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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

رساليت إليكم رسالة قلبية لطيفة  :أخيت الطالبة، أخي الطالب
أبعثها من حمب لكم، مشفق عليكم، يهمه أمركم، ويشغله 

  .مستقبلكم، حريص على دراستكم وسلوككم
رساليت لَفَْتةٌ كرمية، ووصية نافعة، كتبُتها إىل جيلِ املستقبلِ 

  .ألهوذخريته، وُعدَّة الغد وف
أكتب إليكم رساليت من قلب يدمي، وعني تبكي، على واقع 

واقع األمة أيها األعزاء مرير، . األمة وحاهلا، وعلى يومها وغدها
  .وحاهلا بئيس، لكن فَأِْلي بكم أكرب، وثقيت فيكم متجددة

ويسعى جاهًدا يف الطلب، ، فإىل من أراد أن حيافظ على نفسه
ته، ومستقبله السلوكي وإىل كل من يريد أن يهتم بدراس

والدراسي، ويريد أن يسعى إىل القمة واجملد والكمال، أرجو 
أن ترعوين مسعكم الكرمي، وتتدبروا هذه  -أيها األعزاء -منكم
فهي ذكرى للمؤمنني، ومعينة للمقصِّرين، وحمفزة للجادين ، الرسالة

  .]٥٥: ياتالذار[ }َوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكَْرى َتْنفَُع الُْمْؤِمنَِني{
يا عدة املستقبل، اطلبوا العلم وأخلصوا يف النية، : أيها األبناء

رواه [ »فاألعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى«اطلبوه لوجه اهللا 
واإلخالص ميزان األعمال بل ال يكون اجلزاء إال . ]البخاري ومسلم

  .عليه
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  .لنيةوُربَّ عمل صغري تعظِّمه النية، وُربَّ عمل كبري تصغِّره ا
بتقوى اهللا يف دراستكم وحياتكم؛  - أيها األبناء- كما أوصيكم 

فإهنا مجاع اخلري، وهي من األسباب املعينة على حتصيل العلم النافع كما 
  .]٢٨٢: البقرة[ }َواتَّقُوا اللََّه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه{: قال اهللا عزَّ وجلَّ

َيا أَيَُّها {ه فقد أفلح عبٌد راقب اهللا واتقاه وسارع إىل رضا
ُيْصِلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم * الَِّذيَن َآَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْولًا َسِديًدا 

 }َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما
  .]٧١، ٧٠: األحزاب[

ــه   ــالمة دين ــي س ــا الراج ــا أيه      في
ــد      ــرش هتت ــوى اهللا ذي الع ــك بتق  علي

ــدى   ــة لله ــب يف اهلداي ــاه فارغ      وإي
ــد      ــار يف غ ــن الن ــو م ــك أن تنج  لعل

     واحبب رسـول اهللا أكمـل مـن دعـا    
 إىل اهللا والتقـــوى وأكمـــل مرشـــد    

ــا      واحبــب حلــب اهللا مــن كــان مؤمًن
ــرد        ــل التم ــُبْغض اهللا أه ــض ل  وابغ

سلف األمة الصاحل، دون  عليك باملعتقد الصحيح، معتقد
  .تذبذب أو مداهنة أو جماهلة، ففيه النجاة بإذن اهللا
  :رساليت إليكم أيها األبناء، يا سواعد املستقبل

أن حتذروا املعاصي صغريها وكبريها، دقَّها وُجلَّها؛ فهي من 
إن الرجل ليحرم «: قال . أسباب خراب القلوب، ونسيان العلم
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اه اإلمام أمحد والترمذي وابن ماجه واحلاكم رو[ »يصيبه الرزق بالذنب
  .]وغريهم، وإسناده حسن

  أتدري ما الذي يهدم القلوب؟
  أتدري ما الذي يشتت الشعوب؟
  أتدري ما الذي ينكس املستقبل؟

  أتدري ما الذي يضيع األوقات ويزيد املهاترات؟
  .إهنا املعاصي... 

