( عــن جريــر بــن عبــد هللا رضــي هللا عنــه قــال « :بَايَ ْعـ ُ
صلَّــى
ي َ
ـت النَّبِ ـ َّ
هللاُ َعلَ ْي ـ ِه َو َس ـلَّ َم َعلَــى ال َّس ـ ْم ِع َوالطَّا َع ـ ِة  -فَلَقَّنَنِــي  -فِي َمــا ا ْس ـتَطَع ُ
ـح لِ ـ ُكلِّ ُم ْس ـلِ ٍم ».
ْتَ ،والنُّصْ ـ ِ
احبِـ ِه :ا ْعلَـ ْم أَ َّن َمــا
زاد الطبرانــي فــي معجمــه((( ( :فَـ َكانَ إِ َذا ا ْشـتَ َرى َشـ ْيئًا أَوْ بَا َعـهُ قَــا َل لِ َ
ص ِ
ك فَ ْ
اختَــرْ ) .وقــد اشـتُ ِه َر عنــه رضــي هللا عنــه شــدة نصحــه
ك أَ َحــبُّ إِلَ ْينَــا ِم َّمــا أَ ْعطَ ْينَــا َ
آ ُخـ ُذ ِم ْنـ َ
للمســلمين ؛ حرصـا ً منــه علــى تطبيــق هــذه الوصيــة ،والوفــاء بهــذه البيعــة.
ـي صلــى هللا عليــه وســلم
•وفــي صحيــح مســلم((( عــن أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه عــن النَّبـ ِّ
ق ال ُم ْس ـلِ ِم عَلــى ال ُم ْس ـلِ ِم ِسـ ٌّ
ـت » .قِي ـ َلَ :مــا هُـ َّ
قــالَ « :ح ـ ُّ
ـن يَــا َر ُســو َل هللا ؟ قَــا َل « :إِ َذا لقِيتَـهُ
ـس فَ َح ِمـ َد هللاَ فَشـ ِّم ْتهُ،
ص َح َ
فَ َســل ْم عَل ْيـ ِهَ ،وإِ َذا َد َعـا َ َ
صــحْ لَـهَُ ،وإِ َذا َعطَـ َ
ك فَا ْن َ
ك فَأ َ ِج ْبـهَُ ،وإِ َذا ا ْسـتَ ْن َ
ك » أي طلــب منــك
ص َح َ
ض فَعُــ ْدهَُ ،وإِ َذا َمــاتَ فَاتَّبِعْــهُ » .ومعنــى « َوإِ َذا اسْــتَ ْن َ
ــر َ
َوإِ َذا َم ِ
صــحْ لَـهُ » بـ ً
ـاذل الجهــد غيــر غــاش لــه وال ينبغــي أن يشــير إال
النَّصيحــة فــي أيِّ أمــر « .فَا ْن َ
(((
بعــد طلــب ال ـرَّأي منــه فــا تتبــرع بــه.
•وفــي األدب المفــرد((( عــن أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه َّ
أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
قــال « :إِ َّن َّ
ـر ُكوا
ضــى لَ ُكـ ْم ثَ َلثـاًَ ،ويَ ْسـ َخطُ لَ ُكـ ْم ثَ َلثـاً ،يَرْ َ
للاَ يَرْ َ
ضــى لَ ُكـ ْم :أَ ْن تَ ْعبُـدُوهُ َو َل تُ ْشـ ِ
ـن َو َّلهُ َّ
ـل َّ
َاص ُحــوا َمـ ْ
للاُ أَ ْم َر ُكـ ْمَ ،ويَ ْكـ َرهُ لَ ُكـ ْم:
للاِ َج ِمي ًعــاَ ،وأَ ْن تُن ِ
بِـ ِه َشـ ْيئًاَ ،وأَ ْن تَ ْعت ِ
َص ُمــوا بِ َح ْبـ ِ
ـال » ...وهكــذا كان حــال جميــع الصَّحابــة الكــرام
َالَ ،وإِ َ
ضا َعـةَ ْال َمـ ِ
قِيـ َل َوقَــا َلَ ،و َك ْثـ َرةَ ال ُّسـؤ ِ
ص َحهــم كان أبــو بكــر
فــي نصحهــم للمســلمين ،وتناصحهــم فيمــا بينهــم ،وطلبهــم للنُّصــح .وأَ ْن َ
رضــي هللا عنــه ،فقــد قــال ابــن عليــة فــي قــول أبــي بكــر المزنــي مــا فــاق أبــو بكــر رضــي
هللا عنــه أصحــاب ُمح َّمــد صلــى هللا عليــه وســلم بصــوم وال صــاة ولكــن بشــيء كان فــي قلبــه

(((شرح النووي على صحيح مسلم ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) .2/37 :وينظر :عمدة القاري شرح
صحيح البخاري.1/115 :
(((صحيح البخاري :كتاب (األحكام) ،باب (كيف يبايع اإلمام الناس) ،رقم الحديث (6/2634 :)6778؛ صحيح
مسلم :كتاب (اإليمان) ،باب (بيان أن الدين النَّصيحة) ،برقم (.1/75 :)56
((( المعجم الكبير :رقم الحديث (.2/338 :)2414
((( صحيح مسلم :كتاب (السَّالم) ،باب (من حق المسلم للمسلم رد السَّالم) ،رقم الحديث (.4/1705 :)2162
((( التنوير شرح الجامع الصَّغير.5/364 :
((( األدب المفرد ،للبخاري :باب (السَّرف في المال) ،رقم الحديث ( .1/158 :)442وقال عنه األلباني( :صحيح).
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قــال( :الــذي كان فــي قلبــه الحــب هلل عـ َّز وجــل والنَّصيحــة فــي خلقــه ).

(((

 -قــال الفضيــل بــن عيــاض « :مــا أدرك عندنــا مــن أدرك بكثــرة ال َّصــاة والصِّيــام وإنمــا أدرك
(((
عندنــا بســخاء األنفــس وســامة الصــدور والنُّصــح لأل َّمــة ».
 - -وقال أيضًا رحمه هللا « :المؤمن يستر وينصح ،والفاجر يهتك ويعير ».

(((

 -وقــال الحســن البصــري رحمــه هللا « :إنــك لــن تبلــغ ح ـ َّق نصيحتــك ألخيــك ،حتــى تأمــره
(((
بمــا تعجــز عنــه ».
- -و ُسئِ َل ابن المبارك أي األعمال أفضل ؟ قال « :النُّصح هلل ».

