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ﭑﭒﭓ

يسَرُّ موقع مرياث األنبياء أن يُقدم لكم تسجيلًا خلطبة مجعة

ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور

 -حَفِظهُ اهللُ تَعاىل-

يف مسج ِد السَعيدي باجلهرا ِء بدولةِ الكويت ،نَسألُ اهللَ -تَعاىل -أَن يَنفع بِها اجلميع.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ُش حو ِر َأ حن ُف ِسن َا َو ِم حن
إِن ح َ
اْل حمدَ لِلِ ن حَح َمدُ ُهَ ،ون حَستَعينُ ُهَ ،ون حَس َت حغف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بِالِل م حن َو َن ُع حو ُذ بِالِل م حن ُ ُ
سي ِ
ل ُم ِضل َل ُهَ ،و َم حن ُي حضلِ حل َف َ
ئات َأ حع َام َلن َاَ ،م حن َ حَي ِد ِه الِل َف َ
ل ه َا ِد َي َل ُهَ ،و َأ حش َهدُ َأ حن لَ إِ َل َه إِل الِل َو ححدَ ُه
َ ِّ
لَ َ ِ
،و َأ حش َهدُ َأن ُُمَمدً ا َع حبدُ ُه َو َر ُس حو ُلهَ ،أما َبعد:
ُش حي َك َل ُه َ
ِ
ِ
األمور
وُش
اهلدي
وخي
فإن أصدق اْلديث كل ُم الِل،
ُ
هدي ُممد -صىل الِل عليه وسلمَ ،-
َ
دعة َضللة ،وكُل َضل َلة يف النّار.
ُمدثاُتا وكُل ُُمد َثة بِدح َعة ،وكُل بِ َ
ُ
إن الِل-سبحانه وتعاىل-قد عظم شان العلامء العاملني من عباده ،ورفع منزلتهم يف
ُْ َْ
ذ َ ََُْ َ َ ذ َ َ ََُْ َ
الدُّ نيا واآلخرة ،يقول-سبحانه وتعاىل :-ﮋ قل هل ي َ ْستَوِي اَّلِين يعلمون واَّلِين َل

يعلمون ﮊ [الزمر]٩ :

ُ ْ َ ذ َ ُ
ْ ْ
ِين َ
وقال -عز وجل :-ﮋيَ ْرفَعِ اللذ ُ
ـه ذاَّل َ
ِين أوتُوا العِل َم َد َر َجاتﮊ [المجادلة ]١١ :وشهد
آمنُوا مِنكم واَّل
ْ َ
الِل هلم بأهنم هم أهل اخلشية والتقوى ح ًقا فقال :ﮋ إ ذن َما ََيْ ََش اللذ َ
ـه م ِْن عِبَادِه ِ ال ُعل َما ُء ﮊ
ِ

[فاطر]٢٨ :

َ َ ذ ُ َذ َ َ ذ ُ
ـه أن ُه َل إِلـ َه إَِل ه َو
واستشهد هبم يف كتابه عىل أعظم مشهود وهو وحدانيته فقال :ﮋ ش ِهد الل
َ َْ َ َ ُ َُ ُ ْ ْ َ ً ْ ْ َ َ َ ذ ُ َ َْ ُ ْ
ُ
َ
ط ۚ َل إِلـه إَِل هو العزِيز اْلكِيم ﮊ [آل عمران]١٨ :
والمَلئِكة وأولو العِل ِم قائِما بِالقِس ِ

