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السالم علي ُكم ورمحة هللا وبركاته
ُ

بسم هللا واحلم ُد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه

وأتباعه وأحبابه ومن وااله أما بع ُد
فأخويت يف هللا ،أخوايت يف هللا ،أين أحب ُكم يف هللا وهللا أسا ا ا ا ا ااال أن جيمعىن ب ُكم دائما وأبدا يف ال ُدنيا على
س ا ان أولئك رفياا ،أهال
طاعته ويف اآلخرة يف دار كرامته مع النبيني والصا اادواني وال ُ ا اهداء والصا اااحلني وح ُ

ومرحبا حبض ارات ُكم يف هذا الربانمج اجلدود الذى جعلتهُ حتت عنوان رسااالة إىل ،أتوجه فيه بعدة رسااائىل إىل
ش ارائش ش ا يف جمتُمعنا وما من ُكم من أحد إال وسااأوجه إليه رسااالة إن شاااء هللا -عز وجىل -رسااالة ُحب،

رسا ا ا ا ااالة ود أرجو لهُ فيها ُكىل اخلري ،أرجو لهُ فيها سا ا ا ا ااعادة يف ال ُدنيا ويف اآلخرة أرجو لهُ فيها أن وكون يف

توجهت قبىل أبربعة
س ا ان أولئك رفياا .وُكنت قد
ُ
اآلخرة مع النبيني والصا اادواني وال ُ ا اهداء والصا اااحلني وح ُ

وتوجهت برس ا ااالة إىل جاري العزوز
فتوجهت برس ا ااالة إىل أخي التاجر
رس ا ااائىل لألربعة من أحبتنا يف جمُتمعنا
ُ
ُ

وتوجهت يف األساابوا اضا اي برسااالة إىل أخي اضُدرس ويف هذه الدقائق
وتوجهت برسااالة إىل قرويب العزوز
ُ
ُ

اضُباركات اضعدودات إن شا ا ا ا ا اااء هللا -عز وجىل -أتوجه برسا ا ا ا ا ااالة إىل أخي الطالب أي كانت مرحلتهُ يف

االبتدائية أو اإلعدادوة أو الثانووة أو اجلامعة يف ُكلية أو يف معهد يف دراسا ا ااة شا ا اارعية أو يف دراسا ا ااة ُدنيووة

منهم بيت إىل أحبتنا الطُالب والدارسني هبذه الرسالة
أتوجه إىل أحبتنا الذي ال خيلو ُ
رسالة إيل أخي الطالب
أوال :امحد ربك

أخي الطااالااب ،أخي الاادارس امحااد هللا -عز وجااىل -على نعمتااه عليااك ،امحااد هللا -عز وجااىل -على أن
سخر لك أب ونُفق لك من دماء قلبه ووتمىن أن تكون أفضىل منه .امحد هللا -عز وجىل -على أن هيأ لك

توفر لك اجلو اهلاديء والعيش اهلاينء ح تتعلم توفر
األسا ا ا ااباب وجعىل لك أُم تب ُذل ما يف وسا ا ا ااعها ح
ُ

لك ُكىل أسااباب الراحه وتدعوا لك بلليىل والنهار أن تكون من اضتفوقني أن تكون من الناجحني أن تكون

من أص ا ااحاب ال ا ااأن العاىل يف جمُتمعك ويف أمتك هىل محدت هللا على أن س ا ااخر لك أب ونُفق عليك من
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دماء قلبه ووتمىن لك اخلري؟ هىل محدت هللا على أن سااخر لك أُم تسااهر ح تنام أنت وتساحوش وتكتد
وتتعتب ح توفر لك العيش اهلاينء واجلو اهلاديء؟ هىل محدت هللا على أن وس ا اار لك أس ا ااباب التعلُم لو

التفت من حواليك لو وجدت الع ا ا ا ا ا ارات بىل اضئات ُحرموا مما أ نت فيه! ُحرموا مما أنعم هللا به عليك،
وهم يف الس ا ا اانني األوىل من
ُحرموا من نعمة التعلُم نظرا لض ا ا اايق دات اليد نظرا لالة اضال نظرا لفاد األب ُ
عمارهم وأنت وفر هللا لك األس ااباب ووس اار لك س اابيىل التعلُم فامحد هللا عز وجىل ،امحد هللا -عز وجىل-
أ ُ
وأعلم أن هللا جىل جاللهُ ربط الزيدة يف النعم بل ُ ا ا ا ا اكر فاال عز من قائىل " َوإ ْد ََتَدَّ َن َربُّ ُك ْم لَئن َش ا ا ا ا ا َك ْرُْ
َّ
َّ
الزُمر9 :
ون َال وَا ْعلَ ُمو َن" ُ
ون وَا ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
ألَزو َدنَّ ُك ْم" إبراهيم 7 :كذا قال رب العاضني "قُ ْىل َه ْىل وَ ْس ا اتَوي الذ َ
فامحد هللا على أن وسر لك األسباب ح تكون بع ُد من الذون وعلمون
اثنيا :أخلص النية
أان عاوز أسا ا ااأل ُكىل طالب جامعةُ ،كىل طالب معهدُ ،كىل طالب يف إعدادوة أو يف اثنووة أوح يف ابتدائية،

صا ا ا اىل على
إنتُم بتتعلموا ليه؟ أوُها الدارس اضُس ا ا االم أوُها الطالب اضُس ا ا االم ضادا تتعلم؟ هىل تتعلم ملُرد أن حت ُ

شا ااهادة نُضا ااي ُفها على مالوني ال ا ااهادات اضرصا ااوصا ااة على األرفُف هيا دى نيتك! ع ا ااان أحصا ااىل على
شهادة! هىل تتعلم ملُرد أن الوالد وتمىن لك أن تتعلم والسالم؟ إنت بتتعلم ليه؟ الطالب اضُسلم وتعلم ألن

دونه حثه وحض ا ااه ،على التعلُم على طلب العلم ال ا اارعى وعلى طلب العلم ال ُدنيوي النافع ،أخلص النية

ص ا اىل
درس أدهب إىل اجلامعة أدهب إىل اضعهد أدهب إىل اضدرسا ااة أح َ
أان بتعلم طاعة هلل -عز وجىل -أان أ ُ
صليب على كتايب ُكىل ده ليه؟ طاعة هلل -عز وجىل-
أداكر أ ستمع أ سهر الليايل أنكفيء على كتايب ونكسر ُ

عبادة ،لو نووت النية الص ا ا ا ا اااحلة لتحول دهابك وإيبك من وإىل اضدرس ا ا ا ا ااة واجلامعة إىل عبادة ،تُص ا ا ا ا اابش

كمساالمني نتعلم
حنن ُ
خطواتك يف ساابيىل هللا عز وجىل ،وُصا ُ
اهرك يف ُمذاكرة درسااا عبادة هلل عز وجىلُ ،
ابش سا ُ

ألن التعلُم يف دوننا عبادة ،سواء أكان يف طلب العلم ال رعي أو العلم ال ُدنيوي النافع ،إحنا أمة إقرأ أول
آوة نزلت على رس ااولنا ص االى هللا عليه وس االم قال هللا فيها "إقرأ" حنن أمة إقرأ عندان س ااورة أقس اام هللا فيها

بلالم "ن َوالْ َالَم َوَما وَ ْسا اطُُرو َن" الالم 1 :وهللا له أن وُاس اام شا ش اااء على ما ش اااء ومن ش اااء ولي