هللا قد ألقى إين أرى ا«: قال مالك بن أنس للشافعي رمحهما اهللا
  .»املعصية على قلبك نوًرا فال تطفئه بظلمة
  :ورحم اهللا الشافعي حني قال

ــي  ــوء حفظ ــع س ــكوت إىل وكي      ش
ــي       ــرك املعاصـ ــدين إىل تـ  فأرشـ

ــورٌ    ــم ن ــأن العل ــم ب ــال اعل      وق
 ونــــور اهللا ال يؤتــــاه عاصــــي    

  :إخواين الطالب، أخوايت الطالبات
حوا، واحرصوا على إتقاهنا حافظوا على أداء الصالة مجاعة تفل

أن الصالة هتون املشاق، وتكفِّر  -أيها األبناء-تغنموا، واعلموا 
السيئات، وتسلي عن املصائب، وستروا الربكة من اهللا يف مالكم 
ودراستكم وعملكم ومستقبلكم؛ فهي قُرة أعينكم، وجنة قلوبكم، 

بون وراحة األرواح والقلوب، وحمط استراحتكم يف الدنيا؛ فاحمل
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: نصلي فنستريح بصالتنا كما قال إمامهم وقدوهتم : يقولون
واعلموا أن أول ما حياسب عنه العبد صالته،  »أرحنا هبا يا بالل«

فإن كان قد أمتها فقد أفلح وجنح، وال خري يف جناح يف الدنيا دون 
  .صالة وعبادة وطاعة هللا سبحانه
  :رساليت إليكم أيها األعزاء

ب الكرمي، وأن تكثروا من قراءة القرآن، أن تعتصموا بالكتا
فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ، فمن قرأ حرفًا من كتاب اهللا

واعلموا أن تعلُّمكم القرآن وحسن قراءتكم له مفتاح لكل علم، 
  .وبوابة لكل رزق

وما أمجل الطالب حينما يكون آمًرا باملعروف، ناهًيا عن 
ا باملوعظة احلسنة، قدوة صاحلة ال املنكر، بصًريا باحلكمة، عليًم

  .يرضى مبا يضر أمته
كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهْونَ َعنِ {
  .]١١٠: آل عمران[ }الُْمْنكَرِ

من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع «: وقال 
رواه [ ذ»وذلك أضعف اإلميان ه،فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلب

  .]مسلم وأمحد
  :أيها الطالب، أيها األبناء

اهللا اهللا يف والديكم، أحسنوا إليهما وأطيعومها، وامسعوا هلما، 
َوَوصَّْيَنا {. وقدِّموا أوامرمها على كل شيء إال يف معصية اهللا

  .]٤٦: اإلسراء[ }...الْإِْنَسانَ بَِواِلَدْيِه ُحْسًنا
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رغم أنفه، رغم أنفه، «: ما جنتكم وناركم، قال اعلموا أهن
من أدرك والديه عند : من يا رسول اهللا؟ قال: قيل. رغم أنفه

  .»الكرب أحدمها أو كليهما مث مل يدخل اجلنة
فَلَا َتقُلْ لَُهَما {إياكم إياكم من التأفف والتهرب من خدمتهما 

ن يقبِّل يديهما ، كونوا مم]٢٣: اإلسراء[ }أُفٍّ َولَا َتْنَهْرُهَما
ورأسيهما يف الصباح واملساء، ويستجيب هلما مهما كلَّفه األمر من 
جهد وعناء؛ فكم شقيا وجاعا وجترعا املتاعب ليمهدا لكم طريق 

  .وكم سهرا ألجلكم. الفالح والنجاح
بابان معجالن «: قال رسول اهللا : يقول أنس بن مالك 

  .]ديث حسنح[ »البغي والعقوق: عقوبتهما يف الدنيا
  :وما أمجل قول الشاعر. اهللا اهللا يف أمك

ــبري   ــَت ك ــو علم ــقٌّ ل ــك ح      ألمِّ
 كــثُريك يــا هــذا لديــه يســريُ        

ــتكي  ــك تش ــت بثقل ــٍة بات ــم ليل      فك
 هلــا مــن جواهــا أنَّــةٌ وزفــريُ        

     يف الوضــع لــو تــدري عليــك مشــقة
ــريُ       ــؤاد يط ــها الف ــصٍ من ــم غُص  فك

ــك األذى بيمي ــلت عن ــم غس ــهاوك      ن
 ومــا حجرهــا إال لــديك ســرير       

     وكــم مــرة جاعــت وأعطتــك قوهتــا
 حناًنـــا وإشـــفاقًا وأنـــت صـــغُري    
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ــوى   ــع اهل ــل ويتب ــذي عق ــآه ل      ف
ــريُ      ــو بص ــب وه ــى القل ــا ألعم  وآًه

