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 ٻ ٻ ٱ

 َتْسِجيًلا َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ

 

 

 

 ألقاها 

 

 –اهلل تعاىل  رمحه–

 

مرياث ه على إذاعة موقع 5341يوم األحد اخلامس والعشرين من شهر ربيٍع األول عام 
  ،ر بالبحريناألنبياء ضمن فعاليات املخيم الدَّعوي الثاني مبدينة الصُّخْي

 .َاجَلِميع ِبَها َيْنَفَع َأْن َوَتَعاَلى ُسبَحاَنُه اهلَل َنسَأُل
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  ،نا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعنيم وبارك عىل نبيوسل   اللهم صل   ،احلمد هلل رب العاملني

  :أما بعد

ملا فيها من طلب العلم  ؛خميامت عىل منهج السلف ودورات علمية هذه فوائدها ملموسة ائدةف

أعامل فهذه من  ،أو املخيَّم أو احللقات العلمية وملا فيها من اإلعداد للمشاركني يف الدورة ،ونرشه

، ومن  دى خريها يف احلاألعامل الِّب  حسب القائمني ألهنا ب؛ -إن شاء اهلل تعاىل -ال واملستقبلالتي ُيه

يَّم  ،فعندما يكون من طلبة العلم السلفيني ،عليها  أومركز  أويقومون عىل دورة علمية رشعية أو خمه

هذا من أعامل الِّب ومن أعامل اجلهاد يف سبيل  ،ما شاكل ذلك من االجتامع عىل طلب العلم ونرشه

شارك يف هذا العمل الطَّيب  غري ،ألن اجلهاد لنرش العلم أعىل مراتب اجلهاد كام ال خيفى ؛اهلل أنَّ الـمه

اهدة النَّفس بارك حيتاج إىل ُمه جديرٌة باملجاهدة من أجل اإلخالص يف العمل واحِلرص  فهي ،الـمه

قبل عمل من األعامل وإن كان ظاهره الِّب ،عىل الصواب قبل عند اهلل  ،إذ ال يه إال  -عزَّ وجل-ال يه

  .إذا توفر فيه الصواب واإلخالص

يهطلب العلم من أهله الذين هلم  ،طلب العلم عىل أصوله ؛د يف الطلبهج والصواب سببهه بذل اجلج 

م واألحكام وبيان للمعاين ونرش ملا فيه من احِلكج  ا وفهاًم برً تالوًة وتد   -عزَّ وجل -عناية بكتاب اهلل 

القرآن الكريم  تصص واألمثال إىل غري ذلك مما هو من موضوعااحلالل واحلرام واملواعظ والقج 

  .العظيمة اجلليلة
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تهب التفسري املشه ورة بالبيان واإليضاح وهنج السلف، ومن هنا فالبد أن نهركزَّ عىل قراءة كه

وال يهستغنى عن  ،كتفسري ابن كثري وتفسري ابن جرير وتفسري الشيخ السعدي والبغوي كذلك

  ،تفسري الشوكاين مع احلذر مما فيه من تأويل بعض اجلمل املتعلقة ببيان الصفات إال أنَّ فيه علم

نَّة املـهطهرة واحلرص عىل متييز  ،من حيث فهم األحكام ،وهكذا أن تكون هلم عناية بالسه

اهد  ،الصائب تجد عند هذا الصنف العلم الرشعي  ف ،الصحيح من الضعيف بقدر االستطاعة وُته

شارك يف طلب ف ،لك األجر والثواب -عزَّ وجل-النَّفس عىل اإلخالص حتى يكتب اهلل  كل مه

عوة أهله العلامء  إذ   ،د يف سبيل اهللالعلم ونرشه بأي وسيلٍة من الوسائل فهو من أهل اجلها جهاد الدَّ

عليه  -عزَّ وجل-ي أنزل اهلل الذ -عليه الصالة والسالم -بنبيهم  اوطهالب العلامء ألهنم تأسو  