لنا أن

لفت أنظاران إىل عظمة اضُاسم به واضُاسم عليه حنن أمة إقرأ
نُاسم إال بهلل لكن هللا إدا أقسم ب يء فإنهُ وُ ُ

حنن أ مة التعلُم عاوز ضا أسا ا ا ا ا ااال أي دارس يف أي مرحلة تعليمية إ نت بتتعلم ليه؟ واويل دوين أمرين بكده
واويل ألن طَلب العلوم النافعة عبادة ألن هللا -عز وجىل -أمرين أن أقرأ وأمرين أن أتعلم ،هللا أكرب وباي
إنوي نية ص ا ا اااحلة ال تتلفت حبي يف هللا إىل أولئك الذون انس ا ا ااحبوا من اجلامعات وتركوا ال ُكليات وتركوا

ضا ا ار! جتد طالب وحك ُكلية
الدراس ا ااة يف العلوم ال ُدنيووة ،وقالوا هذه علوم العلم هبا ال ونفع واجلهىل هبا ال و ُ
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ضا ار ووكتفي أبن وبيع أعواد
اهلندس ااة ُكلية الطب! الطب واهلندس ااة واولك هذا علم ال ونفع واجلهىل به الو ُ

حنن
من السا ا ا ا ااواك وبعع قوارور العطر على أبواب اضسا ا ا ا اااجد ال ي أخي إنت فاهم غلط ،ي أخي الكرمي ُ
حنن حباجة إىل
حنن حباجة إىل اضُدرس اضُسا االم ُ
حنن حباجة إىل اضُهندس اضُسا االمُ ،
حباجة إىل الطبيب اضُسا االمُ ،

حنن حباجة يف ُكىل َمنحى من مناحي حياتنا إىل انبغني ،انبغني
حنن حباجة إىل الفين اضُساالم ُ
املُاسااب اضُساالمُ ،

للعلماء يف علوم ال ا ا ا ا اروعة إنت عاوز األمة
تاىل عن حاجتنا ُ
متفوقني من اضُس ا ا ا االمني وحاجتُنا إىل هؤالء ال ُ

ُكلها تتحول م اوخ؟ غلط غلط إنت عاوز األمة ُكلها تتحول إىل ُعلماء يف العلوم ال رعية وأجهىل الناس

فرض كفاااوااة كمااا أن طلااب العلوم
يف العلوم ال ا ُدنيوو اة النااافع اة؟ هااذا خطااأ طلااب العلوم ال ا ُدنيوو اة النااافع اة ُ
فرض كفاوة
ال رعية ُ

قال جىل جالله "فَالَ ْوالَ نَا َف َر من ُكىل ف ْرقَة مْنا ُه ْم طَآئ َفة ليَاتَا َف َّا ُهواْ يف الدون" التوبة 122 :طائفة ُعلماء شروعة

وطائفة ُعلماء يف الطب وطائفة ُعلماء يف اهلندس ا ا ا ا ااة وطائفة ُعلماء يف اجليولوجيا وطائفة ُعلماء يف الفيزيء
وطائفة ُعلماء يف الري ا اايات وطائفة ،وطائفة ،وطائفة إمنا جند بعع ال ا ااباب مع األس ا ااف بعض ا ا ُاهم هذا

الكالم قدميا ال أدري هىل هو موجود إيل اآلن أم ال انس ا ا ا ااحبوا من بعع ال ُكليات ال ُدنيووة النافعة ليه؟ أان
هكتفي بدراس ا ااة العلوم ال ا اارعية وهىل مينع أن جتمع بني العلوم ال ا اارعية والعلوم ال ُدنيووة؟ إوة اضانع إنك

تباي دكتور وحافظ ال ُارآن وتفاه يف الدون وبتخطُب اجلُمعة وبتعلم الناس هىل ُهناك ما مينع هىل ُهناك ما

منهم مجعوا بني العلوم
مينع؟ نظرة واحدة علي م اااهري ال ُدعاة يف بلدان ويف العامل اإلسااالمي جند الع ارات ُ
ال ُدنيووة والعلوم ال ارعية ال ايخ فُالن طبيب دا داعية وُضارب إبمسه الطبىل ،ال ايخ فُالن ُمهندس وُضارب

إبمسه الطبىل ال اايخ فُالن أص االهُ ُمدرس وُض اارب إبمسه الطبىل ال اايخ ال اايخ حس ااان دارس إعالم ال اايخ
احلووين آداب قس ا اام أس ا ااباين لُغات وهلم جرة .ما اضانع أن جتمع بني العلم ال ُدنيووة وبني العلم ال ا اارعي؟

تدرس فيها علما انفعا الناس حباجة إليه حبجة إين سأُفرغ نفسي
عار خطأ خطأ غلط أن تنسحب من ُكلية ُ
ض ا ا ار أمل تارأ ماقاله ال ا ا ااافعي متحس ا ا ارا؛
للعلم ال ا ا اارعي ألن العلم ال ُدنيووة العلم به الونفع واجلهىل به الو ُ

ث العلم؛ الطب كان بيعترب الطب ده تلت العلم صااحيش
اإلمام ال ااافعي قال مرة لاد اايع اضُساالمون ثُل َ
يع اضُسلمون الطب

أحدهم إجراء جراحة أون جيروها؟ يف
النهاردة الكبار اض ا ا ا اااهري اضسا ا ا اائولني أصا ا ا ااحاب األموال ضا تاجوا ُ

اخلارج! يف أمروكا يف إجنلحا يف فرنسااا يف أضانيا يف كذا يف كذا ليه؟ ألن الطب أصاابش ُهناك! التا ُدم يف هذا

العلم أصا ا اابش ُهناك وأصا ا اابحنا ُهنا عالة علي الذون ُهناك! أال تري معي أن الطبيب اضُسا ا االم العريب وكتُب
للمروع اضُس االم العريب تذكرة الدواء بغري لغُة العرب الروشا اتة بتتكتب أبهني لُغة ي موالان؟ بإلجنليزي ليه؟
لغُة الطب بلُغة الطب فأان باول ل ُكىل طالب أخلص النية وتحول سعيُك يف طلب العلم ال ُدنيووة وال رعي
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إىل عبادة التنسحب من العلوم ال ُدنيووة النافعة وامجع بينها وبني علوم ال روعة فال مانع وال أبس يف دلك
أبدا لو س ااألتك ضادا تتعلم فاىل يل أان يش اايخ بتعلم ع ااان ربنا ونفع يب أمش أان بتعلم ع ااان أباى دكتور
أنفع اضُساالمني بتعلم ع ااان أباى ُمهندس أنفع اضُساالمني دكتور ُمساالم وتاي هللا يف اضروع الخيون األمانة
الوبيع وو ااحي يف اضروع ،آه عنده دون ُمهندس ُمس االم ضا وبين البيوت وبنيها بطرواة ش اارعية حبيث اجلار

الوطلع على عورات جاره عاوزون ُمدرس ُمسا ا ا االم ال ميتص دماء التالميذ من أجىل الدروس اخلصا ا ا ااوصا ا ا ااية

عاوزون موظف ُمسلم عنده دون ع ان ميفتحش ال ُدرج ووابىل الرشاوي أان بتعلم ألن العلم عندي يف دوين

عبادة ،أان بتعلم من أجىل أن ونفع ريب يب أمش أوصيك أخي الطالب أبن تنوي هذه النواي الصاحلة عل ان

