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 اختیار الزوجة الصالحة

 
ن فعلیك أ إن من أول الركائز في التربیة اختیار الزوجة الصالحة، وھذا یكون قبل ان ترزق باألوالد

تجتھد في اختیار زوجة معروفة باالستقامة والصالح والتقوى؛ ألنھا ستكون عونا لك على تربیتھم. 
وتأدیبھم وتنشئتھم التنشئة الصالحة، وحتى لو لم تعن الزوجة الصالحة في تربیة األبناء فإنھا تكون 

 ضررا علیھم في دینھم وأخالقھم.
 

((تنكح المرأة ألربع" لمالھا، ى اختیار المرأة ذات الدین فقال: ولھذا جاء الحث من نبینا الكریم عل
 ))ولحسبھا، وجمالھا، ولدینھا، فاظفر بذات الدین تربت یداك

 
o  وھذا یعني أن االم یجب أن تساند زوجھا في تربیة األبناء	
o حل اومما ال یزول ویبقى ھو الدین والعلم الذي نتعلمھ عن الدین یجب علینا أن نطبقھ في كل مر

	حیاتنا.
 

 الدعاء

 
وان من أھم ھذه الركائز: الدعاء لألبناء وھذا الدعاء یكون قبل مجیئھم وبعده؛ فیدعوا الوالدان أن 

یرزقھم هللا الذریة الصالحة، ویدعوان أیضا لألوالد بعد أن یرزقھما هللا بھم بالھدایة والصالح 
أخبرنا هللا عن خلیلھ إبراھیم علیھ السالم أنھ قال واالستقامة والثبات على الدیانة، أسوة باألنبیاء كما 

اِلِحینَ  ِمنَ  ِلي َھبْ  َربِّ (( یَِّتي َوِمنْ  الصََّالةِ  ُمِقیمَ  اْجعَْلِني َربِّ )) وقال أیضا: ((الصَّ  ))دَُعاءِ  َوتَقَبَّلْ  َربَّنَا ذُّرِ



 
 أَْزَواِجنَا ِمنْ  لَنَا َھبْ  َربَّنَا یَقُولُونَ  َوالَِّذینَ ومن دعاء عباد الرحمن الذین امتدحھم رب العالمین قولھم: ((

یَّاِتنَا ةَ  َوذُّرِ َِّقینَ  َواْجعَْلنَا أَْعیُنٍ  قُرَّ  ))ِإَماًما ِلْلُمت
 

 صلى ومن نعمة هللا وكرمھ أن جعل هللا دعوة الوالد ألوالده مستجابة، ال ترد، كما ثبت عن رسول هللا
مستجابة ال شك فیھن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة ثالث دعوات أنھ قال: (( هللا علیھ وسلم

 ))المظلوم
 

o ن هللا ال ابة دعاء الوالدین ألن وعد هللا حق، فال تستعجلي لالستجابةعلیك بالیقین في استج
	االستجابة.  بحكمتھ. وكل ما عجلت كل ما تأخرت اللطیف ھو الذي یربیھم

 
ا: أنھ على الولدین أن یحذرا من الدعاء على أوالدھما وما ینبغي التنبیھ علیھ في ھذا المقام أیض

بالشر، ال سیما في حال الغضب، فال یتعجال بالدعاء على أوالدھما، فتستجاب دعوتھما ثم یندما بعد 
 ذلك الندامة الشدیدة. 

 تدعوا على أوالدكم وال تدعوا ال تدعوا على أنفسكم، والفقد حذرنا رسولنا الكریم من ذلك: فقال: ((
 )). على أموالكم، ال توافقوا من هللا ساعة یسأل فیھا عطاء، فیستجیب لكم

 
ْنَسانُ  َویَْدعُ وقال هللا تعالى: (( ْنَسانُ  َوَكانَ  ِباْلَخْیرِ  دَُعاَءهُ  ِبالشَّرِّ  اْإلِ  ))َعُجوالً  اْإلِ

 
o  األبناء الندامة بسبب العجلة. علىنتیجة الدعاء	

 
 كھ))ھ وولده ولو استجاب هللا لھ ألھل((یدعو على مالھ؛ فیلعن مال :(رحمھ هللا)  قال قتادة

