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 العام الدراسي اجلديد
 

]آل  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

 .[201عمران: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ) ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  .[2]النساء:  (ٺ 

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )

﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼   .[72-70]األحزاب:  (﮲﮳  ﮴﮵  ﮶﮷ 

ا بعُد:   أمَّ

، واطؿؾقا أن مـ اتؼك فقا أيفا الؿسؾؿقن! أوصقؽؿ وكػسل بتؼقى اهلل 

 ِؼ اهلل فؼد باء بالخسران الؿبقـ.اهلل وقاه، وَمـ لؿ يت

 طباد اهلل! لؼد طظَّؿ اإلسالم شلن العؾؿ والعؾؿاء، ويف كتاب اهلل 

طشراٌت الـصقص واآليات الؼرآكقة، التل تحث طؾك العؾؿ، وتبقـ فضؾ 

جاء بالعؾؿ وبالؿعرفة، صؾك اهلل وسؾؿ  العؾؿاء، وكبقـا 

ی ی  ىئېئ ېئ ېئ ىئ ىئۆئ ۈئ ۈئ ): وبارك طؾقف، يؼقل اهلل 

 .[9]الزمر: (ی ی

مب ىب )مبقـًا شلن العؾؿاء، وأهنؿ أصحاب مؽاكٍة طالقة:  ويؼقل 

يف  ويؼقل ، [22]المجادلة: (جثيب جت حت خت مت ىت يت

o  p 
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ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)معؾِؿ الثـاء طؾك أهؾ العؾؿ:   ڦ  ڤ ڦ 

ڃ ڃ ڃ  .[207]اإلسراء: (ڄ ڄ 

ومالئؽتف، وثؾَّث بلهؾ العؾؿ، فؼال  ػسف أشفد طؾك وحداكقتف ك واهلل 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)سبحاكف:  ٹ ٹ ٹ  ڦ ڄ ڄ  ڦٿ ٿ 

 .[28]آل عمران: (ڄ ڄ ڃ

ا، بؾ ربـا  جعؾ أول ارتباٍط بقـ  واآليات يف هذا الؿعـك كثقرٌة جدًّ

ڍ ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ): السؿاء واألرض يف ققلف   ڇ ڍ 

 .[4-2]العلق: (ژ ژ ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ

: ، هل ققلف يٍة أُكزلت طؾك قؾب محؿٍد فلول آ

ڎ ڎ )الؼؾؿ: الرتباط الؼراءة بالؽتابة،  وذكر اهلل ، [2]العلق: (ھ)

 .[5-3]العلق: (ڑ ک ک ک ک گژ ژ ڑ  ڈ ڈ

حثَّ طؾك العؾؿ، وطؾك التعؾؿ، بؾ إن  والـبل 

 قائؿٌة طؾك العؾؿ والتعؾقؿ. شريعتف 

فقعؾؿ الـاس إلك صريؼ بُعث بالعؾؿ،  ففذا كبقـا 

طؾقف بالعؾؿ: فؼال سبحاكف  ، وقد امتـ اهلل الصقاب، ويدلفؿ طؾك اهلل 

 (ی ی جئ حئ مئ یېئ ىئ ىئ ىئ ی)لف: 

 .[223]النساء:

: إذ يؼقل سبحاكف وطز يف آياٍت هق واهب العؾؿ، وماكحف  وربـا 

ى  ې ې ې ې ى)، مـفا ققل اهلل سبحاكف: كثقرة يف كتابف 

 (ۆئ ۆئ ۇئائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 .[78]النحل:
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بييييييقَّـ فضييييييقؾة العؾييييييؿ والعؾؿيييييياء، فؼييييييال  ♥والـبييييييل 

َؿ العِْؾَؿ َوَطؾََّؿفُ : »♥ ـْ تََعؾَّ  .(1)«َخقُْرُكْؿ َم

يبييقـ مييا لطالييب العؾييؿ مييـ الييدرجات  وكييان الـبييل 

العؾييييك، ومييييا لييييف مييييـ الؿـزليييية السييييامقة، والؿؽاكيييية الرفقعيييية، حتييييك قييييال 

