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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
إن احلمد هلل ـ ضلمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك 

لو وأشهد أن زلمداً عبده ورسولو أرسلو باذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلو ولو كره 
. اللهم صلي وسلم عليو وعلى آلو وأصحابو. الكافرون
فإن اإلسالم العظيم ػلث على العلم ويشيد بو وؽلجد أىلو ويرفع من شأهنم قال : وبعد

 : وقال تعاىل. [9اآلية : الزمر ]  ىل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون : تعاىل
وبُت الرسول الكرًن سيد العلماء . [28سورة فاطر اآلية ] إظلا ؼلشى اهلل من عباده العلماء 

 من خرج )): وخاًب األنبياء عليو الصالة والسالم أن طلب العلم نوع من أنواع اجلهاد فقال
وأن البحث عنو وتطلبو يفضي بصاحبو إىل . ((ُب طلب العلم فهو ُب سبيل اهلل حىت يرجع 

 وللعلماء عند () ((ن سلك طريقاً يلتمس فيو علماً سهل اهلل لو طريقاً إىل اجلنة م)) اجلنة  
 يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات : رهبم درجات رفيعة عالية قال تعاىل

 واهلل دبا تعملون خبَت 
: وبُت تعاىل الفرق الكبَت بُت العامل واجلاىل فقال

 ىل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إظلا يتذكر أولوا األلباب  .
وحكومتنا الرشيدة وفقها اهلل وثبت أركاهنا وسدد خطاىا إدراكاً منها دلكانة العلم وسلاطر 
اجلهل جندت إمكانيات ىائلة ورصدت ادليزانيات الضخمة ليشمل العلم والتعليم كل أفراد 
شعبها الكرًن ذكوراً وإناثاً وصغاراً وكباراً تتدرج هبم ُب سلم العلم من ادلراحل االبتدائية إىل 

. ُب سلتلف العلوم والفنون (الدراسات العليا)أعلى مراحل التعليم اجلامعية وما بعد اجلامعية 
وىذه نعمة كربى على ىذا البلد العظيم مهبط الوحي ومنبع النور الذي أضاء العامل فبدد 
ظلمات اجلهل والشرك والكفر فيجب على ىذا البلد العظيم حكومة وشعباً أن يدرك قيمة 
ىذه النعمة الكربى ليبذل أقصى جهده ُب إرضاء ربو والقيام بواجب شكره حىت تدوم ىذه 

: النعمة الكربى وتستمر قال تعاىل
                                 

 ـ من كتاب الذكر والدعاء 48 ـ كتاب العلم ـ بدون إسناد، وأخرجو مسلم ـ 3أخرجو البخاري  ()
 ـ حديث 1 ـ العلم باب 19ضمن حديث طويل، وأبو داود  (2701)، حديث 11باب 

، وأمحد ُب (2682) ـ كتاب العلم حديث 19ضمن حديث طويل، والًتمذي  (3641)
 (.2/252)ادلسند 
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 لئن شكرًب ألزيدنكم ولئن كفرًب إن عذايب لشديد  .
وغلب أن يدرك أنو مل ػلتل ىذه ادلكانة الرفيعة إال بالعلم الذي أنزلو على أفضل خلقو 
وأكرم رسلو أال وىو علم الكتاب والسنة والذي ػلاول أعداء اإلسالم بطرق خطَتة غاية 

اخلطورة أن ػلولوا بيننا وبينو فيضعون بيننا وبينو احلواجز والسدود الظاىرة واخلفية حىت نعيش 
. ُب ظلمات كثيفة من اجلهل وضليا حياة البهائم ال ىم لنا إال األكل والشرب وادلتاع الدنيوي
إننا مجيعاً حكومة وشعباً نعتز باإلسالم وضلبو وصللو ونفتديو بأموالنا وأرواحنا وكل غال 
ونفيس ومع كل ىذا ـ وضلن ُب غمرة السباق مع أعدائنا ُب ميادين العلوم الدنيوية السباق 

الذي ال ؽلكن أن ندرك شأوىم فيو ألهنم قوم ال ىم ذلم إال االرتواء من متع الدنيا وشهواهتا 
: وملذاهتا وال يبالون دبا وراء ذلك من جنة أو نار أو حساب أو عذاب بل ىم بذلك كافرون

 بل ىم ُب شك منها بل ىم منها عمون  .
يقفون على حافة ىوة خطَتة من اجلهل بالقرآن والسنة ويوشك أن : إن أكثرنا اليوم

: يصدق فينا قول الرسول الكرًن
 إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعو من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت ))

. إذا مل يبق عادلاً ازبذ الناس رؤوساً جهاالً 
.  متفق عليو()(( فسئلوا فأفتوا بغَت علم فضلوا وأضلوا 

 غيث مغدق ال بد أن ينهل منو أبناؤنا حىت التضلع كأسالفهم إن ما جاء بو زلمد 
. وأتباعهم بإحسان إىل يومنا ىذا

: قال رسول اهلل 
 مثل ما بعثٍت اهلل بو من اذلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة ))

. طيبة قبلت ادلاء فأنبتت الكأل والعشب الكثَت
كان منها أجادب أمسكت ادلاء فنفع اهلل هبا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة و

منها أخرى إظلا ىي قيعان ال سبسك ماء وال تنبت كألً فذلك مثل من فقو ُب دين اهلل ونفعو 
 .ما بعثٍت اهلل بو فعلم وعلم

. () ((ومثل من مل يرفع بذلك رأساً ومل يقبل ىدى اهلل الذي أرسلت بو 

                                 
 ـ كتاب العلم 47، ومسلم (100)ـ العلم، باب كيف يقبض العلم حديث 3أخرجو البخاري  ()

 (.2673) حديث 14
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إننا نريد أن يكون أبناؤنا من الطائفتُت األوليُت ونعيذىم باهلل أن يكونوا من الطائفة الثالثة 
طمح إليو إال بالًتكيز على دراسة الكتاب والسنة ألننا واحلمد هلل قد رضينا باهلل نوال يتم ما 

 رسوالً فمن البدىي أن يكون أمسى أىداف حياتنا أن نعرف رباً وباإلسالم ديناً ودبحمد 
مصدر عزنا وسعادتنا ُب الدنيا واآلخرة أال وىو القرآن الكرًن الذي ال يأتيو الباطل من بُت 

