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 فيَا الفرد ودور األمه تكدو سبل
 

ماألورانمعـمأمٓماحلؼملد مدؾقاغفماظذيمجضملؾمبؽملاء مأريده م، ماألدؼان مععملاصد ػؿ

ودضملةماظرزقمموأدفملظفمأنمؼرزضؽملاماألعـمواالرؼملؽؽملانوتضملاديموأذغملرهموأتقبمإظؿملفموأدؿطملظملرهم،م

م ميفمأوراغؽملا ُٓمٔإالَّمإظَفماَلمأِنموَأذؾملُد، موغؾؿمٖلؽملامدؿملَِّدغامأٖنموَأذؾملُدم،مَظُفمَذرؼَؽمالموحَدُهما

م اظرملرؼػم:مفاظعملائؾميفمحدؼـم،موردقُظُفمَسؾُدهمحمؼملّدا ـْم،ماظؽمٖلاُرمَتؼمَلٗلؾمُلؼمَلامَظامَسؿمِلؽمَلأن) مَسؿمِل

ـِمَبغمَلِت ِٓمَخرمِلؿمَلِةمِع ـْ،مما مسػمَلؿملفموبأرْكمودػملخملِؿمَصؾِّماظػملَّؾمُلٖؿ،مم(آمَدِؾؿملٔؾمِصلمَتِقُرُسمَباَتِتمَوَسؿمِل

ـِم،موصقِؾِفمآِظِفموسػمَلك ـٔمؼقٔممإَظكمبكملحلإنمَتِؾضمَلؾمُلِؿموَع ممممم : وبعدم،ماظدِّؼ

مضقؼًةمأعًةمغملقنتحؿكمموتفملخذمبؾملام،ممسػملؿملؾملاملريتمورطائَزماأدّلماألعؿمعـمأعةمغملؾظمصكملن

ممعؿؼملادغملًة م،موذظؽمعـمخاللمماألعؿمعزملافميفمًةعؿعملدع، مؾملصاظؾؽملاءمواظؿضملؼملريم، سزملبمؼملا

م،مطلؾمأعةمالمسؼملؾمأعةمصفملعؿؽملا،مماألعؿمواجملؿؼملضملاتمدؾؾمتعملدمعـمأػؿمدؾؿملؾماحلؿملاةمو

م.وسؼملرانممحسملارةمأعةم،مخترؼبمأومػدممأعةمالمبؽملاءمأعة

مواظضملؼملؾم،مم،مرملضملاراتباظموالمباظغملالممُتؾؽملكمالماألعؿمأنموغدرك م، متؾؽملكمباظضملػملؿ إمنا

مم:مؾملاوتعملدعبؽملاءماألعؿمدؾؾمواظؿسملقؿملةم،موعـمأػؿم

مه ــالعل * مػقماظضملػملؿصم،ماظضملػملؿمبطملريمتؿعملدمموالمتؽملؾملضموالمأعةمتعملقممأنمؼؿزملقرمالمإذ،

ضدموم،ماحلسملاراتمبؾملامتؾؽملكماظيتماظعملقؼةماألداةموػقم،ماظؿعملدممدمقمظألعؿماظداصضملةماظعملقة

ؾماظضملػملؿموحثمسػملكمحتزملؿملػملفمورػملؾفم،موأسػملكمعـمذفملغفموعغملاغؿفم،مضالمأذادماإلدالممبظملسمل

مَدَرَجاٍت}تضملادي: ماْظضمِلػمْلَؿ مُأوُتقا ـَ مَواظَِّذؼ مِعؽمِلغمُلِؿ مآَعؽمُلقا ـَ ماظَِّذؼ ماظػملَُّف محٖثموم،{َؼِرَصٔع طذظؽ

مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)مآمردقل ،ممسدؼدةممبرشؾاتمصؿملفمورشبماظضملػملؿمرػملبمسػملك(