« : َِماَواِت، َوَمْن فِي اأْلَْرِض، َحتَّى الِْحوتَااِن َوإِنَّ َمْن ف ي السَّ

ي ُجْحرَِها، لَوَْستَْغِػروَن ل
ي الْبَْحرِ، وَحتَّى النَّْمَلَة فِ

ِم النَّاِس الَْخوْرَ فِ   .(1)«ُمَعلِّ

إِنَّ الُْعَلَماااَء َوَرَةااُة اأْلَْىبِوَاااِء، َوإِنَّ اأْلَْىبِوَاااَء لَاااْم : »وقييال 

ُةوا دِ  ُةوا الْعِْلَم، َفَمْن أََخَذُه أََخَذ بَِحظٍّ َوافِر  يَُورِّ ، يف إشارةٍ (3)«ينَاًرا، َوََل دِْرَهًما َورَّ

 :إلك أن العؾؿاء هؿ ورثة األكبقاء، فاألكبقاء كؿيا قيال الـبيل 
، ومقيراث األكبقياء هيق هيذا (4)«َىْحُن َمعاِشُر األَْىبواِء ََل ُىوَرُث، َما َتَرْكنَاُه َصَدَقة  »

عؾييييؿ الشييييرطل، هييييذا العؾييييؿ مييييـ كتيييياب اهلل، ومييييـ سييييـة رسييييقل اهلل ال

. 

ففـقئًا، ويا بُشرى لَؿـ سؾؽ هذا الؿسؾؽ، ويا سعادة َمـ كال هذا 

 .الؿقراث: إذ إكف ُيحشر مع الـبل 
                                                                 

طثؿان مـ حديث  (5207) البخاريلؿ أقػ طؾقف هبذا الؾػظ: والصقاب ما أخرجف  (1)

ـِ ، ◙   َط
 
ـْ  َخقُْرُكؿْ : »قَاَل  َوَسؾَّؿَ  َطؾَقْفِ  اهللُ  َصؾَّك الـَّبِل  .«َوَطؾََّؿفُ  الُؼْرآنَ  تََعؾَّؿَ  َم

 (،034/ 8) "الؿعجؿ الؽبقر"والطرباين يف (،0685أخرجف الرتمذي ) (0)

 رضك اهلل طـف. مـ حديث أبل أمامة، (7910رقؿ)

(، وابـ حبان 01716وأحؿد ) (،003وابـ ماجف ) (،3641أخرجف أبق داود ) (3)

رداء (88)  "مشؽاة الؿصابقح"وصححف األلباين يف رضك اهلل طـف، مـ حديث أبل الدَّ

(1 /74.) 

 مـ حديث طؿر بـ الخطاب رضك اهلل طـف. (1757أخرجف مسؾؿ مـ حديث ) (4)
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أيفا الؿممـقن! شريعتـا شريعة طؾٍؿ ومعرفة: ولذلؽ حقـؿا جاءت هذه  

وأتؿ التسؾقؿ، جاءت هبذا  الشريعة الؿحؿدية، طؾك صاحبفا أفضؾ الصالة

العؾؿ، وفرت مـاًخا طجقبًا وطظقًؿا، استـبت كؾ خقٍر وفضقؾة، يف هذا العالؿ، 

فـشل يف هذه األمة طؾؿاء رباكققـ، يؼقدون الـاس ويدلقهنؿ طؾك اهلل، 

ويعرفقهنؿ باهلل، ويعؾؿقهنؿ أحؽام شرطف، وأيًضا أورثت هذه األمة طؾؿاء 

ألخرى، فربز األصباء، وبرز الؿفـدسقن، وبرز ُكثُر، يف جؿقع التخصصات ا

الػؾؽققن، وبرز أهؾ الحساب، وبرزت صـاطاٌت طديدة، كؾفا أتاحتفا هذه 

 الشريعة اإلسالمقة السؿحة.

