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التضحية من أجل األوطان

م م

ايؿدددّٓمبمرلماظعدد ٌنيم،ماظؼ ئدددلمتمطؿ ادددهماظعّٖؼدددّٖم {إِنَّماَظؾَّددهِماِذرددؿِِّٕىمعِددنِم
اَظْؿُمرعِـِنيِمأَغرػُلِفُمرموِأَعروِاظَفُمرماِلَنَّمظَفُمُماَظْفِـَّةَمؼُؼَ تِؾُونِمصِديمدِدؾِقلِماَظؾَّدهِمصَقِؼْؿُؾُدونِموِؼُؼْمؿِؾُدونِم
وِسرًّٓامسِؾَقردهِمحِؼّٓد مصِديماَظؿَّدوررِماةِموِاظْنِغرفِقدلِموِاظْؼُدّٕر نِم}،موأَذدفُّٓمأنرمََمإظدهِمإََِّمابُموحدِّٓهُمَم
ذِّٕؼكَمظَهُم،موأَذفُّٓمأنَّمددقِّّْٓغ موغؾقَّـد مربؿدًّٓامسِؾدُّٓهمورددو ُظهُم،ماظؾَّفُدمَّمسِدلّْموددؾِمرمواد رِكْم
سؾَقهموسؾَىم ظِهِموسقؾِهِم،موعِنرمتِؾِعِفُمرمانحل نٍمإظَىمؼومِماظّّْٓؼنِم،موبعدم م م
صؾؼّٓ مخؾق ماب م(سّٖ موجل) ماإلغل ن موصطّٕه مسؾى محب ماظورن مواَغؿؿ ء مإظقهمم،م
واظؿضققةمعنمأجؾهم،مواظشف دةمتمدؾقؾهم،مصؿقؾةماظورنمصطّٕةمصطّٕمابماظـ سمسؾقف م
سؾىماخؿالفمأسّٕاضفمموعش رافم مم ،م وسـّٓع مج ءماإلدالمماشّٕؼعؿهماظلؿقةمجعلمحبم
اظورنمدؾقالًمظؾعؿلماظص حلموصعلماًريات .م
وضّٓماضرتنمحبماظورنمتماظؼّٕ نماظؽّٕؼممحبدبماظدـػّٗمم،مضد لمتعد دي م{وِظَدورمأَغَّد م
طَؿِؾرـِ مسِؾَقرفِمر أَنرماُضْؿُؾُوامأَغرػُلؽُمرمأَورماُخرُّٕجُوامعِنرمدِؼِ رطُمرمعَّ مصَعِؾُوهُمإِظَّ ضَؾِقدلمعِدـرفُمرم}،موعدنم
ثمَّمصؾقّٗماغّٕؼبمأنمؼُقبماإلغل نمورـهموحينمإظقهم،مصؼّٓمغشلمسؾىمثّٕاهم،موذبَّمسؾدىم
أرضه،موتّٕسّٕعمانيمجـؾ تهم،موع مذظكمإَمدظقلمسؾىمضوةماَرتؾ طموسّٓقماَغؿؿ ء.مممم
وخريمدظقلٍمسؾىمذظكم مع مأسؾـهمغؾقـد مم(سدؾىمابمسؾقدهموددؾم)مسدنمحؾّْدهمظورـدهم،م
وعّٓىموص ئدهموتعؾُّؼدهمماظؽدؾريمماؾؾدّٓهممعؽدةمم،موػدومؼغ درػد معمفد جًّٕامإديمآٌّؼـدةم،محقدثم
ض ل م(عِ مأَرْقِؾِكِمعِنرماِؾِّْٓةٍموِأَحِؾَّكِمإِظَيَّم،موِظَورََمأَنَّمضَورعِيمأَخرِّٕجُدوغِيمعِـردكِمعِد مدِدؽَـرتُم
شَقرِّٕكِ)،موتمرواؼةمأخّٕىم م(وِظَورََمأَنَّمأَػرؾَكِمأَخرِّٕجُوغِيمعِـركِمعِ مخِِّٕجرتُ).م م
وحِدنيِماغرؿِؼَ دلِم(سددؾىمابمسؾقددهمودددؾم)معُفِد جًِّٕاماددلعّٕمراددهمإِديمآٌَِّؼـِدةِمدِ دلَلِمابَم
تع ديمأَنرمؼُقؾّْؾِفد ممإِظَقردهِموِمأنمؼدـعممصِقفِدم ما ظَّّٕاحِدةمواظلَّدؽِقـِةمم،مواَِّعردنمواظطُّؿِلغِقـِدةمم،مصؼد لم
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(سؾىمابمسؾقهمودؾم)م م(اظؾفُمَّمحِؾّْبرمإِظَقـِ مآٌَِّؼـِةَمطَقُؾّْـِ معِؽَّةَمأَومأَذِدمَّّٓ)،مػؽدّٔامضدّٕلمم
غؾقـ م(سؾىمابمسؾقهمودؾم)مأروعماِّعـؾةمتمحؾهمظورـِه.م
سؾىمأنمحبماظورنمَممؼؿوضفمسـّٓمذبدّٕدماٌشد سّٕمواظعواردفمصقلدبمم،مادلم
جيبمأنمؼرتجممإديمسؿلمودؾوكمس حلمغ صعمظؾػّٕدمواجملؿؿعم،موعدنمثدمَّمصالادّٓمعدنم
اظؿضققةمِّجلماؼ ئهمضوؼِّ مسّٖؼًّٖام،مص َغؿؿ ءمظؾورنمؼوجبمسؾدىمأاـ ئدهمأنمؼعؿدّٖوامادهم،م
وأنمؼؿؽ د تػوامذيقعً دم مظؾقػ د زمسؾقددهم،موأنمؼُلددفؿواماؼددوةمصِ دميمغفضددؿهما د ظعؾممواظعؿددلم
واإلغؿ جم،مسؾىمأنمظؾؿضققةمعنمأجلماِّور نمسورًامعؿعّٓدة ،معـف م م
التضــحية بــال