م)صعمَلاَل ـِ: ـِمَرٔرؼعمًلامِبِفماظػملَُّفمَدػمَلَؽمِسػمْلؼمّلامِصؿملِفمَؼشمْلػمُلُبمٔرؼعمًلاَرمَدػمَلَؽمَع مَؤإٖنم،ماْظَفؽمٖلِةمُرُرٔقمِع
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ـِمَظُفمَظؿمَلِلَؿطمِلظمِلُرماْظضمَلاِظَؿمَؤإٖنم،ماْظضمِلػمْلٔؿمِظشمَلاِظِبمٔرّضامَأِجؽمِلَقَؿؾمَلامَظَؿسمَلُعماْظؼمَلػمَلاِئغمَلَة م،ماظٖلؼمَلَقاِتمِصلمَع

ـِ مَطظمَلسمِلٔؾم،ماْظضمَلاِبِدمَسػمَلكماْظضمَلاِظٔؿمَصسمِلَؾمَؤإٖنم،ماْظؼمَلاِءمَجِقِفمِصلمَواْظِقؿملَؿاُنم،ماْظفمَلِرٔضمِصلمَوَع

مُؼَقرُِّثقامَظِؿماْظفمَلِغِؾؿمَلاَءمَؤإٖنم،ماْظفمَلِغِؾؿمَلاِءمَوَرَثُةماْظضمُلػمَلؼمَلاَءمَؤإٖنم،ماْظغمَلَقاِطِبمَداِئٔرمَسػمَلكماْظَؾِدٔرمَظؿمِلػمَلَةماْظعمَلؼمَلٔر

ـِم،ماْظضمِلػمْلَؿمُثقاَوٖرم،مِدِرَػؼمّلامَوَظامِدؼؽمَلاّرا م.مم(َواِصٕرمِبَقظدملمَأَخَذمَأَخَذُهمَصؼمَل

مأٖن ماظضملػملؿموحلؾؽملا ماظقحلمأذارتمإديمصسملؾ مآؼاتمغزظتمعـ محؿملثمأعرتممأول ،

موػلمعظملؿاحماظضملػملؿ مغعملؾماظضملػملؿمباظعملراءة مأداة موػق موغٓقػتمباظعملػملؿ موذظؽميفمضقظفمم، ،

م}تضملادي: م*مَخػمَلَؼ مَربَِّؽماظَِّذيمَخػمَلَؼ مِباِدٔؿ مَسػمَلٕؼاْضَرْأ ـِ مِع م*مماْظكمٔلِغَلاَن ماْظفمَلْطَرُم مَوَرٗبَؽ *ماْضَرْأ

مسػملكمؼدلمصكملمنامذلءمسػملكمدلمإنمصؾملذا،م{َسػملََّؿماْظكمٔلِغَلاَنمَعامَظِؿمَؼضمِلػمَلِؿماظَِّذيمَسػملََّؿمِباْظعمَلػمَلٔؿم*

ممطؿابفميفمربؽملامضالمطؼملام،معغملاغةمتداغؿملؾملامالماإلدالمميفماظضملػملؿمعغملاغةمأن مَػِؾمُضِؾ}:

ـَاظَّمَؼِلَؿٔقي ـَمَؼضمِلػمَلؼمُلقَنمِذؼ مم.{اْظفمَلْظَؾاِبمُأوُظقمَؼَؿَذطَُّرمٔإٖغؼمَلامَؼضمِلػمَلؼمُلقَنمَظامَواظَِّذؼ

مجماالتمذيؿملعميفماظؿعملدممإديمبفملؼدؼؽملامؼفملخذماظذيماظضملػملؿمػقماظؽملاصعماظضملػملؿسػملكمأنم

ـمدائرمعمذظؽموشريم،مواظزملؽملاسةمواظزراسة،م،مواظزملؿملدظةم،مواهلؽملددة،مماظشملبمعـم،ماحلؿملاة

