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حزمة االعتداء والتخزيب
وضزورة البناء والتعنري

ايؿدمهللمربماظعاٌني،ماظؼائلميفمطؿابهماظعزؼز م :م{وَظَامتُػْلِدُوامصِيماظْلَرِضٔمبَعِدَمم
المإظهَم
إٔصِؾَاحِفَاموَادِسُوهُمخَوِصًاموَرَؿَعّامإٔنٖمرَحِؿَتَماظؾَّهِمضَرٔؼبْمعِنَماظْؿُقِلِـِنيَ}،موأَذفدُمأنِم َ
إٔالَّ ماهللُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقِّدَغا موغؾقٖـا محمؿدّا مسَؾدُه موردوظُهُ م ،ماظؼائلميفم
حدؼـهماظشرؼفم:م(مظَامؼَقِلٗمظِؿُلِؾِمٕمأَنِمؼُرَوِّعَمعُلِؾِؿّا)م،ماظؾَّفُمٖمصَلِّمودؾخملمِموبارٔكْمسؾَقهموسؾَىم
آظِهِموصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم،موبعدم:ممممم
صننماظدؼنماإلدالعيمدؼنمؼدسومإديماظؾـاءمواظؿعؿريم،مالمإديماهلدممواظؿكرؼبم
واظؿدعري م ،مدؼن ماظررية مواِّعن مواظلالم مظؾـاس مذيقعّا م ،مؼلعر محبػظ ماظـػس مواٌالم
واظعرضم،موؼـفىمسنماظؼؿلمواالسؿداءموتروؼعماآلعـنيم،مطؿامؼـفىمسنماظػلادمواإلصلادم
يفماِّرضم،مصشؿانمبنيمعن مخيرب موؼدعر موؼؽدر محقاة ماظـاس مباظػلادمواإلصلادم،موبنيم
عنمؼعؿرموؼؾينموؼؿـاصسميفمإدعادماآلخرؼنموإدخالماظلرورمسؾقفمم.مم م
صؼد مخؾق ماهلل م(سز موجل) ماإلغلان مظعؾادتهموراسؿهم،مصؼالمدؾقاغه م :م{وَعَا مخَؾَ ْؼتُم
ن} ،موجعل معن معظاػر مػذه ماظعؾادة متزطقة ماظـػس ماظؾشرؼةم
اظْفِنٖ موَاظْنٔغِسَ مإٔظَّا مظِقَعِؾُدُو ٔ
وتفذؼؾفا مباِّخالق مايلـة م،موطذظك مإسؿارماِّرضموإصالحفام،موادؿكراج مطـوزػا م،م
وايػاز مسؾقفا موتـؿقؿفا م ،موسدم ماالسؿداء مسؾى معؼوعات مايقاة موسؿارتفا م ،مضال متعادي م:م
{ػُوَ مأَغِشَ َلطُمِ معِنَ ماظْلَرِضٔ موَادِؿَعِؿَ َرطُمِ مصِقفَا} ،مصؽل معا معن مذلغه مأن محيدث مصلادّا م ،مأوم
اسؿداءّم،مأومخترؼؾّاموتدعريّام،مأومتروؼعّامظًعـنيم،مؼُعَدٗمإصلادّاميفماِّرضم.ممممم م
وعنمثمٖمصننماالسؿداءمسؾىماظدؼنم،مأوماظـػسم،مأوماظعؼلم،مأوماٌالم،مأوماظعرضم
أومتروؼعماآلعـنيمػومصلادموإصلادمحذٖرمعـهماإلدالمُمبؽلمصورهموأذؽاظهم،مصؼالمتعادي:م م
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{وَظَا متُػْلِدُوا مصِي ماظْلَرِضٔ مبَعِدَ مإٔصِؾَاحِفَا} ،موضال مدؾقاغه م :م{إٔنٖ ماظؾَّهَ مظَا مؼُصِؾِـُّّ مسَ َؿــلَم
