
 صاخرت ايتاضٜذط

 



 

 

 
4 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

: املكس١َ

احلُس هلل ضب ايعاملني ٚايكال٠ ايػالّ ع٢ً ْبٝٓا ذلُس خري َٔ قاّ عل 

. ايطسِ ٚ ٚقًٗا

فايتٛاقٌ بني األقاضب َطًب ؾطعٞ ضتب عًٝ٘ املٛىل عع ٚدٌ األدط ايهبري 

٣ اهلل عًٝ٘ قاٍ ضغٍٛ اهلل قٌ: عٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا قايت ففٞ احلسٜح 

بايعطف تكٍٛ َٔ ٚقًين ٚقً٘ اهلل َٚٔ قطعين قطع٘  ايطسِ َعًك١:  " ٚغًِ 

.      َتفل عًٝ٘"  اهلل

َٚا نإ ٖصا األدط ايهبري ٚايك١ً َٔ اهلل عع ٚدٌ ملٔ ٚقٌ ضمح٘ ٚايربن١ 

إال يًؿإٔ ايعظِٝ يك١ً ايطسِ  عٓس اهلل ٚملا ٜٓتر عٓٗا َٔ , يف عُطٙ ٚضظق٘ 

. َٝع ُأنًٗا ايطٝب مثطات صلين اجل

ٚإشا ناْت األضض ايطٝب١ ال تؤتٞ ُأنًٗا إال بفعٌ ايػبب َٔ املعاضع ايطاٖط 

فهصيو األغط ايعطٜك١ حتافظ ع٢ً أقايتٗا َٔ خالٍ أبٓا٥ٗا ايربض٠ 

املدًكني ٚبايتٛاقٌ ٜهٕٛ ايتهافٌ ٚايتهاتف يػس َؿطم ٜطناٙ ضب ايعاملني 

دط اجملتُع تؿل عباب٘ زٕٚ إٔ تصٚب ٚتػري غف١ٓٝ أغطتٓا ْاؾط٠ أؾطعٗا يف بض

. فٝ٘ 

ٚمما ٜعٜس ايتالسِ تًو املؿاضٜع اييت اقرتح األبٓا٤ ايربض٠ تطبٝكٗا يتك١ٜٛ  

: ايرتابط األغطٟ بني أفطاز ايعا١ً٥ َٚٓٗا 

1- . تهٜٛٔ قٓسٚم ايعا١ً٥ يسعِ أعُاٍ اأٍلغط٠ ْٚؿاطاتٗا  

2- إٔ ْكف َع أخٝٓا َػاعس٠ ايفكطا٤ فهٌ عا١ً٥ فٝٗا فكري ٚغين ٚال بس َٓا  

 .أٚ أبٝٓا أٚ ابٓٓا ألدٌ إٔ ٜفعٌ ع٢ً آخطٜٔ ايكسق١ ٚايك١ً 

3- جل١ٓ يًتعٜٚر بني أبٓا٤ ايعا١ً٥ ٚبٓاتٗا ٚاملطًكات  َٓٗا ٚفكٓا اهلل يهٌ َا  

 .ضلب٘ ٜٚطناٙ َٚػاعس٠ املتعٚدٕٛ َٔ أفطاز ايعا١ً٥
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4-  .تهطِٜ احلفظ١ يهتاب اهلل ٚاملتُٝعٜٔ َٔ أبٓا٤ ايعا١ً٥  

5- قالح ٖٚٞ تكّٛ ع٢ً املكاحل١ بني األؾدام بػ١ٝ جل١ٓ اإل 

 .ضنا اهلل أٚاًل ٚعسّ تكسع دسا ٚاألؾٗط ثاًْٝا 

6- تؤدط  ايػ١ٓذلاٚي١ ؾطا٤ اغرتاس١ عٝح ٜهٕٛ االدتُاع بٗا ٚباقٞ أٜاّ  

. ايعا١ً٥ يًكٓسٚمضعٗا  ٜٚعٛز

7-  .شلب١ َٔ أبٓا٤ ايعا١ً٥  ادل١ً زٚض١ٜ ٜكّٛ باإلؾطاف عًٝ٘ 

 

أخوكم احملب 

علي بن عبد اهلل بن حممد البكري       

وزارة الدفاع والطريان                   

أخصائي عالقات عامة                  

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى
ى

ى
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 أال باغِ اهلل ايبازٟ 

 ٚتط٣ ايًٞ َا شنط ضب٘ 

 أال ٜا َطسبا بايهٌ

 ٚعسز َا خطٛ ايؿعاض 

 ٖال ٚاهلل بآٍ فطٜض

 ٚايٓذطإ أٌٖ ايطٝب 

 ٚايطانٞ يًهطّ قاضٚا 

 ٚغالَٞ يًػال١َ زّٚ  

 ٜعٝـ ايًٞ جلُعتٓا 

ٍ َٔ غاِٖ ٜٚػًِ ى  

 ٚست٢ نايؿذط تك٣ٛ

 ٚٚاسسْا تط٣ ٜهػط 

 ٚتط٣ َا يًفت٢ عع٠ٚ 

 ٚأْا ضبعٞ ِٖ ايبهطٟ

 ٚع٢ً خري ايبؿط قًٛا 

 عسز َٔ طاف بايهعب١

 

  عظِٝ ايؿإ غبشاْ٘

  ٜبؿط ٖٛ باإلفالغٞ

 عسز ٖايٛضز ٚأيٛاْ٘

  سطف ٚغط قططاغٞ

 ِٖٚ يًذٛز عٓٛاْ٘ 

 ٚأقٌ نٓ٘ أملاغٞ

  أقً٘ ِٖ ٚأضناْ٘

   عسز َا ٖب ْػٓاغٞ

  غع٢ ٜٚعٝـ َٔ عاْ٘

  ٚخ٢ً مشًٓا ضاغٞ

 إشا ملٝت أغكاْ٘

  ٜٚػٌٗ ٚيٛ ٖٛ قاغٞ

  ع٘ ٚخالْ٘غ٣ٛ ضب

 ٚفِٝٗ ضافع ضاغٞ

  ضغٍٛ اهلل بهتاب٘

 ٚايًٞ باحلطّ زاغٞ

 

 

 ربدىالطزوزىالفروحربدىاللهىبنىرثمانى/ىأخوكمى...ىودالمتكمى

 آلىبـــــــــكـــــــري
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

صلظىاألرحامىبمطرفظىاألندابى
(متعووغقامسؾكماإلثؿمواظعدوانموتعووغقامسؾكماظربمواظؿؼقىموالم)م:مضولماهللمتعوظبم

المطبػكمأنمعبعماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوألغلوبموصروعماألدرةماظقاحدةمػلمعـماظؿعوونم

وػذامعومضوممبفمشبؾيم,مسؾكماظربمٌومظذظؽمعـمدورمػومميفمععرصيماألغلوبموصؾيماألرحومم

ػذاماألعرمػلموعومبذلمعـمجفدميفمم–طرمييمعـمصروعمأدرةماظؾؽريمجزاػؿماهللمسـومطؾمخريم

اًطقةماألوظبماٌؾورطيماظيتمضبصؾمعـمخالهلوماظؿقاصؾمبنيمذويماظؼربكمواإلحلونمإظقفؿم

أغلوبمواظعالضيماظيتمتربطمبنيماظػروعمصفذامأعرميفمضؼماظلالممواظؿعورفمواظؿعرفمسؾكموظقمتح

مشوؼيماألػؿقيمرشؿمتقضعماىؿقعمودعودتفؿمبلنمعومدققصؾمبنذنماهللمأطربمعـمػذامبؽـري

وػذامعومغؾؿلفمعـماىؿقعمإغػوذًامظؿقجقفمردقظـوماظؽرؼؿمسؾقفماظصالةمواظلالمموحـفمسؾكم

.مععرصيماألغلوبموصؾيماألرحومم

تعؾؿقامعـمأغلوبؽؿمعومتصؾقنمبفم)م:مأغفمضولممسـماظـيبمرضلماهللمسـفمسـمأبلمػرؼرةم

 (م.رأرحوعؽؿمصننمصؾيماظرحؿمربؾيميفماألػؾمعـراةميفماٌولمعـللةميفماألث

عـمدرهمأنمؼؾلطمظفميفم)مؼؼقلممويفماظصققحمسـمأغسمابـمعوظؽمضولممسعًمردقلماهللم

 (.رزضفمأومؼـللمظفمأثرهمصؾقصؾمرغبفم

عـمصروعمأدرةماظؾؽريمماألسزاءوالمذؽمأنماىفدماظذيمبذلمعـمبعضماألخقةم

اظدورؼيمموإخراجفؿمظؾشفرةماىوععيموضقوعفؿمبوظرتتقىمواإلذرافمسؾكماالجؿؿوسوتماظعوئؾقي

ظفمبوظغماألثرميفمعبعممشؾماظعوئؾيموإتوحيماظػرصمظؾؿعورفمواظؿقاصؾموػذامعومدقمديمبنذنم

اهللمإظبماظؿعوونمواظؿؽوتػمواظؿـوصرمسؾكماًريمواظربمواظؿؼقىموايٌمسؾكمبقاسٌماألخقةم

واحملؾيموؼؼقيمأواصرماظؿقاصؾمواظؿؽوتػمواظؿؿودؽمبنيمأصرادماألدرةموؼمديمبنذنماهللمإظبم

.مأدسقماهللماظعؾلماظؼدؼرمأنمصبؿعممشؾـوموؼعؾلمذلغـوموؼرحؿمعقتوغو.ماظرتاحؿم

اللواءىىأخوكم
محمدىبنىربدىالطزوزىبنىمحمدىالفروحى

(ىالفالجىالبكري)ى
ىمدورىمكافحظىالمخدراتى
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ى(صلظىالرحم)
.ىالدالمىرلوكمىورحمظىاللهىوبركاته

ممسؾكمسؾودهماظذؼـماصطػكمممممايؿدمهللموطػكمواظصالةمواظلال

أماىبطـــد،ى،ى،ىى
صؼدموردتمأحودؼٌمطـريةمترشىميفمصؾيماألرحومموتؾنيمأجرػوموثقابفو,مصصؾيم

عـمطونمؼمعـمبوهللمواظققمم:ماظرحؿمذعورماٌمعـنيمبوهللمواظققمماآلخر,مويفمايدؼٌ

:مم,مضولمواآلخرمصؾقصؾمرغبف,موػلمعـمأسظؿمأدؾوبمزؼودةماظرزقمواظربطيميفماظعؿر

عـمأحىمأنمؼؾلطمظفميفمرزضفموؼـللمظفميفمأثرهمصؾقصؾمرغبف,موجوءمأؼّضومأنمردقلم

تعؾؿقامعـمأغلوبؽؿمعومتصؾقنمبفمأرحوعؽؿ,مصننمصؾيماظرحؿمربؾيماألػؾم:مضولماهللم

طؿومأنمصؾيماظرحؿمعـمأدؾوبمدخقلماىـي,مضولم.م,معـراةميفماٌول,معـللةميفماألثرم

رعؿقاماظطعوم,موصؾقاماألرحوم,موصؾقامأاماظـوسمأصشقاماظلالم,موؼومأؼف:مردقلماهللم

.مبوظؾقؾمواظـوسمغقوم,متدخؾقاماىـيمبلالم

وضطقعيماظرحؿمذغىمسظقؿ,مؼػصؿماظروابطمبنيماظـوس,موؼشقعماظعداوةمواظؾغضوء,م

وؼػؽؽماظؿؿودؽماألدريمبنيماألضورب,موألجؾمذظؽمجوءتماظـصقصممبوظرتػقىمعـم

غىماظعظقؿ,موأغفمعـمأدؾوبمحؾقلماظؾعـيموسؿلماظؾصرمواظؾصريةمضولماظقضقعميفمػذاماظذ

ـَم,مَصَفِؾمَسَلِقُؿِؿمِإنمَتَقظَِّقُؿِؿمَأنمُتْػِلُدوامِصلماْظَلِرِضمَوُتَؼطخملُعقامَأِرَحوَعُؽِؿ}م:دؾقوغف ُأِوَظِؽَؽماظَِّذؼ

