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 ٱ ٻ ٻ

  :كمًمة حول حميث ثا  ثانأبياء  ن  يدم  كم  سسياًاءسُر موقع مريَي

 

 نكدءهء 

 

  -حفظُه اهلل تعاىل -

مخسة ثاكتءسع عشر من شهر رباع ثانأول عء   ثننيثاإلعًى إذثاعة موقع مريثا  ثانأبياء  يو  
 هيريةوثالثني ونربعمءئة ونكف 

 .ن  ينفع بهء ثاجلماع -سيحءبُه وسعءىل -بسأل ثاهلل
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وكفى باهلل  ليُظِهَره َعىل الدين كله احلق  باهلُدى َوديِن  احلَمُد هلل الذي َأرَسَل َرسوَلهُ 

وأشهد أن ، اا به وتوحيد  ال اهلل وحده ال رشيك له إقرار  إله إن ال أشهد أ، واشهيد  

 .جميدا م تسليم  وعىل آله وأصحابه وسل   صىل اهلل عليه- سولهرعبده و احممد  

 :أما بعد

م كُ فِ بكم وشكرنا عىل تكل  نا من املُسلمني واملُسلمت ترحيب وُأكرُر معارِشَ السامعني

وأسأل اهلل يل ولكم وجلميع من تبلغه هذه املحادثة  ،اجللوس لسمِع هذه اللقاءات

لنا وال  فتنة   ، وال جيعلهعنده يف الدنيا واآلخرة نادرجاتلعلم النافع الذي يرفع اهلل به ا

َق أخانا وصاِحبنا وتلميذنا أبا زياد خالد بن حممد بن الذي َوف   حجة علينا، واحلمُدهلل

فشكر اهلل له  ،عمر باقيس لرعاية هذه اللقاءات وغريها من الدروس العلمية النافعة

وهلل -نت هناك ن كاإوالذي هو بحق   بوابة للسلفية،  وللقائمني معُه عىل هذا املوقع

 .ها ُكُلها اآلنؤقد ال حترضين أسممواِقع ُأخرى،  -احلمد

وهو واضح وهذا  وموضوُع الكلِمة قد بلغكم ُمشافهة  من األخ خالد وكذلك كتابة  

اهللُ بِِه  َمن ُيردِ » :من الرشح املخترص حلديث -عاىلسبحانُه وت-اهللُ  يدوُر حول ما يرس

رمحن ، من َحديِث أيب َعبدال«البُخاري وُمسلم»َأخَرَجُه الَشيَخان  «ُيَفِقُه يف الدين اَخري  
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 نفانصَأن النَاس  :وهذا احلَديث َيتَضمن َأوال   -هماهلل عن ريض -ُمعاوية بن أيب ُسفيان

  :ال َثالث هَلم

  :الِصنف األول

ما ُيمي ُز بِه َبني  َويرزقُه ِمن الِعلم ،املُستنريةالَبصرية  -ُسبحانه َوَتعاىل -من يؤتيه اهلل 

َذلك ِمن األُمور املُتناقضة  والبِدعة، َوغرياحلَق  والَباطِل، واهلُدى والَضالل، والُسنِة 

 .نحرافُه َبينهم َأهُل اهلَوى واالُج رو  يُ التي خَيتلط أمُرها عىل اجلَهلة مما 

َما يأتيه َمأُموٌر بِه ِمن  م َأن  الصحيحة فَيعلَ  اهللَ َيرُزُقُه كذلك املعرفة احلقيقة واملعنى أن  

ُق عنه هو مما هنى اهلل عنه ورسوله، وُيصد   ف  كُ ما يدعه ويَ  ويعلم أن   ،ورسوله اهلل

بات املُغي  من األخبار منها  -صىل اهلل عليه وسلم -كذلك ما جاء عن  اهلل وعن رسوله

وأخبار يوم القيامة وما يكوُن فيِه من اجلزاء  -جل  وعال -مثُل صفات الرب  

ظنون الكاذبة، ُه حٌق عىل حقيقته، جيُب أن ُيصان عن الهذا كل   ويعلم أن   ،واحلساب

  .واخلياالت الباطلة

انه سبح-هذه اخلريية العامة التي تنتظُم سعادة العبد يف دنياه وأخراه فيعبد اهلل 

ُه املوصوف بكل صفة مجاٍل وجالٍل وأن   ،املعبود ،ُه الرب  اخلالقله بأن   ويدينُ  -وتعاىل

يف  ابحق  سواه، ُمستحرِض   وهو املعبوُد بحق  وال معبود ،رُب كل يشء وخالقُه ومليكهُ 
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، -صىل اهلل عليه وسلم –بي ُمتابعة الن   اذلكم اإلخالص هلل، ويضم  إىل ذلكم أيض  

 " :ناؤوهلذا قال ُعلم ،مهِ إال باجتمعِ  رشطان ال يقبُل اهللُ عمال   وهذانِ 
َ
العمل إن فقد