  :أيها األبناء
مثل : قال الكاتب الكبري مصطفى لطفي املنفلوطي، رمحه اهللا

عارية، ال تورق وال تثمر، قد املتعلم غري املتأدب كمثل شجرة 
انتصبت للناس يف ملتقى الطرق، تعترض الرائح وتصد سبيل 

  .)١(الغادي، فال الناس بظلها يستظلون، وال هم من شرها ناجون 
ليكن عملكم مرشًدا لكم إىل الفضائل  :إخويت الطلبة
  .واألخالق احلسنة

ن وإياكم واالنتقاص من قدر آبائكم وذوي احلقوق عليكم مم* 
فاهتم حظهم من العلم واملعرفة، فرمبا كان لك من أبويك أو من 
ذوي رمحك ممن تولوا شأنك يف مفتتح عمرك من مل تساعده 
شؤون دهره أو عصور نشأته على أن ينال حظًا من العلم واملعرفة 
مثل ما نلَت، فإياك أن يدعوك ذلك إىل السخرية به أو اإلدالل 

رت من األدب أضعاف ما بنفسك عليه، فإنك إن فعلت خس
كسبت من العلم، على أنه رمبا كان لكبريك هذا الذي عققته 
وظلمته، وكفرت بفضل نعمته عليك من العلم بتجارب احلياة 
وموارد األمور ومصادرها ما يبهر علمك الذي تعتدُّ به، وتدلُّ 
مبكانك منه عليه، وهنالك تكون قد خسرت فوق خسران أدبك ما 

أن تتلقاه بني يديه من علوم التجارب اليت ليست كان خليقًا بك 
                              

  ).٢/٣٤٥(النظرات  (١)
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علوم الدراسة باإلضافة إليها إال كالنقطة من البحر، واملدرة من 
  .)١(القفر 

. صلوا أرحامكم، وأحسنوا إىل جريانكم، وتفقدوا أحواهلم* 
يا أبا ذر، إذا «: احرصوا على كسبهم، وتذكروا قول احلبيب 

  .]رواه مسلم[ »جريانكماءها وتعاهد  طبخت مرقة فأكثر
  :أيها الطالب

اعلموا أن واقع إخوانكم الطالب من املسلمني واقع مرير، 
وحاهلم يف حاجة إىل نصرة، ويف حاجة إىل أن يستشعروا معىن 
األخوة، واعلموا أن املسلمني على كثرهتم، وتوفر الثروات يف 

رهم فقًرا بالدهم، واتساع أوطاهنم، إال أهنم أقل العامل إنتاًجا، وأكث
  .وحاجةً، وأضعفهم قوة وإرادة، وأكثرهم مصائب ومشاكل

فعليك واجب جتاههم بنصرهتم ومساعدهتم واإلحسان إليهم؛ 
فالصدقة تطفئ غضب الرب، وتزكي وتطهر من الشح، وصدق اهللا 

  .]٩: احلشر[ }َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنفِْسِه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{: حني قال
. وا يف الطلب، وكرسوا جهودكم يف احلفظ والفهماجتهد* 

فالعلم يف الصغر كالنقش على احلجر، بادروا قبل أن تشغلوا هبموم 
الدنيا، واقبلوا على الطلب من غري ملل وتضجر، واعلموا أن 

  .بالدكم يف حاجة إليكم، وإىل إبداعكم
  

                              
  ).٢/٣٤٦(النظرات  (١)
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     اطلــب العلــم وال تكســل فمــا   
ــل       ــل الكس ــى أه ــري عل ــد اخل  أبع
     هجــر النــوم وحصــله فمــن   وا
ــذل       ــا ب ــر م ــوب حيق ــرف املطل  يع

وهو اجلذوة املتوقدة اليت .. املعلم هو األب :أيها الطالب
أحرقت نفسها لتضيء لكم، وهو النبع الصايف الذي طاملا شربتم 

  .منه ورويتم
احترموا أساتذتكم الذين علَّموكم العلم، . اهللا اهللا يف معلميكم
مكانتهم، فللمعلم عليكم وعلى األجيال  واعرفوا قدرهم وقدر

  .فضلٌ وله مكانة
ــوبيت  ــل ت ــت فاقب ــد أذنب ــا رّب ق      ي

ــواك       ــيم س ــذنب العظ ــر ال ــن يغف  َم
كان ابن عباس حيدثين : ورحم اهللا سعيد بن جبري حني قال
  .باحلديث فلو يأذن يل أقبِّل رأسه لقبَّلت