،موػددىمأسؾددىمسددورماظؿضددققةمعددنمأجددلما

صظددةمسؾددىم

اِّور نم،مصقّٕادةماِّور نمواظّٓص عمسـف مواجبمذّٕسيموضّٕورةمورـقةمسّّٓػ ماظشدّٕعم
عددنمأصضددلماِّسؿد لمسـددّٓمابم(سددّٖموجددل)م،موضددّٓماشددّٕماظددـ

م(سددؾىمابمسؾقددهمودددؾم)م

حَُّّٕاسماظدورنماظدّٔؼنمؼضدقونمالغػلدفممدص سًدم مسدنموردـمفمم،مصؼد لمم(سدؾىمابمسؾقدهم
ودؾم)م م(سِقرـِ نِمظَ متِؿِلُّفُؿِ ماظـَّ رُم،مسِقرنمِاؽَترمعِنرمخِشردمقِةِمابِم،موِسِدقرنماِ تِدترمتِقردُّٕسُمصِديم
دِؾِقلِماب)م،مواظعنيمػـ معدّٕادمافد ماىلدّٓمطؾدهم،مشدريمأغدهم(سدؾىمابمسؾقدهموددؾم)مسؾَّدّٕم
ا ظعنيمطوغف مهّٕسموتّٕاضبم،مصعربما ظؾعضموأرادماظؽل.مممم م
وأسؾددىمدرجد تماظؿضددققةماد ظـػّٗمأنمؼـد لماإلغلد نماظشددف دةماظد
اظدـػّٗمواٌدم لمغصددّٕةمظددّٓؼنمابم(سددّٖموجددل)م،مودص سًد مسددنماظددورنمواِّر

