طاخرت ايتاضٜذص

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املكسَ:١
احلُس هلل ضب ايعاملني ٚايكال ٠ايػالّ عًْ ٢بٓٝا ذلُس خري َٔ قاّ عل
ايطسِ ٚ ٚقًٗا.
فايتٛاقٌ بني األقاضب َطًب ؾطع ٞضتب عً ٘ٝاملٛىل عع ٚدٌ األدط ايهبري
فف ٞاحلسٜح عٔ عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل عٓٗا قايت  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قٌ  ٣اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ  " :ايطسِ َعًك ١بايعطف تكٚ َٔ ٍٛقًين ٚقً٘ اهلل  َٔٚقطعين قطع٘
اهلل " َتفل عً.٘ٝ
َٚا نإ ٖصا األدط ايهبري ٚايكً َٔ ١اهلل عع ٚدٌ ملٔ ٚقٌ ضمح٘ ٚايربن١
يف عُطٚ ٙضظق٘  ,إال يًؿإٔ ايعظ ِٝيكً ١ايطسِ عٓس اهلل ٚملا ٜٓتر عٓٗا َٔ
مثطات صلين اجل َٝع أُنًٗا ايطٝب .
ٚإشا ناْت األضض ايطٝب ١ال تؤت ٞأُنًٗا إال بفعٌ ايػبب َٔ املعاضع ايطاٖط
فهصيو األغط ايعطٜك ١حتافظ عً ٢أقايتٗا َٔ خالٍ أبٓاٗ٥ا ايربض٠
املدًكني ٚبايتٛاقٌ ٜه ٕٛايتهافٌ ٚايتهاتف يػس َؿطم ٜطنا ٙضب ايعاملني
ٚتػري غف ١ٓٝأغطتٓا ْاؾط ٠أؾطعٗا يف بض دط اجملتُع تؿل عباب٘ ز ٕٚإٔ تصٚب
ف. ٘ٝ
ٚمما ٜعٜس ايتالسِ تًو املؿاضٜع اييت اقرتح األبٓا ٤ايربض ٠تطبٝكٗا يتك١ٜٛ
ايرتابط األغط ٟبني أفطاز ايعاَٗٓٚ ١ً٥ا :
1

ته ٜٔٛقٓسٚم ايعا ١ً٥يسعِ أعُاٍ األٍغطْٚ ٠ؿاطاتٗا .
-

2

َػاعس ٠ايفكطا ٤فهٌ عا ١ً٥فٗٝا فكري ٚغين ٚال بس َٓا إٔ ْكف َع أخٓٝا
-

أ ٚأبٓٝا أ ٚابٓٓا ألدٌ إٔ ٜفعٌ عً ٢آخط ٜٔايكسقٚ ١ايكً. ١
3

جلٓ ١يًتعٜٚر بني أبٓا ٤ايعاٚ ١ً٥بٓاتٗا ٚاملطًكات َٓٗا ٚفكٓا اهلل يهٌ َا
-

ضلب٘ ٜٚطناَٚ ٙػاعس ٠املتعٚد َٔ ٕٛأفطاز ايعا.١ً٥

4

4

تهط ِٜاحلفظ ١يهتاب اهلل ٚاملتُٝع َٔ ٜٔأبٓا ٤ايعا.١ً٥
-

5

جلٓ ١اإلقالح  ٖٞٚتك ّٛعً ٢املكاحل ١بني األؾدام بػ١ٝ
-

ضنا اهلل أٚالً ٚعسّ تكسع دسا ٚاألؾٗط ثاْٝاً .
ذلاٚي ١ؾطا ٤اغرتاس ١عٝح ٜه ٕٛاالدتُاع بٗا ٚباق ٞأٜاّ ايػٓ ١تؤدط
-

6

ٜٚعٛز ضعٗا يًكٓسٚم ايعا.١ً٥
دلً ١زٚضٜ ١ٜك ّٛباإلؾطاف عً ٘ٝا شلب َٔ ١أبٓا ٤ايعا. ١ً٥
-

7

أخوكم احملب
علي بن عبد اهلل بن حممد البكري
وزارة الدفاع والطريان
أخصائي عالقات عامة
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آلىبـــــــــكـــــــري
أال باغِ اهلل ايبازٟ

عظ ِٝايؿإ غبشاْ٘

ٚتط ٣ايًَ ٞا شنط ضب٘

ٜبؿط ٖ ٛباإلفالغٞ

أال ٜا َطسبا بايهٌ

عسز ٖايٛضز ٚأيٛاْ٘

ٚعسز َا خط ٛايؿعاض

سطف ٚغط قططاغٞ

ٖال ٚاهلل بآٍ فطٜض

 ِٖٚيًذٛز عٓٛاْ٘

ٚايٓذطإ أٌٖ ايطٝب

ٚأقٌ نٓ٘ أملاغٞ

ٚايطان ٞيًهطّ قاضٚا

أقً٘ ِٖ ٚأضناْ٘

ٚغالَ ٞيًػالَ ١زّٚ

عسز َا ٖب ْػٓاغٞ

ٜعٝـ ايً ٞجلُعتٓا

غعٜٚ ٢عٝـ َٔ عاْ٘

ٜٚػًِ ى

ٚخً ٢مشًٓا ضاغٞ

ٍ َٔ غاِٖ

ٚست ٢نايؿذط تك٣ٛ

إشا ملٝت أغكاْ٘

ٚٚاسسْا تطٜ ٣هػط

ٜٚػٌٗ ٚي ٖٛ ٛقاغٞ
ع٘ ٚخالْ٘

ٚتطَ ٣ا يًفت ٢عع٠ٚ

غ ٣ٛضب

ٚأْا ضبع ِٖ ٞايبهطٟ

ٚف ِٗٝضافع ضاغٞ

ٚعً ٢خري ايبؿط قًٛا

ضغ ٍٛاهلل بهتاب٘

عسز َٔ طاف بايهعب١

ٚايً ٞباحلطّ زاغٞ

ودالمتكمى...ىأخوكمى/ىربدىاللهىبنىرثمانىربدىالطزوزىالفروح
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

صلظىاألرحامىبمطرفظىاألندابى
ضولماهللمتعوظبم:م(موتعووغقامسؾكماظربمواظؿؼقىموالمتعووغقامسؾكماإلثؿمواظعدوانم)م
المطبػكمأنمعبعماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوألغلوبموصروعماألدرةماظقاحدةمػلمعـماظؿعوونم
سؾكماظربمٌومظذظؽمعـمدورمػومميفمععرصيماألغلوبموصؾيماألرحومم ,موػذامعومضوممبفمشبؾيم
طرمييمعـمصروعمأدرةماظؾؽريمجزاػؿماهللمسـومطؾمخريم –موعومبذلمعـمجفدميفم ػذاماألعرمػلم
اًطقةماألوظبماٌؾورطيماظيتمضبصؾمعـمخالهلوماظؿقاصؾمبنيمذويماظؼربكمواإلحلونمإظقفؿم
وظقمتح ضؼماظلالممواظؿعورفمواظؿعرفمسؾكم أغلوبمواظعالضيماظيتمتربطمبنيماظػروعمصفذامأعرميفم
شوؼيماألػؿقيمرشؿمتقضعماىؿقعمودعودتفؿمبلنمعومدققصؾمبنذنماهللمأطربمعـمػذامبؽـري

م

وػذامعومغؾؿلفمعـماىؿقعمإغػوذاًمظؿقجقفمردقظـوماظؽرؼؿمسؾقفماظصالةمواظلالمموحـفمسؾكم
ععرصيماألغلوبموصؾيماألرحومم.م
سـمأبلمػرؼرةمرضلماهللمسـفمسـماظـيبممأغفمضولم:م(متعؾؿقامعـمأغلوبؽؿمعومتصؾقنمبفم
أرحوعؽؿمصننمصؾيماظرحؿمربؾيميفماألػؾمعـراةميفماٌولمعـللةميفماألث)م.
ر
ويفماظصققحمسـمأغسمابـمعوظؽمضولممسعًمردقلماهللممؼؼقلم(معـمدرهمأنمؼؾلطمظفميفم
رزضفمأومؼـللمظفمأثرهمصؾقصؾمرغبفم).
والمذؽمأنماىفدماظذيمبذلمعـمبعضماألخقةم األسزاء معـمصروعمأدرةماظؾؽريم
وإخراجفؿمظؾشفرةماىوععيموضقوعفؿمبوظرتتقىمواإلذرافمسؾكماالجؿؿوسوتماظعوئؾقي ماظدورؼيم
ظفمبوظغماألثرميفمعبعممشؾماظعوئؾيموإتوحيماظػرصمظؾؿعورفمواظؿقاصؾموػذامعومدقمديمبنذنم
اهللمإظبماظؿعوونمواظؿؽوتػمواظؿـوصرمسؾكماًريمواظربمواظؿؼقىموايٌمسؾكمبقاسٌماألخقةم
واحملؾيموؼؼقيمأواصرماظؿقاصؾمواظؿؽوتػمواظؿؿودؽمبنيمأصرادماألدرةموؼمديمبنذنماهللمإظبم
اظرتاحؿم.مأدسقماهللماظعؾلماظؼدؼرمأنمصبؿعممشؾـوموؼعؾلمذلغـوموؼرحؿمعقتوغو.م
أخوكمىاللواءى
محمدىبنىربدىالطزوزىبنىمحمدىالفروحى
(ىالفالجىالبكري)ى

مدورىمكافحظىالمخدراتىى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
(صلظىالرحم)ى
الدالمىرلوكمىورحمظىاللهىوبركاته.ى

ايؿدمهللموطػكمواظصالةمواظلالممسؾكمسؾودهماظذؼـماصطػكممممم
أماىبطـــد،ى،ى،ىى
صؼدموردتمأحودؼٌمطـريةمترشىميفمصؾيماألرحومموتؾنيمأجرػوموثقابفو,مصصؾيم
اظرحؿمذعورماٌمعـنيمبوهللمواظققمماآلخر,مويفمايدؼٌ :معـمطونمؼمعـمبوهللمواظققمم
واآلخرمصؾقصؾمرغبف,موػلمعـمأسظؿمأدؾوبمزؼودةماظرزقمواظربطيميفماظعؿر,مضولم م:م
عـمأحىمأنمؼؾلطمظفميفمرزضفموؼـللمظفميفمأثرهمصؾقصؾمرغبف,موجوءمأؼضّومأنمردقلم
اهللممضول:متعؾؿقامعـمأغلوبؽؿمعومتصؾقنمبفمأرحوعؽؿ,مصننمصؾيماظرحؿمربؾيماألػؾم
,معـراةميفماٌول,معـللةميفماألثرم .مطؿومأنمصؾيماظرحؿمعـمأدؾوبمدخقلماىـي,مضولم
ردقلماهللم :مؼومأؼف اماظـوسمأصشقاماظلالم,مو أرعؿقاماظطعوم,موصؾقاماألرحوم,موصؾقام
بوظؾقؾمواظـوسمغقوم,متدخؾقاماىـيمبلالم.م
وضطقعيماظرحؿمذغىمسظقؿ,مؼػصؿماظروابطمبنيماظـوس,موؼشقعماظعداوةمواظؾغضوء,م
وؼػؽؽماظؿؿودؽماألدريمبنيماألضورب,موألجؾمذظؽمجوءتماظـصقصممبوظرتػقىمعـم
اظقضقعميفمػذاماظذ غىماظعظقؿ,موأغفمعـمأدؾوبمحؾقلماظؾعـيموسؿلماظؾصرمواظؾصريةمضولم
دؾقوغف:م{صَفَؾِم َسلَ ِقؿُؿِمإِنمتَ َقظَّ ِقؿُؿِمأَنمتُ ْػلِدُوامصِلماظْلَرِضِم َوتُؼَطخملعُقامأَرِحَو َعؽُؿِ ,مأُ ِو َظؽِؽَماظَّذِؼـَم
َظ َعـَفُؿُماظؾَّفُمصَ َلصَؿَّفُؿِم َوأَ ِسؿَكم َأِبصَورَػُؿِ}.م