.م{َظَعـَُفُؿماظؾَُّفمَصَلَصؿَُّفِؿمَوَأِسَؿكمَأِبَصوَرُػِؿ

عومعـمذغىمأجدرمأنم:مسفؾيميفماظدغقومضؾؾماآلخرة,مضولموأنمسؼقبؿفمم

معومعـمذغى:مضولم.مؼعفؾماهللمظصوحؾفماظعؼقبيميفماظدغقومععمعومؼدخرمظفميفمماآلخرة

أجدرمأنمؼعفؾماهللمظصوحؾفماظعؼقبيمععمعومؼدخرهمظفميفماآلخرةمعـماظؾغلموضطقعيم

حؾفومصػلماظؾكوريمعـمصووردماألسؿولمسؾكم اظرحؿم,موأغفمعـمأدؾوبمحرعونماىـيم



 

 

 
9 

المؼدخؾماىـيمضورع,م:مضولمحدؼٌمجؾريمبـمعطعؿمضولمردقلماهللم

:موجوءمسـمابـمعلعقدمرضلماهللمسـفمطونمجوظلًومبعدماظصؾحميفمحؾؼيمصؼول

أغشدماهللمضورعماظرحؿمٌومضوممسـو,مصنغومغرؼدمأنمغدسقمربـومربـو,موإنمأبقابماظلؿوءمعروفمـم

.محؿأيمعغؾؼيمـمدونمضورعماظر

وصؾيماظرحؿمتؽقنمبلعقرممسدؼدةمعـفومزؼورتفؿمواظلمالمسـفؿ,موتػؼدوامأحقاهلؿم

واظؿصدقمسؾكمصؼريػؿموتقضريمطؾريػؿمورغبيممصغريػؿموضعػقفؿ,م..مواإلػداءمإظقفؿم.م.م

وعـمصؾيماظرحؿمسقودةمعرضوػؿموإجوبيمدسقاػؿموادؿضوصؿفؿموإسزازػؿموإسالءمذلغفؿم

مموعقادوتفؿميفمأتراحفؿمواظدسوءمهلؿمودالعيماظصدرموتؽقنمأؼّضوممبشورطؿفؿمأصراحف

سبقػؿموإصالحمذاتماظؾنيمإذامصلدت,موايرصمسؾكمتقثقؼماظعالضيموتـؾقًمدسوئؿفوم

ععفؿموأسظؿمعومتؽقنمبفماظصؾيمأنمضبرصماٌرءمسؾكمدسقتفؿمإظبماهلدىموأعرػؿم

.مبوٌعروفموغفقفؿمسـماٌـؽرموبذلماىفدميفمػداؼؿفؿموإصالحفؿ

اظؾعضمإظبمأضوربفموأرحوعفمإنموصؾقهموؼؼطعفؿمإنمضطعقهموػذامظقسمبقاصؾمموضدمؼصؾ

يفمايؼقؼيمصننمعؼوبؾيماإلحلونمبوإلحلونمعؽوصلةموذبوزاةمظؾؿعروفممبـؾف,مموػقمأعرمالم

طبؿصمبفماظؼرؼىموحده,مبؾمػقمحوصؾمظؾؼرؼىمأومشريه,مأعوماظقاصؾمحؼقؼيمصفقماظذيم

ظقسماظقاصؾم:مه,موصقفمؼؼقلمردقظـوماظؽرؼؿمؼصؾمضرابؿفمهلل,مدقاءموصؾقهمأومضطعق

صؿومأحراغومأنمغرتجؿمعومدؾؼمإظبمأصعولم.مبوٌؽوصهموظؽـماظقاصؾماظذيمإذامضطعًمرغبفموصؾف

.مغـولمبفومخرييماظدغقومواآلخرة

:مخؿوّعو

صننمعـممتوممذؽرماهللمتؼدؼؿماظشؽرمٌـمدعكموسؿؾموتقاصؾمععماىؿقعمىؿعفؿم

.مصبعؾمذظؽميفمعقازؼـمحلـوتؽؿموؼضوسػمظؽؿماألجرمواٌـقبيوترابطفؿ,مصلدللماهللمأنم

أخوكمى
إبراهومىبنىمحمدىبنىرثمانىالنجرانىىىى

أرمالىحرةى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

إوضاحاتىذرروظىفيىمطرفظىاألندابى
ايؿدمهللماظذيمػداغومألصضؾماٌؾؾموأضقمماظطرائؼمواظـقؾموذرصـوموصضؾـومسؾكمطـريم

,مواظصالةمواظلالممسؾكمأزطكماظربؼيمزوػرًاموبورـًوم,موأذرصفؿمغلؾًوموصفرًاممممـمخؾؼمتػضقال

وبعدمم...م

صننمععرصيماإلغلونمغلؾفمواظعـوؼيمبفمعـمأغؾؾموأزطكماألسؿولموأوظبماٌعرفمواظعؾقمم

عؿكمطوغًمإرادتفمصوييموبغقؿفمذرؼػيموعؼصدهمدوعقًوم؛مصننمصقفمعبؾمعـماٌصوحلم

رعمبؿلطقدػوموتؼقؼؿفوم؛مإذممبعرصيماألغلوبمتؿؿمصؾيماألرحوممواحملودـماظيتمجوءماظش

واحملؾيمواإلخوءمبنيماألضوربمصقؿعوونماىؿقعمسؾكمغقائىماظدػرم,مموبفمؼعرفمأػؾم

اظؿقارثمواظعؼؾمواظدؼوتم,موبعشريةماٌرءموضؾقؾؿفموأػؾفمؼؼقىمصقلؿطقعمإؼصولمايؼمإظبم

إظبماظعشريةمواألػؾمواظؼؾقؾيم؛مطؿومضولمظقطمشريهم,مأومؼردماظؾورؾمسـمغػلفموأػؾفمبوظرطقنم

أيمأرطـمإظبمسشريةممتـعينم"مضولمظقمأنمظلمبؽؿمضقةمأومآويمإظبمرطـمذدؼدم:م"مسؾقفماظلالمم

وضدماعؿـعمضقممذعقىمسـمضؿؾفمرعبًومبويفورةم,معـؽؿمطلمالمؼؼعمعومترؼدونمعـماظػقاحشم

ضعقػًوموظقالمرػطؽمظرعبـوكموعومأغًموإغومظـراكمصقـوم:م"معراسوةمظؾعشريةممطؿومضولمتعوظبم

وػؽذامسؾقفماظصالةمادؿطوعمأنمؼؾؾغمردوظيمربفمإظبماظـوسمٌؽوغيمضرؼشمبنيم"م.سؾقـومبعزؼزم

اظعربمٌومهلؿمعـماظؼقةمواظغؾؾيمواٌـعيموظؽـماألذؼيمأتؿفمسؾقفماظصالةمواظلالممعـمذاتم

اظعشريةمواألػؾمسؾكماٌرءمدؼـفموهػظم.مبؾمعـمأضربماظـوسمإظقفمأحقوغوم,مسشريتفماألضربنيم

إنميفمععرصيماظـلىم(م:م"متـؼقػماألعيمبلريمأوالدماألئؿيم)مجوءميفمطؿوبم,موخؾؼفمشوظؾًوم

صؿؿكمسرفم,مطؿومأنمصقفومعزدجرًامسـماٌؾؽوتماظرذؼؾيم,معـدصعًومسؾكمعؽورمماألخالقم

أغػمسـمتعورلمدغوؼومصنغفمي,مويفمعـؾؿفمرقؾًوم,مويفمسقدهمصالبيم,ماإلغلونميفمأصؾفمذرصًوم

األعقرموارتؽوبماظرذائؾمحقطيمسؾكممسعؿفمعـماظؿشقؼفموحذرًامسؾكمذطرهمعـمارتؽوبماظعورم
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؛مظذامطونماحملؿؾمؼؿقجسموؼؿكقفم"موتـزؼفًومظلؾػفمعـمدقءماألحدوثيم,م

دائؿًومعـماظؼؾوئؾموضبوولممتزؼؼفوموتضققعمأغلوبفومظؿلفؾماظلقطرةمسؾقفؿم

االسباللماًؾؼلمواظدؼينماغؿشورهموزفقرهميفماٌدائـموتػرضفؿمموؼـشرمصلودهمصقفؿم؛مصؽون

ومتزضفؿمصقفوم؛مصؿؿودؽماظـوسمبلغلوبفؿمجزءمعـمبؼوءمطقوغفؿمووحدتفؿموايػوزمسؾكم

:م"مم–رضلماهللمسـفمم–ذكصقؿفؿموعؽوغؿفؿموػقؼؿفؿموأخالضفؿمضولمسؾلمبـمأبلمروظىم

وػؿماظعدةمسـدم,موبفؿمتطقلم,مولمصؾفؿمتص,مأطرممسشريتؽمصنغفؿمجـوحؽماظذيمبفمتطريم

ظذام"م.موؼلرمسـمععلرػؿم,موأذرطفؿميفمأعقركم,موسدمدؼقؿفؿم,مأطرممطرميفؿم,ماظشدةم

اذؿفرمسـماظعربمععرصيماألغلوبمبؾمػقمسؾؿمعـمسؾقمماظعربماظذيماخؿصقامبفمبنيمشريػؿم

وطونمثؾيم.مسورمعـماألعؿموطونمسؾؿًومتؿقارثفماألجقولمجقاًلمبعدمجقؾموهػظفمطؿومهػظماألش

عـمسؾؿوءماألغلوبمسؾكمرأدفؿمويفمعؼدعفؿمصدؼؼمػذهمم–رضقانماهللمسؾقفؿمم–عـماظصقوبيم

سـدعومػفومم–رضلماهللمسـفمم–حؿكمإنمحلونمبـمثوبًمم–رضلماهللمسـفمم–األعيمأبقمبؽرم

وممـماذؿفرم.مذظؽمذعرمملمؼغىمسـفمأبقمبؽرم:مضوظقام,مضرؼشًومبوظطعـميفمأغلوبفوموأحلوبفوم

وطونمسؾقفم,موسؼقؾمبـمأبلمروظىم,موابـمسؾوسم,محؽقؿمبـمحزامم:مأؼضًومعـماظصقوبيم

وعـماظؿوبعنيمدعقدمبـماٌلقىموشريػؿمطـريمبؾم.ماظصالةمواظلالممؼؼرػؿمسؾكمػذاموالمؼـؽرهم

طونمػـوكمتداخاًلمضقؼًومبنيمععرصيمرجولماإلدـودميفمايدؼٌموععرصيماألغلوبم؛مصؼدمطونم

معـمسؾؿوءماألغلوبم؛مظذامؼؼولمبلنمأولمعـمدونميفماألغلوبمعـماظعربمطـريمعـماحملدثني

ػـمحؿكمادؿؼؾم124اإلعومماحملدثماظؽؾريمربؿدمبـمعلؾؿمبـمذفوبماظزػريماٌؿقصكمدـيم

.ممطؾمسؾؿمظقحدهم

وترتقىمدؼقانماظعطوءميفمسفدمسؿرم,موطونمترتقىماظؽؿوئىميفمسفدماظـيبمربؿدم

اظـقاحلماظعؿؾقيمابؿداءمعـمبينمػوذؿمثؿماألعـؾمصوألعـؾمحلىمؼلؿـدمإظبمعػفقمماظؼؾقؾيمعـم

