
حدود الله معلومة ولحوم 
العلماء مسمومة

حق "علماء" بغير ـال عن يدافع من كل إلى رسالة
العلماء ولحوم معلومة الله حدود

مسمومة
جهلها:     المقلد     يسع     ل     مقدمة

ممضضن وجعلنضضا لمرضضضاته، وإياك الله وفقني أخي اعلم
ومعضضالم معلومضضة، اللضضه حضضدود أن تقضضاته، حق ويتقيه يخشاه

معلومضضة، أستارها هاتكي في الله وعادة مرسومة، شريعته
فيهضضا أقلمضضه وأجضضرى بالتأويضضل، فيهضضا لسضضانه أطلضضق فمضضن

نضضازع فقد والتحليل، بالتحريم حاكما عقله ونصب بالتعطيل،
والتنزيضضل، السضضنة بضضضوء يهتد ولم الجليل، الرب صفات في
مضضن وسضضاءت جهنضضم لضضه فبشضضرى السبيل، سواء يسلك ولم

سبيل. 

:  مسمومة     العلماء     لحوم

وفقني أخي يا عساكر: (اعلم ابن الحافظ المام قال
تقضضاته، حق ويتقيه يخشاه ممن وجعلنا لمرضاته، وإياك الله
أسضضتار هتضضك فضضي اللضضه وعضضادة مسضضمومة، العلمضضاء لحوم أن

بضضالثلب، العلمضضاء في لسانه أطلق فمن معلومة، منتقصيهم
القلب).  بموت موته قبل الله ابتله

الضضتي دره، للضضه عسضضاكر ابضضن الحضضافظ مقولضضة هضضذه
ليضضس فقضضه حامضضل "ورب حافظوهضضا، وكثر وذاعت، انتشرت
بفقيه"!!

ِم أكٌل هي الغيبة إن المضضرء اغتاب فإذا اغتبته، من للح
فقد مسمومة لحموهم كانت فإذا لحومهم أكل فقد العلماء

قوله.  ومعنى عساكر ابن الحافظ مراد وهذا آكلها، هلك

فكيضضف محرمضضة، والعضضوام العضضاديين الشضضخاص فغيبضضة
علضم فضضإذا أعظضضم، إثمها وأن أقبح أنها شك ل العلماء؟ بغيبة
أن ينبغضضي فل - فليسضضتره، بها يجهر - لم معصية لعالم أحدنا

فتحضضرم ينتقصضضه، أو بضه يهضضزأ أن ول يكضضره، بمضضا عنضضه يحضضدث
البهتان.  عن فضل الغيبة

:  الشأخاص     تقديس
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وأمضضر وأكرمهضضم، العلمضضاء رفضضع قضضد السلم أن شك ل
هضضذا وكضضل ومهابضة، مكانضضة لهم وجعل واحترامهم، بتقديرهم
العلمضضاء شضضخص مضضن آتيضضة ليسضضت المنزلضضة، وتلضضك الفضضضل
حملضضوه، الضضذي العلضضم لجضضل ذلضضك، لهضضم وجب وإنما وذاتهم،
أوكلضضوه، الضضذي الضضواجب ولقضضدر فهموه، الذي الدين ولفضل

السضماء، شضريعة تبليضضغ ووظيفتهضضم النبيضضاء، مهمة فمهمتهم
مضضن بهضضا علضضق مضضا ونفي تحريفها، أو تبديلها أو كتمانها وعدم
حكضضم أو عنهضضا، غريضضب فكضضر كضضل مضن تنقيحهضضا ودوام غيرها،
عليها.  دخيل

لضضذواتهم، يقضضدرون ل فهضضم بهضضذا، مشضضروط فتوقيرهم
حمضضى عضضن وذود للضضدين، حراسضضة مضضن بضضه يقومون لما وإنما

الشريعة. 

