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مجَوزية مصس العسبية
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التعليه ضسوزة شسعية ووطيية

احلؼملد مهلل مربِّ ماظضملادلني ،ماظعملائؾٔ ميف مطؿابفِ ماظغملرؼؿ{:ؼَرِصَعٔ ماظػملَّفُ ماظَّذِؼـَ مآعَؽملُقا معِؽملِغملُؿِم
وَاظَّذِؼـَ مأُوتُقا ماظْضملِػملْؿَ مدَرَجَاتٍ}،موأَذؾملدُمأنِمالَمإظفَمإٔالَّماهللُموحدَهُمالمذَرؼؽَمظَفُم،موأَذؾملدُمأنٖم
دؿملّدَغاموغؾؿملٖؽملامحمؼمل دّامسَؾدُهموردقظُفُم،ماظػملَّؾملُؿٖمصَؾِّمودػملخملؿِموبارٔكْمسػملَؿملفموسػملَكمآظِفِموصقؾِفِم،موعَـِم
تَؾِضملَؾملُؿِمبكملحلانٕمإظَكمؼقمٔماظدِّؼـٔم،موبعدم:ممممم م
مصعملدماػؿؿماإلدالممباظضملػملؿماػؿؼملاعّامباظطملّام،مصفضملػملفمحؿملاةًمظػملعملػملقبم،موغقرّامظػملضملعملقلم،مبفمؼرتظملعم
ذفملنماألعؿمواجملؿؼملضملاتم،موبفمتلؿعملؿملؿماحلؿملاةموتؾؽملكماحلسملاراتم،موبفمؼعملسملكمسػملكماظؿكػملػم
واجلؾملؾ م ،مطؿملػ مال م؟ موػق معرياث ماألغؾؿملاء م ،مطؼملا مضال م(صػملك ماهلل مسػملؿملف مودػملؿ)م:م(إنٖ ماظضملػملؼملاءَم
ورثةُ ماألغؾؿملاء م ،موَإنٖ ماألغِؾِؿملَاءَ مظَؿِ مؼَقَرِّثُقا مدِؼؽملَارّا موَالَ مدِرِػَؼملّا موَإغٖؼملَا موَرٖثُقا ماظضملِػملْؿَ م ،مصَؼملَـِ م َأخَذَهُم
أَخَذَمحبَظدملموَاصِرٕ).ممم م
مممموظعملد مزؾملرت مسؽملاؼة ماإلدالم مباظضملػملؿ مواظرتشؿملب مصؿملف معع مأول مطػملؼملات مادؿعملؾػملؿؾملا مأذنم
اظؽمليبم(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)معـموحلماظلؼملاءم،موذظؽميفمضقظفمتضملادي{:اضْرَأْمبِادِؿٔمرَبِّؽَم
اظَّذِي مخَػملَؼَ م* مخَػملَؼَ ماظْكملٔغِلَانَ معِـِ مسَػملَؼٕ* ماضْرَأْ موَرَبٗؽَ ماظَْفملطْرَمُ م* ماظَّذِي مسَػملَّؿَ مبِاظْعملَػملَؿٔ م*سَػملَّؿَم
اظْكملٔغِلَانَمعَامظَؿِمؼَضملِػملَؿِ}،مصفملولمأعرٕممساويمغزلمبفماظقحلمػقماألعرمباظعملراءةماظيتمػلمأولم
أبقابماظضملػملؿم،مثؿمتفملتلماإلذارةمبضملدمذظؽمإديماظعملػملؿماظذيمػقمودؿملػملةمتدوؼـماظضملػملؿموغعملػملفم،م
ويفمػذامتؽملؾؿملفمظػملؽملاسمطاصةمسػملكمبؿملانمصسملؾماظضملػملؿم،مواظرتشؿملبميفمرػملؾفمواحلثمسػملؿملفم.م م
وظؾؿملان معؽملزظة ماظضملػملؿ موعغملاغؿف موأػؼملؿملؿف مضدٓعف مربؽملا م(دؾقاغف موتضملادي)مسػملك ماظضملؼملؾ ميف مضقظفم