وأما ما جاء عن نبينا -صىل الِل عليه وسلم -يف بيان فضل العلامء العاملني الربانيني الذين
وُيذروهنم من ُطرق الضلل فأحاديثه كثية ،من األحاديث اجلامعة
ُيرشدون الناس للحق ُ
رض الِلُ عنه -أن النبي صىل الِل
املوضحة فضل العلامء غاية اإليضاح ما جاء عن أيب الدرداء – َ
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ِ
ِ ِ ِ ِ
اجلن ِة َوإِن ا حَمل َل ِئ َك َة َلت ََض ُع
عليه وسلم قالَ « :م حن َس َل َك َط ِري ًقا َي حبتَغي فيه ع حل ًام َس َل َك الِلُ بِه َط ِري ًقا إِ َىل ح َ
ض حتى حِ
ِ
ِ
َأجنِحتَها ِر َضاء لِ َطال ِ ِ ِ
ِ
اْليت ُ
َان
ب ا حلع حل ِم َوإِن ا حل َعاِل َ َل َي حس َت حغف ُر َل ُه َم حن ِيف الس َم َوات َو َم حن ِيف حاألَ حر ِ َ
ح َ َ
ً
ب إِن ا حلع َلامء ور َث ُة حاألَنحبِي ِ
ِ
اء و َف حض ُل ا حلع ِ
اِلِ َع َىل ا حل َعابِ ِد َك َف حض ِل ا حل َق َم ِر َع َىل َس ِائ ِر ا حلك ََواكِ ِ
اء إِن حاألَنحبِ َيا َء
َ
َ
ِيف ا حَمل َ
ُ َ َ ََ
ِ
ِ
َها إِن َام َور ُثوا ا حل ِع حل َم َف َم حن َأ َخ َذ بِ ِه َأ َخ َذ بِ َح ٍّظ َوافِر» رواه أبو داود والرتمذي.
َِل ح ُي َو ِّر ُثوا دين ًَارا َو َل د حر َ ً
والرحل ُة لطلبه ُيعدُّ من
فالعلم والتعلم أجره عظيم ومنزل ُه صاحبه رفيع ٌة يف الدين ،بل التعلم ِّ
اجلهاد يف سبيل الِل ،فعن أنس –رض الِل عنه -أن النبي -صىل الِل عليه وسلم-قالَ « :م حن َخ َر َج يِف
َط َل ِ
َان يِف َسبِ ِ
ب ا حل ِع حل ِم ك َ
يل الِلِ َحتى َي حر ِج َع» رواه الرتمذي.
ب الِل للعبد وإرادة اخلي له أن ُيعلمه ُشع الِل فعن معاوية –رض الِل عنه-قال :قال
وعلم ُة ُح ِّ
النبي-صىل الِل عليه وسلمَ « :-م حن ُي ِر حد الِلُ بِ ِه َخ ح ًيا ُي َف ِّق ُّه ِيف الدِّ ِ
متفق عليه.
ين» ٌ
ُّ
وأهل العلم هم أهل النضارة والوضاءة يف الدُّ نيا واآلخرة فعن ابن مسعود –رض الِل عنه-قال
ََّض الِلُ ا حم َر ًأ َس ِم َع ِمنا َش حي ًئا َف َبل َغ ُه ك ََام َس ِم َع َف ُرب ُم َب ِّلغ َأ حو َعى ِم حن
ُّ
النبي-صىل الِل عليه وسلم« :-ن َ
َس ِامع» رواه الرتمذي.
السنة واجلامعة الربانيني هذه املكانة العالية يف ديننا اْلنيف كان
وملا كان ألهل العلم الكبار أهل ُّ
ح ًقا علينا أن نؤدي إليهم حقهم وأن نُنزهلم هذه املنزلة الرفيعة التي أنزهلا الِل ورسوله -صىل الِل
وُيذر ممن ُيطعن
عليه وسلم -هلم فمن حقهم أن ُُتفظ كرامتهم و ُيرفع من شأهنم و ُيلم ُمنتقصهمُ ،
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عليهم فلحوم العلامء مسمومة وعادة الِل يف ُمنتقصهم معلومة ،ولست أعني هنا إل علامء أهل
السنة واجلامعة،املشهود هلم بصدق التدين والقوة يف العلم والسلمة يف املنهج واملعتقد ،وليس كل
ُّ
من قيل عنه عاِل ٌ كان ذلك ح ًقا ،فكم من ضال سود ُه أتباعه ،وكم من منحرف شيخ ُه ُم ِريدوه.،
يقول الطحاوي –رمحه الِل تعاىل  :-وعلام ُء السلف من املتقدمني واملتأخرين أهل اْلديث واألثر
وأهل الفقه والنظر ل ُيذكرون إل باجلميل ومن ذكرهم بسوء فهو عىل غي السبيل.
كثيا من الشباب ل يتورعون عن نبذ العلامء بألقاب السوء والطعن فيهم عىل املإل
ولألسف جتدُ ً
وهذه هي عادة أهل البدع ،كام يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ –رمحه الِل تعاىل " :-ومن عادة
أهل البدع إذا أفلسوا من ُ
السبل َّ
تروحوا بعيب أهل ُّ
الح َّجة وضاقت بهم ُّ
السنة وذمهم ومدح أنفسهم
وذلك لعلم أهل الضالل َّ
أن الشباب والناس إذا انصرفوا ألهل العلم وأخذوا بأقوالهم وفتاويهم

