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: معرفة منزلتهم. ١
ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهٹٱٹٱُّٱ
١٨: آل عمرانَّنئمئزئرئُِّّّٰ

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ٹٱٹٱُّٱ َا ََيَْشى اَّللم [.28:فاطر]َِّإَّنم
ْرَداِء، َوُهَو ِبِدَمْشَق َفَقالَ َقِدَم َرُجٌل ِمَن الَمِديَنِة َعَلى َأِبي ا: عْن َقْيِس ْبِن َكِثيٍر، َقالَ  َما : لدَّ

ُثُه َعْن رَ : َأْقَدَمَك َيا َأِخي؟ َفَقالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َحِديٌث َبَلَغِني َأنََّك ُتَحدِ  :  َم، َقالَ ُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َما ِجْئُت ِإَلَّ ِفي َطَلِب َهَذا : الَ ََل، قَ : َأَما َقِدْمَت ِلِتَجاَرٍة؟ َقالَ : ََل، َقالَ : َأَما ِجْئَت ِلَحاَجٍة؟ َقالَ 

ُ َعَليْ : الَحِديِث؟ َقالَ  َمْن َسَلَك َطِريًقا »: ِه َوَسلََّم َيُقولُ َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ ِبِه َطِريًقا ِإَلى الَجنَِّة، َوِإنَّ  ِلِب َطا الَمََلِئَكَة َلَتَضُع َأْجِنَحَتَها ِرَضاًء لِ َيْبَتِغي ِفيِه ِعْلًما َسَلَك َّللاَّ

َمَواِت َوَمنْ  ِفي اأَلْرِض َحتَّى الِحيَتاُن ِفي الَماِء، الِعْلِم، َوِإنَّ الَعاِلَم َلَيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِفي السَّ
ِب، ِإنَّ الُعَلَماَء َوَرَثُة اأَلْنِبَياِء، َوَفْضُل الَعاِلِم َعَلى الَعاِبِد، َكَفْضِل الَقَمِر َعَلى َساِئِر الَكَواكِ 

ُثوا ا ُثوا ِديَناًرا َوََل ِدْرَهًما ِإنََّما َورَّ واه ر « اِفرٍ لِعْلَم، َفَمْن َأَخَذ ِبِه َأَخَذ ِبَحظٍ  وَ ِإنَّ اأَلْنِبَياَء َلْم ُيَورِ 
الترمذي وصححه األلباني



: إكرامهم. ٢
ىلمليكىكلكمكاكيقىقٹٱٹٱُّٱ
زيريٰىينىنننمنزنرنمماميل
جبهئمئخئحئجئييىينيمي
حجمثهتمتختحتجتهبمبخبحب
خصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمج
حفمغجفجغمعجعمظحطمضخضحضجضمص
ملخلحلجلمكلكخكحكمقجكحقمفخف
٣٦-٣٣: البقرةَّ

 صلى هللا َقاَل َرُسوُل هللاِ : عْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي هللا عنه َقالَ 
، َوَيْرَحْم َصِغيَرَنا ، َنا َلْيَس ِمْن ُأمَِّتي َمْن َلْم ُيِجلَّ َكِبيرَ " : عليه وسلم

ُه  احلديث حجة )رواه أحمد وصححه األلباني و"  َوَيْعِرْف ِلَعاِلِمَنا َحقَّ
(   بنفسه



:قصة
امال للقرآن وكان ح-صّلى على جنازة رضي اهلل عنهصّح أّن زيد بن اثبت

وأمسك ابلرّكاب ا،يريد بغلته، فسارع إليهرضي اهلل عنهما، فرآه ابن عّباس-
صلّى رسول هللافاستحى زيٌد من تواضع ابن عمّ ! لُيعني زيدا على الرّكوب

خّل عنك اي : " د، فقال زي-وهو أعلم الّصحابة بكتاب هللا -اهلل عليه وسلّم
هكذا يُفعل ابلفقهاء :"فقال ابن عّباس". صلّى اهلل عليه وسلّمابن عّم رسول هللا

هكذا :" ال، فأخرجها فقّبلها زيد، وق!"أخرج يدك :" فقال زيد". والعلماء
".أمران أن نفعل أبهل بيت نبّينا 

