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 التعليه ضسوزة شسعية ووطيية

ـَماظػملَُّفمَؼِرَصٔع}:اظغملرؼؿمطؿابِفميفماظعملائٔؾماظضملادلني،مربِّمهللماحلؼملد مِعؽمِلغمُلِؿمآَعؽمُلقاماظَِّذؼ

ـَ مأٖنم{َدَرَجاٍتماْظضمِلػمْلَؿمُأوُتقامَواظَِّذؼ موَأذؾملُد م، مالمَذرؼَؽمَظُف ماهلُلموحَدُه مٔإالَّ مإظَف ماَل مأِن موَأذؾملُد ،

ـِمَدغاموغؾؿمٖلؽملامحمؼملدؿمّل ّدامَسؾُدهموردقُظُفم،ماظػملَّؾمُلٖؿمَصؾِّمودػملخملِؿموبأرْكمسػمَلؿملفموسػمَلكمآِظِفموصقِؾِفم،موَع

ـٔم،م ممممم:مموبعدَتِؾضمَلؾمُلِؿمبكملحلإنمإَظكمؼقٔمماظدِّؼ

مؼرتظملعمبفم،مظػملضملعملقلموغقّرام،مظػملعملػملقبمحؿملاًةمصفضملػملفم،مباظطمّلاماػؿؼملاّعامباظضملػملؿماإلدالمماػؿؿمصعملدم

ماظؿكػملػمسػملكمؼعملسملكموبفم،ماحلسملاراتموتؾؽملكماحلؿملاةمتلؿعملؿملؿموبفم،مواجملؿؼملضملاتماألعؿمذفملن

ماظضملػملؼملاَءمإٖن(م:م)ودػملؿمسػملؿملفماهللمصػملك)مضالمطؼملام،ماألغؾؿملاءمعرياثموػقم؟مالمطؿملػم،مواجلؾملؾ

ـِم،ماظضمِلػمْلَؿمَوٖرُثقامَوإٖغؼمَلامِدِرَػؼمّلامَواَلمِدؼؽمَلاّرامَؼَقرُِّثقامَظِؿماألِغِؾؿمَلاَءمَوإٖنم،ماألغؾؿملاءمورثُة مَخَذُهَأمَصؼمَل

م(.مممَواِصٕرمحَبظدملمَأَخَذ

ممممم مواظرتشؿملبمصؿملف مباظضملػملؿ ماإلدالم مسؽملاؼة مزؾملرت موظعملد مأذنمعع مادؿعملؾػملؿؾملا مطػملؼملات أول

مِباِدٔؿمَربَِّؽم}وذظؽميفمضقظفمتضملادي:،مصػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ(معـموحلماظلؼملاءماظؽمليبم) اْضَرْأ

مَو ماْضَرْأ مَسػمَلٕؼ* ـِ مِع ماْظكمٔلِغَلاَن مَخػمَلَؼ م* مَخػمَلَؼ م*َسػملََّؿماظَِّذي مِباْظعمَلػمَلٔؿ مَسػملََّؿ ماظَِّذي م* ماْظفمَلْطَرُم َرٗبَؽ

غزلمبفماظقحلمػقماألعرمباظعملراءةماظيتمػلمأولممساويمصفملولمأعٕرم،م{اْظكمٔلِغَلاَنمَعامَظِؿمَؼضمِلػمَلِؿ

أبقابماظضملػملؿم،مثؿمتفملتلماإلذارةمبضملدمذظؽمإديماظعملػملؿماظذيمػقمودؿملػملةمتدوؼـماظضملػملؿموغعملػملفم،م

مم.مصةمسػملكمبؿملانمصسملؾماظضملػملؿم،مواظرتشؿملبميفمرػملؾفمواحلثمسػملؿملفويفمػذامتؽملؾؿملفمظػملؽملاسمطا

مضقظفميفماظضملؼملؾمسػملك(موتضملاديمدؾقاغف)مربؽملامضٓدعفموأػؼملؿملؿفموعغملاغؿفماظضملػملؿمعؽملزظةموظؾؿملان

مدوأطم،{َواْظؼمُلقمِلِعؽمَلاِتمَوِظػمْلؼمُلقمِلِعؽمِلنَيمِظَذِغِؾَؽمَواِدَؿطمِلظمِلِرماظػملَُّفمٔإظَّامٔإَظَفمَظامَأٖغُفمَصاِسػمَلِؿ}م:م(وجؾمسز)