م.يفمذؽقنمدؼؽملؽملاموذؽقنمدغؿملاغامدقاءماظضملػملقمموادلضملارفماظيتمدمؿاجؾملام

مظؽملؾملسملؿؾملامدؾؿملاًلماظضملػملؿماسؿؼملدتماظيتمواظدولماألعؿمأنمسػملكمذاػدمخريمواظقاضع

مصرملذملامؼملاصم،ماألعؿمعقملخرةميفمبعملؿملتمتعملاسلتمممـمشريػاموأنم،ماألعؿمععملدعةميفمصارت

مدؿملدغامدرموٓ،مماظؿؾملػملغملةميفموأوضضملؾملام،مبؽملؿملاغؾملاموصٖدعم،مأرطاغؾملامػدممإالمأعةميفماجلؾملؾ

محترسموأغتمحيردؽماظضملػملؿم،مادلالمعـمخرْيماظضملػملؿ:ممضالمحني(مسؽملفمآمرضل)مسػملٓل

ممم.مباإلغظملاقمؼزطقمواظضملػملؿماظؽملظملعملةمتؽملعملزملفموادلالم،محمغملقمموادلالمحاطؿمواظضملػملؿم،مادلال

م مإديماظضملؼملؾماجلادمصم، واإلتكاٌالعنل  :ومً سبل بياء األمه* ماإلدالم مغصملر عملد

مظػملرضلمواظؿعملدممهصرصعمضدرم،مغصملرةمتقضريمومتفؿملد مؼـابمم،موضؿملؼملؿفموجضملػملفمدؾؿملاًل وسؾادًة
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مصاسػملؾملا ممسػملؿملؾملا ماظلؽملةوماظغملرؼؿماظعملرآنمجاءمواظؿضملؼملريماظؾؽملاءمأجؾمعـماظضملؼملؾموألػؼملؿملة،

مومواالجؿؾملادماجلدِّمسػملكمحتثطـريةممبؽملزملقصمادلشملؾملرةماظؽملؾقؼة موتركم،مواظؾؽملاءماظضملؼملؾ،

ممفملعرصم،مواظغمللؾماخلؼملقل ميفمااظعملرآن ماألعرمباالغؿرملار مبضملد مظػملرزقماحلالل ألرضمرػملّؾا

ـِمَصسمِلٔؾماظػملَِّفم}،مؼعملقلمتضملادي:ممباظزملالة َصكمٔلَذامُضسمِلؿمَلِتماظزمٖلػمَلاُةمَصاِغَؿرمِلُروامِصلماْظفمَلِرٔضمَواِبَؿطمُلقامِع

ـُمِسَراُكمدؿملدغاموطان،م{.. مَسػمَلكمَصَقَضَػماِغزمَلَرَفماْظُفؼمُلضمَلَةمَصػملَٓكمٔإَذا(مَسؽمِلُفماظػملَُّفمَرِضَل)مَعاِظٍؽمِب

مماْظؼمَلِلِفِدمَباِب مَصعمَلاَل، مَطؼمَلامَواِغَؿرمَلِرُتم،مَصٔرؼسمَلَؿَؽمَوَصػملَٓؿمِلُتمَدِسَقَتَؽمَأَجِؾُتمٔإغِٓلماظػملَٓؾمُلؿَٓ:

ـِمَصاِرُزْضؽمِللمَأَعِرَتؽمِلل، مم.مماظرَٓأزِضنَيمَخؿمِلُرمَوَأغَتمَصسمِلػمِلَؽمِع

مو مطذظؽ ماظؽملؾقؼة ماظلؽملة مواظضملزةمواظرصضملةماظقجفمعاءمحلظملظمدؾؿملؾماظضملؼملؾمأنبؿملؽملت