ُمذاكرتك تباي عبادة روي الحمذي يف ُسننه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من خرج يف طلب العلم

وسلم "من سلك طرواا ولتم
فهو يف سبيىل هللا" وروى
مسلم يف صحيحه قال رسول هللا صلى هللا عليه َ
ُ
فيه علما سهىل هللا له به طرواا إيل اجلنة"
الوصية التالتة :اححام أستادك

ل ُكىل تلميذ ل ُكىل طالب ل ُكىل دارس أي مرحلة تعليمية أوصا ا ا ا اايكم مجيعا بححام اضُدرس ،اححم األسا ا ا ا ااتاد

اححم الدكتور اللي بيدرساالك يف اضعهد وال ُكلية ،اححم أسااتادك يف الثانوي ويف اإلعداي أو يف االبتدائي،
اححم أستادك .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " لي

منا وعين أان بريء منه لي

منا من مل ُجيىل كبريان

وورحم صااغريان ووعر ُ لعاضنا حاه " رواه أمحد واحلاكم وحساانه األلباين النيب بياول أان بريء من ُكىل واحد
العلماء ما بيححمش اللي بيعلموه هىل هو دونه كده؟ دونه مش كده لي
ما بيححمش أساتاده مابيححمش ُ
منا من مل ُجيىل كبريان؛ أساتادك قد والدك يف السان اححمه ل ايبته واححمه إلنه وُعلمك ،أساتادك أكرب منك
بع ا ارون سا اانة أو بع ا اار سا اانني ده أخوك األكرب اححمه ألنه هو الذي وُعلمك ،هو دوننا كده ي بين! قال

رسا ااول هللا صا االى هللا عليه وسا االم لي

منا –منعرفهوش -دوننا مش كده لي

منا من مل ُجيىل كبريان وورحم

صا ا ااغريان ووعر لعاضنا حاه وهلل در ال ا ا اااعر الذي قال ما وهب هللا إلمريء هبة ََ أفضا ا ااىل من عاله ومن

ها حياةُ الفش فإن فُاد فإن فا ُد احلياة أوىل به اللي معندوش أدب ده ميت اللي معندوش أخالق
أدبه ُ
دون اخلُلق ،وما من عبادة أمر هللا
دون األدب ،اإلسالم ُ
عدمه أحسن .أوصيك أن حتحم أستادك؛ اإلسالم ُ
هبا إال ومن أعظم مثراهتا أن هنُدى حلساان اخللق "إ َّن الصااالةَ تَاْنا َهى َعن الْ َف ْح َ ااء َوال ُْمن َكر" العنكبوت45:
ص َدقَة تُطَه ُر ُه ْم َوتُا َزكيهم هبَا"التوبة 103 :وهلُم جرة وأوىل من نتأدب معه بعد النيب مُمد
" ُخ ْذ م ْن أ َْم َواهل ْم َ
صا االى هللا عليه وسا االم وبعد األب واألم على طوال أوىل من نتأدب معهُ بعد هؤالء األسا ااتاد ال ا اايخ اللي
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بيعلمك العلوم ال ا ا ا ا اارعية الدكتور اللي بيعلمك يف ال ُكلية علم ُدنيووة انفع ،أس ا ا ا ا ااتادك اللي بيعلمك يف

اضدرسة علم انفع ،أويل من تتأدب معه بعد هؤالء أما مسعت إىل قول ال اعر

للمعلم وفه التبجيال ،كا َد اضُعلم أن وكون رسا ااوال جيب عليك إنك حتحم أسا ااتادك وتصا اارب على جفوته
قُم ُ

هز مكانة األستاد يف عني التلميذ قُلت:
لو جفى وأان قولت اللااء اضا ي ما الذي َ

 )1اإلعالم :اللي طلع اضدرس شخ يخة يف اضسرحيات واألفالم والتمثليات يف الغالب مدرسة اض اغبني
وأستاد محام وغريه اإلعالم اإلعالم
)2سوء الحبية يف البيت :أان على واني أكرر إن التلميذ الذي ال حم أستاده مل وُرىب تربية صاحلة يف البيت
أبدا لو ربوه على اححام الكبري ضا فعىل

 )3األسااتاد نفسااه :الذي أصاابش ولهث خلف الدروس اخلصااوصااية وأصاابش وُهدد التالميذ هكذا جهرا يف

الفصىل اللي مش هي ُخش عندي هساطه ،الذي أراق ماء الوجه من أجىل حتصيىل اجلُنيهات األستاد نفسهُ
وال حول وال قوة إال بهلل وباي أوصيك
 )1أن حتمد ربك علي هذه النعمة  )2أخلص النية  )3اححم أستادك  )4أوصيك بلتفوق
أان مش عااوز أوالدان يف اضادارس وأخواان يف اجلاامعاات واضعااهاد ونجحوا أان عااوزُكم تتفوقوا أان مش عااوز
جنا وفاط أان عاوز تفوق دورك يف اضرحلة اللي إ نت فيها دي إنك تذاكر وتنجش وتتفوق مطلوب منك

صا ارب واالصا اطبار واهلمة العالية يف الدرس واضُذاكرة واضُراجعة حش أقول تنجش
اجلد واضُثابرة واضُصا اابرة وال َ
بىل تتفوق .نفسنا ي أخواان نفسنا نفتش اجلرائد ُكىل سنة كدا جند أوائىل اإلعدادوة وأوائىل الثانووة العامة من
ال ا ا ا ا ااباب والبنات يف وجوههم مسَت الس ا ا ا ا ااجود تبص كدا أوائىل الثانووة العامة البنات كلهن تمرات أو

ُمنتابات حاجة تفر تاول أووه شا ااو االلتزام تيجي البنت تسا ااأهلا أنت تفوقش إزاي؟ جبت  99يف اضية
نت أكثر من
نت أبدأ اضُذاكرة آبيت من كتاب هللا -عز وجىلُ -ك ُ
إزاي تاول بفض ا ا ا ا ااىل هللا -عز وجىلُ -ك ُ
الس ا ا ا ااجود تتكلم عن دونها تاول دوين الذي حثين على التفوق نفس ا ا ا ااي ضا أفتش اجلُرانل وأُش ا ا ا اااهد أوائىل
الثانووة العامة أو أوائىل ال ُكليات أو اإلعدادوة أالقي كدة واحد ماشا اااء هللا وش ا اه منور من َمست السا ااجود

أالقي ماشا ا ا ا ا اااء هللا واحد وش ا ا ا ا ا اه منور ألنه اقتفي أثر النيب يف اضظهر فأطلق حليته .أان مش عاوز أوالدان
وإخواننا ونجحوا وب

أان عاوزُكم تتفوقوا.