مَطظمَلسمِلٔؾماِبِدذملاْظضمَلمَسػمَلكمٔؿذملاِظذملاْظضمَلمَؾذملَصسمِلمَؤإٖن:م)مفذملقظذملذملبعملمذظؽمسػملك(مَوَدػملََّؿمَسػمَلؿمِلِفماهلُلمَصػملَّك)ماظؽمليب

م(م.اْظغمَلَقاِطِبمَداِئٔرمَسػمَلكماْظَؾِدٔرمَظؿمِلػمَلَةماْظعمَلؼمَلٔر
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م(2)

مأغؾؿملائفموسػملكمبفماعنتمم(سزموجؾ)وإنمعـمذرفماظضملػملؿموصسملػملفمأنماهللممم )سػملؿملؾملؿمردػملف

ماظلال مم( ماظلالم)ؼقدػممسـمعملالص، مُحغمْلؼمّل}:م(سػملؿملف مآَتؿمِلؽملاُه مَأُذٖدُه مَبػمَلَغ مَوِسػمْلؼمّلَوَظؼمٖلا مَوَطذِظَؽما ا

ماْظؼمُلِقِلؽمِلنَي مم،{َغِفٔزي ممسـوضال ماظلالم(عقدك مآَتؿمِلؽملاُهم}:م)سػملؿملف مَواِدَؿقى مَأُذٖدُه مَبػمَلَغ َوَظؼمٖلا

مَوِسػمْلؼمّلُحغمْلؼمّل ماْظؼمُلِقِلؽمِلنَيا مَغِفٔزي مَوَطذِظَؽ موضال{ا مظم، ماظلالم(ضملؿمللك ـَم}:م)سػملؿملف ماِب مِسؿملَلك َؼا

مِغضمِلؼمَلِؿلمَسػمَلؿمِلَؽمَوَسػملكمواِظَدِتَؽمٔإِذمَأٖؼِدُتَؽمِبُرؤحماْظعمُلُدٔسمُتغمَلػملخملُؿماظؽمٖلاَسمِصلماْظؼمَلؾمِلِدم َعِرَؼَؿماِذُطِر

مَواْظكمٔلِغِفؿملَؾ مَواظٖؿِقراَة مَسػملَّؼمِلُؿَؽماْظغمِلؿاَبمَواْظِقغمْلؼمَلَة مَؤإِذ عضملرضماالعؿؽملانمسػملكم،مويفمم{...َوَطؾمِلاًل

امَوضاالماْظَقؼمِلُدمَوَظعمَلِدمآَتؿمِلؽملامداُوَدمَوُدػمَلؿمِلؼملاَنمِسػمْلؼمّل}م:ضالمتضملادي)سػملؿملؾملؼملاماظلالم(مودػملؿملؼملانمداودم

ماْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَي مِسؾاِدِه ـِ ؾؿملؽملامحمؼملدم)صػملكماهللمسػملؿملفموضالمسـمغم،{ِظػملَِّفماظَِّذيمَصسمٖلػمَلؽملامَسػملكمَطـِرٕيمِع

مَسػمَل}:مودػملؿ( ماظػملَُّف ماظػملَِّفمَوَأِغَزَل مَصسمِلُؾ مَوطاَن مَتضمِلػمَلُؿ ـِ مَتغمُل مَظِؿ مَعا مَوَسػملَّؼمَلَؽ مَواْظِقغمْلؼمَلَة ماْظغمِلؿاَب ؿمِلَؽ

مَسصمِلؿملؼمّل مم،{اَسػمَلؿمِلَؽ موؼغملظمللماظضملػملؿمذرًصا موتضملادي)مأنماهللوصكّرا عـمغؾؿملفمملمؼشملػملبمم(دؾقاغف

ِغلمَوُضِؾمَربِّمٔزِد}م:عملالمتضملاديصعـمذلءمإالمعـماظضملػملؿم،مماالدؿزادةم)صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ(

م.{اِسػمْلؼمّل

صػملػملضملػملؿمععملاممسصملؿملؿم،موألػؾماظضملػملؿمعغملاغؿؾملؿماظضملاظؿملةم،مصػملقالماظضملػملؿمواظضملػملؼملاءمظسملٖؾماظؽملاسممممممممم