 .ترتقىمعؿلؾلؾم

وظؽـمعؿكمضعػًماٌؼوصدموتؾدظًماظـقاؼوميفمععرصيماألغلوبمضدمؼـقدرماٌرءم

وؼلؿققذمسؾقفم,مسؾقفمم–سزموجؾمم-عـقدراتمدققؼيموؼدغسمغػلفمبغضىماٌقظبم

انموأضقاػوم؛مصفقمررؼؼمظؾؿػوخرماظشقطونموػقمالمؼشعرم؛مإذمػقمعـمأودعمعداخؾماظشقط
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ثؿمضدمؼؿطقرم,مواظؽربمواظؿعوظلمواظغرورموعؼًماآلخرؼـموازدراؤػؿمواغؿؼوصفؿم

صققصؾمبفماظعدوانمواظظؾؿمواظؾغلموايلدم؛مظذاموضعماظشرعمحقاجزموعقاغعم

وعصداتمضقؼيمجدًامطلمالمتعصػمػذهماٌؾودئماظػوددةمبوإلميونماظذيميفمضؾقبماظـوسم؛م

اظذيمػقمأدغكمبوظذيمػقمخريم؛مإذماٌؾودئماظؼؾؾقيماظؽرمييمودقؾيمعـمودوئؾمصقلؿؾدظقنم

تؼقؼيماإلميونميفماظؼؾقبموظقسماظعؽسم؛مصقذرمسؾقفماظصالةمواظلالممأذدماظؿقذؼرمعـمضؾىم

ظقـؿفنيمأضقاممؼػؿكرونمبكبوئفؿم:م"ماٌقازؼـمحبقٌمتؽقنمعؾودئماظؼؾقؾيمصققماإلميونمبؼقظفم

ًُرءم,مصقؿمجفـؿماظذؼـمعوتقامإمنومػؿم أومظقؽقغـمأػقنمسؾكماهللمعـماىعؾماظذيمؼدػدهما

وصوجرم,موصكرػومبوآلبوءمإمنومػقمعمعـمتؼلم,مإنماهللمأذػىمسـؽؿمسّؾّقيماىوػؾقيم.مبلغػفم

,مدــمأبلمداودمواظرتعذيموحلـفمم. "وآدممخؾؼمعـمترابم,ماظـوسمبـقمآدمم,مذؼلم

.مموحلـفماٌـذريميفماظرتشقىمواظرتػقىم

اثـونميفماظـوسمػؿومطػرم:م"ممضولمردقلماهللم:مويفمحدؼٌمأبلمػرؼرةمرضلماهللمسـفمضولم

ويفمحدؼٌمايورثماألذعريم.ميفمصققحمعلؾؿم "م.اظطعـميفماظـلىمواظـقوحيمسؾكماٌقًم:م

,مؼومردقلماهللم:مضوظقام.موعـمدسومبدسقىماىوػؾقيمصفقمعـمجـوءمجفـؿم:م"مرضلماهللمسـفم

صودسقاماٌلؾؿنيم,موإنمصومموإنمصؾكموزسؿمأغفمعلؾؿم:م"مضولم,مىموإنمصومموإنمصؾ

يفمدــم"مم.مسزموجؾمم–سؾودماهللم,مسزموجؾماٌلؾؿنيماٌمعـنيمم–بلمسوئفؿممبوممسوػؿماهللم

 ويفمعلـدمأغبد,ماظرتعذيموحلـفم

أغفمعؿكمطوغًمعؾودئمأصقلماظؼؾقؾيمواظعشريةمعؼقؼيموععززةم:موعبوعموأصؾمعومدؾؼم

طوظرتاحؿمواظؿعوونمسؾكماظربمواظؿؼقىمواألعرم؛ ربؼؼيمٌؼوصدماظشورعماظعظقؿيموععقـيمو

وحػظمطقونم,مواظؼقوممبويؼققمواظقاجؾوتم,مبوٌعروفمواظـفلمسـماٌـؽرموصؾيماألرحومم

واظؿكزرمصقؿومبقـفؿمظـصرةماظضعقػمواٌظؾقمم,مأصرادػومحبػظمدؼـفؿموأعقاهلؿموأسراضفؿمسؾقفؿم

وػلم,منماإلميونم؛مصفلماظيتمسززػوموأطدػوموحوصظمسؾقفوموملمؼؾغفوموردماظظوملمطوغًمم,م

وسؾقفمضبؿؾمضقظفمسؾقفم,ماظيتمصبىمأنمتؿففمإظقفمغقيماٌرءمسـدماظؼقوممواٌشورطيمبفوم

صققحمعلؾؿم؛مصفلم,مصققحماظؾكوريم"م.ماغصرمأخوكمزوًٌومأومعظؾقعًوم:م"ماظصالةمواظلالمم

.موتقضػماظظوملمسـمزؾؿفم,مماظـصرةماظشرسقيماظيتمتعنيماٌظؾقم
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وعؿكمطوغًمعؾودئمأصقلماظؼؾقؾيمواظعشريةمواألػؾمعـوصقيموذبوغؾيمم

واظطعـم,مٌؼوصدماظشرعمبؽقغفومظؾؿؾوػلمواظؿػوخرمواظؿؽربمواظعؾقمسؾكماآلخرؼـم

بؾم,ميفمأغلوبفؿموأحلوبفؿماظذيمرمبومأدىمإظبماظظؾؿمواظعدوانمواظؾغلمواظؿقوددمواظؿؾوشضم

أومضدمؼظؾؿفممبومػقمدونم,مإظبمأنمؼؼوتؾمهًمراؼيماظؼؾقؾيمصقؼؿؾمأخوهماٌلؾؿمضدمؼصؾماألعرم

أومضدمؼـؾذمأواعرماظشرعمسـدمععورضؿفومظعوداتماظؼؾقؾيمصفذهم.ماظؿؾمأومؼؾغضفمأومؼففرهم

اىوػؾقيماىفالءمواظػؿـيماظعؿقوءماظيتمجوءمسؾقفماظصالةمواظلالممالجؿـوثفومعـماظؼؾقبم

نمعؼصدمبعـؿفمسؾقفماظصالةمواظلالممهؼقؼماالدؿلالممواالغؼقودمورؿلفومعـماظـػقسم؛مأل

:م"مظؾقاحدماألحدموظقسمظمبوءمواألجدادموعؾودئماظؼؾقؾيمواظعشريةموسوداتفؿم؛مطؿومضولمتعوظبم

وػلماظيتموردتم"م.موإذامضقؾمهلؿماتؾعقامعومأغزلماهللمضوظقامبؾمغؿؾعمعومأظػقـومسؾقفمآبوءغوم

ةمواظلالمماظلوبؼيماظيتمجعؾًماظؼقوممبفومواسؿؼودػومطؾريةمعـمصقفومأحودؼـفمسؾقفماظصال

اظؽؾوئرممسقًمطػرًامظعظؿمذـوسؿفوموطؾريمضررػوم؛مألغفمملمؼلؿلؾؿموؼـؼودمظؾشرعموؼلؿفقىم

.مألعرماظقاحدماألحدمدؾقوغفم

اٌصوحلماٌرجقةماظيتممتمم–إنمذوءماهللمم–وعـمادؿؿلؽمبفذاماألصؾماىوععمحؼؼم

واهللمأسؾؿموصؾكماهللم.موجوغىماٌػوددماظؽؾريةماظيتمضدمؼؼعمبفوماظؾعضم,مإؼضوحمذلءمعـفوم

ظبمأظفموصقؾفمودؾؿممودؾؿمسؾكمغؾقـومربؿدموع

أخوكمى
النجرانىبنىربدىاللهىدلومانىبنىمحمدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
التربويىىىمذرفىتربويىفيىمكتبىاإلذرافىىىىى

روونىالجواءىب
ى
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

:ىحموظىبونىاألقاربىال
ؼؿنيمروىمػؿومظلمواظديمرغبفماهللمتدالنمعومطونمبنيمأدالصـومتغؿدػؿماهللمدلدققمػـومضص

.مبرغبؿفموأدؽـفؿمصلقحمجـوتفمعـمترابطموتؽوتػموسالضوتمعؿقـيم

:ممألوظبظؼصيماصو

لمسؾكماظلالعيمرغبفماهللمسؾقفمأنمؼؼقؿمدقرًامحق/موضعًميفمبؾدتـومأوثولمسـدعومأرادمجدغوم

عزرسؿفموبدأمحبػرماألدوسموتركمعلوصيمبنيمشبؾفمواألدوسمططرؼؼمصقضرمجرياغفموعـعقهموضوظقامظفمإنم

رًامألنماألرضممظـوموألنمأبـوؤهمطوغقامًامصنغفمهًمجذوعمشبؾؽموالمترتكمعؿطـًمترؼدمأنمتؾينمدقر

قمظؾؼقةمصؼوظقامظفمجفزمٌـطصغورًامصؼدمىلمألضوربفمعـمسوئؾيماظػرؼحموادؿـفدمبفؿمألغفميفمذظؽماظزعـما

ماظلقرمواغؿفًماألزعيمظلمععؽمصالةماظػفرموؼػعؾماهللمعومؼرؼدموصعاًلممتمذظؽموبيناظؾنبمواظطنيمودـص

سؾكمخريمم

:ممأعوماظؼصيماظـوغقيم

سؾدماهللمدؾقؿونمبـم/مصؼدمحدثًميفمسققنماىقاءمحقٌمحضرمظلقضفومضودعًومعـمروضماىقاءم

همحقلمغوضيمجؾؾفومبدويمظؾلققمظؾقعفوموؼلووعقغفمسؾقفومصؽلغفؿمعدماظـفرانمصقجدماظـوسمبؿفؿقععح

عؿػؼنيمسؾكمأنمؼلوومماظؾدويمأحدػؿمسؾكمأنمؼشرتطقامصقفومصزادمابـمنرانمميفماظلعرمحؿكممتماظؾقعم

دمظؽمـــامودـعلـــــكمبفــنمأوظبمعــــوضـوموغحــــسؾقفموسـدػوماحؿفقامسؾقفمضوئؾنيمإنماظـوضيمجؾؾًمظس

سؾدماظعزؼزماظعؾدماظرغبـمصرؼحماظػرؼحم/موقمعـمأوثولمـــدممإظبماظســـوارػؿمقـــاءمحـــــوأثـمةـــاظؼقؿ

رغبفماهللمودللمسـماًربموسؾؿمبوظؼصيمصوويمظؾـوضيموحؾمسؼوهلوموضوظالبـمنرانمدؼمغوضؿؽمؼومابـم

ربؿدم/ماظعققنماظعؿموػددموتقسدمعـمؼؿعرضمظفمصوغؿككمبعضفؿمؼرؼدونمأنمؼعقدواماظـوضيموظؽـمأعريم

سؾدماظعزؼزم/مايؿدماظرذقدمطونمحوضرًامصلذورمهلؿمبوهلدوءموسدمماالسرتاضمألغفمؼعرفمعدىمذفوسيم

العيمذؼقؼؿنيموؼعرصفممتومماٌعرصيموبفذاماغؿفًماظؼصيمــسؾلماظس/ماظػرؼحمحقٌمأنمواظدتقفومبـوتم