الر ُسا ا اىل
أخي الطالب أخي الدارس ي ابين إن نبيك ص ا االى هللا عليه وس ا االم كان األول على األنبياء وعلى ُ

هيمن على
س ااي ُد األنبياء وس ااي ُد الُر ُسا اىل مُمد ص االى هللا عليه وس االم نبيُك كا َن األول وقُرآنك هو األول اضُ ُ

ري أ َُّمة
ُكىل ُكتب السا ا ا ااماء وأُمتُك هي األُمة ال ا ا ا اااهدة اخلرية األويل على ُكىل األُمم َأو مل و ُاىل ربُنا " ُكنتُ ْم َخ ْ َ
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ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسا ا ا ا ا اطا" البارة 143:عار عليك
أُ ْخر َج ْ
ت للنَّاس" أل عمرانَ 110:أو مل و ُاىل ربُنا " َوَك َذل َ
باى عار عليك ي ابين إن نبيك هو األول على األنبياء وكتابك هو األول على ُكتب الس ا ا ااماء وأُمتُك هي
اتخد السنة يف سنتني وتالتة أو تطلع ُكىل سنة
األويل على ُكىل األُمم وتطلع إنت انجش خبمسني يف اضية أو ُ

عليك ي ُمسلم مش اضطلوب منك تنجش وب  ،اضطلوب منك تتفوق ،نعم
شادة وإتنني يف ال ُكلية عار َ
اعلم أخي الطالب أن من ج َد وجد ومن زرا حصا ا ااد ولي

من َس ا ا اه َر كمن َرقد من جد وجد اللي وتعب

ا حصد ومن سهر لي كمن رقد ومن طلب الراحة تَا َرك الراحة
هيتفوق بفضىل هللا ،من َج َد وجد ومن زر َ

اللي وُطلُب الراحة آخر السا ا اانة التفوق الفرحة السا ا اارور وتعب شا ا ااووة ومن طلب الراحة ترك الراحة وعلي
تنال ماتتمين ،علي قد ما تتعب يف ا ضُذاكرة جتيب جمموا كبري يف اإلعدادوة ،ختُش الثانووة
قدر ما تتعىن ُ

العامة رجىل على رجىل ،ويف أحساان مدرسااة ووباي فصاالك الفصااىل األول ،أوىل أول فصااىل اضُتفوقني ،تطلع

من اثنووة عامة خبمس ااة وتس ااعني يف اضية ،س اابعة وتس ااعني يف اضية عاوزون فوق التس ااعني ،ختُش ال ُكلية اللي
إنت عاوزها اتعب شا ا ا ااووة ب

تنال ماتتمين وإدا
اتعب قليال عل ا ا ا ااان تس ا ا ا احوش كثريا ،على قدر ما تتعىن ُ

وإيك أن تاول قول البطالني سااأداكر آخر الساانة ي بين داكر.
اام َ
كبار تعبت يف ُمرادها األجسا ُ
النفوس ُكنا َ
ُ
أدخىل اضركز ال ُفالين شية
األب مننا عاوز إوه ي بين؟ عاوز ُك تب خارجية اتفضا ا ا ا ا ااىل ،عاوز إوه يبين؟ عاوز ُ

ومخس ا ا ااني جنية يف ال ا ا ااهر اتفض ا ا ااىل عاوز إوه يبين؟ الء ده اضُدرس بتاا اإلجنليزي بتاعي غري عادي عاوز
اتخد درس يف اخلط ُكىل مادة درس
أدخىل عنده درس إجنليزي ،ودرس يف الري ا ااة ودرس يف الفيزي انقص ُ
ُ

خص ا ااوص ا ااي زائد مركز زائد اضُراجعة باد كده زائد ال ُكتب اخلارجية باد كده واألب بياولك اتفض ا ااىلُ ،خد
اللي إنت عاوزه طلباتك ووسا ااتجيب وو ا ااتغىل ُش ا اغلة اتنية ووطلع عنيه ووُنفق دم قلبه ،فرحوا باى ي أخي

حرام عليك فرحوا ما تكس ا ا ا ا اارش خباطر أُمك يف آخر العام عندما تنطلق الزغارود من ُكىل دار ودارُكم فيه
البُكاء وفيه احلُزن وفيه األسا ا ا اى ،أان مش عاوزك يبين تنجش أان عاوزك تتفوق نعم إوعي تاويل زي البطالني

والدك واولك داكر تاولوا ي عم هذاكر آخر السنة ،يعم احلج ما تالاش العلم يف الراس مش يف ال ُكراس

كالم
ي أخي أما مسعت قول الاائىل من انم وارات فلهُ النجا  ،ومن س ا ا ا ا ااهر الليايل بت للعام التايل هذا ُ
البطالني وُكىل س ا ا ا ا اانة قبىل االمتحاانت َتتيين كومةُ أس ا ا ا ا اائلة ،ي ش ا ا ا ا اايخ هىل الغش حرام؟ هىل الربش ا ا ا ا ااام يف
االمتحاانت حرام؟

اتصال
األردن السالم عليكم ورمحة هللا
ال يخ :األخت أم عامر من ُ
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اضُتصىل :وعلي ُكم السالم ورمحة هللا وبركاته برك هللا فيك يشيخ ُمسعد
ال يخ :حياك هللا

اضُتص ااىل :جزاك هللا ُكىل خري لو مسحت يل هذة اض اااركة ي ش اايخ ُمس ااعد ال اايخ :إتفض االي اضُتص ااىل :وهي

وهللا أعلم بس ا ا اام هللا الرمحن الرحيم لطاضا ربطنا مفهوم أهىل العلم الربين بل ا ا اايوو وال ا ا اايوو فاط هؤالء
َّ
س ا ُكو َن بلْكتَاب
ون ميَُ َّ
ال اايوو ُهم ُعلما ان الربنيون الذون وسااعون إىل تطبيق قول ُس ابحان هللا وتعاىل " َوالذ َ
اهم هللا عنا ُكىل
َوأَقَ ُامواْ ال َّ
ني" األعرا  170 :وحنن حباجة ماس ااة هلم جز ُ
َج َر ال ُْم ْ
صا الح َ
يع أ ْ
صا االَةَ إ َّان الَ نُضا ا ُ
خري ولكن فعال واقعنا االجتماعي وعيش حالة انفصااام مفهوم الدون ومن أن أهىل العلم اضتمثلني بل اايوو

ُهم فاط اضُص ا ا اادقني للدون يف حني أننا مجيعا حق علينا تطبيق العلم ال ا ا اارعي يف شا ا ا ا أمور حياتنا وهي

ليسا اات ماصا ااورة علي الصا ااالة والزكاة والصا اايام واحلج إمنا إمياننا جيب أن وكون الصا اابغة الش ميتاز هبا ُكىل
عمىل من أعمالنا ابتداء بلنيه قبىل الإلتيان أبي عمىل ومن مث احتساااب هذا العمىل هلل ُس ابحانهُ كذا اإلتيان

بلصاادق واألمانة واهلمة أثناء أداء هذا العمىل بىل واحتساااب العمىل ضر اااة هللا وكما أمران الرسااول صاالى
َّ
َّ
ون
ون وَا ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
هللا عليه وسلم أي الكيف والكم أوضا مثُ هللا ُسبحانهُ وتعايل واول "قُ ْىل َه ْىل وَ ْستَوي الذ َ
الزُمر 9:يف هذه األوة وهللا أعلم مسا ا ا ا اائولية عظيمة على ُكىل من وعلم
َال وَا ْعلَ ُمو َن إ َّمنَا وَاتَ َذ َّك ُر أ ُْولُوا ْاألَلْبَاب" ُ
فضىل العلم وأهله ومن مث وتبني يف تفا ُ ىل أهىل العلم على اجلاهلني وكذلك تفا ُ ىل من علم وعمىل مع من

