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 طلب العلم
 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، الحؿد هلل الذي طؾَّؿ بالؼؾؿ، طؾَّؿ اإلكسان ما لؿ يعؾؿ، 

ـُ َمـ قالفا وطِؿؾ  وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، شفادًة يلم

إكرب، وأشفد أنَّ محؿًدا طبده ورسقلف، وصػقف وخؾقؾف، بؿؼتضاها يقم الػزع 

الذي اكتؼاه مِـ أصفر ساللة، صؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾقف، وطؾك آلف وأصحابف 

 وسؾَّؿ تسؾقًؿا كثقًرا مزيًدا.

ا بعُد:  أمَّ

كجاتؽؿ يقم ُيـصب  فاتؼقا اهلل يا طباد اهلل، واطؾؿقا أنَّ يف تؼقى اهلل 

ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )حاكف: الصراط، قال الحؼ سب

 .[17-17]مريم: (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ

والتؼقى برهاكؽؿ يقم تؾتبس إمقر، ويختؾط الظالم بالـقر: قال الحؼ 

 (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)سبحاكف: 

 .[72]األنفال:

ڻ )لألولقـ وأخريـ: قال الحؼ سبحاكف:  والتؼقى هل وصقة اهلل 

 .[737:]النساء (ھڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 ىئېئ ىئ)والتؼقى سبٌب مِـ أسباب العؾؿ بنذن اهلل: قال تعالك: 

 ،[787]البقرة: (یىئ ی
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 معاشر الؿسؾؿقـ! لقس هـاك أَجّؾ وٓ أفضؾ مـ صؾب العؾؿ: ذلؽ أنَّ اهلل  
طظَّؿ شلن العؾؿاء، ورفع درجاهتؿ يف الدكقا وأخرة: يؼقل الحؼ سبحاكف: 

 .[77]المجادلة: (جثمب ىب يب جت حت خت مت ىت يت)

أن هـاك فرًقا كبقًرا، وبقًكا شاسًعا، بقـ َمـ َيعؾؿ، ومـ ٓ يعؾؿ، حتك  وبقَّـ 

ی  ىئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)هبؿ الؿثؾ، فؼال:  ضرب اهلل 

 .[2]الزمر: (ی ی ی

ٺ ٺ ٺ  ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)وقال سبحاكف: 

 .[72]الرعد: (ٺ

، تؼقم بلدائف، وتؼقم أن صؾب العؾؿ واجٌب طؾك صائػٍة مـ الؿممـقـ وبقَّـ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )بتعؾقؿ الـاس، قال سبحاكف: 

 .[777]التوبة: (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

طؾك صائػٍة مـ هذه إمة، أن تتحؿؾ العؾؿ لتمديف إلك الـاس:  فَلوَجب اهلل 

 .-طافاكا اهلل وإياكؿ–ٕن الـاس أحقاُء بالعؾؿ، وأمقاٌت بالجفؾ 

كؿا ٓ يخػك طؾقؽؿ معاشر –سؿاء وإرض وإنَّ أول ارتباٍط بقـ ال

 ، فلكزل اهلل حقـؿا كزل جربيؾ طؾك محؿٍد  -الؿسؾؿقـ
 ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)طؾقف ققلف: 

 .[5-7]العلق:(ک ک ک ک گ ژ ژ ڑ ڑ

ـُ الؿعرفة، ولؼد حثَّ الـبل  كثقًرا  ديــا ديـ العؾؿ، ودي

 كقا ويقم الؼقامة، وبقَّـ طؾك العؾؿ، وبقَّـ مـزلة العالؿ يف الد
 اأْلَْنبَِياِء، َوَرَثةُ  اْلُعَلَماءَ  إِنَّ : »♥أنَّ العؾؿاء هؿ ورثة إكبقاء، فؼال 
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ُثوا َلمْ  اأْلَْنبَِياءَ  َوإِنَّ  َما ،ِدْرَهًما َوَل  ِديَناًرا، ُيَورِّ ُثوا إِنَّ  َأَخَذ  َأَخَذهُ  َفَمنْ  اْلِعْلَم، َورَّ

 «.(1)َوافِر   بَِحظ  

 (ڦ ڦ ڦ): ، إكبقاء لؿ يقرثقا شقًئا مـ أمقر الدكقا: قال كعؿ

 ،[71]النمل:

 وما ورثف سؾقؿان إكؿا هق العؾؿ والـبقة.