وأنمسؼقبؿفمم سفؾيميفماظدغقومضؾؾماآلخرة,مضولم :معومعـمذغىمأجدرمأنم
ؼعفؾماهللمظصوحؾفماظعؼقبيميفماظدغقومععمعومؼدخرمظفميفمماآلخرة.مضولم:معومعـمذغى م
أجدرمأنمؼعفؾماهللمظصوحؾفماظعؼقبيمععمعومؼدخرهمظفميفماآلخرةمعـماظؾغلموضطقعيم
وردماألسؿولمسؾكم صوحؾفومصػلماظؾكوريمعـم

اظرحؿم,موأغفمعـمأدؾوبمحرعونماىـيم

8

حدؼٌمجؾريمبـمعطعؿمضولمردقلماهللم مضول :مالمؼدخؾماىـيمضورع,م
وجوءمسـمابـمعلعقدمرضلماهللمسـفمطونمجوظلوًمبعدماظصؾحميفمحؾؼيمصؼول :م
أغشدماهللمضورعماظرحؿمٌومضوممسـو,مصنغومغرؼدمأنمغدسقمربـومربـو,موإنمأبقابماظلؿوءمعروفمـم
أيمعغؾؼيمـمدونمضورعماظرحؿ.م

وصؾيماظرحؿمتؽقنمبلعقرممسدؼدةمعـفومزؼورتفؿمواظلمالمسـفؿ,موتػؼدوامأحقاهلؿم
.م.مواإلػداءمإظقفؿم..مواظؿصدقمسؾكمصؼريػؿموتقضريمطؾريػؿمورغبيممصغريػؿموضعػقفؿ,م
وعـمصؾيماظرحؿمسقودةمعرضوػؿموإجوبيمدسقاػؿموادؿضوصؿفؿموإسزازػؿموإسالءمذلغفؿم
وتؽقنمأؼضّوممبشورطؿفؿمأصراحف مموعقادوتفؿميفمأتراحفؿمواظدسوءمهلؿمودالعيماظصدرم
سبقػؿموإصالحمذاتماظؾنيمإذامصلدت,موايرصمسؾكمتقثقؼماظعالضيموتـؾقًمدسوئؿفوم
ععفؿموأسظؿمعومتؽقنمبفماظصؾيمأنمضبرصماٌرءمسؾكمدسقتفؿمإظبماهلدىموأعرػؿم
بوٌعروفموغفقفؿمسـماٌـؽرموبذلماىفدميفمػداؼؿفؿموإصالحفؿ.م
وضدمؼصؾماظؾعضمإظبمأضوربفموأرحوعفمإنموصؾقهموؼؼطعفؿمإنمضطعقهموػذامظقسمبقاصؾم
يفمايؼقؼيمصننمعؼوبؾيماإلحلونمبوإلحلونمعؽوصلةموذبوزاةمظؾؿعروفممبـؾف,مموػقمأعرمالم
طبؿصمبفماظؼرؼىموحده,مبؾمػقمحوصؾمظؾؼرؼىمأومشريه,مأعوماظقاصؾمحؼقؼيمصفقماظذيم
ؼصؾمضرابؿفمهلل,مدقاءموصؾقهمأومضطعق ه,موصقفمؼؼقلمردقظـوماظؽرؼؿم :مظقسماظقاصؾم
بوٌؽوصهموظؽـماظقاصؾماظذيمإذامضطعًمرغبفموصؾف .مصؿومأحراغومأنمغرتجؿمعومدؾؼمإظبمأصعولم
غـولمبفومخرييماظدغقومواآلخرة.م
خؿوعّو:م

صننمعـممتوممذؽرماهللمتؼدؼؿماظشؽرمٌـمدعكموسؿؾموتقاصؾمععماىؿقعمىؿعفؿم
وترابطفؿ,مصلدللماهللمأنمصبعؾمذظؽميفمعقازؼـمحلـوتؽؿموؼضوسػمظؽؿماألجرمواٌـقبي.م
أخوكمى
ىىىإبراهومىبنىمحمدىبنىرثمانىالنجرانى
أرمالىحرةى
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إوضاحاتىذرروظىفيىمطرفظىاألندابى
ايؿدمهللماظذيمػداغومألصضؾماٌؾؾموأضقمماظطرائؼمواظـقؾموذرصـوموصضؾـومسؾكمطـريم
ممـمخؾؼمتػضقالم,مواظصالةمواظلالممسؾكمأزطكماظربؼيمزوػراًموبورـوًم,موأذرصفؿمغلؾوًموصفراًم
...موبعدمم
صننمععرصيماإلغلونمغلؾفمواظعـوؼيمبفمعـمأغؾؾموأزطكماألسؿولموأوظبماٌعرفمواظعؾقمم
عؿكمطوغًمإرادتفمصوييموبغقؿفمذرؼػيموعؼصدهمدوعقوًم؛مصننمصقفمعبؾمعـماٌصوحلم
واحملودـماظيتمجوءماظش رعمبؿلطقدػوموتؼقؼؿفوم؛مإذممبعرصيماألغلوبمتؿؿمصؾيماألرحومم
واحملؾيمواإلخوءمبنيماألضوربمصقؿعوونماىؿقعمسؾكمغقائىماظدػرم,مموبفمؼعرفمأػؾم
اظؿقارثمواظعؼؾمواظدؼوتم,موبعشريةماٌرءموضؾقؾؿفموأػؾفمؼؼقىمصقلؿطقعمإؼصولمايؼمإظبم
شريهم,مأومؼردماظؾورؾمسـمغػلفموأػؾفمبوظرطقنم إظبماظعشريةمواألػؾمواظؼؾقؾيم؛مطؿومضولمظقطم
سؾقفماظلالمم:م"مضولمظقمأنمظلمبؽؿمضقةمأومآويمإظبمرطـمذدؼدم"مأيمأرطـمإظبمسشريةممتـعينم
عـؽؿمطلمالمؼؼعمعومترؼدونمعـماظػقاحشم,موضدماعؿـعمضقممذعقىمسـمضؿؾفمرعبوًمبويفورةم
عراسوةمظؾعشريةممطؿومضولمتعوظبم :م"موإغومظـراكمصقـومضعقػوًموظقالمرػطؽمظرعبـوكموعومأغًم
سؾقـومبعزؼزم "م.وػؽذامسؾقفماظصالةمادؿطوعمأنمؼؾؾغمردوظيمربفمإظبماظـوسمٌؽوغيمضرؼشمبنيم
اظعربمٌومهلؿمعـماظؼقةمواظغؾؾيمواٌـعيموظؽـماألذؼيمأتؿفمسؾقفماظصالةمواظلالممعـمذاتم
سشريتفماألضربنيم,مبؾمعـمأضربماظـوسمإظقفمأحقوغوم .موهػظماظعشريةمواألػؾمسؾكماٌرءمدؼـفم
وخؾؼفمشوظؾوًم,مجوءميفمطؿوبم(متـؼقػماألعيمبلريمأوالدماألئؿيم )م:م"مإنميفمععرصيماظـلىم
عـدصعوًمسؾكمعؽورمماألخالقم ,مطؿومأنمصقفومعزدجراًمسـماٌؾؽوتماظرذؼؾيم

,مصؿؿكمسرفم

اإلغلونميفمأصؾفمذرصوًم ,مويفمسقدهمصالبيم,مويفمعـؾؿفمرقؾوًم,مصنغفميأغػمسـمتعورلمدغوؼوم
األعقرموارتؽوبماظرذائؾمحقطيمسؾكممسعؿفمعـماظؿشقؼفموحذراًمسؾكمذطرهمعـمارتؽوبماظعورم
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,موتـزؼفوًمظلؾػفمعـمدقءماألحدوثيم "م؛مظذامطونماحملؿؾمؼؿقجسموؼؿكقفم
دائؿوًمعـماظؼؾوئؾموضبوولممتزؼؼفوموتضققعمأغلوبفومظؿلفؾماظلقطرةمسؾقفؿم
وؼـشرمصلودهمصقفؿم؛مصؽون م االسباللماًؾؼلمواظدؼينماغؿشورهموزفقرهميفماٌدائـموتػرضفؿم
ومتزضفؿمصقفوم؛مصؿؿودؽماظـوسمبلغلوبفؿمجزءمعـمبؼوءمطقوغفؿمووحدتفؿموايػوزمسؾكم
ذكصقؿفؿموعؽوغؿفؿموػقؼؿفؿموأخالضفؿمضولمسؾلمبـمأبلمروظىم –مرضلماهللمسـفم –م:م"م
أطرممسشريتؽمصنغفؿمجـوحؽماظذيمبفمتطريم ,مصؾفؿمتصولم,موبفؿمتطقلم ,موػؿماظعدةمسـدم
اظشدةم,مأطرممطرميفؿم ,موسدمدؼقؿفؿم,موأذرطفؿميفمأعقركم,موؼلرمسـمععلرػؿم "م.مظذام
اذؿفرمسـماظعربمععرصيماألغلوبمبؾمػقمسؾؿمعـمسؾقمماظعربماظذيماخؿصقامبفمبنيمشريػؿم
عـماألعؿموطونمسؾؿوًمتؿقارثفماألجقولمجقالًمبعدمجقؾموهػظفمطؿومهػظماألشسورم.موطونمثؾيم
عـماظصقوبيم–مرضقانماهللمسؾقفؿم –معـمسؾؿوءماألغلوبمسؾكمرأدفؿمويفمعؼدعفؿمصدؼؼمػذهم
األعيمأبقمبؽرم–مرضلماهللمسـفم–محؿكمإنمحلونمبـمثوبًم–مرضلماهللمسـفم–مسـدعومػفوم
ضرؼشوًمبوظطعـميفمأغلوبفوموأحلوبفوم ,مضوظقام:مذظؽمذعرمملمؼغىمسـفمأبقمبؽرم.موممـماذؿفرم
أؼضوًمعـماظصقوبيم:محؽقؿمبـمحزامم,موابـمسؾوسم,موسؼقؾمبـمأبلمروظىم ,موطونمسؾقفم
اظصالةمواظلالممؼؼرػؿمسؾكمػذاموالمؼـؽرهم .موعـماظؿوبعنيمدعقدمبـماٌلقىموشريػؿمطـريمبؾم
طونمػـوكمتداخالًمضقؼوًمبنيمععرصيمرجولماإلدـودميفمايدؼٌموععرصيماألغلوبم؛مصؼدمطونم
طـريمعـماحملدثني معـمسؾؿوءماألغلوبم؛مظذامؼؼولمبلنمأولمعـمدونميفماألغلوبمعـماظعربم
اإلعومماحملدثماظؽؾريمربؿدمبـمعلؾؿمبـمذفوبماظزػريماٌؿقصكمدـيم 124ػـمحؿكمادؿؼؾم
طؾمسؾؿمظقحدهم.مم
وطونمترتقىماظؽؿوئىميفمسفدماظـيبمربؿدم,موترتقىمدؼقانماظعطوءميفمسفدمسؿرم
ؼلؿـدمإظبمعػفقمماظؼؾقؾيمعـم اظـقاحلماظعؿؾقيمابؿداءمعـمبينمػوذؿمثؿماألعـؾمصوألعـؾمحلىم
ترتقىمعؿلؾلؾم.
وظؽـمعؿكمضعػًماٌؼوصدموتؾدظًماظـقاؼوميفمععرصيماألغلوبمضدمؼـقدرماٌرءم
عـقدراتمدققؼيموؼدغسمغػلفمبغضىماٌقظبم-