علم ومل وعمىل لي العمىل من أجىل العمىل فاط وإمنا من ُمنطلق قول هللا ُسا ا ا ا ا ابحانهُ وتعايل " َوقُىل ا ْع َملُواْ
ني شَا
ريى ا ُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسا اولُهُ َوال ُْم ْؤمنُو َن" التوبة 105 :وهللا ُسا ابحانهُ وتعايل واول " َولَك ْن ُكونُوا َرَّبني َ
سا ا ََ
فَ َ

اب َوشَا ُكنتُ ْم تَ ْد ُر ُسو َن" آل عمران 79:وهللا ُسبحانهُ وتعايل "يف بُايُوت أَد َن هللاُ أن تُا ْرفَ َع
ُكْناتُ ْم تُا َعل ُمو َن الْكتَ َ
صاالة
ارة َوالَ بَاْيع َع ْن د ْكر هللا َوإقَام ال َّ
َووُ ْذ َك َر ف َيها ْ
ساب ُش لَهُ ف َيها بلْغُ ُدو َواآلَ َ
صاال*ر َجال الَ تُالْهيه ْم جتَ َ
امسُهُ وُ َ
َّ
َوإوتَااء َّ
ار" النور  37:36رجااال :هؤالء الرجااال تربوا
وب َواألبْ َ
ب فيااه الْ ُالُ ُ
ص اااااا ُ
الزَكااة َخيَاافُو َن وَا ْومااا تَاتَا َال ا ُ
وصااححوا عايدهتم يف اضس اجد مث دهبوا إىل اخلارج رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن دكر هللا أوال مثُ قال
وأقام الصالة وإوتاء الزكاة

ال اايخ :جزا ُكم هللا خري ،هللا ور اى عنك ي أُم عامر ُمداخلة ثروة وانفعة أسااأل هللا -عز وجىل -أن جيعلها

يف ميزان حسا ا ا ا ا انااتاك األخات لفتات األنظاار إىل أن العلوم اضُثااب عليهاا اضطلوب أن نتعلمهاا مش علوم

ال ا ا ا ا اروعة فاط ُكىل علم انفع وأول العلوم النافعة وال شا ا ا ا ااك علم ال ا ا ا ا اروعة مثُ لفتت نظر اجلميع إىل أن
اإلس ا ا ااالم لي

عبادات وفاط لي

ص ا ا ااالة وص ا ا اايام وزكاة وحج وفاط ال ،أون األخالق أون اآلداب أون

اضعامالت أون السلوك ُكىل هذا من الدون ،اإلن سان وكتفي بلصالة والصيام والايام وأخالقهُ يف احلضيع

ورب العاضني
وإدا تعامىل مع الناس ُمعاملة مادوة حتول إىل وحش كاساار مع أول خال ! ال الدون ُكىل هذه ُ
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َّ
آمنُواْ ا ْد ُخلُواْ يف الس ا الْم َكآفَّة َوالَ تَاتَّب ُعواْ ُخطَُوات ال َّ ا اْيطَان إنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبني" البارة:
ون َ
قال " َي أَوُّا َها الذ َ
 208وعين خدوا الدون ُك لهُ على بعضا ا ا ا ا ااهُ ادخلوا يف الس ا ا ا ا االم كافة وش ا ا ا ا اانع على فروق من الناس فاال

"أَفَاتُا ْؤمنُو َن ببَا ْعع الْكتَاب َوتَ ْك ُف ُرو َن ببَا ْعع" البارة85 :
اثنيا :أوصيك بلتفوق

أان أقول ل ُكىل طالب ل ُكىل دارس أوصا ا ا اايك بلتفوق نبيك كان األول علي األنبياء أُمتك األويل علي األمم
كتابك اضُنزل من السا ا ا ااماء هو اضُهيمن علي ُكىل ُكتب السا ا ا ااماء تفوق وجد واجتهد واثبر واصا ا ا ااطرب مش
تيجيلي أخر السانه تاويل هو الغش حرام يعم ال ايخ ونارأ باي ابطوا فُالن معاه برشاام وأان يف الدراساة

ا اابطوا فتاة وأان يف الدراسا ا اة يف اجلامعة ا اابطوا فتاة كاتبة بعع اضُعادالت على اضُص ا ااحف ُمتربجة جدا

وداخلة باي اللجنة ونزل عليها الورا والتُاى حطت اضُصا ااحف أمامها بتارأ وعين كام آوه ع ا ااان قبىل حىل

االمتحان وجدوها كاتبة بعع اضُعادالت وبعع الاوانني على ورق اضُص ا ا ا ااحف من الداخىل إان هلل وإان إليه

راجعون.

الغش حرام قال رس ااول هللا ص االى هللا عليه وس االم "من غ اانا فلي
هىل الغش حرام يف االمتحاانت؟ نعم ُ

الغش حرام ألنه
منا " رواه مس ا ا ا ا االم :الغش حرام ألن فيه س ا ا ا ا اارقة ملهود الطالب النابغ املُتهد اضُكافشُ ،
الغش حرام ألنه
س اايُخرج لنا غدا الطبيب الغ اااش الذي وس اار ُق أعض اااء اضر ا اى ووُتاجر يف آالم الناسُ ،
سيُخرج لنا يف اضُستابىل اضُهندس الغ اش الذي وسر ُق األمسنت واحلدود وتنهار البنايت بع ُد على ر وس

الغش حرام ألنه س ا اايُخرج لنا اضس ا اائول الظامل اضس ا اائول اضُرت ا ااي اضس ا اائول الذي ميتص دماء
اضُس ا االمنيُ ،

اضُس ا االمني وأنت تغش ليه ي ابين؟ وضادا الجتتهد يف اضُذاكرة وليه متفرحش والدوك ليه متنجحش ع ا ااان

ترفع العبء عن كاهىل والدوك؟ ليه؟ وتباى أنت اضُساالم طالب ُمسااتهح ُمفرض ُمضاايع نَؤوم كسااول ،ليه ما

بنخش ُكىل
تذاكرش وجتتهد عل ااان توفر بعع الدروس اخلص ااوص ااية على والدوك؟ هو إحنا ُكنا كده؟ ُكنا ُ

أدخىل إال درس إجنليزي خصااوصااي
مادة درس خصااوصااي؟ ما ُكناش كده وهللا! أان ُكنت يف اثنووة عامة ومل ُ

ضُدة ش ااهر واحد ،ش ااهر واحد فاط وجنحت واحلم ُد هلل من أول عام ،داكر يبين واجتهد واتق هللا ده إنت

اتخد درس خص ا ا ا ا ااوص ا ا ا ا ااي يف اخلط ،هداك هللا وغفر يل ولك ارحم والدوك ي أخي ،ارمحوا من يف
انقص ُ
األرض ورمح ُكم من يف السا ا ا ا ا اماااء ،بعع الطُالب بياويل أان أبُداكر وجبتهااد وحباااول أركز ب

مااا بفهمش

كوو
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اثلثا :أخلص واجعىل لك هد
أقولك أخلص وعيد مرة وإتنني وتالتة وع اارة وخلي عندك هد وامسع إىل قصااة هذا الكافر ،كافر ب
ُخد منه الدرس ،هىل مس عت عن أوسا ا ا ا ا اااهري اليابين؟ طالب يبين ُمتفوق اليابن بعتته يف بعثة إىل أضانيا

ودرس يف علم اضيكانيكا ،قال كانوا بيدرسولنا يف ال ُكليات دراسة
عل ان ُ
صىل على ال ُدكتوراة فاختار أن ُ
أيخذان األضان إىل اضعامىل عل ااان ن ااو اضُحركات ون ااتغىل ونركب ،دراس ااة على الورق ب
نظروة وال ُ