بل إن أهل العلم من أهل التحؼوق، حونما يتحدةون عن العلم، يؼولون: 

 العلم علمان:

ؾك كؾ مسؾؿ أن طؾٌؿ هق مـ قبقؾ فريضة األطقان، بؿعـك أكف يجب ط

يتعؾؿف، وذلؽ جؿقع القاجبات الشرطقة: ألن الؼاطدة أن كؾ طبادةٍ وجبت 

طؾك الؿسؾؿ فتؼدم العؾؿ طؾقفا واجب، فؽؿا أكؽ ُكؾػت حقـ البؾقغ 

بالصالة، فقجب طؾقؽ وجقبًا طقـقًّا بذاتؽ أن تتعؾؿ القضقء، وأن تتعؾؿ 

وقد بؾغ ماُلؽ االغتسال، وأن تتعؾؿ الصالة، وإذا كـت صاحب ماٍل، 

الـصاب، وحال طؾقف الحقل، يجب طؾقؽ أن تتعؾؿ أحؽام الزكاة، فنن كـت 

صاحب أكعاٍم تتعؾؿ وجقب الزكاة يف األكعام، وكقػقة أكظؿتفا، وإن كـت 

 أصحاب ماٍل ودراهؿ ودكاكقر، كذلؽ تتعؾؿ، وإن كـت أصحاب زرٍع كذلؽ.

ؾك اإلكسان فتؼدم العؾؿ أن كؾ طبادةٍ وجبت ط إًذا الؼاعدة أيها المًمنون:

، فحقـؿا يتلهؾ اإلكسان إلك أن يؽقن طؾقفا واجب، حتك الدطقة إلك اهلل 

، فقجب طؾقف قبؾ أن داطقًا، أو أكف يريد أن يتصدر يف الدطقة إلك اهلل 
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يخقض ِغؿارها، وأن يدخؾ ساحتفا، أن يتعؾؿ العؾؿ الشرطل، الذي بف ُيمدِي 

 .مسؾؽ رسقل اهلل الدطقة، طؾك مـفج و

ب اإلمام البخاري  يف صحقحف بابًا -رحؿف اهلل تعالك-ولذلؽ بقَّ
، قال:  (1)

باٌب )العؾؿ قبؾ الؼقل والعؿؾ(، ثؿ سرد الـصقص الشرطقة اآلمرة بتعؾؿ 

 العؾؿ الشرطل.

ا الؼسم اآلخر من أقسام العلوم : ففق طؾقم الؽػايات، إذا قام بف مـ أمَّ

رتػع اإلثؿ طـ الباقققـ، وقال كثقٌر ا يؽػل مـ أمة محؿد 

مـ أهؾ العؾؿ، مـ أهؾ التحؼقؼ، ومـ طؾقم فروض الؽػايات، طؾؿ 

 الحساب، والرياضقات، والطب، والفـدسة، والخقاصة، وغقر ذلؽ.

: -رحؿة اهلل طؾقف وغقره-بؾ إهنؿ ذكروا كؿا ذكر شقخ اإلسالم ايـ تقؿقة 

تعؾؿ هذه العؾقم، قالقا: يؾزم ولل  ولق أنَّ األمة تراجعت وتؼفؼرت، يف طدم"

األمر أن يجرب صائػًة مـ الؿسؾؿقـ، طؾك تعؾؿ هذه العؾقم، التل هبا ققام الدكقا 

 . (0)"الـاس، حتك ال تصبح األمة طالٌة طؾك باقل األمؿ

، وهذا يدلـا إًذا تعؾؿ هذه العؾقم مـ ديــا يا أمة محؿد 

ح الشريعة تضرب يف كؾ جفٍة طؾك سعة الشريعة، ورحؿتفا، وطؾك أنَّ رو

 وكاحقٍة مـ كقاحل الديـ والدكقا، فؾؾف الحؿد أواًل وآخًرا، وضاهًرا وباصـًا.

أققل هذا الؽالم: ألن مـ الـاس مـ يعتؼد أن مؿارسة األطؿال الػؽرية، 

أو الصـاطقة، أو القدوية، مـ الطب، والفـدسة، والخقاصة، وباقل الصـاطات، 

                                                                 

(1) (1 /04.) 

