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نا ، ال بأس يا أبناءال بأس ،وصحبِه أمجعنينا حممد وعىل آله عىل نبي   اهلل هلل، وصىل احلمد

وفّرَج عنكم الُكربة، وكشف ، أعظم اهلل لكم األجر ،إن شاء اهلل يف سوريا، ال بأس، طهور  

ق من ذتنا، يتعل  مأبناِئنا وأصحابنا وتالمن  ومن معُكمأنتم  -بارك اهلل فيكم -حديثي الُغّمة، 

 :مجلتني

 ويف هذا آية  واحدة وحديث. ،ومكانتهم يف فضل العلم وأهله :اجلملة األوىل

 ا َسِمعها امُلسلم صََبَ واحتَسب.التي إذ ،اتيات وامُلبّش  الثانية يف امُلسل  و اجلملة الثانية:

يف الكتاِب الكريم من اآليات الكثرية  ،وهي فضُل الِعلِم وأهلِه  ومكانتهم :اجُلملة األوىل

، وجّد فَشّمَر عن ساِعِدهِ  ،-عّز وجّل –لِم مكانة أهل الِعلِم الّشعّية عند اهللِ لها عَ التي من تأم  

  ،عيالّش   يف حتصيل هذا العلمِ  ومال   وبّذل ما يملك من وقت   واجتهد،

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  :-تعاىل -لكم اآليات قولهومن تِ 

  [18:]آل عمران   ژ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ     ڦڦ

عىل هذا  -ُسبحانُه وتعاىل -الذين استشهدهم ،-وجّل  عزّ  -هوُد عىل وحدانية اهللفالش  

 .َوحدانيتهُ  األُصول، َأصُل الدين َوَأساُسهُ األصل، بل هو َأصُل 

   ژ   ٿ   ٿ  ژ  خلقِه من غريهأعلم بنفسِه وب فإن ه -جّل جاللهُ  -هو  :الشاهد األول
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-هم فسّم   [٢٧األنبياء:  ]ا ژ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ  املالئكة الكِرام :الثاني

 [.٢٦األنبياء:  ]ا ژ   ٹ  ڤ     ژ  :فقال -سبحانه وتعاىل

وفقُه الذي هو فقه الكتاب الكريم،  ،عي، وهذا العلم هو العلم الّش  العلم أولو :الثالث

بعد رسول وهم ُكل من مىض  ؛السلف الصالِحوفقُه فهم  -صىل اهلل عليه وسلم -حممد  ُسنِة 

 عدهمُثّم من بَ  ،ُثم أئمة التابعني ،حابةالص   ، وأساسهمعىل أثرهِ  وسار -صىل اهلل عليه وسلم -اهلل

صىل اهلل عليه  -التي َشِهَد هلا رسول اهلل ،،  يف القروِن امُلفضلة الثالثةم واإليّمنلِ من أئمة العِ 

وْحدهم عنه، هذا هو العلم الّشعي، َفَأهُلُه هم  حديث  صحيح  ية يف غري ما رْيِ بالَ  -وسلم

 ،، ومن ناَل من معرفة رشع اهلل وعبادته من غري ُعلّمء الّشعالذين تقوُم هبم ُحجة اهللِ عىل اللق

  .....وغريهمو....األطباء واملهندسني من 

 عن ،ُمتفُق عليِه يف الصحيحني، وهو منها هذا احلديثخرتُت ، فقد اا األحاديثوأم  

 هُ هْ ُيَفق   ابِِه خرير  ُيِرِد اهلل َمنْ « :قال – َعَلْيِه َوَسل مَ  اهللُ َصىل   - الن بِي  عن  -ريض اهللُ عنه –ُمعاويَة 

ين  واملعنى أن الناَس ِقسّمن: «يف الد 

نُه حتى يعَلَم أ، يرزقُه يف دينِه الفقهِ وهذا  ،أُه لهوهي   ،قسم  من أراَد اهللُ بِه الري القسم األول:

صىل اهلل عليه -رسولِِه من و من اهلل من األوامر وهو يعلُم أهناما ُأِمر به  فيفعل ،عىل بصرية

 .-صىل اهلل عليه وسلم -ذلك مما هنى عنُه اهلل ورسولهُ  لعلمِه أن ويدُع ما يدع، -وسلم
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-سبحانه وتعاىل-يف علمِه  ما رسخوهذا  ُيرد اهلل به الري، ، من ملالثاين القسم الثاني:

فيجعلُه  ،، فهذا حيجُب عنه الفقه، بأنُه ليس أهالر للخريوكتبُه يف اللوِح املحفوظ ،وجرى به قلمهُ 

 .ط يف ظلّمت اجلهِل أو اهلوىيتخب  

 ،وآخرتهِ يف ُدنياه  عبدسعادة ال ه،تنفعُ التي  الت امة العامةة ُل من احلديث أّن الريي  فيتحص  

 .-سبحانُه وتعاىل -اهللوذلكم السبيل هو الفقُه يف دين  ،ليس هلا إال سبيل  واحد

صحابنا وأمن أبنائنا   أن أكوَن بينكم، مع من حرض إليُكموددُت لَ  ، يعلم اهللهلل واحلمد

 ون عندنازك  مُ و قون هم وهلل احلمد موف  أ لنا من يكفينا، وفهي   ،ولكن َعلِم اهللُ عجزنا ،وإخوتنا

نرصهم اهلل عىل  ،نة وهلل احلمد، فوصيتي ألبنائي وبنايت من أهل الشاممن أهل الس   وعند مشائخ

 .رصة وعّزةيف نُ  د  ا، وأعادهم إىل ما تركوا من أموال  وعتعدوهم

يعني إذا كانت يف  ؛شارةر بِ  شارةُ يت البِ ات، ُسم  ، امُلبّش  ما اجلملة الثانيةوأ   اجلملة الثانية:

جر، حتى تصبح تتهلل وتَبق كّم يسيل املاء  العبد وجه ا يظهُر أثرها عىل أساريرمل ،الري يف الش 

ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ژ   :-تعاىل–ات وهي آية قال بّش  مهيِد هلذه املُ أقول البد من الت  

 اآلية،  [  1٧٩آل عمران: ] ژ   ۇۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ

ولعَل  ،رها اهلل عىل من شاء من عبادهِ التي ُيقد   ،واملصائب بتالءاتكمة من هذه االاحلِ  فّم

ا له،املسلمني أكثر تعر   هُر فلو كان الد      ژ   ۇڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ ژ  :-تعاىل -قولِهِ  بي نها يف ضر

ا ا وبردر صات، ح  صات، هذه املصائب مُمَ ح  يف إيّمنِه، فهذه مُمَ  ادق والكاذُب الص   الختلط ُكلُه سالمر
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وأذكُر يف  ،وكشف الُكربة ،عاءبالد   -وتعاىل سبحانهُ –ع إىل اهلل فيترض   ،ؤمناملُ  ومن هنا يستعد  

َعَجبرا »  :-صىل اهلل عليِه وسلم -قولهُ  ،ؤمنفس املُ ي معناها يف نَ يعني ما ُيقو   ؛معنى هذه اآلية

هُ  ،املؤمنِ ألمِر  اُء َشَكرَ  إِنْ  ،وليَس ذلَك ألَحد  إال للُمْؤمنِ  ،َخري   إِن  أْمَره ُكل   فكان ،أَصابتُه ََس 

ا لهُ  اُء َصَب ،َخرير ا لهُ   فكان،َوإْن أَصابتُه ََض  بنّي وبنايت  -وهلذا فإّن املؤمن ؛هذا هو املؤمن«َخرير

 :أوجه  ينظر إىل امُلصيبة من عدة  -ومن حرض من املشايخ

عّز  -خلق اهلل ؛ ألنُه عبد  ممنم بقضاء اهلل وقدرهسل  يُ  أو ،ا بقضاء اهلل وقدرهأهن   :لوَّاأل