 
عبد الرحمن السعدي (رحمھ هللا): ((وھذا من جھل اإلنسان وعجلتھ حیث یدعو على نفسھ وقال العالمة 

 وأوالده ومالھ بالشر عند الغضب ویبادر بذلك الدعاء كما یبادر بالدعاء في الخیر ...))
 

o ونذیقالجنة  لك لما أحد تمنىواحترامھم تھواه من طاعة األبناء وحبھم  كان كل شيء كما إذا 
	.بأنفسنا وتربیتنا ألبنائناعجب مرارة الدنیا كي نتعلق باu وال ن

 	
o  ھو أن نرى ان نحن السبب في صالحھم وان األسباب التي وخذالناھم ومن أسباب دمارھم

كصاحب  .وھذا من أنواع الشركيء أخذناھا صلحتھم ونحس بأن نحن المسیطرین على كل ش
 مفال تلوموھم اذا خذلوك في دمارھما فعجب بنفسھ وكان سببا الجنتین رأى جمال وثمار جنتیھ

	اذا صلحوا. أنفسكم وال تمدحوا
 

	اختیار األسماء الطیبة

 
سنة الحمن األمور التي تعین في تربیة األبناء التربیة الصالحة أن یختار الوالدان ألوالدھما األسماء 

، وعبدالرحمن، ومحمد، وصالحا) ونحو ھذه أن تسمیتھ: (عبدهللالطیبة، التي تربطھم بطاعة هللا كا
األسماء الحسنة التي تذكره بارتباطھ بالصالح والعبادة وبما یحمد علیھ فیكون في ذلك تأثیر علیھ غالبا، 



وكما قیل (لكل رجل من اسمھ نصیب) وصح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، أن من أحب أسمائكم الى 
 هللا: عبدهللا وعبدالرحمن. 

 
o قولون الفلكین من تحلیل األسماء مع ما ی رابطر على تربیتھم ولیس لھا أي یاء تأثسملأل

	الشخصیات. و
 

ومن المناسب أن یبین الوالد لولده معنى اسمھ، ووجھ كون ھذا االسم محبوبا u، فمثال إن كان اسمھ 
لزم ثیرة؛ والتي تستعبد هللا تقول لھ: أنت عبد u؛ الذي خلقك وأوجدك، وأنعم علیك بھذه النعم الك

 منك أن تكون شاكرا ومطیعا لھ، ونحو ھذا الكالم. 
 

 العدل

إن من الركائز العظیمة في تربیة األبناء: العدل بینھم والبعد عن الجور والحیف والظلم؛ فإن األب إذ لم 
ك من ذل یعدل بین أبنائھ أوجد بینھم العداوة والتحاسد والتباغض، وأما إن حرص على العدل بینھم كان

 أعظم أسباب توادھم ومحبتھم وبرھم لھ.
 

o تدمیر األبناء، وھذا من أسباب تفضل أحدھم على اآلخرین، یحسون بأنك  وھذا من الخارج، أال
	فیكون السبب في الكبر والعجب لألول والحسد والبغضاء لآلخرین. 

o في التربیة. وھذا من أعظم الفسادوالبغضاء المقارنة بینھم.  ومن أكبر أسباب التحاسد	
 

وقد جاء في صحیح البخاري عن نعمان بن بشر أن أباه نحلھ أرضا وأن والدتھ طلبت من أبیھ أن یشھد 
)، )أعطیت سائر ولدك مثل ھذاعلى ذلك فلما أتى رسول هللا قال لھ: ((صلى هللا علیھ وسلم رسول هللا 

 )). ال اشھد على الزوریة: (()). وفي روافاتقوا هللا واعدلوا بین اوالدكمفقال: ال فقال: ((
 

)، )أیسرك أن یكونوا إلیك في البر سواء؟((وفي روایة عند مسلم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ: 
 )). فال إذاقالك بلى، قال: ((

 
ین البر والتقاطع والتھاجر ب العقوق وعدمفھذا تحذیر من الحیف والظلم بین االوالد وبیان لما یورثھ من 

 االخوان. 
 

 الرفق والرحمة

ومن الركائز التربیة األبناء: الرفق واللطف بھم ومعاملتھم بالرحمة واإلحسان والحذر والبعد عن الغلظة 
 )). الرفق ال یكون في شيء اال زانھ وال ینزع من شيء اال شانھوالشدة والجفاء؛ فإن ((

 
o باإلمھالرحمتھ ولطفھ علیك انظر الى تربیة هللا لك و . 