وصلدوام،مصاظضملػملؿمغقْرمؼؾزملرمبفمصاحؾفمحعملائؼماألعقرم،مواظضملػملؼملاءمظػملؽملاسمطاظؽملفقمميفماظلؼملاءم

مُأِغٔزَلمٔإَظؿمِلَؽ}ُؼؾملؿدىمبؾملؿم،مضالمتضملاديم:م مَؼضمِلػمَلُؿمَأٖغؼملا ـِ مُػَقمَأِسؼملكممَأَصؼمَل ـِ مَربَِّؽماْظَقٗؼمَطؼمَل ـِ ِع

:مصغملفملنماهللم)مسزموجؾ(مضلؿماظؽملاسميفمػذهماآلؼةمإديمضلؼملني،م{مٔإٖغؼملامَؼَؿَذطَُّرمُأوُظقاماْظفمَلْظؾاِب

موأسؼملكم مساملم، مصيفمععملابؾماظضملػملؿمصفضملؾم، ماظضملؼملكم؛ ماظؾزملر مظؿملسمادلضملرصةماظضملػملؿموبزملرمػؽملا ،

ـِمَتضمِلؼمَلكماْظعمُلػمُلقُبماظَِّؿلمِصلماظزمٗلُدؤرَصكمٔلٖغؾملامالمَت}:،مضالمتضملاديبزملرماظرؤؼةم م.{ضمِلؼمَلكماْظفمَلِبزملاُرمَوظغمِل

،مسػملكمرػملؾفموحتزملؿملػملفموضدمبنيماظرملرعماحلؽملؿملػمبؽملزملقصفماحلغملؿملؼملةمصسملؾماظضملػملؿموحٖثممممممممممم

ـٔممَصػمَلِقاَلمَغظمَلَرمِعـمُطؾِّمِصِرَضٍةمعِّؽمِلؾمُلِؿمَرـملِئظمَلٌةمظخملؿمَلَؿظمَلعملَّؾمُلقْا...}:آنماظغملرؼؿمضالمتضملاديصظمللماظعملر ِصلماظدِّؼ



م(3)

ـَماظػملَُّفمَؼِرَصٔع}موضالمدؾقاغف:م،{َوِظؿمُلؽملِذُروْامَضِقَعؾمُلِؿمٔإَذامَرَجضمُلقْامٔإَظؿمِلؾمٔلِؿمَظضمَلػملَّؾمُلِؿمَؼِقَذُروَن مآَعؽمُلقاماظَِّذؼ

ـَمِعؽمِلغمُلِؿ مَؼضمِلػمَلؼمُلقَنم}دؾقاغف:مالوضم،{َدَرَجاٍتماْظضمِلػمْلَؿمُأوُتقامَواظَِّذؼ ـَ ماظَِّذؼ مَؼِلَؿٔقي مَػِؾ ُضِؾ

ـَمَظامَؼضمِلػمَلؼمُلقَنمٔإٖغؼمَلامَؼَؿَذطَُّرمُأوُظقماْظفمَلْظَؾاِبَواظَِّذ م.{ؼ

ماظؽمليبممحٖثمطؼملامممم مضال:حؿملثمم،مورشَّبمصؿملفسػملكمرػملبماظضملػملؿم)صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ(

ـِ) مُعَظَؿسمَلمادَلاَلِئغمَلَةمَوإٖنماجَلؽمٖلِة،مٔإَظكمَررؼعملًامَظُفماهلُلمَدؾمٖلَؾماِسػمْلؼمّلمِصؿملِفمَؼِؾَؿطمِللماَرٔرؼعمًلمَدػمَلَؽمَع

ـِمَظُفمَظؿمَلِلَؿطمِلظمِلُرماظضمَلاِظَؿمَوإٖنم،مَؼزمِلؽمَلُعمِبؼمَلامٔرضًاماظضمِلػمْلٔؿمِظشمَلاِظِبمأِجؽمِلَقَؿؾمَلا ـِماظٖلؼملاَواِتمِصلمَع مِصلمَوَع

مم(ادَلاِءميفماحلؿملَؿاُنمَحٖؿكماألِرٔض مرػملؾمجضملؾماظؽمليبماظغملرؼؿبؾم، مف)صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ(