 (.004/ 0البـ تقؿقة ) "جامع الرسائؾ" (0)
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دكقا، ال شؽ أن هبا قِقام الدكقا، لؽـ متك ما إن استحضر يعدها فؼط مـ أمقر ال 

طؾك هذا العؿؾ، بؾ  وتؼدس، أثابف اهلل  العبد الـقة الصالحة هلل 

قد يمجر أجًرا ال حدود لف حقـؿا ُيسفؿ يف كشر الخقر، كلن يؽقن صبقبًا يعالج 

الؿرضك، أو يؽقن مفـدًسا ُيصؾح أمقر الـاس وصرقفؿ، ويسعك مخؾًصا 

ًدا يف أن تؽقن األمقر يف أحسـ وجٍف وأتؿف، أو يؽقن مبدًطا يف صـاطٍة مـ جاه

ربؿا أرسؾ بعض أصحابف يتعؾؿقا صـاطًة  ♥الصـاطات، والـبل 

 مـ الصـاطات، طؾقف مـ ربل أفضؾ الصالة وأتؿ التسؾقؿ.

طباد اهلل! وكحـ يف هذه األيام كستؼبؾ طاًما دراسقًّا جديًدا، بعد ما ولَّك 

لؿاضل بؿا فقف مـ أتراٍح وأفراح، وبؿا فقف مـ إقباٍل وإدبار، ولَّك ذلؽ العام ا

العام ولـ يعقد أبًدا، كستؼبؾ طاًما دراسقًّا جديًدا، يتلبُط أبـاؤكا كتبفؿ، 

ويحؿؾقن حؼائب دراستفؿ، ويسعقن غاديـ ورائحقـ، إلك الؿدراس 

اإلسالم، وتحث  يتعؾؿقن، فقا لفا مـ كعؿٍة طظقؿة، هذه الـعؿة تمكدها شريعة

طؾقفا، وإنَّ فقفا مـ الػقائد والعرِب ما فقف خقٌر لؾعباد، ولؾبالد، وما فقف رفعٌة 

 .لديـ اإلسالم بنذن اهلل 

وإن كان مـ وصقة، فالقصقة قائؿٌة طؾك ُقطب رحك هذا القجقد، أال وهق 

 يف السر والعؾـ، وفقؿا يليت اإلكسان ويَذر. اإلخالص هلل 

عؾقؿ أوالده، ويخؾص الؿربل الؿعؾؿ الػاضؾ، يف تعؾقؿ يخؾص األب يف ت

أبـاء الؿسؾؿقـ، ويبذل أقصك ما طـده، ويخؾص الطالب يف صؾبف لؾعؾؿ 

 .والذهاب إلك الؿدرسة، يخؾص يف ذلؽ ابتغاء ما طـد اهلل 

، فبنذن اهلل إذا تقفر اإلخالص، واستحضر الـاس الـقة الصالحة هلل 

قؿ، بعؿؾقتف الرتبقية بجؿقع أصراففا، سـجد الثؿرة ماثؾًة سـجد ثؿار هذا التعؾ
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 (پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)، كشجرةٍ باسؼة، بقـ أيديـا بنذن اهلل 

 .[15]إبراهوم:

وفؼـل اهلل وإياكؿ التباع الؽتاب والسـة، وهداين وإياكؿ إلك ما فقف 

 رضقاكف والجـة.

ؿسؾؿقـ مِـ كؾ ذكٍب أققُل ما تسؿعقن، وأستغػُر اهلل لل ولؽؿ، ولسائر ال

 وخطقئة، ويا فقز الؿستغػريـ، أستغػر اهلل.

 

 

 



 

 01  

  

 اخلطبة الثانية
 

الحؿُد هلل وكػك، وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك الـبل الؿصطػك، وطؾك 

 َمـ بلثره اقتػك، إلك يقم الحشر والؿـتفك.