 اللذين غَتا رلرى تاريخ البشرية يديو وال من خلفو وبيانو وشرحو وتفصيلو سنة رسول اهلل 
على وجو األرض بعد أن أحيا من رفاة األمة العربية وملّ من شتاهتم وأخرج منهم خَت أمة 

وما كانت األمة اإلسالمية والعربية إال هبذا القرآن وال كان ذلا دولة وال صولة . أخرجت للناس
. إال بو ولننظر إىل تأثَت ىذا القرآن

:  تأثَت القرآن الكرًن ُب أنفس العرب .1
 الكهول والشباب عقائد ربول ُب حياة البشر فقلب برلقد أحدث ىذا القرآن ادلعجز أك

وأخالقهم وتقاليدىم وعاداهتم وحوذلا إىل ضدىا علماً وعمالً دبا مل يعهد لو نظَت ُب تأريخ 
. اإلنسانية

فكان القرآن آية خارقة للمعهود من سنن االجتماع البشري بتأثَته بالتبع لكونو آية 
. معجزة للبشر ُب لغتو وأسلوبو

وبعد أن قلب حياة العرب ُب اجلزيرة العربية من جهل إىل علم ومن شرك إىل توحيد ومن 
فرقة وفوضى إىل اجتماع وتنظيم اندفعوا كالسيل اآلٌب على األقطار من نواحي اجلزيرة كلها 

فأطاحوا بعروش األكاسرة والقياصرة أعظم ملوك األرض واقتلعوا جذور الشرك والظلم ونشروا 
. التوحيد واحلق والعدل ودخل الناس ُب دين اهلل أفواجاً سلتارين االىتداء هبذا القرآن

ال جرم أن سبب ىذا كلو ىو تأثَت القرآن العظيم هبذا األسلوب الذي نراه ُب ادلصحف 
 فال تطع الكافرين وجاىدىم بو جهاداً  غلاىد بو الكافرين كما أمره فقد كان النيب ـ 

 ٍب كان يريب ادلؤمنُت ويزكيهم وهبدايتو والتأسي دببّلِغو ربوا األمم وىذبوىا وقلما يقرؤه كبَتاً 
أحد كما كانوا يقرأون إال ويهتدي بو كما كانوا يهتدون ٍب حكموا الدنيا وساسوىا هبذا 
القرآن إذ مل يكن عندىم شيء من العلم بسياسة األمم وإدارهتا إال ىذا القرآن واألسوة 

 ولن يعود للمسلمُت احلسنة دببلغو ومنفذه األول وبسنتو ادلطهرة أقوالو وأفعالو وتقريراتو 
رلدىم وعزىم إال إذا عادوا إىل ىدايتو لقد كان ذلذا القرآن العظيم ُب حياة الناس مسلمهم 

                                                                                             
 (.79)احلديث .  ـ العلم3أخرجو البخاري  ()
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. وكافرىم تأثَت بعيد الغور
أما تأثَته ُب الكافرين فبنفوذ بالغتو، وعظمة نظمو وأسلوبو اجلاذب لفهم دعوتو واإلؽلان 

بو إذ ال ؼلفى حسنها على أحد فهمها وكانوا يتفاوتون ُب الفهم تفاوتاً عظيماً الختالف 
درجاهتم ُب بالغة اللغة وفهم ادلعاين العالية فهذا التأثَت ىو الذي أنطق الوليد بن ادلغَتة 

ادلخزومي بكلمتو العالية فيو أليب جهل اليت اعًتف فيها بأنو احلق الذي يعلو وال يعلى عليو 
. والذي ػلطم ما ربتو

ع تالوة اب رؤوس أولئك اجلاحدين ادلعاندين ليالً الستمذوىذا التأثَت ىو الذي كان يج
 ُب بيتو على ما كان من هنيهم عنو ونأيهم عنو وتواصيهم وتقامسهم بأال رسول اهلل 

. يسمعّن لو ٍب كانوا يتسللون فرادى مستخفُت ويتالقون ُب الطريق متالومُت
 من الصالة والتالوة ُب وىذا التأثَت ىو الذي محلهم على منع أيب بكر الصديق ـ 

ادلسجد احلرام ليالً دلا كان لتالوتو وبكائو ُب الصالة من التأثَت اجلاذب إىل اإلسالم وعللوا 
 بالقوة ذلك بأنو يفنت نساءىم وأوالدىم، بل ىذا التأثَت ىو الذي محلهم على صد النيب 

عن تالوة القرآن ُب البيت احلرام وُب أسواق ادلوسم ورلامعو، وعلى نواصيهم دبا حكاه اهلل 
: عنهم ُب قولو

 وقال الذين كفروا ال تسمعوا ذلذا القرآن والغوا فيو لعلكم تغلبون  (26:فصلت .)
 (( تأثَت القرآن ُب أنفس ادلؤمنُت )) .2

أما تأثَته ُب ادلؤمنُت فكان كل من يدخل ُب اإلسالم قبل اذلجرة يلقن ما نزل من القرآن 
غَتىا بعد التوحيد ليعبد اهلل بتالوتو ويُعلم الصالة ومل يفرض ُب مكة من أركان اإلسالم 

 إذا فرض اهلل عليو التهجد بالليل من أول اإلسالم فَتتل ما ػلفظو ُب صالتو اقتداء بالنيب 
 ياأيها ادلزمل قم الليل إال قليال نصفو أو انقص منو : (( ادلزمل ))قال تعاىل ُب أول سورة 

. قليال أو زد عليو ورتل القرآن ترتيالً 
 إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفو وثلثو وطائفة من : ٍب قال ُب آخرىا

الذين معك واهلل يقدر الليل والنهار علم أن لن ربصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيّسر من 
. أي ُب صالة الليل وغَتىا (20:ادلزمل). القرآن 

(. 64: الفرقان)  والذين يبيتون لرهبم سجداً وقياماً : وقد قال تعاىل ُب وصفهم
 إظلا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا هبا خروا سجداً وسبحوا حبمد رهبم وىم : وقال تعاىل

. ال يستكربون تتجاَب جنوهبم عن ادلضاجع يدعون رهبم خوفاً وطمعاً وشلا رزقناىم ينفقون 
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(. 16-15السجدة )
وشلا ورد ُب وصفهم ـ رضي اهلل عنهم ـ أن الذي كان ؽلر ببيوهتم ليالً يسمع منها مثل دوي 

. النحل من تالوة القرآن
وقد شدد بعضهم على أنفسهم فكان يقوم الليل كلو حىت شكا منهم نساؤىم فنهاىم 

 عن ذلك فتزكية الصحابة وتربيتهم هبذا القرآن ىي اليت غَتت كل ما كان بأنفسهم النيب 
من مفاسد اجلاىلية وزكتها تزكية عالية وىي اليت أحدثت أعظم ربول روحي واجتماعي ُب 

التاريخ ىذا كلو إظلا كان بكثرة تالوة القرآن ُب الصالة وغَت الصالة وتدبره وردبا كان أحدىم 
 الليل بآية واحدة يكررىا متدبراً ذلا وكانوا يقرأونو مستلقُت ومضطجعُت كما وصفهم ميقو
. اهلل
 الذين يذكرون اهلل قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم  (191:آل عمران .)