 



وھذه من الرحمة والرفق یجب أن تبدأ مع األوالد منذ صغرھم ونعومتھ أظفارھم، وتمضي وتستمر 
معھم، فإنھا سبب لقرب األبناء من آبائھم محبتھم لھم ومع وجود ھذا القرب وھذه المحبة یسھل توجیھ 

 قبولھا لھم. األبناء للخیر، تتیسر النصیحة لھم، وكذا استجابتھم و
 

o لتي یقدر على فعلھا غیرھا من النظافة ام من االعمال ووإذا االم كانت مشغولة ومتعبة طوال الی
	 ستصبر وتلطف بھم؟؟فكیف 

o  فال تنظر الى ما یفعلھ الناس، بل انظر الى ما یرضي هللا وما قال لنا الرسول صلى هللا علیھ
	فأكثر الناس ینصحوننا بالغلظة والشدة!!وسلم. 

o ار الذین ال تجربة لھم فياذا لم تكن ترضى أن یكون أحد معك غلیظا شدیدا فكیف بھؤالء الصغ 
	الحیاة.

 
ة ذه الركیزة فقد جاء عن ابن ھریرو من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ببیان ھ وقد تكاثرت النصوص

فقال جالًسا، التمیمي  قرع بن حابساألوعنده ، الحسن بن عليقبَّل  -صلى هللا علیھ وسلم أن النبي 
ثم  -صلى هللا علیھ وسلم  -فنظر إلیھ رسول اللھ أحدًا، منھم قبَّلُت ما ، قرع: إن لي عشرة من الولداأل

 ))من ال یَرحم ال یُرحمقال: ((
 
 

صلى هللا علیھ -: قدم ناس من األعراب على رسول هللا وعن ام المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا قال
صلى هللا علیھ -أتقبلون صبیانكم؟، فقالوا: نعم، فقالوا: لكنا وهللا ما نقبل، فقال رسول هللا ، فقالوا: -وسلم
	لك أن نزع هللا من قلبك الرحمة)).أملُك  وَ ((أ: -وسلم

 
 
 

	النصح والتوجیھ

 وأیضا من ركائز تربیة األبناء العظیمة: المداومة على النصح والتوجیھ. 
 

o النصیحة، أساسھا اإلخالص	الناس، من غیر اإلخالص وال تكون على أساس ھوى نفسك وھوى 
	بركة في نصیحتك.  توجد ال

o من غیر تقطع والملل والزجر منھا.  والمداومة على النصح أي	
o  ھاأبنائألوقات طویلة وھذا ینفعھا في نصح وتوجیھ  التحدث علىومن صفات المرأة أنھا قادرة .

	.لن تستطیع أن تھتم فیما ھي وظیفتھاي اللغو مع الغیر فإذا كانت االم تضیع وقتھا وكالمھا ف
 

السیما إلى معالي األمور ومكارم األخالق، بدءا بتعلیم العقائد الدینیة وفرائض اإلسالم وأركانھ، وسائر 
 األوامر الشرعیة، 

 
 : واإلرشاد خطوات النصح

 العقیدة الصحیحة (بدءا بأسماء هللا وصفاتھ تعالى،...) .1
o أن على األم أن تتعلم قبل أن تعلمھم، وال أحد قادر على تعلیمھم أفضل منك.كرنا وكما ذ 
	العبادات .2



ومن أصل العبادات الصالة، ومن عمر السابعة امروھم بالصالة، وال تنسي الرفق والدعاء لھم. وكذا 
 من الذنوب واآلثام، وسائر المناھي الشرعیة. عند الزجر والتحذیر؛ بالكبائر

	
o ى أن یبلغوا كي تأمریھم بالصالة، ألن الشیطان یزید عداوتھ لھم في ذلك الوقت فال تتركیھم ال

	.العباداتعب علیھم صَّ فیُ 
o بادات السبب الرئیسي في تنظیم حیاتھم.والع	
	اآلداب .3
o  كیفیة التكلم مع كبار السن، طریقة النوم، أدعیة الصباح والمساء، دعاء الخروج، دعاء