ا بعُد:  أمَّ

يسره  فقا أيفا الؿممـقن! إن هذا العؾؿ لقس باألمر السفؾ الؿقسر إال لؿـ

طؾقف، ولذلؽ يحتاج مزيد جفٍد، ومزيد إخالٍص وتػاٍن، مـ جؿقع  اهلل 

: قال لـبقف  األصراف ومـ جؿقع الجفات، ذلؽ أن اهلل 
 .[5]المزمل: (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

طؾقف، ولذلؽ كان  هذا العؾؿ ال شؽ أكف ثؼقٌؾ، إال لؿـ يسره اهلل 

صؾبًا يضاهل الجفاد،  ، يطؾبقن هذا العؾؿأصحاب محؿٍد 

ويضارطف يف سبقؾ اهلل رب العالؿقـ، ذلؽ أن هذا العؾؿ يحتاج إلك إضـاء 

الجسد، وإلك إسفار العقـ، وإلك بذل الؿال، كعؿ، كان أصحاب محؿٍد 

، ربؿا سافر القاحد مـفؿ مسافة شفٍر يف سبقؾ صؾب حديٍث ♥

 واحد.

ٍر واحد: لقؾتؼل بعبد اهلل ففذا جابر بـ طبد اهلل سافر إلك الشام مسقرة شف 

، وسافر  (1)بـ أُكقس، فقسؿع مـف حديثًا واحًدا طـ كبقـا 

                                                                 

 .(16240) "دالؿسـ"يف ، وأخرجف أحؿد (06/ 1)ذكره البخاري معؾًؼا  (1)
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 -رضل اهلل تعالك طـفؿا-أبق أيقب األكصاري إلك مصر: لؾؼاء طؼبة بـ طامر 

، وكان أصحاب طبد اهلل بـ مسعقد يرحؾقن مـ  (1)لقسؿع مـف حديثًا واحًدا

رضل اهلل  -سان طؿر بـ الخطاب الؽقفة إلك الؿديـة: لسؿاع الحديث مـ ل

 .-تعالك طـفؿ وأرضاهؿ

وكان ابـ طباس هذا الَحرب، الذي قال طـف الـبل صؾك اهلل طؾقف سؾؿ، وقد  

ْمُه التَّيِْويَل »دطك لف، قال:  يِن، َوَعلِّ ي الدِّ
ْهُه فِ ُهمَّ َفؼِّ ، حتك وصػف طؾل بـ (0)«اللَّ

ر الؼرآن  -ابـ طباس  أي: -أكف ": -رضل اهلل طـف وأرضاه-أبل صالب  إذا فسَّ

، وكان ابـ طباس يتقسُد الرتاب طؾك (3)"كلكؿا يـظر إلك الغقب مـ سرتٍ رققؼ

، وال يزطجفؿ فقطُرق طؾقفؿ أبقاب بعض أصحاب الـبل 

الباب، كال، حتك إذا خرجقا إلك الصالة، يطؾب مـفؿ سؿاع الحديث، أو 

، اهلل  يا ابـ طؿ رسقل"يسللفؿ طـ فتقى، فقؼقلقن لف: 
 . (4)"العؾؿ يمتك وال يليت"، فؼال: "هالَّ أذتـا، هالَّ فعؾت كذا وكذا

 .-رضل اهلل تعالك طـفؿ وأرضاهؿ-هؽذا كاكقا يتلدبقن مع العؾؿاء  

ولذلؽ هذه األمة أورثتـا رمقًزا وهلل الحؿد والؿـة، يزاحؿقن الـجقم يف 

ؿ الؿؾة، وجعؾفؿ قادًة يف هذه هب طؾقائفا طزًة، ورفعًة، وسمدًدا، حػظ اهلل 

 الؿؾة.