وملا توىل  وكان هارون بن زياد مؤدًبا للخليقة الواثق باهللا،
الواثق باهللا اخلالفة دخل عليه هارون فبالغ يف إكرامه، فلما خرج 

هذا الذي أول من فتَّق : َمْن هذا يا أمري املؤمنني؟ فقال: قيل له
  .لساين بذكر اهللا وأدناين من رمحة اهللا

ــو   ــيس ينب ــد ل ــب املهن ــو العض      ه
 تنــال بــه مقاتــل مــن أردتــا        

     وكنـــٌز ال ختـــاف عليـــه لصـــا
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ــا      ــث كنت ــد حي ــل يوج ــف احلم  خفي
ــه  ــاق منـ ــرة اإلنفـ ــد بكثـ      يزيـ

 ويـــنقص إن بـــه كفًّـــا شـــددتا    
ــه   ــد منـ ــذ باجلـ ــادر وخـ      فبـ

ــا     ــه اهللا انتفعتــ ــإن أعطاكــ  فــ
  :أيها الطالب

احرصوا على أداء الواجب اليومي، وال تؤخروا عمالً للغد، 
 بيب واحذروا الكسل والبطالة والعجز، فلقد استعاذ منهم احل

  .»اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، والعجز والكسل«: فقال
إننا يف حاجة إىل تقدمكم وجناحكم، ال نريد الفشل والذم 

ال تعتمدوا على شرف اآلباء وأحساهبم، فحسبكم قيمتكم ، لكم
  :وشرفكم جناحكم

ــه  ــب نفسـ ــه حسـ ــن فاتـ      مـ
ــه       ــب أبيــ ــه حســ  مل ينفعــ

لنظر إىل املستقبل، واعتربوا من ثابروا على العمل بالصرب وا
  .عواقب األمور وتغري الزمن؛ فإن يف ذلك معونة عزمية لكم

ــه  ــت آكل ــًرا أن ــد مت ــنبَّ اجمل      ال حتس
 لــن تــدرك اجملــد حــىت تلعــق الصــربا    

من علماء الشافعية رمحه اهللا، أراد أن يطلب ) القفال(هذا هو 
: ه الشيطان وقالالعلم وعمره أربعون سنة، وذهب يف الصباح فجاء

تطلب العلم وأنت يف األربعني، فعاد فرأى رجالً يسقي الزرع، 
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  :وخيرج املاء من البئر باحلبل، فوجد احلبل قد أثَّر يف الصخر فقال
ــب   ــن مطل ــجر م ــب وال تض      اطل

 فآفــــة الطالــــب أن يضــــجرا    
ــدى   ــول امل ــل بط ــرى احلب ــا ت      أم

ــرا        ــد أثَّ ــخر ق ــب الص ــى حلي  عل
وجلس أحد احلكماء جبنب شجرة فقامت النملة تريد أن تصعد 
الشجرة فسقطت، فحاولت فسقطت، وحاولت فقسطت، وبعد 

  .السبعني حاولت وطلعت، وهذا بالصرب واملثابرة
عليكم بالتخلص من مشاكلكم يف حينها،  :أيها الطالب* 

وبث مهكم لوالديكم، أو إلخوانكم، أو ملن حتبونه وترون فيه 
أو للثقات األخيار الذين حيفظون سرَّكم وجنواكم،  النصح،

عليكم باللجوء إىل اهللا، ، ويعينونكم على نوائب الدهر واحملدثات
واحذروا من . »يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث«وأكثروا من قول 

احتقار زمالئكم واالستهزاء هبم، وقابلوهم بوجه طلق احمليا، بادي 
إن املؤمن ليدرك حبسن ... «:  الثنايا، وابتسامة لطيفة، قال
  .]رواه أمحد وأبو داود[ »خلقه درجة الصائم القائم

دعوا عنكم الفظاظة والغلظة، فإهنا من أخالق اجلفاة، وجنود 
فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظًّا {: الرببر، قال تعاىل

  .]١٥٩: آل عمران[ }ْوِلَكغَِليظَ الْقَلْبِ لَاْنفَضُّوا ِمْن َح
أن السخرية ال تقع إال من قلب ممتلئ  - يرمحكم اهللا- واعلموا 