ماظضملػملؿ مميـػملف مدلا م، موعلػملؼملة معلػملؿ مسػملكمطؾ ممصرؼسملة م، مواجملؿؼملع مظزملاحؾف مضؿملؼملة مصعملالعـ

م)ودػملؿمسػملؿملفماهللمصػملك) م: مُعِلػمِلٕؿمُطؾِّمَسػمَلكمَصٔرؼسمَلٌةماْظضمِلػمْلٔؿمَرػمَلُب( صؾاظضملػملؿمؼضملرفماظؽملاسمعامم،(

جيبمسػملؿملؾملؿمحنقمخاظعملؾملؿم،موبفمُؼضملرفماحلاللمعـماحلرامم،موبفمؼزملػمُلحمسؼملُؾماظضملؾدموؼؾػملُغم

ؼمَلاماظٗدِغؿمَلامِظفمَلِرَبضمَلِةمَغظمَلٕرم:مَسِؾْدمَرَزَضُفماهلُلمَعاًظامأسػملكماظدرجاتم،مضالم)صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ(م:م)إٖغ

م مَحعملَُّف مِصؿملِف مِظػملَِّف مَوَؼضمِلػمَلُؿ مَرِحؼمَلُف، مِصؿملِف مَوَؼزمِلُؾ مَرٖبُف، مَؼٖؿعمِللمِصؿملِف مَصؾمُلَق م(َوِسػمْلؼمّلا، مَضاَل: مِبفمَلْصسمَلٔؾمم)، َصؾمَلَذا

ماْظؼمَلؽمَلأزٔلم مَؼِرُز، مَوَظِؿ ماهلُلمِسػمْلؼمّلا مَرَزَضُف مَطاَنمِظلمَعاْلمَسؼمِلػمْلُتمِبضمَلؼمَلٔؾمَوَسِؾْد مَظِق مَؼعمُلقُل: مَعاًظا؟مَصؾمُلَق ْضُف

َوَسِؾْدمَرَزَضُفماهلُلمَعاًظامَوَظِؿمَؼِرُزْضُفمِسػمْلؼمّلا،مَصؾمُلَقمَؼِكِؾُطمِصلمَعاِظِفمِبطمَلؿمِلٔرمِسػمْلٕؿ،مم،َصفمَلِجُرُػؼمَلامَدَقاْءمم،ُصػمَلإنم

َوَسِؾْدم،مؼمَلُف،مَوَظامَؼضمِلػمَلُؿمِظػملَِّفمِصؿملِفمَحعملَُّف،مَصؾمَلَذامِبفمَلِخَؾِثماْظؼمَلؽمَلأزٔلمَظامَؼٖؿعمِللمِصؿملِفمَرٖبُف،مَوَظامَؼزمِلُؾمِصؿملِفمَرِح

مِغؿمٖلُؿُف، مِػَل مُصػمَلإن، مِبضمَلؼمَلٔؾ مَظضمَلؼمِلػمْلُت مِظلمَعاْل مَطاَن مَظِق مَؼعمُلقُل: مَصؾمُلَق مِسػمْلؼمّلا مَوَظا مَعاًظا، ماهلُل مَؼِرُزْضُف مَظِؿ

م(م.َصٔقِزُرُػؼمَلامِصؿملِفمَدَقاْءم

مغاصعمسػملؿمطؾمػقمورػملؾفمحتزملؿملػملفمسػملكماإلدالممحٖثماظذيماظضملػملؿمأنمقملطدغمأغؽملامسػملك

مذيؿملعميفماظؿعملدمموإديم،مبفملخالضؽملامواظرضلمظدؼؽملؽملاماظزملقؿملحماظظملؾملؿمإديمبفملؼدؼؽملامؼفملخذ

مؼلضملكمسػملؿمطؾمبؾم،مصقلبماظرملرسلماظضملػملؿمرػملبمسػملكمذظؽمؼعملؿزملرموالم،ماحلؿملاةمجماالت
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مسػملؿمصؾملقم،مظػملقرـمورصضملةم،مظػملدؼـموغزملرةم،مظػملؼملفؿؼملعمغظملعمصؿملفمؼغملقنمظؿقزملؿملػملفماإلغلان