(((

 -وقــال معمــر رحمــه هللا « :كان يقــال :أنصــح النــاس لــك مــن خــاف هللا فيــك .وكان ال َّســلفإذا أرادوا نصيحــة أحــد ،وعظــوه سـ ًّرا حتــى قــال بعضهــم :مــن وعــظ أخــاه فيمــا بينــه وبينــه،
(((
فهــي نصيحــة ،ومــن وعظــه علــى رؤوس النــاس فإنمــا وبَّخــه ».
ثالثًــا :حقيقــة النَّصيحــة وحكمهــا :وعلــى وفــق مــا تق ـ َّد َم فـ َّ
ـإن النَّصيحــة هــي تكميــل نقــص فــي
حــق الخلــق الذيــن يُصيبهــم النَّقــص وتقــع منهــم األخطــاء والذنــوب ،ويُتصــور منهــم التقصيــر،
وهــذا فــي حــق العبــاد .أو هــي وصـ ٌ
ـف بالكمــال وهــذا فــي حــق هللا تبــارك وتعالــى ،وفــي حــق
(((
كتابــه الكريــم ،وفــي حــق المعصــوم رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم.
وأ َّمــا عــن حكــم النَّصيحــة :فإنَّهــا واجبــة وإن لــم يُســألها ،وقــد قــال بعــض العلمــاء وجــوب النُّصــح
يتوقــف علــى ال ُّســؤال لقولــه صلــى هللا عليــه وســلم فــي حــق المســلم علــى المســلم « :إِ َذا لَقِيتَـهُ فَ َسـلِّ ْم
صــحْ لَ ـهُ (((.» ...ووجوبهــا آكــد مــن والة األمــر -
ص َح َ
َعلَ ْي ـ ِهَ ،وإِ َذا َد َعــا َ
ك فَا ْن َ
ك فَأ َ ِج ْب ـهُ َوإِ َذا ا ْس ـتَ ْن َ
علمــاء وحـ َّكام -نحــو رعاياهــم؛ لمــا صـ َّح عنــه صلــى هللا عليــه وســلمَ « :مــا ِمـ ْ
ـر يَلِــى أَ ْمـ َر
ـن أَ ِميـ ٍ
(((
صـ ُح إِالَّ لَـ ْم يَ ْد ُخــلْ َم َعهُـ ُم ْال َجنَّـةَ ».
ْال ُم ْسـلِ ِمينَ ثُـ َّم الَ يَجْ هَـ ُد لَهُـ ْم َويَ ْن َ
((( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.1/225 :
((( المصدر نفسه.
((( المصدر نفسه.
((( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.1/225 :
((( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.1/225 :
((( المصدر نفسه.
((( فقه النَّصيحة :ص.2
((( صحيح مسلم :كتاب (السَّالم) ،باب (من حق المسلم للمسلم رد السالم) ،رقم الحديث (.4/1704 :)2162
(((صحيح مسلم :كتاب (اإلمارة) ،باب (فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن
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فيجــب حينئـ ٍذ إســداء النَّصيحــة لــك ِّل مســلم حســب الطاقــة ،قــال ابــن بطــال « :والنَّصيحــة الزمــة
علــى قــدر الطاقــة إذا علــم النَّاصــح أنَّــه يُقبـ ُل نصحــه ويُطــاع أمــره وأمــن علــى نفســه المكــروه،
ى فهــو فــي ســع ٍة ،وهللا أعلــم » (((.شــريطة مراعــاة الحكمــة والموعظــة
فــإن خشــي علــى نفســه أ َذ ً
الحســنة والرِّفــق والتلطــف ،إذ َّ
إن حاجــة المســلمين للمناصحــة أشــد الحاجــة مــن أيِّ شــي ٍء.
وذكــر بعــض العلمــاء َّ
أن النَّصيحــة هــي فــرض كفايــة ،قــال ابــن بطــال « :والنَّصيحــة فــرضٌ
(((
يجــزي فيــه َمـ ْ
ـن قــام بــه ويســقط عــن الباقيــن » .بينمــا ذهــب غيــره إلــى َّ
أن النَّصيحــة قــد تكــون
فرضـاً ،وقــد تكــون نافلــة ،قــال ابــن رجــب الحنبلــي « :فالنَّصيحــة المفترضــة هلل هــي شــدة العنايــة
مــن النَّاصــح باتبــاع محبــة هللا فــي أداء مــا افتــرض ومجانبــة مــا حــرم .وأ َّمــا النَّصيحــة التــي
هــي نافلــة فهــي إيثــار محبتــه علــى محبــة نفســه وذلــك أن يعــرض لــه أمــران أحدهمــا :لنفســه،
(((
واآلخــر :لربــه فيبــدأ بمــا كان لربــه ويؤخــر مــا كان لنفســه ».
المطلب الثاني
األسلوب الشرعي في نصيحة العلماء
ك فيــه َّ
ق المســلم علــى المســلم عظيــم ،وم َّمــا ال ش ـ َّ
إن ح ـ َّ
َّ
أن العلمــاء فــي طليعــة مــن تجــب لهــم
الحقــوق ،لتحلِّيهــم بالعلــم والفضــل ،ولتح ّملهــم فــي صيانــة الشــريعة اإلســامية وتعزيزهــا ،فهــم
ص َّمــام األمــان لأل َّمــة بــكل طبقاتهــاْ ،إذ بهــم تحيــى الســنن ،ويتب َّ
صــر النــاس بأمــور دينهــم ،وتتحقَّق
َ
المصالــح العظيمــة للعبــاد ..وهنــا ســأع ِّر ُج باألســاليب المشــروعة فــي كيفيَّــة نصحهــم كأهــ ِّم
الحقــوق لهــم ،وذلــك مــن خــال المحــاور اآلتيــة..
األول
المحور َّ
نصيحة العلماء في تحسين الظنِّ بهم ،ونشر مناقبهم
َّ
إن م َّمــا يجــب أن يُ ْعتَقَـ َد فــي حـ ِّ
ق علمــاء األ َّمــة واالختــاف الــذي يحصـ ُل بينهــم ،أن نحملَـهُ َمحْ َمــل
الظــنِّ الحســن بهــم كافــة إذ َّ
إن سـنَّة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلَّم ال يُقــال إنَّــه اســتوعبها أحـ ٌد
مــن النَّــاس ،أو إنَّــه يُمكــنُ أن يســتوعبها شــخصٌ مــن النَّــاس بحيــث ال يفــوت عليــه منهــا شــي ٌء
ـإن هــذا غيــر ممكــن وغيــر حاصــل وذلــك َّ
فـ َّ
أن الرَّســو َل صلــى هللا عليــه وســلَّم كان يُ َح ـ ّدث فــي
إدخال المشقة عليهم) ،رقم الحديث (.3/1459 :)142
(((شرح النووي على صحيح مسلم .2/39 :وينظر :شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن
حقائق السنن ).10/3184 :
((( شرح النووي على صحيح مسلم.2/39 :
((( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.1/220 :
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بعــض المجالــس أحاديــث يغيــب عنهــا مــن يغيــب ويحضرهــا مــن يحضــر ويتح َّملهــا مــن يحضــر
ثـ َّم تخفــى علــى مــن لــم يحضرهــا ولــم تبلغــه.
ومــن هنــا يجــب نصحنــا لهــم مــن خــال ذكرهــم بالخيــر والثنــاء عليهــم وحمــل مــا يأتــي منهــم
علــى أحســن المحامــل واعتقــاد أنهــم بشــر يخطئــون ويصيبــون ،وأن مــن أصــاب منهــم فلــه
أجــران ومــن أخطــأ منهــم فلــه أجــر واحــد وخطــؤه مغفــور ،هــذا هــو الــذي يجــب فــي حقهــم وال
يُتكلــم فيهــم إال بالخيــر ،ال يتكلــم فيهــم بغيــر ذلــك؛ ألن مــن تكلــم فيهــم بغيــر ذلــك إذا كان علــى
ســبيل اإلضــرار أو علــى ســبيل الحــط مــن شــأنهم فــإن هــذا ال يضــر المتكلــم إال نفســه ،أمــا إذا
كان الــكالم فيمــا يتعلــق ببيــان أحــول العلمــاء وأحــوال الــرواة مــن الثقــة والعدالــة ومــن الصــدق
وغيــر ذلــك مــن الصفــات ،فــإن هــذا أمــر البــد منــه ،قــد ســلكه ســلف هــذه األ َّمــة ؛ وذلــك َّ
ألن مــن
أســباب االبتعــاد والجفــاء عــن أهــل العلــم هــو مردهمــا إلــى ســوء الظــن وانعــدام الثقــة بهــم فــإذا
َح َّســنَ أحدنــا ظنَّــه بأهــل العلــم وحكــم عليهــم بمــا يظهــر منهــم ،زالــت كثيــر مــن تلــك العوائــق
واطمأنَّــت النفــوس وطــاب المجتمــع.
وال يخفــى علــى كل مســلمَّ ،
أن هــذا الدِّيــن العظيــم ،قــام علــى أســس وقواعــد عظيمــة ومهمــة فــي
ســعادة البشــرية ال بــد أن تكــون حاضــرة فــي األذهــان ،هــي مقاصــد الشــريعة الربانيــة ومنهــا:
حمايــة العــرض فاألعــراض محميــة بســ ٍّد منيــع ،فــا يرتقــى هــذا السَّــد وال يقبــل الرقــي ،إال
بضوابــط شــرعية ثابتــة مــن هللا تعالــى بعيــداً عــن األوهــام والظنــون.
وقــد تــواردت نصــوص الوحييــن داعي ـةً إلــى حمايــة عــرض المســلم ،ناهي ـةً مح ـ ِّذرةً مــن النَّيــل
منــه أو الوقــوع فــي حمــاه؛ َّ
صانــة العظيمــة
ألن النَّيــل مــن اآلدمــي هتــك لعرضــه ،وهــذه الح َ
ألعــراض المســلمين مــن أصــول االعتقــاد فــي اإلســام وهــي فــي حــق عا َّمــة المســلمين ،ثـ َّم والة
أمرهــم ،مــن علمــاء وأمــراء ،ثـ َّم الصَّحابــة رضــي هللا عنهــم ،ثـ َّم أســماهم منزلــة وفضـاً :أنبيــاء
هللا ورســله عليهــم ال َّ
صــاة وال َّســام وفــى مقدِّمتهــم خاتمهــم نبينــا ورســولنا ُمح َّمــد صلــى هللا عليــه
وســلم فمــن أســاء الظـ َّ
ـن بعلمــاء المســلمين ج ـ َّر ذلــك إلــى س ـبِّهم ،ومــن س ـبّهم دعــاه إلــى ســب
خيارهــم :صحابــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،ولهــذا تو َّعــد هللا تعالــى بمــن يتج ـرَّأ علــى
ذلــك بقولــهَّ ﴿ :
اح َش ـةُ فِــي الَّ ِذيــنَ آ َمنُــوا لَهُـ ْم َع ـ َذابٌ أَلِي ـ ٌم فِــي ال ُّد ْنيَــا
إن الَّ ِذيــنَ ي ُِحبُّــونَ أَن ت َِشــي َع ْالفَ ِ
(((
َ
اآلخـ َر ِة َو َّ
للاُ يَ ْعلَـ ُم َوأنتُـ ْم ال تَ ْعلَ ُمــونَ ﴾ وهــذا تأديــب لمــن يســمع شــيئا ً مــن الــكالم السـيَّئ ،فقــام
َو ِ
بذهنــه منــه شــيء وتكلــم بــه ،فيُكثــر منــه ويشــيعه ويذيعــه ،بــل يختــار ظهــور الــكالم عنهــم بالقبيــح
﴿ َو َّ
للاُ يَ ْعلَـ ُم َوأَ ْنتُـ ْم ال تَ ْعلَ ُمــونَ ﴾ فــردوا األمــور إليــه تَرْ ُشـدُوا ((( ،فعــن ثوبــان رضــي هللا عنــه ،عــن
ـؤ ُذوا ِعبَــا َد هللاَِ ،والَ تُ َعيِّرُوهُ ـ ْمَ ،والَ ت ْ
ـي صلــى َّ
للا عليــه وســلم قــال « :الَ تُـ ْ
َطلُبُــوا عَوْ َراتِ ِه ـ ْم ؛
النَّبـ ِّ
((( سورة النور.19 :
((( ينظر :تفسير القرآن العظيم ،البن كثير.6/29 :
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ـب َّ
فَإِنَّـهُ َمـ ْ
ض َحـهُ فِــي بَ ْيتِـ ِه » (((.وقــال تعالــى:
للاُ عَوْ َرتَـهُ َحتَّــى يَ ْف َ
ـب َعــوْ َرةَ أَ ِخيـ ِه ْال ُم ْسـلِ ِم طَلَـ َ
ـن طَلَـ َ
﴿ َوالَّ ِذيــنَ يُـ ْ
ـر َمــا ا ْكتَ َسـبُوا فَقَـ ِد احْ تَ َملُــوا بُ ْهتَانًــا َوإِ ْث ًمــا ُّمبِينًــا ﴾((( أي:
ـؤ ُذونَ ْال ُم ْؤ ِمنِيــنَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَــا ِ
ت بِ َغ ْيـ ِ
ينســبون إليهــم  -وفــي مقدمتهــم العلمــاء -مــا هــم بُـ َرآء منــه لــم يعملــوه ولــم يفعلــوه ﴿ فَقَـ ِد احْ تَ َملُــوا
بُ ْهتَانًــا َوإِ ْث ًمــا ُمبِينًــا ﴾ وهــذا هــو البهــت البيِّــن أن يحكــى أو ينقــل عــن المؤمنيــن والمؤمنــات مــا لــم
(((
يفعلــوه ،علــى ســبيل العيــب والتنقــص لهــم.
فالذيــن يُنصِّ بــون أنفســهم مقــام الحكــم علــى النــاس وأخــذوا فــي التصنيــف والتجريــح والس ـيِّما
علــى العلمــاء ،هــا تثبَّتــم فــي األخبــار وتورَّعتــم فــي طلــق األحــكام ﴿ :أَي ُِحــبُّ أَ َح ُد ُك ـ ْم أَن يَــأْ ُك َل
لَحْ ـ َم أَ ِخي ـ ِه َم ْيتًــا فَ َك ِر ْهتُ ُمــوهُ ﴾((( وهــذا م َّمــا يُبيِّــنُ حرمــة المســلم عنــد التحقيــق مــن الخبــر فكيــف
ـن بِ َكلِ َم ـ ٍة َخ َر َجـ ْ
بســوء الظــنِّ !! وعــن عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه أنَّــه قــالَ ( :وال تَظُـ َّ
ـت
ً (((
ِمـ ْ
ـن ُم ْس ـلِ ٍم َش ـ ًّرا َوأَ ْنــتَ ت َِج ـ ُد لَهَــا َمحْ َم ـا ).
وهــذه نصــوصٌ تقيــم مبدئًــا فــي التعامــل بيــن النــاس وســياجا ً حــول حقوقهــم ،فــا يؤخــذون
بالظــنِّ وال يحاكمــون بريبــة ،وال يصبــح الظــن أساسـا ً لمحاكمتهــم ،بــل ال يصــح أن يكــون أساسـا ً
للتحقيــق مــع العلمــاء وال للتحقيــق حولهــم .ومعنــى هــذا أن يظــل العالــم بريئـاً ،مصــون حقــه ،حتى
يتبيِّــنَ بوضــوح أنَّــه ارتكــب مــا يؤخ ـ ُذ عليــه .وهــذا فيــه حســن ظــنٍّ ألهــل العلــم ،وعــدم انتهــاك
َّ
يظــن أو
أعراضهــم .فالعالــم علــى ظاهــره وليــس ألحــد أن يتعقــب باطنــه بــل ليــس ألحــ ٍد أن
يتوقــع ،أو حتــى يعــرف أنــه يُــزاول فــي الخفــاء ،فليــس مــن حــق عا َّمــة النَّــاس الولــوغ فــي مآخــذ
أو عمــل العلمــاء بمخالفــة الشــرع ،وكثــرة الظنــون الســيئة.
َّ
وإن مــا قــد يقــع مــن بعــض ال ُّدعــاة إلــى هللا تعالــى ،وطلبــة العلــم مــن إســاءة الظــنِّ ببعــض علمــاء
األ َّمــة نتيجــة لتصــرُّ ف مــا صــد َر مــن ذلــك العالــم وقــد يكــون ذلــك العالــم مصيب ـا ً فــي تصرُّ فــه
أو علــى األقــل حســن القصــد فيــه لهــو خطــأ ٌ جســي ٌم ،فكيــف إذا وص ـ َل الح ـ ُّد إلــى أن يُته ـ َم فــي
قصْ ــد ِه ونيِّتـ ِه ؟! ثـ َّم هــب أنَّــه جــا َز لإلنســان القــدح فــي إرادة َمــن دلَّــت القرائــن والعالمــات علــى
قصْ ــده ال َّس ـ ِّيء أفيحــلُّ  -فيمــا عنــدك مــن األدلــة الكثيــرة علــى حســن قصْ ــده وبعــده عــن إرادة
ال ُّســوء -أن تتوهــم فيــه شــيئا ً م َّمــا رميتــه بــه ؟! َّ
وأن هللا تعالــى أمــر المؤمنيــن أن يظنُّــوا بإخوانهــم
خيــراً إذا قيـ َل فيــه خــاف مــا يقتضيــه اإليمــان ،قــال تعالــى ﴿ :لَــوْ ال إِ ْذ َسـ ِم ْعتُ ُموهُ ظَـ َّ
ـن ْال ُم ْؤ ِمنُــونَ

((( مسند أحمد :رقم الحديث ( .5/279 :)22455وقال عنه الشيخ األرنؤوط( :صحيح لغيره ،وهذا إسناد حسن).
((( سورة األحزاب.58 :
((( ينظر :تفسير القرآن العظيم ،البن كثير.6/480 :
((( سورة الحجرات.12 :
((( األربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو األربعين الطائية :ص.151
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َو ْال ُم ْؤ ِمنَـ ُ
ـن﴾((( « (((.ظـ َّ
ك ُّمبِيـ ٌ
ـات بِأَنفُ ِسـ ِه ْم َخ ْيـرًا َوقَالُــوا هَـ َذا إِ ْفـ ٌ
ـن المؤمنــون بعضهــم ببعــض خيــراً،
وهــو ال َّســامة م َّمــا رمــوا بــهَّ ،
وأن مــا معهــم مــن اإليمــان المعلــوم ،يدفــع مــا قيــل فيهــم مــن اإلفــك
(((
الباطــل ».
وأ َّمــا عــن نصيحتهــم مــن حيــث نشــر مناقبهــم فمــن الواجــب علينــا توقيرهــم ،واحترامهــم
والتواضــع لهــم وخفــض الجنــاح لهــم ودعــوة النــاس إلــى هــذا بــك ِّل مــا أوتينــا ،فعــن ابــن طــاووس
عــن أبيــه قــالَّ ( :
إن مــن السـنَّة أن توقــر العالـ َم ) (((.ومــن هنــا كانــت قصــة ابــن عبــاس رضــي هللا
عنهمــا المشــهورة إذ ( :أمســك ابــن عبــاس بــركاب زيــد بــن ثابــت فقــال :أتمســك لــي وأنــت ابــن
عـ ِّم رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ؟ قــال :إنَّــا هكــذا نصنــع بالعلمــاء ) (((.وقــال اإلمــام أحمــد
رحمــه هللا تعالــى « :أمرنــا أن نتواضـ َع لمــن نتعلــم منــه » (((.فحــق العالــم علينــا أن نتواضــع لــه
وأن نجلــه ونقــدره وأن نحترمــه.
قــال علــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا عنــهَّ ( :
إن مــن حــق العالــم أال تكثــر عليــه بالســؤال وال
تعنتــه فــي الجــواب ،وأن ال تلــح عليــه إذا كســل ...وعليــك أن توقــره وتعظمــه هلل مــا دام يحفــظ
(((
أمــر هللا ).

﴿ قُــلْ هَــلْ يَسْــت َِوي الَّ ِذيــنَ يَ ْعلَ ُمــونَ َوالَّ ِذيــنَ ال يَ ْعلَ ُمــونَ ﴾((( هــذه مقابلــة بيــن العامــل بطاعــة للاّ
وغيــره ،وبيــن العالــم والجاهــل ،وأن هــذا مــن األمــور التــي تقــرر فــي العقــول تباينهــا ،وعلــم
علمــا يقينــا تفاوتهــا ،فليــس المعــرض عــن طاعــة ربــه ،المتبــع لهــواه ،كمــن هــو قانــت ﴿ ...قُــلْ
هَــلْ يَ ْسـت َِوي الَّ ِذيــنَ يَ ْعلَ ُمــونَ ﴾ ربهــم ويعلمــون دينــه الشــرعي ودينــه الجزائــي ،ومــا لــه فــي ذلــك
مــن األســرار والحكــم ﴿ َوالَّ ِذيــنَ ال يَ ْعلَ ُمــونَ ﴾ شــيئا ً مــن ذلــك ؟ ال يســتوي هــؤالء وال هــؤالء ،كمــا
(((
ال يســتوي الليــل والنَّهــار ،والضيــاء والظــام ،والمــاء والنَّــار.
((( سورة النور.12 :
(((مقالة للدكتور سعد بن تركي الخثالن ،بعنوان (حسن الظنِّ بعلماء األ َّمة) ،منشورة على شبكة قصر الخير بتاريخ
12/12/2010م.
((( تفسير السَّعدي :ص.563
((( جامع بيان العلم وفضله.1/222 :
((( معجم الصَّحابة :برقم (.2/267 :)853
((( الجامع ألخالق الرَّاوي وآداب السَّامع :برقم (.1/397 :)344
((( جامع بيان العلم وفضله :برقم (.1/255 :)501
((( سورة الزمر.9 :
((( تفسير السَّعدي :ص.720
ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