متعد

ماددّٔلم

مواظعددّٕ

م

واٌدد لم،مص ظشدددف دةمتمددددؾقلماظدددورنمعـّٖظدددةموعدددلمسدد حؾف متمسدددقؾةماِّغؾقدد ءم
واظصددّٓؼؼنيم،مضد لمتعد دي م{وِعِدنرمؼُطِدعِماظؾَّدهِموِاظَّّٕدُددولِمصَلُوظَؽِدكَمعِدعِماظَّدِّٔؼنِمأَغرعِدمِماظؾَّدهُم
سِؾَقرفِمرمعِنِماظـَّؾِقّْنيِموِاظصّّّْْٓؼؼِنيِموِاظشُّفِِّٓاءِموِاظصَّ ظِقِنيِموِحِلُنِمأُوظَؽِكَمرِصِقؼًد م}،مص ظشدفّٓاءم
عصطػونما سدطػ ءمابممتعد ديممهلدمم،محقدثمضد لمددؾق غهم {وِظِدقِعرؾَمِماظؾَّدهُماظَّدِّٔؼنِم عِـُدوام
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وِؼِؿَّكِِّٔمعِ رـؽُمرمذُفِِّٓاءِ}،موػممأرصدعماظـد سمدرجدةماعدّٓماِّغؾقد ءمواظصدّٓؼؼنيم،مموػدممتم
ذاطّٕةماِّعةمزبؾدّٓونموسـدّٓمرافدممأحقد ءمؼّٕزضدونم،مضد لمتعد دي م{وِظَد متِقرلِدؾِنَّماظَّدِّٔؼنِم
ضُؿِؾُوامصِيمدِؾِقلِماظؾَّهِمأَعروِاتً ماِلرمأَحرقِ ءمسِـرِّٓمرِاّْفِمرمؼُّٕرزِضُونِ} .م
وضّٓم اشّٕماظـ

م(سدؾىمابمسؾقدهموددؾم)مطدلمعدنمضدقىماـػلدهمدص سًدم مسدنمورـدهم

صـ لماظشف دةمتمدؾقلمابم(سّٖموجل)ماؾشد راتمعؿعدّٓدةمتمطدّٓمسؾدىمصضدلماظشدف دةم
تمدؾقلمابموتّٕشبمصقف م،موتؾنيمعؽ غدةمماظشدفّٓاءممسـدّٓممابم(سدّٖمموجدلم)م،معـفد مم مضوظدهم
(سِؾَّىمابمسِؾقرهِمودِؾَّمِ)م م(مظِؾشَّفِقِّٓمسِـرِّٓماظؾَّهِمدِتُّمخِصِ لٍ مؼُغرػَُّٕمظَهُمصِيمأَوَّلِمدِصْعِةٍم،موِؼِِّٕىم
عِؼْعِِّٓهُمعِنِماىَـَّةِم،موِؼُفِ رُمعِنرمسِدِّٔالِماظؼَؾردِّٕم،موِؼِدلْعِنُمعِدنِماظػَدِّٖعِماَِّطْؾِدِّٕم،موِؼُوضِدعُمسِؾَدىم
رِأْدِهِمتِ جُماظوِضَ رِم،ماظقِ ضُوتِةُمعِـرفِ مخِقرّٕمعِنِماظُّّٓغرقِ موِعِ مصِقفِ م،موِؼُِّٖوَّجُماثرـِؿِقرنِموِدِدؾرعِنيِمزِورمجِدةًم
عِنِمايُورِماظعِنيِم،موِؼُشِػَّعُمصِيمدِؾرعِنيِمعِنرمأَضَ رِاِهِ).م م
وعـف م ممتقّٖماظشفّٓاءمؼومماظؼق عةمافقؽةمخ سةموإّؼّّمرقؾةمتـؾعثمعدنمأجلد دػمم
تؿط ولمهلد ماِّسـد قموتدـق