	.ستر، ..تلواالركوب، كیفیة الجلوس والمشي 
	األخالق .4
o ... ،ُخلُق الصبر، ُخلُق الشكر، ُخلُق اإلحسان، الرفق واللین بالصغیر واحترام الكبیر	

 
 )١٨-١٣سورة لقمان (

 
o  حكیم!بهللا تعالى آتى لقمان الحكمة ولیس كل علیم	

 u أوتي الحكمة. إذابدأ تعالى في ھذه اآلیات نصائح للمربي بالشكر 
 
 

ْركَ  ِإنَّ  ِبا�َِّ  تُْشِركْ  الَ  بُنَيَّ  یَا یَِعظُھُ  َوھُوَ  ِالْبِنھِ  لُْقَمانُ  قَالَ  َوِإذْ ) ١٣(آیة   َعِظیمٌ  لَظُْلمٌ  الّشِ
 

ْینَا) ١٤(آیة  ْنَسانَ  َوَوصَّ ھُ  َحَملَتْھُ  ِبَواِلدَْیھِ  اْإلِ  َوِلَواِلدَْیكَ  ِلي اْشكُرْ  أَنِ  َعاَمْینِ  ِفي َوِفَصالُھُ  َوْھنٍ  َعلَى َوْھنًا أُمُّ
 اْلَمِصیرُ  ِإلَيَّ 

 
 َمْعُروفًا الدُّْنیَا ِفي َوَصاِحْبُھَما تُِطْعُھَما فََال  ِعْلمٌ  ِبھِ  لَكَ  لَْیسَ  َما ِبي تُْشِركَ  أَنْ  َعلَى َجاَھدَاكَ  َوِإنْ ) ١٥(آیة 
 تَْعَملُونَ  كُْنتُمْ  ِبَما فَأُنَبِّئُكُمْ  َمْرِجعُكُمْ  ِإلَيَّ  ثُمَّ  ِإلَيَّ  أَنَابَ  َمنْ  َسِبیلَ  َواتَِّبعْ 

 
o هللا، آتانا حقوقنا كاآلباء من غیر أي تعب. وترى وصیة هللا  ناشكرإذا  ، أنھوترى شكر هللا للعباد

	لإلنسان أن یحسن لوالدیھ في ھذه اآلیة.
o  هللا تعالى ھو الذي یأتي بحقوقك أن یھتموا في عبادة هللا وشكره ووعلى جمیع األولیاء األمور

	ا تسأل أحد وال تنذل ألحد سبحان هللا. من غیر م
o ونصاحبھما في الدنیا معروفا. اومن وصایا هللا لإلنسان: ووصینا االنسان بوالدیھ، بأن نطیعھم 
 

 تِ یَأْ  اْألَْرِض  ِفي أَوْ  السََّماَواتِ  ِفي أَوْ  َصْخَرةٍ  ِفي فَتَكُنْ  َخْردَلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثْقَالَ  تَكُ  ِإنْ  ِإنََّھا بُنَيَّ  یَا) ١٦(آیة 
ُ  ِبَھا  َخِبیرٌ  لَِطیفٌ  ا�ََّ  ِإنَّ  ا�َّ

 
o  (رفقا بھ ورحما علیھ) یعظھ، بالنصح لھ وھو في عمر یفھم ما یقول. فناداه بالبني	
o  فبدأ بالعقیدة ومن أھمھا عدم الشرك (مثال: وھم صغار علمیھم أن ال یسألوا غیر هللا، وال یدعوا

 فھم ماتقول بعدم الشرك)معھ أحد وھو في ھذا العمر سی
o  القوي الذي ھو قادر على كل شيء وھذا من أھم uوھذا من وصایا العقیدة، وھو االیمان با

 أمور العقیدة التي نحتاجھا نحن وأبنائنا. 
o .وھو اللطیف الخبیر، وھو یأتي باألمو بلطف وھو الخبیر بخبایا األمور ونتائجھا 

 
 



 َعْزمِ  ِمنْ  ذَِلكَ  ِإنَّ  أََصابَكَ  َما َعلَى َواْصِبرْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنھَ  ِباْلَمْعُروفِ  َوأُْمرْ  َالةَ الصَّ  أَِقمِ  بُنَيَّ  یَا) ١٧(آیة 
 اْألُُمورِ 

 
o العبادات بعد ترسیخ العقیدة فیھمب وجاء األمر. 
o  وامر بالمعروف وانھ عن المنكر: وھذا یعلمھم الشجاعة وعدم اتباع كل ما یسمعھ ویفعلھ ِمن