مسزموجؾم –مسؾقفم ,موؼلؿققذمسؾقفم

اظشقطونموػقمالمؼشعرم؛مإذمػقمعـمأودعمعداخؾماظشقط انموأضقاػوم؛مصفقمررؼؼمظؾؿػوخرم
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واظؽربمواظؿعوظلمواظغرورموعؼًماآلخرؼـموازدراؤػؿمواغؿؼوصفؿم ,مثؿمضدمؼؿطقرم
صققصؾمبفماظعدوانمواظظؾؿمواظؾغلموايلدم؛مظذاموضعماظشرعمحقاجزموعقاغعم
وعصداتمضقؼيمجداًمطلمالمتعصػمػذهماٌؾودئماظػوددةمبوإلميونماظذيميفمضؾقبماظـوسم؛م
صقلؿؾدظقنم اظذيمػقمأدغكمبوظذيمػقمخريم؛مإذماٌؾودئماظؼؾؾقيماظؽرمييمودقؾيمعـمودوئؾم
تؼقؼيماإلميونميفماظؼؾقبموظقسماظعؽسم؛مصقذرمسؾقفماظصالةمواظلالممأذدماظؿقذؼرمعـمضؾىم
اٌقازؼـمحبقٌمتؽقنمعؾودئماظؼؾقؾيمصققماإلميونمبؼقظفم :م"مظقـؿفنيمأضقاممؼػؿكرونمبكبوئفؿم
اظذؼـمعوتقامإمنومػؿم صقؿمجفـؿم ,مأومظقؽقغـمأػقنمسؾكماهللمعـماىعؾماظذيمؼدػدهماًُرءم
بلغػفم.مإنماهللمأذػىمسـؽؿمسؾّقّيماىوػؾقيم ,موصكرػومبوآلبوءمإمنومػقمعمعـمتؼلم ,موصوجرم
ذؼلم,ماظـوسمبـقمآدمم ,موآدممخؾؼمعـمترابم " .مدــمأبلمداودمواظرتعذيموحلـفم ,م
وحلـفماٌـذريميفماظرتشقىمواظرتػقىم.مم
ويفمحدؼٌمأبلمػرؼرةمرضلماهللمسـفمضولم :مضولمردقلماهللمم:م"ماثـونميفماظـوسمػؿومطػرم
:ماظطعـميفماظـلىمواظـقوحيمسؾكماٌقًم "م .يفمصققحمعلؾؿم.مويفمحدؼٌمايورثماألذعريم
رضلماهللمسـفم :م"موعـمدسومبدسقىماىوػؾقيمصفقمعـمجـوءمجفـؿم .مضوظقام:مؼومردقلماهللم,م
وإنمصومموإنمصؾ ىم,مضولم :م"موإنمصومموإنمصؾكموزسؿمأغفمعلؾؿم

,مصودسقاماٌلؾؿنيم

بلمسوئفؿممبوممسوػؿماهللم –مسزموجؾماٌلؾؿنيماٌمعـنيم ,مسؾودماهللم–مسزموجؾم"مم.ميفمدــم
اظرتعذيموحلـفم,مويفمعلـدمأغبد
وعبوعموأصؾمعومدؾؼم :مأغفمعؿكمطوغًمعؾودئمأصقلماظؼؾقؾيمواظعشريةمعؼقؼيموععززةم
وععقـيموربؼؼيمٌؼوصدماظشورعماظعظقؿيم ؛ طوظرتاحؿمواظؿعوونمسؾكماظربمواظؿؼقىمواألعرم
بوٌعروفمواظـفلمسـماٌـؽرموصؾيماألرحومم ,مواظؼقوممبويؼققمواظقاجؾوتم ,موحػظمطقونم
أصرادػومحبػظمدؼـفؿموأعقاهلؿموأسراضفؿمسؾقفؿم,مواظؿكزرمصقؿومبقـفؿمظـصرةماظضعقػمواٌظؾقمم
,موردماظظوملمطوغًمم نماإلميونم؛مصفلماظيتمسززػوموأطدػوموحوصظمسؾقفوموملمؼؾغفوم ,موػلم
اظيتمصبىمأنمتؿففمإظقفمغقيماٌرءمسـدماظؼقوممواٌشورطيمبفوم ,موسؾقفمضبؿؾمضقظفمسؾقفم
اظصالةمواظلالمم:م"ماغصرمأخوكمزوٌوًمأومعظؾقعوًم"م.مصققحماظؾكوريم,مصققحمعلؾؿم؛مصفلم
اظـصرةماظشرسقيماظيتمتعنيماٌظؾقمم,موتقضػماظظوملمسـمزؾؿفم.م
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وعؿكمطوغًمعؾودئمأصقلماظؼؾقؾيمواظعشريةمواألػؾمعـوصقيموذبوغؾيمم
ٌؼوصدماظشرعمبؽقغفومظؾؿؾوػلمواظؿػوخرمواظؿؽربمواظعؾقمسؾكماآلخرؼـم,مواظطعـم
يفمأغلوبفؿموأحلوبفؿماظذيمرمبومأدىمإظبماظظؾؿمواظعدوانمواظؾغلمواظؿقوددمواظؿؾوشضم ,مبؾم
ضدمؼصؾماألعرم إظبمأنمؼؼوتؾمهًمراؼيماظؼؾقؾيمصقؼؿؾمأخوهماٌلؾؿم ,مأومضدمؼظؾؿفممبومػقمدونم
اظؿؾمأومؼؾغضفمأومؼففرهم .مأومضدمؼـؾذمأواعرماظشرعمسـدمععورضؿفومظعوداتماظؼؾقؾيمصفذهم
اىوػؾقيماىفالءمواظػؿـيماظعؿقوءماظيتمجوءمسؾقفماظصالةمواظلالممالجؿـوثفومعـماظؼؾقبم
ورؿلفومعـماظـػقسم؛مألنمعؼصدمبعـؿفمسؾقفماظصالةمواظلالممهؼقؼماالدؿلالممواالغؼقودم
ظؾقاحدماألحدموظقسمظمبوءمواألجدادموعؾودئماظؼؾقؾيمواظعشريةموسوداتفؿم؛مطؿومضولمتعوظبم :م"م
وإذامضقؾمهلؿماتؾعقامعومأغزلماهللمضوظقامبؾمغؿؾعمعومأظػقـومسؾقفمآبوءغوم "م.موػلماظيتموردتم
صقفومأحودؼـفمسؾقفماظصالةمواظلالمماظلوبؼيماظيتمجعؾًماظؼقوممبفومواسؿؼودػومطؾريةمعـم
اظؽؾوئرممسقًمطػراًمظعظؿمذـوسؿفوموطؾريمضررػوم؛مألغفمملمؼلؿلؾؿموؼـؼودمظؾشرعموؼلؿفقىم
ألعرماظقاحدماألحدمدؾقوغفم.م
وعـمادؿؿلؽمبفذاماألصؾماىوععمحؼؼم –مإنمذوءماهللم–ماٌصوحلماٌرجقةماظيتممتم
إؼضوحمذلءمعـفوم,موجوغىماٌػوددماظؽؾريةماظيتمضدمؼؼعمبفوماظؾعضم.مواهللمأسؾؿموصؾكماهللم
ودؾؿمسؾكمغؾقـومربؿدموعظبمأظفموصقؾفمودؾؿمم
أخوكمى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدلومانىبنىمحمدىبنىربدىاللهىالنجرانى
ىىىىىمذرفىتربويىفيىمكتبىاإلذرافىالتربويىى
بروونىالجواءى
ى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحموظىبونىاألقاربى:ى
دلدققمػـومضصؼؿنيمروىمػؿومظلمواظديمرغبفماهللمتدالنمعومطونمبنيمأدالصـومتغؿدػؿماهللم
برغبؿفموأدؽـفؿمصلقحمجـوتفمعـمترابطموتؽوتػموسالضوتمعؿقـيم.م
صوظؼصيماألوظبم:م

وضعًميفمبؾدتـومأوثولمسـدعومأرادمجدغوم /مسؾكماظلالعيمرغبفماهللمسؾقفمأنمؼؼقؿمدقراًمحق

لم

عزرسؿفموبدأمحبػرماألدوسموتركمعلوصيمبنيمشبؾفمواألدوسمططرؼؼمصقضرمجرياغفموعـعقهموضوظقامظفمإنم
طـًمترؼدمأنمتؾينمدقر اًمصنغفمهًمجذوعمشبؾؽموالمترتكمعؿ راًمألنماألرضممظـوموألنمأبـوؤهمطوغقام
صغوراًمصؼدمىلمألضوربفمعـمسوئؾيماظػرؼحموادؿـفدمبفؿمألغفميفمذظؽماظزعـما ٌـط قمظؾؼقةمصؼوظقامظفمجفزم
اظؾنبمواظطنيمودـصظلمععؽمصالةماظػفرموؼػعؾماهللمعومؼرؼدموصعالًممتمذظؽموبين ماظلقرمواغؿفًماألزعيم
سؾكمخريمم
أعوماظؼصيماظـوغقيم:مم
صؼدمحدثًميفمسققنماىقاءمحقٌمحضرمظلقضفومضودعوًمعـمروضماىقاءم /مسؾدماهللمدؾقؿونمبـم
عح عدماظـفرانمصقجدماظـوسمبؿفؿقعهمحقلمغوضيمجؾؾفومبدويمظؾلققمظؾقعفوموؼلووعقغفمسؾقفومصؽلغفؿم
عؿػؼنيمسؾكمأنمؼلوومماظؾدويمأحدػؿمسؾكمأنمؼشرتطقامصقفومصزادمابـمنرانمميفماظلعرمحؿكممتماظؾقعم
سؾقفموسـدػوماحؿفقامسؾقفمضوئؾنيمإنماظـوضيمجؾؾًمظســــوضـوموغح ـــنمأوظبمعـــكمبف ـــــامودـعلـــدمظؽم
اظؼقؿـــة موأثــــــاءمح ـــوارػؿمقـــدممإظبماظســـوقمعـمأوثولم /مسؾدماظعزؼزماظعؾدماظرغبـمصرؼحماظػرؼحم
رغبفماهللمودللمسـماًربموسؾؿمبوظؼصيمصوويمظؾـوضيموحؾمسؼوهلوموضوظالبـمنرانمدؼمغوضؿؽمؼومابـم
اظعؿموػددموتقسدمعـمؼؿعرضمظفمصوغؿككمبعضفؿمؼرؼدونمأنمؼعقدواماظـوضيموظؽـمأعريم اظعققنم /مربؿدم
ايؿدماظرذقدمطونمحوضراًمصلذورمهلؿمبوهلدوءموسدمماالسرتاضمألغفمؼعرفمعدىمذفوسيم /مسؾدماظعزؼزم
اظػرؼحمحقٌمأنمواظدتقفومبـوتم /مسؾلماظســالعيمذؼقؼؿنيموؼعرصفممتومماٌعرصيموبفذاماغؿفًماظؼصيم
بلالمم.م
ىىىىىأخوكمىى