319

األسلوب الرشعي يف نصيحة العلامء (يف ضوءِ القرآن والسنَّ ة) ( ) 338-304

والعلمــاء هــم أخشــى النَّــاس هلل ،وهــم أعبــد النــاس هلل تعالــى؛ قــال تعالــى مادح ـا ً إيَّاهــم ﴿ :إِنَّ َمــا
يَ ْخ َشــى َّ
للاَ ِمـ ْ
ـن ِعبَــا ِد ِه ْال ُعلَ َمــاء ﴾((( إنَّمــا يخشــاه حــق خشــيته العلمــا ُء العارفــون بــه ؛ ألنَّــه كلمــا
كانــت المعرفــة للعظيــم القديــر العليــم الموصــوف بصفــات الكمــال المنعــوت باألســماء الحســنى
كلمــا كانــت المعرفــة بــه أت ـ ُّم والعلــم بــه أكمــل ،كانــت الخشــية لــه أعظــم وأكثــر.
وعــن معنــى هــذه اآليــة قــال ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا ( :الذيــن يعلمــون َّ
أن هللا علــى ك ِّل
(((
ُ
ـوا َ َّللا َوأَ ِطي ُعـ ْ
ـوا أَ ِطي ُعـ ْ
شــي ٍء قديــر ) ﴿ (((.يَــا أَيُّهَــا الَّ ِذيــنَ آ َمنُـ ْ
ـر ِمن ُك ـ ْم ﴾
ـوا ال َّر ُســو َل َوأوْ لِــي َاأل ْمـ ِ
وأولــو األمــر -كمــا يقــول أهــل العلــم  -هــم العلمــاء ويــدلُّ علــى صحتــه قولــه تعالــى ﴿ :فَــإِ ْن
ـي ٍء فَـ ُر ُّدوهُ إِلَــى َّ
ـول﴾((( فأمــر تعالــى بــر ِّد المتنــازع فيــه إلــى كتــاب هللا
تَنَا َز ْعتُـ ْم فِــي َشـ ْ
للاِ َوال َّر ُسـ ِ
وسـنَّة نبيِّــه صلــى هللا عليــه وســلم وليــس لغيــر العلمــاء معرفــة كيفيــة الـرَّد إلــى الكتــاب والسـنَّة
ويــدلُّ هــذا علــى صحــة كــون ســؤال العلمــاء واجبًــا ،وامتثــال فتواهــم الزمـا ً قــال تعالــى﴿ :فَا ْســأَلُوا
ـر إِ ْن ُك ْنتُـ ْم ال تَ ْعلَ ُمــونَ ﴾((( قــال ســهل بــن عبــد هللا رحمــه هللا « :ال يــزال النَّــاس بخيــر مــا
أَ ْهـ َل ال ِّذ ْكـ ِ
عظمــوا ال ُّســلطان والعلمــاء؛ فــإذا عظمــوا هذيــن أصلــح هللا دنياهــم وأخراهــم وإذا اســتخفوا بهذيــن
(((
أفســد دنياهــم» (((.وقــال بعــض المف َّســرين :أولــو األمــر :األمــراء والعلمــاء.
ـع َّ
ت ﴾(((َ « ،وإِ َّن ْال َعالِـ َم
للاُ الَّ ِذيــنَ آ َمنُــوا ِمن ُكـ ْم َوالَّ ِذيــنَ أُوتُــوا ْال ِع ْلـ َم َد َر َجــا ٍ
ويقــول هللا تعالــى ﴿ :يَرْ فَـ ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ت َو َمـ ْ
لَيَ ْسـتَ ْغفِ ُر لَـهُ َمـ ْ
ف ال َمــا ِءَ ،وإِ َّن فَضْ ـ َل ال َعالِـ ِـم
ض َوال ِحيتَــانُ فِــي َجــوْ ِ
ـن فِــي ال َّسـ َم َوا ِ
ـن فِــي األرْ ِ
(((
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ب َوإِ َّن ال ُعلَ َمــا َء َو َرثَـةُ األ ْنبِيَــا ِء ».
ـر لَ ْيلَـةَ البَـ ْد ِر َعلَــى َســائِ ِر ال َك َوا ِكـ ِ
َعلَــى ْال َعابِـ ِد َكفَضْ ـ ِ
ـل القَ َمـ ِ
ـول َّ
للاِ صلــى هللا عليــه وســلم َر ُج ـاَ ِن أَ َح ُدهُ َمــا عَابِ ـ ٌد
وعــن أبــي أُمام ـةَ الباهلـ ِّ
ـي قــال ُذ ِك ـ َر لر ُسـ ِ
َواآل َخـ ُر عَالِـ ٌم فَقَــا َل َر ُســو ُل َّ
للاِ صلــى هللا عليــه وســلم « :فَضْ ـ ُل ْال َعالِـ ِـم َعلَــى ْال َعابِـ ِد َكفَضْ لِــى َعلَــى
للاِ صلــى هللا عليــه وســلم « :إِ َّن َّ
أَ ْدنَا ُكـ ْم » .ثُـ َّم قَــا َل َر ُســو ُل َّ
ض
للاَ َو َمالَئِ َكتَـهُ َوأَ ْهـ َل ال َّسـ َم َوا ِ
ت َواألَرْ ِ
((( سورة فاطر.28 :
((( تفسير القرآن العظيم ،البن كثير.6/544 :
((( سورة النساء.59 :
((( سورة النساء.59 :
((( سورة النحل.43 :
((( ينظر :الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي).5/260 :
((( تفسير القرآن العظيم ،البن كثير.2/345 :
((( سورة المجادلة.11 :
(((سنن أبي داود :كتاب (العلم) ،باب (الحث على طلب العلم) ،رقم الحديث ( 3/354 :)3643؛ سنن ابن ماجه:
كتاب (في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم) ،باب (فضل العلماء والحث على طلب العلم) ،رقم الحديث (:)223
 .1/81وقال عنه األلباني( :صحيح).
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ـاس ْال َخ ْيـ َر ».
َحتَّــى النَّ ْملَـةَ فِــي جُحْ ِرهَــا َو َحتَّــى ْال ُحــوتَ لَيُ َ
صلُّــونَ َعلَــى ُم َعلِّـ ِـم النَّـ ِ

(((

فهــم إذاً أعــام علــى طريــق الهــدى ،وهــم كالنُّجــوم يُهتــدى بهــم ،قــال أبــو الــدرداء رضــي هللا
ـل النُّ ُجــوم فــي ال َّس ـ َما ِء يُ ْهتَـدَى بِهَــا ) (((.والعلمــاء هــم أحــق
ـاس ك َمثَـ ِ
عنــهَ ( :مث ـ ُل العلمــا ِء فــي النَّـ ِ
النَّــاس باالحتــرام والمحبــة والتوقيــر بعــد هللا وبعــد رســوله صلــى هللا عليــه وســلم ،كمــا قــال علـ ٌّي
رضــي هللا عنــه ( :محبــة العالــم ديــن يُــدان بــه )((( ؛ وذلــك َّ
ألن العلــم ميــراث األنبيــاء والعلمــاء
ورثتــه ،بــل َّ
إن محبــة العالــم تحمــل علــى تعلّــم علمــه واتّباعــه ،والعمــل بذلــك ديــن يُــدان بــه.
والعلمــاء هــم أرقــى النــاس منزلــة فــي الدنيــا قبــل اآلخــرة ،أحــق النــاس أن تشــرأبَّ لهــم األعنــاق
ـي صلــى هللا عليــه وســلم« :الَ
وتتطلــع لمــا عندهــم ،بــل الغبطــة تكــون علــى هــؤالء كمــا قــال النَّبـ ُّ
ْ
َّ
ـن َر ُج ـ ٌل آتَــاهُ َّ
ق َو َر ُج ـ ٌل آتَــاهُ للاُ ال ِح ْك َم ـةَ
للاُ َمــاالً فَ ُس ـلِّطَ َعلَــى هَلَ َكتِ ـ ِه فِــي ْال َح ـ ِّ
َح َس ـ َد إِالَّ فِــي ْاثنَتَ ْيـ ِ
(((
ضــي بِهَــا َويُ َعلِّ ُمهَــا ».
فَ ْهـ َو يَ ْق ِ
وقــال ســفيان بــن عيينــة « :أرف ـ ُع النَّــاس عنــد هللا منزل ـةً َمـ ْ
ـن كانَ بيــنَ هللاِ وبيــنَ عبــاد ِه ،وهُ ـ ُم
األنبيــاء والعلمــاء » (((.إ ًذا ال بــد حينئـ ٍذ مــن أن نديــن هللا تعالــى باحتــرام العلمــاء وتوقيرهــم ،فعــن
الحســن البصــري يقــولَ ( :كانُــوا يَقُولُــونَ َمــوْ ُ
اإل ْس ـاَ ِم الَ يَ ُس ـ ُّدهَا َشــي ٌء َمــا
ت ْال َعالِـ ِـم ثُ ْل َم ـةٌ فِــي ِ
(((
ْ
اختَلَــفَ اللَّ ْيـ ُل َوالنَّهَــا ُر ) (((.وقــال األوزاعــي « :النَّــاسُ عندنــا أهــل العلــم» .فمــن ســواهم يعنــي
عندهــم ال شــيء.

(((سنن الترمذي :كتاب (العلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) ،باب (ما جاء في فضل الفقه على العبادة) ،رقم
الحديث ( .5/50 :)2685وقال عنه الترمذي« :هذا حديث غريب » .وصحَّحه األلباني.
((( أخالق العلماء :ص.27
((( الفقيه والمتفقه.1/71 :
(((صحيح البخاري :كتاب (العلم) ،باب (االغتباط في العلم والحكمة) ،رقم الحديث ( ،1/39 :)73صحيح مسلم:
كتاب (صالة المسافرين وقصرها) ،باب (فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره
فعمل بها وعلمها) ،برقم (.1/559 :)816
((( الفقيه والمتفقه.1/54 :
(((سنن ال َّدارمي :باب (في فضل العلم والعالم) ،رقم الحديث ( .1/106 :)324وقال عنه حسين مسلم( :إسناده
صحيح).
((( تفسير ابن أبى حاتم :برقم (.9/2855 :)16186
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المحور الثاني
ِّ
وبث علومهم
نصيحة العلماء في نشر دعوتهم،
حــرص علمــاء األ َّمــة غايــة الحــرص وبذلــوا مــا يســتطيعون فــي تح ُّمــل هــذه الشــريعة وتلقيهــا
عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وسـلَّم وقــد قامــوا بمــا يجــب عليهــم نحوهــا تح ُّمـاً وتأديـةً ،وكان
هــذا مــن أســباب فضلهــم ومكانتهــم م َّمــا يدعوننــا إلــى نصحهــم مــن خــال نشــر دعوتهــم وبـ ِّ
ـث
علومهــم ؛ َّ
ألن ك َّل مــن جــاء بعدهــم ال يعــرف الحــق والهــدى إالَّ مــن طريــق علمــاء األ َّمــة الثقــات
عــن التابعيــن عــن صحابــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم الذيــن لــم يبلغنــا الكتــاب والسـنَّة إالَّ
بوســاطتهم فهــم الوســاطة بيــن األ َّمــة وبيــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وسـلَّم ،ولــم يحصــل للنَّــاس
شــيء مــن الحــق والهــدى إالَّ عــن طريقهــم رضــي هللا عنهــم.
ـن َد َعــا إِلَــى َّ
ـن أَحْ َســنُ قَــوْ ًل ِم َّمـ ْ
قــال تعالــىَ ﴿ :و َمـ ْ
صالِ ًحــا َوقَــا َل إِنَّنِــي ِمــنَ ْال ُم ْسـلِ ِمينَ ﴾.
للاِ َو َع ِمـ َل َ
« فــا أحــد أحســن قـ ً
ـول ممــن دعــا إلــى توحيــد هللا وعبادتــه وحــده وعمل صال ًحــا ﴿ َوقَــا َل إِنَّنِــي ِمنَ
ٌّ
ْال ُم ْسـلِ ِمينَ ﴾ المنقاديــن ألمــر هللا وشــرعه .وفــي اآليــة حــث علــى الدعــوة إلــى هللا ســبحانه ،وبيــان
فضــل العلمــاء ال َّداعيــن إليــه علــى بصيــرةَ ،و ْفــق مــا جــاء عــن رســول هللا ُمح َّمــد صلــى هللا عليــه
وســلم »(((.وذلــك لمــا ألهــل العلــم مــن منزل ـ ٍة رفيع ـ ٍة ومكان ـ ٍة عظيم ـ ٍة فــي ديــن اإلســام وهــذا
م َّمــا يجــب علينــا أن نتذكــره دائ ًمــا ،والسـيِّما فــي هــذا العصــر حيــث تعــددت المشــارب والمناهــج،
ــن،
عبــر الوســائل المتعــددة ،وأصبــح مــن النــاس مــن يتصــدر أمــور الديــن بغيــر أهلِيّــ ٍة وتم ُّك ٍ
ويمــاري العلمــاء الربانيِّيــن أهــل الحــق والبصيــرة ،بــكالم وا ٍه أوهــن مــن خيــوط العنكبــوت ،باســم
حريَّــة الــرأي والتعبيــر !!
(((