(سز موجؾ) م :م{صَاسِػملَؿِ مأَغٖفُ مظَا مإٔظَفَ مإٔظَّا ماظػملَّفُ موَادِؿَطملِظملِرِ مظِذَغِؾِؽَ موَظِػملْؼملُقملِعِؽملِنيَ موَاظْؼملُقملِعِؽملَاتِ} ،موأطدم
ؿ مسَػملَك ماظْضملَذملابِدِ مطَظملَسملِؾٔم
اظؽمليب م(صَػملَّك ماهللُ مسَػملَؿملِفِ موَدَػملَّؿَ)مسػملك مذظؽ مبعملذملذملقظذملف م:م(وَإٔنٖ مصَسملِذملؾَ ماظْضملَذملاظِذمل ٔ
اظْعملَؼملَرٔمظَؿملِػملَةَماظْؾَدِرٔمسَػملَكمدَائِرٔما ْظغملَقَاطِبِ)م .م
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مموإن معـ مذرف ماظضملػملؿ موصسملػملف مأن ماهلل م(سز موجؾ) ماعنت مبف مسػملك مأغؾؿملائف موردػملف م(سػملؿملؾملؿم
حغملْؼملّا موَسِػملْؼملّا موَطَذظِؽَم
اظلالم) م ،مصعملال مسـ مؼقدػ م(سػملؿملف ماظلالم) م{:وَظَؼملٖا مبَػملَغَ مأَذُدٖهُ مآتَؿملِؽملاهُ م ُ
غَفِزٔي ماظْؼملُقِلِؽملِنيَ} ،موضال مسـ معقدك م(سػملؿملف ماظلالم) م{:وَظَؼملٖا مبَػملَغَ مأَذُدٖهُ موَادِؿَقى مآتَؿملِؽملاهُم
حغملْؼملّا موَسِػملْؼملّا م َوطَذظِؽَ مغَفِزٔي ماظْؼملُقِلِؽملِنيَ} ،موضال مظضملؿمللك م(سػملؿملف ماظلالم) م{:ؼَا مسِؿمللَك مابِـَم
ُ
عَرِؼَؿَما ِذطُرِمغِضملِؼملَؿِلمسَػملَؿملِؽَموَسَػملكمواظِدَتِؽَمإٔذِمأَؼٖدِتُؽَمبِرُوحٔماظْعملُدُسٔمتُغملَػملخملؿُماظؽملٖاسَمصِلماظْؼملَؾملِدِم
فؿملؾَ }...م،مويفمعضملرضماالعؿؽملانمسػملكم
قغملْؼملَةَموَاظؿٖقِراةَموَاظْكملٔغِ ِ
َوطَؾملِالًموَإٔذِمسَػملَّؼملِؿُؽَماظْغملِؿابَموَاظْ ِ
داودمودػملؿملؼملانم(سػملؿملؾملؼملاماظلالم)مضالمتضملادي :م{وَظَعملَدِمآتَؿملِؽملامداوُدَموَدُػملَؿملِؼملانَمسِػملْؼملّاموَضاالماظْقَؼملِدُم
ظِػملَّفِماظَّذِيمصَسملٖػملَؽملامسَػملكمطَـِريٕمعِـِمسِؾادِهِماظْؼملُقملِعِؽملِنيَ} ،موضالمسـمغؾؿملؽملامحمؼملدم(صػملكماهللمسػملؿملفم
ؽ معَا مظَؿِ مَتغملُـِ متَضملِػملَؿُ موَطانَ مصَسملِؾُ ماظػملَّفِم
قغملْؼملَةَ موَسَػملَّؼملَ َ
ودػملؿ) م{:وَأَغِزَلَ ماظػملَّفُ مسَػملَؿملِؽَ ماْظغملِؿابَ موَاظْ ِ
سَػملَؿملِؽَ مسَصملِؿملؼملّا} ،موؼغملظملل ماظضملػملؿ مذرصًا موصكرّا مأن ماهلل م(دؾقاغف موتضملادي) ممل مؼشملػملب معـ مغؾؿملفم
(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ) ماالدؿزادة معـمذلءمإالمعـماظضملػملؿم،مصعملالمتضملادي :م{وَضُؾِمرَبِّمزٔدِغِلم
سِػملْؼملّا} .م