ً
 
ً-صلى هللا عليه وسلم-لرسول هللا وإن فقد املتابعة ،أو رياء اإلاخالص هلل كان شرك

 –صلى هللا عليه وسلم -ومتى جمع العمل إلاخالص هلل واملتابعة لرسوله  ،بدعة كان

ً"كان عمل أهل الُسنة

  :الصنُف الثاني

ُه يف الدين ااهللُ ب ه  َخير  َمن ُيرد  » :ضد هذا فمنطوق احلديث أن   ألنُه سبق يف  ؛«ُيَفق 

نف من الناس أهٌل وجرى بِه قلمُه يف اللوح املحفوظ أن  هذا الِص  -جل  وعال -ه علمِ 

  .لكل خري

حيجُب  ،يفقُه يف الدينا ال من ال يرد اهلل به خري   مفهوُم هذا احلديث وهو أن   :الثاني

وجرى به قلمُه يف اللوِح املحفوظ  -جل  وعال -سبق يف علمه ـمقه يف الدين لِ عنُه الفِ 

 للهدى، فسبحان اهلل الذي بيده ملكوت كل هذا الصنَف من الناس ليسوا أهال   أن  

ة ج  حلكمة البالغة واحلُ ا يفعل واخللُق ُيسألون سبحانُه له يشء، وهو ال ُيسأُل عم  

 .الدامغة
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 َما َأبواُب الِفقه يف الديِن؟ :اثانًي

 ثالثةُ َفُقل  َأبواب، وإن شئت ِن َلُه َثالثةُ الِفقه يف الدي َوُمسلِمة َأن   ُمسلمٍ  لَيعلم ُكل   

 :ُطُرق

  :عتقاداألول فقهُ اال

واحٌد ال رشيَك لُه يف ربوبيته،  -سبحانه وتعاىل  – عتقاد املرء بأن  اهللاوخالصتُه 

  .ه وصفاتهئحٌد ال رشيك له يف أسمُه واوأن  ، ه واحٌد ال رشيك لُه يف عبادتهِ وأن  

 :به، قال تعاىل إال وال رسوال   اوحيد هو رأس دين اإلسالم الذي ما بعث اهلل نبي  فالت  

 فديُن اهلل،  25: األنبياء ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ژ 

صىل  -همبمحمٍد آخرِ  تم  من نوٍح أوهلم وَخ  ادء  ون بَ ي  الذي تتابعت عليه الُرُسل والنب

 .المهو ديُن اإلس -أمجعنيم وسل   عليهم اهلل

 ،اإلسالم :ثالثة وهيمقولة الديانات السموية  دعوى أو أن   وهبذا ُيعلم أن  

-وعىل رسوله  ،ٌب عىل اهللذِ عباد اهلل كَ  هذا يا ،ديانات سموية ،والنرصانية ،واليهودية

وقد بسطنا هذه املسألة يف  ،وعىل أئمة العلم والدين واإليمن -صىل اهلل عليه وسلم
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-الكتاب والُسن ة بللنا عىل ُبطالِن هذه املقولة واستد ،مواضع ُأخرى فرُياجعها من شاء

 .-وهلل احلمد واملنة

  :العبادات العمليةفقهُ  الثاني

،  -سبحانه وتعاىل -د هلل ب  ذلك مما ُيتعَ  غريو ،من صالٍة وصيام وزكاة وحج  

ربِه فيها أن يضم  إىل ذلك لفيها إىل جانب إخالص العبد  فالعبادات العملية جيُب 

فقه العبادات العملية  فإن   ،وهذا يستدعي العلم -صىل اهلل عليه وسلم -بيُمتابعة الن  

وهذا باٌب  ،ه من علم ويؤخُذ عن أهلِه فيتعلُم املرء ما جيُب عليِه كيف يعبُد ربهد  لالبُ 

- ةِ نَ كـمُ ُط القول فيه قدر الواسع لعل اهلل ُييرُس كلمت أخرى يف اللقاءات املتتابعة نبُس 

 .-إن شاء اهلل تعاىل

  :الباب الثالث فقه املعامالت اجلارية بني الناس

ەئ   ەئ  ژ  :-تعاىل -وجتارة األصُل فيها اإلباحة قال اهلل فاملعامالت من بيٍع ورشاء

  2٢: البقرة ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

: الملك ژڦ  ڄ    ڄ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ : وقال تعاىل

 من اآليات،  مإىل غرِي ذلك 15
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 امتواترة تواتر  ة، إن مل تكن ضإن مل َتُكن متواترة فهي ُمستفي واألحاديُث يف هذا

 .هذا وجه،ضةب العلم والعمل فهي ُمستفييوج امعنوي  

 :، واحلرامما أحل ُه اهلل ورسوله :ليعلم كل ُمسلم وُمسلمة، أن  احلاَلل :الوجه اآلخر 

مُه اهلل ورسوله  باحة، ا أن  األصل يف املُعامالت اإل، وقد أسلفنا آنف  ما حر 

بنص، وألاصُل في  إًل -يعني املنع- العبادات الحظرألاصُل في " :ناؤوهلذا قال علم

ً  ."املعامالت إلاباحة إل بنص 

 .وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممٍد وعىل آلِه وصحبِه أمجعني

 

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 

   

 
 

 .جزاكم اهلل خرياو 

 

http://www.miraath.net/