وأعظم ذكر اهلل تالوة كتابو ادلشتمل على ذكر أمسائو وصفاتو ادلقدسة وأحكامو وحكمو 
 ().وسنتو ُب خلقو وأفعالو ُب تدبَت ملكو

 (( منزلة السنة من القرآن ومكانتها ُب نفوس ادلسلمُت ))
 من قول أو فعل أو تقرير وىي وحي إذلي قال السنة ادلطهرة ىي ما صدر من النيب 

وىي بيان القرآن وتفسَته فهي تبُت .  وما ينطق عن اذلوى إن ىو إال وحي يوحى : تعاىل
. رلملو وتقيد مطلقو وزبصص عامو وىي واجبة االتباع بنص القرآن الكرًن

(. 7:احلشر)  وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنو فانتهوا : قال تعاىل
  فليحذر الذين ؼلالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم : وقال تعاىل

(. 93:النور)
 فال وربك ال يؤمنون حىت ػلكموك فيما شجر بينهم ٍب ال غلدوا ُب : وقال تعاىل

(. 65:النساء) أنفسهم حرجاً شلا قضيت ويسلموا تسليماً 
 يا أيها الذين : وأمر اهلل ُب كثَت من أيات القرآن بطاعة ىذا الرسول الكرًن قال تعاىل

(. 59:النساء) آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول 
 ومن يطع الرسول فقد أطاع : وأخرب تعاىل أن طاعة الرسول إظلا ىي طاعة اهلل قال تعاىل

. اهلل 
                                 



 (.205-11/201)راجع تفسَت ادلنار  ()
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 وما كان :  قال تعاىلوقرر اهلل أنو ليس للمؤمنُت أي خيار أمام قضاء رسول اهلل 
(. 36: األحزاب) دلؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسولو أمراً أن يكون ذلم اخلَتة من أمرىم 

. واحلياة احلقيقية والصحيحة إظلا ىي ُب االستجابة ذلذا الرسول
 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم دلا ػلييكم واعلموا أن : قال تعاىل

(. 24:األنفال) اهلل ػلول بُت ادلرء وقلبو وأنو إليو ربشرون 
من ىذه التوجيهات القرآنية أدرك ادلؤمنون عظمة السنة ومكانتها وأدركوا أنو غلب عليهم 

التزامها ُب كل شأن من الشؤون اإلسالمية العقائدية والعبادية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية واألخالقية ال فرق بينها وبُت القرآن من حيث وجوب االلتزام والطاعة واالنقياد 
والتصديق إن توجيهات وتعاليم القرآن والسنة ادلطهرة متمازجة متساندة ُب كل اجملاالت اليت 

خاضها القرآن ال يعد مؤمناً من يفرق بينها ُب النواحي العقائدية أو العملية ذلك ألنو 
يستحيل تطبيق القرآن بفهم بدون ىذه السنة ادلطهرة وكيف يفرق بينهما من يؤمن بقول اهلل 

  بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبُت للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون : تعاىل
.  وسنتوزلة الرسول ـوما جرى رلراىا ُب بيان من. (44:النحل)

من أين نعرف أعداد ركعات الصلوات اخلمس وأوقاهتا وىيآهتا وأذكارىا إذا كنا ال نعرف 
. السنة

ومن .  وبيانووكيف نعرف شروط الزكاة ومقادير أنصبتها إذا مل تكن لدينا سنة زلمد 
أين نعرف حد شارب اخلمر ورجم الزاين وقطع يد السارق إذا مل نرجع إىل السنة ادلطهرة ىذه 
وغَتىا من األمور الكثَتة اليت يتوقف اإلؽلان بالقرآن وتطبيقو على اإلؽلان بالسنة، ومعرفتها، 

 فال وربك ال يؤمنون حىت ػلكموك فيما شجر : قال تعاىل. وتطبيقها، والتزامها واتباعها
. بينهم ٍب ال غلدوا ُب أنفسهم حرجاً شلا قضيت ويسلموا تسليماً 

((  مكانة السنة ُب نفوس األمة ))

ن ىنا أدركت األمة اإلسالمية عظمة السنة ومكانتها فحفظوىا كما حفظوا القرآن م
وصانوىا كما صانوا القرآن ودونوا فيها الدواوين من اجلوامع وادلسانيد وادلعاجم واألجزاء 
وادلصنفات وألفوا ُب رجاذلا وأسانيدىا الكتب اليت ال ربصى وألّفوا الصحاح والسنن وُب 

ادلوضوعات والعلل بعد أن ميزوا الصحيح من الضعيف من ادلوضوع وألوف احملدثُت جندوا 
أنفسهم خلدمتها وكابدوا ُب سبيلها ادلشاق والسهر والرحالت الطويلة إىل سلتلف بلدان العامل 

 .اإلسالمي من شرقو إىل غربو ومن مشالو إىل جنوبو
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أما ادلؤلفات فهذه مكتبات الدنيا تزخر هبا حىت مكتبات أوربا وأمريكا واذلند حيث 
 .استحوذت على إعجاهبم وأدركوا أنو أعظم كنز يتباىون بو ُب مكتباهتم

وأما الرحالت ُب سبيلها اليت بذذلا ادلسلمون ُب فجر تارؼلهم فال ػلصيها إال اهلل وكتب 
 .التاريخ والرجال حافلة بذلك

إال أننا طلتار ىنا أربعة ظلاذج للتدليل على تقدير األمة اإلسالمية لسنة نبيهم واىتمامهم 
 .هبا ومكانتها ُب أنفسهم