ك بِـ ِه ِع ْلـ ٌم إِ َّن
ـس لَـ َ
وغــاب عــن بــال هــؤالء وأمثالهــم قــول هللا ســبحانه وتعالــىَ ﴿ :و َل تَ ْقــفُ َمــا لَ ْيـ َ
ك َكانَ َع ْنـهُ َم ْسـئُ ً
وأن العلــم ال يؤخــذ إالَّ عــن أهلــه و ِمـ ْ
ول ﴾(((َّ ،
ـن
صـ َر َو ْالفُـؤَا َد ُكلُّ أُولَئِـ َ
ال َّسـ ْم َع َو ْالبَ َ
ذوي االختصــاص ،فهــذا اإلمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه هللا عندمــا ُسـئِل عــن كلمـ ٍة مــن غريــب
الحديــث قــال « :س ـلُوا أصْ َحــاب الغَريــب ،فإنِّــي أكــره ْ
أن أتكلَّــم فــي قــول َر ُســول هللا صلــى هللا
(((
عليــه وســلم بالظــنِّ فأخطــئ ».
ـر إِ ْن ُك ْنتُـ ْم َل تَ ْعلَ ُمــونَ ﴾((( فأَمـ َر ســبحانه َمـ ْ
ـن لَـ ْم يَ ْعلَـ ْم،
ولــذا يقــول هللا تعالــى ﴿ :فَا ْســأَلُوا أَ ْهـ َل ال ِّذ ْكـ ِ
((( سورة فصلت.33 :
((( التفسير الميسَّر :ص.480
((( سورة اإلسراء.36 :
((( الجامع في العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل :ص.217
((( سورة النحل.43 :
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َال
ـر وهـ ْم أُولُــو ْال ِكتَــا ِ
ب َو ْال ِع ْلــم ،ولَــوْ َل أَ َّن أَ ْخبَا َرهُـ ْم تُفِيـ ُد ْال ِع ْلـ َم لَـ ْم يَأْ ُمــرْ ب ُسـؤ ِ
أَ ْن يَ ْســأ َ َل أَ ْهـ َل ال ِّذ ْكـ ِ
َمـ ْ
ـن َل يُفِيـ ُد َخبَـ ُرهُ ِع ْل ًمــا  (((.قــال اإلمــام ابــن القيــم رحمــه هللا تعالــى فــي بيانــه لِ ِسـ َمة العلمــاء وأنَّهــم
موقعيــن عــن رب العالميــن « :ولمــا كان التبليــغ عــن هللا ســبحانه ،يعتمــد العلــم بمــا يبلــغ والصــدق
فيــه لــم تصلــح مرتبــة التبليــغ بالروايــة والفتيــا إال لمــن اتصــف بالعلــم والصــدق ،فيكــون عالمــا بما
بلــغ صادقــا فيــه ،ويكــون مــع ذلــك حســن الطريقــة ،مرضــي الســيرة ،عــدال فــي أقوالــه وأفعالــه،
متشــابه الســر والعالنيــة فــي مدخلــه ومخرجــه وأحوالــه ،وإذا كان منصــب التوقيــع عــن الملــوك
بالمحــل الــذي ال ينكــر فضلــه وال يجهــل قــدره وهــو مــن أعلــى المراتــب الســنيات فكيــف بمنصــب
(((
التوقيــع عــن رب األرض والســموات ! ».
وقــد اعتنــى اإلســام بإنــزال النــاس منازلهــم ،والسـيِّما ً أهــل العلــم منهــم ،وفــي القــرآن الكريــم مــا
ب ﴾(((،
يكفــي قولــه﴿ :قُــلْ هَــلْ يَ ْسـت َِوي الَّ ِذيــنَ يَ ْعلَ ُمــونَ َوالَّ ِذيــنَ َل يَ ْعلَ ُمــونَ إِنَّ َمــا يَتَ َذ َّكـ ُر أُولُــو ْالَ ْلبَــا ِ
وقولــه تعالــىَ ﴿ :شـ ِه َد َّ
ـط َل إِلَـهَ إِ َّل هُـ َو
للاُ أَنَّـهُ َل إِلَـهَ إِ َّل هُـ َو َو ْال َم َلئِ َكـةُ َوأُولُــو ْال ِع ْلـ ِـم قَائِ ًمــا بِ ْالقِ ْسـ ِ
ْال َع ِزيـ ُز ْال َح ِكيـ ُم ﴾((( « وفــي هــذه اآليــة األخيــرة بيــان فضــل أهــل العلــم ؛ ألنــه ذكــر شــهادة نفســه
(((
ســبحانه ،ثــم ذكــر شــهادة المالئكــة ،ثــم ذكــر شــهادة أهــل العلــم ».
وعليــه ف َمـ ْ
ـن اســتغنى ع َّمــا جــاء عــن طريــق العلمــاء الثقــات فإنَّــه لــم يظفــر بشــيء مــن الحــق
وإنَّمــا ظفــر بالخــذالن وظفــر بالحرمــان وســلوك ســبيل غيــر المؤمنيــن ؛ ألنَّــه ال صلــة تربــط
المســلمين برســول هللا صلــى هللا عليــه وسـلَّم مــن بعــد عهــد الصَّحابــة والتابعيــن إالَّ باألخــذ عــن
ضلُــوا بــه غيَرهــم وتميَّــزوا بــه علــى
هــؤالء العلمــاء ،وهــذا فضــل هللا تعالــى عليهــم وم َّمــا فَ َ
غير ِهــم.
ِ

صفــوا كمــا
ولهــذا كان هــؤالء العلمــاء مــن الصَّحابــة ومــن بعدهــم ومــن ســار علــى منوالهــم ُو ِ
جــاء فــي الحديــث بأنَّهــم الـ ُورَّاث لرســول هللا عليــه الصــاة والســام ،فقــد جــاء فــي الحديــث َّ
أن:
« ْال ُعلَ َمــا َء َو َرثَ ـةُ األَ ْنبِيَــا ِءَ ،وإِ َّن األَ ْنبِيَــا َء لَ ـ ْم يُ َو ِّرثُــوا ِدينَــارًا َوالَ ِدرْ هَ ًمــاَ ،و َّرثُــوا ْال ِع ْل ـ َم فَ َمـ ْ
ـن أَ َخ ـ َذهُ
(((
أَ َخ ـ َذ بِ َح ـ ٍّ
ـر ».
ظ َوافِـ ٍ
((( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة :ص.578
((( إعالم الموقعين عن رب العالمين.1/10 :
((( سورة الزمر.9 :
((( سورة آل عمران.18 :
((( تفسير بحر العلوم.1/226 :
(((سنن أبي داود :كتاب (العلم) ،باب (الحث على طلب العلم) ،رقم الحديث ( 3/354 :)3643؛ سنن ابن ماجه:
كتاب (في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم) ،باب (فضل العلماء والحث على طلب العلم) ،رقم الحديث (:)223
 .1/81وقال عنه الشيخ األلباني( :صحيح).
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األسلوب الرشعي يف نصيحة العلامء (يف ضوءِ القرآن والسنَّ ة) ( ) 338-304
فــكان هــذا شــأن علمــاء هــذه األ َّمــة مــن الصحابــة ومــن تبعهــم ،هــم ال ـ ُورَّاث الذيــن َو ِرثــوا هــذا
الحــق والهــدى وهــذا العلــم النافــع الــذي يتناقلــه كلُّ مــن جــاء بعدهــم ويســتفيد مــن علمهــم ويذكرهم
بالخيــر ويُثنــي عليهــم ويدعــو لهــم ويؤجــره هللا عـ َّز وجـ َّل بالعمــل بهــذا العلــم النَّافــع الــذي أخــذه
عــن طريقهــم فــإذا مــا اســتفدنا مــن علمهــم ونشــرنا تواليفهــم وعلومهــم الصَّحيحــة التــي تلقوهــا
ع َّمــن قبلهــم مــن الثقــات ،وبذلنــا كل مــا فــي وســعنا مــن أجــل أن يبقــوا أحيــاء علــى ألســنة النَّــاس
صــف
وفــي أذاهنهــم وقلوبهــم ،حينئــ ٍذ صرنــا مــن النَّاصحيــن  -فعــاً -لهــؤالء العلمــاء ،بــل نو َ
بالنَّاصحيــن المخلصيــن العامليــن بشــروط النُّصــح المنضبطــة ،وهــذه هــي الثمــرة وهــذه هــي
الفائــدة الحقيقيــة مــن نصيحــة العلمــاء.
المحور الثالث
الذب عن هفواتهم ،وعدم االعتقاد بعصمتهم
نصيحة العلماء في
ِّ
َّ
إن الطعــن والثلــب فــي أعــراض العلمــاء بغيــر حــق شــرعي يُعـ ُّد طعنـا ً فــي السـنَّة ؛ ألنَّهــم حملتهــا
وروادهــا وورثــة نبيِّنــا ُمح َّمـ ٍد صلــى هللا عليــه وســلم ،ولذلــك يجــب الــذب عــن أعراضهــم والدِّفــاع
ـال كان :بذكــر
عنهــم ،وهــو نــوع مــن أنــواع نصيحتهــم .ومــن يتنــاول ســلف األ َّمــة فــي أ ِّ
ي مجـ ٍ
المثالــب وبذكــر النَّواقــص والطعــن فيــه أو فــي عرضــه ،وهــذا كلــه أشــر مــا يكــون علــى اإلنســان،
والعلمــاء يقولــون :لحــوم العلمــاء مســمومة ،يعنــي :مــن تنــاول العلمــاء بالســبِّ والتنقيــص لشــي ٍء
عندهــم ،فإنَّمــا ذلــك سـ ٌّم يتناولــه.
والرســول صلــى هللا عليــه وســلم يقــول « :أَرْ بَـ ٌع فِــي أُ َّمتِــي ِمـ ْ
ـر ْال َجا ِهلِيَّـ ِة الَ يَ ْت ُر ُكونَهُـ َّ
ـن ْالفَ ْخـ ُر
ـن أَ ْمـ ِ
(((
ـومَ ،والنِّيَا َحةُ ».
بَ ،و ِ
بَ ،والطَّ ْعــنُ فِــي األَ ْن َســا ِ
فِــي األَحْ َســا ِ
اال ْستِ ْسـقَا ُء بِالنُّ ُجـ ِ
وســببه قصــور النَّظــرة فــي فَهــم قــدر العلمــاء ،فمــن هنــا ُو ِجــ َد مــن بعضهــم اتهــام العلمــاء
ي نــوع مــن أنــواع التنقيــص لتبريــر دعــوة الجاهليــن،
بالقصــور أو التقصيــر أو قلــة الوعــي ،أو أ ِّ
بــل َّ
إن بعضهــم يرفــع نفســه ومجلســه علــى حســاب الــكالم فــي أعــراض العلمــاء ،وهــذا األمــر
ً
َّ
وإن كان كشــفه مؤلم ـا لكــن ال بــد مــن ذكــره ،وال بــد مــن ال َّســعي لعالجــه مــن بــاب النصيحــة،
فــا ينبغــي الطعــن فــي ميــت قــط ،وإذا كان مــن أهــل العلــم والفضــل فلــه منهجــه ،فــإذا كان قولــه
مخالفـا ً إلجمــاع المســلمين فنقــول :هــذه الطريقــة فاســدة ،هــذه الطريقــة باطلــة وال نتنــاول صاحبهــا
بال َّســب واللعــن والتنقيــص ،كمــا إذا وجدنــا كتابـا ً إلنســان ،ووجدنــا المكتــوب فيــه مغايــراً إلجمــاع
المســلمين فليكــن نقدنــا منصبـا ً علــى المكتــوب وليــس علــى الكاتــب ؛ َّ
ألن المنصــب علــى الكاتــب
ال قيمــة لــه ،وإنَّمــا التحذيــر مــن هــذا المكتــوب ،وإذا نقضــت المكتــوب فـ َّ
ـإن ذلــك يكفــي.
فوجــب أن ال نخــوض فــي أعــراض العلمــاء ،فـ َّ
ـإن لحــوم العلمــاء مســمومة ،وعــادة هللا فــي الذيــن
((( صحيح مسلم :كتاب (الجنائز) ،باب (التشديد في النِّياحة) ،رقم الحديث (.2/644 :)934
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ينالــون منهــم معلومــة ،إذ َّ
إن لهــم حصانــة شــرعية ،مــن نــال منهــم نالــه هللا تعالــى ﴿ :إِ َّن الَّ ِذيــنَ
َ
ْ
ْ
أَجْ َر ُمــوا َكانُـ ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ـوا ِمــنَ الَّ ِذيــنَ آ َمنــوا يَضْ َحكــونَ َوإِذا َمــرُّ وا بِ ِه ـ ْم يَتَغَا َم ـزونَ َوإِذا انقَلبُــوا إِلــى أ ْهلِ ِه ـ ُم
انقَلَبُـ ْ
ضالُّــونَ َو َمــا أُرْ ِسـلُوا َعلَ ْي ِهـ ْم َحافِ ِظيــنَ فَ ْاليَــوْ َم الَّ ِذيــنَ
ـوا فَ ِك ِهيــنَ َوإِ َذا َرأَوْ هُـ ْم قَالُــوا إِ َّن هَـؤُالء لَ َ
آ َمنُـ ْ
ـار يَضْ َح ُكــونَ ﴾((( فمــن هتــك ســتر عالـ ٍـم وتكلــم فيــه بغيــر حــق ،ابتلــي بســوء ذنبــه،
ـوا ِمــنَ ْال ُكفَّـ ِ
وقــد يُختَ ـ ُم لــه بخاتمــة ال ُّســوء حيــن مصرعــه ﴿ :فَ ْليَحْ ـ َذ ِر الَّ ِذيــنَ يُخَالِفُــونَ َعـ ْ
صيبَهُـ ْم
ـر ِه أَ ْن تُ ِ
ـن أَ ْمـ ِ
ُصيبَهُـ ْم َع ـ َذابٌ أَلِيـ ٌم ﴾(((.
فِ ْتنَـةٌ أَوْ ي ِ
ومــن أراد أن ينص ـ َح عال ًمــا فــا ينصحــه علــى وجــه التوبيــخ بالذنــب ،إذ ذاك قبــح مذمــوم ،قيــل
(((
إن كانَ يُري ـ ُد ْ
ك أح ـ ٌد بعيوبــك ؟ فقــالْ ( :
أن يُوبِّخنــي فــا ).
لبعــض ال َّســلف :أتحــبُّ أن يخب ـ َر َ
فالتوبيــخ والتعييــر والتشــهير بالذنــب مذمــوم.
ولــذا كان ال َّســلف الصَّالــح يكرهــون األمــر بالمعــروف والنَّهــي عــن المنكــر علــى هــذا الوجــه،
ويُحبــون أن يكــون س ـ َّراً فيمــا بيــن اآلمــر والمأمــور ،وهــذا هــو أســاس النُّصــح الحقيقــي ،إذ َّ
إن
النَّاصــح ليــس لــه غــرض فــي إشــاعة عيــوب مــن ينصــح لــه وإنَّمــا غرضــه إزالــة المفســدة التــي
وقــع فيهــا.
والفاجــر ال غــرض لــه فــي زوال المفاســد وال فــي اجتنــاب العلمــاء للنَّقائــص والمعايــب إنَّمــا
غرضــه فــي مجــرد إشــاعة العيــب فــي أهــل العلــم وهتــك أعراضهــم ،فهــو يعيــد ذلــك ويبديــه
ومقصــوده تنقصهــم فــي إظهــار بعــض عيوبهــم – إن كانــت لهــم  -ليُدخــل عليهــم الضــرر فــي
(((
الدنيــا.