   ٥٢١: النحل ڌ ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھڌ  :-تعاىل -قوله

راد باحلكمة ،الب العلم عند هذه اآلية الكريمةفيقف طه  راد باملوعظة احلسنة ؟ما الـمه  ؟وما الـمه

اطًبا -عزَّ وجل-وهكذا قول اهلل  ؟وكيف يتخاطب مع املدعوين  -والسالمعليه الصالة -نبيَّهه  خمه

  ٥٠١: يوسف ڌڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڌ 

ن الذي ينبغي أ ،ًة وتفصياللج به رسوله هو دينه اإلسالم مجه  -عزَّ وجلَّ -والسبيله الذي أوىص اهلل 

 .هنتمَّ بدراسته عىل هذا األساس
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ثواب اهلل وخشيَّة  رجاء ،لوجه اهلل عىل من طلب العلم ونرشه احتساًبا -عزَّ وجل-وأثنى اهلل  

  ،عقابه

: فصلت ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ڌ  : -عزَّ وجل-قال 

٣٣  

ومل يقترص عىل نفسه  ،حتى متكن من أخذ نصيٍب من العلم دعا نفسه أواًل أي ال أحد أحسن ممن 

فاحلياةه  ،رحتلاولكنه نرشه بحسب القدرة واإلمكان يف الناس من قريٍب وبعيد أينام حل وأينام 

هدهه يف التحصيل ويف النرش  اهًدالفرصة فلو بذل طالب العلم جج ُماهد عندما  ،طيلة حياته كان ُمه

الة األوىل ويف الثانية وحيتسب يف احل ،وعندما ينرش العلم ويصِّب ،كان يطلب العلم عىل أشياخهِ 

وقد  ،ه من أهل اجلهادبه ألن   -عزَّ وجل -له ما أكرمه اهلل فهنيًئا -تبارك وتعاىل -األجر عند اهلل

ق قرأته من النصوص التي أعدَّ اهلل فيها ثواب املجاهدين يف سبيله إلعالء كلمة احلق ونرش احل

 .بالرسل الكرام واألنبياء العظام تأسًيا

ورات أو املخيامت أو املعسكرات فإنه ينتج عنها خرٌي  فاحلقيقة طلبة العلم السلفيني إذا أقاموا الدَّ

تعدًيا ال قارًصاوث ،كثري بذل فيها من البيان واحلثَّ  ما ذلك إالو مراٌت جليلة ويكون نفعها مه ملا يه

لوا تبديال ،الرمحة واهلدى ا بنبي  والرتغيب يف التمسك بمنهج السلف الذين تأسو   بد  ومل يغريوا  ،ومل يه

عوات املخالفة ملنهج السلف كاحلزبيات املمقو شيًئا تة التي ما نفعت نفسها وال ومل تغرهم الدَّ

 ،فاهلل اهلل بالبيان واإليضاح لطالب العلم يف كل مناسبة ليتمسكوا بمنهج سلفهم الصالح ،غريها
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 -عزَّ وجل-العلامء الذين هلم عناية بكتاب اهلل  إن طريق ذلك هو التعلم عىل وقد قلت لكم سابًقا

نَّة رسوله  موا منهج سلفهم الصالح من الصحابة الكرام ،-عليه الصالة والسالم-وسه  ،وترسَّ

هو الطريق  -إن شاء اهلل تعاىل -هذا ،وأئمة اإلسالم يف كل زمان ويف كل مكان ،والتابعني العظام

ُيدينا هذا الرصاط املستقيم رصاط  أن -تبارك وتعاىل -وهو الرصاط املستقيم الذي نسأل اهلل

ن أولئك رفيقً  نعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسه  .االـمه

ن عن املكان مكاننا ولكن فرصة طيبة بعيدو فنحنوالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ومعذرة  

 .أحسنتم باملشاركة 

 .اهلل فيكم  جزاكم اهلل خريا شيخنا وبارك

 .حياكم اهلل

 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/
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