ُٓمَصػملَّك)محؿملثمؼعملقلمغؾؿملؽملام،ماإلغلاغؿملةماظغملراعةو مم(َوَدػملََّؿمَسػمَلؿمِلِفما مَأَحُدُطِؿمَؼِقَؿشمِلَبمَظفمَلِن):

ـِمَظُفمَخؿمِلْرم،مَزؾمِلٔرِهمَسػمَلكمُحِزَعًة ماظـقرٓيمدظملؿملاُنموطانم،(َؼؼمِلؽمَلضمَلُفمَأِومَصؿمُلضمِلشمِلؿمَلُفمَأَحّدامَؼِلفمَلَلمَأِنمِع

مآمرريف) مصؿملعملقلماحلرام،مبادللفِدمجػملقْسموػؿماظؽملاسمبؾضملضممُيرُٓ( مُؼفػمِلُلغملؿ؟معا:

ممم.مادللػملؼملنيمسػملكمسؿملااًلمتغملقغقاموالم،مآمصسملٔؾمعـمارػمُلؾقا:مضال!مغزملؽمَلع؟مصؼملا:ممضاظقا

م،مبؾمدسامأؼسمّلامدسقةمإديماظضملؼملؾمطلؾؿملؾمظػملؾؽملاءمصقلباظوملمؼغملؿػماإلدالمممبفردم

موإحلاغف ماظضملؼملؾ ممإلتعملان ممضال، مَصَلؿمَلَرى}تضملادي: ماِسؼمَلػمُلقا مَوَرُدقُظُفممَوُضٔؾ مَسؼمَلػمَلغمُلِؿ اظػملَُّف

مَتضمِلؼمَلػمُلقَن مُطؽمِلُؿِؿ مِبؼمَلا مَصؿمُلؽمَلؾُِّؽغمُلِؿ مَواظرمٖلؾمَلاَدِة ماْظطمَلؿمِلِب مَساِظٔؿ مٔإَظك مَوَدُؿَرٗدوَن مو{َواْظؼمُلقمِلِعؽمُلقَن َضاَلم،

مَوَدػملََّؿ( مَسػمَلؿمِلِف ُٓ مَسؼمَلػمًلامَأِنم)َصػملَّكما مٔإَذامَسؼمِلَؾمَأَحُدُطِؿ م)سزموجؾ(مُؼِقبُٓ َٓ ما م،ُؼِؿعمِلؽمَلُف(م:م)ٔإنَٓ

مغؾملسملةمأداسمصؾملقم،ماإلدالممإظؿملؾملامدساماظيتموادلؾادئماظعملؿملؿمأػؿمعـماظضملؼملؾميفماإلتعملانص

مم.مذاخًمامضقّؼامبؽملاّءمبؽملاؤػامؼغملقنموبف،ممذفملغؾملامؼضملػملقمبف،مماألعة

م ماإلبداع واالبتكارم:َاومي* م، ،مموتفملخرػاماألعؿمتعملدممبفمؼعملاسماظذيمادلضملؿملارصؾملؼملا

ماظيتماألعقرمعـماظزملقؿملقةمادلؽملؾملفؿملةمسػملكماظعملائؼملةمؼملؿملةاظضملػملماتاالبؿغملارمتأصؾقحؿملثم
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ممةاألعمتعملٓدموماجملؿؼملعمرضلميفمطؾريمبرملغملؾمتذمللؾملؿ مورصضملةم،متشملقؼرػامسػملكموتضملؼملؾ،

ممبا،مماإلغؿاجؿملةماظغملظملاءةمرصعميفمتذمللؾملؿطؼملامم،مواالزدػارمباظؽملظملعمؿملؾملاسػملمؼضملقدممبا،ممتؽملؼملؿملؿؾملا