الميضضزان: فضضي الشضضعراني قال العلماء- كما - أي وهم
أن مطلقضضا يفهضضم فل ،)الشضضريعة يد في أسرى كلهم (الئأمة

علضضى لهضضم الحبضضل وجعل تقديسهم، يعني الواجب احترامهم
يريدون.  ما ويفعلوا يشاءون ما يقولوا الغارب،

الشضضريعة، يد في - أسرى سواهم عمن هم- فضل بل
أسضضتارها، ومزقضضوا بمعالمهضضا، وعبثضضوا حضضدودها، تخطضضوا فإذا

سيدهم.  من آبقين عبيدا أصبحوا

:  بقائاله     ل  …   بدلئاله     الحق

والنصضضارى اليهضضود ضلل سبب من المسلمون وليحذر
ا والرهبضان الحبضار اتخضاذ وهو قبل من اللضه، دون مضن أرباب

ّتبعوا، الحلل ويحرموا الحرام يحلوا ُي تعالى: {اتخضضذوا قال َف
جضضواب اللضضه} وكضضان دون مضضن أربابضضا ورهبضضانهم أحبضضارهم
واستفسضضار اعضضتراض علضضى وسضضلم عليضضه الله صلة الرسول

لكضضم يحلضضوا قال: (ألضضم - أن الية - عن عنه الله رضي عدي
عضضدي:  فقضضال)فأطعتموهم؟ الحلل عليكم ويحرموا الحرام

إياهم).  عبادتكم فقال: فتلك نعم،(

أميضضر مضضن الحكمضضة نسضضمع أن أجمضضل وما جلل، فالمر
الله عبد بن الحارث له قال حين عنه الله رضي علي البلغة

فقضضال الباطضضل؟ علضضى كانضضا والزبيضضر طلحة أن العور: أتظن
بالرجضضال، يعرف ل الحق إن عليك، ملبوس حارث! إنه له:يا

أهله.  تعرف الحق اعرف
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قضضول أحسضضن القاسضضمي: (مضضا الضضدين جمضضال قضضاله وما
الحضضق تخاصضضم"أفلطضضون:  أسضضتاذه خضضالف لمضضا أرسضضطو

). "منه أصدق والحق لي، صديق وكلهما وأفلطون،

   الفلني؟     الشيخ     أم     أعلم     أنت

مضضن الشضضخاص عبضضدة يفلس عندما دائأما تسمع شبهة
تصضضدى وجديضضدة، قديمة شبهة الحجة، إلى ويفتقروا الدليل،

شأفتها.  فاستأصل تيمية ابن السلم شيخ لها

ه رجضل عضن سضئل عنضدما اللضه رحمضه قضال علضى تفق
بالحضضديث بعضضده واشضضتغل فيضضه وتبصضضر المذاهب، من مذهب
ول مخصصضضا ول ناسضضخا لهضضا يعلضضم ل صضضحيحة أحاديث فوجد

فهضضل الحضضاديث، تلك يخالف ما فيه المذهب وذلك معارضا،
العمضضل إلضضى الرجضضوع عليضضه يجضضب أو بالمضضذهب، العمضضل لضضه

 بالحديث؟

منهضضا كضضان وافيضضة، - إجابضضة تعضضالى الله - رحمه فأجاب
أعلضضم المسترشد: أنت المستهدي لهذا قيل قوله: (… وإذا

أن فكمضضا… فاسضضدة معارضضضة هذه كانت الفلني؟ المام أم
وإذا النضضزاع مضضوارد فضضي أكفضضاء لبعض بعضهم الصحابة هؤلء

والرسضضول اللضضه إلضضى فيضضه تنازعوا ما ردوا شيء في تنازعوا
كضضان وقد… أخر مواضع في أعلم يكون قد بعضهم كان وإن

- المتعة في عنهما الله رضي عباس ابن يناظر الناس بعض
ابضضن فقضضال وعمضضر، بكضضر أبو له: قال  فقال- متمتعا الحج أي

السضضماء! أقضضول مضضن حجضضارة عليكم تنزل أن عباس: يوشك
أبضضو وتقولضضون: قضضال وسضضلم عليه الله صلى الله رسوله قال
هضضذا فتضضح  … ولضضو- اللضضه رحمضضه قال أن إلى-  … وعمر بكر

فتضضح  ولضضو -فلن" أم أعلضضم " أنتضب المعارضة يعني-  الباب
كل ويبقى ورسوله الله أمر عن يعرض أن لوجب الباب هذا

فضضي وسضضلم عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي بمنزلة أتباعه في أمام
فضضي النصارى به الله عاب ما ويشبه للدين تبديل وهذا أمته،

}).…اللضضه دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم قوله: {اتخذوا
تيمية.  ابن الدين تقي المام السلم شيخ كلم اهض