ا رقيقا لطيفا لقد كنت أصفح الورق صفح: يقولرمحه اهللوكان الّشافعي-
خشية أن يسمع َوقْ َعهومالٌك بني يدّي؛



إكرام عمر بن عبدالعزيز للعلماء

ه عمر بن عبدالعزيز رحمذكرعن
ضاة هللا أنه أمر بكفاية العلماء والق

,  ينإذا افتقر العلماء ضاع الد: وقال
ال و, وإذا افتقر القضاة ضاع العدل

قوام لنا إال بالدين والعدل



:اإلقبال على جمالس العلم. ٣
خمحمجمهلملخلحلجلمكلكخكٹٱٹٱُّٱ
مئهيميخيحيجيٰهمهجههنمنخنجنحنمم
١١: المجادلةَّهثمثهتمتهبهئمب

وُل هللِا صلى هللا عليه َبْيَنَما َرسُ : )َعْن َأِبي َواِقٍد اللَّْيِثيِ  رضي هللا عنه َقالَ 
َفَأْقَبَل اْثَناِن ِإَلى ، َثُة َنَفٍر وسلم َجاِلٌس ِفي اْلَمْسِجِد َوالنَّاُس َمَعُه ِإْذ َأْقَبَل َثََل 

َجًة ِفي اْلَحْلَقِة َفَجَلَس َرُسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َفَأمَّا َأَحُدُهَما َفَرَأى ُفرْ 
َفَلمَّا َفَرَغ " ، َأْدَبَر َذاِهًبا َوَأمَّا الثَّاِلُث فَ ، َوَأمَّا اْْلَخُر َفَجَلَس َخْلَفُهْم ، ِفيَها 

َأمَّا ، َفِر الَثََلَثِة؟ َأََل ُأْخِبُرُكْم َعْن النَّ : َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َقالَ 
ا َفاْسَتْحَيا هللُا ِمْنُه َوَأمَّ ، َتْحَيا َأَحُدُهْم َفَأَوى ِإَلى هللِا َفآَواُه هللُا َوَأمَّا اْْلَخُر َفاسْ 

رواه البخاري ومسلم"َفَأْعَرَض هللُا َعْنُه ، اْْلَخُر َفَأْعَرَض 



مالتواضع هل. ٤
رثيتىتنتمتزترتيبٹٱٹٱُّٱ: 

مكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزث
منزنرنمماميلىلمليكىك
حئجئييىينيميزيريٰىينىننن
متختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئ
َّخسحسجسمخجخمحجحمجحجمثهت

٧٠-٦٥: الكهف
َأَتْيُت النَِّبيَّ : ه َقالَ َعْن ُأَساَمَة ْبَن َشِريٍك اْلَعاِمِريِ  رضي هللا عن
. ى ُرُءوِسِهْم الطَّْيرُ صلى هللا عليه وسلم َوِإَذا َأْصَحاُبُه َكَأنََّما َعلَ 

.إسناده صحيح: وقال الشيخ شعيب األرناؤوطرواه أحمد 



: حرمة أذيتهم. 5
مخجخمحجحمجحجمثهتمتٹٱٹٱُّٱ
خضحضجضمصخصحصمسخسحسجس

آل عمرانَّ
َ َقالَ : " َلْيِه َوَسلَّمَ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا عَ : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقالَ  ْن مَ : ِإنَّ َّللاَّ

َب إِ  ا َليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ ِممَّ َعاَدى ِلي َوِليًّا َفَقْد آَذْنُتُه ِبالَحْرِب، َوَما َتَقرَّ
ُب ِإَليَّ بِ  :  َبْبُتهُ النََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّه، َفِإَذا َأحْ اْفَتَرْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ
ا، ِصُر ِبِه، َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبهَ ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيبْ 
َما ، وَ أَلُِعيَذنَّهُ ُه، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني َوِرْجَلُه الَِّتي َيْمِشي ِبَها، َوِإْن َسَأَلِني أَلُْعِطَينَّ 

ْدُت َعْن َشْيٍء َأَنا َفاِعُلُه  ِدي َعْن َنْفِس الَتَردَّ ُمْؤِمِن، َيْكَرُه الَمْوَت َوَأَنا َأْكَرهُ َتَردُّ
رواه البخاري ومسلم. َمَساَءَتُه 