اٌُػْلِدِؼنَ} .م
وظؼد مجاءت مرداالت ماظلؿاء مطؾفا مداسقةً مإدي ماإلصالح موايػاز مسؾى مػذهم
اظؽؾقاتماًؿسم،موحمذر ًة معنماظػلادمواظؿكرؼب م،مصؼالمتعاديمسؾىمظلانمغؾقهمصاحلم
(سؾقه ماظلالم) مظؼوعه م :م{ صَاتٖؼُوا ماظؾَّهَ موَأَرِقعُونٔ * وَظَا متُطِقعُوا مأَعِرَ ماظْؿُلِرٔصِنيَ* اظَّذِؼنَم
ؼُػْلِدُونَمصِيماظْلَرِضٔموَظَامؼُصِؾِقُونَ}،موضالمتعاديمأؼضّا مَ {:صا ِذطُرُوامآالءَماظؾَّهِموَالمتَعِـَوِامصِيم
اَِّرِضٔمعُػْلِدِؼنَ}.ممم م
وضالمتعاديمسؾىمظلانمذعقبم(سؾقهماظلالم)م:م{ؼَا مضَوِمٔ ماسِؾُدُواماظؾَّهَموَارِجُواماظْ َقوِمَم
اظْكخِرَ موَظَا متَعِـَوِا مصِي ماظْلَرِضٔ معُػْلِدِؼنَ} ،موضال متعادي م :م{صَلَوِصُوا ما ْظؽَقِلَ موَاظْؿِقزَانَ موَالم
تَؾِكَلُوا ماظـٖاسَ مأَذِقَاءَػُمِ موَال متُػْلِدُوا مصِي ماَِّرِضٔ مبَعِدَ مإٔصِالحِفَا} م ،موضال مدؾقاغه مسؾىم
ظلان معودى م(سؾقه ماظلالم) م :م{طُؾُوا موَاذِرَبُوا معِنِ مرٔزِقٔ ماظؾَّهِ موَظَا متَعِـَوِا مصِي ماظْلَرِضٔم
عُػْلِدِؼنَ}،مثم مػومؼؼدمماظـصققةماظغاظقةمِّخقه م :م{وَضَالَمعُودَىمظِلَخِقهِمػَارُونَماخِؾُ ْػـِيم
صِيمضَوِعِيموَأَصِؾِِّّموَظَامتَؿٖؾِعِمدَؾِقلَماظْؿُػْلِدِؼنَ}.م م
إن ماظػلاد مواظؿكرؼب مواالسؿداء مسؾى ماِّغػس موتروؼع ماآلعـني معا مػو مإال مغشرم
ظؾػوضى م ،موخترؼب مظؾؿفؿؿعات م ،مصفمالء ماظعؿالء مواًوغة ماظذؼن مؼرؼدون مخترؼبم
اِّورانمواالسؿداءمسؾىماآلعـنيم،مػممصؽةمضاظةمعـقرصةمضؾتماظطرؼقم،مواغلؾكتمعنم
طل مععاغي ماٌروءة مواإلغلاغقة م ،مإدي ماالسؿداءمواظؿكرؼب مواظؿدعري مواظؿػفري م ،موتعرؼضم
حقاة ماظـاس مظؾكطر م ،مػمالء مال مسالضة مهلم مباإلدالم م ،موال مباِّدؼان م ،موال مباإلغلاغقة م؛ مصفمم
ؼؾؾلون ماظؾارل مثوب مايق م ،موؼظفرون ميف مصورة ماٌصؾقني م ،مظؽن ماهلل م(سز موجل)مم
طشفمأعرػممبؼوظهمتعاديم:م{وَعِنَماظـٖاسٔمعَنِمؼُعِفِؾُكَمضَوِظُهُمصِيماظْقَقَاةِماظدٗغِقَاموَؼُشِفٔدُماظؾَّهَم
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سَؾَى معَا مصِي مضَؾْؾِهِ موَػُوَ مأَظَدٗ ماظْكِصَامٔ م* موَإٔذَا متَوَظَّى مدَعَى مصِي ماظْلَرِضٔ مظِقُػْلِدَ مصِقفَا موَؼُفِؾِكَم