 ـ من ادلدينة النبوية إىل عقبة بن عامر دبصر يسألو خرج أبو أيوب األنصاري ـ  .1
 منزل مسلمة بن سللد األنصاري وىو أمَت مصر أتى فلما عن حديث مسعو من رسول اهلل 

حديث مسعتو من : ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: فأخرب بو فعجل فخرج إليو فعانقو وقال
:  مل يبق أحد مسعو غَتي وغَت عقبة بن عامر فابعث من يدلٍت على منزلو قالرسول اهلل 

ما جاء بك يا : فبعث معو من يدلو على منزل عقبة فأخرب عقبة بو فعجل إليو فعانقو وقال
 مل يبق أحد مسعو غَتي وغَتك ُب سًت أبا أيوب؟ فقال حديث مسعتو من رسول اهلل 

 من سًت مؤمناً ُب الدنيا على خزية سًته اهلل )):  يقولنعم مسعت رسول اهلل : ادلؤمن قال
. ((يوم القيامة 

فقال لو أبو أيوب صدقت ٍب انصرف أبو أيوب إىل راحلتو فركبها راجعاً إىل ادلدينة فما 
. () ((أدركتو جائزة مسلمة بن سللد إال بعريش مصر 

 حديث  ـ بلغٍت عن رجل من أصحاب رسول اهلل قال جابر بن عبد اهلل ـ  .2
فابتعت بعَتاً فشددت عليو رحلي فسرت إليو :  مل أمسعو منو قالمسعو من رسول اهلل 

فأرسلت إليو أن جابراً على : شهراً حىت أتيت الشام فإذا ىو عبد اهلل بن أنيس األنصاري قال
. نعم: جابر بن عبد اهلل فقلت: فرجع إيل الرسول فقال: الباب قال

حديث بلغٍت أنك مسعتو من : قلت: فرجع الرسول إليو فخرج فاعتنقٍت واعتنقتو قال: قال
مسعت :  ُب ادلظامل مل أمسعو فخشيت أن أموت أو سبوت قبل أن أمسعو فقالرسول اهلل 
يده إىل الشام بوأومأ :  ػلشر اهلل العباد أو قال ػلشر اهلل الناس قال)):  يقولرسول اهلل 

. () احلديث(( (ليس معهم شيء): قال (وما هبماً ): عراة غرالً بـُْهماً قلت
                                 

، والرحلة (384:رقم)واحلميدي ُب ادلسند  (4/153)أخرجو اإلمام أمحد ُب ادلسند سلتصراً  ()
 (.120/ص)للخطيب 

وأخرجو ُب صحيحو . (2/433)والبخاري ُب األدب ادلفرد  (3/495)أخرجو أمحد ُب ادلسند  ()
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: يا أبا عمرو إن أناساً عندنا يقولون: جاء رجل إىل الشعيب فقال .3
. ((تو دن إذا أعتق الرجل أمتو ٍب تزوجها فهو كالراكب ب))

ثالثة يؤتون )):  قالحدثٍت أبو بردة بن أيب موسى عن أبيو أن رسول اهلل : قال الشعيب
أجرىم مرتُت رجل من أىل الكتاب آمن بنبيو وأدرك النيب صلى اهلل عليو وسلم فآمن بو 

واتبعو وصدقو فلو أجران وعبد شللوك أدى حق اهلل وحق سيده فلو أجران ورجل كانت لو أمة 
فغذاىا فأحسن غذاءىا ٍب أدهبا فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ٍب أعتقها وتزوجها 

   . خذىا بغَت شيء، فلقد كان الرجل يرحل ُب أدىن منها إىل ادلدينة(( فلو أجران 
عن عقبة بن عامر قال  إسحاق حدثٍت عن عبد اهلل بن عطاء اأبإن : قال شعبة .4

: فغضب ومسعر بن كدام حاضر قال: قالمن عبداهلل بن عطاء؟ : فقلت أليب إسحاق
عبد اهلل بن : فقلت لو لتصححن يل ىذا احلديث أو ألحرقن ما كتبت عنك فقال يل مسعر

قال شعبة فرحلت إىل مكة مل أرد احلج أردت احلديث فلقيت عبد اهلل بن عطاء . عطاء دبكة
. (( سعد بن إبراىيم حدثٍت )): فسألتو فقال

. (( سعد بن إبراىيم بادلدينة مل ػلج العام )): فقال يل مالك بن أنس
. فرحلت إىل ادلدينة فلقيت سعد بن إبراىيم، فسألتو: قال شعبة

أي : قلت. احلديث من عندكم زياد بن سلراق حدثٍت قال شعبة فلما ذكر زياداً : فقال
فرحلت إىل البصرة فلقيت : ىذا احلديث بينما ىو كوُب إذ صار مدنياً إذ صار بصرياً قال

. زياد بن سلراق فسألتو؟
حدثٍت : حدثٍت بو قال: ال ترده قلت: حدثٍت بو قال: ليس ىو من يأتيك قلت: فقال

 فلما ذكر )):  قال شعبةشهر بن حوشب عن أيب رػلانة عن عقبة بن عامر عن النيب 
 كان شهر بن حوشب قلت دمر علي ىذا احلديث لو صح يل مثل ىذا عن رسول اهلل 

 () ((أحب إيل من أىلي ومايل والناس أمجعُت 
على أي شيء تدل ىذه الرحالت الطويلة الشاقة من أجل حديث واحد أال تدل على 

 وسنتو وىديو ومعرفة دبكانتها وأهنم قوم يعرفون إؽلان صادق وحب صادق لرسول اهلل 
                                                                                             

ووافقو . (428-2/427)واحلاكم ُب ادلستدرك وصححو  (1/22)تعليقاً بصيغة اجلزم 
 (.111/ص)والرحلة ُب طلب احلديث للخطيب البغدادي . الذىيب

، وأصل احلديث ُب صحيح مسلم (151/ص)الرحلة ُب طلب احلديث للخطيب البغدادي  ()
(1/144.) 
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القيم احلقيقية لألشياء وأن حديثاً واحداً عندىم خَت من الدنيا وما عليها ذلذا استحقوا أن 
. يعزىم اهلل وأن يبوءىم سنام اجملد والعز والتمكُت