رمودىمتقاردىى
دلومانىبنىرليىبنىإبراهومىالدالمظى
مدورىالدفاعىالمدنيىبمنطقظىالقصومىدابقاًى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أهموظىاالجتماراتىالطائلوظىوفوائدهاى :
ايؿدمهللمواظصالةمسؾكمردقظفمربؿدمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿموبعدم:م
م

ضولمتعوظبم:م"مواتؼقاماهللماظذيمتلوءظقنمبفمواألرحوممإنماهللمطونمسؾقؽؿمرضقؾوم"م.م

م

وضولمردقلماهللمم:م"معـمأرادمأنمؼؾلطمظفميفمرزضفموؼـللمظفميفمأثرهمصؾقصؾمرغبفم"م.م

م

ممومالمذؽمصقفمأنماالجؿؿوسوتماظعوئؾقيمواألدرؼيمذاتمأػؿقيمطربىمصؼدمحٌمدؼــوم

ايـقػمسؾكمذظؽمطؿوموردميفماظؼرآنمواظلـيموعـمذظؽمؼؿؾنيمأنماظشرؼعيماإلدالعقيماظلؿقيم
جعؾًماٌقدةمأدوسماظعالضيمبنيماأل ضوربمبعضفؿمعـمبعضم.مصعؾكماظؼرؼىمأنمؼصؾمضرؼؾفمبوٌقدةم
وإنمحوولمضرؼؾفمأنمؼؼطعفومصعؾقفمأنمؼصؾفوماحؿلوبوًمظألجرموتطؾقؼوًمظؼقلماظـيبمسؾقفماظصالةم
واظلالممطؿوموردميفمايدؼٌمسـمأبلمػرؼرةمرضلماهللمسـفمأسالهم.م
م

المذؽمأنماظصؾيماظؼقؼيمبنيماظػردموأضوربفموأرحوعفمػلمطوظىغقونماٌرصقصمؼشدمبعضفم

بعضوًموبلؼقطمجزءمعـمػذاماظؾـقونمتلؼطماٌقدةمواظرغبيم.مم
م

إنمدسقةماألضوربمواألػؾمواألرحوممالمذؽمأغفومعـماظصؾيمواظربمودظقؾمسؾكماًريمواألعرم

بوٌعروفمواظـفلمسـماٌـؽرمبنيماألضوربموعـماظربماإلحلونمهلؿم.م

صقائدماالجؿؿوسوتماألدرؼيم:م
م

1م–مأغفومعـمأػؿموأجؾماألسؿولمصفلمصؾيمظألرحوممواألضوربم.م

م

2م–متػؼدمأحقاهلؿمواظلمالمسـفؿموعلوسدةماحملؿوجمعـفؿم.م

م

3م–ماظلعلميفمعصويفؿموإدخولماظلرورمإظبمغػقدفؿم.م

م

4م–مأغفوماعؿـولمألواعرماهللموردقظفمصفلمسؾودةمطؿومأغفومعـماإلميونم.م

م

5م–مأنمصؾيماظرحؿمدؾىمظصؾيماهللمدؾقونهموتعوظبم .م
6م–مأغفومعـمأدؾوبمدخقلماىـيم.م

م

7م–مأغفومعـمأدؾوبماظربكمواظذرؼيماظصوييمواظعؿرمواظذطرمايلـم.م

م

إنمحضقرمػذهماظؾؼوءاتماٌؾورطيمصقفمدصعمظؾعؼقبيماٌرتتؾيمسؾكمضطقعماظرحؿمطؿومأ,مصقفوم

عـماظلعلمسبقمإصالحماجملؿؿعمٌـمؼرؼدماإلصالحم.م
م

ظذامصننمنوحمعـؾمػذهماظؾؼوءاتمؼعؿؿدمسؾكمسدةمسقاعؾم:م
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م

1م–ماظرشؾيميفمذظؽمسـمررؼؼماظـقيماظصودضيمواظعؿؾمظقجفماهللمتعوظبم.م

م

2م–ماظؿكطقطماظلؾقؿموهدؼدماألػدافمواظقدوئؾمواألدوظقىماٌـودؾيمبنيم

ذبؿقسيمعـمأصرادماظعوئؾيم.م
م

3م–متؽؾقػماألذكوصماٌـودؾنيمطؾمصقؿومطبصفم.م

م

4م–ماالظؿزاممبوألدؾقبمايلـمواظؽالمماظطقىمواالبؿلوعيمحؿكمؼؿؿمجذبمسددمأطربمعـم

اظعوئؾيمظؿؾؽماالجؿؿوسوتم.م
م

5م–ماالبؿعودمسـماظعؿوبمصنغفمؼقرثماظؾغضوءم.م

اظـؿوئٍماحملؿؿؾيمٌـؾمتؾؽماظؾؼوءاتم:م
م

1م–م اٌلوػؿيميفمتعورفماألضوربمواظيتمحؽؿًماظظروفماالجؿؿوسقيميفمسدممظؼوءاتفؿم

علؾؼوًم.م
م

2م–متؼقؼيموذوئٍماحملؾيمواألخقةمواظؼربكمبنيمأصرادماظعوئؾيم.م

م

3م–متـشؽيماظصغورمواظشؾوبمسؾكمخصولماًريموعـفومصؾيماألضوربم.م

م

4م–مأنمتؾؽماظؾؼوءاتمػلمضدوةمحلـيمظألجقولماظؼودعيم.م

اظؾفؿماجعؾماجؿؿوسـوماجؿؿوسوًمعرحقعوًموتػرضـومتػرضوًمععصقعوًمواجعؾـومممـمؼصؾقنماألرحوممطؿوم
أوصوغومدقدماألغومم ,مواعبعممشؾـومواجؾمػؿـومإغؽمسؾكمطؾمذلءمضدؼرموبوإلجوبيمجدؼرموصؾكم
اهللمسؾكمغؾقـومربؿدموسؾكمآظفموصقؾفمودؾؿمتلؾقؿوًمطـرياًمإظبمؼقمماظدؼـم.م

أخوكمى
ىىىىربدىاللهىبنىحمدىالفروحىالفالجىالبكريى
رمودىمتقاردى

دووانىالوزارةى–ىوزارةىالداخلوظى
ى
ى
ى
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ى
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ايؿدمهللموحدهمواظصالةمواظلالممسؾكمعـمالمغيبمبعدهمربؿدمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم
وسؾكمآظفموصقؾفمودؾؿمتلؾقؿوًمطـريامإظبمؼقمماظدؼـم.مأعومبعدم...م
صؾؿـودؾيمصدورماجملؾيماظعوئؾقيميفمسددػوماألولموػقماغطالضيميفمعقدانماظـؼوصيميفم
سوئؾيتموأدرتلمآلمبؽريمصلتؼدم مخبوظصماظؿفـؽيمظؾفؿقعمبوالجؿؿوعماألولماظذيمأمتـكمعـم
اهللمأنمصبعؾفمصوهيمخريمسؾكمػذهماظعوئؾيموأنمصبعؾمسـقاغفماظؿكخلمواحملؾيميفماهللم
واظؿعورفمواظؿعوونمبنيمأصرادماظعوئؾيموأضرتحمأنمعـؾمػذهماالجؿؿوسوتماظعوئؾقيمصبىمأنم
غلؿـؿرػومادؿـؿوراًمجقداًمؼعقدمسؾكماظؽؾمبوظـػعمواظػوئدةموظؽـمظؽلمؼؿقؼؼماهلدفماٌـشقدم
عـمػذاماالجؿؿوسوتماظعوئؾقيمصبىمإنمغؿعوونموأنمغؾذلمجفداًمطؾرياًمععمبعضـوماظؾعضموأػؿم
عـمذظؽمتؾؿسماحؿقوجوتماحملؿوجنيمعـماظعوئؾيمصـؿعوونمععفؿمبراًمبفؿمموصؾيموأنمغؾؿزمم
بويضقرموتؼدؼؿماالضرتاحوتمواٌالحظوتماىقدةماظيتمتلوه مميفمرصعمعلؿقىماالجؿؿوسوتم.م
أدللماهللماظعؾلماظؼدؼرمأنمصبعؾمعبقعمعـمسؿؾمأومدوػؿمبقضؿفموضؾؿفموعوظفم ......م
عؼدعيميفمعقازؼـمحلـوتفموأنمؼقصؼـوموإؼوػؿمٌومضبؾفماهللموؼرضوهموأمتـكمعـماهللمأنمطؿوم
عبعـوميفماظدغقومأنمصبؿعـوميفمدارمطراعؿفمآعلم.م

ىىىىىىىأخوكمى
ربدىاللهىبنىدلومانىبنىربدىاللهىالبكريى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىأرمالىحرةى

ى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخوانيىوأخواتيىأبناءىرائلتيىالكبورةى(ىرائلظىالبكريى)ى ىىىىىى

ىى

حفظكمىاللهىى

الدــــــالمىرلوكـــــمىورحمـــــــــظىاللهىوبركاتـــــــه ،،،،،ىى ىى
ٜػعسْٜٚ ٞؿطفْ ٞمبٓاغب ١إقساض دلً ١ايعاٚ ١ً٥مبٓاغب ١االدتُاع ايعاًٞ٥
األ ٍٚجلُٝع أبٓا ٤ايعا ١ً٥مبٓطك ١ايككٚ ِٝمبشافظ ١ايبهري ١ٜإٔ أنتب يهِ بعض
َا ٜسٚض غاطط ٟعٔ املٓاغب ١ايػعٝس.٠
أٚالً  :نٓا قبٌ عس ٠غٓٛات ٚسلٔ يف عُط ايؿباب ال ْعطف إال عاً٥تٓا ايكػري٠
فكط ٚملا ظازت َعط فتٓا عطفٓا أبٓا ٤ايعا ١ً٥ايكطٜب ١دساً ٚأٌٖ ايبًس ايٛاسس  ِٖٚأٌٖ (
أٚثاٍ ) بايٓػب ١ي ٞؾدكٝاً ٚاآلٕ ٚهلل احلُس ٚظٗٛز بعض أفطاز ايعا ١ً٥املعطٚفني
دعاِٖ اهلل خرياً عطفٓا أقطبآ٥ا ٚأبٓا ٤عاً٥تٓا ايهبري ٠سفظِٗ اهلل تعاىل .
ثاْٝاً  :ايتعاضف بني ايٓاؽ َٔ غٓٔ اهلل يف خًك٘ سٝح ٜك ٍٛغبشاْ٘ ٚتعاىل يف
ايكطإٓ ايهطٚ ( : ِٜدعًٓانِ ؾعٛب ًا ٚقبا ٌ٥يتعاضفٛا ) ٚأبٓا ٤ايعا ١ً٥ايٛاسس ٠أسل
بايتعطف ٚايتعا ٕٚفُٝا ب. ِٗٓٝ
ٚنِ ٖ ٛمج ٌٝايتٛاقٌ بني أفطاز اجملتُع عاَ َٔٚ ١هلِ سل عًٓٝا خاق ١إٕ
ٖصا االدتُاع ايعا ًٞ٥ايصٜ ٟػتؿعط ف ٘ٝاإلْػإ ّ ع َٔ صلتُع ف َٔ ِٗٝأًٖ٘ ٚأقاضب٘
ايرب ٚايكً ١سٝح تصٖب ايفٛاضم ايسْ ١ٜٛٝأزضاز ايطٜاح ٚتبك ٞاحملبٚ ١األيف ١املفعُ١
بايبػُ ٖٞ ١ايػُ ١ايػا٥س ٠يف شيو االدتُاع ايعا ًٞ٥ايبسٜع ْعِ ٚشيو ملا أَطْا ب٘
زٜٓٓا احلٓٝف َٔ تٛثٝل شض ٟاحملب ١بٓٓٝا باسرتاّ ايهبري ٚايؿفك ١عً٢