	المنكر. 
o  .والصبر من األخالق الحمیدة التي یجب أن نرسخھا في أنفسھم	

 
 

رْ  َوالَ ) ١٨(آیة   فَُخورٍ  ُمْختَالٍ  كُلَّ  یُِحبُّ  الَ  ا�ََّ  ِإنَّ  َمَرًحا اْألَْرِض  ِفي تَْمِش  َوالَ  ِللنَّاِس  َخدَّكَ  تَُصعِّ
 

o .وھذا من اآلداب التحدث مع الغیر احتراما لھم وعدم التكبر علیھم	
o بل ألن هللا ال  یرونھ وال ألني ال أحب مشتھ وطریقة المشي من غیر العجب، لیس ألن الناس

	یحب ھذه المشیة.
 

 اْلَحِمیرِ  لََصْوتُ  اْألَْصَواتِ  أَْنَكرَ  ِإنَّ  َصْوِتكَ  ِمنْ  َواْغُضضْ  َمْشِیكَ  ِفي َواْقِصدْ ) ١٩(آیة 
 

o  المرتفع. غض الصوت أي عدم التكلم بالصوت 
	

وقد انتھج ھذا المسلك األنبیاء والصالحون كما مر في الوصیة السابقة، وذكر هللا عن نبیھ إبراھیم 
 ویعقوب فقال: 

ینَ  لَكُمُ  اْصَطفَى ا�ََّ  ِإنَّ  بَِنيَّ  یَا َویَْعقُوبُ  بَِنیھِ  ِإْبَراِھیمُ  ِبَھا ((َوَوصَّى  وَن * أَمْ ُمْسِلمُ  َوأَْنتُمْ  ِإالَّ  تَُموتُنَّ  فََال  الدِّ
ُ  قَالُوا بَْعِدي ِمنْ  تَْعبُدُونَ  َما ِلبَِنیھِ  قَالَ  ِإذْ  اْلَمْوتُ  یَْعقُوبَ  َحَضرَ  ِإذْ  شَُھدَاءَ  كُْنتُمْ   ْبَراِھیمَ إِ  آبَاِئكَ  َوِإلَھَ  ِإلََھكَ  نَْعبُد

 ُمْسِلُموَن)) لَھُ  َونَْحنُ  َواِحدًا ِإلًَھا َوِإْسَحاقَ  َوِإْسَماِعیلَ 
 

 أَْھلَھُ  ُمرُ یَأْ  وأثنى رب العالمین على نبیھ إسماعیل بكونھ یأمر أھلھ بالصالة والزكاة فقال تعالى: ((َوَكانَ 
َكاةِ  ِبالصََّالةِ   َمْرِضی�ا))  َربِّھِ  ِعْندَ  َوَكانَ  َوالزَّ

 
الى نبیھ محمد صلى هللا علیھ وسلم، أن یحافظ على أداء الصالة المفروضات، وأن یأمر أھلھ وأمر هللا تع

 ْحنُ نَ  ِرْزقًا نَْسأَلُكَ  الَ  َعلَْیَھا َواْصَطِبرْ  ِبالصََّالةِ  أَْھلَكَ  بھا أیضا، ویحثھم على فعلھا كما قال تعالى ((َوأُْمرْ 
 ِللتَّْقَوى)) َواْلعَاِقبَةُ  نَْرُزقُكَ 

 
 

یفسد أخالقھم ودینھم؛ مثل ما ویدخل في توجیھ األبناء ونصحھم أیضا: أن یجنب الوالد أبناءه من كل 
 سماع األغاني، والقنوات الضارة، واآلالت المحرمة وكذا یحذر من الذھاب بأبنائھ ألماكن اللھو المحرم.

 
 
 
 
 
 



 الجلیس الصالح

 
إن تعاھد األبناء في باب الجلیس والصاحب من أعظم الركائز فإن الصاحب ساحب، والبد أن یؤثر في 

 جلیسھ. 
 