ممممممممصػملػملضملػملؿمععملاممسصملؿملؿم،موألػؾماظضملػملؿمعغملاغؿؾملؿماظضملاظؿملةم،مصػملقالماظضملػملؿمواظضملػملؼملاءمظسملؾٖماظؽملاسم
وصلدوام،مصاظضملػملؿمغقرْمؼؾزملرمبفمصاحؾفمحعملائؼماألعقرم،مواظضملػملؼملاءمظػملؽملاسمطاظؽملفقمميفماظلؼملاءم
ؼُؾملؿدىمبؾملؿم،مضالمتضملاديم:م{أَصَؼملَـِمؼَضملِػملَؿُمأَغٖؼملامأُغِزٔلَمإٔظَؿملِؽَ معِـِمرَبِّؽَماظْقَؼٗمطَؼملَـِمػُقَمأَسِؼملكم
إٔغٖؼملامؼَؿَذَطَّرُمأُوظُقاماظْفملَظْؾابِم}،مصغملفملنماهللم(مسزموجؾ)مضلؿماظؽملاسميفمػذهماآلؼةمإديمضلؼملني:م
سامل م،موأسؼملكم،مصفضملؾماظضملػملؿميفمععملابؾماظضملؼملكم؛مصاظؾزملرمػؽملامبزملرماظضملػملؿموادلضملرصةم ،مظؿملسم
بزملرماظرؤؼةم،مضالمتضملادي{:صَكملٔغٖؾملامالمتَضملِؼملَكماظْفملَبِزملارُموَظغملِـِمتَضملِؼملَكماظْعملُػملُقبُماظَّؿِلمصِلماظزملٗدُورٔ} .م
ممممممممممموضدمبنيماظرملرعماحلؽملؿملػمبؽملزملقصفماحلغملؿملؼملةمصسملؾماظضملػملؿموحثٖمسػملكمرػملؾفموحتزملؿملػملف،م
صظمللماظعملرآنماظغملرؼؿمضالمتضملادي...{:صَػملَقِالَمغَظملَرَمعِـمطُؾِّمصِرِضَةٍمعِّؽملِؾملُؿِمرَـملئِظملَةٌمظخملؿملَؿَظملَعملَّؾملُقاْ مصِلماظدِّؼـٔم
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وَظِ ُؿملؽملذِرُواْمضَقِعَؾملُؿِمإٔذَامرَجَضملُقاْمإٔظَؿملِؾملٔؿِمظَضملَػملَّؾملُؿِمؼَقِذَرُونَ}،موضالمدؾقاغف:م{ؼَرِصَعٔماظػملَّفُماظَّذِؼـَمآعَؽملُقام
عِ ِؽملغملُؿِ موَاظَّذِؼـَ مأُوتُقا ماظْضملِػملْؿَ مدَرَجَاتٍ} ،موضال مدؾقاغف{:ضُؾِ مػَؾِ مؼَلِؿَقٔي ماظَّذِؼـَ مؼَضملِػملَؼملُقنَم
وَاظَّذِؼـَمظَامؼَضملِػملَؼملُقنَمإٔغٖؼملَامؼَؿَذَطَّرُمأُوظُقماظْفملَظْؾَابِ} .م
ممممطؼملا محثٖ ماظؽمليبم(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)مسػملكمرػملبماظضملػملؿمورشَّبمصؿملف م ،محؿملثمضال:م
(عَـِ مدَػملَؽَ مرَرٔؼعملًا مؼَؾِؿَطملِل مصِؿملفِ مسِػملْؼملّا مدَؾملٖؾَ ماهللُ مظَفُ مرَرؼعملاً مإٔظَك ماجلَؽملٖةِ ،موَإنٖ مادلَالَئِغملَةَ مظَؿَسملَعُم
أجِؽملِقَؿَؾملَا مظِشملَاظِبِ ماظضملِػملْؿٔ مرٔضاً مبِؼملَا مؼَزملِؽملَعُ م ،موَإنٖ ماظضملَاظِؿَ مظَؿملَلَِؿطملِظملِرُ مظَفُ معَـِ مصِل ماظلٖؼملاوَاتِ موَعَـِ مصِلم
األرِضٔ محَؿٖك ماحلؿملؿَانُ ميف مادلَاءِ) م،مبؾمجضملؾماظؽمليبماظغملرؼؿ م(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)مرػملؾفم
