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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 

 إال إله ال أن وأشهد عوجًا له يجعل ولم الكتاب عبده على أنزل الذي هلل الحمد

 غثاًء فجعله المرعى وأخرج فهدى وقدر فسوى خلق , له شريك ال وحده اهلل

 أصحابه وعلى عليه اهلل صلي ورسوله عبده محمدًا نبينا أن وأشهد , أحوى

 .. الدين يوم إلى بإحسان منهجه واتبع أثره اقتفى من سائر وعلى

 

 ... بعد أما

 بيده أصبح اهلل كتاب يفقه أن له قدر إذا اإلنسان وإن , كلها العلوم أم هو القرآن

 سنة جرت وقد , الكريم القرآن إلى تفيء العلوم جميع أن ذلك , كلها العلم مقاليد

 وأصحاب بأنصار يؤيده الغالب وفي إال رسواًل بعث ما اهلل أن قهخل في اهلل

 أيدك الذي هو )وسلم عليه اهلل صلى محمد نبينا حق في اهلل قال كما يعضدونه

 .(األنفال)26آية (وبالمؤمنين بنصره

 نبي لكل جعلنا وكذلك )تعالى قال ويعاديه النبي ذلك يقاوم آخر فريقًا يجعل كما

 (األنعام)26آية )ونصيرًا هاديًا بربك وكفى نالمجرمي من عدوًا

 جنات إلى الوصول حتى والسالم الصالة عليه الرسول وإتباع القرآن وفهم

 جل قال معرفته على القلوب اهلل ففطر  بالعلم إال يتأتى ال النعيم

 (الروم)03آية )اهلل لخلق تبديل ال عليها الناس فطر التي اهلل فطرت ) وعال 

 العقول هذه وجنه إنسه من شاء من كل في اهلل أودع بما لفطرةا هذه وأشرقت

 شيئًا تعلمون ال أمهاتكم بطون من أخرجكم واهلل ) قائل من عز قال والحواس

 .(النحل)78آية (لعلكم تشكرون واألفئدة واألبصار السمع لكم وجعل

  

 وحواسه عقله له هيأ بعثته اهلل شاء لما وسلم عليه اهلل صلى محمد نبينا فهذا

 الدليل ورأى لسانه بالقرآن ونطق صدره فشرح الجديد العلم هذا الستقبال

 خلق , خلق الذي ربك باسم اقرأ) تعالى قوله عليهم يتلو مكة ألهل ومشى

(  يعلم لم ما اإلنسان علم بالقلم علم الذي , األكرم وربك اقرأ , علق من اإلنسان

 !!! اهلل فسبحان بيكت وال يقرأ ال أمي وهو (العلق) 5-2آية 

 

 وجاهد وبّلغه الدين أتم حتى , المستقيم الصراط به وهدى الطريق به اهلل فأنار

 حبيبهم به أوصاهم بما فعملوا الكرام صحبه بعده فجاء , جهاده حق اهلل في

 همابعد تضلوا لن شيئين فيكم تركت ( قال عندما عليه وسالمه اهلل صلوات
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 ودافعوا قيام خير الدين هذا بواجب فقاموا أللبانيصحيح ا....( وسنتي اهلل كتاب

ة المفضل القرون وأصحاب التابعين من األول الرعيل نهجهم على وسار ,عنه

 كٌل أصبح  والمرئية والمسموعة المقروءة اإلعالم وسائل انتشار أما اليوم ومع

 من غير علم ووجب علينا ان نكون واعين مدركين الدين هذا في بدلوه يدلو

 ( اهلل سبيل عن يضلوك األرض في من أكثر تطع وإن)وعال جل الق

 يقول رجاًل وسمعت ) المحبين روضة في اهلل رحمه القيم ابن قال (األنعام)222آية

 : الشيخ فقال , النقد معرفة اهلل سلبه الدرهم نقد في الرجل خان إذا : تيميه البن

 . ( العلم مسائل في ورسوله اهلل خان من هكذا

 

 نبين أن علينا لزامًا كان الدين هذا راية وحاملوا األمة هذه أمل هم النشء نوأل

 فأما ) تعالى اهلل قال . الهائل اإلعالمي الزخم هذا في المنهج ونوضح , الطريق

 .(الرعد)28آية ( األرض في فيمكث الناس ينفع ما وأما جفاء فيذهب الزبد

  

 :  أخيتي
 أذنيك تسمع وال جهاز في موقع أو صحيفة أو كتاب أوراق أناملك تقلب ال

 مباركًا موقعًا منك تقع أن اهلل لعل لك الوصايا هذه بعد إال محاضرة أو شريط

 . بها ويبنفعك

*      *        * 

 التفاسير إلى بالرجوع آياته نزول وسبب منه والمراد اهلل كتاب افهمي ـ : أواًل

 من وغيرهم السعدي تفسيرو الطبري وتفسير كثير ابن كتفسير الصحيحة

 . الموثوقين العلماء

*     *      * 

 عليه اهلل صلى النبي عن والمقبولة الصحيحة األحاديث على اطلعي ـ : ثانيًا

 هذه شرح تنسى وال وغيرهم الستة والكتب ومسلم البخاري كصحيح وسلم

  ....  وفهمها األحاديث

*      *        * 

 سوى نعمة تعدلها ال والحواس العقل فنعمة , نعمه على اهلل اشكري ـ : ثالثًا

 ) الشكور عبادي من وقليل شكرًا داود آل اعملوا ( وجل عز اهلل قال . اإلسالم

 المعاصي من يؤذيها ما كل عن االبتعاد منك يتطلب النعم هذه وشكر (سبأ)20آية

 . والمحرمات

 األمور هذه من ةجمل ولسانه قلمه في كان من كل عن ابتعدي ـ : رابعًا
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 . اهلل بحول لك سأذكرها