 اعلموا أظلا احلياة الدنيا لعب وذلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر ُب األموال مسعوا قول اهلل 
 لو كانت الدنيا تزن عند اهلل جناح بعوضة دلا سقى )): ومسعوا قول رسول اهلل. واألوالد 

. ((منها كافراً شربة ماء 
. (( دلوضع سوط أحدكم ُب اجلنة خَت من الدنيا وما عليها ))ومسعوا قولو 
. (( لغدوة أو روحة ُب سبيل اهلل خَت من الدنيا وما عليها ))ومسعوا قولو 

فهانت الدنيا وصغرت ُب أعينهم وعظم أمر اإلسالم والقرآن والرسول وسنتو ُب أعينهم 
 حقيقالدنيا وشهواهتا ومالذىا ُب أعيننا وصرنا نركض ونلهث لتوعظمت كربت قد وضلن 

. أكرب متاع منها
فُهّنا على اهلل وسلط علينا األعداء وحاق بنا ُب الذل واذلوان ماال ينزعو عنا إال العودة 

. اجلادة إىل اهلل واالعتزاز هبذا القرآن وىذه السنة كما أخربنا هبذا ادلصَت رسول اهلل 
 إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط اهلل عليكم ذالً ال ينزعو ))

 وديننا ىو القرآن والسنة وأول خطوة ُب طريق العودة إىل اهلل ((عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم 
: يتمثل ُب أمور

 الطالب األذكياء اختيار- 3.       ادلدرساختيار- 2.      إصالح ادلناىج- 1
. هتيئة اجلو لًتبية الطالب تربية إسالمية صاحلة- 4

.ىإصالحىالمناهج:ىأواًل
 وضع خطة شاملة أو وضع مناىج تفصيلية لكل ادلراحل العلمية بيللست بس

.  عن ىذه ادلناىجادلسئولونفهذه ذلا من يقوم هبا وىم 
وال شك . وال شك أهنم حريصون على ما يسعد أمتهم ويرفع من شأهنم ُب الدنيا واآلخرة

. أيضاً أهنم على استعداد لتقبل ما يقدم ذلم من االقًتاحات النافعة
وىم واحلمد هلل قد وضعوا مادة القرآن مادة أساسية ضمن ادلناىج ادلقررة ُب ادلدارس ُب 

. سلتلف ادلراحل ظناً منهم أن ىذا األمر كان لًتبية أبنائهم تربية إسالمية
غَت أن األيام أثبتت والتجارب برىنت أن نصيب القرآن ُب ىذه ادلناىج غَت كاف وال 

إذن ال بد من إعادة النظر وال بد من العمل اجلاد ُب وضع .مؤثر ُب أبنائنا التأثَت ادلطلوب
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منهج ؼلرج شباباً زلمدياً يفهم اإلسالم وػلفظ القرآن ويعتز دببادئو ومثلو ويطبق شعائره 
. وغلاىد من أجلها حىت آخر رمق من حياتو

إن واقع ادلناىج احلالية يعجز أن ينجب ىذا النوع الذي نتطلع إليو وىذا شيء ال نريده 
مجيعاً وال نرضاه ولكنو وقع من حيث ال نشعر فمثالً لو استعرضنا منهج ادلرحلة االبتدائية 

لوجدنا أننا كلفنا أبناءنا وبناتنا فوق طاقاهتم وىي مرحلة أساسية ُب بنائهم فال بد أن نراعي 
مداركهم واستعدادىم وأن يقدم إليهم ما يرغبهم ويشجعهم إىل ادلضي قدماً ُب طريق 

. اإلسالم عن فهم وحب ورغبة ُب العلم
: وليكون األمر واضحاً أضع أمامكم منهج سنتُت من سنوات ادلرحلة االبتدائية

: مقرر السنة الثالثة ابتدائي: أوالً 
 صحيفة 181مادة الرياضيات كتاب يقع ُب                  - 1
 صحيفة 104مادة العلوم كتاب يقع ُب                       - 2
 صحيفة 84أناشيد كتاب يقع ُب                           - 3
 صحيفة  140مادة ادلطالعة كتاب يقع ُب                     - 4
 صحيفة 509مادة القرآن يضاف إليها اجملموع               - 5

: مقرر السنة اخلامسة ابتدائي للبنات: ثانياً 
 صحيفة 211الرياضيات ُب                                  - 1
 صحيفة 167ادلطالعة ُب                                      - 2
 صحيفة 165الًتبية النسوية ُب                               - 3
 صحيفة 67اجلغرافيا ُب                                     - 4
 صحيفة 145العلوم ُب                                        - 5
 صحيفة 186احلديث والتوحيد والفقو والتجويد ُب           - 6
صحيفة 158القواعد اللغوية ُب                               - 7
 صحيفة 80التاريخ ُب                                       - 8

 صحيفة 1179:                                         اجملموع
. إىل جانب مادة القرآن واخلط

كيف يستطيع ىؤالء الرباعم أن يهضموا أو يفهموا ىذه ادلواد اليت قد يعجز كثَت من 
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أساتذهتم أن يفهموىم إياىا وإذا واجو أحد الطالب مشاكل ال يستطيع أىلو وال جَتانو أن 
ػللوىا وردبا األمر أدىى فيما بعد ادلرحلة االبتدائية أما القرآن فحدث عنهم وال حرج فإن 

الكثَت أو األكثر يتجاوزون ادلراحل كلها دبا فيها اجلامعية وىم ال ػلسنون تالوتو من 
ادلصحف فضالً عن حفظو وفهمو ىذا حقيقة والواقع أكرب شاىد وىذه خسارة فادحة  

. وإذن فما احلل وما ىو الطريق الذي غلب أن نرمسو ونقيم حياهتا عليو
: احلل الصحيح ُب نظري يتمثل فيما يأٌب

تكثيف مدارس ربفيظ القرآن، تنصبُّ العناية فيها على ربفيظ القرآن ٍب يضاف إليو : أوالً 
ما يساعدىم على إجادة قراءتو كاخلط واإلمالء إىل السنة الرابعة ٍب تضاف مادة احلساب 
اجلمع الطرح الضرب، اجلمع ُب السنة الرابعة ـ الطرح ُب اخلامسة الضرب ُب السادسة مع 

. كتاب لطيف يشرح ذلم العقيدة والصالة
. وليكن الًتكيز ُب ىذه ادلرحلة على حفظ نصف القرآن على األقل