صرؼسملة مسػملك مطؾ معلػملؿ موعلػملؼملة م ،مدلا مميـػملف ماظضملػملؿ معـ مضؿملؼملة مظزملاحؾف مواجملؿؼملع م ،مصعملالم
(صػملك ماهلل مسػملؿملف مودػملؿ) م :م(رَػملَبُ ماظْضملِػملْؿٔ مصَرٔؼسملَةٌ مسَػملَك مطُؾِّ معُلِػملِؿٕ) م ،مصؾاظضملػملؿ مؼضملرف ماظؽملاس معام
جيبمسػملؿملؾملؿمحنقمخاظعملؾملؿم،موبفمؼُضملرفماحلاللمعـماحلرامم،موبفمؼزملػملُحمسؼملؾُماظضملؾدموؼؾػملغُم
أسػملكماظدرجاتم،مضالم(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(إغٖؼملَاماظدٗغِؿملَامظِفملَرِبَضملَةِمغَظملَرٕم:مسَؾِدْمرَزَضَفُماهللُمعَاظًام
وَسِػملْؼملّا ،مصَؾملُقَ مؼَؿٖعملِل مصِؿملفِ مرَبٖفُ ،موَؼَزملِؾُ مصِؿملفِ مرَحِؼملَفُ ،موَؼَضملِػملَؿُ مظِػملَّفِ مصِؿملفِ محَعملَّفُ م) ،مضَالَ :م( مصَؾملَذَا مبِفملَصْسملَؾٔم
اظْؼملَؽملَازٔلٔم،موَسَؾِدْمرَزَضَفُماهللُمسِػملْؼملّاموَظَؿِمؼَرِزُضْفُمعَاظًا؟مصَؾملُقَمؼَعملُقلُ:مظَقِمطَانَمظِلمعَالْمسَؼملِػملْتُمبِضملَؼملَؾٔم
صُػملَانٕم ،مصَفملَجِرُػُؼملَامدَقَاءْم ،م وَسَؾِدْمرَزَضَفُماهللُمعَاظًاموَظَؿِمؼَرِزُضْفُمسِػملْؼملّا،مصَؾملُقَمؼَكِؾِطُمصِلمعَاظِفِمبِطملَؿملِرٔمسِػملْؿٕ،م
ظَامؼَؿٖعملِلمصِؿملفِمرَبٖفُ،موَظَامؼَزملِؾُمصِؿملفِمرَحِؼملَفُ،موَظَامؼَضملِػملَؿُمظِػملَّفِمصِؿملفِمحَعملَّفُ،مصَؾملَذَامبِفملَخِؾَثِماظْؼملَؽملَازٔلٔم،موَسَؾِدْم
ظَؿِ مؼَرِزُضْفُ ماهللُ معَاظًا ،موَظَا مسِػملْؼملّا مصَؾملُقَ مؼَعملُقلُ :مظَقِ مطَانَ مظِل معَالْ مظَضملَؼملِػملْتُ مبِضملَؼملَؾٔ مصُػملَانٕ ،مػِلَ مغِؿملٖؿُفُ،م
صَقٔزِرُػُؼملَامصِؿملفِمدَقَاءْم)م .م
سػملك مأغؽملا مغقملطد مأن ماظضملػملؿ ماظذي محثٖ ماإلدالم مسػملك محتزملؿملػملف مورػملؾف مػق مطؾ مسػملؿ مغاصعم
ؼفملخذ مبفملؼدؼؽملا مإدي ماظظملؾملؿ ماظزملقؿملح مظدؼؽملؽملا مواظرضل مبفملخالضؽملا م ،موإدي ماظؿعملدم ميف مذيؿملعم
جماالت ماحلؿملاة م ،موال مؼعملؿزملر مذظؽ مسػملك مرػملب ماظضملػملؿ ماظرملرسل مصقلب م ،مبؾ مطؾ مسػملؿ مؼلضملكم
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اإلغلان مظؿقزملؿملػملف مؼغملقن مصؿملف مغظملع مظػملؼملفؿؼملع م ،موغزملرة مظػملدؼـ م ،مورصضملة مظػملقرـ م ،مصؾملق مسػملؿم
حمؼملقد م ،موررؼؼ معـ مررق ماجلؽملة م ،مصاظؽملظملع مػق مععملزملقد ماإلدالم ميف ماظضملػملؿ م؛ مظذظؽ موصػم