ُ
ُ
كشفت أوراق أهل الضالل وتبين للناس انحرافهم ".

ُ
ٌ
ُ
وأظهر آياتهم
يقول أبو عثامن النيسابوري –رمحه الِل" :-وعالمة البدع على أهلها بادية ظاهرة،
َّ ُ
شدة ُمعاداتهم لحملة أخبارالنبي-صلى هللا عليه وسلم-واحتقارهم ،واالستخفاف بهم".
وعالماتهم
ُ
ُ
ويقول أبو حاتم –رمحه الِل" :-عالمة أهل البدع الوقيعة في أهل األثر".
أيضا أن ُُيرص عىل تلقي العلم عنهم والسي عىل فتاوَيم واللتفاف حوهلم
ومن حقوق العلامء ً
َ

َُ َ َ

ِّ ْ

ُ

َ

َ

َْ ُ َ
ْ
ولذلك أمر الِل بسؤاهلم فقال :ﮋ ف ْ
ون ﮊ [األنبياء ]٧ :وأمر بطاعتهم
اسألوا أهل اَّلِكرِ إِن كنتُ ْم َل تعلم
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ذ َ ََ
َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ َ
ُ َ َُ
ُ
َْْ
ُ
ُ
ْ
ذ
وِل اْلمرِ مِنكم ﮊ
وإرجاع األمور إليهم فقال :ﮋ يا أيها اَّلِين آمنوا أطِيعوا اللـه وأطِيعوا الرسول وأ ِ

[النساء ]٥٩ :والعلام ُء يدخلون يف أويل األمر،
َ َ َ ُ ْ َ ْ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ
َ
اْلَ ْوف أَذَ ُ
اعوا بِهِۖ َول ْو
ِ
وقال -عز وجل :-ﮋ ِإَوذا جاءهم أمر مِن اْلم ِن أوِ
ْاْلَ ْمر مِنْ ُه ْم لَ َعل َِم ُه ذاَّل َ
ِين ي َ ْستَنب ِ ُطونَ ُه مِنْ ُه ْم ﮊ[النساء ]٨٣ :وهم ٌ
أهل ألن يؤخذ العلم عنهم ألهنم عدُّ ٌل
ِ
َ ُ
الر ُ
َر ُّدوهُ إ ََل ذ
وِل
أ
ِإَوَل
ل
و
س
ِ
ِ
ِ