مهلد ماهل عد تمإجدالًَمواحرتاعًد م،مؼؼدولم(سدؾىمابمسؾقدهم

ودؾم)م م(موِاظَِّّٔيمغِػْلِيماِقِِّٓهِمََم ُؼؽْؾَمُمأَحِّٓمصِيمدِؾِقلِمابِم-موِاظؾَّهُمأَسرؾَمُماِؿِنرم ُؼؽْؾَمُمصِديم
دِؾِقؾِهِ-مإََِّمجِ ءِمؼِورمِماظْؼِقِ عِةِموِاظؾَّورنُمظَورنُماظَّّٓمِموِاظّّْٕؼُّّمرِؼُّّماظْؿِلركِ) .م
وطددّٔظكمرأؼـد ماظشددفقّٓموحددّٓهمعددنمأػددلماىـددةمػددومعددنمؼؿؿـددىمأنمؼّٕجددعمإديم
اظّٓغق مظقـ لمذّٕفماظؼؿلمتمدؾقلمابمسّٓةمعّٕاتم،مؼؼولم م(سدؾىممابمسؾقدهمموددؾمم)م م
(عِ معِنرمأَحٍِّٓمؼِدّٓرخُلُمماظْفِـَّدةَممؼُقِدبُّممأَنرمؼِّٕرجِدعِممإِظَدىمماظدُّّٓغرقِ مموِأَنَّمظَدهُممعِد ممسِؾَدىمماَِّرر ِمعِدنرمم
يءٍمشَقرُّٕماظشَّفِقِّٓمصَنِغَّهُمؼِؿِؿِـَّىمأَنرمؼِّٕرجِعِمصَقُؼْؿِلِمسِشرِّٕمعَِّّٕاتٍمظِؿِ مؼِِّٕىمعِنِماْظؽَِّٕاعِةِ).م م
ذِ ر
وِّجددلمػددّٔهمامٌـّٖظددةمواظؽّٕاعددةمرأؼـدد ماظصددق اةم(مرضددوانمابمتعدد ديمسؾددقفم)م
ؼؿل اؼونموؼؿـ صلونمتماظؿضققةمعنمأجلمورـفممظؾؾوغمػّٔهماٌـّٖظدةم،مصفدّٔامددقّٓغ مم
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حـظؾةمشلقلماٌالئؽةم(رضديماب سـده)مؼضدقىماـػلدهموخيدمّٕجمظؾففد دمسدؾققةمظقؾدمةم
زص صه،موؼلؼطمذدفقًّٓامتمشدّٖوةمأحدّٓمم،موطدّٔظكمسؿدّٕومادنماىؿدو مم(رضديمابمسـده)م
ط نمأسّٕجِمإَمأغدهمأسدَّّٕممسؾدىماًدّٕوجمظؾففد دمتمددؾقلمابمٌد مظؾشدف دةمعدنمعـّٖظدةم
وعؽ غةمسـّٓمابم(سّٖموجل)م،موملمؼؼؿصّٕماِّعّٕمتماظؿضققةمسؾىماظّٕج لمصقلدبم،مادلم
وجّٓغ ماظلقّٓةمأممسؿ رةمغلقؾةماـتمطعبم(رضيمابمسـف )متضدقيماـػلدف مدص سًدم مسدنم
ردولمابم(سؾىمابمسؾقهمودؾم)محؿىمطـّٕتماىّٕو متمجلّٓػ .م م
وجّٓؼّٕما ظّٔطّٕمأنمػـ كمصّٕضً مانيماظؿضققةماد ظـػّٗمتمددؾقلماظدورنموادنيمعدنم
ؼػفّٕمغػلهمإلؼّٔاءماآلخّٕؼنم،م صؾقّٗمػـد كمذدّٕعمؼؾدقّّمأومجيقدّٖمذظدكم،مصػديماظعؿؾقد تم
اَغؿق رؼةمتؿعّٓدماىّٕائمم،مصؿنمؼػفّٕمغػلهمدواءم ذىمشريهمأممملمؼمذِمعُـؿِقِدمّٕمؼعفدلم
اـػلهمإظيماهلدالكم،موضدّٓمغفدىمايدقمددؾق غهموتعد ديمسدنمضؿدلماظدـػّٗمم،مأوماَسؿدّٓاءم
سؾقف مادليمظدونمعدنماِّظدوانمم،مصؼد لمددؾق غه م{وِظَد متِؼْؿُؾُدموامأَغرػُلِدؽُمرمإِنَّماظؾَّدهِمطَد نِمِاؽُدمرم
رِحِقؿً }،مصؽقفماهمإذامتلؾبمتمضؿلمشريهمعنماظـلد ءمواِّرػد لمواظدربءاءمعدنمذويم
اظّٓع ءماٌعصوعةم،مض لمتعد ديم م{ وِظَد متِؼْؿُؾُدواماظدـَّػِّْٗماظَّؿِديمحِدَّّٕمِماظؾَّدهُمإِظَّد ماِد ظْقِقّْمذِظِؽُدمرم
ِؾؽُمرمتِعرؼِؾُونِ}حؿىمإنمصفَّّٕمشريهمسنماعّٓمصفومض تلموعػلّٓموععؿٍّٓ.م م
ِس طُمرماِهِمظَع َّ
و َّ
سؾىمأنمػّٔهماظؿػفرياتماإلجّٕاعقدةمإذامادؿشدّٕتموملمتواجدهماقؼظدةموحدّٖممعدنم
اىؿقدددعمأطؾدددتماِّخضدددّٕمواظقد د اّٗمموارتدددّٓتمسؾدددىمأسدددق اف موا