كذلؽ إكبقاء جؿقًعا، ٓ يقرثقن شقًئا مِـ ُحطام الدكقا الػاين، وإكؿا يقرثقن 

 .هذا العؾؿ، وهذا الـقر، الذي بف حقاة قؾقب الـاس بنذن اهلل 

أنَّ العؾؿ مِـ شدة محبة اهلل لف، أنَّ اهلل يبعث  ♥لـبل وقد بقَّـ ا

كر،  مالئؽة سقَّاريـ، همٓء الؿالئؽة وضقػتفؿ تتبُّع ِحؾؼ العؾؿ، ودروس الذِّ

قار بالِؿعصؿ.  وأهنؿ يحقطقن بلهؾ العؾؿ إحاصة السِّ

أنَّ الؿالئؽة تضُع أجـحتفا لطالب العؾؿ:  وبقَّـ الـبل 

 ا يصـع.رًضا بؿا يطؾب، ورًضا بؿ

كعؿ طباد اهلل، هذا كذٌر يسقر، وغقٌض مـ فقض، مِـ الـصقص الؿتؽاثرة طـ 

 يف فضؾ العؾؿ وأهؾف. ، وطـ سـة الـبل كتاب اهلل 

 
ٌّ

وإكـا بعد أيام قالئؾ يبدأ أوٓدكا بالذهاب إلك الؿدارس، فقبدأ طاٌم دراسل

الـظامقة، فـسلل  جديد، هذا العام يطؾب فقف أبـاؤكا وبـاتـا العؾؿ يف الؿدراس

 اهلل تعالك لـا ولفؿ التقفقؼ، ولجؿقع الؿسؾؿقـ التقفقؼ والسداد.

 

                                                           

(، وابـ ماجف 2682(، والرتمذي )3641(، وأبق داود )21715أخرجف أحؿد ) (1)

 (.212) «الؿشؽاة»(، وحسـف إلباين يف 223)
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تقوم على  -كما ل يخفى عليكم معاشر المسلمين-وإنَّ العملية التربوية  

 أركان  ثالثة:

 الطالب. -

 والـفج. -

 والبقت. -

 همٓء هؿ العؿؾقة الرتبقية إْن صحَّ التعبقر.

 اهلل 
َ

، وأْن يـقي الـقة الطقبة الصالحة يف صؾب العؾؿ، فعؾك الطالب أن يتؼل

تقفر الؿعؾقمة، والعؾؿ، والؿعرفة،  -وهلل الحؿد والؿـة-ففذه الؿدارس 

 .والثؼافة، بنذن اهلل 

وقد كان الـاس قديًؿا يؼاسقن ويعاكقن يف صؾب العؾؿ، وأما أن فنن هذه 

وأيًضا فقفا التؾؼل الؿدارس الـظامقة، تعقـ الطالب طؾك الؿعؾقمة السريعة، 

 طـ إساتذة والؿعؾؿقـ، فاهلل اهلل بنخالص الـقة، وإصالح الطقية.

وأن يحرص الطالب طؾك أن يؽقن متػقًقا: ٕن الؿسؾؿ مطالٌب أن يؽقن يف 

أحسـ حآتف، وأن يبتغل أطؾك الرتب يف الدكقا: حتك يـالفا يقم الؼقامة بنذن 

 .اهلل 

ك الؿدرسة، وأن يعقد مـفا وهق ٓ يحؿؾ كقًة وٓ يـبغل لؾطالب أن يذهب إل

 -هداهؿ اهلل-صقبة، وٓ مشروًطا يف كػسف، كحال أبـاء كثقٍر مـ الؿسؾؿقـ 

يذهبقن إلك الؿدارس، وٓ يعرفقن لؿاذا يذهبقن، ولؿاذا يعقدون، ولذلؽ 

، ويصبحقن همٓء طبًئا طؾك أهالقفؿ، -طافاكا اهلل وإياكؿ-تؽقن الثؿرة سقئة 

 طؾك الؿجتؿع، وطبًئا طؾك إمة، وكالا طؾك هذه إمة بؿجؿقطفا.وطبًئا 

يـبغل لفؿ أن يعرفقا أن صؾب العؾؿ أمٌر مشروع، حتك وإن كاكت تخصصات 
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مـ أمقر الدكقا، فؾؼد ذكر جؿٌع مِـ أهؾ العؾؿ مِـ أهؾ التحؼقؼ أن الؿسؾؿقـ 

ٌة تتؾؼك مِثؾ يحتاجقن إلك طؾقم الدكقا هذه، وأكف يـبغل أن تؽقن هـاك صائػ

 هبؿ العباد والبالد. هذا العؾؿ: حتك يـػع اهلل 

ويـبغل طؾك الطالب أيًضا أن ُيعظِّؿ أستاذه ومعؾؿف: ذلؽ أن هذا الؿعؾؿ هق يف 

مؼام القالد، فنذا كان القالد يبـل جسًدا، ففذا يبـل روًحا، وهذا يزرع خقًرا، 

 وبقـفؿا فرٌق كبقر.