.مبلالمم

أخوكمىىىىىىى
ىرمودىمتقاردى

مظىإبراهومىالدالبنىدلومانىبنىرليى
القصومىدابقًاىىمدورىالدفاعىالمدنيىبمنطقظ
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 :أهموظىاالجتماراتىالطائلوظىوفوائدهاى

:مايؿدمهللمواظصالةمسؾكمردقظفمربؿدمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿموبعدم

"م.مواتؼقاماهللماظذيمتلوءظقنمبفمواألرحوممإنماهللمطونمسؾقؽؿمرضقؾوم:م"مضولمتعوظبمم

"م.معـمأرادمأنمؼؾلطمظفميفمرزضفموؼـللمظفميفمأثرهمصؾقصؾمرغبفم:م"ممموضولمردقلماهللم

ممومالمذؽمصقفمأنماالجؿؿوسوتماظعوئؾقيمواألدرؼيمذاتمأػؿقيمطربىمصؼدمحٌمدؼــومم

ايـقػمسؾكمذظؽمطؿوموردميفماظؼرآنمواظلـيموعـمذظؽمؼؿؾنيمأنماظشرؼعيماإلدالعقيماظلؿقيم

صعؾكماظؼرؼىمأنمؼصؾمضرؼؾفمبوٌقدةم.مضوربمبعضفؿمعـمبعضمجعؾًماٌقدةمأدوسماظعالضيمبنيماأل

وإنمحوولمضرؼؾفمأنمؼؼطعفومصعؾقفمأنمؼصؾفوماحؿلوبًومظألجرموتطؾقؼًومظؼقلماظـيبمسؾقفماظصالةم

.مواظلالممطؿوموردميفمايدؼٌمسـمأبلمػرؼرةمرضلماهللمسـفمأسالهم

غقونماٌرصقصمؼشدمبعضفمالمذؽمأنماظصؾيماظؼقؼيمبنيماظػردموأضوربفموأرحوعفمػلمطوظىم

.ممبعضًوموبلؼقطمجزءمعـمػذاماظؾـقونمتلؼطماٌقدةمواظرغبيم

إنمدسقةماألضوربمواألػؾمواألرحوممالمذؽمأغفومعـماظصؾيمواظربمودظقؾمسؾكماًريمواألعرمم

.مبوٌعروفمواظـفلمسـماٌـؽرمبنيماألضوربموعـماظربماإلحلونمهلؿم

:مصقائدماالجؿؿوسوتماألدرؼيم

.معـمأػؿموأجؾماألسؿولمصفلمصؾيمظألرحوممواألضوربممأغفوم–م1م

.متػؼدمأحقاهلؿمواظلمالمسـفؿموعلوسدةماحملؿوجمعـفؿمم–م2م

.ماظلعلميفمعصويفؿموإدخولماظلرورمإظبمغػقدفؿمم–م3م

.مأغفوماعؿـولمألواعرماهللموردقظفمصفلمسؾودةمطؿومأغفومعـماإلميونمم–م4م

.مهموتعوظبمأنمصؾيماظرحؿمدؾىمظصؾيماهللمدؾقونم–م5م

.مأغفومعـمأدؾوبمدخقلماىـيمم–م6

.مأغفومعـمأدؾوبماظربكمواظذرؼيماظصوييمواظعؿرمواظذطرمايلـمم–م7م

إنمحضقرمػذهماظؾؼوءاتماٌؾورطيمصقفمدصعمظؾعؼقبيماٌرتتؾيمسؾكمضطقعماظرحؿمطؿومأ,مصقفومم

.معـماظلعلمسبقمإصالحماجملؿؿعمٌـمؼرؼدماإلصالحم

:ماظؾؼوءاتمؼعؿؿدمسؾكمسدةمسقاعؾمظذامصننمنوحمعـؾمػذهمم



 

 

 
16 

.ماظرشؾيميفمذظؽمسـمررؼؼماظـقيماظصودضيمواظعؿؾمظقجفماهللمتعوظبمم–م1م

اظؿكطقطماظلؾقؿموهدؼدماألػدافمواظقدوئؾمواألدوظقىماٌـودؾيمبنيمم–م2م

.مذبؿقسيمعـمأصرادماظعوئؾيم

.متؽؾقػماألذكوصماٌـودؾنيمطؾمصقؿومطبصفمم–م3م

ايلـمواظؽالمماظطقىمواالبؿلوعيمحؿكمؼؿؿمجذبمسددمأطربمعـمماالظؿزاممبوألدؾقبم–م4م

.ماظعوئؾيمظؿؾؽماالجؿؿوسوتم

.ماالبؿعودمسـماظعؿوبمصنغفمؼقرثماظؾغضوءمم–م5م

:ماظـؿوئٍماحملؿؿؾيمٌـؾمتؾؽماظؾؼوءاتم

اٌلوػؿيميفمتعورفماألضوربمواظيتمحؽؿًماظظروفماالجؿؿوسقيميفمسدممظؼوءاتفؿمم–م1م

.معلؾؼًوم

.مؼيموذوئٍماحملؾيمواألخقةمواظؼربكمبنيمأصرادماظعوئؾيمتؼقم–م2م

.متـشؽيماظصغورمواظشؾوبمسؾكمخصولماًريموعـفومصؾيماألضوربمم–م3م

.مأنمتؾؽماظؾؼوءاتمػلمضدوةمحلـيمظألجقولماظؼودعيمم–م4م

اظؾفؿماجعؾماجؿؿوسـوماجؿؿوسًومعرحقعًوموتػرضـومتػرضًومععصقعًومواجعؾـومممـمؼصؾقنماألرحوممطؿوم

واعبعممشؾـومواجؾمػؿـومإغؽمسؾكمطؾمذلءمضدؼرموبوإلجوبيمجدؼرموصؾكم,موصوغومدقدماألغوممأ

.ماهللمسؾكمغؾقـومربؿدموسؾكمآظفموصقؾفمودؾؿمتلؾقؿًومطـريًامإظبمؼقمماظدؼـم

 

أخوكمى
ربدىاللهىبنىحمدىالفروحىالفالجىالبكريىىىىى

رمودىمتقاردى
ىوزارةىالداخلوظى–دووانىالوزارةى
ى
ى
ى
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ى
 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

ايؿدمهللموحدهمواظصالةمواظلالممسؾكمعـمالمغيبمبعدهمربؿدمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم

...مأعومبعدم.موسؾكمآظفموصقؾفمودؾؿمتلؾقؿًومطـريامإظبمؼقمماظدؼـم

صؾؿـودؾيمصدورماجملؾيماظعوئؾقيميفمسددػوماألولموػقماغطالضيميفمعقدانماظـؼوصيميفم

خبوظصماظؿفـؽيمظؾفؿقعمبوالجؿؿوعماألولماظذيمأمتـكمعـممسوئؾيتموأدرتلمآلمبؽريمصلتؼدم

اهللمأنمصبعؾفمصوهيمخريمسؾكمػذهماظعوئؾيموأنمصبعؾمسـقاغفماظؿكخلمواحملؾيميفماهللم

واظؿعورفمواظؿعوونمبنيمأصرادماظعوئؾيموأضرتحمأنمعـؾمػذهماالجؿؿوسوتماظعوئؾقيمصبىمأنم

عمواظػوئدةموظؽـمظؽلمؼؿقؼؼماهلدفماٌـشقدمغلؿـؿرػومادؿـؿورًامجقدًامؼعقدمسؾكماظؽؾمبوظـػ

عـمػذاماالجؿؿوسوتماظعوئؾقيمصبىمإنمغؿعوونموأنمغؾذلمجفدًامطؾريًامععمبعضـوماظؾعضموأػؿم

عـمذظؽمتؾؿسماحؿقوجوتماحملؿوجنيمعـماظعوئؾيمصـؿعوونمععفؿمبرًامبفؿمموصؾيموأنمغؾؿزمم

.ممميفمرصعمعلؿقىماالجؿؿوسوتمبويضقرموتؼدؼؿماالضرتاحوتمواٌالحظوتماىقدةماظيتمتلوه

......مأدللماهللماظعؾلماظؼدؼرمأنمصبعؾمعبقعمعـمسؿؾمأومدوػؿمبقضؿفموضؾؿفموعوظفم

عؼدعيميفمعقازؼـمحلـوتفموأنمؼقصؼـوموإؼوػؿمٌومضبؾفماهللموؼرضوهموأمتـكمعـماهللمأنمطؿوم

.معبعـوميفماظدغقومأنمصبؿعـوميفمدارمطراعؿفمآعلم

 

أخوكمىىىىىىىى
البكريىىبنىدلومانىبنىربدىاللهىربدىالله

أرمالىحرةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ىىىىىىىى(ىرائلظىالبكريى)ىأخوانيىوأخواتيىأبناءىرائلتيىالكبورةى
ىىحفظكمىالله

ىى،،،،،ىىالدــــــالمىرلوكـــــمىورحمـــــــــظىاللهىوبركاتـــــــه
ْٞ مبٓاغب١ إقساض دل١ً ايعا١ً٥ ٚمبٓاغب١ االدتُاع ايعا٥ًٞ ٜػعسْٞ ٜٚؿطف

األٍٚ جلُٝع أبٓا٤ ايعا١ً٥ مبٓطك١ ايككِٝ ٚمبشافظ١ ايبهري١ٜ إٔ أنتب يهِ بعض 

. َا ٜسٚض غاططٟ عٔ املٓاغب١ ايػعٝس٠

نٓا قبٌ عس٠ غٓٛات ٚسلٔ يف عُط ايؿباب ال ْعطف إال عا٥ًتٓا ايكػري٠ : أٚاًل 

) فتٓا عطفٓا أبٓا٤ ايعا١ً٥ ايكطٜب١ دسًا ٚأٌٖ ايبًس ايٛاسس ِٖٚ أٌٖ فكط ٚملا ظازت َعط

بايٓػب١ يٞ ؾدكًٝا ٚاآلٕ ٚهلل احلُس ٚظٗٛز بعض أفطاز ايعا١ً٥ املعطٚفني ( أٚثاٍ

. دعاِٖ اهلل خريًا عطفٓا أقطبا٥ٓا ٚأبٓا٤ عا٥ًتٓا ايهبري٠ سفظِٗ اهلل تعاىل 

يف خًك٘ سٝح ٜكٍٛ غبشاْ٘ ٚتعاىل يف ايتعاضف بني ايٓاؽ َٔ غٓٔ اهلل : ثاًْٝا 

ٚأبٓا٤ ايعا١ً٥ ايٛاسس٠ أسل ( ٚدعًٓانِ ؾعٛبًا ٚقبا٥ٌ يتعاضفٛا : ) ايكطإٓ ايهطِٜ

. بايتعطف ٚايتعإٚ فُٝا بِٝٓٗ 

ٚنِ ٖٛ مجٌٝ ايتٛاقٌ بني أفطاز اجملتُع عا١َ َٚٔ هلِ سل عًٝٓا خاق١ إٕ 

ع َٔ صلتُع فِٝٗ َٔ أًٖ٘ ٚأقاضب٘ ٖصا االدتُاع ايعا٥ًٞ ايصٟ ٜػتؿعط فٝ٘ اإلْػإ ّ

ايرب ٚايك١ً سٝح تصٖب ايفٛاضم ايس١ْٜٛٝ أزضاز ايطٜاح ٚتبكٞ احملب١ ٚاأليف١ املفع١ُ 

بايبػ١ُ ٖٞ ايػ١ُ ايػا٥س٠ يف شيو االدتُاع ايعا٥ًٞ ايبسٜع ْعِ ٚشيو ملا أَطْا ب٘ 

ايكػري إْ٘ زٜٓٓا احلٓٝف َٔ تٛثٝل شضٟ احملب١ بٝٓٓا باسرتاّ ايهبري ٚايؿفك١ ع٢ً 

يًشظات أْؼ ٚغعاز٠ عٓسَا ٜأتٞ ايٛاسس َٓا َكطشبًا َع٘ أٚالزٙ يٝتعطفٛا ع٢ً أبٓا٤ 

يتك٢ ايتعاضف ٚايتآخٞ ع٢ً ٖصٙ األضض ايطٝب١ عَُٛتِٗ ٚأقاضبِٗ يف ٖصا املًتك٢ ّ

حتت قٝاز٠ َٛالٟ خازّ احلطَني ايؿطٜفني اييت أضغت فٝٓا سب ايتٛاقٌ ٚايتآخٞ ْعِ 

فعٓسَا ْعضع يف أبٓا٥ٓا ق١ً ايطسِ َٓص ايكػط ٚسب األقاضب فٗصا ؾ٤ٞ مجٌٝ غٓذين 

. مثاضٙ يف املػتكبٌ ايكطٜب

أخوكمى
ضيىإبراهومىبنىمحمدىبنىإبراهومىالرا

مدورىمركزىالتأهولىالذاملىبحفرىالباطنى
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ايؿدمهللمربماظعوٌنيمواظصالةمواظلالممسؾكمردقلماهللموسؾكمآظفموصقؾفم