ضــه بذلــك إزالــة عيــب العلمــاء والمؤمنيــن واجتنابهــم لــه وبذلــك وصف
وأ َّمــا النَّاصــح األميــن فغر ُ
هللا تعالــى رســوله صلــى هللا عليــه وســلم فقــال ﴿ :لَقَـ ْد َجا َء ُكـ ْم َر ُســو ٌل ِمـ ْ
َزيـ ٌز َعلَ ْيـ ِه َمــا
ـن أَ ْنفُ ِسـ ُك ْم ع ِ
َعنِتُّـ ْم َح ِريــصٌ َعلَ ْي ُكـ ْم بِ ْال ُم ْؤ ِمنِيــنَ َر ُء ٌ
وف َر ِحيـ ٌم﴾((( ووصــف بذلــك أصحابــه فقــالُ ( :م َح َّمـ ٌد َر ُســو ُل
ـا ِمــنَ َّ
َّ
ـار ُر َح َمــا ُء بَ ْينَهُ ـ ْم تَ َراهُ ـ ْم ُر َّك ًعــا ُس ـ َّجدًا يَ ْبتَ ُغــونَ فَضْ ـ ً
للاِ
للاِ َوالَّ ِذيــنَ َم َع ـهُ أَ ِش ـ َّدا ُء َعلَــى ْال ُكفَّـ ِ
َو ِرضْ َوانًــا ِســي َماهُ ْم فِــي ُوجُو ِه ِهـ ْم ِمـ ْ
ـل
ـر ال ُّسـجُو ِد َذلِـ َ
ال ْن ِجيـ ِ
ك َمثَلُهُـ ْم فِــي التَّــوْ َرا ِة َو َمثَلُهُـ ْم فِــي ْ ِ
ـن أَثَـ ِ
ع أَ ْخ ـ َر َج َشـ ْ
ْجــبُ الـ ُّ
ـزرَّا َع لِيَ ِغي ـظَ بِ ِه ـ ُم ْال ُكفَّــا َر
ـطأَهُ فَــآ َز َرهُ فَا ْس ـتَ ْغلَظَ فَا ْس ـتَ َوى َعلَــى ُســوقِ ِه يُع ِ
َك ـزَرْ ٍ

((( سورة المطففين.34 - 29 :
((( سورة النور.63 :
((( الفرق بين النَّصيحة والتعيير :ص.16
((( ينظر :المرجع نفسه :ص.18
((( سورة التوبة.128 :
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َو َعـ َد َّ
َظي ًمــا ﴾(((.
ت ِم ْنهُـ ْم َم ْغفِـ َرةً َوأَجْ ـرًا ع ِ
للاُ الَّ ِذيــنَ آ َمنُــوا َو َع ِملُــوا الصَّالِ َحــا ِ
وأ َّمــا الحامــل للفاجــر علــى إشــاعة الســوء وهتكــه فهــو القــوة والغلظــة ومحبتــه إيــذاء أهــل العلــم
واإليمــان وإدخــال الضــرر عليهــم وهــذه صفــة الشــيطان الــذي يزيِّــن لبنــي آدم الكفــر والفســوق
والعصيــان ليصيــروا بذلــك مــن أهــل النِّيــران كمــا قــال هللا تعالــى ﴿ :إِ َّن ال َّشــ ْيطَانَ لَ ُكــ ْم عَــ ُد ٌّو
فَاتَّ ِخ ـ ُذوهُ َع ـ ُد ًّوا إِنَّ َمــا يَ ْد ُعــو ِح ْزبَ ـهُ لِيَ ُكونُــوا ِمـ ْ
ير ﴾(((.
ـن أَصْ َحــا ِ
ب ال َّس ـ ِع ِ
ـي هللا آدم عليــه ال َّســام ومك ـ َره بــه حتــى توصــل إلــى
وقــال بعــد أن قــصَّ علينــا قصتــه مــع نبـ ِّ
(((
ــز ُ
ع َع ْنهُ َمــا لِبَا َســهُ َما لِي ُِريَهُ َمــا َســوْ آتِ ِه َما ﴾  .فشــتان بيــن مــن قصــده
إخراجــه مــن الجنَّــة ﴿ :يَ ْن ِ
النَّصيحــة وبيــن مــن قصــده الفضيحــة وال تلتبــس إحداهمــا باألخــرى إال علــى مــن ليــس مــن ذوي
(((
العقــول الصَّحيحــة.
وعليــه فــإذا مــا أردنــا أن ننصــح للعلمــاء فــا بــد مــن رفــع وإبــراز تلــك القمــم الشـ َّماء مــن الجهابذة
العلمــاء الربانيِّيــن ،وإعــان الثقــة فيهــم وإن أخطــأوا فلهــم أج ـ ٌر دون أن نعتق ـ َد بعصمتهــم ،فــك ٌل
را ٌّد ومــردو ٌد عليــه ،والعصمــة ألنبيــاء هللا ورســله ،والفاضــل مــن عــدت ســقطاته ،وليتنــا أدركنــا
بعــض صوابهــم ،أو كنَّــا م َّمــن يُميِّــز خطأهــم علــى األقــل وإذا بلــغ المــاء قلتيــن لــم يحمــل الخبــث،
ومــا عبــر اإلنســان عــن فضــل نفســه بمثــل اعتقــاد الفضــل فــي ك ِّل فاضــل .كمــا يجــب أن نبــرئ
ألســتنا مــن الطعــن فيهــم وأن نكــف عــن غيبتهــم ،ونكــن لهــم عونـا ً وإن عاديناهــم يومـا ً فعلينــا أن
نســتغفر هللا تعالــى مــن ذلــك الذنــب ونتــوب إليــه توبــة النصــوح.
ـأن َمـ ْ
ـن خــاض فــي أعــراض العلمــاء ،ودعــا إلــى ذلــك فقــد سـ َّ
وفــي المقابــل نعتقــد بـ َّ
ـن سـنَّةً ســيئةً،
عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا إلــى يــوم القيامــة فالــدال علــى الشــر كفاعلــه وال َّســعيد مــن إذا
مــات ماتــت معــه ســيئاته قــال هللا تعالــىَ ﴿ :ونَ ْكتُــبُ َمــا قَ َّد ُمــوا َوآثَا َرهُـ ْم ﴾((( فالعلمــاء عقــول األ َّمــة،
واأل َّمــة التــي ال تحتــرم عقولهــا غيــر جديــر ٍة بالبقــاء ،والعلمــاء حملــة الشــريعة وورثــة األنبيــاء،
والمؤتمنــون علــى ال ِّرســالة ،حبهــم والــذب عنهــم ديانــة ،مــا خلــت ســاحة مــن أهــل العلــم إال اتخــذ
النــاس رؤوسـا ً جهــاالً يفتونهــم بغيــر علــم فيعـ ّم الضــال.
ونخلــص مــن هــذا إلــى َّ
أن النَّيــل مــن العلمــاء وإيذائهــم يُعــ ُّد إعراضــا ً أو تقصيــراً فــي تعظيــم
شــعيرة مــن شــعائر هللاَّ ،
وإن م َّمــا يــدلُّ علــى خطــورة إيــذاء العلمــاء ،مــا رواه البخــاري فــي
((( سورة الفتح.29 :
((( سورة فاطر.6 :
((( سورة األعراف.27 :
((( ينظر :الفرق بين النَّصيحة والتعيير :ص.19 – 18
((( سورة يس.12 :
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صحيحــه عــن أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم « :إِ َّن َّ
للاَ
(((
قَــا َل َمـ ْ
ب ».
ـن َعــادَى لِــي َولِيًّــا فَقَ ـ ْد آ َذ ْنتُ ـهُ بِ ْال َحــرْ ِ
والولي :هو العالم بدين هللا تعالى ،المواظب على طاعته المخلص في عبادته.

(((

روى الخطيــب البغــدادي عــن أبــي حنيفــة أنَّــه قــال « :إن لــم يكــن أوليــاء هللا فــي ال ُّدنيــا واآلخــرة
(((
الفقهــاء والعلمــاء ،فليــس هلل ولــي ».
وقــال ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــاَ ( :مـ ْ
ـن آ َذى فقيهـا ً فقــد آ َذى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
(((
و َمـ ْ
ـن آ َذى رســو َل هللا فقــد آ َذى هللا عـ َّز وجــل )  .فهــل نحــن نســتحضر هــذا الوعيــد الشــديد عندمــا
نهــم بالحديــث فــي عالــم مــن العلمــاء ،ونبــدي النَّصيحــة لهــم مــن خــال الصَّمــت والكــف عــن
أذيَّتهــم ؟! لعـ َّل فــي هــذه النُّصــوص تبيانـا ً لفضــل العلمــاء ،وتذكيــراً ببعــض مــا يجــب لهــم علينــا
مــن حيــث النَّصيحــة بالمباشــرة فــي الــذبِّ عــن هفواتهــم وعــن أعراضهــم واســتيفاء الحقــوق لهــم.
وبهــذا نكــون قــد هيَّأْنــا لهــم الجــو إلعطائنــا مزيــداً مــن علمهــم ومعارفهــم ،كمــا قــال ابــن جُر ْيــج:
(((
ُ
ـتخرجت مــن عطــا ٍء إال برفقــي بــه ».
« لــم أســتخرج الــذي اسـ
فحســن المعاملــة مــع العالــم تشــرح صــدره ،وحينئـ ٍذ ينعكــس ذلــك علــى إعطائــه ،فيعطــى عطــاء
جيِّــداً مثمــراً كمــا َّ
أن ســوء معاملتــه أو عــدم التــأدب معــه يؤثــر علــى إخراجــه للمعلومــات ،لذلــك
(((
يقــول الزهــري « :كان ســلمةُ يُمــاري ابــن عبــاس فحــرم بذلــك علمـا ً كثيــراً ».
وأ َّمــا عــن كيفيــة التعامــل مــع العلمــاء فــي حالــة خطــأ أحدهــم فتكــون بالتثبــت مــن ص َّحــة مــا
ص لمنزلتهــم،
نســب إليهــم ،ونصحهــم بعــد ذلــك بــاألدب وبالوجــه الالئــق بمكانتهــم ،دون انتقــا ٍ
َّ
وإن للنصيحــة منزلــة عظيمــة كمــا علمنــا ،فهــي دأب األنبيــاء صلــوات هللا وســامه عليهــم ،ولكــن
النصيحــة بضوابطهــا ،وإال خرجــت عــن طورهــا ،وأتــت بنتائــج ال تتــاءم مــع مشــروعيتها.

((( صحيح البخاري :كتاب (الرقاق) ،باب (التواضع) ،رقم الحديث (.5/2384 :)6137
((( فتح الباري شرح صحيح البخاري.13/293 :
((( الفقيه والمتفقه :برقم ( :)137ص.54
((( الفقيه والمتفقه :برقم ( :)124ص.51
((( جامع بيان العلم وفضله.1/201 :
((( جامع بيان العلم وفضله.1/254 :
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الرابع
المحور َّ
نصيحة العلماء في األخذ عنهم ،وتح ُّمل ما رووه
َّ
إن هــؤالء العلمــاء الذيــن هــذا شــأنهم وهــذا وصفهــم قــد بذلــوا مــا يســتطيعون فــي الوصــول إلــى
َّ
الحــق وفــي تحصيــل العلــم النافــع وفــي معرفــة األحــكام الشــرعية فقــد بذلــوا وســعهم وتوصلــوا
إلــى مــا توصلــوا إليــه وقــد كانــوا جامعيــن بيــن معرفــة الدليــل والفقــه فــي الدليــل ،وهــذا هــو
الغالــب علــى كثيــر منهــم فإنَّهــم جمعــوا بيــن الفقــه والحديــث ،جمعــوا بيــن معرفــة اآلثــار وحفظهــا
واســتيعابها وبيــن الفقــه فيهــا فكانــوا أوعيـةً للعلــم وحفَّاظـا ً لــه وكانــوا أيضـا ً متمكنيــن فــي فهمــه
وفــي معرفتــه ولهــذا كانــوا يجمعــون بيــن الدِّرايــة وال ِّروايــة ،ال يكــون ه ُّمهــم ال ِّروايــة فقــط وال
ه ُّمهــم الدِّرايــة فقــط وإنَّمــا ه ُّمهــم أن يجمعــوا بيــن العلــم والعمــل وأن يجمعــوا بيــن حفــظ األدلــة
وبيــن الفقــه فيهــا ومعرفتهــا ،ث ـ َّم إنَّهــم يتفقــون فيمــا يتفقــون فيــه ويختلفــون فيمــا يختلفــون فيــه،
وهــذا الــذي يختلفــون فيــه منــه مــا هــو اختــاف تن ـوّع ،ومنــه مــا هــو اختــاف تضــاد فاختــاف
ـوع ال يؤثــر ،وال حــرج فيــه  -كمــا قالــه أهــل العلــم -وال يُقــال َّ
إن هــذا مصيــب وهــذا مخطــئ،
التنـ ُّ
ُّ
بــل كلهــم مصيبــون ؛ َّ
ألن اختــاف التنــوّع كلــه جــاءت بــه الســنة وكلــه حــ ٌّ
ق .فهــم مفضَّلــون
َ
ْ
ْ
ـاس َو َمــا يَ ْعقِلُهَــا إِلَّ
َّ
َ
علــى مــن ســواهم كمــا وصفهــم تعالــى بقولــهَ ﴿ :وتِل ـ َ
ك ال ْمثــا ُل نَضْ ِربُهَــا لِلنـ ِ
ْال َعالِ ُمــونَ ﴾((( « فَضَّلهــم علــى غيرهــم ،وهــم العلمــاء بــاهلل ،بصفاتــه وأســمائه وآياتــه ،وشــرائعه،
(((
وأســرارها ».
وهــذا ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا  -وهــو مــن أوعيــة السـنَّة ومــن فقهائهــا -يرشـ ُد ابنــه ومــواله
ْ
ـب إلــى أبــي ســعيد الخــدري رضــي هللا عنــه ويســمع مــن حديثــه .فــكان يــدلُّ بعضهــم
ألن يذهـ َ
ـي ألن يأخــذوا مــن حديثــه.
إلــى بعــض ويرشــد بعضهــم إلــى أن يذهـ َ
ـب النــاس إلــى هــذا الصَّحابـ ِّ
وحينئ ـ ٍذ ال بــد لنــا أن نأخــذ مــن علمائنــا علومهــم ونتح َّملهــا ،وإذا مــا ســمعنا كالم بعــض العلمــاء
علــى بعــض وجــب علينــا أن ال نســمعه أو باألحــرى ال نأخــذه ،فعــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا
ـض ،فَـ َو الــذي نَ ْف ِســي بِيَـ ِده لَهُـ ْم أشـ ّد
ص ِّدقُــوا بع َ
قــال ( :ا ْسـتَ ِمعُوا َكال َم العُل َمــا ِء َوال تُ َ
ضهُــم عَلــى بعـ ٍ
(((
ـوس فــي زرْ بِهَــا ).
تغايُـ َرا ِمــن التُّيُـ ِ
وعنــه أيض ـا ً قــالُ ( :خ ـ ُذوا ال ِع ْل ـ َم َح ْيـ ُ
ـض،
ـث َو َجدتُّــمَ ،وال تَ ْقبَلُــوا قَــوْ َل الفُقَهَــا ِء بَ ْع َ
ضهُ ـ ْم عَلــى بَ ْعـ ٍ
(((
ـار ( :أَ ْقبَ ـ ُل َش ـهَا َدةَ
ـوس فــي ال َّز ِر ْيبَ ـ ِة ) .ونحــوه قــال مالــك بــن دينـ ٍ
فَإنَّهُــم يَتَغَايَ ـرُون تَغَايُ ـ َر التُّيُـ ِ
((( سورة العنكبوت.43 :
((( أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير.4/139 :
((( جامع بيان العلم وفضله :برقم (.2/95 :)1109
((( المصدر نفسه :برقم (.2/95 :)1110
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ـوس ).
ـي ٍء إِال بَ ْع َ
ْالقُ ـرَّا ِء فِــي ُكلِّ َشـ ْ
ـض ؛ فَإِنَّهُ ـ ْم أَ َش ـ ُّد تَ َحا ُســداً ِمــنَ التُّيُـ ِ
ضهُ ـ ْم َعلَــى بَ ْعـ ٍ

