
 

 

 !!..فما أعظمك يا شام ولكن حرام التمرد على العلماء الكرام
 عبد اهلل من اجلزائر

 

 

َر ): قال اهلل تعاىل َ َلُه اْْلَُدى َويَ تَِّبْع َغي ْ َسِبيِل اْلُمْؤِمِنََّي نُ َولِِّه َما َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بَ ْعِد َما تَ بَ َّيَّ
 .( النساء111. ) (ِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصريا  تَ َوىلَّ َوُنْصلِ 

ل الوعيد الشديد يف : خمالفة النيب، ويف ذلك نز ، وهنا مبعىن املخالفة أيوهو اخلالف الشقاق:
َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم" ُتِصيبَ ُهمْ  "فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن:قوله جل وعال  .36النور ِفت ْ

وقرن الباري سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية بَّي خمالفة النيب وبَّي خمالفة سبيل املؤمنَّي وهم العلماء 
  .ابتداء بالصحابة رضي اهلل عنهم مث الذين اتبعوهم بإحسان إىل يوم الدين

وعدم خمالفته يف الصغرية صلى اهلل عليه وسلم واملعىن فكما جيب على كل مسلم اتباع نبيه 
"وإن  :بدليل قول النيب، هم ورثة األنبياءوالكبرية فكذلك احلال بالنسبة للعلماء األفاضل والذين 

  ."بياء مل يورثوا دينارا وال درمهاالعلماء ورثة األنبياء وإن األن



 

 

الصفحة  -املصدر: ختريج مشكاة املصابيح  -الدرداء احملدث: ابن حجر العسقالين الراوي: أبو 
 .خالصة الدرجة: حسن كما قال يف املقدمة، 1/111أو الرقم: 

من ، فورثُتهم خرُي اخللق تعاىل هذا من أعظم املناقب ألهل العلم، فإن األنبياء خرُي خلق اهلل
تبليغ ما  يفبعدهم، وملَّا كان كل موروث ينتقل مرياثه إىل ورثته   مل يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم 

 .أُرسلوا به إال العلماء، كانوا أحق الناس مبرياثهم
هذا تنبيه على أهنم أقرب الناس إليه، فإن املرياث يكون ألقرب الناس إىل املوروث، وهذا كما  يفو 

 .مرياث النبوة، واهلل ُيتص برمحته من يشاء يفلدينار والدرهم، فكذلك هو مرياث ا يفأنه ثابت 
وفيه أيض ا إرشاٌد وأمٌر لألمة بطاعتهم، واحرتامهم، وتعزيرهم، وتوقريهم، وإجالْلم، فإهنم ورثُة َمْن 

 .هذه بعُض حقوقهم على األمة، وخلفاؤهم فيهم
لسؤال عنهم وتفقد أحواْلم وزيارهتم واألخذ وتوقري العلماء يكون بالدعاء ْلم والثناء عليهم وا

عنهم ونشر علمهم وفتاواهم وسرت عيوهبم والذب عنهم ونصيحتهم ومؤازرهتم على الرب والتقوى 
  .وتعظيم منزلتهم عند العامة واخلاصة

 .وفيه تنبيه على أن حمبتهم من الدِّين، وبُغضهم مناٍف للدين، كما هو ثابت ملوروثهم
 اهلل عنه : حمبة العلماء ِديٌن يُداُن اهللُ بهقال على رضى 

 :وقال الشاعر
 .ولوال العلم ما سعدت نفوٌس *** وال ُعرف الحالُل من الحرام  

 لكل قوم هاد:
ومن رمحة اهلل تعاىل أن جعل لكل قوم مرشد يرشدهم ملا فيه خري دينهم ودنياهم قال سبحانه 

َا أَنتَ وتعاىل : فلكل قرية ولكل بلدة وبالد مرشد يرشدهم ملا فيه  ،7الرعد "ُمنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهادٍ  "ِإَّنَّ
  .خري دينهم ودنياهم

 فأهل كل قوم مطالبون بالرجوع إىل علمائهم وأئمتهم ألهنم هم أعلم بأحواْلم من غريهم.
 . ْلا زمان ومكانوالفتوى 

  .وهداة مهديَّي يف مجيع األمصار واألعصارواحلمد هلل تعاىل أن من اهلل علينا مبرشدين 
ومن مجلة هؤالء علماء الشام هذه البلدة الطيبة اليت بارك اهلل فيها ويف أهلها من سابع مساء وحدث 
بذلك الصادق املصدوق عليه صلوات اهلل وسالمه ،فعن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول اهلل نؤلف 

ىب للشام فقلنا ألي ذلك يا رسول اهلل قال ألن مالئكة الرمحن :"طو القرآن من الرقاع فقال رسول اهلل 
 ". باسطة أجنحتها عليها



 

 

صححه الشيخ األلباين يف و   قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب َوَأْخَرَجُه َأمْحَُد َواحْلَاِكمُ 
 106السلسلة الصحيحة " رقم/"

 طوبى للشام :
، فنقول طوىب لعلماء اعتبارهم أهنم املقربون عند اهللوأول من يناْلم اهلل هبذه البشرى هم علماؤها ب

