
 ومناهج الدراسه.....والعىلمه.....تالميذنا 

  
 

اٌ انزغبثك انؼبنًٙ انحبنٙ فٙ يغبل ػٕنًّ األلزصبد لذ ٚشعغ ثبنزأصٛش انغٛذ فٙ يغبالد ػذِ ػهٗ الزصبدٚبد 

يب ثبنك ثزأصٛشاد ػٕنًّ انضمبفّ ٔيشدٔدارٓب انغهجّٛ ػهٗ يغزًؼبرُب غٛش !! ٔنكٍ,انذٔل انًزخهفّ ٔيُٓب انؼشاق

ٔفك خطخ ػهًٛخ يذسٔعخ رؼزًذ ػهٗ اعزضًبس يب نذُٚب يٍ يُبثغ صبفٛخ يٍ دٍٚ  انًحصُّ 

 

ٔربسٚخ ٔصمبفخ نهٕلٕف ظذ ْزِ انٓغًخ انزٙ رغبَذْب انزطٕساد انزكُٕنٕعٛخ انًٕٓنخ ،نزا فأٌ أٔل يب ػهُٛب فؼهّ 

نذساعٛخ ٔرحذٚذ انغش يٍ ثبدئ ر٘ ثذء ْٕ رحصٍٛ َبشئزُب ٔشجبثُب ثأػبدح دساعخ اعبنٛجُب انًؼزًذح فٙ انًُبْظ ا

ارا َزفك أٌ ْذفُب األعًٗ ْٕ رشثٛخ انُشئ انغذٚذ ٔفمب نمًُٛب انغًبٔٚخ ،ٔنُذثت ْذفُب اكضشثبنًُبْظ .انغًٍٛ 

. انذساعٛخ فٙ يغبل اٜداة انؼشثٛخ فُالحظ يبٚهٙ 

نُبشئخ انمذسح األدثٛخ نمذ رى انزشكٛض ػهٗ انشؼش أكضش يٍ انُضش ثبػزجبسَب أيخ شؼش ثًُٛب انًفشٔض أٌ ًَُٙ فٙ ا

. نهزؼجٛش ػٍ يكَُٕبد أَفغٓى دٌٔ انزمٛذ ثبنشؼش ٔثحٕسِ 

األثزؼبد عٓذ األيكبٌ ػٍ انشؼش انز٘ ًٚغذ انمٛى انفشدٚخ ٔخبصخ فٙ شؼش انجذأح انز٘ اثزؼذ ػٍ ًْٕو ٔيشبكم 

. انًغزًغ ٔرشكض ػهٗ انٓى انشخصٙ ٔانفشد٘

يشاحهُب انًزٕعطخ ٔانضبَٕٚخ نٕعذَبْب رزطشق نًُبرط شؼشٚخ َٔضشٚخ نٕ رصفحُب ثؼُبٚخ فبئمخ كزت األدة انؼشثٙ د

ٔرهك ٔأٚى (األغالل ،انفخش ،انحكًخ ،انًذٚح ،انغضل ،انٓغبء ،انٕصف ،انًٕشحبد ،)ال رزؼذٖ األغشاض انزبنٛخ 

ٚخ هللا يٕاظٛغ يخصصخ نجبحضٍٛ ٔيخزصٍٛ فٙ يغبل األدة انؼشثٙ ٔنٛظ نٓب أ٘ ػاللخ ألػزجبسْب ٔعٛهخ رشثٕ

نجُبء انًٕاغٍ انصبنح انز٘ ًٚكٍ أٌ ٚؼًش ثهذاَب ٔيغزًؼبد حذٚضخ يزحعشح ٔيزًذَخ فٙ آٌ ٔاحذ ، ٔثبنزبنٙ فٓٙ 

يُبْظ لبديخ يٍ ثطٍ انزبسٚخ رجحش ػُٓب يهٛب فٙ يغزًؼُب انًؼبصش فال رغذ نٓب أ٘ أصش ،لم نٙ  ثشثك اٍٚ فٙ 