ممم.ماظعملقعلماالضؿزملادمسػملكمباظظملائدةمؼضملقد

م ماألعؿمبؽملاءمأدؾابمعـملؾبطمواالبؿغملارماإلبداعمضرورةمسػملكمالماإلدمحثوضد

مماظضملعملقلمإسؼملالمػقمذظؽمإديمواظلؾؿملؾم،مواألوران ماجلؼملقدمدائرةمعـمواخلروج،

اظؿعملدممواظرضلممحتعملؼماظيتماجملاالتمذيؿملعميفمواالبؿغملارماإلبداعمدائرةمإديمواظؿعملػملؿملد

مصمواالزدػار وإسؼملالمماظؿظملغملرمكسػملماحلضمبادؿؼملرارمؼالحظماظعملرآغلمظػملؾؿملانمادلؿؿؾع،

م،{مَؼَؿظمَلغملَُّروَنمِظعمَلِقٕمماْظـملَؼاِتمُغظمَلزملُِّؾمَطَذِظَؽ}مدمقم،معرتادصةمصقرميفمعؿضملددةمبزملؿملغاظضملعملؾم

ـُمَطَذِظَؽ}م،{َؼظمْلعمَلؾمُلقَنمِظعمَلِقٕمماْظـملَؼاِتمَصزمٖلػمْلؽمَلامَضِد} موشريم،{َتضمِلعمِلػمُلقَنمَظضمَلػملَّغمُلِؿمآَؼاِتِفمَظغمُلِؿماظػملَُّفمُؼَؾؿملِّ

م.مواالبؿغملارماإلبداعمإديماظدسقةم،مممامؼقملطدمذظؽ

ماظغملقنمزقاػرميفمواظؿفملعؾمظؿظملغملراميفماظضملعملؾمإسؼملالمإديماظغملرؼؿماظعملرآنمدسامضدو

ممتضملاديمصعملالم،مووحداغؿملؿفموتضملاديمدؾقاغفمسصملؼملؿفمسػملكمظػملقضقف مَخػمْلٔؼمِصلمٔإٖن}:

مَؼؽمِلظمَلُعمِبؼمَلاماْظَؾِقٔرمِصلمَتِفٔريماظَِّؿلمَواْظظمُلػمْلِؽمَواظؽمٖلؾمَلأرماظػملَّؿمِلٔؾمَواِخِؿػمَلاِفمَواْظفمَلِرٔضماظٖلؼمَلاَواِت

ـِماظٖلؼمَلاِءمـَِعماظػملَُّفمَأِغَزَلمَوَعاماظؽمٖلاَس ـِمِصؿملؾمَلامَوَبٖثمَعِقِتؾمَلامَبضمِلَدماْظفمَلِرَضمِبِفمَصفمَلِحؿمَلامَعاٍءمِع مُطؾِّمِع

ـَماْظؼمُلَلٖكٔرمَواظٖلَقاِبماظرَِّؼأحمَوَتزمِلٔرؼِػمَداٖبٍة م.{َؼضمِلعمِلػمُلقَنمِظعمَلِقٕممَظـملَؼاٍتمَواْظفمَلِرٔضماظٖلؼمَلاِءمَبؿمِل

ممأرذملذملذملذملَواظؽمٖلؾمَلماظػملَّؿمِلٔؾمػمَلاِفذملَواِخِؿمَواْظفمَلِرٔضمَقاِتاظٖلؼمَلمَخػمْلٔؼمِصلمٔإٖنم}ودلامغزلمضقظفمتضملاديم:مممم

ـِمَوِؼْؾ:م)م(ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ضالم{اْظفمَلْظَؾاِبمِظفمُلوِظلمَظـملَؼاٍت م.م(ِصؿملؾمَلامَؼَؿظمَلغملَِّرمَوَظِؿمَضَرَأَػامِظؼمَل

م

 ولكم يل اهلل وأستغفر هذا قويل أقول

م*ممممممممم*ممممممممم*
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محمؼملدمدؿملدغاموردػملفمأغؾؿملائفمخامتمسػملكمودالّعاموصالةم،ماظضملادلنيمربمٓماحلؼملد