ايكػري إْ٘

يًشظات أْؼ ٚغعاز ٠عٓسَا ٜأت ٞايٛاسس َٓا َكطشباً َع٘ أٚالز ٙيٝتعطفٛا عً ٢أبٓا٤
عَُٛتِٗ ٚأقاضبِٗ يف ٖصا املًتك ّ ٢يتك ٢ايتعاضف ٚايتآخ ٞعًٖ ٢ص ٙاألضض ايطٝب١
حتت قٝازَٛ ٠ال ٟخازّ احلطَني ايؿطٜفني اييت أضغت فٓٝا سب ايتٛاقٌ ٚايتآخْ ٞعِ
فعٓسَا ْعضع يف أبٓآ٥ا قً ١ايطسِ َٓص ايكػط ٚسب األقاضب فٗصا ؾ ٤ٞمج ٌٝغٓذين
مثاض ٙيف املػتكبٌ ايكطٜب.
أخوكمى
إبراهومىبنىمحمدىبنىإبراهومىالراضيى
مدورىمركزىالتأهولىالذاملىبحفرىالباطنى

18

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ايؿدمهللمربماظعوٌنيمواظصالةمواظلالممسؾكمردقلماهللموسؾكمآظفموصقؾفم
ودؾؿمتلؾقؿوًمطـريامإظبمؼقمماظدؼـم.م
م

وبعدمؼشرصينممبـودؾيمصدورماظعددماألولمجملؾيماظعوئؾيمأنمأتؼدممخبوظصم
اظؿفـؽيمظؾفؿقعممبـودؾيمع ؼدماظػطرماٌؾوركمطؿومأبوركمظؾعوئؾيمبوالجؿؿوعماألولماظذيم
دقفمؼؽقنمبنذنماهللمسـقاغفماحملؾيمواظؿعورفمواظؿعوونمبنيمأصرادماظعوئؾيموعـؾم
ػذهماالجؿؿوسوتمصبىمأنمغلؿـؿرػومادؿـؿوراًمرقىمؼعقدمسؾكماىؿقعمبوظـػعم
وظؽلمؼؿقؼؼماهلدفماٌـشقدمعـمػذاماالجؿؿوسوتمصبىمإنمؼلوسدمبع ضـوماظؾعضم
وإنمغؿؾؿسماحؿقوجوتماحملؿوجنيمعـماظعوئؾيموأنمغؾؿزممبويضقرموتؼدؼؿم
االضرتاحوتمواٌالحظوتمظؽلمغلوػؿميفمرصعمعلؿقىماالجؿؿوسوتم

,مويفماًؿومم

أتؼدممظؾفؿقعمبوظشؽرماىزؼؾمسؾكمعؼدعقهموؼؼدعقغفميفمدؾقؾمإنوحمػذاماالجؿؿوعم
وأخصمبوظشؽرماألدؿوذم/مسؾلمبـمسؾدماهللمبـمربؿدماظؾؽريماظذيمطونمظفمدورم
طؾريمبعدماهللمسؾكمملّممشؾماظعوئؾيم ,موأدللماهللماظعؾلماظؼدؼرمأنمصبعؾمعؼدعيميفم
عقازؼـمحلـوتفموأنمؼقصؼـومٌومضبؾفموؼرضوهم.م
ىىىىىىىأخوكمى
أحمدىبنىربدىالرحمنىرليىالنجرانى
ىىىىمدورىذئونىالطالبىفيىالكلوظىالتقنوظى

ببرودةى
ى
19

لرحملرحيم
بسم اهلل ا ن ا
أخيىالقارئى.....ىأختيىالقارئظى......ى

الدـالمىرلوكـمىورحمــــظىاللهىوبركاتـــه،،،،،ىىىى
غٛف أحتسخ َعهِ اي ّٛٝعٔ ظاٖط ٠تعٝب دلتُعٓا بٌ ٚمتتس إ ىل مجٝع
اجملتُعات ايعطب . ١ٝأال  .. ٖٞٚايتفهو األغطٚ ٟايعا . ًٞ٥فٓذس إٔ ٖٓاى
تفهو عًَ ٢ػت ٣ٛاألغط ٠ايكػريٚ ٠اييت تؿٌُ األب ٚاألّ ٚاألبٓا ٤ايعِ
ٚاخلاٍ ٚاألقاضب بكف ١عاَ َٔ ١أفطاز ايعا ١ً٥فاألخٚ ٠ٛاألخٛات ٜعٝؿ ٕٛيف
َٓعٍ ٚاسس  ِٖٚقػاض ٚحتت نفايٚ ١ايسِٖ ٚٚايستِٗ ٚعٓسْا َا ٜكبض
نالً َِٓٗ ؾاباً ٜعٌُ ي٘ َٓعٍ خام ب٘ ظٚدٚ ١أٚالز ٜٓؿػٌ نٌ ؾدل
عٝات٘ اخلاق ١غ ٣ٛاألب ٚاألّ أ ٚباق ٞاألخٚ ٠ٛاألخٛات ٚال ٜػأٍ إال نٌ
ٚقت ط ٌٜٛأ ٚعٔ ططٜك ١اهلاتف فكط ٜٚعزاز ٖصا ايتباعس بني أفطاز األغط٠
َع نرب األبٓاٚ ٤ظٜازَ ٠ػٛ٦يٝاتِٗ فال

ٜٗتِ ايؿدل إال بْفػ٘ ٚأبٓا٘٥

فكط ٚمتط ايػٓني ٚنالً يف بٝت٘ ٜٛىل أٚالز ٙ؟ ٚتهرب األٚالز ٚال ٜعطف نالً
َٓٗا اآلر ض ٜٔأٚالز ايعِ أ ٚأٚالز اخلاٍ  .فًكس سه ٢ي ٞبعض األؾدام أْ٘
عٓسَا أقبض ؾاباً ٚزخٌ اجلاَع ١فذًؼ يف َسضز ايهً ١ٝيف اْتظاض احملانط٠
ال َُٓٗا اآلخط ٜتشسثإ
ٚإشا بؿدل آخط ظَ ٌٝي٘ صلًؼ ظٛاضٚ ٙبسأ ن ً
ال َُٓٗا َع اآلخط
َعاً ٚ .تعطفا عً ٢بعهُٗا ايبعض ٚيألغف تأنس ن ً
بأُْٗا أٚالز عِ ٚست ٢غٓ ١اجلاَع ١مل ٜتعطف نالً َُٓٗا يآلخط ٜايألغف
عًَ ٢ا ٜعٝبٓا يف ٖصا اجملتُع ٚعًٖ ٢صا املجٌ ايهجري َٔ أفطاز ايعا ١ً٥إشا
تكابًٛا يف أَ ٟهإ مل ٜعطف بعهِٗ ايبعض ٖٓ َٔٚا ال بس َٔ ٚنع سٌ
ٚاملعاجلٖ ١ص ٙايظاٖطٚ ٠ال ٜأت ٞشيو إال عٔ ططٜل ايتذُع ايعا , ًٞ٥فٝذب
عً ٢نٌ أغطٚ ٠نٌ عا ١ً٥إٔ حتسز ّٜٛ

َ .ا سػب ظطٚف نالً َِٓٗ

ٚصلتُع ف ٘ٝمجٝع أفطاز ايعا ١ً٥يتعطف نٌ ؾدل عً ٢اآلخط باألخل
ايؿباب ايكػري ففٖ ٞصا ايتذُع فٛا٥س نجريَٗٓ ٠ا
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 إٔ ٜعطف نٌ ؾدل اآلخط يف ايعا. ١ً٥ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى قً ١ضسِ بني األؾدام يف ٖصاايعا. ١ً٥
 ٜتِ عح أَ ٟؿهً ١أل ٟؾدل يف ايعاَٚ ١ً٥ػاعست٘ . إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى تطابط بني أفطاز ايعاٚ ١ً٥ال ٜرتى أ ٟؾدل ٜعاَْٞٔ َؿهًَ ١ا ٚسس ٠بٌ تتهاتف ايعا ١ً٥عً ٢سًٗا .
 إٔ ٜػع ٢أفطاز ايعا ١ً٥إىل حتػني األٚناع االقتكاز١ٜٚاالدتُاع ١ٝيهٌ ظطٚف ايعاَٚ ١ً٥ػاعست٘ ٚصلاز

عٌُ أ ٚبأٟ

ططٜك ١تٓاغبِٗ ٚ .بايتاي ٞفإْ٘ ال بس َٔ ايتذُع ايعا ًٞ٥ايصٟ
ٜؤز ٟإىل تطابط ناٌَ بني مجٝع أفطاز ايعا ١ً٥بكف١

خاق١

بايتاي ٞإىل تطابط اجملتُع ناَالً بكف ١عاَ. ١

ىىىىأخوكمىأبوىحدامىىى
إبراهومىصالحىإبراهومىىالراضيى
أرمالىحرةى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
صلـــةىالــــرحمى
يكس أَط اهلل بكً ١األضساّ ٚ ,ايرب ٚاإلسػإ إيٚ ٢ْٗٚ , ِٗٝسصض عٔ
قطٝعتِٗ ٚاإلغا ٠٤إيٚ , ِٗٝعس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قطٝع ١األضساّ َاْعاً
َٔ زخ ٍٛاجلَٓ ١ع أ ٍٚايساخًني

َٚ ,كٌ يًُػًُني ألضساَِٗ بٓاض

اجلش.ِٝ
عً ٢ايطغِ َٔ ٚق ١ٝاهلل ٚضغٛي٘ باألقاضب ٚ ,عس اإلغالّ قً ١ايطسِ
َٔ احلكٛم ايعؿط ٠اييت أَط اهلل بٗا إٔ تٛقٌ يف قٛي٘ تعاىل ٚ ( :اعبسٚا اهلل
ٚال تؿطنٛا ب٘ ؾ٦ٝاً ) إىل قٛي٘ ( ٚبص ٟايكطب ) ٢إال إٔ ايهجري ٜٔأناعٛا ٖصا
احلل َجٌ إناعتِٗ يػري َٔ ٙاحلكٛم  ,أ ٚأؾس  ,مما دعٌ احلكس ٚ ,ايبػها٤
ٚايؿشٓا , ٤حتٌ ذلٌ األيفٚ , ١احملبٚ , ١ايطمح , ١بني أقطب األقطبني ٚبني
األخ ٠ٛيف ايس ٜٔعً ٢سس غٛا.٤
ٚايطسِ اغِ ؾاٌَ يهاف ١األقاضب َٔ غري تفطٜل بني احملاضّ ٚغريِٖ ,
ٚقس شٖب بعض أٌٖ ايعًِ إىل قكط ايطسِ عً ٢احملاضّ

 ,بٌ َٔ َِٗٓٚ

قكطٖا عً ٢ايٛاضثني َِٓٗ ٖٚ ,صا َٖ ٛصٖب أب ٞسٓٝفٚ ١ضٚا ١ٜعٔ أمحس
ضمحٗا اهلل ٚ ,ايطادض األ.ٍٚ
ٚقً ١ايطسِ ٚادبٚ ١قطٝعتٗا ذلطَ َٔٚ , ١ايهبا٥ط  ,قاٍ ايكططيب
ضمح٘ اهلل  ( :اتفكت املً ١عً ٢إٔ قً ١ايطسِ ٚادبٚ ١إٔ قطٝعتٗا ذلطَ. ) ١
ٚقاٍ ابٔ عابس ٜٔاحلٓف ( : ٞقً ١ايطسِ ٚادبٚ ١ي ٛناْت غالّ ٚ ,حت, ١ٝ
ٖٚسَٚ , ١ٜعاٚ , ١ْٚدلايػَٚ , ١هاملٚ , ١تًطف ٚ ,إسػإ ٚ ,إٕ نإ غا٥باً
ميًِٗ باملهتٛب إي , ِٗٝفإٕ قسض عً ٢ايػري نإ أفهٌ).
 َٔٚاألزي ١عً ٢شيو :
1

 -قٛي٘ تعاىل ٚ ( :اتكٛا اهلل ايص ٟتػا٤ي ٕٛب٘ ٚاألضساّ ) .
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2

 ٚقٛي٘ تعاىل  ( :فٌٗ عػٝتِ إٕ تٛيٝتِ إٔ تفػسٚايف األضض ٚتكطعٛا أضساَهِ أٚي٦و ايص ٜٔيعِٓٗ
اهلل فأقُِٗ ٚأعُ ٢أبكاضِٖ ) .