                                                                 

أبل أيقب  ( مـ حديث17309) "ؿسـدال"يفأحؿد (، و418) داود قأبأخرجف (1)

 رضك اهلل طـف. األكصاري

 .¶ مـ حديث ابـ طباس، (0477) (، ومسؾؿ143) البخاري أخرجف (0)

 (.142/ 1) "التػسقر البسقط"يُـظر:  (3)

ـ طباس ( طـ اب363) "الؿستدرك"(، والحاكؿ يف592أخرجف الدارمل ) (4)
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إمام أهؾ السـة، ُسئؾ طـ  -رحؿف اهلل تعالك-اإلمام أحؿد بـ حـبؾ   

حػظف لؾحديث، قال: كان يحػظ مؾققن حديث، ما بقـ صحقٍح وضعقٍػ 

 .(1)ومقضقع

وهذا أبق ُزرطة الرازي، كان يحػظ مائتل ألػ حديث، حتك إكف كان 

ل ألػ حديث، كؿا يحػظ أحدكؿ قؾ هق اهلل واهلل إين ألحػظ مائت"يؼقل: 

 .(0)"أحد

ـٍ جػت فقف مشاطر صؾب العؾؿ، حتك إن القاحد مـا   وكحـ اآلن يف زم

يعِجز أن يحػظ األربعقـ الـقوية، بؾ إن بعض الؿسؾؿقـ لؿ يسؿع باألربعقـ 

 الـقوية أصاًل، فضاًل أن يؼرأ فقفا أو أن يحػظفا.

ـُ طؾٍؿ، و ، متك ما إن تؿؽسـا معرفٍة، وريادةٍ، بنذكف أمة اإلسالم ديــا دي

 بف، هبذا الديـ، ورجعـا إلك األصؾقـ العظقؿقـ.

أن تتجاوزوا مرحؾة البـاء الجسدي ألبـائؽؿ، فؾقس  وصوتي لًباء:

بالضرورة فؼط أن تؼػ أيفا الؿسؾؿ طؾك شراء الحؼائب، أو الثقاب، أو تقفقر 

أبعد كؼطة، وهل أن تشارك  مستؾزمات الدراسة، بؾ طؾقؽ أن تذهب إلك

العؿؾقة الرتبقية، مـ خالل زيارتؽ لؾؿدرسة، ومـ خالل حث ابـؽ طؾك 

صؾب العؾؿ، والتعؾؿ الصحقح، وأن يستحضر الـقة الصالحة، وأن ترطاه يف 

أغؾب أوقاتؽ: ألن مـ اآلباء َمـ يرى بلكف إذا أوصؾ ابـف إلك الؿدرسة، فؼد 

ل: بلن الؿدرسة هل الؿسمولة تؿاًما طـ رمك طـ كاهؾف طبئًا ثؼقاًل، ويؼق

 أخالق االبـ، وطـ ديـف.
                                                                 

 (.516/ 13) "سقر أطالم الـبالء" (1)

 .(335/ 12) "تاريخ بغداد " (0)
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جقاًل فاسًدا: ألن كثقًرا  -والعقاذ باهلل-وهذا االطتؼاد، وهذا العؿؾ، أورثـا 

مـ األبـاء يف واقع األمر، حقـؿا تبـل الؿدرسة، هتدم البققت، وكثقٌر مـ 

يفؿ، وطدم طؾؿفؿ األبـاء، قد ال يذهب إلك الؿدرسة أصاًل يف ضؾ جفؾ والد

بلوالدهؿ، فالقاجب طؾقؽ أن تذهب بؼدمقؽ إلك الؿدرسة، وأن تراقب 

أوالدك، وأن تشؽر الؿعؾؿقـ طؾك ما يؼقمقن بف مـ جفٍد تجاه أبـائؽ، فنكف 

أمٌر مػروٌض طؾقؽ: ألن العؿؾقة الرتبقية ال تتؿ إال هبذا التؽامؾ بقـ البقت 

 والؿدرسة.