عليضضه وترتب السلم شيخ يا الباب هذا فتح قلت: لقد
وتبضضديل ورسضضوله اللضضه أمضضر عضضن إعضضراض مضضن ذكرتضضه مضضا

الشضضريعة حسضضاب علضضى هضضؤلء عن الدفاع وأصبح للشريعة،
هضضذا أهضضل فساد على المستعان والله قطعياتها، خالفوا وإن

الزمان. 
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المقولضضة، هضضذه السضضلم شيخ وصف كيف أخي فانظر
لضضو فكيضضف الخلفيضضة، المسائأل في الترجيح عن سئل أنه مع

الجمضضاع، خرقضضت الضضتي المشضضايخ بعضضض أقضضوال عضضن سضضئل
الخلف؟!  فيها يجوز ل التي المسائأل في وخالفت

الهضضدى لضضه تضضبين مضا بعضضد مضن الرسضضول يشاقق {ومن
فضضي جضضاء ،}…تضضولى مضضا نضضوله المضضؤمنين سضضبيل غيضضر ويتبضضع

يصضضح التحضضديث" "ل "قواعضضد عضضن الشضضريعة:- نقل قضضاموس
أنضضه لجل أحد طاعة الناس يلزم ول الحق موافقة إل لمرئ
ممضضن الحضضق قبضضول النضضاس يلزم وإنما مذهب، إمام أو عالم
بالتفاق).  به جاء ممن الباطل ونبذ الطلق على به جاء

الجتهضاد تضضييع العضالم على يحرم أيضا: (والذي وفيه
القطع).  بعد والقرار التبصرة بعد والسكوت

الجتـهـاد     ومنطـقـة     الـشـرعية     النـصـوص     أنواع
:  فيها

الظنضضي، ومنهضضا القطعضضي منهضضا الشضضريعة ونصضضوص
عضضن فيها مندوحة ل ونصوص للخلف، فيها مجال ل نصوص
فل فهضضم، مضضن أكضضثر تحتمضضل النصضضوص كضضانت فضضإذا الخلف،
بضأنه يوصضف وإنمضضا السلم)، (رأي بأنه منها فهم أي يوصف

رأينا نعتبر ول فهمه، غيرنا على ننكر ل لكي إسلمي)، (رأي
بحكضضم يلتزم لم غيره على سار من وأن المعتبر، الوحيد هو

شرعي. 

أن لنضضا جضضاز ضضضعيف مرجضضوح غيرنضضا فهضضم أن رأينا وإذا
قيضضل إذا الشضضرع مضضن القسضضم هذا  وفي)فلن نقول: (أخطأ

" واحضضدا أجرا " أثبت له قيل أنه ذلك فمعنى أخطأت للعالم
بضضه للثضضم إلحاقا ول له ذما ليس - فهو الصواب احتمال - مع

العكس.  على بل مطلقا،

مضضن أكضضثر تحتمضضل ل الضضتي والنصوص المسائأل في أما
(رأي إنضضه منهضضا المسضضتفاد للمعنضضى فيقضضال معنضضى أو فهضضم

هضضذا فضضي يختلفضضون الربضضانيين العلماء عهدنا  وما]1[السلم) 
لصضضاحبه: يقضضال ل هنضضا الخضضاطئ والضضرأي الضضدين، من القسم

موضعه.  هذا فليس )،واحد أجر فلك فأخطأت (اجتهدت

السضضلم ححكم يقال أن والصواب شائأع خطأ السلم رأي 1
وهضضذا والخطأ الصواب يحتمل الرأي لن السلم رأي وليس

السلم. أحكام في وارد غير
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احب علضى ينكر وإنما يحضترم ول الضرأي، هضذا مثضل ص
هضضو ذلضضك كضضان ولضضو معصية ويعتبر إسلميا رأيا يعتبر ول رأيه
.  الله رحمه الشافعي كالمام الئأمة أحد

ول موضضضعه، لضضه الجتهضضاد وأخطضضأ" لن "اجتهد يقال ل
- كمضضا الشضضريعة المغلقة" من "المنطقة في يوجد أن يجوز
للخلف.  فيها مجال ل التي - وهي يقال

الضضتي العلمضضاء آراء احضضترام عدم لنفسنا نجيز ل ونحن
بأنهضضا ونعتهضضا آرائأهضضم مضضن التحضضذير نجيضضز ول قناعاتنضضا تخالف
مضضن أن نضضرى نفسضضه الضضوقت فضضي ولكننا السلم، من ليست
تخضضالف الضضتي الراء احضضترام عضضدم الشضضريعة نحضضو واجبنضضا

السلم وتبرئأة منها، والتحذير الجماعات وتخرق القطعيات
منها. 