اظؽمليبم(صػملك ماهللمسػملؿملفمودػملؿ)ماظضملػملؿماظذيمالمؼؽملعملشملعمأجره مبضملدمعقتمصاحؾفمباظضملػملؿماظؽملاصعم،م
صعملال م(صػملك ماهلل مسػملؿملف مودػملؿ)م:م(إٔذَا معَاتَ ماإلٔغِلَانُ ماغِعملَشملَعَ مسَؽملِفُ مسَؼملَػملُفُ مإٔالَّ معِـِ مثَالَثَةٍ م ،مإٔالَّ معِـِم
صَدَضَةٍ مجَارٔؼَةٍ م ،مأَوِ مسِػملْؿٕ مؼُؽملِؿَظملَعُ مبِفِ م ،مأَوِ موَظَدٍ مصَاظِحٕ مؼَدِسُق مظَفُ)م ،مبؾ مطان ماظؽمليب م(صػملك ماهلل مسػملؿملفم
ودػملؿ) مؼلؿضملؿملذ مباهلل معـ ماظضملػملؿ ماظذي مال مؼؽملظملع موال مؼؾين موال مؼضملؼملر موال مؼؾملذب ماألخالقم
واظلػملقك ،مصعملال م:م(دَػملُقا ماظػملَّفَ مسِػملْؼملّا مغَاصِضملّا م ،موَتَضملَقٖذُوا مبِاظػملَّفِ معِـِ مسِػملْؿٕ مظَا مؼَؽملِظملَعُ) ،موطان معـ مدسائفم
ال مؼَكِرملَعُ م،م
ال مؼَؽملِظملَعُ م ،موَعِـِ مضَػملْبٍ م َ
(صػملك ماهلل مسػملؿملف مودػملؿ)م:م(اظػملَّؾملُؿٖ مإٔغِّل مأَسُقذُ مبِؽَ معِـِ مسِ ْػملؿٕ م َ
المؼُلِؿَفَابُمظَؾملَا)م.م م
المتَرملِؾَعُم،موَعِـِمدَسِقَةٍم َ
وَعِـِمغَظملْسٕم َ
وطؼملامسُينماإلدالممباظضملػملقمماظرملرسؿملة مصعملدمسُين مطذظؽمباظضملػملقمماظغملقغؿملةم،مصغملالػؼملامؼؾملديم
وؼرذد م،موػؼملامجؽملاحانمتعملقممبؾملؼملاماحلسملاراتموتؾعملكم،مصؾملذامجاغبمروحلموذاكمجاغبم
عادي م،موضدمجضملؾماظعملرآنماظغملرؼؿماظؽملصملرةمادلؿفملعػملةميفماظغملقنمواآلصاقمدؾؾّامالدؿؾاغةماحلؼم
،موررؼعملًامعقصِّػملة مإدي معضملرصةماهللم(سزموجؾ)،مصعملالمدؾقاغف{:دَؽملُرٔؼؾملٔؿِ مآؼَاتِؽملَا مصِل ماظْـملصَاقٔ موَصِلم
أَغِظملُلِؾملٔؿِ محَؿٖك مؼَؿَؾَؿملٖـَ مظَؾملُؿِ مأَغٖفُ ماظْقَؼٗ مأَوَظَؿِ مؼَغملْػِ مبِرَبِّؽَ مأَغٖفُ مسَػملَك مطُؾِّ مذَلِءٍ مذَ ٔؾملؿملدْ} ،موضالم
دؾقاغف{:أَظَؿِ متَرَ مأَنٖ ماظػملَّفَ مأَغِزَلَ معِـَ ماظلٖؼملَاءِ معَاءّ مصَفملَخِرَجِؽملَا مبِفِ مثَؼملَرَاتٍ معُكِؿَػملِظملًا مأَظْقَاغُؾملَا موَعِـَم
اظْفِؾَالٔ مجُدَدْ مبِؿملضْ موَحُؼملِرْ معُكِؿَػملِػْ مأَظْقَاغُؾملَا موَشَرَابِؿملبُ مدُقدْ موَعِـَ ماظؽملٖاسٔ موَاظدٖوَابِّ موَاظْفملَغِضملَامٔم
عُكِؿَػملِػْ مأَظْقَاغُفُ مطَذَظِؽَ مإٔغٖؼملَا مؼَكِرملَك ماظػملَّفَ معِـِ مسِؾَادِهِ ماظْضملُػملَؼملَاءُ مإٔنٖ ماظػملَّفَ مسَزٔؼزْ مشَظملُقرْ}،مصظمللمػذهم
