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ﭑﭒﭓ

يَسرُّ مَ ْو ِقعَ مِريَاثِ األَنبِيَاءِ أَن يُقَدِّمَ َلكُم تَسْجِيلًا

ألقاها

 رمحه اهلل تعاىل-جبامع العلوم الشرعية ،مبدينة صامطة يوم اخلميس التاسع والعشرين من شهر ربيع
األول عام  1435هجرية.
.نَسأَلُ اهللَ سُبحَانَهُ وََتعَالَى َأنْ يَنْ َفعَ بِهَا اَجلَمِيع
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احلمد ِلله رب العاملني ال َّله َّم صل وسلهم و ب ه
ارك عَل ُم َّمد وعَل آله وصحبه أمجعني،
أما بعد:
ه
وتيسريه لنا وجلميع املسلمني ما يصلهح أمور ديننا ودنيانا .
فنحمد اِلل مجيعا عَل توفيقه
ويف هذا الربنامج الذي هو دراسة مسائية يف األسبوع ليلة واحدة ،هو احلقيقة قليل ،جهد
قليل ،والذي ينبغي أن يكون أكثر من ذلك ،ه
فالعلم غال وطالهبه قد عرف قدره وبذل جهده
صابرا ،ألنه وارث من ورثة النبي -عليه الصالة والسالم.-
علًم
ً
ليكون عا ًملا م ً
ه
مصاحلهم الدنيوية؛ ألن الفقه يف
قد كان أسالفنا األوائل يطلبون العلم ويقدمونه عَل مجيع
الدين أغَل ما يطلب يف هذه احلياة ،وخري ما يلقى هبه العبد ربه -تعاىل -وكم من آية كريمة يف
القرآن ت ُّ
دل عَل ذلك وكم من حديث نبوي صحيح يدل عَل ذلك.
ا
جًل ا تحل من املدينة إلى دمشق ُ
ألنه
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ه
ه
ه
َها وإهنًَّم و هرثوا ال هعلم فمن أخذه أخذ بهح ٍّظ وافهر»
العلًمء هم ورثة األنبهياء ِل ي هرثوا دين ًارا وَل در ً
محل هذا احلديث ورجع إىل بلده مغتب ًطا ومرسورا وِل ه
يبال بتلك املتاعب واملصاعب.
ً
نحن اليوم يف أمس احلاجة إىل أن نتفقه مجي ًعا يف دين اِلل – عز وجل -الذي فرضه اِلل -عز
وجل -علينا ،مجيع األرسة ،وقد أتيحت لنا الفرص وِلل احلمد يف مؤسسات التعليم النظامية
والتطوعية وكم فيها من بركة ،فينبغي أن نضاعف اجلهد ونواصل بدون ملل وبدون فتور؛ ألن
يف امللل والكسل حرمان ،ويف اإلقدام عَل األعًمل الصاحلة وأساسها العلم ه
فيه اخلري الكثري يف
الدنيا والربزخ واآلخرة،
فنحن إن بذلنا شي ًئا من اجلهد والتنقالت ما هي إَل يشء يسري يف جانب حفظ مسائل العلم
التي َلبد منها لكل مكلف من الر ه
جال والنساء ،واحلاجة داعية ،إذ َل يقبل اِلل ً
عمال إَل بعلم
وَل يمكن أن يأيت علم إَل بتعلم ،والتعلم َلزم يقوم عَل سبيل اجلد واملثابرة وليس له هناية ليس
له هنايةحتى يرحتل اإلنسان من حياة العمل إىل حياة اجلزاء عَل العمل.
ور هحم اِلل اإلمام أمحد بن حنبل إمام أهل السنة ألف املسند ه
فيه أكثر من ثالثني ألف حديث
فسمع أن ً
رجال من أهل احلديث نزل يف البلد التي هو فيها ،وهم أن يرحتل فبادر اإلمام أمحد
ليأخذ ماعنده من حديث ،ربًم عنده يشء ليس عند اإلمام أمحد ،بادر يميش أثقلته النعلني محلهًم
يف ه
يديه من أجل أن يدرك صاحبه،
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فقال له الناس إىل متى يا إمام محل املحابر؟ قال هلم محل املحابر إىل املقابر ،يعني نطلب العلم
إىل املقربة ليس له حد ننتهي إليه وليس له أمد ،يشبع طالب العلم من العلم ثم يقّص فيه،