موصػمظذظؽم؛ماظضملػملؿميفماإلدالممععملزملقدمػقمصاظؽملظملعم،ماجلؽملةمررقمعـموررؼؼم،محمؼملقد

م،ماظؽملاصعمباظضملػملؿمصاحؾفمعقتمبضملدمأجرهمؼؽملعملشملعمالماظذيماظضملػملؿ(مودػملؿمسػملؿملفماهللمصػملك)ماظؽمليب

ـِمٔإالَّمؼمَلػمُلُفَسمَسؽمِلُفماِغعمَلشمَلَعماإٔلِغَلاُنمَعاَتمٔإَذا(م:م)ودػملؿمسػملؿملفماهللمصػملك)مصعملال ـِمٔإالَّم،مَثاَلَثٍةمِع مِع

مسػملؿملفماهللمصػملك)ماظؽمليبمطانمبؾم،(مَظُفمَؼِدُسقمَصاِظٕحمَوَظٍدمَأِوم،مِبِفمُؼؽمِلَؿظمَلُعمِسػمْلٕؿمَأِوم،مَجأرَؼٍةمَصَدَضٍة

مودػملؿ ماألخالقمؼؾملذبموالمؼضملؼملرموالمؼؾينموالمؼؽملظملعمالماظذيماظضملػملؿمعـمباهللمؼلؿضملؿملذ(

ـِمِباظػملَِّفمَوَتضمَلٖقُذوام،مَغاِصضمّلامِسػمْلؼمّلاماظػملََّفمَدػمُلقا:م)مصعملالمواظلػملقك، مدسائفمعـموطانم،(َؼؽمِلظمَلُعمَظامِسػمْلٕؿمِع

م)ودػملؿمسػملؿملفماهللمصػملك) م: ـِمِبَؽمَأُسقُذمٔإغِّلماظػملَّؾمُلٖؿ( ـِم،مَؼؽمِلظمَلُعماَلمِسػمْلٕؿمِع م،مَؼِكرمَلُعماَلمَضػمْلٍبمَوِع

ـِ ـِم،مَترمِلَؾُعماَلمَغظمْلٕسمَوِع مم(م.َظؾمَلامُؼِلَؿَفاُبماَلمَدِسَقٍةمَوِع

مصغملالػؼملامؼؾملدي،مطذظؽمباظضملػملقمماظغملقغؿملةممينصعملدمُسمباظضملػملقمماظرملرسؿملةينماإلدالممُسطؼملامو

مصؾملذامجاغبمروحلموذاكمجاغبمب،موػؼملامجؽملاحانمتعملقممموؼرذد ؾملؼملاماحلسملاراتموتؾعملكم،

مؼ،موضدمجضملؾماظعملرآنماظغملرؼؿماظؽملصملرةمادلؿفملعػملةميفماظغملقنمواآلصاقمدؾّؾامالدؿؾاغةماحلمعادي

مَوِصلماْظـملَصأقمِصلمآَؼاِتؽمَلامَدؽمُلٔرؼؾمٔلِؿ}:دؾقاغف،مصعملالم)سزموجؾ(عضملرصةماهللممإديمة،موررؼعمًلامعقصِّػمل

ـَمَحٖؿكمَأِغظمُلِلؾمٔلِؿ موضال{َذؾمٔلؿملْدمَذِلٍءمُطؾِّمَسػمَلكمَأٖغُفمِبَربَِّؽمَؼغمْلِػمَأَوَظِؿماْظَقٗؼمَأٖغُفمَظؾمُلِؿمَؼَؿَؾؿمٖل م،

ـَمَأِغَزَلماظػملََّفمَأٖنمَتَرمَأَظِؿ}:دؾقاغف ـَمَأْظَقاُغؾمَلامُعِكَؿػمِلظمًلامَثؼمَلَراٍتمِبِفمَصفمَلِخَرِجؽمَلامَعاّءماظٖلؼمَلاِءمِع مَوِع

ـَمُدقْدمَوَشَراِبؿملُبمَأْظَقاُغؾمَلامُعِكَؿػمِلْػمَوُحؼمِلْرمِبؿملْضمُجَدْدماْظِفَؾأل مَواْظفمَلِغضمَلأممَواظٖدَوابِّماظؽمٖلأسمَوِع