اآلؼاتمبؿملانمظرملرفماظضملػملذملقمماظغملقغؿملة،موأنٖماظضملذملادلنيمبؾملذملامػذملؿمأخرملكماظؽملاسمهللم(سزموجؾ) .م
مموظغملل محيعملؼ ماظضملػملؿ ممثرتف موشاؼؿف مصالبد معـ ماظؽملؾملقض مبف م ،موتشملقؼره ممبا مؼؿؽملادب مععم
اظؿعملدممادلذػؾماظذيمؼرملؾملدهماظضملاملماآلنميفمذيؿملعماجملاالتم،محؿكمغؽملؼمللميفماظشملاظبم
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عػملغملة ماإلبداع مواالبؿغملار ممبا مؼؿؽملادب معع ماحؿؿملاجات ماظقاضع م ،مواظعملدرة مسػملك ماظؿقػملؿملؾم
واالدؿؽملؾاطماظعملائؿمسػملكماظظملؾملؿم،موػذهمعلؽقظؿملةمعرملرتطةمبنيمذيؿملعمأصرادماجملؿؼملعم،مصػملؿملسم
األعر مععملؿزملرّا مسػملك ماألدرة موادلقملدلات ماظؿضملػملؿملؼملؿملة مصقلب م ،مبؾ مػق معلؽقظؿملة مجمؿؼملضملؿملة م،م
وضرورةمذرسؿملةموورؽملؿملةم،موجبمسػملكماجلؼملؿملعمأنمؼقملديمواجؾفمجتاػؾملا .م
إغؾملامرداظةمغقجؾملؾملامإديمطؾمعـمؼلضملكمظرصضملةمػذاماظقرـم،موحتعملؿملؼمازدػارهموغؾملسملؿفم،م
إذا مأردغا مأن مغضملؿملد مظألعة مجمدػا موعغملاغؿؾملا م ،مصػملؽملضملط ماظضملػملؿ مواظؿضملػملؿملؿ محعملف م ،موغضملؼملؾ مسػملك متقصريم
ادلؽملاخ مادلؽملادبموادلؿشملػملؾاتماظسملرورؼةمظػملؽملؾملقضمبفم،مصاظؿقدؼات مطؾرية م،موظـمغؿؼملغملـمعـم
عقاجؾملؿؾملا مإال مباظضملػملؿ ماحلعملؿملعملل ماظؽملاصع م ،مواظضملؼملؾ ماجلاد مادلكػملص م ،موهلل مدرٗ ماظعملائؾ:ممباظضملػملؿم
وادلالمؼؾينماظؽملاسمعػملغملؾملؿمم***ممملمؼنبمعػملؽمسػملكمجؾملؾموإضالل .م
مأقول قولي ٍرا وأستغفس اهلل لي ولكه
*مممممممم*مممممممم* م

احلؼملذملذملدمهللمربماظضملذملذملادلنيم،موصذملذملالةمودذملذملالعّامسػملذملذملكمخذملذملاهمأغؾؿملائذملذملفمورد ذملػملفمد ذملؿملدغامحمؼملذملذملدم
(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)م،موسػملكمآظفموصقؾفمأذيضملني.م م
إخوة اإلسالو :م
إن مأػؿ محمقر ميف ماظضملؼملػملؿملة ماظؿضملػملؿملؼملؿملة مػق ماظشملاظب م ،مصؾملق ماحملقر ماظرئؿملس ميف معؽملصملقعةم
اظؿضملػملؿملؿ م؛ مظذا موجب مسػملؿملؽملا مأن مغقظؿملف مسؽملاؼة مخاصة م ،مواػؿؼملاعّا معضملؽملقؼ٘ا موغظمللؿمل٘ا مال مؼعملؾ مسـم
اػؿؼملاعؽملامبفمعـماظؽملاحؿملةماظضملػملؼملؿملةم،موظعملدمأوصاغاماظؽمليبم(صػملكماهلل مسػملؿملفمودػملؿ)مبشملاظبماظضملػملؿم