 »مرئ من الشرِّ أن حيقر أخاه املسلماحبسب «مبساوئ األخالق 
  .]رواه أبو داود والترمذي[
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  :أيها الطالب
غضوا أبصاركم عن احلرام من النساء والوالدان، واحفظوا * 

دوا عن املعاكسات واملهاترات الصبيانية فروجكم عن احلرام، وابتع
اليت ال تنم عن خلق صحيح، وتربية سليمة، أو جدية يف العمل، بل 
خور يف الفكر، وهزمية يف النفس، وضعف يف اإلميان، وسقوط يف 

، من تركها فالنظرة سهٌم من سهامِ إبليس مسموم«الرذائل، 
  .]الطرباين رواه[ »خمافيت أبدلته إمياًنا جيد حالوته يف قلبه

  :وهللا در الشاعر حني قال
ــر  ــن النظ ــداها م ــوادث مب ــل احل      ك

ــن مستصــغر الشــرر     ــار م  ومعظــم الن
     كــم نظــرة فتكــت بقلــب صــاحبها

ــر      ــوس وال وت ــال ق ــهام ب ــك الس  فتل
ــه    ــرف يقلِّب ــا دام ذا ط ــد م      والعب

 يف أعــني الغيــد موقــوف علــى اخلطــر    
ــه    ــرَّ مهجت ــا ض ــه م ــر مقلت      يس

ــرر        ــاء بالض ــرور ج ــا بس  ال مرحًب
احرصوا على جلب الفرح والسرور إلخوانكم وزمالئكم، * 

أن تدخل على «: فأفضل األعمال كما قال عليه الصالة والسالم
 »أخيك املؤمن سروًرا، أو تقضي عنه ديًنا، أو تطعمه خبًزا

  .]حديث حسن[
  



   كل طالب وطالبةمن القلب إىل 

 

 إن اجلنة لتساق إىل َمْن سعى«: وقال علي بن أيب طالب 
  .»ألخيه املؤمن يف قضاء حوائجه يصلح شأنه علي يديه

ــراف  ــازل األشــ      وإذا أردت منــ
ــاف      ــعاف واإلنصـ ــك باإلسـ  فعليـ

من األشياء احملمودة احلرص على الرياضة، فالنفوس تتطلع * 
  .دوًما للهو الربيء والترفيه

فقد . فقد كان لشباب السلف وهم من خري القرون رياضة
 »أال إن القوة الرمي«: صحابه وزوجه، وقالأ سابق رسول اهللا 

وحثَّ عمر الناس على السباحة والرماية وركوب اخليل، وهكذا 
تتعانق الرياضة وبرامج الترفيه لدى هؤالء مع األهداف السامية 

لكنهم مل يفعلوا ، الطموحة ملزيد من اجلدية والنشاط واحليوية
  .احراًما، ومل يتركوا واجًبا، ومل يغريوا ثابًت

  :أيها الطلبة
من غشنا فليس «: جتنبوا الغش يف كل شيء، فقد قال * 

فقد بشَّر النيب . ، وجتنبوا احلقد واحلسد، وكونوا سليمي القلب»منا
 دعوا قلوبكم . رجالً باجلنة بسبب سالمة صدره وحسن طويته

طاهرة من الرذائل واألمراض اخلبيثة، فال حسد وال ِكرب، وال بغضاء 
ء، ولكن حب وإخالص، فاحلسد يأكل احلسنات كما وال شحنا

  .تأكل النار احلطب
احرصوا على الصدق وجتنب الكذب يف حياتكم ودراستكم، * 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن {: فقال سبحانه. فقد أثىن اهللا ورسوله على الصادقني
  .]١١٩: التوبة[ }َآَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوكُوُنوا َمَع الصَّاِدِقَني
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إنَّ الصِّدَق َيْهِدْي إىل الربِّ، وإنَّ الربَّ َيْهِدْي إىل «: قال و
وإن . اجلنَِّة، َوإنَّ الرجلَ ليصدق حىت ُيكتب عند اهللا ِصدِّيقًا

الكذَب َيْهِدْي إىل الفجور، وإن الفُجوَر َيْهِدْي إىل النَّارِ، وإن 
  .]متفق عليه[ »الرجل ليكذب حىت ُيكَْتَب عند اهللا كذَّاًبا