ـِماظػملََّفمَؼِكرمَلكمٔإٖغؼمَلامَطَذِظَؽمَأْظَقاُغُفمُعِكَؿػمِلْػ مه،مصظمللمػذ{َشظمُلقْرمَسٔزؼْزماظػملََّفمٔإٖنماْظضمُلػمَلؼمَلاُءمِسَؾاِدِهمِع

م.أخرملكماظؽملاسمهللم)سزموجؾ(مؿذملامػذملبؾملمنيدلاذملقمماظغملقغؿملة،موأٖنماظضملذملاآلؼاتمبؿملانمظرملرفماظضملػمل

ممم م، مصالبدمعـماظؽملؾملقضمبف موشاؼؿف مؼؿؽملادبمععموظغمللمحيعملؼماظضملػملؿممثرتف ممبا وتشملقؼره

يفماظشملاظبممغؽملؼمللم،محؿكيفمذيؿملعماجملاالتماظذيمؼرملؾملدهماظضملاملماآلنماظؿعملدممادلذػؾم
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م مواالبؿغملار ماإلبداع معػملغملة ماظقاضع ماحؿؿملاجات معع مؼؿؽملادب ماظؿقػملؿملمبا مسػملك مواظعملدرة ؾم،

مصػملؿملسم،ماجملؿؼملعمأصرادمذيؿملعمبنيمعرملرتطةمعلؽقظؿملةموػذهواالدؿؽملؾاطماظعملائؿمسػملكماظظملؾملؿم،م

م،مجمؿؼملضملؿملةمعلؽقظؿملةمػقمبؾم،مصقلبمؿملؼملؿملةاظؿضملػملمادلقملدلاتوماألدرةمسػملكمععملؿزملّراماألعر

م.ؼقملديمواجؾفمجتاػؾملاأنمماجلؼملؿملعمسػملكموجبم،موورؽملؿملةمذرسؿملةموضرورة

إغؾملامرداظةمغقجؾملؾملامإديمطؾمعـمؼلضملكمظرصضملةمػذاماظقرـم،موحتعملؿملؼمازدػارهموغؾملسملؿفم،م

متقصريمسػملكموغضملؼملؾم،محعملفمواظؿضملػملؿملؿماظضملػملؿمصػملؽملضملطم،موعغملاغؿؾملامجمدػامظألعةمغضملؿملدمأنمأردغامإذا

معـمغؿؼملغملـموظـم،مطؾريةمصاظؿقدؼاتم،مبفمظػملؽملؾملقضماظسملرورؼةموادلؿشملػملؾاتمادلؽملادبمؽملاخادل

ماظعملائؾمدٗرموهللم،مادلكػملصماجلادمواظضملؼملؾم،ماظؽملاصعماحلعملؿملعمللمباظضملػملؿمإالمعقاجؾملؿؾملا م مباظضملػملؿ:

م.وإضاللمجؾملؾمسػملكمعػملؽمؼنبممل***ممممعػملغملؾملؿماظؽملاسمؼؾينموادلال

 أقول قولي ٍرا وأستغفس اهلل لي ولكهم

م*مممممممم*ممممممم*م

،موصذملذملالةمودذملذملالّعامسػملذملذملكمخذملذملاهمأغؾؿملائذملذملفموردذملذملػملفمدذملذملؿملدغامحمؼملذملذملدمممماحلؼملذملذملدمهللمربماظضملذملذملادلني

م)صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ(م،موسػملكمآظفموصقؾفمأذيضملني.مم

م:إخوة اإلسالو

ماظرئؿملسميفمعؽملصملقعةميفممحمقرإنمأػؿم مصؾملقماحملقر ماظشملاظبم، مػق ماظؿضملػملؿملؼملؿملة اظضملؼملػملؿملة

مغقظ مأن موجبمسػملؿملؽملا مظذا م؛ موغظمللؿم٘لمؿملفاظؿضملػملؿملؿ معضملؽملق٘ؼا مواػؿؼملاّعا م، مخاصة مسـمسؽملاؼة مؼعملؾ مال ا

مسػملؿملفمودػملؿ(مبشملاظبماظضملػملؿم)صػملكماهللاظؽمليبموظعملدمأوصاغاماػؿؼملاعؽملامبفمعـماظؽملاحؿملةماظضملػملؼملؿملةم،م