 .ممأذيضملنيموصقؾفمآظفموسػملكم،(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)

مم:م سالواإل خوةإ

م مدسائؿمأػؿمعـماظضملدلصم، الفرص وتكافؤ العدل : ومً سبل بياء األمه*

مازدػارموالمتعملدمموالم،مرضلموالمغؾملسملةموال،ممادؿعملرارمصال،ممادؿعملرارػاموودائؾماجملؿؼملضملات

ممم.يفمذيؿملعماجملاالتموتعملدؼؿمأصقابماظغملظملاءاتمماظظملرصموتغملاصقملماظضملدلمؿقعملؿملؼبمالإ

مالماظغملظملاءةمأػؾمسػملكماظقالءمأػؾمصؿملؾملامؼؿعملدمماظيتمواظرملضملقبماألعؿمأنمذؽمالو

صالمبدمم،مواالزدػارماظؿعملدممدمقمررؼعملؾملامترملؼمأو،ممسـرتؾملامأومطؾقتؾملامعـمتؽملؾملضمأنمميغملـ

مؼقدػمظلانمسػملكمتضملادياحلؼمدؾقاغفمومؼعملقلم،معضمّلااظضملػملؿمواظغملظملاءةمواألعاغةممتقصرعـم

ـٔمَسػمَلكماِجضمَلػمْلؽمِللمَضاَل}م:م(اظلالممسػملؿملف) مدؾقاغفموؼعملقلم،{َسػمِلؿملْؿمَحظمِلؿملٌظمٔإغِّلماْظفمَلِرٔضمَخَزاِئ

ماِدَؿفمْلِجِرُهمَأَبِتمَؼا}:م(اظلالممسػملؿملف)معقدكمذفملنميف(ماظلالممسػملؿملف)مذضملؿملبمابؽملةمظلانمسػملك

ـٔمَخؿمِلَرمٔإٖن م.{اْظفمَلِعنُيماْظعمَلٔقٗيماِدَؿفمْلَجِرَتمَع

ماجملؿؼملعمرؾعملاتمطؾمظؿملرملؼملؾم،ماظؾرملرمدائرمبنيماظضملدلمضؿملؼملةماإلدالممرٖدخموظعملد

متضملاديملضام،مأحدمحلابمسػملكمألحٍدمحماباةمودونم،مادمؿملازمأوممتؿملؿملزمدون ماظػملََّفمٔإٖن}:

ـَمَحغمَلؼمِلُؿِؿمَؤإَذامَأِػػمِلؾمَلامٔإَظكماْظفمَلَعاَغاِتمُتقمَلٗدوامَأِنمَؼفمْلُعُرُطِؿ مٔإٖنمِباْظضمَلِدٔلمَتِقغمُلؼمُلقامَأِنماظؽمٖلأسمَبؿمِل

مو{َبزمِلرّيامَدؼمِلؿملضمّلامَطاَنماظػملََّفمٔإٖنمِبِفمَؼضمِلصمُلغمُلِؿمِغضمِلؼمٖلاماظػملََّف مدؾقاغفمضال، مَذؽمَلـملُنمِؿَؼِفٔرَعؽمٖلغمُلمَوَظا}:

،م{َتضمِلؼمَلػمُلقَنمِبؼمَلامَخِؾرْيماظػملََّفمٔإٖنماظػملََّفمَواٖتعمُلقامِظػملٖؿعمْلَقىمَأْضَرُبمُػَقماِسِدُظقامَتضمِلِدُظقامَأظَّامَسػمَلكمَضِقٕم

مإٓن:م)مضؿملؾموهلذام؛مودواعؾملامبعملائؾملامودؾبم،ماألعؿمدضملادةموررؼؼم،مادلػملؽمأداسمصاظضملدل

َٓ م،(معلػملؼملًةمطاغِتموظقماظصملادلَةماظدوظَةموخيُذُلم،مطاصرًةمطاغِتموظقماظضملادظَةماظدوظَةمؼؽملزملُرما