ورجعلنا ُدكتوراة من فرنس ا ا ااا ُدكتوراة من أضانيا ُدكتوراة مش عار إوه وهو ال وفهم ش ا ا اايء! دراس ا ا ااة نظروة

فانطلات
ص ا ا انع يف أضانيا قال
ُ
للمحركات اإلوطالية ال ُ
وفاط ،قال الء ،قرأت مرة يف اجلرائد إنه فيه معرض ُ
اعت اضُحرك أمامي؛ اضوتور حطيتوا قُدامي وقُلت هذا
وت ُمرك ب ُكىل ما أملك من مال ُمث و ا ا ا ُ
إليه واش ا ا اح ُ

ستطعت أن أفُكه وأركبه فسهر ثالثة أيم بلياليهن
لت لو ا
ُ
سر تفوق أوروب على العامل ،هذا اضُحرك ،قال قُ ُ
ُ
ال أي ُكىل يف ُكىل ووم إال وجبة واحدة حلد ما فك اضُحرك قطعة قطعة وإدى ل ُكىل قطعة رقم ورسام ُكىل قطعة

صا امم على
على الورق وكتب دي بعد دي ودي قبىل دي ،حلد ما فك اضوتور وركبةُ مرة اثنية ،وبعد دلك َ

أن وصنع ُمرك بنفسه فحك دراسة ال ُدكتوراه يف أضانيا والتحق شصنع لصهر احلدود ا شتغىل عامىل! ضُدة متن
سا اانني حلد ما قدر إبودوه وُصا اانع قطع اضُحرك وركبهُ ُمث علم إمرباطور اليابن وقتها بذلك فبعث لهُ خبمسا ااة

آال جنيه إجنليزي وأخريا جنش يف تص ا ا ا ا اانيع ُمرك يبين ص ا ا ا ا اانعوا إبودوه ،وركبوا أبودوه ُمث عاد إىل اليابن
دوالب العمىل ضا اضكن اشااتغىل
و ااتغىل كمان تسااع ساانني عل ااان وعمىل مصاانع لصااناعة اضُحركات وضا دار
ُ

لتصنيع اضُحركات قفز من على األرض رقص اتنطط وقال هذه أعذب موسياى مسعتُها يف حيايت ،موسياي
الصنع إحنا عملنا إوه؟
اضُحركات اليابنية ُ

حلد النهاردة العرب مش قادرون وعملوا موتور! حلد النهاردة العرب مش قادرون وصنعوا إبرة! حلد النهاردة

وحنن نلب
ونسج ُ
العرب عبارة عن أُمة استهالكية غريُان وزرا ُ
وحنن أن ُكىل غريُان ُ

وحنن نستخدم!
غريُان خيحا ُ

أُمة اسا ا ا ا ااتهالكية! أُمة أصا ا ا ا اابحت عالة على ُكىل األُمم وال حول وال قوة إال بهلل أوُها الطالب أوُها الدارس

فلي ُكن لك قُدوة يف هذا الكافر يف جده يف هته العالية إن مل و ُكن لك قدوة يف ُعلماء اضُس ا ا ا ا االمنيُ ،كىل

علوم العامل خرجت من بالدان ،الطب الفيزيء الري ااة اهلندس ااة حض ااارة أوروب قامت على حضا ااراتنا ،أان
مش عاوزك يبين تنجش أان عاوزك تتفوق ،اضُسلم اضفروض وباى أحسن ُمدرس يف اضدرسة ،أحسن ُمهندس

يف ال ا ااركة ،أحسا اان ُدكتور يف اضُسا اات ا اافى ،اضُسا االم اضُلتزم اللي بيحفظ ال ُارآن اللي عنده دونَ ،أو مل تارأ
اول هللا ص االى هللا عليه
وبن عس اااكر وص ااححهُ األلباين؟ قال رس ا ُ
حدوث النيب الذي رواهُ الطرباين يف الكبري ُ

فسافها" َأو مل تسمع حدوث النيب "إدا سألتُم هللا
وسلم "إن هللا تعاىل ُ ُ
َ
ب معايل األمور وأشرافها ووكرهُ س َ
اجلنة فسااألوهُ الفردوس األعلي" صااحيش البُخاري :الزم اضُساالم وكون عنده هة الزم اضُساالم وكون ُمتفوق
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وودخىل إليه إمنا طالب كسا ااول نَؤوم ُمضا اايع ،الكسا ااىل يبين َم َرض النيب كان بيتعود
ودخىل فيه ُ
يف ُكىل جمال ُ

اللهم إين أعودُ بك من اهلَم واحلَزن
واول
النيب ُ
ُ
واحلدوث رواهُ البُخاري " ُ
بهلل منه الكس ا ا ا ا ااىل ده مرض كان ُ
والعجز والكسىل والبُخىل واجلُنب وغلبة ال َدون وقهر الرجال"
رابعا :أان عاوز أوصيك بطرواة يف اضُذاكرة
إبدأ ُمذاكرتك بعد صا ااالة الفجر صا االي الفجر يف مجاعة وإبدأ بعد األدكار؛ أدكار الصا اابا إبدأ اضُذاكرة
الوقت بعد الفجر بيباي اجلو مجيىل واهلواء عليىل والذهن ص ا ا ااايف والذاكرة ُمنتبهه .قُبيىل اضُذاكرة اس ا ا ااتفتش
هياخد مخ
اضُذاكرة ولو بع اار آيت من اضُص ااحف إقرأ ُربع ي أخي ُ

دقاوق إقرأ ع اار آيت بعد ص ااالة

بيحط ال ُكتب كده وفوق ُكىل
الفجر واألدكار قبىل اضُذاكرة ،ما هو أص ا ااىل الطالب اضُس ا االم ضا بريُح مكتبة ُ

ال ُكتب اضُصااحف فوق ُكىل ال ُكتب بتاعته كتاب ربنا فيجي وذاكر وفتش ُمصااحفه األول وارأ ُربع وارأ ع اار

اللهم ي ُمعلم إبراهيم علمين
آيت وبعدون استعن بهلل على اضُذاكرة ادعي ربنا إنهُ وفهمك إنهُ وعلمك قُىل ُ
اللهم ي ُمفهم ُسليمان فهمين
ُ

جيلب الرزق ،االس ااتغفار من
إدا وقفت قُدامك مس ااألة وقف واس ااتغفر ربنا ع اارة ع ا ارون مرة االس ااتغفار ُ
الس َماء َعلَْي ُكم
والفهم رزق،
أهم أسباب الرزق
استَا ْغف ُروا َربَّ ُك ْم إنَّهُ َكا َن غَ َّفارا * وُا ْرسىل َّ
التعلم رزق "فَا ُال ُ
ْت ْ
ُ
ُ
َّ
َّ
والنيب واول "من وُرد
م ْد َرارا * َوُْميد ْد ُك ْم أب َْم َوال َوبَن َ
ني َوَْجي َعىل ل ُك ْم َجنَّات َوَْجي َعىل ل ُك ْم أ َْهنَارا" نو ُ 12:10
هللا به خريا وُفاههُ يف الدون" صا ااحيش البُخاري :أكثر من االسا ااتغفار عل ا ااان تفهم ،روى اإلمام أمحد وأبو
اول هللا صاالى هللا عليه وساالم " من أكثر من االسااتغفار
داوود وصااحش إساانادهُ العالمة أمحد شاااكر قال رسا ُ
ايخ اإلس ا ااالم ابن تيمية
رج ورزقه من ُ
حيث ال تس ا ااب" ش ا ا ُ
ج ومن ُكىل ا اايق َ
جعىل هللا لهُ من ُكىل هم فر َ
طالعت أكثر من مائة تفسا ااري يف آوة واحدة إمسع اللي جاوة دي وأسا ااتغفر هللا ألف مرة وأدعوه
بياول ُرشا
ُ