صػقة الؿجتؿع، مـ الؿعؾؿقـ والؿعؾؿات، أولئؽ الـػر الذي هؿ أيًضا: 

أسلل اهلل تعالك أن يقفؼفؿ لؿا فقف الخقر والصالح لؾعباد والبالد، أكتؿ أيفا 

الؿعؾؿقن، أكتؿ ومثٌة يف جبقـ هذا األمة، أكتؿ ُفص خاتؿ هبذه األمة، أكتؿ 

َم الْعِْلَم »قال:  ♥الصػقة والخالصة: فالـبل  َخوُْرُكْم َمْن َتَعلَّ

، فحقـؿا تسفؿقن يف تربقة أبـائـا، وحقـؿا تسفؿ الؿعؾؿات يف تربقة (1)«َمهُ َوَعلَّ 

بـاتـا، طؾك ديـ اإلسالم، وطؾك هذه الؿؾة، وأيًضا تعزيز العادات الطقبة، التل 

ال تتـاقض مع شرطـا، فال شؽ أن هذا أمٌر طظقٌؿ، وال شؽ أكف أمٌر يـبغل لؽؾ 

 إكساٍن أن يرفع رأسف طالقًا.

ؤكد طؾك قضقة تعزيز العادات والتؼالقد، التل يف الحؼقؼة يعتصؿ وحقـؿا أ

 خطقر، 
ٍّ
هبا كثقٌر مـ الـاس، مؿا ال تخالػ شرًطا، أققل هذا يف ضؾ غزٍو تغريبل

طؾك أوالد الؿسؾؿقـ، حتك إهنؿ بدأوا يـسؾقن مـ ثقاهبؿ، ومـ طاداهتؿ، 

تُضحؽ الثؽؾك  ويؾبسقن ألبسًة غربقًة أو شرققة، وُيحدثقن أشقاء بلجسادهؿ

                                                                 

 سببؼ تخريجف. (1)
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وربل مؿا يصـعف كثقٌر مـ الـاس، مـ الشباب يف شعقرهؿ، ويف أبداهنؿ، كسلل  

 اهلل لـا ولفؿ الفداية.

إًذا يـبغل أن تؽقن مسمولقتـا يا أيفا الؿعؾؿقن، يـبغل أن تؽقن الؿسمولقة 

وفؼ األحداث، ووفؼ هذا الغزو الؿؿـفج، التل تتعرض لف أمة محؿد صؾك 

 اهلل طؾقف سؾؿ.

والحذر الحذر يا أيفا الؿعؾؿ، ويا أيفا الؿربل الػاضؾ، الحذر الحذر أن 

يرى مـؽ الطالب أمًرا مخالًػا لؿا تؼقلف لرتبل بف أبـاء الؿسؾؿقـ، فنن الطباع 

اقة، والطالب حقـؿا يرى األستاذ طؾك أمٍر مخالٍػ، ال شؽ أكف يسؼط مـ  سرَّ

 ؿسؾؿقـ، فاإلكسان كؿا قال اهلل طقـف، أو تؼؾ ققؿة كالمف، وتقجقفف ألبـاء ال

ۆئ  ۇئى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ): ♥طـ شعقب 

 (ی ی جئ حئ یىئ ىئ ىئ ی ېئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 .[88]هود:

فاألفعال أققى مـ األققال يف التلثقر، فؽـ قدوًة، ومثااًل، وأكؿقذًجا رائًعا 

 .ألبـائؽ الطالب: حتك تـال األجر والثقاب مـ اهلل 

 الط
َ
الب، طؾقؽؿ بتؼقى اهلل، واإلخالص لف، والسعل وأكتؿ يا أبـائل

هذه الؿؾة،  الحثقث يف تعؾؿ العؾؿ الشرطل، والعؾؿ الدكققي، الذي ُيعز اهلل 

 ويرفع بف األوصان، ويجعؾ أمتـا يف رأس األمؿ، ال يف ذيؾفا.

والقاجب طؾقؽؿ بعد اإلخالص والتؼقى، احرتام هذا الؿعؾؿ، هذا 

ح يف واقع األمر، فنذا كان لؽ أبًا مربقًا الجسد، الؿربل، الذي هق مربل الرو

 ، القاجب طؾقؽ احرتامف وتؼديره.ففذا مربل الروح والؼؾب بنذن اهلل 
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ِف التَّبِْجقال ُؿ أْن َيؽقَن َرسقاًل     ُقْؿ لؾُؿعؾ ؿ وف   (1)كاد الُؿعؾ 

داء إنَّ الطبقب والؿعؾؿ كالهؿا إذا أكت لؿ تـصحفؿا، فؾقرَض الجاهؾ ب

جفؾف، ولقرَض الؿريض بدائف وبؿرضف، إذا لؿ ُيـصح، ولؿ ُيحرتم، الطبقب 

 وال الؿعؾؿ.