ا ٚشاِ َبشئزُب يًب حٕنٓى يٍ لٛى ٔيغزهضيبد يبدٚخ يغزًؼُب انحبنٙ يٍ ٚزكش األغالل ،ٔيب ػاللخ انٓغبء ثى

يؼٕنًخ ،فبنٓغبء كًب أساِ ال ٚضسع فٙ َبشئزُب اال انزخبصى ٔانؼذأح انفشدٚخ ٔصٕال انٗ صسع لٛى رخبصى انؼشق 

ٔانمٕيٛخ ٔيٍ صى رخبصى انذٍٚ ٔانًزْت ، َٔحٍ َؼهى أٌ يٍ نّ لذسح انٓغبء ركٍ نّ لذسح أٌ ٚضٍٚ انمجٛح ٔٚمجح 

ٍٚ ،ٔثبنزبنٙ عزكٌٕ انًحصهخ لذ صسػُب ثزسح نًغزًغ يزفكك ثؼٛذ ػٍ األخالق انفبظهخ ٚؼزًذ اعهٕة رمهٛم انض

لًٛخ اٜخش األَغبَٛخ ،ْٔزا عٛشغغ انُبشئخ ػهٗ رغمػ ػٕٛة اٜخشٍٚ ٔغط انُظش ػٍ حغُبرٓى ْٔزا خالف يب 

. ٚذػٕ انّٛ دُُٚب انحُٛف ٔثمٛخ األدٚبٌ انغًبٔٚخ

رعٛف نهُبشئخ لٛى انفخش انفشد٘ ٔانمجهٙ فؼُذيب َزكش ػُزشح ثذال يٍ أٌ َؼضص لٛى األثبء ٔانؼفخ  صى يبرا ًٚكُخ أٌ

انزٙ رًٛضِ ،ارا ثُب َغزششذ ثبشؼبس انفخش ٔانحًبعخ انزٙ رؼضص لٛى انفشدٚخ ٔرحذد يفٕٓو انشعٕنخ ثًؼُبْب انعٛك 

ح ٔانًشٔءح ٔانُخٕح انزٙ رغُذْب لٕح ػمهٛخ ثذل يٍ يؼُبْب انٕاعغ انز٘ ٚزعًٍ انشٓبو(انمٕح انغغًبَٛخ فمػ )

. ٔأخاللٛخ ركٌٕ يُبثؼٓب انذٍٚ ٔانًغزًغ ٔانضمبفخ انؼبيخ ٔانزارٛخ 

ٔنُؼشط لهٛال ػهٗ دٔس انشصبء انزٙ رحبٔل أٌ رمزم نذٖ انُبشئخ يؼبَٙ انزفبؤل ٔحت انحٛبح ٔانؼًم يٍ أعم يغزًغ 

رؼزًذ اعهٕة انزهزر ثبألنى ػُذ ركش انحجٛت ػهٗ حغبة يحت نهحٛبح ٔرنك يٍ خالل يحٕنخ صسع يفبْٛى يشٚعخ 

. لٛى األثبء ٔانشعٕنخ 

ٔأخٛشا ٔنٛظ آخشا شؼش انًذٚح انز٘ ٚكشط رشثٛخ حت انزضنف ٔانززنم ٔانًغكُخ نًٍ ثٛذِ يمبنٛذ األيٕس ٔٚؼهى 

اح ػجش رضٔٚك انكالو انمذسح فٙ انشٚبء ٔانكزة ٔاألَزٓبصٚخ ٔٚحغٍ فٙ أػٍٛ انُبشئخ انٕصٕل انٗ اْذافٓى فٙ انحٙ

. ،ٔانكالو فمػ دٌٔ انؼًم انًُزظ ْٔزِ ْٙ احذٖ انطبيبد انكجشٖ فٙ يغزًؼُب 

ارا يبنحم ثؼذ أٌ ٔظؼُب ٚذَب ػهٗ يٕظغ انخهم ،ثشاٚٙ انًزٕاظغ اٌ انحم ٚكًٍ فٙ اػبدح صٛبغخ يبَطشحّ يٍ 