،مَصكمٔلَذامَرَأِؼُؿؼمُلقُػِؿممَدؿمَلفمْلِتؿملغمُلِؿمَأْضَقاْممَؼشمْلػمُلُؾقَنماْظضمِلػمْلَؿ:م)مخرّيا،محؿملثمضالم)صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ(

ممَظؾمُلِؿمَصعمُلقُظقا ماظػملَِّف مَرُدقٔل مِبَقِصؿمٖلِة مَعِرَحّؾا مَعِرَحّؾا مَوَدػملََّؿ): مَسػمَلؿمِلِف م:أيمم،م(َواْضؽمُلقُػِؿم(َصػملَّكماظػملَُّف

م.سػملؼملقػؿم
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م،مإغؽملام:مطالب العلهزسالتيا إىل أبيائيا و م،مغملغرملدمسػملكمأؼدؼومغقصلمبغملؿمخرّيا ؿ

م،مموعـصفملغؿؿمدقاسدماألعةم،مؿمروحماجلدمواالجؿؾملادم،مغملوغلؿؽملظملرمصؿمل دؿقؼملػملقنماظراؼةمشّدا

مصضملصملؼملاءماألعةم موالمؼلؿزملطملرنمأحدطؿمدورهميفماجملؿؼملعم، م، مسػملكمضدرمادللؽقظؿملة صغملقغقا

م ممأعرػؿيفمبداؼةمطاغقاموسػملؼملاؤػا مظػملضملػملؿمأعـاظغملؿم، َرِضَلم)ؾملذامسؾدماهللمبـمسؾاسمصرالّبا

ـِمَصكمٔلِنمَطاَنمَظؿمَل...م):مصؿملعملقل ربمسـمص ربهميفمرػملبماظضملػملؿمخي،م(ماظػملَُّفمَسؽمِلؾمُلؼمَلا ِؾػمُلطمُلؽمِللماْظَقِدؼُثمَس

ما مَتِلظمِلل مَباِبِف مَسػمَلك مٔرَداِئل مَصفمَلَتَقٖدُد مَضاِئْؾ مَوُػَق مَباَبُف مَصـملِتل ماظٗؿَراِباظٖرُجٔؾ ـِ مِع مَسػمَلٖل ،مظرِّؼُح

مَصؿمَلعمُلقُلم مَصؿمَلِكُرُج م: مَرُدقٔلماظػملَِّف مَسؿِّ ـَ ماِب م)َؼا مَوَدػملََّؿ مَسػمَلؿمِلِف مَأَظم(َصػملَّكماظػملَُّف مِبؽ؟ مَجاَء مَأِرَدػمْلتمَعا ا

ـِماْظَقِدؼِثمَأَغامَأَحٗؼمَأِنمآِتؿملؽ:مإَظكمَصـملِتؿملؽ؟مَصفمَلُضقُلم م....(م،مَصاِدفمَلْظُفمَس

ماظؽملاسم موعع معضملػملؼملف معع ماألخالق ممبغملارم مؼؿقػملك مأن ماظضملػملؿ مراظب مسػملك مأن طؼملا

مؼؿضملػملؿمعؽملفجاءمصضملػملفمدؿملدغامعقدكم)سػملؿملفماظلالم(مععمسؾٍدمعـمسؾادماهللموظؽملامصؿملؼملام،ممأذيضملني

ـٔمِعؼمٖلامُسػملخملؼمِلَتمُرِذّدام*م}تضملادي:ممضال،مدوةمأدقةموض َضاَلمَظُفمُعقَدكمَػِؾمَأٖتِؾضمُلَؽمَسػمَلكمَأِنمُتضمَلػملخملؼمَل

ـِمَتِلَؿشمِلؿملَعمَعضمِلَلمَصِؾّرام* َوَطؿمِلَػمَتزمِلِؾُرمَسػمَلكمَعامَظِؿمُتِقْطمِبِفمُخِؾّرام*مَضاَلمَدَؿِفُدِغلممَضاَلمٔإٖغَؽمَظ

تفملدبقامثؿمم"ممم(م:رضلماهللمسؽملف)سؼملرمدؿملدغامضالم،مو{امَأِسزمِللمَظَؽمَأِعّرأإِنمَذاَءماظػملَُّفمَصاِبّرامَوَظ