(((

وهــذا يعنــي اســتفيدوا مــن علــم العلمــاء ،ولكــن ال تُصدِّقــوا كالم العلمــاء بعضهــم علــى بعــض.
ولذلــك قــال الذهبــي « :كالم األقــران بعضهــم فــي بعــض ال يعبــأ بــه الســيِّما إذا الح لــك أنَّــه
ب أو لحســ ٍد ومــا ينجــو منــه إال مــن عصمــه هللاُ ومــا علمــت َّ
أن عصــراً مــن
لعــداو ٍة أو لمذهــ ٍ
(((
ُ
األعصــار ســلم أهلــهُ مــن ذلــك ســوى األنبيــاء والصِّ ديقيــن ».
إذن صــار لزا ًمــا علينــا فــي نصيحتنــا للعلمــاء أن نأخــذ العلــم منهــم وال نتلقــاه عــن غيرهــم.
وقــد رأينــا نتيجــة أخــذ العلــم وتلقِّيــه عــن غيــر العلمــاء ،وأخــذه عــن المغموريــن والمجاهيــل،
والعاكفيــن حــول اإلنترنــت ،ناهيــك عــن رضــا هــؤالء بهــذه األلقــاب وهــم بعيــدون عــن حقيقتهــا،
ويصــدق فيهــم قــول هللا تعالــىَ ﴿ :وي ُِحبُّــونَ أَ ْن يُحْ َم ـدُوا بِ َمــا لَ ـ ْم يَ ْف َعلُــوا ﴾(((.
وذلــك َّ
ص َّمــام األمــان لألمــة بــكل طبقاتهــاْ ،إذ بهم تحيى الســنن ،وتتحقَّــق المصالح
ألن العلمــاء هــم َ
س جاهل ـ ٍة تتخبَّــط بغيــر
العظيمــة للعبــاد ،وفــي ذهابهــم وقِلَّتِهــم الخســران المبيــن ،وببــزوغ رؤو ٍ
ى وبصيــر ٍة ،فتوقــع فــي الفتــن وعظيــم ال ِم َحــن.
هــد ً
ومــن هنــا يتُبيِّــنُ لنــا المنهــاج القويــم الــذي ينبغــي أن يســلكه طالــب العلــم فــي حــق ســلف هــذه األمة
الذيــن أفنــوا أعمارهــم وبذلــوا قصــار جهدهــم فــي جمــع العلــم وتحصيلــه وتدوينــه حتــى صــار
أمامنــا ميســراً ومهيئـاً ،ليــس علينــا إال أن نقــرأ هــذا الــذي دونــوه ،وأن نقتطــف مــن هــذه الثمــار
المهيــأة الناضجــة ،التــي هــم أتعبــوا أنفســهم فــي جمعهــا وفــي ســقايتها وفــي رعايتهــا والمحافظــة
عليهــا حتــى وصلــت إلينــا جاهــزة ،ووصلــت إلينــا علــى هــذه الصــورة وعلــى هــذه الهيئــة الكاملــة
التــي ليــس علينــا إال أن نقــرأ وأن نســتفيد.
المحور الخامس
نصيحة العلماء في إكرامهم وتنزيلهم منزلتهم المشروعة
ق الصَّحابــة و َمـ ْ
إن م َّمــا يجــبُ ْ
َّ
أن يُعتقـ َد فــي حـ ِّ
ـن جــا َء بعدهــم وســار علــى منهجهــم مــن العلمــاء،
َّ
أن يُك َرمــوا ويُوقــرواَّ ،
وإن مــن إكرامهــم محبتهــم وامتــاء القلــوب بمحبتهــم ،وتنزيلهــم منزلتهــم
َ
َّ
الحقــة والالئقــة بهــم ،وذكرهــم بالخيــر والثنــاء عليهــم ،قــال تعالــى ﴿ :يَــا أيُّهَــا ال ِذيــنَ آ َمنُــوا إِ َذا قِيـ َل
ـع َّ
ـح َّ
للاُ الَّ ِذيــنَ
لَ ُك ـ ْم تَفَ َّس ـحُوا فِــي ْال َم َجالِـ ِ
للاُ لَ ُك ـ ْم َوإِ َذا قِي ـ َل ا ْن ُش ـ ُزوا فَا ْن ُش ـ ُزوا يَرْ فَـ ِ
ـس فَا ْف َس ـحُوا يَ ْف َسـ ِ

((( المجالسة وجواهر العلم :برقم (.7/75 :)2947
((( ميزان االعتدال في نقد الرجال.1/111 :
((( سورة آل عمران.188 :
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ت َو َّ
للاُ بِ َمــا تَ ْع َملُــونَ َخبِيـ ٌر ﴾((( وفــي هــذه اآليــة ملمــح إلــى
آ َمنُــوا ِم ْن ُكـ ْم َوالَّ ِذيــنَ أُوتُــوا ْال ِع ْلـ َم َد َر َجــا ٍ
معنــى النُّصــح الحقيقــي ،أال وهــو اإلشــادة بطبقتــي العلمــاء والورعيــن وإيجــاب تقديمهمــا علــى
غيرهمــا فــي اإلكــرام واالحتــرام والتح ّمــل عنهمــا ،كمــا نلمــح فيهــا تقديــم ذوي العقــل والعلــم،
(((
والخلــق الكريــم ،واألدب الرَّفيــع فــي المجالــس علــى مــن ســواهم.
وهــذا مــن ال َّســبيل ،قــال الطحــاوي « :وعلمــاء ال َّســلف مــن ال َّســابقين ومــن بعدهــم مــن التابعيــن
أهــل الخيــر واألثــر وأهــل الفقــه والنَّظــر ال يُذكــرون إال بالجميــل ومــن ذكرهــم بســو ٍء فهــو علــى
(((
غيــر ال َّســبيل ».
بــل َّ
إن علمــاء الشــريعة هــم شــيوخ األمــة ،ولهــم مقــام األبــوة فــي الديــن ،يقــول اإلمــام النــووي
رحمــه هللا فــي معــرض بيانــه ألهميــة معرفــة الفقيــه والمتفقــه لشــيوخه « :وهــذا مــن المطلوبــات
المهمــات ،والنَّفائــس الجليــات ،التــي ينبغــي للمتفقــه والفقيــه معرفتهــا ،وتقبــح بــه جهالتهــا ،فـ َّ
ـإن
شــيوخه فــي العلــم آبــاء فــي الديــن ،وصلــة بينــه وبيــن رب العالميــن ،وكيــف ال يقبــح جهــل
اإلنســان والوصلــة بينــه وبيــن ربــه الكريــم الوهــاب ،مــع أنــه مأمــور بالدعــاء لهــم ،وبرهــم،
(((
وذكــر مآثرهــم ،والثنــاء عليهــم ،وشــكرهم ».
َّ
وإن ســير ال َّســلف رضــي هللا عنهــم عطــرةٌ بتعظيــم العلمــاء والتــأدب معهــم ،وزجــر مــن أخ ـ َّل
بذلــك ،وإنزالهــم منزلتهــم ومكانتهــم ،فنجــد مــن عبــارات الثنــاء والمــدح علــى العلمــاء مــن
مفســرين ومحدثيــن وفقهــاء وغيرهــم مــن األلقــاب الممنوحــة الكثيــر مــن ذلــك ،نحــو :العالمــة،
والحجــة ،والمحــدث ،والفقيــه ،والمفســر ،والمســند ،والحاكــم ،وشــيخ اإلســام ،ونحــو ذلــك م َّمــا
ب.
هــو مســطو ٌر فــي كتــب التراجــم وال ِّســير ،بــل قــد تجتمــع فــي بعــض العلمــاء ع ـ َّدة ألقــا ٍ
ك َّ
وال ش ـ َّ
أن مدحهــم والثنــاء عليهــم لــه ضوابــط شــرعية ،ومــن ذلــك أنَّــه ال يصاحــب األلقــاب
والمــدح والثنــاء الغلــو والمبالغــة حيــث نهــى الشــرع عــن ذلــك .وأن يكــون للحاجــة والتعريــف،
س وأن ال نُنــزل هــذه األلقــاب إال علــى أهلهــا و َم ْ
ــن
ولإلجابــة علــى دفــع
ٍ
توهــم أو إلزالــة لَبْــ ٍ
ـن الجهابــذة الكبــار ،و َمـ ْ
يســتحقها ِمـ ْ
ـن شــهد لــه مــن أهــل العلــم والبصيــرة والتحقيــق.
س لــم يبلغــوا مــن العلــم شــأوه ،بــل هــم مجاهيــل غيــر معروفيــن ،فهــذا لــه
وأ َّمــا تنزيلهــا علــى أنــا ٍ
أبعــا ٌد خطيــرةٌْ ،إذ فيــه إضاف ـةً لكونــه تضيي ـ ٌع لحــق العلمــاء ،فهــو خديع ـةٌ لألمــة وتغري ـ ٌر بهــا؛
َّ
ألن فــي إعطــاء هــذه األلقــاب لمــن ال يســتحقها عبــر الوســائل المختلفــة ،فيــه مفاســد كثيــرةٌ ،لمــا
((( سورة المجادلة.11 :
((( ينظر :التفسير الحديث.8/483 :
((( شرح العقيدة الطحاوية :ص.503
((( تهذيب األسماء واللغات.1/18 :
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ينتــج عــن ذلــك مــن آراء شــاذ ٍة ،وفتــاوى غريب ـ ٍة ،مخالف ـ ٍة للقــرآن والســنة ونهــج ســلف األمــة
وإجماعهــا.
ـإن مـ ْ
ولهــذا فـ َّ
ـن فــي هــذه اآلونــة األخيــرة،
ـن ومحـ ٍ
ـن أكبــر أســباب مــا وقعــت فيــه األمــة مــن فتـ ٍ
إنمــا هــو نتيجــة إعطــاء هــؤالء -أعنــي غيــر المؤهليــن علميًّــا ،أو المتط ِّرفيــن ،والمتشـدِّدين  -ألقابـا ً

ى باتصافهــم بدالالتهــا.
ال يســتحقونها وإنزالهــم منــازل هــم فــي الحقيقــة عــن منــأ ً