يٌة روحقة، ولقست لف طـايٌة بعؼؾ ابـف، وٓ بروحف، كثقٌر مـ أباء لقست لف طـا

َـّ اهلل تعالك مـحف ُمعؾًؿا يغذيف الخقر، ويدلف  وٓ بؼؾبف، يفتؿ بجسده فؼط، لؽ

ؾ لف كثقًرا مـ إمقر.  طؾك الصالة، وُيبقـ لف مقاصـ الخقر، ويسفِّ

وبؽثرة ففذا الؿعؾؿ لف حؼٌّ كبقٌر طؾقؽ أيفا الطالب، وذلؽ باحرتامف وتبجقؾف، 

 الدطاء لف، سقاء كان حقاا أو مقًِّتا: لػضؾف العظقؿ طؾقؽ.

مممممِف التَّْبجمممممقال   ُقمممممؿ لؾؿعؾمممممؿ وفِّ

 

   ًٓ  (1)كمماد الؿعؾممُؿ أْن َيؽممقَن َرسممق

 
والؿؼقلة التل ُتسرُّ الخاصر، وُتعجب اإلكسان: )َمـ طؾؿـل حرًفا ُكـُت لف 

أبـاء الؿسؾؿقـ،  طبًدا( هذه مؼقلٌة جؿقؾٌة وصحقحة، متك ما إن استقطبفا

 أدركقا ما لؾؿعؾؿقـ مـ الحؼقق العظقؿة.

وطؾقؽ أيفا إب أن تتجاوز مرحؾة آطتـاء بالشؽؾقات، إلك الدخقل يف 

جقهر إمر وُصؾبف، طؾقؽ أٓ تؽقن اهتؿاماتؽ شؽؾقة، كشراء الحؼائب، 

وآهتؿام بللقان الدفاتر وإقالم، كعؿ يجب أن تصـع هذا، ولؽـ اذهب إلك 

أطؿؼ مِـ ذلؽ، اغرس يف ابـؽ حب التعؾقؿ، واغرس فقف حب إساتذة 

والؿعؾؿقـ، وبقِّـ لف بلكف يـبغل لف أن يؽقن لف صؿقًحا، وأن تؽقن لف إرادة، 

                                                           

 (.102)ص:  «ديقان أحؿد شققل» (1)
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بف  تزاحؿ الـجقم يف طؾقائفا: حتك كقفر لألمة جقاًل جديًدا صقًبا، ُيعزُّ اهلل  

 بف العباد. البالد، ويـػع اهلل 

طظقؿة، ولألسػ الشديد بعض أباء ُيؾؼل بالؿسمولقة كامؾًة هذه مسمولقٌة 

طؾك الؿدرسة، وٓ يفتؿ بؿتابعة ابـف، وٓ بالسقر مع مراحؾ التعؾقؿ والدراسة، 

يضعف يف الؿدرسة ثؿ ٓ يسلل طـف أبًدا، حتك إذا وقعت مصقبة أو حصؾت 

 هذا إب، وجاء ربؿا يدافع طـ ابـف، فؽان هذا ا
َ

ٓبـ مثاًل مشؽؾة اسُتْدطل

ضالًؿا، أو كان متجاوًزا، متعدًيا مشاغًبا، وهذه مِـ الؿآسل التل تؼطِّع كِقاط 

 الؼؾقب.