موضؿملؾمأؼسمّلام:ماظدولمتدوممععماظغملظملرمواظضملدلموالمتدوممععماإلميانمواظصملػملؿم.
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:ممضاظقاموضد،ممجقاغؾفمذيؿملعميفاظرملاعؾمماظضملدلمحتعملؿملؼمػقػؽملاممباظضملدلموادلعملزملقد

موالم،مغفعؿملزاميفمختاظظملفمصالمظػملقٓؼموغزملؾفم،مظػملكػملؼموضضملفماّظذيمآمعؿملزانماظضملدلمإٓن

مرضل)ماألذضملريمعقدكمأبلمإديماخلشملابمبـمسؼملرمدؿملدغاموطؿب،ممدػملشملاغفميفمتضملارضف

ـَمآٔس:"ممصؿملؾملامجاءم،مػاعةمرداظةم(سؽملؾملؼملامآ مَوَعِفػمِلِلَؽمَوَسِدِظَؽمَوِجؾمٔلَؽمِصلماظؽمٖلأسمَبؿمِل

ـِمَضضمِلؿملْػمَؼؿمِلفمَلَسمَوَظامَحؿمِلظمِلَؽمِصلمَذٔرؼْػمَؼشمْلؼمَلَعمَظامَحٖؿك موم"مَسِدِظَؽمِع م)صػملكم، ؼعملقلمغؾؿملؽملا

ـٔآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م) ـِمَرُجاًلماِدَؿضمِلؼمَلَؾمَع ـِمَوِصؿملؾمٔلِؿ،ممِسزمَلاَبٍةمِع مَصعمَلِد،ممِعؽمِلُفٓممكَأِرضمُػَقمَع

ـِمَعاوؼعملقلم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)(م،مَوادُلقمِلِعؽمِلنَيمَوَرُدقَظُفمآمَخاَن مَأِعَرمَؼػمِللمَرُجٕؾمِع

َٓمَأَتكمظَّأإمَذِظَؽمَصِقَقمَصؼمَلامَسرمَلَرٍة مَأِوَبعمَلُفمَأِومِبٗرُهمَصغملَُّف،ممُسؽمُلعمِلِفمٔإَظكمَؼُدُهماْظعمِلؿمَلاَعِةمَؼِقَمم،مَعطمِلػمُلقًظاما

م(م.ٔإِثؼمُلُف

م ممالتضحية يف سبيل الوطًم: َاومي* مجمردمسؽملدمؼؿقضػمالماظقرـمقبص،

مظػملظملردمغاصعمصاحلمودػملقكمسؼملؾمإديمؼرتجؿمأنمجيبمبؾم،مصقلبمواظضملقارػمادلرملاسر

مظػملقرـمصاالغؿؼملاءم،مسزؼّزامضق٘ؼامبعملائفمألجؾماظؿسملقؿملةمعـمصالبدمثٖؿموعـم،مؼملعواجملؿ

مبعملقةمُؼلؾملؼملقاموأنم،مسػملؿملفمظػملقظملازمذيؿملضمّلامؼؿغملاتظملقاموأنم،مبفمؼضملؿزوامأنمأبؽملائفمسػملكمؼقجب

مم.مواإلغؿاجمواظضملؼملؾمباظضملػملؿمغؾملسملؿفمِصل

مظملس،باظؽملماظؿسملقؿملةم:معؽملؾملام،معؿضملددةمصقّراماألورانمأجؾمعـمظػملؿسملقؿملةمأنمسػملك

ماألورانمصقرادةم،ماألورانمسػملكماحملاصصملةمأجؾمعـماظؿسملقؿملةمصقرمأسػملكموػك

موجؾمسز)مآمسؽملدماألسؼملالمأصسملؾمعـمسؽملؾملامواظدصاع مسػملؿملفمآمصػملك)مضالحؿملثمم،(