لــذا فمــن النُّصــح الحقيقــي لهــم ،أن نثنــي عليهــم وأن نمدحهــم وأن نحمدهــم علــى مــا حصــل
منهــم وأن نذكرهــم بالخيــر وأن تكــون ألســنتنا رطبــة بذكرهــم وأن تكــون قلوبنــا مليئــة بحبهــم
وأن نســتفيد مــن علمهــم وأن نعتــرف بفضلهــم وبســبقهم إلــى هــذا الخيــر وبكونهــم خلفــوا لنــا هــذا
الميــراث الــذي علينــا أن نحصــر أن نكــون مــن ورَّاثهــم وأن نكــون فــي ضمــن الحلقــات المتصلــة
فــي هــذا الميــراث الــذي هــو ميــراث النبــوة التــي تلقــاه أصحــاب رســول هللا صلــى هللا عليــه وسـلَّم
ومــن جــاء بعدهــم علــى منوالهــم.
السادس
المحور َّ
نصيحة العلماء في الوفاء ،والدعاء لهم
ت َّ
قــال هللا تعالــىَ ﴿ :و َمــن يُ َع ِّ
للاِ فَهُـ َو َخ ْيـ ٌر لَّـهُ ِعنـ َد َربِّـ ِه ﴾((( مــن هــذا النَّــص الكريــم ؛
ظـ ْم ُح ُر َمــا ِ
يتبيَّــن لنــا المكانــة العظيمــة ،وال َّدرجــة العاليــة التــي يتمتــع بهــا علمــاء األ َّمــة ،م َّمــا يوجــب علــى
النَّــاس أن يوفــوا حقوقهــم ويحفظــوا كرامتهــم ناهيــك عــن ُحرُماتهــم ،وم َّمــن يجــب تعظيمهــم
وإجاللهــم :صحابــة رســول هللا ومــن ثــ َّم العلمــاء ،فيتعيَّــن الوفــاء لهــم باحترامهــم وتوقيرهــم
وتقديرهــم حــق قدرهــم والقيــام بحقوقهــم.
ظـ ْم َشـ َعائِ َر َّ
وبالجملــة يجــب تعظيــم شــعائر هللا تعالــى جميعهــا كمــا قــال عـ َّز وجــلَ ﴿ :و َمــن يُ َع ِّ
للاِ
ب ﴾((( ويلحــظ النَّاظــر فــي حــال المســلمين َّ
أن ث َّمــة مخالفــات تنافــي تعظيــم
فَإِنَّهَــا ِمــن تَ ْقـ َوى ْالقُلُــو ِ
هللا وشــعائره كاالســتهزاء بالعلمــاء واالســتخفاف أو االزدراء بهــم ،فض ـاً عــن االنتقــاص لديــن
هللا تعالــى.
وتظهــر هــذه المخالفــات عبــر ألســنة الجاهليــن ووســائل اإلعــام المختلفــة ،ومــن خــال منابــر
ثقافيــة ومؤسســات علميَّــة مشــبوهة وغيرهــا ،م َّمــا يــودي بإيقــاع المجتمــع المســلم فــي حالــة
خطيــرة مــن الفوضــى وانعــدام األمــن.
ومـن أهـ ِّم أسـباب وقـوع تلـك المخالفـات المنافيـة لتعظيـم شـعائر هللا تعالـى :الجهل بديـن هللا تعالى
((( سورة الحج.30 :
((( سورة الحج.32 :
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األسلوب الرشعي يف نصيحة العلامء (يف ضوءِ القرآن والسنَّ ة) ( ) 338-304
وقلـة العلـم الشـرعي وضعـف التفقـه فـي أهميَّة العلـم ومكانة أهلـه ،وكثـرة مداهنات علماء السُّـوء
الذيـن أُشـربوا حـب الدنيـا بـل الذيـن تجـرُّ ؤا فجعلـوا الدِّيـن ألعوبـة يأخـذون منـه ويدعـون ؛ م َّمـا
أورث االسـتخفاف بالعلمـاء الربَّانيِّيـن ،أو االسـتهزاء بهـم ،قـال ابـنُ القيِّم رحمـه هللا « :كل من آثر
ال ُّدنيـا مـن أهـل العلـم واسـتحبها ،فلا بـد أن يقـول على هللا غيـر الحق في فتـواه وحكمـه ،في خبره
(((
وإلزامـه َّ
ألن أحـكام الـرَّب سـبحانه كثيـراً مـا تأتـي على خلاف أغراض النَّـاس ».
وإن مــن النَّصيحــة الشــرعيَّة لعلمــاء األ َّمــة ،الوفــاء لهــم بعــد موتهــم بـ ْ
َّ
ـأن نشــهد جنائزهــم ،إذ كان
الســلف الصَّالــح يع ـ ُّدون كثــرة المصليــن علــى جنــازة الرجــل مــن عالمــات الخيــر والقبــول لــه،
لذلــك يقــول اإلمــام أحمــد بــن حنبــل « :قولــوا ألهــل البــدع :بيننــا وبينكــم يــوم الجنائــز » ،(((.أي
َّ
إن العلمــاء الربانيِّيــن يفقدهــم النــاس إذا ماتــوا ،ويكونــون أكثــر مشـيِّعين يــوم يموتــون.
وكان مــوت العالــم عنــد السَّــلف لــه وقعــه ،فهــذه أم المؤمنيــن عائشــة رضــي هللا عنهــا تقــول:
(((
ْــام َل يســدها ْ
اختِ َ
الس َ
ــاف اللَّيْــل َوالنَّهَــار ).
(مــوت ْال َعالــم ثلمــة فِــي ْ ِ
صيبَــة َل تجبــر وثلمــة َل تســدَ ،وهُـ َو
وكان أبــو الــدرداء رضــي هللا عنــه يقــول ( :مــوت ْال َعالــم ُم ِ
(((
نجــم طمــسَ ،و َمــوْ ت قَبيلَــة أيســر مــن مــوت عَالــم ).
وثبــت كمــا فــي صحيــح الحاكــم((( مــن حديــث عطــاء عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا فــي قولــه
ـن أَ ْ
ط َرافِهَــا ﴾((( قَــا َلَ ( :مــوْ ُ
صهَــا ِمـ ْ
ت ُعلَ َمائِهَــا َوفُقَهَائِهَــا).
ض نَ ْنقُ ُ
تعالــى﴿ :أَ َولَـ ْم يَـ َروْ ا أَنَّــا نَأْتِــي األَرْ َ
كمــا أنَّــه مــن إزداء النَّصيحــة أن ندعــوا لهــم بالمغفــرة والرحمــةْ ،
وأن نذكرهــم بالجميــل ،وعلينــا
أال نغفــل الثنــاء علــى علمــاء األمــة والدعــاء لهــم ،ابتــدا ًء مــن أئمــة الســلف صحابـ ٍة وتابعيــن ومــن
ســار علــى نهجهــم إلــى يومنــا هــذا.
 ..وفــي الختــام فهــذه جملــة مــن األســاليب المشــروعة فــي نصيحتنــا للعلمــاء وفــق القرآن والسـنَّة،
وهــي كثيــرة فمتــى مــا عملنــا بهــا مخلصيــن هلل تعالــى فقــد قمنــا بواجبنــا تجاههــم.
أســأل هللا تعالــى أن يوفقنــا للعمــل بهــا ،وأن يُطهِّـ َر ألســنتنا مــن أعــراض النَّــاس أحيــا ًء وأمواتـاً،
مــن ســلف األ َّمــة وخلفهــا ،وأن يُطهِّ ـ َر قلوبنــا مــن ال ِغ ـ ِّل والحقــد والحســد.
((( الفوائد :ص.100
((( موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله.1/70 :
((( الفردوس بمأثور الخطاب :برقم (.4/149 :)6459
((( المصدر نفسه :برقم (.4/149 -148:)6458
((( المستدرك على الصحيحين :برقم ( .2/350 :)3334وقال عنه( :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه).
((( سورة الرعد.41 :
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أه ّم نتائج البحث
ُ
انتهيت إلى ما يأتي:
هذا ومن خالل جولتي في كتابتي لهذا البحث فقد
إن مــن أعظــم النُّصــح ألهــل العلــم أن نعلــم علــم اليقيــن َّ
َّ 1 .1
أن لهــم مكانــة فــي اإلســام مكانــة
عظيمــة ،م َّمــا يوجــب توقيرهــم والتواضــع لهــم ،وأن نجلهــم ونقدرهــم ونحترمهــم.
2 .2أكــدت هــذه الدِّراســة علــى أنَّــه يجــب نصحنــا للعلمــاء مــن خــال ذكرهــم بالخيــر والثنــاء
عليهــم وحمــل مــا يأتــي منهــم علــى أحســن المحامــل واعتقــاد أنَّهــم بشــر يُخطئــون ويُصيبــون
فــا يُتكلــم فيهــم إال بالخيــر.
َّ 3 .3
إن مــن أســباب االبتعــاد والجفــاء عــن العلمــاء هــو مردهــم إلــى ســوء الظــنِّ وانعــدام الثقــة
َّ
بهــم فــإذا َح َّســنَ أحدنــا ظنــه بأهــل العلــم ،وحكــم عليهــم بمــا يظهــر منهــم ،زالــت كثيــر مــن
تلــك العوائــق واطمأنــت النفــوس وطــاب المجتمــع.
4 .4عــدم فَهــم كثيــر مــن النَّــاس للمنهــج الصَّحيــح فــي نصيحــة العلمــاء أوقعهــم فيهــم مــن حيــث ال
يشــعرون حتــى نالــوا فيهــم مــن اإليــذاء مــا لــم ينلــه آحــاد مــن النَّــاس .وهــذه الدِّراســة تُثبــت
َّ
أن النَّيــل مــن العلمــاء وإيذائهــم يُعـ ُّد إعراضـا ً أو تقصيــراً فــي تعظيــم شــعيرة مــن شــعائر هللا
َّ
وإن م َّمــا يــدلُّ علــى خطــورة إيــذاء العلمــاء ،مــا جــاء فــي الحديــث الصَّحيــح قولــه صلــى هللا
ْ
َّ
عليــه وســلم « :إِ َّن للاَ قَــا َل َمـ ْ
ب » .والولــي :هــو العالــم
ـن َعــادَى لِــي َولِيًّــا فَقَـ ْد آ َذ ْنتُـهُ بِال َحــرْ ِ
بديــن هللا تعالــى المواظــب علــى طاعتــه المخلــص فــي عبادتــه ،يقــول أبــو حنيفــة رحمــه هللا:
« إن لــم يكــن أوليــاء هللا فــي ال ُّدنيــا واآلخــرة الفقهــاء والعلمــاء ،فليــس هلل ولــي » .و َمــن آذاهــم
كانــت نتيجتــه كمــا قــال ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــاَ ( :مـ ْ
ـن آ َذى فقيهـا ً فقــد آ َذى رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم ،و َمـ ْ
ـن آ َذى رســو َل هللا فقــد آ َذى هللا عـ َّز وجــل ).
5 .5العلمــاء هــم أحــق النَّــاس بالــو ِّد والمحبــة والتوقيــر بعــد هللا وبعــد رســوله صلــى هللا عليــه
ألن العلــم ميــراث األنبيــاء والعلمــاء ورثتــه ،بــل َّ
وســلم؛ وذلــك َّ
إن محبــة العالــم تحمــل علــى
تعلّــم علمــه واتّباعــه والعمــل بذلــك ديــن يُــدان بــه.
َ 6 .6م ْن ا َّدعى االستغناء ع َّما جاء عن طريق العلماء الثقات فإنَّه لم يظفر بشي ٍء من الحق وإنَّما
ظفر بالخذالن وظفر بالحرمان وسلوك سبيل غير المؤمنين ؛ ألنَّه ال صلة تربط المسلمين
برسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم من بعد عهد الصَّحابة والتابعين إالَّ باألخذ عن العلماء.
َّ 7 .7
إن الطعــن والثلــب فــي أعــراض العلمــاء بغيــر حــق شــرعي يُع ـ ُّد طعن ـا ً فــي الس ـنَّة ؛ ألنَّهــم
حملتهــا ور َّوادهــا ،وورثــة نبيِّنــا ُمح َّمــ ٍد صلــى هللا عليــه وســلم ،ولذلــك يجــب الــذب عــن
أعراضهــم والدِّفــاع عنهــم ،وهــو نــوع مــن أنــواع نصيحهتــم ،فمــن يتنــاول ســلف األ َّمــة فــي
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ـال كان :بذكــر المثالــب وبذكــر النَّواقــص ،والطعــن فيــه أو فــي عرضــه ،وهــذا كلــه
أ ِّ
ي مجـ ٍ
أشــر مــا يكــون علــى اإلنســان.

إن مــن النَّصيحــة للعلمــاء أن نطه ـ َر ألســتنا مــن الطعــن فيهــم وأن نكـ َّ
َّ 8 .8
ـف عــن غيبتهــم ،وأن
ً
ً
نكــن لهــم عون ـا .وإن عاديناهــم يوم ـا فعلينــا أن نســتغفر هللا تعالــى مــن ذلــك الذنــب ونتــوب
ـأن َمـ ْ
إليــه توبــة نصوحـاً .وفــي المقابــل نعتقــد بـ َّ
ـن خــاض فــي أعــراض العلمــاء ،ودعــا إلــى
ذلــك فقــد سـ َّ
ـن سـنَّةً ســيئةً ،عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا إلــى يــوم القيامــة ..و﴿ ال َح ْمـ ُد
هللِ َربِّ ال َعالَم ْيــنَ ﴾