خريّا،محؿملثمضالم(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(دَؿملَفملْتِؿملغملُؿِمأَضْقَامْمؼَشملْػملُؾُقنَماظْضملِػملْؿَم،مصَكملٔذَامرَأَؼِؿُؼملُقػُؿِم
صَعملُقظُقا مظَؾملُؿِ م :معَرِحَؾّا معَرِحَؾّا مبِقَصِؿملٖةِ مرَدُقلٔ ماظػملَّفِ م(صَػملَّك ماظػملَّفُ مسَػملَؿملِفِ موَدَػملَّؿَ) موَاضْؽملُقػُؿِ) م ،مأي م:م
سػملؼملقػؿم .م
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وزسالتيا إىل أبيائيا طالب العله م :مإغؽملا مغقصل مبغملؿ مخريّا م ،موغرملد مسػملك مأؼدؼغملؿ م،م
وغلؿؽملظملرمصؿملغملؿمروحماجلدمواالجؿؾملادم،مصفملغؿؿمدقاسدماألعةم،موعـ مدؿقؼملػملقنماظراؼةمشدّام،م
صغملقغقامسػملكمضدرمادللؽقظؿملة م،موالمؼلؿزملطملرنمأحدطؿمدورهميفماجملؿؼملع م،مصضملصملؼملاءماألعةم
وسػملؼملاؤػامطاغقاميفمبداؼةمأعرػؿ مرالبّامظػملضملػملؿمأعـاظغملؿم،مصؾملذامسؾدماهللمبـمسؾاسم(رَضِلَم
اظػملَّفُمسَؽملِؾملُؼملَا)م،مخي ربمسـمص ربهميفمرػملبماظضملػملؿمصؿملعملقل:م(...مصَكملٔنِمطَانَمظَؿملَؾِػملُطملُؽملِلماظْقَدِؼثُمسَـِم
اظرٖجُؾٔ مصَـملتِل مبَابَفُ موَػُقَ مضَائِؾْ مصَفملَتَقَدٖدُ مرٔدَائِل مسَػملَك مبَابِفِ متَلِظملِل ماظرِّؼحُ مسَػملَلٖ معِـِ ماظؿٗرَابِ،م
صَؿملَكِرُجُمصَؿملَعملُقلُم:مؼَامابِـَمسَؿِّمرَدُقلٔماظػملَّفِم(صَػملَّكماظػملَّفُمسَػملَ ِؿملفِموَدَػملَّؿَم) معَامجَاءَمبِؽ؟مأَظَامأَرِدَػملْتم
إظَكمصَـملتِؿملؽ؟مصَفملَضُقلُم:مأَغَامأَحَؼٗمأَنِمآتِؿملؽم،مصَادِفملَظْفُمسَـِماظْقَدِؼثِم .)...م
طؼملا مأن مسػملك مراظب ماظضملػملؿ مأن مؼؿقػملك ممبغملارم ماألخالق معع معضملػملؼملف موعع ماظؽملاسم
أذيضملني م،موظؽملامصؿملؼملامصضملػملفمدؿملدغامعقدكم(سػملؿملفماظلالم)مععمسؾدٍمعـمسؾادماهللمجاءمؼؿضملػملؿمعؽملفم
أدقةموضدوةم،مضالمتضملادي:م{ضَالَمظَفُمعُقدَكمػَؾِمأَتٖؾِضملُؽَمسَػملَكمأَنِمتُضملَػملخملؼملَـٔمعِؼملٖامسُػملخملؼملِتَمرُذِدّام*م
ضَالَمإٔغٖؽَمظَـِمتَلِؿَشملِؿملعَمعَضملِلَمصَؾِرّام*م َوطَؿملِػَمتَزملِؾِرُمسَػملَكمعَامظَؿِمتُقِطْمبِفِمخُؾِرّام*مضَالَمدَؿَفِدُغِلم
إٔنِمذَاءَماظػملَّفُمصَابِرّاموَظَامأَسِزملِلمظَؽَمأَعِرّا}،موضالمدؿملدغامسؼملرم(رضلماهللمسؽملف)م :مم م" متفملدبقامثؿم
تضملػملؼملقام"موصدقماظرملاسرمحنيمضالم:م م
كذملالقٔم.