ّٕضدددنيمهلد دممم،م

واظص عؿنيمسنمجّٕائؿفمم،مواٌرتددؼنمواًد ئػنيمم،مؼؼدولمددؾق غهم م{وِاتَّؼُدومامصِؿرـِدةًممظَد مم
تُصِقؾِنَّماظَِّّٔؼنِمزَؾَؿُوامعِ رـؽُمرمخِ سَّةًموِاسرؾَؿُوامأَنَّماظؾَّهِمذِِّٓؼُّٓماظْعِؼَ لِ}.م م
ومن صور التضحية التضحية باملال،موػومأعّٕمظقّٗما ظلفلماٌقلورم،مالمػوم
سعبمسؾىمأطـّٕماظـ س؛مظؿعؾقماظؼؾولمحببماٌ لم،مظّٔامط نمأّظهمغوسً معنماظؿضققةم
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واظعط ءم،مض لمتع ديم {وِأَغرػِؼُوامصِيمدِؾِقلِماظؾَّهِموِظَ متُؾْؼُواماِلَؼرِّٓؼؽُمرمإِظَىماظؿَّفرؾُؽَةِموِأَحرلِـُوام
إِنَّماظؾَّهِمؼُقِبُّماظْؿُقرلِـِنيِ}،موضّٓمجعلمابمدؾق غهماظؿضققةما ٌ لمتمأوجهماًريم
ضّٕضً محلـً م ،مض ل متع دي {عِنر مذِا ماظَِّّٔي مؼُؼِّْٕ ُ ماظ َّؾهِ مضَّٕرضً محِلِـً مصَقُضِ سِػَهُ مظَهُ مأَضرعِ صً م
طَـِريِةًموِاظؾَّهُمؼِؼْؾِضُموِؼِؾرلُطُموِإِظَقرهِمتُّٕرجِعُونِ}.مم م
وضّٓ مضّٕل ماظصق اة م(رضوان ماب متع دي مسؾقفم) مأروع ماِّعـؾة مت ماظؿضققةم
واظػّٓاءم،مصؽ غوامؼُضقونماؽلمش لٍموغػقّٗمعنمأجلمايػ زمسؾىمورـفمم،مصفّٔامأاوم
اؽّٕ ماظصّٓؼق م(رضي ماب مسـه) مؼضقي ممب ظه مت مدؾقل موفقّٖ مجقّ٘ ماٌلؾؿني،م
وطّٔظكمضقَّىمدقّٓغ مسـؿ نمانمسػ نم(رضيمابمسـه)ممب ظهمظؿففقّٖمجقّ٘ماظعلّٕةم،م
وذّٕاءماؽّٕمروعةم،محنيمض لماظـ

م(سؾىمابمسؾقهمودؾم)م م(عِنمجِفِّٖمجقِّ٘ماظعُلرِّٕةِمصؾهُم

اىـةُ) ،مصففَِّّٖهُ مسـؿ نُ م(رضي ماب مسـه) ،موض لِ م(سؾى ماب مسؾقه مودؾم) م م(عِن محيْػُِّٕ ماؽِّٕم
رُوعِةَمصؾهُماىـةُم)مصقِػَِّٕػ مسـؿ نُم،موطّٔظكمدقّٓغ مسؾّٓماظّٕرينمانمسوفموشريػممعنم
اظصق اةم(رضيمابمسـفم)مضقوامعنمأجلمدؼـفمموحؾفممظورـفم.م م
أقول قولي هذا وأستغ ز اهلل لي ولكم
*مممممم*مممممم* م