مموصدقماظرملاسرمحنيمضالم:تضملػملؼملقام"م

  .مالمَتِقذملَلنٖبماظذملضمِلذملػملَؿمَؼذملؽملذملظملُعمَوحذملذملَدُهمم***معذملذملامَظِؿمؼذملذملؿذملذملٖقِجمربذملذملذملُفمِبذملذملَكذملالٔق

ػملؿملؿمطانم،مإمنامػقماظضملػملؿموسػملؿملؽملامأنمغدركمعاػؿملةماظؿضملػملؿملؿماظذيمغؾقثمسؽملفم،مصػملؿملسمأيمتضمل

ماجلادماظذيمتؾؽملكمسػملؿملفماحلسملاراتموتؿعملدممبفماألعؿم.م

طؼملامأنمػؽملاكمأعّرامجيبماظؿؽملؾفمظفموػقمأػؼملؿملةماالغؿصملامميفماظؿملقمماظدرادلمصاالغسملؾاطم

مؼغملػملػمبفمواظعملدرةمسػملكماظؿغملؿملػمععم،مادلدردلمؼضملينمإديمحدمطؾريماغسملؾاطمدػملقطلم عا

مسؼملؾمبضملدمذظؽ.اإلغلانمعـم
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مباظؿقجؿملفمؼعملقعقامأنماظؿضملػملؿملؼملؿملةموادلقملدلاتموادلضملػملؿماألدرةمسػملكمؼؽملؾطمللمأغفمطدغقملموإغؽملا

مطؼملام،ماظقرـموحبم،مبادللؽقظؿملةماظرملضملقرمبداخػملؾملؿمؼؽملؼملقاموأنم،مألبؽملائؽملامواإلرذادمواظؽملزملح

م،مباظؿؽملقعمواإلميانم،مواإلغلاغلم،مواألخالضلم،ماظعملؿملؼمللماجلاغبمصؿملؾملؿمغردخمأنمؼؽملؾطملل

مادلسملػملػملةمواظدسقاتماهلداعةماألصغملارمعـمهلؿموضاؼةم،مدلرملرتكاماظضملؿملشمصعملفمعؿشملػملؾاتموإدراك

موضؿؾمػدممعضملاولمإديمحتقؼػملؾملؿمسػملكموتضملؼملؾماظشملالبمبضملضمسعملقلمسػملكمتلؿقظلماظيت

م.وإسؼملارمبؽملاءمأدواتمؼغملقغقامأنمبدلم،موخترؼبموتدعري

ؼغملقنمأنمو،مع نيجلافال بد فيُ مً تعاوٌ  ، ووطيية ديييةوألٌ التعليه ضسوزة 

م مذظؽمطػملفظػملؼملفؿؼملع ميف مػام مدور مادلكػملزملني ماظقرؽملؿملني ممورجاظف مبؽملاءمب، ميف اإلدؾملام

موعلاسدة م، ميفموخاصةم،موسػملؼملؿم٘لامواجؿؼملاسؿم٘لامعاد٘ؼاماظظملعملراءماظشملالبمادلدارسموصؿملاغؿؾملا

ماحؿؿملاّجمادلؽملارؼ مواألذد مصعملّرا مصاجملؿؼملعاألطـر م، بفملجؾملزتفممؼلريماظذيمػقماظقاسلما

ماظضملػملؼملؿملةماجتاهميفموعـعملظملؿملفموسػملؼملائفمادلكؿػملظملةموعقملدلاتف ماظؽملؾملسملة مأجؿملاًظامظؿملكرجم؛مصؽملاسة

م.جمدماألعةمورضؿملؾملام،متلؾملؿميفمصؽملاسةمصقؿملقةمبشملرقموادلضملارفماظضملػملقممجتؼملع

مغؾملسملةمسػملكمصقااحر:ممعؿفألومظقرؽملفماخلريمظؿقعملؿملؼمؼلضملكمعـمظغملؾمغقجؾملؾملامرداظةمإغؾملا

م.ادلؿعملدعةماظدولمعزملافمإديموؼرضكماجملؿؼملعمؼؽملؾملضمصؾذظؽم،موجقدتفماظؿضملػملؿملؿ

 .وعناًل متكباًل  ،وزشقا طيًبا ،مولساًىا صادًقا  ،فاللَّه إىا ىسألك علًنا ىافًعا 