نحن يف أمس احلاجة أن نحقق ما كان فرض عني ،وفرض العني َل يسقط عن ذكر أو أنثى
ه
وحقوقه وأ ه
وامر هه
بل َلبد منه ،فرض العني العلم الذي يتعلق بذات اِلل وأسًمئه وصفاته،
ه
ونواهيه ومتابعة رسوله -عليه الصالة والسالم -وأداء الشعائر التعبدية عَل الوجه الذي كان
النبي -صَل اِلل عليه وسلم -يؤدهيا ه
عليه،
ه
ألسنة مشايخ أهل العلم وِلل
وكًم علم أصحابه بل أمته ألن تعليمه بني أيدينا يف الكتب وعَل
احلمد هم كثر ،فينبغي أننا نحافظ عَل أكثر من هذا الربنامج الذي هو ليلة واحدة ،بل بعض
ليلة يف األسبوع عندنا باإلضافة إىل هذه الليلة ليلة اإلثنني وليلة األربعاء وليلة اجلمعة جيتمع
فيها اجلمع الكثري ،وتدرس فيها السنن ،ويدرس فيها الفقه اإلسالمي ،وفيها منهج الدعوة إىل
اِلل -عزوجل -وكل مسلم ينبغي أن يكون داعي ًة إىل اِلل بًم معه من العلم ،ويعزم ويعد نفسه
صمًم أنه يتعلم ويعمل بعلمه ،وينرشه بحسب استطاعته وقدرته ،فال يقّص،
ويعزم عز ًما م ً
ويصرب حال التعلم ،وحال العمل ،وحال النرش يصرب وحيتسب األجر عند اِلل -عز وجل-
فخري عباد اِلل الذين ينصحون ألنفسهم ولغريهم من إخواهنم من املسلمني واملسلًمت الذين
هم يف حاجة إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر والتعليم والدعوة إىل اِلل -عز وجل -حتى
ه
يعم اخلري ويكثر ،ويف احلديثَ« :ل يؤ همن أحدكم حتَّى حيه ه ه
ب لهنف هس هه»
ب ألخ هيه ما حي ُّ
َّ
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فنهنئكم احلقيقة هبذه املدة الزمنية التي قطعتموها وأنتم مثابرون عَل احلضور يف هذه الليلة
لتتلقوا أحسن الفنون من حديث وفقه وسرية وغري ذلك مما َل يستغني عنه املسلم واملسلمة
واملطلوب الزيادات عَل هذه الليلة عندنا ليلة اجلمعة من بعد العّصإىل املغرب ثالث دروس
ويوم األربعاء مسا ًء بعد العشاء ثالث دروس.
ففكروا يف املوضوع واعتربوه غنيمة من الغنائم وضموه إىل هذه الليلة واعزموا عَل الدوام
بدون انتهاء فخري احلياة أن حتيا وأنت متعلم وأنت معلم ،فعلينا مجي ًعا أن نجتهد ونجد يف ذلك.
ووصيتي للقائمني عَل املكتب جعل اِلل فيه الربكة واخلري الكثري أهنم َل يملوا من هذا
الربنامج بل يضاعفوا اجلهد ،وكذلك وصيتي للمشاركني يف الربنامج واملحبني له واملواظبني
عَل دروسه أن َل يملوا بل جيددوا النشاط ،وإن حصل ملل فهو من الشيطان ،سواء من الرجال
أو من النساء فوجود هذا املكان واحتساب طلبة العلم األخيار يف تعليم إخواهنم ماهو إَل نعمة
دائًم وأبدً ا ثم الشكر ملن يقدمون اخلري
عظيمة جيب أن حيافظ عليها والشكر ِلل -تبارك وتعاىلً -
وأعظم اخلري نرش العلم للناس ملسيس احلاجة إىل ذلك وَل يستغني عنه َل رجل وَل امرأة
وَلصغري وَل كبري.
ونسأل اِلل لنا ولكم التوفيق والسداد واإلعانة عَل املثابرة بدون انتهاء حتى يأتينا من ربنا
اليقني والسالم عليكم ورمحة اِلل وبركاته.
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net
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وجزاكم هللا خريا.
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