م)م(ودػملؿ ـْم،ماظؽمٖلاُرمَتؼمَلٗلؾمُلؼمَلامَظامَسؿمِلؽمَلأن: ـِمَبغمَلِتمَسؿمِل ِٓمَخرمِلؿمَلِةمِع مما ـْ، مِصلمَتِقُرُسمَباَتِتمَوَسؿمِل

مم(آمِؾؿملٔؾَد موعؽمل، مؾملا مصضملبمػقمبؾم،مادلؿمللقرمباظلؾملؾمظؿملسمأعرموػقمبادلال،ماظؿسملقؿملة:

مِصلمَوَأِغظمِلعمُلقا}:متضملاديمضالم،مواظضملشملاءماظؿسملقؿملةمعـمغقّسامبذظفمطانمظذاماظؽملاس؛مأطـرمسػملك
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مو{اْظؼمُلِقِلؽمِلنَيمِقٗبُؼماظػملََّفمٔإٖنمَوَأِحِلؽمُلقاماظٖؿؾمِلػمُلغمَلِةمٔإَظكمِبفمَلِؼِدؼغمُلِؿمُتػمْلعمُلقامَوَظاماظػملَِّفمَدِؾؿملٔؾ ملاض،

ـِمُتؽملظمِلعمُلقامَوَعا}:مدؾقاغف م.{َسػمِلؿملْؿمِبِفماظػملََّفمَصكمٔلٖنمَذِلٍءمِع

مترملؼملؾمبؾم،مصعملطموادلالماظؽملظملسمبذلميفمتؽملقزملرمالماألورانمأجؾمعـماظؿسملقؿملةو

م،ماخلريمأغقاعمطؾماظؿسملقؿملةمظؿرملؼملؾم،مباظقضتمأومباظظملغملرمأومباجلؾملدماظؿسملقؿملةمجماالتمطؾ

مباظقضتماظؿسملقؿملةموطذظؽم،مواظضملصملؼملاءماظعملادةموصؽملاسةماألعةموبؽملاءمؿاظضملػملمغرملرمأجؾمعـ

ـِمَطـِرٕيمِصلمَخؿمِلَرمَظا}:تضملاديمضالم،مبؿملؽملؾملؿمواظزملػملحماظؽملاسمحقائجمظعملسملاءمواجُلؾملد؛ مِع

ـِمٔإظَّامَغِفَقاُػِؿ ـَمٔإِصػمَلإحمَأِومَعضمِلُروٍفمَأِومِبزمَلَدَضٍةمَأَعَرمَع ـِماظؽمٖلأسمَبؿمِل مطمَلاَءاِبِؿمَذِظَؽمَؼظمْلضمَلِؾمَوَع

مم.{َسصمِلؿملؼمّلامَأِجّرامُغقمِلِتؿملِفمَصَلِقَفماظػملَِّفمَعِرَضاِت

ماجلادمواظلضمللم،مأعؿفمرصضملةمأجؾمعـمؼضملؼملؾمأنماألعةمأصرادمعـمصردمبغملؾمصقريم

موحسملار٘ؼامسػملؼملؿم٘لامتعملدعتماظيتماألعؿمصغملؾم،موازدػارهمرضؿملِّفمسػملكمواظضملؼملؾم،مجمؿؼملضملفمظؾؽملاء

ماجلدمداسدمسـمصرملؼملروام،مأوراغؾملؿمحببمضػملقبؾملؿماعؿألتمخمػملزملقنمرجالموراءػامؼعملػ

مم.مواظؾالدماظضملؾادمسػملكمباظؽملظملعماظضملائدمادلـؼملرمباظضملؼملؾ

م.بشملـموعامعؽملؾملامزؾملرمعام،ماظظملنتمعـمعزملرغامواحظملظم،مأوراغؽملاميفمآعؽملاماظػملؾملؿ