نٓى ٔيٓٙ انمٛى انزٙ َحت َٔزًُٗ أٌ  صُٕف ٔإَٔاع انضمبفخ نُبشئزُب ٔرنك ثأٌ َزفك أٔال يبنز٘ َشٚذ أٌ َٕصهّ

رزشعخ فٙ ٔعذآَى ٔحٛبرٓى ،َٔغزطٛغ أٌ َحذد انًٕاظٛغ انزبنٛخ ٔٚكٍ نًٍ أساد أٌ ٚعٛف يبٚشبء ثًب ٚخذو 

انزغبيح انذُٚٙ ٔانفكش٘ ،احزشاو سأ٘ اٜخش ،انحت ،رمذٚش ٔاحزشاو انًغزًغ انشأ٘ انغًبػٙ )انخػ انؼبو انًزكٕس 

صى َحذد يبعجك كؼُٕاٌ (انخ ....... يٕاغُخ ،انًغبٔاح ،انؼذانخ ،انزؼبٌٔ ،انؼفخ ،انمُبػخ ،انصذالخ ،انحشٚخ ،ال

سئٛغٙ نهًٕظٕع ٔٚزى ػهٗ أعبط رنك انؼُٕاٌ اخزٛبس انشبػش أٔ األدٚت ًَٕٔرط يٍ شؼشِ أٔأدثّ ثًب ٚخذو 

عاليٛخ نًبدح األحبدٚش انؼُٕاٌ أػالِ ،يغزششذٍٚ فٙ رنك َفظ األعهٕة انًغزخذو حبنٛب فٙ دسٔط انزشثٛخ األ

انُجٕٚخ انششٚفخ حٛش ٚزى ركش ػُٕاٌ انًٕظٕع يغزًذ يًب ٚشيٙ انّٛ انحذٚش انششٚف صى ٚزى ركش انحذٚش انمذعٙ 

، ٔالأػزمذ أٌ األدة انؼشثٙ ٚخهٕ يٍ كضٛش يٍ يحزٕٚبد انؼُبٍٔٚ أػالِ ثم ٔأكضش يٍ رنك ،فهٕ لشأَب ثزًؼٍ أدة 

ٔعذَب فٛٓب كُٕصا رؼضص لٛى انصذالخ ،ٔفٙ شؼش أثٙ رًبو يبٚؼضص لٛى انؼاللبد ثٍ انًمفغ ٔشؼش انششٚف انشظٙ ل

األعزًبػٛخ ٔأحزشايٓب ،ٔفٙ أدة انًُبعجبد انذُٚٛخ عُغذ انكضٛش يبٚؼضص يجذأ انزغبيح انذُٚٙ ٔرغبٔص انطبئفٛخ 

لصص ٔانحكبٚبد ٔانًزْجٛخ ٔانزشكٛض ػهٗ عْٕش انذٍٚ انحُٛف ، ٔفٙ ربسٚخُب انضاْٙ انكضٛش انكضٛش يٍ ال

ٔانٕصبٚب انزٙ رزحذس ػٍ انمٛى أػالِ ٔػٍ انُمبشبد انفكشٚخ انحشح ٔاحزشاو سأ٘ اٜخش ٔاػزًبد اعهٕة انحٕاس 



( ع)ٔنُب فٙ أيٛش انًإيٍُٛ األيبو ػهٙ )انحعبس٘ دٌٔ انهغٕء ألعزخذاو اعهٕة انغبء اٜخشثبنمٕح انًغهحخ 

اعٕح حغُخ فٙ يحبعغخ اٜخش انحغخ ثبنحغخ حزٗ نٕ كبٌ ( ٌ ػهٛٓى انغالو أعًؼٙ)ٔاألئًخ األغٓبس يٍ ثؼذِ 

. انؼذٔ 

اٌ ْٙ اال شمشمخ ْذسد صى لشد ٔانحًذ هلل سة انؼبنًٍٛ (ع)ٔأخٛشا ْب أَب لذ أدنٛذ ثذنٕ٘ ٔكًب لبل عٛذ انجهغبء 

. أٔال ٔآخشا
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