ُي ِم ُل َه َذا ا حل ِع حل َم ِمنحك ُِّل َخ َلف ُعدُ و ُل ُهَ ،ينح ُف َ
يف
ون َعنح ُه َ حُت ِر َ
ثقات يقول -صىل الِل عليه وسلم َ « :-ح
اجل ِ
نيَ ،وانحتِ َح ِ
نيَ ،وت حَأ ِو ِ
ني»
اه ِل َ
ال ا حُمل حبطِ ِل َ
ا حل َغال ِ َ
يل ح َ
وصا من الشباب قد اعتزلوا العلامء
وإننا مع األسف الشديد ً
ناسا خص ً
أيضا يف هذا الزمان ،نرى ُأ ً
السنة واجلامعة ونفروا منهم ونفروا عنهم وأخذوا يتعلمون عىل أيدي ُجهل
ال ِّثقات من علامء أهل ُّ
ل ُيدركون من العلم شي ًئا أو ُربام يتعلمون ويأخذون عىل أيدي ُأناس ل ُيعرفون بالثقة واألصالة يف
املعتقد واملنهج وربام يكونون ُض ً
لل ُيلقنوهنم الضللت والبدع من حيث ل يشعرون فيتلقفون
الفتوى اجلائرة اجلاهلة التي ت ُّ
ُبث بالقنوات واملواقع ويبنون عليها دينهم وترصفاُتم وهذا فيه
َّ َ َ ْ ْ َ ٌ َ ْ ُ
ين فانظ ُروا
خطور ٌة عظيمة عىل الدين وعىل املجتمع يقول ابن سيين –رمحه الِل" :-إن هذا العلم د
َْ ُ ُ َ َ ُ
َع َّم ْن تأخذون دينك ْم ".
وجاء يف حديث النبي-صىل الِل عليه وسلمِ « :-من َأ حُش ِ
اع ِة َأ حن ُي حلت ََم َس ا حل ِع حل ُم ِعنحدَ
اط الس َ
ِّ
ح َ
حاألَص ِ
اغ ِر» واألصاغر هم أهل البدع.
َ
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وقد حذر رسول الِل-صىل الِل عليه وسلم-من هؤلء الذين ُيضلون الناس بجهلهم وإحداثهم
يف دين الِل ووصفهم بأهنم ُسفهاء األحلم ُحدثاء األسنان وجاء عنه-صىل الِل عليه وسلم-يف
ِ
ِ
صحيح مسلم أنه قالَ « :س َيك ُ
اؤك حُم َفإِياك حُم
ُيدِّ ُثو َنك حُم َما َِل ح ت حَس َم ُعوا َأ حنت حُم َو َل آ َب ُ
ُون ِيف آخ ِر ُأمتي ُأن ٌ
َاس ُ َ
اه حم».
َوإِي ُ
جلهلء رؤساء وعلامء وأهل إفتاء فالواجب
وقد حذر رسولنا-صىل الِل عليه وسلم-من اختاذ ا ُ
عىل املتعلمني أن يرتبطوا بالعلامء الثقات املعروفني بالعلم وسلمة املعتقد فيتلقون عنهم العلم
والدين ،العلم النافع والصايف فيكونوا عىل بصية من دينهم وبينة من رهبم وصلة بنبيهم ،وهذا كله
ُيبني فضائل العلامء علينا ،أقول ما تسمعون وأستغفر الِل العظيم يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم.

اْلمد لِل والصلة والسلم عىل رسول الِل وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد:
السنة ألهل األرض بمثابة الشمس التي تكشف ال ُّظلامت وبمثابة النُّجوم التي
عباد الِل ،إن علامء ُّ
اْلق من الباطل واهلدى من الضلل والعلم من اجلهل
َُيتدى هبا يف املتاهات ألهنم يميزون هلم ّ
اخلي
فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فام أعظم أثرهم عىل الناس إذ
ُ
ا ُمل ِ
جيتمع يف غيهم،كنرش العلم وال ُفتيا واألمر باملعروف
تعد املتعدد الذي اجتمع فيهم ل يكاد
ُ
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هي عن املنكر ،وكشف املعضلت والرد عىل أهل الضللت والنصح للراعي والرعية وغي
والن َ
السنة عرفنا عظم املصيبة وخطر
ذلك من وجوه اخلي ،لذلك كلام علمنا بموت عاِل من علامء ُّ
ُ
البرصي –رمحهام الِل تعاىل " :-موت
فقدهم عىل البلد والعباد ويف هذا يقول ابن مسعود واْلسن
ُّ
ُ ٌ
العالم ثلمة في اإلسالم ال يسدها ش ٌيء ما اختلف الليل والنهار" ،وفرس ابن عباس –رض الِل عنهام–
َََْ َ ْ َذ َْ َْْ َ َ ُ ُ َ ْ َ
ْ
َ
َ
وغيه قوله -تعاىل :-ﮋ أولم ي َروا أنا نأ ِِت اْلرض ننقصها مِن أطراف ِها ﮊ [الرعد ،]٤١ :بموت العلامء،ملا يف