الشام يف كل األعصار واألمصار مث طوىب ملن سلك سبيلهم واتبع هنجهم بدليل اآلية السابقة اليت 
  .وضحت أن من اتبع غري سبيلهم باء باخلسران

هنتم كثريا مبا الكرام( حنن نغبطكم على هذا التكرمي من اهلل لكم وحنن لذلك نقول ألهل الشام )
  .جيري من أحداث يف بالدكم الطيبة

لكن حنن مع رسول اهلل ابتداء وانتهاء ، فنحن ال نرض أبدا أن تعادوا أحباب رسول اهلل من 
  .علمائكم وقد عرفوا واهلل بورعهم وتقواهم

 ما هو تفسري حمبة الناس وشوقهم لرؤية وجمالسة علمائكم .؟ :؟سؤال 
، قال: أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيبيف حديثه عن  فييت أشار إليها املصطإهنا واهلل احملبة ال

حبه جربيل، فينادي يف ))إذا أحب اهلل تعاىل العبد، نادى جربيل، إن اهلل تعاىل حيب فالنا ، فأحببه، في
متفق  : إن اهلل حيب فالنا  فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول يف األرض((أهل السماء

  .عليه
من   جتد منهم ممن ينسبون أنفسهم للعلم والعلم منهم براء  أشخاصوالعجب بل الطامة الكربى يف 

حىت يصرف الناس عن من العماء اخلرية، ويربي قلمه السام يف أعراض هؤالء الربرة  يشحذ لسانه
  .سبيلهم الذي هو نور على نور

حذرنا منهم نيب الرمحة عليه أفضل الصالة وأزكى السالم  وقدوكم اغرت كثري من الناس بدعاة الفنت 
ومن فتنتهم أهنم كثري والفتنة أكرب أن الربرة من الدعاة املخلصَّي قليل ، فيغرت الناس بكثرة هؤالء وقلة 

  .هؤالء
وهم يتكلمون بلسان عريب مبَّي ، أكثركم صالة  ،وكم ظلوا وأظلوا كثريا وظلوا عن سواء السبيل 

، وشحذوا يف ثوب املساكَّيراءة للقرآن لكن إذا شبت نار فتنة رقصوا ْلا رقصة الشياطَّي وصياما وق
  .ألسنتهم للنيل من كل خملص حياول إطفاء نار الفتنة

َنِة َسَقطُوْا َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيطٌَة بِاْلَكاِفرِيَن" إنه اخلزي من اهلل ْلؤالء:  .94التوبة "َأاَل يف اْلِفت ْ
 األهالي الكرام :أيها 



 

 

ال مفر من اهلل إال إليه عن طريق أوليائه وأصفيائه فهم سبيلكم إىل اهلل وإىل النجاة من مكر اهلل 
  .وعذابه جل يف عاله

)َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بَ ْعِد َما : قول ربكم ومن اصدق من اهلل قيال فإن قلتم غري هذا فامسعوا
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنََّي نُ َولِِّه َما تَ َوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصري  َ َلُه اْْلَُدى َويَ تَِّبْع َغي ْ  .( النساء111)ا (. تَ بَ َّيَّ

لى احلق املبَّي وعلى النهج تتزين له األهواء، لسان احلال: ما أعظم ما أنت عليه إنك ع :نوله ما تولى
السليم والصراط املستقيم، ويا لنهاية املغرور من غره باهلل الغرور من أهل األهواء والفجور، مث نصله 

  .جهنم: هناية مؤسفة إنه كان ينتظر غري هذا، ينتظر النعيم بأعمال أهل اجلحيم
إن الوقوع يف أعراض العلماء هو حرب يعلنها العبد مع اهلل وهي من أعظم فنت الساعة  عباد اهلل:

ن عادى يل وليا "م،روى اإلمام البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل إن اهلل قال: 
  .رواه البخاري "فقد آذنته باحلرب

 ، قال جل وعال:يب ْلوْلا الولداننة يشفاحذروا فاألمر أعظم مما تتصورون ألن اهلل توعد بفت
{ َوَلَقْد فَ تَ نَّا الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم 2{ َأَحِسَب النَّاُس َأن يُ ت ْرَُكوا َأن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل يُ ْفتَ ُنوَن}1امل}"

 .العنكبوت{." 6فَ َليَ ْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبََّي}
جاء يف الصحيح عن النيب صلى اهلل عليه و سلم: "بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح 

 الّرجل مؤمنا و ميسي كافرا أو ميسي مؤمنا و يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.".
  .والفتنة اليوم أعظم ألن دعاهتا ألسنتهم أحلى من العسل

واحذروا عدوكم من بين جنسكم ومن  يف اتباع هنجهم، ألزموا علماءكم فإن اخلري  :عباد اهلل
  .عالماهتم بغض الصاحلَّي والوقوع يف أعراضهم وهذا من أعمال أهل اجلحيم

  .وعجبا يف قوم يطلبون النعيم بأعمال أهل اجلحيم
 !!..فما أعظمك يا شام ولكن حرام التمرد على العلماء الكرام

  .أن فضلكم بعلماء هم من خرية أهل هذا الزمان امحدوا اهلل
  .اللهم تغمدهم بواسع رمحتك وثبتهم على صراطك املستقيم واجعلهم من ورثة أهل النعيم

  .سالم على الشام سالم إىل يوم البعث والقيام