 .-وجّل 

 . وال جيزعصَِب ويَ  َب، َيَتجل دالص   :الثاني

صىل اهلل عليِه  -كّم قال  -سبحانُه وتعاىل -جِر عند اهلل حتساُب األاالحتساب؛ ا :الثالث

ْوَكة ن  زَ َواَل َح  (يعني وجع  ) َنَصب  َواَل َوَصب  همٍّ وال ِمْن  امْلُْسلِمَ  َما ُيِصيُب «  :-وسلم َحت ى الش 

َر اهللُ   « هِبَا ِمْن َخَطاَياهُ ُيَشاكَها إاِل  َكف 

 :-تعاىل-قال ،  -شاء اهلل تعاىلإن  -طيل عليكم بعض األحاديث ولن أُ  بقي

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ    ڇچ  چ  چ  چژ

ٿ  ژ  وقال تعاىل: ٤١ - ٤٠الحج:  ژگ  گ  گ   ڳ     گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

  [  ٥1غافر: ] ژ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
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ا  -ريض اهلل عنهّم - بن َعب اس   عبِد اهلل بن عمهِ ال -صىل اهلل عليه وسلم -وقال  كان رديفر

َْبِ  َمعَ  الن رْصَ  َأن   َواْعَلمْ » :يف حديث  طويل له، ا اْلُعْسِ  َمعَ  َوَأن   ، اْلَكْرِب  َمعَ  َواْلَفَرَج  ، الص     «ُيْسر

لعون الطاغية بشار بن حافظ نرَصها اهلل عىل امل، يف الشام نا وبناتنايا أبناء، فال تغفُلن  

حني  النرِص بِ  وعودوننتم مَ أَ  ،يأسواال تَ  -اِس أمجعنيواملالئكة والن  ليِه لعنُة اهلل عَ  -األسد

 -اهلل ه عندس معن باليُ وعليكم ُأموركم موعود عَسُ وحني تُ  ،وبالفرِج حني ُتكَربوا ،تصَبوا

  -صىل اهلل عليه وسلم –نة حممد  كوا بُس ، ومتس  باهللواستعينوا فاستكثروا، ، سبحانه وتعاىل

 ،وأمان وطمأنينة وَرَغد  من العيش من  اش يف أَ عَ  كمتُه الُسنّةُ من َح فَ  ، موروإياكم وحُمدثات األُ 

 ، زق يف املال واألهِل والولدوسعة من الر  

ن، من داخل ُمبتلو -تعاىل -أعانكم اهللُ –ومن مل حتكمُه الُسنّة، فإّن اهلل ال ُيبايل بِه، فأنتم 

 .-إن شاء اهلل -ال بأس عليكم أعانكم اهلل وَطهور قونعِ بلدكم ومن خارجها، ممن ينْ 

ج -سبحانه وتعاىل -ونسأل اهلل  ،هلل واحلمد  ،مويفرج اهلَ  ،مةالغُ  ، وَيكِشفالُكربة أن ُيفر 

عاء بالد   -سبحانه وتعاىل -وا إىل اهلل جلئوا، رواوصابِ ، واصَِب ، فاستعينوا باهلل وارصوُيعّجل بالن 

داء ما بني وبعد الن   ،فريضةر كانت أو نافلة ،الةالم من الص  شهد والس  بني الت  يف األوقات الفاِضلة 

 -سبحانُه وتعاىل -فيلجأ إىل اهلل  ،الليل  منالصالة يف جوف   ويف ومن َتّيَس لهُ  ،األذان واإلقامة

عاء،  .واصَبوا ،واستعينوا باهلل -إن شاء اهلل -فأبّشوا  بالد 
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، السالم عليكم أختم الكلمة وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد  وعىل آلِه وصحبه أمجعنيو

 .ورمحة اهلل وبركاتهُ 

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