ويشرف على اختبار الطالب ُب هناية كل سنة جلان من حفاظ القرآن الثقات حبيث ال 
ينتقل الطالب من صف إىل آخر إال بعد التأكد من حفظ مقرر القرآن ُب الصف الذي 

.   منوينتقل
 ُب سنتو تلك للقيام بواجب حفظو القرآن ُب ىوالطالب الذي يعجز عن حفظ ادلقرر يبق

.  فيها وال غلتاز ىذه السنة إال بعد التأكد من حفظو دلقررىاىسنتو اليت يبق
ٍب تستمر ىذه ادلدارس ُب ربفيظ القرآن ودراسة علومو ُب ادلرحلة ادلتوسطة ولتكن ىذه 

. ادلرحلة مخس أو ست سنُت
ويكون الًتكيز ُب ىذه ادلرحلة على حفظ النصف الباقي من القرآن مع مراجعة النصف 

األول مراجعة جادة حىت ال ينساه الطالب ٍب يضاف إىل حفظ القرآن مادة التجويد ومادة 
التوحيد والفقو واحلديث ؼلتار ذلم األمور ادلهمة ُب العقيدة والفقو ويكلفون حبفظ أربعُت 

. حديثاً على األقل ُب كل سنة
. ٍب اجلغرافيا ُب السنة األوىل والتاريخ ُب باقي السنوات

ٍب تستمر ىذه ادلدارس ُب العناية اجلادة حبفظ القرآن ُب ادلرحلة الثانوية ولتكن ىذه 
. ادلرحلة أربع سنوات أيضاً 

 فيها دبراجعة حفظ القرآن عناية جادة مع دراسة علوم القرآن وعلوم احلديث يعٌت
واحلديث والفقو والفرائض ويستمر اختبارىم ُب حفظ القرآن عن طريق اللجان ادلذكورة ُب 
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. كل سنة من السنوات على الوجو السابق
ٍب بعد اجتيازىم ادلرحلة الثانوية يوزعون على كليات الشريعة واحلديث والقرآن اآلٌب 

. ذكرىا
ادلدارس القائمة حالياً تكون ادلرحلة االبتدائية على غرار ما ذكرتو ُب االبتدائية من : ثانياً 

. مدارس ربفيظ القرآن ُب كل شيء
لتكن ست سنوات ويعٌت فيها حبفظ النصف الباقي من القرآن : لمرحلة الموسطةاب ـ 

وغلري االمتحان ُب حفظ القرآن على غرار ما ذكرناه ُب مدارس ربفيظ القرآن والذي ال 
ينجح ُب مقرر السنة اليت ىو فيها يبقى فيها إىل أن غلتازىا بنجاح ويقرر ُب ىذه ادلرحلة 

مواد ادلرحلة االبتدائية احلايل مع استحسان زبفيفها باختصار بعض ادلواد الصعبة وتوضيحها 
. وإبعادىا عن الرموز والتعقيد وتصفيتها من الشوائب مع ربطها بالعقيدة اإلسالمية احلقة

 لتكن أربع سنوات وُب ىذه ادلرحلة ػلسن تقسيمهم على حسب :ج ـ المرحلة الثانوية
ميوذلم واستعدادىم للتخصصات ادلستقبلة فقسم للطب وقسم للهندسة وقسم للقرآن 

وعلومو وقسم للحديث وعلومو وقسم للشريعة وقسم لالقتصاد اإلسالمي وىكذا مع العناية 
دبراجعة حفظ القرآن واالختبار فيو ُب هناية كل سنة يتقدم الناجح ويبقى الراسب إىل أن 

. غلتاز سنتو بنجاح
ومع دراسة قضايا مهمة ُب العقيدة والفقو وشيء من حفظ احلديث ُب كل سنة من 

. سنوات قسم الطب واذلندسة واالقتصاد
. ٍب يتخرج طالب كل قسم إىل الكلية اليت فيها اختصاصو

: لمرحلة الجامعيةا
. ينبغي أن تقوم ُب كل جامعة من جامعات ادلملكة كليات

. للشريعة (3)للحديث             (2)للقرآن             (1)
. اخل. ٍب يستمر ُب ادلرحلة اجلامعية ُب كل الكليات كلية الطب كلية اذلندسة

. ُب مراجعة حفظ القرآن وحفظ مقدار مناسب من احلديث
ُب كل سنة من السنوات وؼلتربون ُب احلفظ وال غلتاز الطالب سنة إىل أخرى إال بعد 

مع إضافة شيء من . النجاح فيما يقرر مراجعة حفظو ُب القرآن ومقرر احلفظ من احلديث
. علوم القرآن واحلديث إىل ادلواد ادلقررة ُب كل كلية من الكليات
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. وإضافة مادة للرد على شبهات ادلستشرقُت وغَتىم من أعداء اإلسالم
الشبهات اليت يوجهوهنا ضد اإلسالم ُب كل سنة من سنوات مجيع الكليات ىذا مع 

إشعار الطالب مجيعاً وُب كل ادلراحل أهنم أخوة ُب اهلل وأن غايتهم مجيعاً وُب كل ادلراحل 
أهنم أخوة ُب اهلل وأن غايتهم مجيعاً واحدة وأهنم مجيعاً جند ُب سبيل اهلل وأهنم لبنات ُب 

صرح رلتمع إسالمي واحد يشد بعضهم بعضاً وأن تزال كل أسباب التنافر ادلوجودة بينهم 
وأن يساوي بُت خرغلي سلتلف الكليات ُب الرواتب وادلراتب وأن توجو كل طاقاهتم ضد 
أعداء اإلسالم الذين تكالبوا على اإلسالم وادلسلمُت والذين تداعوا على ادلسلمُت كما 

. تتداعى األكلة على قصعتها
أعداء اإلسالم على اختالف أدياهنم وعقائدىم من استعماريُت وشيوعيُت وصهيونيُت 

. ومبشرين الذين غلمعهم التعصب األعمى واحلقد ادلميت ضد اإلسالم وادلسلمُت
إن أعداء اإلسالم الذين يدركون سبام اإلدراك تأثَت القرآن والسنة ُب حياة ادلسلمُت 

فيحاولون بدىاء وخبث أن يفصلوا بُت ادلسلمُت وبُت كتاهبم اخلالد وسنة نبيهم ادلطهرة 
اللذين يبعثان ُب ادلسلمُت بُت الفينة واألخرى احلياة الصحيحة حياة اإلؽلان الصادق ويبعثان 
فيهم روح اجلهاد ويكسباهنم النصر على أعدائهم ألهنم حينما يعتصمون بكتاب رهبم وسنة 