ويلٌ للذي حيدث فيكذُب ليضحك به القوم، «: وقال 
  .]وهو حديثٌ حسٌن. رواه أبو داود والترمذي[ »ويلٌ له، ويلٌ له

     عوِّد لسـانك قـول الصـدق حتـظ بـه     
 إن اللســـان ملـــا عـــوَّدت معتـــاد    

  :أخيت الطالبة، أخي الطالب
مجيل أن تلبسوا اجلميل، وأن تكونوا بصورة الئقة بكم * 
ة لطيب قلوبكم وحسن ذوقكم، وتتحدثوا بنعمة اهللا عليكم، موافق

إن الرجل حيب أن يلبس ثوًبا نظيفًا، : فقال جاء رجل إىل النيب 
إن اهللا مجيل حيب «: ونعالً نظيفًا، أيف ذلك كرب؟ فقال 

  .»اجلمال
ولكن جيب عليكم أن حتذروا التبذير واإلسراف والتشبه 

عزاء رافعي الرءوس معتزيَن بالكفار واملنافقني؛ لتعيشوا أ
يعتين  -هداهم اهللا-بشخصيتكم األبية دون تشبه، فبعض الطلبة 

  .بنفسه كما تعتين النساء
يهدف إىل حتسني الباطن والظاهر  -أيها األبناء-إسالمنا  

سويا، فهو دين روعة ومجال، فعليكم باللباس األبيض النظيف 
وكونوا معتدلني يف . اجلميل، وإياكم ولبس امليوعة واألنوثة
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فإهنا سنة . شؤونكم، وعليكم بالطيب والسواك، وخصال الفطرة
  .نبيكم حممد 

واعلموا أن كل صداقة وخلة وصحبة يف الدنيا لغري اهللا فإهنا * 
. تنقلب يوم القيامة عداوة إال ما كان هللا عزَّ وجلَّ فإنه أدوم وأبقى

ت سريرهتم، اختاروا من زمالئكم من استقامت أخالقهم، وطاب
وصلحت طويتهم، وحسنت تربيتهم، وزادت عناية أهلهم هبم 

  .]٦٧: الزخرف[ }الْأَِخلَّاُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِلَّا الُْمتَِّقَني{
  :وما أمجل قول الشاعر

     عن املـرء ال تسـأل وسـل عـن قرينـه     
 فكـــل قـــرين باملقـــارن يقتـــدي    

  :وقال اآلخر
ـ  ــَت بالنـــ ــاسأنــ      اس تقــ

ــيال      ــرت خلــ ــذي اختــ  بالــ
     فاصــــحب األخيــــار تعلــــو

 وتنـــــل ذكـــــًرا مجـــــيال    
ــو  ــل تكســ ــحبة اخلامــ      صــ

 مـــــن يواخيـــــه مخـــــوال    
احرصوا مسالك اهلالكني، وابتعدوا عن متابعة املنحرفني * 

واملخدوعني، وتأسوا بالصاحلني، وليكن هدفكم من العلم والتعليم 
  .ني وهتذيب النفوسإرادة اخلري ونفع املسلم
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على أدب احلديث مع إخوانكم  - أيها األحباب-احرصوا * 
ومعلميكم، وليكن مزاحكم لطيفًا مناسًبا بعيًدا عن مماراة السفهاء 
وأالعيب اجلهال، وتصرفات الفاسقني الذين ال يعرفون إال الكذب 

  .يف مزاحهم، وسوء التصرف يف أفعاهلم
  :أيها األحباب

ه بعض السفهاء واملخدوعني من الكتابة على احذروا ما يفعل* 
اجلدران يف داخل املدرسة وخارجها، ويف دورات املياه، وعلى 
السور اخلارجي واألماكن العامة؛ فهذا مظهر يدل على التخلف، 
وعلى ضعف اإلحساس، بل مظهر يدل على احلالة النفسية اليت 

  .يعيشها الطالب مع نفسه ومن حوله
بادل الرسائل والصور واألفالم عادة قبيحة إن ت :أيها الطالب

وكونوا سًدا . يفعلها السذج من الناس، فاحذروها، وامتنعوا عنها
منيًعا لكل من تسوِّل له نفسه تروجيها، فكم واهللا خربت هذه 
الوسائل القذرة من بيوت، وكم دنَّست من شرفاء، وأضاعت من 