أيفا اإلخقة الػضالء، يا أيفا الؿسؾؿقن، أؤكد طؾك أن ديــا ديـ طؾٍؿ 

ـٌ ال يرضك بالجفؾ، وال أن يعقش الؿسؾؿ طؾك  ومعرفة، ديــا وهلل الحؿد دي

 هامش الحقاة، كالًّ طؾك اآلخريـ.

ن الـاس يتػاخرون ببعض الِؿؾؾ، أو ببعض الـاس يف الشرق أو إذا كا

الغرب، بلهنؿ أهؾ قراءةٍ، وأهؾ حػاٍظ طؾك الققت، فـحـ أمٌة كذلؽ وهلل 

الحؿد والؿـة، ولؽــا يف هذه الػرتة، كؿر بلزمة ٍ جػاٍف، وكؿر بلزمِة بُخٍؾ يف 

ل اهلل تعالك رض-الؼراءة يف كتب العؾؿ، وإال لق قرأكا سقرة سؾػـا الصالح 

والتل تحؽقفا وتصقرها لـا هذه الؽتب، وهذه الؿصادر،  -طـفؿ وأرضاهؿ

التل أورثقكا إياها، َطؾِؿـا يؼقـًا بلن تؾؽ األمة ما كاكت ترتك لحظًة مـ لحظات 

 حقاهتا إال وقد استػادت مـ العؾؿ.

ففذا ابـ جرير الطربي الذي ألػ هذا التػسقر يف أربعقـ ألَّػ ورقة، ثؿ  

 .(0)لَّػ التاريخ يف ثالثقـ ألػ ورقةأ

مات وطؿره ستًا وأربعقـ سـة، ُحسبت  -رحؿة اهلل طؾقف-وهذا الـقوي 

أيام طؿره طؾك تآلقػف، فقجد بلكف يؽتب يف الققم القاحد أربع كراريس يف الققم 

                                                                 

 (.120أحؿد شققل )ص:  "ديقان" (1)

 (.710/ 0) "تذكرة الحػاظ"(، و163/ 0) "تاريخ بغداد" (0)



 

 05  

القاحد، وكان بعض طؾؿاء اإلسالم، حقـؿا يمتك ويؼال لف: اذهب معـا،  

 .(1)"ا الشؿسأوقػق"فقؼقل لؾـاس: 

وكان ابـ الجقزي إذا جاءه بعض البطالقـ الذيـ لقس طـدهؿ شغٌؾ وال  

طؿؾ، إال الؼقؾ والؼال، وهق يستحل مـ إخراجفؿ مـ بقتف، أجؾسفؿ، ثؿ وزع 

طؾقفؿ األقالم، هذا يربي قؾًؿا، وهذا ُيؼط ع ورقًة، ثؿ يشغؾفؿ يف العؾؿ 

 .(0)قصًرا

لتل ما زلـا كتػقل ضاللفا، وكستـبط مـفا كؾ فبفذا أورثقا لـا هذه الؽـقز، ا 

 خقر وفضقؾة.

وفؼـل اهلل وإياكؿ التباع الؽتاب والسـة، ووفؼ أبـاءكا وبـاتـا لطؾب العؾؿ 

 .الشرطل، والعؾؿ الدكققي، الذي بف رفعة البالد، وطزة العباد بنذن اهلل 

ذ أمركؿ هذا وصؾقا وسؾؿقا طؾك الـبل الؿصطػك، والرسقل الُؿجتبك، إ

ڄ ڄ )بالصالة والسالم طؾقف، فؼال وهق أصدق الؼائؾقـ:  اهلل 

 (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڃڄ ڄ ڃ ڃ

 .[56]األحزاب:

 

                                                                 

 (.304/ 15) "تاريخ اإلسالم" (1)

 (.1122/ 10) "تاريخ اإلسالم" (0)