أستار واعلم اي أخي أنم حلوَم العلماء مسمومة، وعادة هللِا يف هتك):قال ابن عساكر رمحه هللا
راضهم ابلزور واالفرتاء منتقصيهم معلومة، ألن الوقيعةم فيهم مبا هم منه براٌء أُمرُه عظيٌم، والتناوَل ألع

(مرتٌع وخيمٌ 



:استفتاؤهم. 6
ريٰىينىنننمنٹٱٹٱُّٱ
مئخئحئجئييىينيزيمي
٧: األنبياءَّهئ

 َصلَّى هللُا َقاَل َرُسوُل هللاِ : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقالَ 
 َأْن َيْسَأُلوُه، َفَجاَء ، َفَهاُبوهُ «َسُلوِني»: َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َيا َرُسوَل هللِا، َما : الَ َرُجٌل، َفَجَلَس ِعْنَد ُرْكَبَتْيِه، َفقَ 
ْسََلُم؟ َقالَ  ََلةَ ََل ُتْشِرُك ِباهلِل شَ »: اْلِْ ، ْيًئا، َوُتِقيُم الصَّ

رواه..َصَدْقتَ : ، َقالَ «َوُتْؤِتي الزََّكاَة، َوَتُصوُم َرَمَضانَ 
البخاري ومسلم 



ِ يمما  ا يفع   مِ ِلِس ن ْ ادأب  رر  ال َْسْ ِْ
،  ُسْؤُكْم ا َعْن َأْشَياَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم تَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْسَأُلو }: َقاَل َتَعاَلى

ُل اْلُقْرآُن ُتبْ  ُفوٌر َحِليٌم َعَفا هللُا َعْنَها َوهللُا غَ ، َد َلُكْم َوِإْن َتْسَأُلوا َعْنَها ِحيَن ُيَنزَّ
{  َها َكاِفِرينَ َقْد َسَأَلَها َقْوٌم ِمْن َقْبِلُكْم ُثمَّ َأْصَبُحوا بِ 

-رضي هللا عنهما -ى اْبِن ُعَمَر َجاَء َرُجٌل َيْومًا ِإلَ : َعْن َيِزيَد اْلَمْنَقِريِ  َقالَ 
َيُكْن، ََل َتْسَأْل َعمَّا َلمْ : اْبُن ُعَمرَ َفَسَأَلُه َعْن َشْيٍء ََل َأْدِري َما ُهَو، َفَقاَل َلهُ 

رواه الدارمي . َأَل َعمَّا َلْم َيُكنْ َفِإنِ ي َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َيْلَعُن َمْن سَ 
بسفد صحمح

َل ِفي ِإيَّاَك َواْلُخُصوَمَة َواْلِجَدا: نَ َكَتَب ِإَليَّ َمْيُموُن ْبُن ِمْهَرا: َعْن ُيوُنَس َقالَ 
يِن  ،  ْلَمُه َفِإنَُّه َيْخُزُن َعْنَك عِ ، اِلُم َأمَّا اْلعَ ، ََل ُتَجاِدَلنَّ َعاِلًما َوََل َجاِهًَل ، الدِ 

ُن ِبَصْدِرَك َوَأمَّا اْلَجاِهُل َفِإنَّهُ ، َوََل ُيَباِلي َما َصَنْعَت  رواه . . كَ َوََل ُيِطيعُ ، ُيَخشِ 
.وإسناده صحيحالدارمي



: الرجوع إليهم.٧
:مع مطالعة علمهم ونسبة العلم إليهم ونشر حماسنهم

ْوِل َوَلْو َردُّوُه ِإََل الرمُسوِل َوِإََل أُ َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأَلْمِن أَِو اْْلَْوِف أََذاُعوا ِبهِ ٹٱٹٱُّٱ
ُهمْ  ُهْم َلَعِلَمُه المِذيَن َيْستَ ْنِبطُونَُه ِمن ْ [. 83:نساءالَّاأَلْمِر ِمن ْ