ـعـن     اـلـذب     ـمـن     ـبـل     المحرـمـة     الغيبة     من     ليس
:  المكرمة     الشريعة

:فقضضال بابضضا صضضحيحه مقدمضضة فضضي مسضضلم المضضام عقد
واجضضب، بضضل جائأز، فيهم هو بما الرواة جرح بيان... أن باب(

الشضضريعة عضضن الضضذب مضضن بل المحرمة الغيبة من ليس وأنه
المعنضضى، هضضذا علضضى تضضدل آثضضارا البضضاب فضضي وذكر )،المكرمة

قضضال: قلضضت المبضضارك بضن الله عبد إلى بسنده رواه ما ومنها
ّباد إن الثوري لسفيان فضضي (يعني حاله تعرف من كثير بن ع
لسضوء (أي عظيضضم بضأمر جضاء حضضدث وإذا والتقضضوى)، الصلح
تأخضذوا للنضاس: ل أقضول أن فضترى ضضبطه)، وعضدم حفظضه

المبضضارك): ابضضن (يعني الله عبد قال سفيان: بلى، قال عنه؟
ّبضضاد فيضضه ذكر مجلس في كنت إذا فكنت فضضي عليضضه أثنيضضت ع

قضضال: أنضضه شعبه إلى بسنده وذكر عنه، تأخذوا ل وأقول دينه
سضضعيد بضضن يحيضضى إلضضى وبسضضنده فاحذروه، كثير بن عباد هذا

عضضن عينيضضة، وابن ومالكا وشعبة الثوري سفيان قال: سألت
فيسضضألني الرجضضل فيضضأتيني الحضضديث، في ثبتا يكون ل الرجل

بثبت.  ليس أنه عنه قالوا: أخبر عنه،

كفايضضة ذكرنضضا الله: (وفيما رحمه مسلم المام قال ثم
وبينضضوا. ذلضضك من قالوا فيما القوم، مذهب وعقل تفهم لمن
الحضضديث رواة معضضايب عضضن الكشضضف أنفسضضهم ألزمضضوا وإنما
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عظيضضم مضضن فيه لما سئلوا حين بذلك وأفتوا الخبار، وناقلي
تحريضضم، أو بتحليل تأتي إنما الدين، أمر في الخبار إذ خطر،

. ضترهيب).أ.ه أو ترغيب أو نهي، أو أمر أو

حال عن بالكشف قاموا الصالح سلفنا أن قلت: فكما
الحضضديث علضضى الحفاظ أجل من فيهم بما ووصفوهم الرواة
مسضضتطير، شضضر مضضن ذلضضك في لما فيه، الزيادة وعدم النبوي

نسضضير نحضضن فكضضذلك غيبضضة، أنها بحجة ذلك من يتحرجوا ولم
الشريعة.  عن الذب في

كل وعن كاذب كل عن الستر كشف الدين من
 بالعجائأب أتى بدعي

الله دين صوامعلهدمت مؤمنون رجال ولول
 جانب كل من

الصضضالحين: ريضضاض في الله رحمه النووي المام وذكر
الغيبضضة بهضضا تبضاح أسباب ستة الغيبة). وذكر من يباح ما (باب
مضضن المسضضلمين الرابضضع: تحضضذير: (الرابضضع السضضبب عند وقال
المجروحيضضن جضضرح منها… وجوه من وذلك ونصيحتهم الشر
بضل المسضضلمين بإجمضضاع سضضائأر وذلضضك والشضضهود الضضرواة مضن

أو مبتضضدع، إلضضى يتردد متفقها رأى إذا ومنها… للحاجة واجب
بضضذلك المتفقضضة يتضضضرر أن وخضضاف العلضضم، عنضضه يأخضضذ فاسق
وهضضذا النصضضيحة يقصضضد أن بشضضرط حاله ببيان نصيحته فعليه

ويلبضضس الحسضضد، بضضذلك المتكلضضم يحمضضل وقد فيه، يغلط مما
فليتفطضضن نصضضيحة، أنضضه إليضضه ويخيضضل ذلضضك، عليضضه الشضضيطان

لذلك). 