.مودؾؿمتلؾقؿًومطـريامإظبمؼقمماظدؼـم

م

وبعدمؼشرصينممبـودؾيمصدورماظعددماألولمجملؾيماظعوئؾيمأنمأتؼدممخبوظصم

ؼدماظػطرماٌؾوركمطؿومأبوركمظؾعوئؾيمبوالجؿؿوعماألولماظذيماظؿفـؽيمظؾفؿقعممبـودؾيمع

دقفمؼؽقنمبنذنماهللمسـقاغفماحملؾيمواظؿعورفمواظؿعوونمبنيمأصرادماظعوئؾيموعـؾم

ػذهماالجؿؿوسوتمصبىمأنمغلؿـؿرػومادؿـؿورًامرقىمؼعقدمسؾكماىؿقعمبوظـػعم

ضـوماظؾعضموظؽلمؼؿقؼؼماهلدفماٌـشقدمعـمػذاماالجؿؿوسوتمصبىمإنمؼلوسدمبع

وإنمغؿؾؿسماحؿقوجوتماحملؿوجنيمعـماظعوئؾيموأنمغؾؿزممبويضقرموتؼدؼؿم

ويفماًؿومم,ماالضرتاحوتمواٌالحظوتمظؽلمغلوػؿميفمرصعمعلؿقىماالجؿؿوسوتم

أتؼدممظؾفؿقعمبوظشؽرماىزؼؾمسؾكمعؼدعقهموؼؼدعقغفميفمدؾقؾمإنوحمػذاماالجؿؿوعم

بـمربؿدماظؾؽريماظذيمطونمظفمدورمسؾلمبـمسؾدماهللم/موأخصمبوظشؽرماألدؿوذم

وأدللماهللماظعؾلماظؼدؼرمأنمصبعؾمعؼدعيميفم,مطؾريمبعدماهللمسؾكممّلممشؾماظعوئؾيم

.معقازؼـمحلـوتفموأنمؼقصؼـومٌومضبؾفموؼرضوهم

 

أخوكمىىىىىىىى
النجرانىرليىأحمدىبنىربدىالرحمنى

مدورىذئونىالطالبىفيىالكلوظىالتقنوظىىىىى
ىببرودة

ى
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 ن الرحيمبسم اهلل الرحم

ى......أختيىالقارئظى.....ىيىالقارئىأخ
،،،،،ىىىىالدـالمىرلوكـمىورحمــــظىاللهىوبركاتـــه

غٛف أحتسخ َعهِ ايّٝٛ عٔ ظاٖط٠ تعٝب دلتُعٓا بٌ ٚمتتس إ ىل مجٝع 

فٓذس إٔ ٖٓاى . ايتفهو األغطٟ ٚايعا٥ًٞ .. أال ٖٚٞ. اجملتُعات ايعطب١ٝ 

ٚاييت تؿٌُ األب ٚاألّ ٚاألبٓا٤ ايعِ تفهو ع٢ً َػت٣ٛ األغط٠ ايكػري٠ 

ٚاخلاٍ ٚاألقاضب بكف١ عا١َ َٔ أفطاز ايعا١ً٥ فاألخ٠ٛ ٚاألخٛات ٜعٝؿٕٛ يف 

َٓعٍ ٚاسس ِٖٚ قػاض ٚحتت نفاي١ ٚايسِٖ ٚٚايستِٗ ٚعٓسْا َا ٜكبض 

ناًل َِٓٗ ؾابًا ٜعٌُ ي٘ َٓعٍ خام ب٘ ظٚد١ ٚأٚالز ٜٓؿػٌ نٌ ؾدل 

أٚ باقٞ األخ٠ٛ ٚاألخٛات ٚال ٜػأٍ إال نٌ  عٝات٘ اخلاق١ غ٣ٛ األب ٚاألّ

ٚقت طٌٜٛ أٚ عٔ ططٜك١ اهلاتف فكط ٜٚعزاز ٖصا ايتباعس بني أفطاز األغط٠ 

ْفػ٘ ٚأبٓا٥٘ ٜٗتِ ايؿدل إال ب َع نرب األبٓا٤ ٚظٜاز٠ َػ٦ٛيٝاتِٗ فال

فكط ٚمتط ايػٓني ٚناًل يف بٝت٘ ٜٛىل أٚالزٙ ؟ ٚتهرب األٚالز ٚال ٜعطف ناًل 

فًكس سه٢ يٞ بعض األؾدام أْ٘ . ضٜٔ أٚالز ايعِ أٚ أٚالز اخلاٍ َٓٗا اآلر

عٓسَا أقبض ؾابًا ٚزخٌ اجلاَع١ فذًؼ يف َسضز ايه١ًٝ يف اْتظاض احملانط٠ 

ٚإشا بؿدل آخط ظٌَٝ ي٘ صلًؼ ظٛاضٙ ٚبسأ ناًل َُٓٗا اآلخط ٜتشسثإ 

ٚتعطفا ع٢ً بعهُٗا ايبعض ٚيألغف تأنس ناًل َُٓٗا َع اآلخط . َعًا 

يألغف ٜابأُْٗا أٚالز عِ  ٚست٢ غ١ٓ اجلاَع١ مل ٜتعطف ناًل َُٓٗا يآلخط 

ع٢ً َا ٜعٝبٓا يف ٖصا اجملتُع ٚع٢ً ٖصا املجٌ ايهجري َٔ أفطاز ايعا١ً٥ إشا 

تكابًٛا يف أٟ َهإ مل ٜعطف بعهِٗ ايبعض َٚٔ ٖٓا ال بس َٔ ٚنع سٌ 

فٝذب , ايعا٥ًٞ  ٚاملعاجل١ ٖصٙ ايظاٖط٠ ٚال ٜأتٞ شيو إال عٔ ططٜل ايتذُع

َا سػب ظطٚف ناًل َِٓٗ . ع٢ً نٌ أغط٠ ٚنٌ عا١ً٥ إٔ حتسز ّٜٛ 

ٚصلتُع فٝ٘ مجٝع أفطاز ايعا١ً٥ يتعطف نٌ ؾدل ع٢ً اآلخط باألخل 

ايؿباب ايكػري ففٞ ٖصا ايتذُع فٛا٥س نجري٠ َٓٗا  
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. إٔ ٜعطف نٌ ؾدل اآلخط يف ايعا١ً٥  -

إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ق١ً ضسِ بني األؾدام يف ٖصا  -

 .يعا١ً٥ ا

 .ٜتِ عح أٟ َؿه١ً ألٟ ؾدل يف ايعا١ً٥ َٚػاعست٘  -

إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تطابط بني أفطاز ايعا١ً٥ ٚال ٜرتى أٟ ؾدل ٜعاْٞ  -

 .َٔ َؿه١ً َا ٚسس٠ بٌ تتهاتف ايعا١ً٥ ع٢ً سًٗا 

إٔ ٜػع٢ أفطاز ايعا١ً٥ إىل حتػني األٚناع االقتكاز١ٜ  -

عٌُ أٚ بأٟ ٚاالدتُاع١ٝ يهٌ ظطٚف ايعا١ً٥ َٚػاعست٘ ٚصلاز 

ٚبايتايٞ فإْ٘ ال بس َٔ ايتذُع ايعا٥ًٞ ايصٟ . ططٜك١ تٓاغبِٗ 

خاق١ ٜؤزٟ إىل تطابط ناٌَ بني مجٝع أفطاز ايعا١ً٥ بكف١ 

 .بايتايٞ إىل تطابط اجملتُع ناَاًل بكف١ عا١َ 

أبوىحدامىىىىأخوكمىىىى
إبراهومىصالحىإبراهومىىالراضيى

أرمالىحرةى
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

رحمىــــةىالـــلص
٢ْٗٚ ٚسصض عٔ , ٚايرب ٚاإلسػإ إيِٝٗ , يكس أَط اهلل بك١ً األضساّ 

ٚعس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قطٝع١ األضساّ َاْعًا , قطٝعتِٗ ٚاإلغا٠٤ إيِٝٗ 

َٚكٌ يًُػًُني ألضساَِٗ بٓاض , َٔ زخٍٛ اجل١ٓ َع أٍٚ ايساخًني 

. اجلشِٝ

ٚعس اإلغالّ ق١ً ايطسِ ,  ع٢ً ايطغِ َٔ ٚق١ٝ اهلل ٚضغٛي٘ باألقاضب 

ٚاعبسٚا اهلل : ) َٔ احلكٛم ايعؿط٠ اييت أَط اهلل بٗا إٔ تٛقٌ يف قٛي٘ تعاىل 

إال إٔ ايهجرئٜ أناعٛا ٖصا ( ٚبصٟ ايكطب٢ ) إىل قٛي٘ ( ٚال تؿطنٛا ب٘ ؾ٦ًٝا 

ٚايبػها٤ , مما دعٌ احلكس , أٚ أؾس , احلل َجٌ إناعتِٗ يػريٙ َٔ احلكٛم 

بني أقطب األقطبني ٚبني , ٚايطمح١ , ٚاحملب١ , ذلٌ األيف١  حتٌ, ٚايؿشٓا٤ 

. األخ٠ٛ يف ايسٜٔ ع٢ً سس غٛا٤

, ٚايطسِ اغِ ؾاٌَ يهاف١ األقاضب َٔ غري تفطٜل بني احملاضّ ٚغريِٖ  

بٌ َِٚٓٗ َٔ , ٚقس شٖب بعض أٌٖ ايعًِ إىل قكط ايطسِ ع٢ً احملاضّ 

سٓٝف١ ٚضٚا١ٜ عٔ أمحس ٖٚصا ٖٛ َصٖب أبٞ , قكطٖا ع٢ً ايٛاضثني َِٓٗ 

. ٚايطادض األٍٚ, ضمحٗا اهلل 

قاٍ ايكططيب , َٚٔ ايهبا٥ط , ٚق١ً ايطسِ ٚادب١ ٚقطٝعتٗا ذلط١َ  

( . اتفكت امل١ً ع٢ً إٔ ق١ً ايطسِ ٚادب١ ٚإٔ قطٝعتٗا ذلط١َ : ) ضمح٘ اهلل 

, ٚحت١ٝ , ق١ً ايطسِ ٚادب١ ٚيٛ ناْت غالّ : ) ٚقاٍ ابٔ عابسٜٔ احلٓفٞ 

ٚإٕ نإ غا٥بًا , ٚإسػإ , ٚتًطف , َٚهامل١ , ٚدلايػ١ , َٚعا١ْٚ , ٖٚس١ٜ 

(. فإٕ قسض ع٢ً ايػري نإ أفهٌ, ميًِٗ باملهتٛب إيِٝٗ 

:  َٚٔ األزي١ ع٢ً شيو 

( . تكٛا اهلل ايصٟ تػا٤يٕٛ ب٘ ٚاألضساّ ٚا: ) قٛي٘ تعاىل  -1
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فٌٗ عػٝتِ إٕ تٛيٝتِ إٔ تفػسٚا : ) ٚقٛي٘ تعاىل  -2