 كل ) والسالم الصالة عليه قال ورسوله هلل بمعصيته مجاهرًا كان من ـ : ًأ

 ثم عماًل بالليل رجلال يعمل أن المجاهرة من وإن , المجاهرون إال معافى أمتي

 يستره بات وقد , وكذا كذا البارحة عملت فالن يا فيقول ربه ستره قد و يصبح

 .أخرجه مسلم (عنه اهلل ستر يكشف ويصبح ربه

 . كثيرة ذلك وأمثلة

  عنهم اهلل قال الذين العلم في الراسخين العلماء في يقدح من : ب

 الذين فأما متشبهات وأخر الكتاب أم هن بينات آيات عبده على أنزل الذي هو)

 يعلم اوم تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون مرض قلوبهم في

 (ربنا عند من كل به آمنا يقولون العلم في والراسخون اهلل إال تأويله
 .(عمرانآل)2آية 

  من إستهزأ باهلل وآياته ورسوله : ج

 كنتم ورسوله وآياته أباهلل قل ونلعب نخوض كنا إنما ليقولن سألتهم ولئن)

 في قال رجاًل نأ ورد (المائدة)94 آية( إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذروا ال تستهزءون

 وال بطونًا أرغب هؤالء ) الصحابة يعني (ناائقر مثل رأينا ما , تبوك غزوة

 الصالة عليه اهلل رسول ذلك فبلغ , منهم اللقاء عند أجبن وال ألسنة أكذب

 عليه اهلل رسول ناقة بحقب متعلقًا الرجل هذا رأيت عمر ابن قال , والسالم

 نخوض كنا إنما : اهلل رسول يا : يقول هوو  تكفيه والحجارة والسالم الصالة

 كنتم ورسوله وآياته أباهلل )يقول والسالم الصالة عليه اهلل ورسول ونلعب

 (.التوبة)25آية  ) تستهزؤن

 كالعقيدة به وتعتز اإلنساني العقل احترام على تقوم عقيدة ثمة ليس  ـ:د 

 كالقرآن وكرامته بقيمته وغالى العقل سراح أطلق كتاب ثمة وليس اإلسالمية

 ألنه يضل ال حتى فيها يخوض التي العقل مجاالت حدد فاإلسالم . الكريم

 فأمر . قوة من أوتي مهما الحقائق كل يدرك أن يستطيع فال الطاقات محدود

 منع لذا الحكمة يدرك لم ولو حتى الشرعي لألمر باالستسالم العقل اإلسالم

 . إدراكه متناول في يكون وال يدركه ال فيما الخوض من العقل اإلسالم

 فيه لوجدوا اهلل غير عند من كان ولو القرآن يتدبرون أفال ) وعال جل قال

  .(النساء)76آية ( كثيرًا اختالفًا

 

 (اهديتن إذ بعد قلوبنا تزغ ال ربنا)
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    : 

 
 . لمالتمسك بكتا ب اهلل وسنة رسولة صاى اهلل علية وس -:أواًل

 األهواء من وحراسته الدين لحفظ مرصدون الراسخين علمائنا أن ـ : ثانيًا

 . والمخالفين

تمحيص كل ماتقرأنيه وتسمعينة بالرجوع الى ماقاله اهلل ورسولة صلى  : ثالثًا

 .اهلل عليه وسلم

 والمآل والمرجع قصير العمر وأن جوارحك عن محاسبة أنك تذكري ـ : رابعًا

 كل والفؤاد والبصر السمع إن علم به لك ليس ما تقف وال ) عالىت قال اهلل إلى

 ترجعون يومًا واتقوا ( وجل عز وقال (اإلسراء)02آية  ) مسئوال عنه كان أولئك

 .(البقرة)672آية )اهلل إلى فيه

 .أهمية الوقت وأنه عمرك فأشغليه بمايزيد من رصيد حسناتك : خامسًا
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 ـ: أخيتي

 ولعلك الموضوع أهمية معك القلبي حديثنا المطاف نهاية في أدركت لعلك

 تنسى فال , ودنياك دينك في ينفعك ما اقتناء في ماهرة بدورك لتكوني تهيأتي

 . واعيًا وقلبًا ةصاغي آذانًا منك جدت أن اهلل أسأل , القلبية الوصايا هذه

 . مسئولة مستنطقة عندك أمانة جوارحك إن غاليتي

 . سوء كل من وحفظك وسددك اهلل رعاك
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 راجعــــــــــــــــــــالم
 

 . زيد أبو بكر للشيخ ) الردود ( كتاب _ 1

 . الرومي فهد .د ( التفسير في العقلية المدرسة منهج ) كتاب – 2

 

 

 

 

 

 