ِإنََّما ((وقد ضرب لنا النبي صلى هللا علیھ وسلم مثال بیان تأثیر الصاحب على صاحبھ في الخیر والشر 
ِكْیِر فحامُل المسك: ِإما أن یُْحِذیََك، وِإما أن َمثَُل الجلیس الصالُح والجلیُس السوِء كحاِمِل المسك، ونافخِ ال

ا أن تِجدَ منھ ریحا طیِّبة، ونافُخ الكیر: ِإما أن یَحرَق ِثیَابََك، وِإما أن تجد منھ ریحا  تبتاع منھ، وِإمَّ
 )).خبیثَة

 
 

o  .قوعھم ووال تكوني السبب في فیا أیتھا االم ال تھملي اختیار المدرسة التي ترسلین الیھ ابنائك
	في الفتن لتفضیلك الدنیا على دینھم وآخرتھم.

o 	
  

 وقال صلى هللا علیھ وسلم: ((المرء على دین خلیلھ فلینظر أحدكم من یُخالل)).
 

 فعلى اآلباء متابعة أبنائھم فیمن یَصَحبون ویُجالسون في المدارس وغیرھا، وتفقُّدھم في ذلك. 
 

ا الزمن لم یكن لھ وجود في زمن سابق، وھو ال یقل في وقد استجد نوع من األصحاب والجلساء في ھذ
وسائل التواصل ، مواقع اإلنترنت، وھو القنوات الفضائیةأثیره على صاحبھ عن سابقھ؛ اال وت

 االجتماعي عبر األجھزة المحمولة ونحوھا، والتي یحملھا األبناء في أیدیھم أینما كانوا. 
 

جھزة إن لم تكن تحت كتابعة ورقابة اآلباء فإن خطرھا عظیم على العقول واألدیان واألخالق وھذه األ
واآلداب، فكم قد تاه وانحرف من الشباب والشابات بسببھا؛ وآل بھم إلى منكرات عظیمة، وبالیا جسیمة، 

 ال یعلم مداھا إال هللا سبحانھ وتعالى. 
 

 القدوة الحسنة

یكون الوالد قدوة ألبنائھ، فإن أمرھم بالخیر حرص أن یكون ھو المبادر إلیھ،  ومن الركائز العظیمة: أن
وإن نھاھم عن الشر كان ھو أبعدھم عنھ؛ فال یكون لسان حالھ في واد وفعلھ في واد آخر؛ فینشئ عند 

ء، ااألبناء تناقضا وتباینا واضطرابا عظیما مما یؤول باألبناء لترك وتجاھل التوجیھ والتأدیب من اآلب
 َوأَْنتُمْ  فَُسكُمْ أَنْ  َوتَْنَسْونَ  ِباْلِبرِّ  النَّاسَ  أَتَأُْمُرونَ تعالى في توبیخھ لبني إسرائیل: ((ولنحستحضر قول هللا 

 )).تَْعِقلُونَ  أَفََال  اْلِكتَابَ  تَتْلُونَ 
 )). َعْنھُ  أَْنَھاكُمْ  َما ِإلَى أَُخاِلفَكُمْ  أَنْ  أُِریدُ  َوَماوقول نبي هللا شعیب علیھ السالم لقومھ: ((

 
 الَ  َما تَقُولُوا أَنْ  ا�َِّ  ِعْندَ  َمْقتًا َكبُرَ ) ١(تَْفعَلُونَ  الَ  َما تَقُولُونَ  ِلمَ  آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّھا یَاوقول تعالى: ((

 ) ))٢(تَْفعَلُونَ 



 ثمرات التربیة الصالحة على اآلباء:
 

في حیاتھ: سیكون ابنھ صالحا بارا بھ، محافظا على حقوقھ، متجنبا عقوقھ ألن اإلسالم الذي رباه علیھ 
 یأمره بذلك ویحثھ علیھ. 

 
 بعد مماتھ: فإنھ سیجتھد بالدعاء لھ.

 
مع العنایة بھذه األسباب والركائز العظیمة في تربیة األبناء علینا أن نفوض أمرنا الى هللا تعالى متوكال 

لیھ، واال نعلق قلبنا بھذه األسباب، بل نفوض أمرنا الى هللا ونتوكل علیھ وحده في إصالح أبنائنا ع
 وحفظھم بما یحفظ بھ عباده الصالحین. 