ضساَهِ أٚي٦و ايصٜٔ يعِٓٗ يف األضض ٚتكطعٛا أ

 ( .اهلل فأقُِٗ ٚأع٢ُ أبكاضِٖ 

ٚعٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا تطفع٘ إىل ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘  -3

َٔ : فكاٍ اهلل , ايطمحٔ  َعًك١ بعطفإٕ ايطسِ : ) ٚغًِ 

 .يف َا َعٓاٙ –( َٚٔ قطعو قطعت٘ , ٚقًو ٚقًت٘ 

: فهٌ ٚثٛاب ٚاقٌ ايطسِ يف ايسْٝا ٚاآلخط٠ 

 –ٜٚبػط ي٘ يف ضظق٘ ٜٚٓأ ي٘ يف أدً٘ , فٗٛ َٛقٍٛ باهلل عع ٚدٌ : ) ا يف ايسْٞ

ٚتعُط زاضٙ ٚ ٚق١ً ايطسِ تسفع عٔ , أٟ ٜعاز يف عُطٙ بػبب قًت٘ يطمح٘ 

( .  قاسبٗا َٝت١ ايػ٤ٛ 

. فإٕ ق١ً ايطسِ غبب َٔ أغباب زخٍٛ ا جل١ٓ َع أٍٚ ايساخًني: ٚيف اآلخط٠ 

مب تٛقٌ ايطسِ ؟ 

ٖٚٞ , أٚ بايرتى ٖٚٛ نف األش٣ , ٍ ٖٚٛ اإلسػإ ايك١ً تهٕٛ بايفع

ٚايك١ً تهٕٛ جلُٝع املػًُني ٚسكٛقِٗ عا١َ َٚعطٚف١ , زضدات زْٝا ٚعًٝا 

ٚأَا ايك١ً اخلاق١ فتؿٌُ مجٝع ايكطابات  َٔ , يٝؼ ٖٓا دلاٍ بػطٗا 

ٖٚؤال٤ قًتِٗ عا١َ ٚخاق١ سٝح ع٢ً املط٤ , َٔ قبٌ امل ٚاألب , د١ٗ ايٓػب

فإٕ تعامحت أضساَ٘ فعًٝ٘ , ضساَ٘ باحلكٛم ايعا١َ ٚاخلاق١ إٔ ٜػع مجٝع أ

َٔ أسل ايٓاؽ عػٔ : ) نُا ٚضز فٝا حلسٜح , إٔ ٜكٌ األقطب فاألقطب 

( . ثِ أزْاى أزْاى ) ايصٟ دا٤ فٝ٘ ( قشابيت 

ٚنف , ايتبػِ , ٚطالق١ ايٛد٘ , ايػالّ ) ٚأقٌ ؾ٤ٞ يف ايك١ً اخلاق١ 

ٚاإلْفام ع٢ً , ٚاإلٖسا٤ , ٚعٝاز٠ املطٜض ,  ظٜاضتِٗ) ٚأع٢ً َٔ شيو ( األش٣ 

ٚيٝؼ , ٚامل١٦ٓٗ باألعٝاز , ٚاملؿاضن١ يف األفطاح ٚاألتطاح , املعػطٜٔ 

ٚمتٝٝعِٖ عٌ غريِٖ فٝا يكسقات , يًُػًُني غ٣ٛ عٝسٟ ايفطط ٚاألنش٢ 

ٚمتٝٝعِٖ يف ايتٛدٝ٘ ٚايتعًِٝ , ٚمتٝٝعِٖ يف ايؿفاعات احلػ١ٓ , ايتطٛع١ٝ 
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ٚع٢ً غريِٖ يف حتٌُ األش٣ , ىل غريِٖ يف اجلري٠ ٚمتٝٝعِٖ ع, 

 .

: ايٓاؽ يف ق١ً ايطسِ ٚقطٝعتٗا أقٓاف ٚزضدات : يٝؼ ايٛاقٌ باملهاف٧

. ايٛاقٌ يًُػ٤ٞ إيٝ٘ ٖٚٛ أع٢ً زضد١ : األٍٚ

, ٖٚصٙ زضد١ ضفٝع١ نصيو , ٖٚٛ ايصٟ ٜكٌ َٔ قطع٘ ) ايٛاقٌ : ٚايجاْٞ 

ٚيهٔ ايٛاقٌ ايصٟ إشا قطعت , يٝؼ ايٛاقٌ باملهاف٧ : ) عُاًل بكٛي٘ 

ٚال ٜكسض ع٢ً شيو إال ايكابطٜٔ احملتػبني األدط عٓس اهلل , ضمح٘ ٚقًٗا 

 (.عع ٚدٌ 

أٟ ٜعاٌَ , ٖٚٛ ايصٟ ٜكٌ َٔ ٚقً٘ ٜٚكطع َٔ قطع٘ ) املهاف٧ : ايجايح

ٚزضد١ َٔ , ٚاملهافأ٠ فٝٗا ْٛع َٔ ايك١ً , ايٓاؽ ميجٌ َا ٜعاًَْٛ٘ ب٘ 

( . ايٛقٌ

ٚال , ٖٚٛ ايصٟ ٜتفهٌ عًٝ٘ , ايصٟ ٜكطع َٔ ٚقً٘ ) يكاطع ا: ايطابع 

( . ٜتفهٌ 

, ٖٚٛ ايصٟ ٜػ٤ٞ إىل َٔ أسػٔ إيٝ٘ , ٖٚٛ أغٛأ األقٓاف ) املػ٤ٞ : اخلاَؼ 

اتل ؾط : " ٚهلصا ؾاع بني ايٓاؽ , ٚمل ٜهتف بكطع٘ بٌ تعس٣ شيو إلٜصا٥٘ 

(. أليػٔ ٖٚٛ َٔ األسازٜح املٛنٛع١ ايؿا٥ع١ ع٢ً ا" َٔ أسػٓت إيٝ٘ 

ٚفكٓا اهلل ملعطف١ احلل ٚايعًِ ب٘ ٚدعًٓا ممٔ ٜبكط األبٓا٤ ٚاألسفاز عكٛم 

. ٚغطؽ شيو يف ْفٛغِٗ , ايكطابات ٚقًتِٗ بٗا 

. ٚاهلل املػتعإ 

     

أخوكمى
ربدىاللهىبنىدلومانىبنىصالحىالفروحىىى

مطلمىمتقاردىىىىىىى
ى
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ى
ى

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

دونمعومملمؼعؾؿمواظصالةمواظلالممسؾكمغؾقـومربؿدمصؾكماهللمايؿدمهللماظذيمسؾؿماإلن

سؾقفمودؾؿماٌعؾؿماألوظبموػوديماألعيموزبرجفؿمعـماظظؾؿوتمإظبماظـقرمصفقماظـيبماظؼرذلمعـم

.مأحػودمدقدغومإبراػقؿمسؾقفماظصالةمواظلالمم

صفدؼّرمبليمأعيمأنمتـفٍمعـفٍمدؼــوموتؾقٌمسـمعـمتـؿفلمإظقفموظؼدمطـوميفمذؿوتم

صفؿعـوموطـومتوئفنيميفماظصقراءمغؾقٌمسـمزؾمذفرةمغلؿظؾمبفموغرطـمإظبمأصؾفمصـقؿدم

اهللمأنمضدموجدغومزوظؿـومحقٌمشردًمتؾؽماظشفرةماٌؾورطيمتؽقنمإمنمذوءماهللموصرسفومممؿدةم

مبنيموالمذؽمأغفومظـعومأروؼًمبلصؽورماٌحعدىماظعصقرمتؿعوغؼمطؾفومػىماظـلقؿموتـؿقمطؾ

بػضؾمجفقدمجؾورةمبذهلومرجواًلمضققمبلوضوتفؿموبذظقامأغػلفؿممجقدمإالدبرجمسؾكمخريماظق

يفمخدعيمػذهماألدرةموادؿطوسقامبػضؾمعومأتوػؿماهللمعـمصطـفمأنمصبؿعقامطؾمعومتؿطؾؾفمػذهم

اظشفرةماٌؾورطيمعـمععؾقعوتموإغومٌدؼـقنمهلمالءماظرجولماظذؼـمادؿطوسقامملماظشؿوتموعبعم

اىزاءمحقٌمأنمػذاماظعؿؾمالمؼؼدرمؼـؿـموإمنومغرجقمعـماهللمماظشؿؾموجزاػؿماهللمسـومخري

هلؿماٌـقبيمإلخراجمذفرةماظؾؽريمؼوغعيمعـؿرةمغزػكمجبؿوهلوموراحؿفوماظطقؾيماٌـؿشرةميفم

.معبقعمأسبوءماىزؼرةماظعربقيم

.مسؾلمبـمسؾدماهللمبـمربؿدماظؾؽري/ذؽرًامظؽؾمعـمدوػؿموبذلموخوصيمأدؿوذغوماظػوضؾم

ؼؽؿمورغبيماهللموبرطوتفمواظلالممسؾ

أخوكمى
ربدىالكرومىبنىرليىبنىرمورىالبكريى

مطلمىمتقاردى
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!!ىأهموظىالترابطىاألدريىفيىىتمادكىالمجتمعى
واٌؿعوضؾونمعومتعوضىممم,ممتونماألطؿالنمواظصالةمواظلالمماأل,ماظعوٌنيممهللمربمدايؿ

وبعدمم,موايفيماٌلداةم,مربؿدمبـمسؾدماهللماظرغبيماٌفداهمماظؾقؾمواظـفورمسؾكمضدوتـوموحؾقؾـو

أوماظػعؾقيم,مؼومأخلمايؾقىمإنماهللمخؾؼماًؾؼمسوعيمظعؾودتفمعومبنيماظعؾوداتماظػعؾقيمم

أصقلؾؿؿمأمنوم:م)مأومؼرتطفؿمددىمحقٌمؼؼقلماظؾوريمجؾمجالظفم,موملمطبؾؼفؿمسؾـًوم,مواظؼقظقيم

.  115املؤمنون م(ترجعقنمالمإظقـومخؾؼـوطؿمسؾـًوموأغؽؿم

وعـمػمالءماًؾؼماظـوسماظذؼـموصػفؿماهللمبؽـريمعـماظلؿوتمواظلفوؼوماظلوعقيميفمطؿوبفم

وذظؽمظدورػوماظرؼوديم,موشريػومطـريم,موذرسفماٌؾنيمطوإلميونمواظؿؼقىمواحملؾيمواظؿعوونم,اظؽرؼؿم

صصالحم,مومتودؽفم,مابطماجملؿؿعمواالجؿؿوسلماظذيمؼؽقنمسوعاًلمرئقلًوميفمتر,ميفماظرتابطماألدريم