اللهم ي ُمفهم ُسليمان فهمين وبعدون عاوز تفهم؟ عاوز تنبُغ أقبىل على
اللهم ي ُمعلم إبراهيم علمين ُ
فأقول ُ

اكوت إىل وكيع س ا ا ااوء حفظي
وخد بألس ا ا ااباب وابعد عن الذنوب واضعاص ا ا ااي هلل َد ُر الاائىل ش ا ا ا ُ
هللا وداكر ُ

فأرشدين إىل ترك اضعاصي ،وأخربين أن العلم نور ونور هللا ال وُهدى لعاصي
خامسا :كذا أوصيك أن هتتم شظهرك

الطالب اضُساالم يف اجلامعة يف ال ُكلية يف اضعهد يف الثانوي يف اإلعدادي ،ما ولبسااش ساالساالة ما وطرقعش

بلبانة ما ولبسا ا ا ا االيش أنسا ا ا ا اايال ما ولبسا ا ا ا االيش حظاظة ما لاليش كابوري ،ما لاليش فانكي وال بنكي،
الطالب اضُس االم َوقور راجىل ُمحم يف ش ااكله َوقور يف هيئته ،الطالب اضُس االم ما ولبس االيش يت ش ااريت عليه
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ص ااورة ُممثلة! أو ولبس االي يت ش ااريت عليه ص ااورة ُممثىل ،أل؛ الطالب اضُس االم َوقور الطالب اضُس االم ُمحم يف

هيئته .الطالبة اضُس ا االمة ال تغفىل عن حجاهبا ،الطالبة اضُس ا االمة تاية ناية نظيفة طاهرة ُمجبة ،مش س ا ااافرة

ُمتربجة ُمتسكعة أل ،دي عفيفة عندها دون كذا

سادسا :أوصيك أن ُحتافظ على اضكان اللي بتتعلم فيه

مدرسا ا ا ا ااتك معهدك ُكليتك ،بعع الطلبة سا ا ا ا اايما يف اضراحىل االبتدائية واإلعدادوة والثانووة يف آخر العام

وها خارجني ،ليه ي بين دي أموال اضُسا االمني؟ دي أموال
الدراسا ااي وكسا ااروا اضااعد والكراسا ااي والدكك ُ

ارر وال
والنيب َ
األُمة دي أخوك ُ
قال " ال ا ا ا ا ا َ
هياعد عليها من بعدك اتق هللا ،وأعلم أن الذي تفعلةُ حرام ُ
اد" البارة 205:وهذا من الفساد
"وا ُ الَ ُ ُّ
سَ
رار " حدوث حسن :وربُنا قال َ
ب ال َف َ

سابعا :أوصي ُكىل طالب إنهُ ونتاي أصحابه

يبين شو مني أصحابك ي بنش شويف هتصاحيب مني؟ كم من فتاة جاءت من الروف حبجاب وشُجرد ما

قضاات شااهر يف ال ُكلية أو اضعهد خلعت احلجاب لبساات البنطلون لبساات البادي ساايبت شااعرها تربجت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
صاحبت صادقت ،إوه اللي أفسدها؟ ما الذي حوهلا؟ صاحبة السوء قال ُ

الصاحب ساحب ال تُصاحب إال
"اضرءُ علي دون خليله فلينظُر أحد ُكم من ُخيالىل" أخرجةُ أمحد يف اضُسند
ُ
مؤمن ال أي ُكىل طعامك إال تاي صا اااحب األخيار أصا ااحاب الدون صا اااحيب الطاهرات صا ااو بات احلجاب

صاحبوا اللي بيخافوا من ربنا صاحبوا اللي هياخدوكم إىل نفع ال ُدنيا وإىل سعادة األخرة

بصرك
اثمنا :غُع ُ
كذا أوص اايك بغع البص اار إنت يف الثانوي يف اإلعدادي اضُدرس ااة قُدامك وجاوة ُمتربجة ربنا وهدوها غُع
بص اارك إزاي "فَاتَّا ُاوا ا ََّ َماا ْسا اتَطَ ْعتُ ْم" التغابُن 16 :إنش طالبة وأس ااتادك واقف قُدامك مش عاوزون جييبوا
إمرأة تُدرس للبنات غُع النظر قدر الطاقة .إنت يف ال ُكلية واضُتربجات حواليك أو يف مدرس ا ا ا ا ااة ُ تلطة

ني وَاغُ ُّ
ك
وج ُه ْم دَل َ
ْم ْؤمن َ
ض ا اوا م ْن أَبْ َ
ص ا ااره ْم َوَْ َفظُوا فُا ُر َ
غُع البصا اار واتق هللا ما اسا ااتطعت قال تعاىل "قُىل لل ُ
وج ُه َّن"
ض ْ
ْم ْؤمنَات وَا ْغ ُ
أَ ْزَكى َهلُ ْم إ َّن ا ََّ َخبري شَا وَ ْ
ض َن م ْن أَبْ َ
ْن فُا ُر َ
صنَا ُعو َن" النورَ " 30 :وقُىل لل ُ
صاره َّن َوَْ َفظ َ
النور31 :

عاوزون نستعني بهلل علي غع البصر ،هىل ُهناك صداقة بني الطالب والطالبة يف ال ُكلية؟ صحبش صدواش

تعايل للكافيحي ن رب شايُ ،خد األجندة ،هات األجندة وواعدوا مجب بعع واحجزولي مكان ،ووروحوا
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س ااوا هذا ُكلهُ ُهراء هذا ُكلهُ حرام أل ووس ااميه احلرم اجلامعي ،حرم! منعرفش غري احلرم اضكي واضدين .حرم

وفيه بدوهات وفيه بنطلوانت وفيه ا سحت ات؟ وفيه تربُج وفيه ُحب وفيه بجنو بيت رب من بعع الطلبة!

وفيه  14يف اضية زواج ُعريف و 17يف اضية من ش ا ا ا ااباب اجلامعة بي ا ا ا ا اربوا بجنو! َح َرم إوه؟ حرم وفية حرام
وُاح ؟ أل مفيش ص ا ا ااحوبية وص ا ا ااداقة بني الطالب والطالبة ،الكالم ده مينفعش .ص ا ا ااادق الطُالب وإنش
صادقي الطالبات ،االختالض شر.