. نبيهم يكون اهلل معهم فيؤيدىم وينصرىم على أعدائهم
فتحت شعار البحث العلمي وحرية الفكر تناول ادلبشرون وادلستعمرون والصليبيون 

. والصهيونيون والشيوعيون القرآن شر تناول
. وباسم احلضارة وادلدنية قضوا على ما فيو من تشريع وعبادة

وباسم حرية الفكر وإطالقو من أغالل العقيدة زعزعوا قواعد دين اإلسالم ُب نفوس 
. ادلهزوزين

وباسم البحث العلمي نزعوا عن القرآن قداستو من نفوس الضعفاء وىذا أشد وأنكى على 
. اإلسالم وادلسلمُت من احلروب العسكرية

و ال يرد على ىذا الكيد اخلبيث والعمل الرىيب إال أن ضلصن أبناءنا بتعاليم الكتاب 
والسنة وأن نسلحهم باحلجج الدامغة ادلزىقة لباطل ومفًتيات أعداء اإلسالم و إال أن طلرج 

. اجلندي ادلسلم والطبيب ادلسلم وادلهندس ادلسلم واحملدث الواعي والفقيو ادلتبصر
. وكل ذلك سيحققو إن شاء اهلل ادلنهج الذي رمسناه وربدثنا عنو

ى:اختوارىالمدرس:ىانوًاث
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. ادلدرس لو أثره البالغ على التلميذ فهو أسوتو ومثلو فيجب اختيار ادلدرس الرباين التقي
 ما كان لبشر أن يؤتيو اهلل الكتاب واحلكم والنبوة ٍب يقول للناس كونوا عباداً : قال تعاىل

. يل من دون اهلل ولكن كونوا ربانيُت دبا كنتم تعلمون الكتاب ودبا كنتم تدرسون 
والعلماء ىم ورثة األنبياء ُب علمهم وأخالقهم ودعوهتم إىل اهلل، وال بد للمدرس أن يتمتع 

. حبظ وافر من ىذه الوراثة
ُب علمو أن يكون عادلاً بدينو وُب أخالقو من اإلخالص والصرب واحللم وصدق احلديث 

والفعل إىل جانب الذكاء واحلرص على تنشئة تالميذه على اإلسالم احلق وأخالقو وآدابو 
. ومثلو

وال ينبغي حبال من األحوال أن يكون االعتماد ُب اختيار ادلدرس على الشهادات بل 
وىذا أمر مهم . غلب أن يراعي ُب الدرجة األوىل عقيدتو وأخالقو اإلسالمية وسبسكو بدينو

. جداً وال مناص من اعتباره
فادلدرس الذي اصلرف ُب عقيدتو وفكره أو الضعيف األخالق والسلوك أو ادلتهاون ُب 
العبادة والصالة أخطر على أبناءنا من األمراض الفتاكة وما نشاىده من اضلراف ُب سلوك 
كثَت من الطالب أو هتاوهنم ُب أداء الصلوات بل استثقاذلا وما نراه من زىدىم ُب القرآن 

وتالوتو وحفظو وفهمو يعود معظم وزره على كثَت من ادلدرسُت الذين أثروا بسلوكهم ُب 
. أبناءنا وفلذات أكبادنا

فعلينا أن نشمر عن ساعد اجلد لعالج ادلصابُت منهم ُب أخالقهم وسلوكهم وعلينا أن 
نبذل كل ما نستطيع من طاقات حلمايتهم ووقايتهم من األمراض الفكرية واخللقية أشد شلا 

. نبذلو لعالج أجسادىم ومحايتها
فكما ال نثق بالطبيب الذي يقدم اإلبر ادلسمومة والدواء الفاسد الذي قد يودي حبياهتم 
كذلك غلب أن ضلميهم شلن يفتك بأخالقهم وسلوكهم من ادلدرسُت وكما غلب أن طلتار 
الطبيب األمُت ادلخلص كذلك غلب أن طلتار ادلدرس األمُت ادلخلص أكثر وأكثر وأىم 

. وأىم
:ىاختوارىالطالبىاألذكواء:ىالثًاث

الطالب ىم أبناء اليوم ورجال الغد وىم رجال ادلستقبل الذين سيكون منهم األستاذ 
. ادلسلم والقاضي ادلسلم واجلندي ادلسلم والطبيب ادلسلم وادلهندس ادلسلم

وىذه أمور مهمة وعظيمة جداً فال بد من دراسة مواىبهم واستعداداهتم وال بد لكل ثغر 
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من ثغور اإلسالم أن ؽلأل برجال وأىل الكفاءات فيو فمن ادلراحل الثانوية يبدأ التقسيم، 
. تقسيم الطالب إىل االختصاصات اليت ذكرهتا سابقاً ال دبجرد أن ؼلتار كل طالب ما يريد

بل ال بد من االستعانة برأي األساتذة األذكياء ادلخلصُت الذين يعرفون ادلواىب 
. واالستعدادات بفراستهم وتومسهم وخربهتم وذبارهبم

إن األذكياء من أبناءنا اليوم ينصرفون عن العلوم اإلسالمية من قرآن وحديث وتفسَت وفقو 
. ألسباب يعلمها اهلل

وادلعاىد العلمية والكليات الشرعية ال يوجد فيها إال النادر من األذكياء لقد كان األذكياء 
والعباقرة ُب عهود اإلسالم الزاىية يتجهون إىل دراسة العلوم اإلسالمية وتدريسها والتأليف 
فيها خصوصاً علوم احلديث فوصلوا بالعلوم اإلسالمية وباألمة اإلسالمية إىل مستوى ال 

. يوجد لو نظَت ُب تاريخ اإلنسانية كلو
وضلن اليوم بأشد احلاجة والضرورة إىل ىذا النوع من عباقرة الرجال ليعيدوا لنا رلد 

. اإلسالم
وليسددوا الضربات القاتلة بفكرىم وأخالقهم إىل أعداء اإلسالم من مبشرين وغَتىم من 
منطلق اذلجوم إىل ثغرات األعداء اليت ال ربصى ُب عقائدىم وأخالقهم وعاداهتم وتقاليدىم 