المتَقِذمللَنبٖماظذملضملِذملػملؿَمؼَذملؽملذملظملعُم َوحذملذملدَهُمم***معذملذملامظَؿِمؼذملُذملؿذملَذملقٖجِمربٗذملذملذملفُمِبذملذمل َ
وسػملؿملؽملامأنمغدركمعاػؿملةماظؿضملػملؿملؿماظذيمغؾقثمسؽملفم،مصػملؿملسمأيمتضملػملؿملؿمطانم،مإمنامػقماظضملػملؿم
اجلادماظذيمتؾؽملكمسػملؿملفماحلسملاراتموتؿعملدممبفماألعؿم.م م
طؼملامأنمػؽملاكمأعرّامجيبماظؿؽملؾفمظفموػقمأػؼملؿملةماالغؿصملامميفماظؿملقمماظدرادلمصاالغسملؾاطم
ادلدردلمؼضملينمإديمحدمطؾريماغسملؾاطمدػملقطلم،مواظعملدرةمسػملكماظؿغملؿملػمععمعامؼغملػملػمبفم
اإلغلانمعـمسؼملؾمبضملدمذظؽ .م
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وإغؽملا مغقملطد مأغف مؼؽملؾطملل مسػملك ماألدرة موادلضملػملؿ موادلقملدلات ماظؿضملػملؿملؼملؿملة مأن مؼعملقعقا مباظؿقجؿملفم
واظؽملزملح مواإلرذاد مألبؽملائؽملا م ،موأن مؼؽملؼملقا مبداخػملؾملؿ ماظرملضملقر مبادللؽقظؿملة م ،موحب ماظقرـ م ،مطؼملام
ؼؽملؾطملل مأن مغردخ مصؿملؾملؿ ماجلاغب ماظعملؿملؼملل م ،مواألخالضل م ،مواإلغلاغل م ،مواإلميان مباظؿؽملقع م،م
وإدراكمعؿشملػملؾاتمصعملفماظضملؿملشمادلرملرتك م،موضاؼة مهلؿمعـماألصغملار ماهلداعةمواظدسقات مادلسملػملػملةم
اظيت متلؿقظل مسػملك مسعملقل مبضملض ماظشملالب موتضملؼملؾ مسػملك محتقؼػملؾملؿ مإدي معضملاول مػدم موضؿؾم
وتدعريموخترؼبم،مبدلمأنمؼغملقغقامأدواتمبؽملاءموإسؼملار .م
وألٌ التعليه ضسوزة دييية ووطيية  ،فال بد فيُ مً تعاوٌ اجلنيع ،موأنمؼغملقنم
ظػملؼملفؿؼملع مطػملف مورجاظف ماظقرؽملؿملني مادلكػملزملني مدور مػام ميف مذظؽ م ،مباإلدؾملام ميف مبؽملاءم
ادلدارس موصؿملاغؿؾملا م ،موعلاسدة ماظشملالب ماظظملعملراء معادؼ٘ا مواجؿؼملاسؿمل٘ا موسػملؼملؿمل٘ا م ،موخاصة ميفم
ادلؽملارؼ ماألطـر مصعملرّا مواألذد ماحؿؿملاجّا م ،مصاجملؿؼملع ماظقاسل مػق ماظذي مؼلري مبفملجؾملزتفم
وعقملدلاتف مادلكؿػملظملة موسػملؼملائف موعـعملظملؿملف ميف ماجتاه مصؽملاسة ماظؽملؾملسملة ماظضملػملؼملؿملة م؛ مظؿملكرج مأجؿملاظًام
جتؼملعماظضملػملقمموادلضملارفمبشملرقمصقؿملقةم،متلؾملؿميفمصؽملاسةمجمدماألعةمورضؿملؾملا .م
إغؾملا مرداظة مغقجؾملؾملا مظغملؾ معـ مؼلضملك مظؿقعملؿملؼ ماخلري مظقرؽملف موألعؿف م:ماحرصقا مسػملك مغؾملسملةم
اظؿضملػملؿملؿموجقدتفم،مصؾذظؽمؼؽملؾملضماجملؿؼملعموؼرضكمإديمعزملافماظدولمادلؿعملدعة .م
ال .
ال متكب ً
ه إىا ىسألك علنًا ىافعًا  ،ولساىًا صادقًا ،موزشقا طيبًا  ،وعن ً
فاللَ ّ