اتسعا :أوصيك بعدم اضُذاكرة اجلماعية

واولك ي ممد تعاىل إنت وأمحد وحسا ا ا ا ااني نذاكر سا ا ا ا ااوا ،أل داكر لوحدك ،اضُذاكرة اجلماعية وكثروا فيها

وخذ من جتربة غريك ،وقد وحتب عليها
ايع فيها األوقات
ووذهب فيها اجلُه ُد هباء وص ا ا اادق ُ
الكالم ،وتض ا ا ا ُ
ُ

من الفساد ما هللا به عليم ،من ُشرب ال ُدخان وممن هو أعظم ُجرما من ال ُدخان من األمور اضؤسفة اضؤسفة

جدا إن بعع اآلبء واألُمهات ،وسا اامحون للبنات بضُذاكرة مع ال ا ااباب ،تاولوا ي دادي أرو أداكر مع
زميلي يف اجلاامعاة فُالن عاادي ي بنش روحي أان راجاىل ال رج ده إنات إك

إك

الرج إنات أربعاة إك

الرج ،أو ي دادي هجيب فُالن ص ا ا ا ا اااحيب يف اجلامعة ميدو وذاكر معاي ،واوهلا عادي ي بنش ،عادي إوه؟

مني ده اللي قاعد مع بنتك؟ ده راجىل أجنيب! أون الغرية؟ أون الرجولة ي عبد هللا؟
عاشرا :أوصيك بلتبكري

تاعد يف آخر ص ا ااف! داميا تيجي متأخر
ُمث أوص ا اايك بلتبكري إىل درس ا ااك وبلتبكري إىل معهدك مش داميا ُ

داميا اضُدرس ووخبك ،داميا ال ُدكتور مينعك ،ي أخي أان عاوزك تُاعد يف األول عاوزك تيجي بدري تُبكر ،كذا

إهنهم عن اضُنكر ،إن
رهم بضعرو
رهم بلصا ااالةُ ،م ُ
ادعو إىل هللا وأنت يف اجلامعة ،ادعو إيل هللا زماولك ُم ُ
ُ
سن الكالم فأهدي إليهم ال روط اإلسالمي ،أهدي إليهم ال ُكتيب اإلسالمي ُدهلُم على ُما رة
ُكنت ال ُحت ُ
نياهم
دونهم ويف ُد ُ
انفعةُ ،دهلُم على برانمج انفع هلُم يف ُ
احلادي ع ر :أنسب الفضىل هلل
كذا أوصاايك إدا جنحت باى أن تنسااب الفضااىل ضن؟ هلل جبت  95يف اضية ها جبتُا ُهم إزاي دول؟ بفضااىل
ض ا ا ا ا ا ا َىل بَيد ا َّ " أل عمران " 73:ا ْحلَ ْم ُد َّ " الفاحتة1 :
هللا " َوَما تَا ْوفياي إ َّال ب َّ " هود " 88 :قُ ْىل إ َّن الْ َف ْ
اتعلم األدب من س اايدان إبراهيم انس ااب ُكىل حلوة هلل ،وانس ااب ُكىل ُمرة لنفس ااك أو لل اايطان قال إبراهيم
ت فَا ُه َو
علية الس ا ااالم "الَّذي َخلَ َاين فَا ُه َو وَا ْهدون * َوالَّذي ُه َو وُطْع ُمين َووَ ْسا ا ااني * ش ا ااو باي َوإدَا َمر ْ ا ا ا ُ
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ب ال اافاء هلل أدب مع هللا .غُالم ساايدان موس اى يف
اب اضرض لنفس اه ونس ا َ
وَ ْ افني" ال ُ اعراء  80:87فنسا َ
للخضر قال وما أنسانيه إال ال يطان أن أد ُكره مع إن النسيان رفع علم من الالب ،وال وادر على
رحلته َ

دلك إال هللا ،لكن ضا كان النسيان شيء مش ُمبب للنف

َتدب مع هللا.
نسبه لل يطانُ ،

ال اايخ ك ااك هللا ورمحه قال واحد صاااحيب إبنه يف إعدادوة ،باوله ابنك عمىل إوه الساانة دي؟ قايل جاب

 130قُلتله من كام؟ قايل من  !260وعين نصااف الدرجة ،مخسااني يف اضية فال اايخ ك ااك خبفة ظله ،قاله
 130من  260دة جمموا ودوب ودخله دورة اضاوة! مش هيدخله أي مدرسا ا ا ا ا ااة دة وودوه احلمام ب

ودوب ودخله دورة اضية ،عيدله الساانة ،اتين ساانة قاله ها الواد عمىل إوه؟ قاله جاب  ،260قاله بساام هللا
ما شا ا اااء هللا! من كام؟ قاله من  260ماشا ا اااء هللا باى من  130من  260إيل  260من  !260قالوا ي
مجعتهم علي بعع طلعوا كام  260من
ش ا اايخ الواد جاب الس ا اانة اللي فاتت  130والس ا اانة دي ُ ،130

!260

ليه تكس ا ا ا ار قلب والدك؟ ليه ختلي أُمك فيها خزي آخر السا ا ا اانة ومكسا ا ا ااوفة ليه؟ دة جزاء ما فعىل الوالد
فرحهم ي أخي ،ده من
معك؟ ده جزاء ما فعلت األُم معك؟ عازون وفرحوا ليك مش واخدون منك حاجة ُ
أعظم األعمال الصاااحلة ساارور تُدخله على ُمساالم ،وأوىل الناس إبدخال الساارور عليهما األب واألُم ،فاتق
هللا ي عبد هللا

أخريا أوصيك اعمىل يف أجازتك
أان عاوز ُكىل طالب و ااتغىل يف األجازة ،أشااتغىل إزاي وأان ابن أغلو الظُغلو ،ده أان أبوي راجىل معاه مالوني،
إن كان أبوك وزور ح اشا ااتغىل ،اعمىل يف األجازة ،وعاوز ُكىل أب وؤمر إبنه بل ُ ا اغىل يف األجازة إن شا اااهلل
وغسا ااىل صا ااحون يف اضطاعم ،عازون نصا اانع من أوالدان رجال ،كفاوة تدليىل كفاوة دلع ،كفاوة تربية فاسا اادة،
عاوزك ي بين يف األجازة مهما كان عندكوا فلوس اشااتغىل ،واكد حس ا

والد إنك راجىل ،حس ا

والدك

ْك ْاأل ََّي ُم نُ َداوُهلَا
إنك راجىل وُعتمد عليه ،اعمىل ح ولو مل ت ُكن يف حاجة للعمىل ،وأعلم أن هللا قال " َوتل َ
ني النَّاس" أل عمران 140 :النهاردة عند ُكم حد عار بُكرة فية إوه؟ ما ميكن بُكرة ميبااش فيه! فأان
بَْ َ
عاوزك تباي راجىل وُعتمد عليك ،واعمىل يف أي مهنة مهما كانت بس ا ا ا ا اايطة ،ما دامت حالل وامسع إىل ما
وسلم "خريُ ما أكىل العب ُد ما كان من كسب
رواهُ البُخاري يف صحيحه قال :قال ُ
رسول هللا صلى هللا عليه َ
وده وإن داوود عليه السا ا ااالم كان ال أي ُك ُىل إال من َكسا ا ااب وده" هذه رسا ا ااالة س ا ا اروعة فيها بعع وصا ا اااي،

واحلرح عليك ،أسأل هللا -عز وجىل -أن ونفعك هبا ،ويف اخلتام
ُمنطل ُاها احلُب والود
ُ
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السالم علي ُكم ورمحة هللا وبركاته
ُ

وأستغفر هللا يل ول ُكم أحب ُكم يف هللا
أقول قويل هذا
ُ

والسالم علي ُكم ورمحة هللا
حبمد هللا

شاهدوا الدرس للن ر على النت يف قسم تفروغ الدروس تفضلوا ُهنا:

http://www.way2allah.com/modules.php?name=Khotab&op=Detailes&khid=31719
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