. وتارؼلهم
إننا اليوم خبلو ادليادين من أمثال ىؤالء ُب مركز دفاع ىزيل عن اإلسالم وأىلو ال ػلمي 

. األبناء وال يصد ىجوم األعداء
فال بد إذن من ملء ىذا اجملال بالعباقرة واألذكياء بدل أن تضيع كثَت من طاقاتنا أو 

تذىب إىل رلاالت أخرى ال تفيد منها بل قد تضر بأمتها ودينها كما ربّول كثَت من أبناء 
. األمة اإلسالمية إىل معاول بأيدي خصومنا وتوجههم ذلدم كياننا وديننا

. هتيئة اجلو لًتبية الطالب تربية إسالمية صاحلة: ابعاًا ر
غلب أن يفهم الطالب أن ادلدرسة معقل من معاقل اإلسالم وزلضن يًتىب فيو أبناء 

. ادلسلمُت ليؤدي كل واحد دوره ُب خدمة دينو وعقيدتو
دينهم دين أخالق عالية ومثل رفيعة وأن رسوذلم خاًب األنبياء أّن وعلينا أن نفهمهم 

 وإنك :  وقد قال اهلل ُب حقو(( إظلا بعثت ألسبم مكارم األخالق )): وسيد ولد آدم قال
. لعلى خلق عظيم 

.   وغلب أن يكون مديرو ادلدارس واألساتذة على مستوى عال من الدين واخللق الرفيع
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كما غلب أن ػلببوا الصالة إىل نفوس الطالب وأن يشعروىم أهنا عماد اإلسالم لن يقوم 
الدين إال هبا وأهنا أىم شيء ُب حياهتم بعد الشهادتُت فليقيموىا مجاعة ُب ادلسجد إن كان 

جبوار ادلدرسة مسجد وإال ففي ادلدرسة حىت يتم بناء مسجد غلاورىا وشلا يؤسف لو مرَّ 
األسى أن بعض ادلدارس ال تقام فيها الصالة وذلك يرجع ُب األغلب إىل سوء اإلدارة وهتاون 

بعض ادلديرين ُب أمر الصالة كما يساىم إىل حد بعيد بعض ادلدرسُت الذين ال ؼلافون اهلل 
. ُب أنفسهم وال ُب أمتهم وال يدركون فداحة اجلناية اليت يرتكبوهنا ُب حق األمة ودينها

 إن العهد الذي بيننا وبينهم الصالة من )): ىذه الصالة تركها كفر قال رسول اهلل 
 وكان الصحابة ال يرون شيئاً من العمل كفراً سوى ترك الصالة وقد اتفق () ((تركها فقد كفر 

العلماء أن من تركها جحداً فهو كافر ويقتل على ىذا الكفر وإن تركها تكاسالً وهتاوناً 
فبعضهم يرى أنو كافر وىو مذىب قوي ولو أدلتو واآلخرون يرون أنو يقتل حداً ومن يرى 

. السجن دون القتل مذىبو ضعيف
ومن احملتم علينا أن نشعر الطالب باحًتامها وأعليتها والذي ربدثو نفسو بالتهاون هبا 

 علموىم الصالة لسبع )): فعلى ادلسؤلُت أن يرغموه عليها إرغاماً كما قال رسول اهلل 
. ((واضربوىم عليها لعشر وفرقوا بينهم ُب ادلضاجع 

والذي ال تنجح فيو وسائل الًتغيب والًتىيب والعقوبة فالواجب إبعاده عن ادلدرسة ألنو 
جرثومة فاسدة قد يسري بالؤه فيمن حولو كما أن ىذه اجلدية والصرامة غلب أن تالحقهم 
حىت ُب خارج الدوام كاألندية الرياضية وشلا يؤسف لو أشد األسف أن كثَتاً من األندية سبر 

. هبم الصالة وىم ُب غمرة اللهو واللعب فال يستحون من اهلل وال ؼلجلون من األمة
وقد يكون فيهم بعض األساتذة وقد يكون معهم بعض الشخصيات إن ىؤالء غلب أن 

تناذلم يد العدالة وأن تنكل هبم تنكيالً شديداً يكون رادعاً ألمثاذلم شلن تسول لو نفسو 
. االستخفاف بشيء من تعاليم اإلسالم كالصالة

إن التهرب من الصالة واستثقاذلا من مسات ادلنافقُت الذين ىّم رسول اهلل بإحراقهم والذين 
 وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراؤون الناس وال يذكرون اهلل إال قليالً : قال اهلل فيهم

. 
ما غلري ُب األندية الرياضية ُب العامل اإلسالمي غلب على ادلسلمُت أن يتخلصوا أو 

                                 
 (. 1/117)باب احلكم ُب تارك الصالة : ، والنسائي(5/346)أخرجو أمحد ُب ادلسند  ()
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 وينبغي أن يكون ،ؼللصوا أبناءىم منو فإن لو دوراً كبَتاً ُب قتل الوقت وقتل الدين واخللق
فقط ُب حدود اإلطار الذي أباحو اإلسالم دون أن يصطدم بشيء من مبادئ اإلسالم 

. وأخالقو ومثلو
كذلك وسائل اإلعالم من إذاعة وصحافة من واجبها أن تقدم النافع من الربامج لألمة 

 وعلى اآلباء أن يراقبوا أبناءىم ُب متابعة الربامج ،وأن تبتعد عما ال يتفق مع تعاليم اإلسالم
 وينبغي أن ، فتصرفهم عن الدراسة اجلادة وحفظ القرآن،حىت ال تضيع أوقاهتم ُب مالحقتها

 أوالدىم واحملافظة على وقتهم فال متابعةيكون ىناك توعية وتنبيو اآلباء واألمهات ُب 
يسمحون ألبنائهم ُب متابعة الربامج إال بوقت زلدود وبالنافع منها فقط وإبعادىم عن الضار 

. إن كان ىناك ما يضر بدينهم أو خلقهم
ىذا ما بدا يل حول ربط أجيالنا بالقرآن والسنة كما كان أسالفهم ُب أزىى عصور 

وأرجو أن أكون قد وفقت كما أرجو أن غلد آذاناً صاغية وأمة واعية مستعدة . اإلسالم
للعودة إىل رهبا والتمسك بكتاب رهبا وسنة نبيها وصلى اهلل على نبينا زلمد وآلو وصحبو 

. وسلم
 