يـبغل لؽ طؾقؽ أيفا إب أن ُتشارك ابـؽ مشاركًة وجداكقًة شعقرية، وأن 

ُتشعر الَؿْدرسة بلكؽ معفؿ، باتصاٍل دائؿ، تؿدُّ جسقر آتصال معفؿ، 

ـ أيامف، وطـ صبقعة دراستف، وطـ جؿقع وتراقب ابـؽ طـ كثب، وتسلل ط

 .مراحؾف: حتك تؽتؿؾ العؿؾقة الرتبقية بنذن اهلل 

ا الهتمام بالشكليات والتباهي بشراء بعض الحقائب والكتب فقط ، ففذا يف أمَّ

الحؼقؼة مؿا هق مرفقٌض طؼاًل، قبؾ أن يؽقن مرفقًضا واقًعا وديـًا، ذلؽ أكـا 

طاية أبـائـا رطايًة كامؾة، وإنَّ كثقًرا مـ الرتبقيقـ مطالبقن مطالبًة كبقرًة يف ر

يشؽقن مـ هذا الػراغ الؽبقر، الذي يرتكف كثقٌر مـ أباء: اطتؼاًدا مـفؿ أن 

الؿدرسة مسمولٌة مسمولقة كامؾة، صحقح أن طؾك الؿدرسة قسًطا كبقًرا مـ 

َـّ الؿدرسة ٓ يؿؽـفا أبًدا أن تؼقم بالدور كاماًل  بـػسفا، إن لؿ الؿسمولقة، لؽ

 تتعاون معفؿ أيفا إخ الؿسؾؿ، و يا أيتفا إخت الؿسؾؿة.

ما يتعؾؼ بؼضقة الؿـفج الرتبقي، فالقزارة أيًضا مسمولٌة  واألمر اآلخر:

مسمولقة كامؾة طـ قضقة الؿـاهج، وطـ قضقة وضعفا، وطـ متابعة الطالب 

أكاصف ُوٓة إمر والؿعؾؿقـ، الذيـ يؼقمقن بلداء هذا الدور العظقؿ، الذي 
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هبؿ، هؿ مسمولقن كذلؽ مسمولقًة كامؾة، ٓ ُيحابقن يف ذلؽ أحًدا، وإكؿا 

 يجتفدون: ٕن قضقة التعؾقؿ مِـ أخطر الؼضايا، ومِـ أهؿفا.

التعؾقؿ ُيـظر إلك إمة مِـ خالل أفرادها، فنن كاكقا متعؾؿقـ تعؾًؿا سؾقًؿا 

فالحفا، وأهنا تسقر يف الطريؼ صحقًحا، ففذا ممشٌر جقٌد طؾك صالح إمة و

 .الصحقح بنذن اهلل 

بعد أياٍم قالئؾ تبدأ هذه الدراسة، ويبدأ الـاس بآكتشار يف الذهاب إلك 

بلن ُيصؾح إبـاء  الؿدارس، ويـشغؾ الـاس جؿقًعا، فـحـ كدطق اهلل 

 والبـات، وأن يعقــا وإياكؿ طؾك أداء هذه الرسالة الؿفؿة.

أن يقفؼـل وإياكؿ لؾعؿؾ الصالح الذي يرضقف، وأن ُيصؾح  أسلل اهلل الؽريؿ

 لـا ولؽؿ، إنَّ ربل سؿقٌع ٌمجقب.

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

 وخطقئة، و يا فقز الؿستغػريـ، أستغػر اهلل.
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 اخلطبة الثانية
 

تقثقؼف وامتـاكف، وأشفد أن ٓ إلف إٓ الحؿُد هلل طؾك إحساكف، والشؽر لف طؾك 

اهلل وحده ٓ شريؽ لف، تعظقًؿا لشلكف، وأشفد أنَّ محؿًدا طبده ورسقلف، 

اطل إلك ِرضقاكف، صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وأصحابف وإخقاكف، وسؾؿَّ  الدَّ

 تسؾقًؿا كثقًرا مزيًدا.

ا بعُد: ، فنكف مِـ أجؾِّ فقا معاشر الؿسؾؿقـ، اهلل اهلل يف صؾب العؾؿ الشر أمَّ
ّ

طل

 الؿؼاصد، التل جاءت هبا شريعتـا اإلسالمقة السؿحة.

 ٓ يؼتصر فؼط طؾك الؿدارس الـظامقة: ٕن كثقًرا مِـ الـاس 
ّ

والعؾؿ الشرطل

ج مـ الؽؾقات  قد يـؼدُح يف ذهـف، بلكف قد اكتفك مـ التحصقؾ الدراسل، وتخرَّ

العؾؿ الشرطل ٓ مؽان لف والجامعات، وهق أن يريد صؾب العؾؿ الشرطل، ف

مخصٌص ومحدد، وإكؿا هق مقجقٌد ومبثقث، فحؾؼات العؾؿ مـتشرٌة يف 

الؿساجد اكتشار الزهقر يف الحديؼة الغـَّاء، والعؾؿ الشرطل صريؼف ومسؾؽف 

معروف، فعؾك الؿسؾؿقـ جؿقًعا أن يحرصقا طؾك العؾؿ، وطؾك الؼراءة، 

 وطؾك الثؼافة.