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

أخــاق العلمــاء :ألبــي بكــر محمــد بــن الحســين اآلجــري البغــدادي (ت360هـــ) ،تــح .بــدر البــدر ،ط دار الخلفــاء –
الكويــت.
األربعيــن فــي إرشــاد الســائرين إلــى منــازل المتقيــن أو األربعيــن الطائيــة :أبــو الفتــوح مجــد الديــن محمــد بــن محمــد
بــن علــي الطائــي الهمذانــي (ت 555هـــ) ،تــح .الشــيخ عبــد الســتار أبــو غــدة ،ط 1دار البشــائر اإلســامية
1420هـــ 199 -م.
إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن :ألبــي عبــد هللا محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي ،ابــن قيــم الجوزيــة
(ت751هـــ) ،تــح .طــه عبــد الــرؤوف ســعد ،ط دار الجيــل – بيــروت 1973م.
أيســر التفاســير لــكالم العلــي الكبيــر :ألبــي بكــر جابــر بــن موســى بــن عبــد القــادر بــن جابــر الجزائــري ،ط 5مكتبــة
العلــوم والحكــم  -المدينــة المنــورة  /المملكــة العربيــة الســعودية 1424هـــ 2003 -م.
بهجــة قلــوب األبــرار وقــرة عيــون األخيــار فــي شــرح جوامــع األخبــار :ألبــي عبــد هللا ،عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن
عبــد هللا بــن ناصــر بــن حمــد آل ســعدي (ت1376هـــ) ،تــح .عبــد الكريــم بــن رســمي أل الدرينــي ،ط 1مكتبــة
الرشــد للنشــر والتوزيــع 1422هـــ 2002 -م.
التعريفــات :علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجانــي (ت816هـــ) ،تــح .إبراهيــم األبيــاري ،ط 1دار الكتــاب العربــي-
بيــروت 1405هـ.
تفســير بحــر العلــوم :ألبــي الليــث نصــر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي ،تــح.د .محمــود مطرجــي ،دار الفكــر
– بيــروت.
تفســير ابــن أبــى حاتــم :لإلمــام الحافــظ أبــي محمــد عبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم الــرازي (ت327هـــ) تــح .أســعد محمد
الطيــب ،ط المكتبــة العصريــة  -صيدا.
التفسير الحديث :دروزة محمد عزت ،ط دار إحياء الكتب العربية – القاهرة  /مصر 1383هـ.
تفســير الــرازي (الجامــع الكبيــر  -مفاتيــح الغيــب) :فخــر الدِّيــن محمــد بــن عمــر التميمــي الــرازي (ت606هـــ) ط1
دار الكتــب العلميــة  -بيــروت 1421هـــ 2000 -م.
تفســير ال َّســعدي ،والمسـ َّمى بـــ (تيســير الكريــم الرحمــن فــي تفســير كالم المنــان) :للشــيخ عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن
عبــد هللا الســعدي (ت1376هـــ) ،تــح .عبــد الرحمن بــن معال اللويحــق ،ط 1مؤسســة الرِّســالة1420هـ2000 -م.
تفســير القــرآن العظيــم :ألبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي (ت774هـــ) ،تــح .ســامي بــن
محمــد ســامة ،ط 2دار طيبــة للنشــر والتوزيــع 1420هـــ 1999 -م.
التفســير الميســر :نخبــة مــن أســاتذة التفســير ،ط 2مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف – المملكــة العربيــة
الســعودية 1430هـ 2009 -م.
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أحمد عبد الكريم الكبييس ( ) 338-304
التفســير الوســيط للقــرآن الكريــم :مجموعــة مــن العلمــاء بإشــراف مجمــع البحــوث اإلســامية باألزهــر ،ط 1الهيئــة
العامــة لشــئون المطابــع األميريــة (1393هـــ 1973 /م) 1414( -هـــ 1993 /م).
التنويــر شــرح الجامــع الصَّغيــر :محمــد بــن إســماعيل بــن صــاح بــن محمــد الحســني ،الكحالنــي ،المعــروف باألميــر
الصنعانــي (ت1182هـــ) ،تــح .د .مح َّمــد إســحاق مح َّمــد إبراهيــم ،ط1مكتبــة دار الســام – الريــاض  /الســعودية
1432هـ 2011 -م.
تهذيــب األســماء واللغــات :ألبــي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي (ت676هـــ) ،عنيــت بنشــره
وتصحيحــه :شــركة العلمــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيريــة ،ط دار الكتــب العلميــة -بيــروت  /لبنــان.
التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح :البــن الملقــن ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد المصــري
(ت804هـــ) ،تــح .دار الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق التــراث  /دار النــوادر  -دمشــق ،ط1429 1هـــ 2008 -م.
التيســير فــي أحاديــث التفســير :محمــد المكــي الناصــري (ت1414هـــ) ،ط 1دار الغــرب اإلســامي  -بيــروت  /لبنــان
1405هـ 1985 -م.
جامــع بيــان العلــم وفضلــه :ألبــي عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن عبــد البــر النمــري القرطبــي (ت463هـــ) ،تــح .أبــي
عبــد الرحمــن فــواز أحمــد زمرلــي ،ط 1مؤسســة الريــان  -دار ابــن حــزم 1424هـــ 2003 -م.
جامــع العلــوم والحكــم فــي شــرح خمســين حديثــا مــن جوامــع الكلــم :لزيــن الدِّيــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن
رجــب الحنبلــي (ت795هـــ) ،تــح .شــعيب األرنــاؤوط ،وإبراهيــم باجــس ،ط 7مؤسســة الرســالة – بيــروت
1422هـــ 2001 -م.
الجامــع فــي العلــل ومعرفــة الرجــال ألحمــد بــن حنبــل :ألبــي عبــد هللا أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد
الشــيباني (ت241هـــ) ،روايــة :المــروذي وغيــره ،تــح.د .وصــى هللا بــن محمــد عبــاس ،ط 1الــدار الســلفية –
بومبــاى  /الهنــد 1408هـــ 1988 -م.
الجامــع ألحــكام القــرآن :محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح األنصــاري القرطبــي (ت671هـــ) ،تــح .ســمير
البخــاري ،ط دار عالــم الكتــب  -الريــاض  /المملكــة العربيــة الســعودية 1423هـــ 2003 -م.
دليــل الفالحيــن لطــرق ريــاض الصالحيــن :محمــد علــي بــن محمــد بــن عــان بــن إبراهيــم البكــري الصديقــي
(ت1057هـــ) ،اعتنــى بــه :خليــل مأمــون شــيحا ،ط 4دار المعرفــة – بيــروت /لبنــان 1425هـــ 2004 -م.
الديبــاج علــى صحيــح مســلم بــن الحجــاج :عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر ،جــال الديــن الســيوطي (ت911هـــ) ،تــح .أبي
إســحاق الحوينــي األثــري ،ط 1دار ابــن عفــان  -المملكــة العربية الســعودية 1416هـــ 1996 -م.
َّ
ـوي،
ـ
ل
و
ال
ـي
ـ
اإلثيوب
ذخيــرة العقبــى فــي شــرح المجتبــى (شــرح ســنن النســائي) :محمــد بــن علــي بــن آدم بــن موســى
َ ِ
ط دار المعــراج الدوليــة للنشــر ،ودار آل بــروم للنشــر والتوزيــع.
ســنن الترمــذي (الجامــع الصحيــح) :أبــو عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي (ت279هـــ) ،تــح .أحمــد محمــد شــاكر
وآخريــن ،واألحاديــث مذبلــة بأحــكام األلبانــي عليهــا ،ط دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت.
ســنن ال َّدارمــي :ألبــي محمــد عبــد هللا بــن عبدالرحمــن الدارمــي (ت255هـــ) ،تــح .فــواز زمرلــي ،وخالــد الســبع
واألحاديــث مذيلــة بأحــكام حســين ســليم أســد عليهــا ،ط 1دار الكتــاب العربــي – بيــروت 1407هـــ.
ســنن ابــي داود :أبــو داود ســليمان بــن األشــعث السجســتاني (ت275هـــ) ،األحاديــث مذيلــة بأحــكام األلبانــي عليهــا،
ط دار الكتــاب العربــي – بيــروت.
ســنن ابــن ماجــه :محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي (ت273هـــ) ،تــح .محمــد فــؤاد عبــد الباقــي واألحاديــث مذيلــة
بأحــكام األلبانــي عليهــا ،ط دار الفكــر – بيــروت.
شــرح األربعيــن النوويــة فــي األحاديــث الصحيحــة النبويــة :تقــي الديــن أبــو الفتــح محمــد بــن علــي بــن وهــب بــن
مطيــع القشــيري ،المعــروف بابــن دقيــق العيــد (ت702هـــ) ،ط 6مؤسســة الريَّــان 1424هـــ 2003 -م.
شــرح صحيــح مســلم للقاضــي عيــاض ،المسـ َّمى ( إكمــال ال ُم ْعلِــم بفوائــد ُم ْسـلِم ) :ألبــي الفضــل عيــاض بــن موســى
بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي الســبتي (ت544هـــ) ،تــح.د .يحْ يَــى إســماعيل ،ط1دار الوفــاء للطباعــة
والنشــر والتوزيــع – مصــر 1419هـــ 1998 -م.
شــرح الطيبــي علــى مشــكاة المصابيــح المســمى بـــ (الكاشــف عــن حقائــق الســنن) :شــرف الديــن الحســين بــن عبــد
هللا الطيبــي (ت743هـــ) ،تــح.د .عبــد الحميــد هنــداوي ،ط 1مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز (مكــة المكرمــة -
الريــاض) 1417هـــ 1997 -م.
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األسلوب الرشعي يف نصيحة العلامء (يف ضوءِ القرآن والسنَّ ة) ( ) 338-304
شــرح العقيــدة الطحاويــة :صــدر الديــن محمــد بــن عــاء الديــن ابــن أبــي العــز األذرعــي (ت792هـــ) تــح .أحمــد
شــاكر ،ط 1وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد – المملكــة العربيــة الســعودية 1418هـــ.
شــرح النَّــووي علــى صحيــح مســلم (المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج) :أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف بــن
مــري النــووي (ت676هـــ) ،ط 2دار إحيــاء التــراث العربــي  -بيــروت 1392هـــ.
الصّحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة :إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري (ت393هـــ) ،تــح .أحمــد عبــد الغفــور عطــار
ط 4دار العلــم للمالييــن  -بيــروت  1407ه 1987 -م.
صحيــح البخــاري (الجامــع الصحيــح المختصــر) :لإلمــام محمــد بــن إســماعيل البخــاري (ت256هـــ) ،تــح .د.
مصطفــى ديــب البغــا ،ط 3دار ابــن كثيــر  -بيــروت 1407هـــ 1987 -م.
صحيــح مســلم :لإلمــام مســلم بــن الحجــاج القشــيري النَّيســابوري (ت261هـــ) ،تــح .محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،ط دار
إحيــاء التــراث العربــي  -بيــروت.
عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري :ألبــي محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى الغيتابــي الحنفــي بــدر الديــن
العينــي (ت855هـــ) ،ط دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت.
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري :أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالني (ت852هـــ) ،رقــم كتبــه
وأبوابــه وأحاديثــه :محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،ط دار المعرفــة – بيــروت 1379ه.
فتــح القــوي المتيــن فــي شــرح األربعيــن وتتمــة الخمســين للنــووي وابــن رجــب رحمهمــا هللا :عبــد المحســن بــن حمــد
بــن عبــد المحســن بــن عبــد هللا بــن حمــد العبــاد البــدر ،ط 1دار ابــن القيــم  -الد َّمــام  /المملكــة العربيــة الســعودية
1424هـ 2003 -م.
فتــح المنــان شــرح وتحقيــق كتــاب الدارمــي :ألبــي محمــد عبــد هللا بــن عبــد الرحمــن المسـ َّمى بــــ( المســند الجامــع):
ألبــي عاصــم ،نبيــل بــن هاشــم بــن عبــد هللا بــن أحمــد بــن عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــد الغمــري ،ط 1دار
البشــائر اإلســامية  -المكتبــة المكيــة 1419هـــ 1999 -م.
الفــردوس بمأثــور الخطــاب :ألبــي شــجاع شــيرويه بــن شــهردار بــن شــيرو يــه بــن فناخســرو ،الديلم ـ ّي الهمذانــي
(ت509هـــ) ،تــح .الســعيد بــن بســيوني زغلــول ،ط 1دار الكتــب العلميــة – بيــروت 1406هـــ 1986 -م.
الفــرق بيــن النصيحــة والتعييــر :لزيــن الدِّيــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي (ت795هـــ) ،علــق عليــه
وخــرج أحاديثــه :علــي حســن علــي عبــد الحميــد ،ط 2دار ع َّمــار – ع َّمــان  /األردن 1409هـــ 1988 -م.
فقه النَّصيحة :محمد أبو صعيليك ،وهو منشور في مجلة الحكمة ،العدد( -)10بوساطة المكتبة الشاملة آليَّاً.
الفقيــه والمتفقــه :ألبــي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت ،المعــروف بالخطيــب البغــدادي (ت463هـــ) ،تــح .عــادل بــن
يوســف العــزازي ،ط دار ابــن الجــوزي – المملكــة العربيــة الســعودية 1417هـــ.
الفوائــد :محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي ابــن القيــم الجوزيــة (ت751هـــ) ،ط 2دار الكتــب العلميــة  -بيــروت
1393هـــ 1973 -م.
فيــض القديــر :زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف المنــاوي القاهــري (ت1031هـــ) ،ط 1دار الكتــب العلميــة
بيــروت  -لبنــان1415 :هـــ 1994 -م.
الكواكــب الــدراري فــي شــرح صحيــح البخــاري :لشــمس الدِّيــن محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن ســعيد
الكرماني(ت786هـــ) ،ط2دار إحيــاء التــراث العربــي ،بيــروت – لبنــان 1401هـــ 1981 -م.
َضــر بــن ســيد عبــد هللا بــن أحمــد الجكنــي
كوثــر المعانــي ال ـ َّدراري فــي كشــف خبايــا صحيــح البخــاري :مح َّمــد الخ ِ
الشــنقيطي (ت1354هـــ) ،ط 1مؤسســة الرســالة  -بيروت1415هـــ 1995 -م.
لبــاب التأويــل فــي معانــي التنزيــل (تفســير الخــازن) :ألبــي الحســن عــاء الديــن علــي بــن محمــد بــن إبراهيــم،
المعــروف بالخــازن (ت741هـــ) ،تصحيــح :محمــد علــي شــاهين ،ط 1دار الكتــب العلميــة – بيــروت 1415ه.
لسان العرب :محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري (ت711هـ) ،ط 1دار صادر – بيروت.
المجالســة وجواهــر العلــم :ألبــي بكــر أحمــد بــن مــروان الدينــوري (ت333هـــ) ،تــح .أبــي عبيــدة مشــهور بــن حســن
آل ســلمان ،ط دار ابــن حــزم – بيــروت 1419هـــ.
مختصــر الصواعــق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة :محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن رضــوان البعلــي
شــمس الديــن ،ابــن الموصلــي (ت774هـــ) ،تــح .ســيد إبراهيــم ،ط 1دار الحديــث  -القاهــرة  /مصــر 1422هـــ
2001 -م.
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أحمد عبد الكريم الكبييس ( ) 338-304
المخ ّ
صــص :ألبــي الحســن علــي بــن إســماعيل النحــوي اللغــوي األندلســي المعــروف بابــن ســيده (ت458هـــ) ،تــح.
خليــل إبراهيــم جفــال ،ط 1دار إحيــاء التــراث العربــي  -بيــروت 1417هـــ1996 -م.
مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح :لعلــي بــن (ســلطان) محمد ،نــور الدين المال الهــروي القــاري (ت1014هـ)،
ط1دار الفكــر  -بيــروت  /لبنان 1422هـ 2002 -م.
المســتدرك علــى الصحيحيــن :للحافــظ أبــي عبــد هللا الحاكــم النيســابوري (ت405هـــ) ،بإشــراف :د .يوســف
المرعشــلي ،ط دار المعرفــة – بيــروت.
مســند أحمــد بــن حنبــل :لإلمــام أبــي عبــد هللا أحمــد بــن حنبــل الشــيباني (ت241هـــ) ،ط مؤسســة قرطبــة  -القاهــرة:
رقــم الحديــث (.)22455
معجــم الصحابــة :أبــو القاســم عبــد هللا بــن محمــد البغــوي (ت317هـــ) ،تــح .محمــد األميــن ابــن محمــد الجكنــي ،ط
مكتبــة دار البيــان – الكويــت.
المعجــم الكبيــر :ألبــي القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمــي الطبرانــي (ت360هـــ) ،تــح .حمــدي
بــن عبــد المجيــد ،ط 2مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــر.
معجــم مقاييــس اللغــة :أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا (ت395هـــ) ،تــح .عبــد الســام محمــد هــارون ط دار الفكــر
1399هـــ 1979 -م.
معرفــة أنــواع علــوم الحديــث ،ويُعــرف بـــ (مقدِّمــة ابــن ال َّ
صــاح) :ألبــي عمــرو عثمــان بــن عبــد الرحمــن المعــروف
بابــن ال َّ
صــاح (ت643هـــ) ،تــح .نــور الديــن عتــر ،ط دار الفكــر -ســوريا ،دار الفكــر المعاصــر – بيــروت
1406هـ 1986 -م.
موســوعة أقــوال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل فــي رجــال الحديــث وعللــه :جمــع وترتيــب :الســيد أبــو المعاطــي النــوري -
أحمــد عبــد الــرزاق عيــد  ،-محمــود محمــد خsليــل ،ط 1عالــم الكتــب 1417هـــ 1997 -م.
ميــزان االعتــدال فــي نقــد الرجــال :ألبــي عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهبــي (ت748هـــ) تــح .علــي محمــد
البجــاوي ،ط دار المعرفــة  -بيــروت.
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The Sharia Method in the Scholar’s Advice
In the Light of the Qura’an and Sunna
Ahmed A. Alkubesi
College of Sharia and Islamic Studies - University of Sharjah
Sharjah - UAE

Abstract
This paper aims to clarify the legitimate approach to the advice of scholars and
highlights the truth according to the Quran and Sunnah and in accordance with
the the sayings of pious scholars; it also alerts the reader to the consequences of
showing irreverence to scholars and ridiculing them and finally to degrade their
dignity. It is with such an attitude that one can refute the arguments of fanatics
and pretenders and debunk them.
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