وضدمحٌماهللمسؾودهماٌمعـنيمسؾكمهؼقؼمػذاماظرتابطم,ماألصرادمواألدرمصقفمخريموصالحمظؾؿفؿؿعم

ؼومأؼفوماظذؼـمآعـقامإغومجعؾـوطؿمذعقبًوموضؾوئؾم:م)مبنيماألصرادمواألدرمواجملؿؿعمحقٌمؼؼقلمتعوظبم

م. 13احلجرات (مظقؿمخؾريمظؿعورصقامإنمأطرعؽؿمسـدماهللمأتؼوطؿمإمنماهللمع

وتؿؾوؼـمصقفم,مأغـومغعقشميفمسصرمتـفولمصقفماظػنتمم–أخلماظعزؼزمم–والمطبػكمسؾقؽم

صلصؾحماىػومواظؼطقعيمعومبنيم,موتؿؼؾىمصقفماٌشوسرمواألحودقسمواظؼؾقبم,ماظطؾوئعمواظـػقسم

وبؾقغم,مداصفومػذاماظعصرمحوئرةميفمهؼقؼمأهموصورتماظرتبقيماظلؾقؿيميف,ماألضوربمواألرحومم

ععـوهمايؼقؼلمواٌلعقلمؼـؾغلمهؼقؼمودوئؾمموظؽلمؼؿقؼؼمػذاماظرتابطماألدريميف,ماعوغقفوم

وتقصريػوموتػعقؾمػذهماظقدوئؾمعومبنيماألدرمحبقٌمتؽقنميفماجؿؿوسوتمعـظؿيم,ماظرتابطماهلودفم

تلمتؼقيمػذاماظرتابطموتػعقؾمتؾؽؿماآلراءماىقدةمال,موتؾودلماآلراءم,مؼؿكؾؾفومطـريمعـماٌشورطوتم

واظعؿؾم,موبلطماالضرتاحوتمواٌؼرتحوتمسؾكمعوئدةماظـؼوشم,مواالبؿعودمسـمتؾؽماآلراءماظلؾؾقيم,م

وايرصمطؾمايرصمسؾكمأنمؼشوركميفمػذهماآلراءمواٌؼرتحوتمعبقعم,مبفومتـظريًاموتطؾقؼًوم

,مواٌصوحلماظشكصقيممالمأنمتؽقنمصردؼيمذاتقيموضوصرةممتقؾموصؼماظرشؾوت,معـلقبلمػذهماألدرم

وأنمتؽقنم,مواظعؿؾمسؾكمتـشقطمػذهماظؾؼوءاتماألدرؼيمبرباعٍمتربقؼيمغوصعيمظؾصغورمضؾؾماظؽؾورم
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عومبنيماظعؾؿمواظؿقسقيمواظدؼـمواظـؼوصيمواظؿلؾقيممععمػودصيمتٍمبراعٍمعؿـقسي

طلمتقاصؾمػذهماظؿفؿعوتماألدرؼيمغشوروتفوماًريؼيمدـقاتمرقؼؾيم,مواظؿشقؼؼم

وتلوػؿميفمشرسمروحماظؿعوونماٌوديمواٌعـقيمواظؿـوصسماظطقىمبنيمتؾؽماألدرمم–ءماهللمإنمذوم–

غرؼدماظـفوحمواظؿقاصؾمم–ةماهللمئيمبشم–وإغـومعبقعًوم.موظؽلمتؾعدمػذهماظرباعٍماٌؾؾمسـماظـػقسم

المأنمتـطقيمبعضم,موأنمتؽقنمعرتابطيماظؽؾمععماظؽؾم,معومبنيمػذهماألدرمدـقاتمرقؼؾيم

صؿقدثمصفقةمتـؿٍمسـفومسـراتميفمررؼؼماظؿقاصؾم,موتففرماظؾعضماآلخرم,مععمبعضمماظعقائؾ

ثؿمؼؽقنماظرتاجعمواٌؾؾميفماظلـقاتم,موالمغلعؾماإلضؾولمواظـشوطمهلذهماألدرمدـيمأومدـؿنيم,م

بوركمم–ممأخلماظؼورئملعوا.معومحدثمألدرمواجؿؿوسوتمأخرىمصقـؼطعمػذاماظؿقاصؾمك,ماٌؼؾؾيم

واظؿعوونمسؾكم,موتكظػفوم,مأنماظغوؼيمعـمػذهماألدرمعبعماظؼؾقبمم–ددمخطؽموس,ماهللمصقؽم

وتعووغقامسؾكماظربمواظؿؼقىم:م)مواغؼقودًامظؼقلماهللمتعوظبم,مادؿفوبيمهللماألسؾكماًريمواظربمواظؿؼقىم

.مم2املائدة (موالمتعووغقامسؾكماإلثؿمواظعدوانمواتؼقاماهللمإنماهللمذدؼدماظعؼوبم

صننمتؼقاهم,مبؿؼقىماإلظفمدرًاموسالغقيمم–وغػللمسؾومدماهللمم–اٌؼولمأوصقؽؿممويفمخومتيمػذام

,موايرصمسؾكماظؿؿلؽمبؿعوظقؿمػذهماظشرؼعيماظغراءمضقاًلموسؿاًلمواسؿؼودًام,متـريماظؾصوئرمواألبصورم

ؼيموتفؽؿمبوآلخرؼـمودكر,مواالبؿعودمطؾمابعدمسؿومؼؽدرمصػقمترابطمػذهماألدرمعـمسداوةموٌزموبغضوءم

واٌصوحلماظشكصقيمهلذهم,مواالبؿعودمسـماظـظرةماٌودؼيم,موحلـماظظـمبنخقاغـوماٌلؾؿنيم,موادؿفزاءم

وسدمم,موسدممتؼدميفومسؾكماٌؾودئمواظؼقؿماٌعـقؼيمصؿؽقنمدؾؾًومرئقلًوميفمتػؽؽمػذهماألدرم,ماالجؿؿوسوتم

وأنمؼقصؼماظؼوئؿنيم,مضوءاتماظطقؾيميفمتؾؽماظؾوأخريًامغرجقماهللماظعؾلماظؼدؼرمأنمؼؾوركم,مادؿؿرارػوم

.موؼؾوركميفمجفقدػؿم,مسؾقفوم

أخوكمى
ربدىالطزوزىبنىحمدىبنىمحمدىالدالمظى

مطلمىمدردظىالضلفطظىاالبتدائوظىىىى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يفمزغبيماألسؿولموضقؼماظقضًمبرقمسؾؿمسوئؾيماظؾؽريمجبفقدمواػؿؿومماألخمسؾلم

/مممهمسؾكمصؾيماظرحؿسؾكمملممشؾماظعوئؾيموحرص

عـمأحىمأنم:م)مضولمردقلماهللم:مسـمأغسمبـمعوظؽمرضلماهللمسـفمضولم

..معؿػؼمسؾقف..(ؼؾلطمظفميفمرزضفموؼـللمظفميفمأثرهمصؾقصؾمرغبف

ػذامحدؼٌمأخقتلميفماهللميفمايٌمسؾكمصؾيماألرحومموبقونمأغفومعقجؾيمظرضكم

وأغفوم.جؾمحبصقلمأحىماألعقرمظؾعؾدوأغفومعقجؾيمظؾـقابماظعو.ماهللموثقابفميفماآلخرةم

دؾىمظؾلطماظرزقموتقدقعفمودؾىمظطقلماظعؿر,وذظؽمحؼمسؾكمحؼقؼؿف,صنغفمتعوظبمػقم

اًوظؼمظألدؾوبموعلؾؾوتفوموضدمجعؾماهللمظؽؾمعطؾقبمدؾؾوموررؼؼو,ؼـولمبف,وػذامجورم

سؾكماألصؾ,وأغفمعـمحؽؿؿفمجعؾماىزاءمعـمجـسماظعؿؾمصؽؿوموصؾمرغبفمبوظربم

نماٌؿـقعموأدخؾمسؾكمضؾقبفؿماظلرور,وصؾمسؿرهمورزضف,وصؿحمظفمأبقابماظرزقمواإلحلو

وبرطوتف,اظذيمعوالمضبصؾممممظفمبدونمػذاماظلؾىماىؾقؾ,موطؿومأنماظصقيمورقىم

اهلقاءمواظغذاءموادؿعؿولمماألعقرماٌؼقؼيمظؾؼؾقبمواألبدانمعـمأدؾوبمرقلماظعؿر,صؽذظؽم

أمسعمؼومأخلموالمتؼطعمرغبؽمبؾمصؾفؿمبوهلدؼيمصؾيماظرحؿمجعؾفومتعوظبمدؾؾومربوغقومف

بؾمؼزؼدهمصؽقػم(معومغؼصمعولمعـمصدضيم:م)مؼؼقلممواظزؼورة,وإذامطونماظـيبم

!.موذوماظؼرابي؟!مبوهلدؼيمواظصدضيمسؾكماألرحوم؟

صقومظألدػمصؼدماغؿشرتموتػشًمزوػرةمسدمماظصؾيمواظؼطقعيموظقسمصؼطمظألرحومم

صوتؼقاماهللم.اغؿشورماظـورميفماهلشقؿموتغضىماٌؾؽماظؼفورواغؿشرتم!..مبؾمألضربماألضربوء؟

ؼومعـمتؼطعقنمأرحوعؽؿموأسؾؿقامأغفمصبؿعؽؿمأبمواحدموأممواحدةموػؿومآدمموحقاءموأيم

عومعـم:م)مطؿومضولم.صوئدةميفمضطقعيماظرحؿمإالمععصقيمماهللموحؾقلمشضؾفموسؼوبف

امععمعومؼدخرمظفمعـؾماظؾغلمذغىمأجدرمأنمصبعؾماهللمتعوظبمظصوحؾفماظعؼقبيميفماظدغل
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ضولم(م.مالمؼدخؾماىـيمضورعم:م)مأؼضوموضدمضولم(.موضطقعيماظرحؿ

,ورغبؽمأؼفوماإلغلونمػلمضرابؿؽمدقاءمعـم(أيمضورعمرحؿم:مدػقون

جفيماألبمأوماألم,صوتؼقاماهللمعبقعوموصؾقامبنيمأرحوعؽؿموابذظقاماٌعروفمبقـؽؿمودوهم

.ممصوماألضوربمضبلـماهللمإظقؽؿمسـدماهللموأحلـقامإظبماظـوسموخصق

.مصالمأدؿطقعمإالمأنمأضدممظألخمسؾلماظؾؽريماظشؽرماىزؼؾم

م

.موصؾكماهللمسؾكمربؿدموسؾكمآظفموصقؾفمأعبعني

 

أخوكمى
محمدىبنىربدىاللهىبنىمحمدىالبكريىىىىى

أرمالىحرةىىىى
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أذرفماألغؾقوءمواٌردؾنيمواظصالةمواظلالممسؾكم,مايؿدمهللمربماظعوٌنيم