3

 ٚعٔ عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل عٓٗا تطفع٘ إىل ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝٚغًِ  ( :إٕ ايطسِ َعًك ١بعطف ايطمحٔ  ,فكاٍ اهلل َٔ :
ٚقًو ٚقًت٘  َٔٚ ,قطعو قطعت٘ ) –يف َا َعٓا. ٙ

فهٌ ٚثٛاب ٚاقٌ ايطسِ يف ايسْٝا ٚاآلخط: ٠
يف ايسْٞا  ( :فَٗٛ ٛق ٍٛباهلل عع ٚدٌ ٜٚ ,بػط ي٘ يف ضظق٘ ٜٓٚأ ي٘ يف أدً٘ –
أٜ ٟعاز يف عُط ٙبػبب قًت٘ يطمح٘ ٚ ,تعُط زاضٚ ٚ ٙقً ١ايطسِ تسفع عٔ
قاسبٗا َٝت ١ايػ. ) ٤ٛ
ٚيف اآلخط : ٠فإٕ قً ١ايطسِ غبب َٔ أغباب زخ ٍٛا جلَٓ ١ع أ ٍٚايساخًني.
مب تٛقٌ ايطسِ ؟
ايكً ١ته ٕٛبايفع ٍ  ٖٛٚاإلسػإ  ,أ ٚبايرتى  ٖٛٚنف األشٖٞٚ , ٣
زضدات زْٝا ٚعًٝا ٚ ,ايكً ١ته ٕٛجلُٝع املػًُني ٚسكٛقِٗ عاََٚ ١عطٚف١
يٝؼ ٖٓا دلاٍ بػطٗا ٚ ,أَا ايكً ١اخلاق ١فتؿٌُ مجٝع ايكطابات َٔ
دٗ ١ايٓػب َٔ ,قبٌ امل ٚاألب ٖٚ ,ؤال ٤قًتِٗ عاَٚ ١خاق ١سٝح عً ٢املط٤
إٔ ٜػع مجٝع أضساَ٘ باحلكٛم ايعاَٚ ١اخلاق , ١فإٕ تعامحت أضساَ٘ فعً٘ٝ
إٔ ٜكٌ األقطب فاألقطب  ,نُا ٚضز فٝا حلسٜح  َٔ ( :أسل ايٓاؽ عػٔ
قشابيت ) ايص ٟدا ٤ف ( ٘ٝثِ أزْاى أزْاى ) .
ٚأقٌ ؾ ٤ٞيف ايكً ١اخلاق ( ١ايػالّ ٚ ,طالق ١ايٛد٘  ,ايتبػِ ٚ ,نف
األشٚ ) ٣أعً َٔ ٢شيو ( ظٜاضتِٗ ٚ ,عٝاز ٠املطٜض ٚ ,اإلٖساٚ , ٤اإلْفام عً٢
املعػطٚ , ٜٔاملؿاضن ١يف األفطاح ٚاألتطاح

ٚ ,املٗٓ ١٦باألعٝاز

ٚ ,يٝؼ

يًُػًُني غ ٣ٛعٝس ٟايفطط ٚاألنشٚ , ٢متٝٝعِٖ عٌ غريِٖ فٝا يكسقات
ايتطٛعٚ , ١ٝمتٝٝعِٖ يف ايؿفاعات احلػٓٚ , ١متٝٝعِٖ يف ايتٛدٚ ٘ٝايتعًِٝ
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ٚ ,متٝٝعِٖ ع ىل غريِٖ يف اجلريٚ , ٠عً ٢غريِٖ يف حتٌُ األش٣
.
يٝؼ ايٛاقٌ باملهاف :٧ايٓاؽ يف قً ١ايطسِ ٚقطٝعتٗا أقٓاف ٚزضدات :
األ :ٍٚايٛاقٌ يًُػ ٤ٞإي ٖٛٚ ٘ٝأعً ٢زضد. ١
ٚايجاْ : ٞايٛاقٌ (  ٖٛٚايصٜ ٟكٌ َٔ قطع٘ ٖٚ ,ص ٙزضد ١ضفٝع ١نصيو ,
عُالً بكٛي٘  ( :يٝؼ ايٛاقٌ باملهافٚ , ٧يهٔ ايٛاقٌ ايص ٟإشا قطعت
ضمح٘ ٚقًٗا ٚ ,ال ٜكسض عً ٢شيو إال ايكابط ٜٔاحملتػبني األدط عٓس اهلل
عع ٚدٌ ).
ايجايح  :املهاف ٖٛٚ ( ٧ايصٜ ٟكٌ َٔ ٚقً٘ ٜٚكطع َٔ قطع٘
ايٓاؽ ميجٌ َا ٜعاًَ ْ٘ٛب٘

ٚ ,املهافأ ٠فٗٝا ْٛع َٔ ايكً١

 ,أٜ ٟعاٌَ
ٚ ,زضدَٔ ١

ايٛقٌ) .
ايطابع  :ايكاطع ( ايصٜ ٟكطع َٔ ٚقً٘

 ٖٛٚ ,ايصٜ ٟتفهٌ عً٘ٝ

ٚ ,ال

ٜتفهٌ ) .
اخلاَؼ  :املػ ٖٛٚ ( ٤ٞأغٛأ األقٓاف  ٖٛٚ ,ايصٜ ٟػ ٤ٞإىل َٔ أسػٔ إي, ٘ٝ
ٚمل ٜهتف بكطع٘ بٌ تعس ٣شيو إلٜصاٚ , ٘٥هلصا ؾاع بني ايٓاؽ  " :اتل ؾط
َٔ أسػٓت إي َٔ ٖٛٚ " ٘ٝاألسازٜح املٛنٛع ١ايؿا٥ع ١عً ٢األيػٔ ).
ٚفكٓا اهلل ملعطف ١احلل ٚايعًِ ب٘ ٚدعًٓا ممٔ ٜبكط األبٓاٚ ٤األسفاز عكٛم
ايكطابات ٚقًتِٗ بٗا ٚ ,غطؽ شيو يف ْفٛغِٗ .
ٚاهلل املػتعإ .

أخوكمى
ىىربدىاللهىبنىدلومانىبنىصالحىالفروحى
ىىىىىىمطلمىمتقاردى
ى
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ى
ى
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ايؿدمهللماظذيمسؾؿماإلندونمعومملمؼعؾؿمواظصالةمواظلالممسؾكمغؾقـومربؿدمصؾكماهللم
سؾقفمودؾؿماٌعؾؿماألوظبموػوديماألعيموزبرجفؿمعـماظظؾؿوتمإظبماظـقرمصفقماظـيبماظؼرذلمعـم
أحػودمدقدغومإبراػقؿمسؾقفماظصالةمواظلالمم.م
صفدؼرّمبليمأعيمأنمتـفٍمعـفٍمدؼــوموتؾقٌمسـمعـمتـؿفلمإظقفموظؼدمطـوميفمذؿوتم
صفؿعـوموطـومتوئفنيميفماظصقراءمغؾقٌمسـمزؾمذفرةمغلؿظؾمبفموغرطـمإظبمأصؾفمصـقؿدم
اهللمأنمضدموجدغومزوظؿـومحقٌمشردًمتؾؽماظشفرةماٌؾورطيمتؽقنمإمنمذوءماهللموصرسفومممؿدةم
عدىماظعصقرمتؿعوغؼمطؾفومػىماظـلقؿموتـؿقمطؾعومأروؼًمبلصؽورماٌح بنيموالمذؽمأغفومظـ م
دبرجمسؾكمخريماظقجقدمإالمبػضؾمجفقدمجؾورةمبذهلومرجوالًمضققمبلوضوتفؿموبذظقامأغػلفؿم
يفمخدعيمػذهماألدرةموادؿطوسقامبػضؾمعومأتوػؿماهللمعـمصطـفمأنمصبؿعقامطؾمعومتؿطؾؾفمػذهم
اظشفرةماٌؾورطيمعـمععؾقعوتموإغومٌدؼـقنمهلمالءماظرجولماظذؼـمادؿطوسقامملماظشؿوتموعبعم
اظشؿؾموجزاػؿماهللمسـومخري ماىزاءمحقٌمأنمػذاماظعؿؾمالمؼؼدرمؼـؿـموإمنومغرجقمعـماهللم
هلؿماٌـقبيمإلخراجمذفرةماظؾؽريمؼوغعيمعـؿرةمغزػكمجبؿوهلوموراحؿفوماظطقؾيماٌـؿشرةميفم
عبقعمأسبوءماىزؼرةماظعربقيم.م
ذؽراًمظؽؾمعـمدوػؿموبذلموخوصيمأدؿوذغوماظػوضؾم/سؾلمبـمسؾدماهللمبـمربؿدماظؾؽري.م
واظلالممسؾؼؽؿمورغبيماهللموبرطوتفم

أخوكمى
ربدىالكرومىبنىرليىبنىرمورىالبكريى
مطلمىمتقاردى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أهموظىالترابطىاألدريىفيىىتمادكىالمجتمعى !!ى
ايؿدمهللمربماظعوٌنيم ,مواظصالةمواظلالمماأل متونماألطؿالنم ,مواٌؿعوضؾونمعومتعوضىممم
اظؾقؾمواظـفورمسؾكمضدوتـوموحؾقؾـومربؿدمبـمسؾدماهللماظرغبيماٌفداهم,موايفيماٌلداةم,موبعدمم
مؼومأخلمايؾقىمإنماهللمخؾؼماًؾؼمسوعيمظعؾودتفمعومبنيماظعؾوداتماظػعؾقيم ,مأوماظػعؾقيم
واظؼقظقيم,موملمطبؾؼفؿمسؾـوًم ,مأومؼرتطفؿمددىمحقٌمؼؼقلماظؾوريمجؾمجالظفم :م(مأصقلؾؿؿمأمنوم

خؾؼـوطؿمسؾـوًموأغؽؿمإظقـومالمترجعقنم)م

املؤمنون . 115

وعـمػمالءماًؾؼماظـوسماظذؼـموصػفؿماهللمبؽـريمعـماظلؿوتمواظلفوؼوماظلوعقيميفمطؿوبفم
اظؽرؼؿم,وذرسفماٌؾنيمطوإلميونمواظؿؼقىمواحملؾيمواظؿعوونم ,موشريػومطـريم,موذظؽمظدورػوماظرؼوديم
يفماظرتابطماألدريم,مواالجؿؿوسلماظذيمؼؽقنمسوعالًمرئقلوًميفمترابطماجملؿؿعم,مومتودؽفم,مصصالحم
األصرادمواألدرمصقفمخريموصالحمظؾؿفؿؿعم ,موضدمحٌماهللمسؾودهماٌمعـنيمسؾكمهؼقؼمػذاماظرتابطم
بنيماألصرادمواألدرمواجملؿؿعمحقٌمؼؼقلمتعوظبم :م(مؼومأؼفوماظذؼـمآعـقامإغومجعؾـوطؿمذعقبوًموضؾوئؾم