موُتم من النقص الكبي الذي يطرأ عىل أهل األرض وموت العلامء عباد الِل من علمات الفتن
خصوصا مع قلتهم كام قال -صىل الِل عليه وسلم« :-إِن الِلَ َل َي حقبِ ُض
واقرتاب الساعة
ً
ض ا حلع َلام ِء َفإِ َذا َِل يب ِق َع ً ِ
ِ
اعا ينحت َِز ُعه ِمن الن ِ ِ
ِ
ِ
وسا
املا اخت ََذ الن ُ
حُح
ُ ح
ا حلع حل َم انحت َز ً َ
اس ُر ُء ً
اس َو َلك حن َي حقبِ ُض ا حلع حل ُم بِ َق حب ِ ُ َ
ُجه ًال َف ُس ِئ ُلوا َف َأ حفت حَوا بِ َغ ح ِي ِع حلم َف َض ُّلوا َو َأ َض ُّلوا »
ُ
وقبضه بذهاب أهله" وقيل
يقول ابن مسعود –رض الِل عنه" :-عليكم بالعلم قبل أن ُيقبض،
ُ
لسعيد بن ُجبي" :ما عالمة الساعة وهالك الناس؟ قال :إذا ذهب ُعلماؤهم " ولـام مات زيدُ بن
ثابت –رض الِل عنه -قال ابن عباس –رض الِل عنهام –" :من َّ
سره أن ينظر كيف ذهب العلم
ُ
ذهاب العلم لقد ُدفن اليوم ع ٌ
لم كثير".
لفظ عنه قال" :هكذا
فهكذا ذهابه" ،وفي ٍ
ُ
وقال –رض الِل عنه " :-ال يزال ٌ
عالم يموت ٌ
وأثر للناس ُيدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل
العلم فيعمل الناس بالجهل ويدينون بغيرالحق ويضلون عن سواء السبيل".
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ِ
وضعف تعلمنا واتباعنا كام قال ُسفيان بن
ذهاب العلامء من العقوبات عىل جهلنا
بل
ُ
"وأي ُعقوبة ُ
ُعيينة –رمحه الِلُّ :-
أشد على أهل الجهل على أن يذهب أهل العلم".
ٍ
عرف مكانتهم ،ورأى آثار
يتأثر هبا إل من َ
وفقدُ العلامء عباد الِل ُثل َم ٌة عظيمة و ُمصيب ٌة كبية ل ُ
خيهم ودعوُتم وردهم للضللت والبدع واخلُرافات.
ٌ
روى ابن وضاح عن ابن املبارك –رمحه الِل – أنه قال" :اعلم أني أرى َّ
أن املوت اليوم كرامة لكل
َّ
ملسلم لقي هللا على ُّ
السنة ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون وإلى هللا نشكو وحشتنا وذهاب اإلخوان وقلة
ٍ
حل بهذه األمة من ذهاب العلماء وأهل ُّ
األعوان وظهور البدع وإلى هللا نشكو عظيم ما َّ
السنة وظهور
البدع" ،انتهى كلمه –رمحه الِل.-
فكيف إذا نظر إىل حالنا وزماننا فنسأل الِل أن يقينا ُش الفتن ،يقول ابن مسعود –رض الِل عنه –
عند قول النبي-صىل الِل عليه وسلمَ « :-لي َس َعام إِل َوال ِذي َب حعدَ ُه َُش ِمنح ُه» ،قال" :ال أقول ٌ
عام
ْ
ِّ
ٌّ
ُ
ُ
أمطر من عام ،وال ٌ
ُ
أمير ٌ
أخصب من عام ،وال ٌ
ذهاب خياركم وعلمائكم ،ثم
خير من أمير ،ولكن
عام
ُ
يحدث ٌ
قوم يقيسون األمور برأيهم ُفيهدم اإلسالم ُويثلم".
أيضا أنه قال" :هل تدرون كيف ينقص اإلسالم؟ قالوا :كما ينقص صبغ الثوب وكما ينقص
وعنه ً
س َمن َّ
الدابة وكما يقسو الدرهم عند طول ال ُـمكث .قال :إن ذلك منه وأكثر من ذلك موت العلماء أو
ذهاب العلماء".
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ُ ُ
وأهل السنة يستشعرون موت العاِل كام قال أيوب السختياين –رمحه الِل تعاىل " :-إنه ليبلغني
موت الرجل من أهل ا ُّ
لسنة فكأنما سقط عضو من أعضائي"،
ُيبني العلمة ابن القيم –رمحه الِل تعاىل –خطورة فقداهنم بقوله" :ملا كان صالح الوجود بالعلماء
ُ ً
ُ
ُ
الناس كالبهائم بل أسوأ حاال ،كان موت العالم مصيبة ال يجبرها إال خلف غيره له،
ولوالهم كان
وأيضا فيه َّ
ً
ٌ
فساد لنظام العالم؛
إن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبالد واملمالك ،فموتهم