ايؿّٓمب مرلماظع ٌني م،موسالةمودالعً مسؾىمخ متمأغؾق ئهموردؾهمدقّٓغ مربؿّٓم
(سؾىمابمسؾقهمودؾم)م،موسؾىم ظهموسقؾهمأذيعني.مم م
إخوة اإلسالم مم
إنمذب َتماظؿضققةمعنمأجلماِّور نمَمتـقصّٕمتمأّلماظـػّٗمواٌ لمصؼط،م
المتشؿلمطلمذب َتماظؿضققةما ىفّٓمأوما ظػؽّٕمأوما ظوضتم،مؼؼولمايقمدؾق غه م
{وِعِ متُـػِؼُوامعِنرمذِيرءٍمصَنِنَّماظؾَّهِماِهِمسِؾِقم}،موؼؼولم(سّٖموجل)م {وِعِ متُـػِؼُوامعِنرمخِقرٍّٕمصَنِنَّم
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اظؾَّهِ ماِهِ مسِؾِقم}؛ مظؿشؿل ماظؿضققة مطل مأغواع ماًري م ،مص ٌعؾم مؼُضقي معن مأجل مغشّٕم
اظعؾممواـ ءماِّعةموسـ سةماظؼ دةمواظعظؿ ءم،موطّٔظكماظؿضققةما ظوضتمواىُفّٓ؛مظؼض ءم
حوائج ماظـ سمواظصؾّّماقـفمم،مض لمتع دي {ظَ مخِقرِّٕمصِيمطَـِريٍمعِنرمغِفروِاػُمرمإِظَّ معِنرمأَعِِّٕم
اِصِِّٓضَةٍمأَورمعِعرُّٕوفٍمأَورمإِسرؾَ ٍماِقرنِماظـَّ سِموِعِنرمؼِػْعِلرمذِظِكَماارؿِغِ ءِمعِّٕرضِ تِماظؾَّهِ مصَلِورفِم
غُمرتِقهِمأَجرًّٕامسِظِقؿً } .م
ومن التضحية من أجل الوطن م ماظؿع ونمتماظعؿلماظع مماظّٔيمؼلفممتماـ ءم
اظورنموؼّٕتؼيما جملؿؿعم،موسبنمتمػّٔهماِّؼ ممأع ممضضقةمػ عةمػيمضضقةماظؿعّٓادم
اظلؽ غيماظ