:موبعدم

ألدرةمصننمعـمغعؿماهللمسؾقـومالمتعدموالمهصكمعـؾمػذاماالجؿؿوعمهلذاما

وجؾمسؾكمذظؽموػلمغعؿيمسظقؿيمالمتؼدرمبـؿـمأنممواظيتمصبىمأنمسبؿدماهللمسز

وإلحقوءممأومغصػمدـقيمظقؿؿماظؿكظػمواظؿعورفؼؽقنمهلذهماظعوئؾيماجؿؿوعمدـقيم

مؼـموػلمصؾيماظرحؿموطؿومثؾًميفمايدؼٌماظصققحمضقظفمذعريةمعـمذعوئرماظد

وإغـومظـلؿعم(معـمأرادمأنمؼؾلطمظفميفمرزضفموؼـللميفمأثرهمصؾقصؾمرغبفم)مم:م

وػذامعـمتقصقؼماهللمتعوظبم,موغشوػدمأدرًامطـريةمعـمحقظـومالمؼعرفمبعضفؿمبعضًوم

وامأوضوتفؿمظـومأنمػقلماهللمظـومبعضًومعـومضوعقامسؾكمعبعمػذهمايؿقظيمودكر

ؼؼربملوػذاماظؿقاصؾموػذاماالجؿؿوعمإغفم,موجفدػؿمظذظؽمصفزاػؿمسـومخريماىزاءم

وؼذطرمبعضـومبعضًوموؼمظػمبنيماظؼؾقبموؼؾعدم,مبنيماألحقوءموؼرضلماألعقاتم

صفزىماهللمخريًامذوركمم,اىػقةمواظؼطقعيموػذامممومضبٌمسؾقفمدؼــومايـقػم

.مظبمأنمصبعؾمذظؽميفمعقزانمحلـوتفؿمدوئاًلماٌق,مانمسؾكمذظؽمودوػؿموأع

واظلالممسؾقؽؿمورغبيماهللموبرطوتفم

أخوكمى
ربدىاللهىبنىربدىالطزوزىبنىمحمدىالبكريى

مدتذارىتربويى
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم         

:ىالكمظىالطالوظىطروقىالنجاحىىىىىىىىى
صقوبؿفمأعبعنيمايؿدمهللمربماظعوٌنيمواظصالةمواظلالممسؾكمغؾقـومربؿدموسؾكمآظفمو

مبوظؿؿينوبعدمصننمهؼقؼماألػدافماٌكططمهلومالمؼؽقنمعـمخاللماظصدصيمأوماظؿكقالتموالم

وظؽـمبوىدمواالجؿفودموبوظطؿقحمواظعزمييموػذامطؾفمؼؽقنمبعدمرؾىماظؿقصقؼمواظلدادمعـماهللم

.مجؾموسالم

ةمإنمذوءماظعوئؾيماٌؾوركمضؾؾمسوممعضكمطونمػـوكمأحالممغعقشفوموػلمأنموؿؿعمػذه

يمعؽونمواحدموأنمؼؽقنمػـوكمذفرةمهؿقيمعبقعمأصرادػوموشريػومعـماألغقلوتماهللمصػ

.مغعقشفومواضعًومعؾؿقدًومأعوعـومصؾؾفمايؿدمواظشؽرموبؿقصقؼمعـماهللمجؾمجالظفمػومسبـم

أخقاغلمطؾمذظؽمحصؾمطؿومأدؾػًمبوهلؿيماظعوظقيماٌؼووعيماظػشؾمواإلخػوقموبفؿيم

بـمسؾلمبـمسؾدماهللمم/مبلوضوتفؿموأعقاهلؿموسؾكمرأدفؿماألدؿوذماظػوضؾماظرجولماظذؼـمضققا

أحؾوئلمظقسماظقصقلمظؾفدفموهؼقؼمػقمأصرادماألدرةمهموىؿقعمعـمدوسداظؾؽريمومربؿدم

احملوصظيمسؾكمػذاماظـفوحمورسوؼؿفمػقماظـفوحمايؼقؼلمواحملوصظيممإمنواظـفوحماألوحدمو

عبقعمأصرادماظعوئؾيمصوىؿقعمصبىمأنمؼشوركممسؾكماظـفوحموادؿؿرارهمؼؽقنمعـمخالل

.مموؼلوػؿميفمادؿؿرارماظـفوحم

أبـوءمسوئؾيتماظؽراممأدسقطؿمبلنمسبوصظمسؾكمػذهماظـؿرةماظيتمطلؾـفوموذظؽمعـمخاللم

تشفقعموحٌمبعضـومظؾؾعضمظؾقضقرمٌـؾمػذاماالجؿؿوعماٌؾوركمإنمذوءماهللموأرجقمأنمغؾؿعدم

متوسوتموتـؾقطماٌؿقؿلنيمهلذاماٌشروعماٌؾوركمويفماًؿومممتؼؾقؾمأػؿقيماالجمنطؾماظؾعدمم

.ممأرجقمعـماهللماظعؾلماظؼدؼرمأنمصبؿعـوموواظدؼـوموإؼوطؿميفمدارمطراعؿف

.موصؾكماهللمسؾكمغؾقـومربؿدموسؾكمآظفموصقوبؿفمأعبعنيم

 

أخوكمى
إبراهومىبنىربدىالطزوزىبنىربدىالرحمنىالفروحىى

ىىطيىببرودةمدردظىاإلمامىالدووىمرذدىطالبي
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 ٜا قًِ انتب بطبع ؾٗاّ 

 تاضطلهِ َٔ مسع فٝ٘ قاّ 

 َٔ قسِٜ ٚايسّٚ ٚاهلل زاّ

 َا فِٝٗ َٔ عٔ ايهٝف ْاّ

 ٚإٕ أسس َِٓٗ ايكٗط ناّ

 يفٛ َٔ سٛي٘ ٚالظَٛٙ ًَعاّ

 َتُاغهني نُا ْػٌ اخلطم خاّ 

 ْاؽ َا تكطع ٚقٌ األضساّ 

 ٚض٠ ع٢ً َط األٜاّ قٛض٠ بل

 َٔ قسِٜ َعازِٜٗ َٔ ايػؿاّ

 َٔ عس٣ نبري ال ٜأَ ايػٗاّ

 ٚإٕ نإ املٛت ٜبؿط باإلعساّ

 قّٛ ايؿذاع١ ْػٌ نطغاّ

 فهطٟ بني ظٜٔ احلهٞ ٖاّ 

 ٚإٕ قاَٛا عْٝٛٞ فٝ٘ َٔ ال قاّ

 ٜا ععٚتٞ زٜاض زلس نًٗا عاّ

 ٚال تٕٗٛ زٜاض قٛبٗا ِٜ ايؿاّ

 غاّ أْا ايهُا يف مسّٛ اهل٣ٛ 

 أْا دٓسٟ اجلٝـ ٚأْتِ يٞ غالّ 

 ايٓٛض بٛدٗهِ َهٟٝٛ ٚؾعاّ

 ايٓك٢ تٛايٞ ؾطح ٚعالّ

 رلاقُهِ ٜبؿط َين باخلكاّ

 َعصٚض قًيب ٚإٕ غرينِ ساّ

 ْاؽ بأدػازٖا يبعهِٗ زعاّ 

 ٚايفدط إْٞ َٔ أعساز اإلغالّ

 ٚيٝت٘ بايتُين بعض األسالّ

 ايٛظٕ ايجكٌٝ َٔ ايٓاؽ أعالّ

 اهلل إنطاّ ٚختاّ ايتٛفٝل َٔ

 ٚغالّ اهلل قكٝسٟ غتُ٘ غتاّ

 

 وـــــــــارـــــــزوتي

 انتب بطداٍ اهل١ُ ٚاألعٝإ

 نإ  إٕ قًت سانط ٚإٕ قًت

 تاضطلهِ عع َٔ قسِٜ األظَإ  

 ٚف ٚقفهِ إال بايػُا ؾٝٗإ

 نٝفِٗ ععٜع َطٜض ايباٍ َا ٖإ

 ٚعانػ٘ سه٘ ٚايٛقت ي٘ خإ

 ٚحلس طط٣ باهلطز ٚف عإ

 َػٓاز إٕ ٖٛ قػ٢ ايٛقت ٚإٕ الٕ 

 ٚايفهٌ يطب األضباب َٓإ

 ٚايؿط بايؿط ٚإسػإ بإسػإ 

 ٚغؿِٝ رلاطط قٛب األسعإ 

 زف بسق١ ٚإتكإَٔ تكٝب اي٘

 غبٝع ايعسٍ ٚشْب٘ خط٢ ٚخإ

 ؾارلني ايطٚؽ َٚٔ احل٢ً فطغإ

 ٚإٕ اختكطت احلهٞ أقٛهلا ٚهلإ 

 فهط ٜٗصٟ طٍٛ ايٛقت غطسإ

 ٜا ًَض َٔ ضغ٢ ٖايهٕٛ غهإ

 ٚدٓٛب ٚؾطم ٚغطب يني عُإ

 ْٚتِ املا٤ َطٜٚٔ اضَام عطؿإ

 أْا ايهطٜط ٚأْتِ ايٓٛض ايٝا بإ

 ا فٝ٘ َٔ ؾإٚايػعس يف ذلٝانِ ّ

 نًٓا دػس ٚاسس ٚفالٕ أٖٛ فالٕ

 ابو رلاقُٓا ٜطفع ضاٜت٘ خػطإ

 ٜا ْؿاَا فعًِٗ ٜؿٗس ي٘ املٝسإ

 غبٝعٞ ٚافتدط ٚقٛهلا بفِ ًَٝإ

 ع٢ً ٖسٟ ايٓيب بايسٜٔ خالٕ

 ٚتؿٛف ايهٕٛ نف٘ َطدشني املٝعإ

 ٜا قطع١ َين أْتِ ٚاْا بايسّ غٝإ

 ٚإال اخلط٢ عصض اخلط٢ إْػإ

 ٣ ْيب اهلل عايٞ ايؿإقًٛا عٌ
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الفكـــــــــــــــرسىىىىىىىىىى
ايكفش١ ايعٓــــــــــــــــــــــٛإ ّ 

 1ايؿذط٠  1

 2ضَع ايؿعاض  2

 3عًٞ بٔ عبس اهلل بٔ ذلُس ايبهطٟ / املكس١َ  3

 5( آٍ بهطٟ ) ٜاغط ايفطٜض / ؾعط  4

 6ععٜع بٔ ذلُس ايفطٜض ذلُس بٔ عبس اٍ/ ن١ًُ ايًٛا٤  5

 7بٔ ذلُس بٔ عجُإ ايٓذطإ  ّإبطاٖٞ/ ن١ًُ 6

 9غًُٝإ بٔ ذلُس بٔ عبس اهلل ايٓذطإ / ن١ًُ  7

 13غًُٝإ بٔ عًٞ بٔ إبطاِٖٝ ايػال١َ / ن١ًُ  8

 14عبس اهلل بٔ محس بٔ ذلُس ايفطٜض / ن١ًُ  9

 16عبس اهلل بٔ غًُٝإ بٔ عبس اهلل ايبهطٟ / ن١ًُ  10

 17إبطاِٖٝ بٔ ذلُس بٔ إبطاِٖٝ ايطانٞ  / ن١ًُ  11

 18أمحس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ عًٞ ايٓذطإ / ن١ًُ  12

 19إبطاِٖٝ بٔ قاحل بٔ إبطاِٖٝ ايطانٞ / ن١ًُ  13

 21ضٜض فعبس اهلل بٔ غًُٝإ بٔ قاحل اٍ/ ن١ًُ  14

 24عبس ايهطِٜ بٔ عًٞ بٔ عُري ايبهطٟ / ن١ًُ  15

 25ععٜع بٔ محس بٔ ذلُس ايػال١َ عبس اٍ/ ن١ًُ  16

 27ذلُس بٔ عبس اهلل بٔ ذلُس ايبهطٟ / ن١ًُ  17

 29عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع بٔ ذلُس ايبهطٟ / ن١ًُ  18

 30إبطاِٖٝ بٔ عبس ايععٜع بٔ عبس ايطمحٔ ايفطٜض / ن١ًُ  19

 31( ٜا ععٚتٞ ) ٜاغط ايفطٜض / ؾعط  20

 