، كحـ أمة الريادة يف هذا الجاكب، وإن كان كحـ أمة طؾٍؿ، وأمة ثؼافة

الؿسؾؿقن أن قد تؼفؼروا يف هذا الجاكب، فال يعـل بالضرورة أن ديــا يدطق 

إلك ذلؽ، كال، بؾ ديــا يدطق إلك العؾؿ، ويدطق إلك الؿعرفة، ويدطق إلك 

الثؼافة، ويدطق إلك أن يؽقن اإلكسان طالًؿا بلمقر ديـف، يحؿؾ طؾًؿا، وثؼافًة 

 اسعة.و

وهذه كصقص الؼرآن والسـة، كثقرٌة تلمر هبذا، وتاريخـا اإلسالمل الؿشرق 

يدل طؾك ذلؽ، فؾؼد كان يقجد يف الؼرية القاحدة آٓف العؾؿاء، وهذه هل 
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تاريخ رجال كثقٍر مـ الؼرى يف إكدلس مثاًل، الؼرية الصغقرة القاحدة فقفا 

ؿاء يف زماكـا أصبحقا أكدر مـ ثبٌت ٕكثر مـ ألػ طالٍؿ يف وقٍت واحد، والعؾ

آكتػاء، والصدود طـ العؾؿ الشرطل، وطـ سبب ذلك: الؽربيت إحؿر، 

 صؾبف.

كثقٌر مـ الـاس يعتؼد أكف إذا وصؾ سـاا معقـًة ففق ٓ يستطقع صؾب العؾؿ، 

وهذه مـ إغالقط، التل يغالط هبا كثقٌر مـ الـاس كػسف، إن لؿ تؽـ مـ 

 .-طافاكا اهلل وإياكؿ–ـف وسقسة الشقطان وتقهق

صؾب العؾؿ، وقد كاكت  فؾؼد صؾب بعض أصحاب الـبل 

أطؿارهؿ تزيد طؾك الخؿسقـ، بؾ بعضفؿ دخؾ يف الستقـ، وكان الـبل 

  يػرح لذلؽ، يػرح حقـؿا يلتقف الصحابل وقد بؾغ سـاا

متؼدمًة حقـؿا يراه لقطؾب العؾؿ، وكان يبقـ لف ما لطالب العؾؿ مـ إجر 

 .لػضؾ طـد اهلل وا

 حنُن أمة القراءة.

 أن: تشقر اإلحصائقاٌت إلك أن أمتـا مـ أقؾ إمؿ قراءًة وثؼافًة، لؿاذا؟

ٕكـا ُشغؾـا برتَّهات، وُشغؾـا بؼضايا هامشقة، وقتؾـا أوقاتـا بؿا يؽقن ضره 

 أقرب مـ كػعف، كسلل اهلل العافقة والسالمة.

ُيشبعفؿ شلء مـ الؼراءة، فؽؾ كتاٍب يؼع يف لؼد كان الـاس مِـ هذه إمة ٓ 

ا أن فؿختصراٌت يسقرة، وأوراٌق  أيديفؿ يؼرؤوكف مـ الِجؾدِة إلك الِجؾدة، أمَّ

قؾقؾة، ومع ذلؽ تجُد الرجؾ، وتجد الؿرأة تؼدم رجاًل، وتمخر أخرى، 

 يرتددون يف قراءة هذه الؽتب.

ط طؾك الؼراءة، وطؾك  اكظروا يف تاريخ أمتؽؿ: فنهنا مـ أطظؿ إمقر التل تـشِّ

صؾب العؾؿ، ولذلؽ ٓ يؿؽـ أبًدا ٕحٍد أن يرضك أن ُيصـَّػ أكف مِـ الُجفالء: 
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وذلؽ ٕهنا مـؼصٌة قبقحة، وقد يؽقن جاهاًل، بؾ قد يؽقن مـغؿًسا بالجفؾ  

إلك أطؾك رأسف، وهق إذا ققؾ لف: يا جاهؾ، يـتػض، ويحؿر أكػف، ويغضب 

ق بقـ كقطف وكرسقطف.لذلؽ، وقد يؽقن جاهاًل يف   واقع إمر، ٓ ُيػرِّ

بؾ مِـ الـاس َمـ ٓ ُيحسـ القضقء وربل، وقد يؽقن مثؼًػا ثؼافًة دكققية، لؽـف 

 ٓ يحسـ القضقء.