متلفممتمتؼّٓمماجملؿؿعم،مواظؿ رؼّْ مؼمطّٓ مأن ماِّغؾق ء مواظّٕدل مط غوام

ؼفؿؿون ما ظؿعّٓاد ماظلؽ غي م ،موسـّٓع مػ جّٕ ماظـ

م(سؾى ماب مسؾقه مودؾم)مإدي مآٌّؼـةم

اٌـورة مرؾب معن مأسق اه مإجّٕاء محصّٕ ماعّٓد ماٌلؾؿني موذظك مظؿّٓاري مذؽون ماظّٕسقةم
وخب سة مأن مسّٓدػم ممل مؼؽن مععّٕوصً مظؿعّٓد ماظؼؾ ئل مووجود معف جّٕؼن موأغص ر م ،موأع م
ا ضيمضؾ ئلمآٌّؼـةمعنمأػلماظؽؿ لمصؽ نمسّٓدػممععّٕوصً .مم م
وعن مثم مط ن ماػؿؿ م ماإلدالم ماؼضقة متعّٓاد ماظلؽ ن م ،مصعِنر محُِّٔؼرػَةَ م(رضي مابم
سـه) مضَ لِ مضَ لِمرِدُولُماظؾَّهِم(سِؾَّىماظؾَّهُمسِؾَقرهِموِدِؾَّمِ) م (أَحرصُوا مظِي مطَمر مؼِؾْػِظُ ماظْنِدرؾَ مِ) م،م
ضَ لِ مصَؼُؾْـِ مؼِ مرِدُولِ مابِ ،مأَتِكِ فُ مسِؾَقرـِ موِغِقرنُ معِ ماِقرنِ ماظلّْؿّْؿِ ئِةٍ مإِظَى ماظلَّؾرعِؿِ ئةٍ؟ مضَ لِ م
ِؾؽُمر مأَنر متُؾرؿِؾَورا) ،مضَ لِ م(صَ ارؿُؾِقِـِ محِؿَّى مجِعِلِ ماظَّّٕجُلُ معِـَّ مظَ مؼُصِؾِي مإِظَّ م
ِغؽُمر مظَ متِّٓررُونِ مظَع َّ
(إ َّ
دِِّّٕا) .موت مرواؼة م م(أَحرصُوامظِيمطُلَّمعِنرمتِؾَػَّظَماِ ظْنِدرؾَ مِ) م،موتمرواؼةم م(اطْؿُؾوا مظي معِنم
تِؾَػَّظَما إلِدالمِمعنِماظـ سِم،مصؽَؿِؾرـ مظهُمأظػ ًموخِؿرلِؿِ ئةٍ).مم م
وضّٓ مد ر ماظصق اة م(رضوان ماب مسؾقفم) مسؾى مػّٔا ماظـفج مت ماظؿعّٓاد موايصّٕم
حؿىمدفؾوامظؾؿ رؼّْمأسّٓادمعنمذ رطوامتماظغّٖواتم،موأسّٓادمعنمادؿشفّٓوام،موطّٔام م
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أسّٓادمعنممتمأدّٕهم،مالمذطّٕوامظـ متعّٓادماًقولمو َتمايّٕلموشريػ .مم م
وإذا مط ن موَة ماِّعّٕ مضّٓ مدسوا مإدي ماظؿعّٓاد ماظلؽ غي مظؿّٓاري مذؽون ماظّٕسقة مصننم
ذظك مؼػّٕ

مسؾقـ مأن مغؽون مسوغً مهلم مصقؿ مدسوا مإظقه م ،مصػقه مإحق ء مظلـة ماظـ

ماِّعني،م

وحلّّمٌش طلماظـ سمأذيعني.مم م
سؾى مأن ماظؿعّٓاد مظقّٗ مضضقة مذؽؾقة مإمن مػو مأعّٕ مػ م مت متوجقه مودسم مادب ذم
اظؼّٕار م ،مواق ن مآًّع ت ماظؼ ئؿة مواظالزعة مظؾؿوارـني معن مآٌّارس مواٌلؿشػق تم
وآًّع تماظع عةم،موخّٕائطماَدؿـؿ رم،مواق نماٌـ رقماِّطـّٕماحؿق جً مظؾرتطقّٖمسؾقف م
ت مإّاعج ماظؿؽ صل ماَجؿؿ سي م ،ممب مؼلفم مت مهؼقق ماظؿـؿقة ماظؾشّٕؼة ماٌؿؽ عؾةم
وتـؿقةماٌـ رقماِّطـّٕماحؿق جً م،ممم مؼؿطؾبماظؿع ونمععماظؼ ئؿنيمسؾىمأعّٕماظؿعّٓادم
وتقلريمسؿؾفم.م م
وأخريًا مغمطّٓ مأن ماجملؿؿع ماظّٔي مؼؿكؾق مأصّٕاده ما ظؿضققة مواٌّٖؼّٓ معن ماظعؿلم
واإلغؿ جمػومذبؿؿعمض درمسؾىمإن زمأػّٓاصه م ،موهؼققم ع ظهمورؿوح ته م،مواظوسولم
إدي مش ؼ ته موهؼقق مازدػ ره م ،مصؿؼوى مذوطؿه م ،مصال مؼـ ل معـه ماِّسّٓاء م ،موَ مؼعّٕفم
اظعّٓاوةموَماظشقـ ءم،موَمايلّٓموَماظؾغض ءم،موؼعؿهماظؿكظفمواظؿوادمواظرتاحم.مم م
صؿ مأحوجـ مإدي ماظؿقؾي ماؼقؿة ماظؿضققة معن مأجل ماظورن م ،مظـُّٕضي مراـ م،م
وظقلؿعقّٓمورــ مأذب ده م،موغـؿصّٕمسؾىمأسّٓائـ م،مصقلود مايقمواظعّٓل م،موؼِعُمّ ماًريم
واِّعن.ممم
اظؾفمم عـ متمأور غـ م،مواحػظمعصّٕغ معنماظػنتم،مع مزفّٕمعـف موع ماطن .م