  .أبرياء، ودمرت من منازل
 :يا فلذة الكبد، ويا رجل املستقبل، أيها الطالب النجيب

فقد . ففيها عظات. أوصيك بصرب السابقني ومواعظ األسالف
أوصى عبد امللك بنيه عند موته بوصايا هامة أجدها مناسبة 

  :ألحدثك هبا، قال هلم
أوصيكم بتقوى اهللا فإهنا أزين وأحصن كهف، وليعطف «

وكونوا بين  الكبري منكم على الصغري، وليعرف الصغري حق الكبري،
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أم بررة ال تدب بينكم العقارب، وكونوا يف احلرب أحراًرا، فإن 
مناًرا، فإن املعروف يبقى  فالقتال ال يقرب ميتة، وكونوا للمعرو

أجره وذكره، وضعوا معروفكم عند ذوي األحساب؛ فإهنم أصون 
فإن  ،له وأشكر ملا يؤتى إليهم منه، وتعهدوا ذنوب أهل الذنوب

  .)١(»يلوا، وإن عادوا فانتقموااستعالوا فاق
  :وقال بزر مجهر حكيم الفرس

نصحين النصحاء ووعظين الوعاظ فلم يعظين أحًدا مثل َشْيبِي، 
وملكت العبيد واألحرار فلم ميلكين أحد، . وال نصحين مثل فكري

وال قهرين غري هواي، وعاداين األعداء فلم أَر أعدى من نفسي إذا 
ووقعت ، فلم يزامحين مثل اخللق السوءوزامحتين املضايق .. جهلت

أبعد البعد وأطول الطول فلم أقع يف شيء أضر عليَّ من لساين، 
ومشيت على اجلمر ووطئت الرمضاء فلم أر ناًرا أحر علي من 

وطالبتين الطالب فلم يدركين مدرك مثل . غضيب إذا متكَّن مين
من معصية إساءيت، ونظرت ما الداء القاتل ومن أين يأتيين فوجدته 

والتمست الراحة لنفسي فلم أجد شيئًا أرفع هلا . ريب سبحانه وتعاىل
من تركها ما ال يعنيها، وركبت البحار، ورأيت األهوال فلم أر 
هوالً مثل الوقوف على باب سلطان جائر، وتوحشت يف الربية 
واجلبال فلم أر أوحش من قرين السوء، وأكلت الطيب وشربت ما 

ا ألذ من العافية واألمن، ونقلت الصخر فلم أر محالً لذَّ فلم أجد شيئً
أثقل من الدَّين، وشيَّدت البنيان ألعز به وأُذكر فلم أر أعز شرفًا من 

                              
  ).٤/١٠٣(الكامل  (١)
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ولبست الثياب الفاخرة فلم ألبس شيئًا أمجل من . اصطناع املعروف
  .اهـ. التقوى
عليكم أيها األبناء حفظ القرآن وتعلمه؛ فالقرآن دستور األمة * 
س هنضتها، وبه أنقذها اهللا من الظلمات إىل النور وعليكم وأسا

  .بكثرة العبادة والدعوة إىل اهللا واملبادرة واإلنفاق يف سبيل اهللا
عليكم بالتوبة واالستغفار؛ فإنك ال تزداد يف العلم بصرية * 

وإدراكًا وفهًما إال مع كثرة التوبة واالستغفار، أكثر منها وأنت يف 
فَقُلُْت اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم {يئك، وخروجك، فصلك وفسحتك، وجم

َوُيْمِدْدكُْم بِأَْمَوالٍ * ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا * إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا 
  .]١٢- ١٠: نوح[ }َوَبنَِني َوَيْجَعلْ لَكُْم َجنَّاٍت َوَيْجَعلْ لَكُْم أَْنَهاًرا

أبناءنا وطالبنا للرب بوالديهم  أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق
واإلحسان إليهم، وحسن الظن والبشاشة باآلخرين، والبعد عن 

وأسأل سبحانه وتعاىل أن يوفِّقهم لكل خري، ، األنانية وحب الذات
وأن يكونوا ُعدة للمستقبل وذخرية اليوم، إنه نعم املوىل ونعم 

  .عنيوصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمج. النصري
  أمحد بن محد البوعلي
  مدير مكاتب اإلحساء

  وإمام وخطيب جامع آل ثاين باهلفوف
  ٣١٩٨٢الرمز الربيدي  ٣٨٤٣: ب.ص –اهلفوف 
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