وِميِ  َقالَ  ِبُسوِق -ي هللا عنه رض-َمرَّ َأُبو ُهَرْيَرَة : َعْن َعْبِد هللِا الرُّ
وِق : َفَقالَ ، اْلَمِديَنِة َفَوَقَف َعَلْيَها  َوَما : َقاُلوا، ! َما َأْعَجَزُكمْ ،َيا َأْهَل السُّ

-لى هللا عليه وسلم ص-َذاَك ِميَراُث َرُسوِل هللِا : َقالَ ، َذاَك َيا َأَبا ُهَرْيَرَة؟ 
، َوَأْيَن ُهَو؟: َقاُلوا، ِصيَبُكْم ِمْنُه َوَأْنُتْم َهاُهَنا ََل َتْذَهُبوَن َفَتَأُخُذوَن نَ ، ُيْقَسُم 

َوَقَف َأُبو ُهَرْيَرَة َلُهْم وَ ، َفَخَرُجوا ِسَراًعا ِإَلى اْلَمْسِجِد ، ِفي اْلَمْسِجِد : َقالَ 
َقْد َأَتْيَنا اْلَمْسِجَد ، َرْيَرَة َيا َأَبا هُ : َقاُلوا، َما َلُكْم؟ : َفَقاَل َلُهمْ ، َحتَّى َرَجُعوا 

:  اَقاُلو ، َأْيُتْم ِفي اْلَمْسِجِد َأَحًدا؟ َأَما رَ : َقالَ ، َفَلْم َنَر ِفيِه َشْيًئا ُيْقَسُم ، َفَدَخْلَنا 
َوَقْوًما َيَتَذاَكُروَن اْلَحَللَ ، ْرآَن َوَقْوًما َيْقَرُءوَن اْلقُ ، َرَأْيَنا َقْوًما ُيَصلُّوَن ، َبَلى 

ٍد َفَذا، َوْيَحُكْم : َفَقاَل َلُهْم َأُبو ُهَرْيَرةَ ، َواْلَحَراَم  صلى هللا -َك ِميَراُث ُمَحمَّ
رواه الطبراني وحسنه األلباني.عليه وسلم



:ذكرهم باإلجالل والدعاء. 8
رحمه هللا أو حفظه هللا، اإلمامقال:مثلبتمييزهم باللقب الحسن والدعاء 

الّشيخ وقال األستاذ، وقال
وجاء إلى محمد ، سمعت مسلم بن الحجاج : عن أحمد بن حمدون بن رستم ، قال 

ستاذ دعني حتى أقبل رجليك يا أ: فقال ، فقبل بين عينيه ، بن إسماعيل البخاري 
.(تاريخ بغداد )وطبيب الحديث في علله ، وسيد المحدثين ، األستاذين 

أي رجل كان الشافعي، فإني أسمعك :قلت ألبيعن عبد هللا بن اإلمام أحمد قال،
ية كان الشافعي رحمه هللا كالشمس للدنيا، وكالعاف: يا بني:فقالتكثر الدعاء له؟

للعلوانياالختالف أدبعوض؟للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو 
أبوك من الستة الذين: وكان الشافعي رحمه هللا يقول لعبد هللا ابن اْلمام أحمد

الضياء الَلمعمقدمة.السحرأدعو لهم كل يوم عند 



:ترك الغلو فيهم. 9
حسجسمخجخمحجحمجحجٹٱٹٱُّٱ
معجغجعمظحطخضمضحضجضمصخصحصمسخس
التوبةَّخفحفجفمغ

َعَلْيِه َوَسلََّم َوِفي ُعُنِقي َصِليبٌ َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ : َعْن َعِديِ  ْبِن َحاِتٍم، َقالَ 
: ِمْعُتُه َيْقَرُأ ِفي ُسوَرِة َبَراَءةٌ ، َوسَ «َيا َعِديُّ اْطَرْح َعْنَك َهَذا الَوَثنَ »: َفَقالَ . ِمْن َذَهٍب 

َأَما ِإنَُّهْم َلْم »: ، َقالَ [31: التوبة]{ اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن َّللاَِّ }
ُموا َعَليْ َيُكوُنوا َيْعُبُدوَنُهْم، َوَلِكنَُّهْم َكاُنوا ِإَذا َأَحلُّوا َلُهْم شَ  ِهْم ْيًئا اْسَتَحلُّوُه، َوِإَذا َحرَّ