ً
ً
ُ
يغرس في هذا الدين منهم خالفا ،خالفا عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده،
ولهذا ال يزال هللا
وتأمل إذا كان في الوجود ر ٌ
جل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ما عنده شديدة وهو
ُم ٌ
ُ
أعظم مصيبة من موت
حسن إليهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك املادة ،فموت العالم
مثل هذا بكثير ،ومثل هذا يموت بموته ٌ
أمم وخالئق" انتهى كلمه -رمحه الِل.-
فاحرصوا يا عباد الِل وطلب العلم عىل العلامء الباقني ففيهم اخلي والربكة واجتهدوا يف سدِّ هذا
َ ََ َُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ن
الثغر بالتعلم والجتهاد فيه ،فعن أيب الدرداء –رض الِل عنه – قال" :مالي أرى علماءكم يذهبو ،
َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
اب ال ُعل َماء" وعزاؤنا عباد
وأرى جهالكم ال يتعلمون؟ تعلموا العلم قبل أن يرفع ،فإن رفع العلم ذه
الِل فيام أخربنا عنه-صىل الِل عليه وسلم-من بقاء أهل اْلق وظهورهم كام يف قوله-صىل الِل عليه
ِ
ِ ِ
ِ
ِت َأ حم ُر الِلِ»
َّض ُه حم َم حن ََي ُحذ ُهل ُ حم َحتى َي حأ ِ َ
اْل ِّق َظاه ِر َ
وسلمَ « :-ل ت ََز ُال َطائ َف ٌة م حن ُأمتي َع َىل ح َ
ين َل َي ُ ُّ
فاللهم اغفر ملن مات من علامئنا ،اللهم اغفر ملن مات من علامئنا وأسكنهم فسيح جناتك
خيا وبارك ربنا فيمن بقي واحفظهم بحفظك واكألهم برعايتك ،اللهم إنا
واجزهم يا ربنا عنا ً
نسألك الثبات عىل الدين ،يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عىل دينك ،يا ُمرصف القلوب رصف
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قلوبنا إىل طاعتك ،ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنني وللمؤمنات األحياء منهم واألموات وصىل
الِل وسلم عىل نبينا ُممد.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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وجزاكم هللا خريا.
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