ظؿعورصقامإنمأطرعؽؿمسـدماهللمأتؼوطؿمإمنماهللمعظقؿمخؾريم)ماحلجرات . 13م
والمطبػكمسؾقؽم –مأخلماظعزؼزم–م أغـومغعقشميفمسصرمتـفولمصقفماظػنتم ,موتؿؾوؼـمصقفم
اظطؾوئعمواظـػقسم ,موتؿؼؾىمصقفماٌشوسرمواألحودقسمواظؼؾقبم ,مصلصؾحماىػومواظؼطقعيمعومبنيم
األضوربمواألرحومم,موصورتماظرتبقيماظلؾقؿيميفمػذاماظعصرمحوئرةميفمهؼقؼمأه

داصفوم,موبؾقغم

اعوغقفوم,موظؽلمؼؿقؼؼمػذاماظرتابطماألدريميف مععـوهمايؼقؼلمواٌلعقلمؼـؾغلمهؼقؼمودوئؾم
اظرتابطماهلودفم,موتقصريػوموتػعقؾمػذهماظقدوئؾمعومبنيماألدرمحبقٌمتؽقنميفماجؿؿوسوتمعـظؿيم
ؼؿكؾؾفومطـريمعـماٌشورطوتم ,موتؾودلماآلراءم,موتػعقؾمتؾؽؿماآلراءماىقدةمالتلمتؼقيمػذاماظرتابطم
,مواالبؿعودمسـمتؾؽماآلراءماظلؾؾقيم ,موبلطماالضرتاحوتمواٌؼرتحوتمسؾكمعوئدةماظـؼوشم ,مواظعؿؾم
بفومتـظرياًموتطؾقؼوًم,موايرصمطؾمايرصمسؾكمأنمؼشوركميفمػذهماآلراءمواٌؼرتحوتمعبقعم
عـلقبلمػذهماألدرم,مالمأنمتؽقنمصردؼيمذاتقيموضوصرةممتقؾموصؼماظرشؾوت مواٌصوحلماظشكصقيم ,م
واظعؿؾمسؾكمتـشقطمػذهماظؾؼوءاتماألدرؼيمبرباعٍمتربقؼيمغوصعيمظؾصغورمضؾؾماظؽؾورم ,موأنمتؽقنم
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براعٍمعؿـقسيمػودصيمتٍ ععمم عومبنيماظعؾؿمواظؿقسقيمواظدؼـمواظـؼوصيمواظؿلؾقيم
واظؿشقؼؼم,مطلمتقاصؾمػذهماظؿفؿعوتماألدرؼيمغشوروتفوماًريؼيمدـقاتمرقؼؾيم
–مإنمذوءماهللم–موتلوػؿميفمشرسمروحماظؿعوونماٌوديمواٌعـقيمواظؿـوصسماظطقىمبنيمتؾؽماألدرم
وظؽلمتؾعدمػذهماظرباعٍماٌؾؾمسـماظـػقسم .موإغـومعبقعوًم–ممبشيئةماهللم –مغرؼدماظـفوحمواظؿقاصؾم
عومبنيمػذهماألدرمدـقاتمرقؼؾيم ,موأنمتؽقنمعرتابطيماظؽؾمععماظؽؾم

,مالمأنمتـطقيمبعضم

اظعقائؾمععمبعضم,موتففرماظؾعضماآلخرم,مصؿقدثمصفقةمتـؿٍمسـفومسـراتميفمررؼؼماظؿقاصؾم
,موالمغلعؾماإلضؾولمواظـشوطمهلذهماألدرمدـيمأومدـؿنيم ,مثؿمؼؽقنماظرتاجعمواٌؾؾميفماظلـقاتم
اٌؼؾؾيم,مصقـؼطعمػذاماظؿقاصؾمكعومحدثمألدرمواجؿؿوسوتمأخرىم .مواعلممأخلماظؼورئم –مبوركم
اهللمصقؽم ,موسددمخطؽم–مأنماظغوؼيمعـمػذهماألدرمعبعماظؼؾقبم ,موتكظػفوم ,مواظؿعوونمسؾكم
اًريمواظربمواظؿؼقىمادؿفوبيمهللماألسؾكم,مواغؼقوداًمظؼقلماهللمتعوظبم:م(موتعووغقامسؾكماظربمواظؿؼقىم
والمتعووغقامسؾكماإلثؿمواظعدوانمواتؼقاماهللمإنماهللمذدؼدماظعؼوبم)ماملائدة 2م.م
مويفمخومتيمػذاماٌؼولمأوصقؽؿم–موغػللمسؾومدماهللم–مبؿؼقىماإلظفمدراًموسالغقيم ,مصننمتؼقاهم
تـريماظؾصوئرمواألبصورم,موايرصمسؾكماظؿؿلؽمبؿعوظقؿمػذهماظشرؼعيماظغراءمضقالًموسؿالًمواسؿؼوداًم

,م

واالبؿعودمطؾمابعدمسؿومؼؽدرمصػقمترابطمػذهماألدرمعـمسداوةموٌزموبغضوءم ,موتفؽؿمبوآلخرؼـمودكر ؼيم
وادؿفزاءم,موحلـماظظـمبنخقاغـوماٌلؾؿنيم,مواالبؿعودمسـماظـظرةماٌودؼيم ,مواٌصوحلماظشكصقيمهلذهم
االجؿؿوسوتم,موسدممتؼدميفومسؾكماٌؾودئمواظؼقؿماٌعـقؼيمصؿؽقنمدؾؾوًمرئقلوًميفمتػؽؽمػذهماألدرم ,موسدمم

ادؿؿرارػوم,موأخرياًمغرجقماهللماظعؾلماظؼدؼرمأنمؼؾوركم يفمتؾؽماظؾضوءاتماظطقؾيم ,موأنمؼقصؼماظؼوئؿنيم
سؾقفوم,موؼؾوركميفمجفقدػؿم.م
أخوكمى

ربدىالطزوزىبنىحمدىبنىمحمدىالدالمظى
ىىىمطلمىمدردظىالضلفطظىاالبتدائوظى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى

بسم اهلل الرمحن الرحيم
يفمزغبيماألسؿولموضقؼماظقضًمبرقمسؾؿمسوئؾيماظؾؽريمجبفقدمواػؿؿومماألخمسؾلم
سؾكمملممشؾماظعوئؾيموحرصهمسؾكمصؾيماظرحؿ /ممم
مسـمأغسمبـمعوظؽمرضلماهللمسـفمضول :مضولمردقلماهللم م:م(عـمأحىمأنم
ؼؾلطمظفميفمرزضفموؼـللمظفميفمأثرهمصؾقصؾمرغبف)..عؿػؼمسؾقف..م
ػذامحدؼٌمأخقتلميفماهللميفمايٌمسؾكمصؾيماألرحومموبقونمأغفومعقجؾيمظرضكم
اهللموثقابفميفماآلخرةم .موأغفومعقجؾيمظؾـقابماظعو جؾمحبصقلمأحىماألعقرمظؾعؾد .وأغفوم
دؾىمظؾلطماظرزقموتقدقعفمودؾىمظطقلماظعؿر,وذظؽمحؼمسؾكمحؼقؼؿف,صنغفمتعوظبمػقم
اًوظؼمظألدؾوبموعلؾؾوتفوموضدمجعؾماهللمظؽؾمعطؾقبمدؾؾوموررؼؼو,ؼـولمبف,وػذامجورم
سؾكماألصؾ,وأغفمعـمحؽؿؿفمجعؾماىزاءمعـمجـسماظعؿؾمصؽؿوموصؾمرغبفمبوظربم
واإلحلونماٌؿـقعموأدخؾمسؾكمضؾقبفؿماظلرور,وصؾمسؿرهمورزضف,وصؿحمظفمأبقابماظرزقم
وبرطوتف,اظذيمعوالمضبصؾممممظفمبدونمػذاماظلؾىماىؾقؾ,موطؿومأنماظصقيمورقىم
اهلقاءمواظغذاءموادؿعؿولمماألعقرماٌؼقؼيمظؾؼؾقبمواألبدانمعـمأدؾوبمرقلماظعؿر,صؽذظؽم
صؾيماظرحؿمجعؾفومتعوظبمدؾؾومربوغقومفأمسعمؼومأخلموالمتؼطعمرغبؽمبؾمصؾفؿمبوهلدؼيم
واظزؼورة,وإذامطونماظـيبم مؼؼقلم:م(معومغؼصمعولمعـمصدضيم )مبؾمؼزؼدهمصؽقػم
بوهلدؼيمواظصدضيمسؾكماألرحوم؟!موذوماظؼرابي؟!.م
صقومظألدػمصؼدماغؿشرتموتػشًمزوػرةمسدمماظصؾيمواظؼطقعيموظقسمصؼطمظألرحومم
بؾمألضربماألضربوء؟!..مواغؿشرتماغؿشورماظـورميفماهلشقؿموتغضىماٌؾؽماظؼفور .صوتؼقاماهللم
ؼومعـمتؼطعقنمأرحوعؽؿموأسؾؿقامأغفمصبؿعؽؿمأبمواحدموأممواحدةموػؿومآدمموحقاءموأيم
صوئدةميفمضطقعيماظرحؿمإالمععصقيمماهللموحؾقلمشضؾفموسؼوبف .طؿومضولم :م(معومعـم
ذغىمأجدرمأنمصبعؾماهللمتعوظبمظصوحؾفماظعؼقبيميفماظدغلامععمعومؼدخرمظفمعـؾماظؾغلم
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وضطقعيماظرحؿ).موضدمضولممأؼضو:م(مالمؼدخؾماىـيمضورعم )م.مضولم
دػقون:مأيمضورعمرحؿم ),ورغبؽمأؼفوماإلغلونمػلمضرابؿؽمدقاءمعـم
جفيماألبمأوماألم,صوتؼقاماهللمعبقعوموصؾقامبنيمأرحوعؽؿموابذظقاماٌعروفمبقـؽؿمودوهم
سـدماهللموأحلـقامإظبماظـوسموخصقصوماألضوربمضبلـماهللمإظقؽؿم.مم
صالمأدؿطقعمإالمأنمأضدممظألخمسؾلماظؾؽريماظشؽرماىزؼؾم.م
م
وصؾكماهللمسؾكمربؿدموسؾكمآظفموصقؾفمأعبعني.م

أخوكمى
ىىىىمحمدىبنىربدىاللهىبنىمحمدىالبكريى
ىىىأرمالىحرةى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ايؿدمهللمربماظعوٌنيم ,مواظصالةمواظلالممسؾكم أذرفماألغؾقوءمواٌردؾنيم
وبعدم:م
صننمعـمغعؿماهللمسؾقـومالمتعدموالمهصكمعـؾمػذاماالجؿؿوعمهلذاما

ألدرةم

واظيتمصبىمأنمسبؿدماهللمسز موجؾمسؾكمذظؽموػلمغعؿيمسظقؿيمالمتؼدرمبـؿـمأنم
ؼؽقنمهلذهماظعوئؾيماجؿؿوعمدـقيم أومغصػمدـقيمظقؿؿماظؿكظػمواظؿعورف موإلحقوءم
ذعريةمعـمذعوئرماظدؼـموػلمصؾيماظرحؿموطؿومثؾًميفمايدؼٌماظصققحمضقظفم م
:مم(معـمأرادمأنمؼؾلطمظفميفمرزضفموؼـللميفمأثرهمصؾقصؾمرغبفم