ُموهُ  ُموَن َما َأَحلَّ هللُا " :َفَقالَ ، ِإنَّا َلْسَنا َنْعُبُدُهْم : َفُقْلتُ « َشْيًئا َحرَّ َأَلْيَس ُيَحرِ 
ُموَنُه؟  َم هللُا َفَتْسَتِحلُّونَ ، َفُتَحرِ  َفِتْلَك : " َبَلى، َقالَ : ُقْلتُ ، " ُه؟ َوُيِحلُّوَن َما َحرَّ

رواه الترمذي والطبراني وحسنه األلباني" ِعَباَدُتُهْم 



:التجاوز عن زالت العلماء وجمادالت األقران. ١٠
ت فالبد من إحسان الظن بالعلماء، العلماُء غيُر معصومين من الخطأ والزَّلا

.والتماس العذر لهم
طَّاٌء َوَخْيُر ُكلُّ بَنِي آَدَم خَ ):قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ابُونَ  ، وحسانه األلبانيرواه ابن ماجه والحاكم وصححه(اْلَخطَّائِيَن التَّوَّ
ا فأما الصديقون والشهداُء والصالحون فليسو):قال شيخ اإلسالم 

صيبون، بمعصومين، وهذا في الذنوب المحقاقة، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة ي
ا وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأو

مجموع الفتاوى(فلهم أجٌر على اجتهادهم، وخطؤهم مغفوٌر لهم
ءاً، وأنت َّل تظن بكلمة َخَرَجت ِمن أخيك المسلم سو):قال عمر بن الخطاب

تفسير ابن كثير .تجد لها في الخير محمالً 



كسانس: عسن ْ ُْع ْمسانس الثَّو ْرِيِّ قسالس
عسالِم : ال ْعُلسمساءُ ثسلساثسِ  : يُقسالُ
لسم ْسس , يسخ ْشسى اهللس , بِاهللِ 

وسعسالِم  بِاهللِ, بِعسالِمٍ بَِسم ْرِ اهللِ 
يسخ ْشسى اهللس, عسالِم  بَِسم ْرِ اهللِ , 
,  يسذسا س ال ْعسالِمُ ال ْكسامِلُ , 

مٍ لسم ْسس بِعسالِ, وسعسالِم  بَِسم ْرِ اهللِ 
لِكس يسذس, لسا يسخ ْشسى اهللس , بِاهللِ 

رواه . ال ْعسالِمُ ال ْعساجِرُ 
.الدارمي وإْفابه صحمح





ممخمحمجمهلملخلحلجلُّ
ٱٱَّمهجههنمنخنحنجن

ْن َمْجِلٍس  َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُم مِ َقلََّما َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ : عن ابن ُعَمَر، َقالَ 
َعَواِت أِلَْصَحاِبهِ  »:َحتَّى َيْدُعَو ِبَهُؤََلِء الدَّ

تسكس, هِ جسفَّاللَّهُمَّ اق ْسِم ْ لسفسا مِن ْ خسش ْمستِكس مسا يسحُولُ بسم ْفسفسا وسبسم ْنس مسعساصِمكس, وسمِن ْ طساعستِكس مسا رُبسلِّغُفسا بِ

أسح ْمسم ْتسفسا, امسوسمِنس المسقِنيِ مسا رُهسوِّنُ بِهِ عسلسم ْفسا مُصِمبساتِ الدُّن ْمسا, وسمستِّع ْفسا بَِسْ ْمساعِفسا وسأسب ْصسارِنسا وسقُوَّرِفسا 

وساج ْعسل ْهُ الوسارِثس مِفَّا, وساج ْعسل ْ ثسَ ْرسنسا عسلسى مسن ْ ظسلسمسفسا, وسان ْصُر ْنسا عسلسى مسن ْ عسابسانسا, وسلسا رسج ْعسل ْ 

لسا مسن ْ مُصِمبستسفسا يِي بِيفِفسا, وسلسا رسج ْعسلِ الدُّن ْمسا أسك ْبسرس هسمِّفسا وسلسا مسب ْلسغس عِل ْمِفسا, وسلسا رُسسلِّط ْ عسلسم ْفسا

«يسر ْحسمُفسا
رواه الترمذي وحسنه األلباني