هذه الصالة التل قال  -كسلل اهلل العافقة-مِـ الـاس َمـ ٓ ُيحسـ الصالة 

فقليت هذا الرجؾ،  ،«(7)ُأَصلِّي َرَأْيُتُمونِي َكَما َصلُّوا: »الـبل 

الذي بؾغ سـاا متؼدمة، فقسجد ويبسط يديف اكبساط الؽؾب: وقد هنك الـبل 

، «(2)الَكْلِب  اْنبَِساطَ  ِذَراَعْيهِ  َأَحُدُكمْ  َيْبُسطْ  لَ »طـ ذلؽ فؼال:  ♥

فقضع ذراطف كاماًل طؾك إرض، وكلكف لؿ يؿر طؾقف مثؾ هذا الـفل طـ الـبل 

. 

ئ يف الصالة مثاًل، فقجب يف هذا الخطل سجقد السفق، كثقٌر مِـ الـاس ُيخط

فؿاذا يػعؾ؟ يذهب فقـؼض الصالة كؾفا ويعقدها مـ جديد، َمـ الذي أمرك 

بذلؽ؟ ٓ يجقز ٕحٍد أن يـؼض صالتف لخطل وقع فقف؟ َمـ الذي أمرك 

 بذلؽ؟ َمـ الذي أرشدك؟

بلكف  ولذلؽ الجفؾ الذي طـده جعؾف يذهب فقـؼض صالتف: اطتؼاًدا مـف

اإلطادة سفؾٌة ومؿؽِـة، والصالة إولك التل طؼدهتا ودخؾت هبا وأحرمت 

 هبا! كقػ ترتكفا هؽذا مِـ دون هناية؟!

هذا سببف الجفؾ، وأققل هذا واهلل مـ واقع تجربة، ومعايشة لؽثقٍر مـ الـاس، 

بؾ بعضفؿ ولألسػ الشديد قد يؽقن طـده شلٌء مـ الؿـاصب الديـقة، ومع 

                                                           

 (.674(، ومسؾؿ )631أخرجف البخاري ) (1)

 (.493(، ومسؾؿ )822أخرجف البخاري )(2)
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 يف الصالة.ذلؽ يخطئ 

: الزهد يف هذا العؾؿ الذي سبب ذلك: طدم صؾب العؾؿ الشرطل، وسبب ذلك

، وقد يؽقن اإلكسان ، هذا القحل مـ اهلل جاء بف محؿٌد 

جئت إلك مثؾ هذه الؼضايا الفامة،  إذالف لساٌن سؾقٌط يف قضايا وأمقر: لؽـؽ 

والعقاذ -ًدا، تجده التل سقسلل طـفا يقم الؼقامة، وٓ ُيعذر فقفا اإلكسان أب

 مِـ أجفؾ الـاس، بؾ يؽقن أمقاا فقفا. -باهلل

وهلل الحؿد -الؿؼصقد أيفا الؿسؾؿقن: وسائؾ العؾؿ والؿعرفة تقفرت 

زماٍن سبؼ، ففذه الدروس، وهذه الحؾؼات، وهذه  أيأكثر مِـ  -والؿـة

الؽتب، التل تػرزها الؿطابع بلجؿؾ الطبعات، وبلحسـ إلقان، وهذه 

آت، الثقرة الؿعؾقماتقة آتصآتقة، التل تقفر وتؼرب لؽ البعقد، آتص

وتقفر لؽ الؿعؾقمة السؾقؿة الصحقحة، بؽؾ يسٍر وسفقلة، وبققٍت قصقر، 

مؿا يعقـؽ طؾك صؾب العؾؿ الشرطل، وطؾك  -وهلل الحؿد-هذه كؾفا 

 آجتفاد يف هذا الؿقدان.

وإياكؿ، وأن يـػعـا بؿا طؾؿـا،  أسلل اهلل الؽريؿ رب العرش العظقؿ أن يعؾؿـا

 وأن يدلـا طؾك ما فقف فالحـا ورشدكا، إن ربل سؿقٌع مجقب.

 