المبتدعضضة، الراء أهضضل بقمضضع سضضلفنا قضضام قضضد وكضضذلك
بضضن جهضضم فضضي المبضضارك ابضضن لقضضول وانظضضر بهضضم والتشضضهير

واشضضتق النضضار، إلضضى الناس دعا لدجال قال: عجبت صفوان،
ودونضضوا درهضضم بضضن بالجعضضد كضضذلك وشهروا جهنم، من اسمه

الرجضضال، وعلم والتعديل الجرح كتب في وغيرهم أسماءهم
كمضضا اللعضضب (أي الباطضضل وتضضأويله الزائأغ بمنهجه ُعرف فمن

به.  يشهر بل عليه، يكتم الجوامع) فل جمع صاحب يسميه

الجضضور حكضضام نضضافقوا الذين العلماء احترام عدم فنرى
وصضضف فضضي بعضضضهم قضضال كمضضا لهضضم الزور شهادات وشهدوا

ّدون ل مصر: (إنهم حكام الجور حكام حكمضضا، اللضضه علضضى يضضر
مداها السلمية الدعوة تبلغ أن على جاهدين يعملون وإنهم

تضزداد أن دولتنضا فضي كضبيرة وأيضا: (ثقتنضا )،وتطبيقا تحقيقا
الفضضضائأل وتضضدعيم الباطل وإبطال الحق إحقاق على حرصا
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المجلضضس" بيضضان فضضي وذلضضك )،والخلقيضضة الدينيضضة والقيضضم
عيضن أحضداث  عقضب1/1/1989  فضي"المسضتقل السلمي

- انظضضر السضضجون فضضي الضضدعوة حملضضة فيهضضا زج التي شمس
.. )67 ص الظواهري أيمن الشيخ للدكتور المر (الحصاد

السضضلطين علمضضاء عضضن السضضكوت لنفسضضنا نجيز ل إننا
نضرى بينمضا مصضر، حكضام وصضف فضي قضالوه مضا قالوا الذين

ُعضضري السكر ! فضضي"السضضرائأيلية السضضفارة" و والفضضضائأح وال
ًا اللضضه علضضى يردون ل (إنهم ؛نقول أبعدها مصر، .)…و حكمضض
يقتضضل المرتضضد أن علضضى الحاصل الجماع خرقوا الذين أولئك

"- إحضضدى العقيضضدة "حريضضة ضضضل رضضضوخا إل ذلضضك ومضضا بحبسه،
المستطاع.  - بقدر الديمقراطية ركائأز

سضضميت رسضضالة فضضي الضضرأي هضضذا يصضضدر أن والعجيضضب
والسضضنة!!"- القرآن ضوء في المرتد وعقوبة الردة "جريمة

عضضن البصضضار تعمى ل إنها -، القرضاوي يوسف للمدعو وهو
تعمضضى ل البصضضائأر. {إنهضا تعمضضى ولكنها والسنة القرآن ضوء

.الصدور} في التي القلوب تعمى ولكن البصار

السلمية الدولة ظل في يكون أن يجيز البعض ونرى
مرخص!!  شيوعي حزب

ّتضضاب مضضن الراء هضضذه تصضضدر أن نسضضتغرب ل إننضضا ُك
عنضضدما ونسضضتهجنها نسضضتنكرها ولكننضضا علمضضانيين، وصضضحفيين

العلم! أهل بعض من تصدر

الراء! هضضذه مثضضل نحضضترم أن الكريضضم القضضارئ أيرضضضى
أصضضبح فهضضل ،)مسضضمومة العلمضضاء وأصحابها! ونقول: (لحوم

العلمضضاء مضضن النيضضل اعتضضبر وإذا الشضضريعة، مضضن أغلى العلماء
الشضضريعة مضضن النيضضل مضضن البعضضض به يقوم ما أليس جريمة،
 عليهم؟؟؟ الحرب وجنوده الله يعلن أن تستحق جريمة

اللضضه شاء - إن وسنتمسك هؤلء، من أعظم الدين إن
نتبضضاكى ول الشضضريعة، حمضضى عضضن ونضضذود وبالسنة - بالكتاب

واللضضه حسضضيبه فضضالله بعضضضهم زعضضم النصوص!!! - كما على
والسداد.  والعصمة الثبات الله نسأل -، المستعان

الله بحمد تم

السلفي الهيثم يأب ؛بقلم
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