)موإغـومظـلؿعم

وغشوػدمأدراًمطـريةمعـمحقظـومالمؼعرفمبعضفؿمبعضوًم ,موػذامعـمتقصقؼماهللمتعوظبم
ظـومأنمػقلماهللمظـومبعضوًمعـومضوعقامسؾكمعبعمػذهمايؿقظيمودكر

وامأوضوتفؿم

وجفدػؿمظذظؽمصفزاػؿمسـومخريماىزاءم ,موػذاماظؿقاصؾموػذاماالجؿؿوعمإغفم لؼؼربم
بنيماألحقوءموؼرضلماألعقاتم ,موؼذطرمبعضـومبعضوًموؼمظػمبنيماظؼؾقبموؼؾعدم
اىػقةمواظؼطقعيموػذامممومضبٌمسؾقفمدؼــومايـقػم ,مصفزىماهللمخرياًمذوركم
ودوػؿموأعانمسؾكمذظؽم,مدوئالًماٌقظبمأنمصبعؾمذظؽميفمعقزانمحلـوتفؿم.م
واظلالممسؾقؽؿمورغبيماهللموبرطوتفم
أخوكمى
ربدىاللهىبنىربدىالطزوزىبنىمحمدىالبكريى
مدتذارىتربويى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ىىىىىىىىالكمظىالطالوظىطروقىالنجاحى:ى
ايؿدمهللمربماظعوٌنيمواظصالةمواظلالممسؾكمغؾقـومربؿدموسؾكمآظفموصقوبؿفمأعبعنيم
وبعدمصننمهؼقؼماألػدافماٌكططمهلومالمؼؽقنمعـمخاللماظصدصيمأوماظؿكقالتموالم بوظؿؿين م
وظؽـمبوىدمواالجؿفودموبوظطؿقحمواظعزمييموػذامطؾفمؼؽقنمبعدمرؾىماظؿقصقؼمواظلدادمعـماهللم
جؾموسالم.م
ضؾؾمسوممعضكمطونمػـوكمأحالممغعقشفوموػلمأنموؿؿعمػذه ماظعوئؾيماٌؾوركةمإنمذوءم
اهللمصػيمعؽونمواحدموأنمؼؽقنمػـوكمذفرةمهؿقيمعبقعمأصرادػوموشريػومعـماألغقلوتم
وبؿقصقؼمعـماهللمجؾمجالظفمػومسبـمغعقشفومواضعوًمعؾؿقدوًمأعوعـومصؾؾفمايؿدمواظشؽرم.م
أخقاغلمطؾمذظؽمحصؾمطؿومأدؾػًمبوهلؿيماظعوظقيماٌؼووعيماظػشؾمواإلخػوقموبفؿيم
اظرجولماظذؼـمضققامبلوضوتفؿموأعقاهلؿموسؾكمرأدفؿماألدؿوذماظػوضؾ/ممسؾلمبـمسؾدماهللم بـم
ربؿدماظؾؽريمومعـمدوسدهموىؿقعمأصرادماألدرةمأحؾوئلمظقسماظقصقلمظؾفدفموهؼقؼمػقم
اظـفوحماألوحدموإمنوماحملوصظيمسؾكمػذاماظـفوحمورسوؼؿفمػقماظـفوحمايؼقؼلمواحملوصظيم
سؾكماظـفوحموادؿؿرارهمؼؽقنمعـمخالل معبقعمأصرادماظعوئؾيمصوىؿقعمصبىمأنمؼشوركم
وؼلوػؿميفمادؿؿرارماظـفوحم.مم
أبـوءمسوئؾيتماظؽراممأدسقطؿمبلنمسبوصظمسؾكمػذهماظـؿرةماظيتمطلؾـفوموذظؽمعـمخاللم
تشفقعموحٌمبعضـومظؾؾعضمظؾقضقرمٌـؾمػذاماالجؿؿوعماٌؾوركمإنمذوءماهللموأرجقمأنمغؾؿعدم
طؾماظؾعدمم نمتؼؾقؾمأػؿقيماالج متوسوتموتـؾقطماٌؿقؿلنيمهلذاماٌشروعماٌؾوركمويفماًؿوممم
أرجقمعـماهللماظعؾلماظؼدؼرمأنمصبؿعـوموواظدؼـوموإؼوطؿميفمدارمطراعؿف.مم
وصؾكماهللمسؾكمغؾقـومربؿدموسؾكمآظفموصقوبؿفمأعبعنيم.م
أخوكمى
إبراهومىبنىربدىالطزوزىبنىربدىالرحمنىالفروحىى
مرذدىطالبيىمدردظىاإلمامىالدووطيىببرودةىى
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وـــــــــارـــــــزوتي
ى
ٜا قًِ

انتب

عصب

انتب بطداٍ اهلُٚ ١األعٝإ

ايهالّ

ٜا قًِ انتب بطبع ؾٗاّ

إٕ قًت سانط ٚإٕ قًت

تاضطلهِ َٔ مسع ف ٘ٝقاّ

تاضطلهِ عع َٔ قس ِٜاألظَإ

َٔ قسٚ ِٜايسٚ ّٚاهلل زاّ

ٚف ٚقفهِ إال بايػُا ؾٗٝإ

َا ف َٔ ِٗٝعٔ ايهٝف ْاّ

نٝفِٗ ععٜع َطٜض ايباٍ َا ٖإ

ٚإٕ أسس َِٓٗ ايكٗط ناّ

ٚعانػ٘ سه٘ ٚايٛقت ي٘ خإ

يف َٔ ٛسٛي٘ ٚالظًََ ٙٛعاّ

ٚحلس طط ٣باهلطز ٚف عإ

َتُاغهني نُا ْػٌ اخلطم خاّ

َػٓاز إٕ ٖ ٛقػ ٢ايٛقت ٚإٕ الٕ

ْاؽ َا تكطع ٚقٌ األضساّ

ٚايفهٌ يطب األضباب َٓإ

قٛض ٠بل

ٚض ٠عًَ ٢ط األٜاّ

نإ

ٚايؿط بايؿط ٚإسػإ بإسػإ
ٚغؿ ِٝرلاطط قٛب األسعإ

َٔ قسَ ِٜعاز َٔ ِٜٗايػؿاّ
َٔ عس ٣نبري ال ٜأَ ايػٗاّ

َٔ تكٝب اي٘

ٚإٕ نإ املٛت ٜبؿط باإلعساّ

غبٝع ايعسٍ ٚشْب٘ خطٚ ٢خإ

ق ّٛايؿذاعْ ١ػٌ نطغاّ

ؾارلني ايطٚؽ  َٔٚاحلً ٢فطغإ

فهط ٟبني ظ ٜٔاحلهٖ ٞاّ

ٚإٕ اختكطت احله ٞأقٛهلا ٚهلإ

ٚإٕ قاَٛا ع ْٞٛٝف َٔ ٘ٝال قاّ

فهط ٜٗص ٟط ٍٛايٛقت غطسإ

ٜا ععٚت ٞزٜاض زلس نًٗا عاّ

ٜا ًَض َٔ ضغٖ ٢ايه ٕٛغهإ

ٚال تٗ ٕٛزٜاض قٛبٗا  ِٜايؿاّ

ٚدٓٛب ٚؾطم ٚغطب يني عُإ

أْا ايهُا يف مس ّٛاهل٣ٛ

غاّ

زف بسقٚ ١إتكإ

ْٚتِ املاَ ٤ط ٜٔٚاضَام عطؿإ
أْا ايهطٜط ٚأْتِ ايٓٛض ايٝا بإ

أْا دٓس ٟاجلٝـ ٚأْتِ ي ٞغالّ
ايٓٛض بٛدٗهِ َهٚ ٟٛٝؾعاّ

ٚايػعس يف ذلٝانِ ّ

ايٓك ٢تٛاي ٞؾطح ٚعالّ

نًٓا دػس ٚاسس ٚفالٕ أٖ ٛفالٕ

رلاقُهِ ٜبؿط َين باخلكاّ

ابو رلاقُٓا ٜطفع ضاٜت٘ خػطإ

َعصٚض قًيب ٚإٕ غرينِ ساّ

ٜا ْؿاَا فعًِٗ ٜؿٗس ي٘ املٝسإ

ْاؽ بأدػازٖا يبعهِٗ زعاّ

غبٝعٚ ٞافتدط ٚقٛهلا بفِ ًَٝإ

ٚايفدط إْ َٔ ٞأعساز اإلغالّ

عًٖ ٢س ٟايٓيب بايس ٜٔخالٕ

ٚيٝت٘ بايتُين بعض األسالّ

ٚتؿٛف ايه ٕٛنف٘ َطدشني املٝعإ

ايٛظٕ ايجك َٔ ٌٝايٓاؽ أعالّ

ٜا قطعَ ١ين أْتِ ٚاْا بايسّ غٝإ
اهلل إنطاّ

ٚختاّ ايتٛفٝل َٔ

ا ف َٔ ٘ٝؾإ

ٚإال اخلط ٢عصض اخلط ٢إْػإ
قًٛا عٌ

ٚغالّ اهلل قكٝس ٟغتُ٘ غتاّ

ْ ٣يب اهلل عاي ٞايؿإ

ٚغالَتهِ ٜاغط بٔ فٗس بٔ عبس ايععٜع ايفطٜض طايب داَعٖ1427/5/1 ٞـ
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ايكفش١

 1ايؿذط٠

1

 2ضَع ايؿعاض

2

 3املكسَ / ١عً ٞبٔ عبس اهلل بٔ ذلُس ايبهطٟ

3

 4ؾعط ٜ /اغط ايفطٜض ( آٍ بهط) ٟ

5

 5نًُ ١ايًٛا / ٤ذلُس بٔ عبس اٍععٜع بٔ ذلُس ايفطٜض

6

 6نًُ /١إبطاٖ ّٞبٔ ذلُس بٔ عجُإ ايٓذطإ

7

 7نًُ / ١غًُٝإ بٔ ذلُس بٔ عبس اهلل ايٓذطإ

9

 8نًُ / ١غًُٝإ بٔ عً ٞبٔ إبطاٖ ِٝايػالَ١

13

 9نًُ / ١عبس اهلل بٔ محس بٔ ذلُس ايفطٜض

14

 10نًُ / ١عبس اهلل بٔ غًُٝإ بٔ عبس اهلل ايبهطٟ

16

 11نًُ / ١إبطاٖ ِٝبٔ ذلُس بٔ إبطاٖ ِٝايطانٞ

17

 12نًُ / ١أمحس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ عً ٞايٓذطإ

18

 13نًُ / ١إبطاٖ ِٝبٔ قاحل بٔ إبطاٖ ِٝايطانٞ

19

 14نًُ / ١عبس اهلل بٔ غًُٝإ بٔ قاحل اٍفضٜض

21

 15نًُ / ١عبس ايهط ِٜبٔ عً ٞبٔ عُري ايبهطٟ

24

 16نًُ / ١عبس اٍععٜع بٔ محس بٔ ذلُس ايػالَ١

25

 17نًُ / ١ذلُس بٔ عبس اهلل بٔ ذلُس ايبهطٟ

27

 18نًُ / ١عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع بٔ ذلُس ايبهطٟ

29

 19نًُ / ١إبطاٖ ِٝبٔ عبس ايععٜع بٔ عبس ايطمحٔ ايفطٜض

30

 20ؾعط ٜ /اغط ايفطٜض ( ٜا ععٚت) ٞ

31

33