اظْقَرِثَموَاظـٖلِلَموَاظؾَّهُمظَامؼُقِبٗماظْػَلَادَم*موَإٔذَامضِقلَمظَهُماتٖقٔماظؾَّهَمأَخَذَتِهُماظْعِزٖةُمبِاظْنٔثِمٔمصَقَلِؾُهُم
جَفَـٖمُ موَظَؾِؽِسَ ماظْؿِفَادُ} ،مصفو مدؾقاغه موتعادي مؼعؾم محاهلم م ،مال مخيػى مسؾقه مذيء ميفم
اِّرضموالميفماظلؿاءم،مضالمتعاديم:م{ وَاظؾَّهُمؼَعِؾَمُماظْؿُػْلِدَمعِنَماظْؿُصِؾِّّٔم}.مم م
وظؼدمبقٖنمايقمدؾقاغهموتعاديمضاللمػمالءماظذؼنمؼَظفرونممبظفرماإلصالحم،م
وؼؿكذونمعنماظعـفمواظؼؿلمواظؿكرؼبم،موإذاسةماظػوضى مواظرسبمبنيماظـاسمدؾقالًم
هلمم،معؿوػؿنيمأغفممسؾىمايقم،مصؼالمتعادي م :م{ضُلِمػَلِمغُـَؾِّ ُؽؽُمِمبِاظْلَخِلَرٔؼنَمأَسِؿَاالًم
اظَّذِؼنَمضَلٖمدَعِقُفُمِمصِيماظْقَقَاةِماظدٗغِقَاموَػُمِمؼَقِلَؾُونَمأَغٖفُمِمؼُقِلِـُونَمصُـِعّا}.مم م
وضدمتـوستمصورماإلصلادمواالسؿداءمواظؿكرؼبميفماِّرضم،مصؿـفا م:مضؿلماظـػسم
اظيت محرٖمَ ماهللُ م(سز موجل)مضؿؾَفَا مإال مبايقِّ م،مبغضماظـظرمسنماسؿؼادػامودؼـفام،مصاظـػسم
اظؾشرؼةمععصوعةمأؼ٘امطاغتمدؼاغؿفام،موضَدِمحَرصَماإلدالمُمطُلٖمايِرصٔمسَؾَىمحِػْظِماظدِّعَاءِم
واِّعِوالٔ مواِّسراضٔ ،مصؼالمتعَادي م :م{وَظَا متَؼْؿُؾُوا ماظـٖػْسَ ماظَّؿِي محَرٖمَ ماظؾَّهُ مإٔظَّا مبِاظْقَقِّ مذَظِؽُمِم
م متَعِؼِؾُونَ} ،مصقرٖم مطُلٖ ماسؿداءٍ مأو متَروؼعٕ مظًعـِنيَ موطُلٖ معا مؼُفدِّدُ ماِّعنَم
َؾؽُ ِ
وَصٖاطُمِ مبِهِ مظَع َّ
واالدِؿِؼرارَمعنمإرػابٍمأومإصلادٍميفماِّرضٔمأوماسؿداءٍمسؾىماِّبرؼاءِ.مم م
بلمجعلماإلدالم ماالسؿداءمسؾىماظـػسماظواحدةممبـابةماالسؿداءمسؾىماظـاسم
ذيقعّا م،مصؼالمجلمذلغه م:م{عِنِمأَجِلٔمذَظِكَمطَؿَؾِـَامسَؾَىمبَـِيمإٔدِرَائِقلَمأَغٖهُمعَنمضَؿَلَمَغػْلّام
بِغَقِرٔ مغَػْسٕ مأَوِ مصَلَادٍ مصِي ماَِّرِضٔ م َصؽَلَغٖؿَا مضَؿَلَ ماظـٖاسَ مجَؿِقعّا وَعَنِ مأَحِقَاػَا م َصؽَلَغٖؿَا مأَحِقَام
اظـٖاسَمجَؿِقعّا}،موضال مغؾقـام(صؾىماهللمسؾقهمودؾم) م:م( مظَوِمأَنٖمأَػِلَماظلٖؿَاءِموَأَػِلَماَِّرِضٔم
اذِؿَ َرطُوا ميف مدَمٔ معُمِعِنٕ مَِّطَؾٖفُمُ ماظؾَّهُ ميف ماظـٖارٔ م) م ،مصؼؿل ماظـػس ماظؾشرؼة مال مؼؼره مدؼنم
مساويموالمسؼلمعلؿـريم.م م
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وضد مأطد ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مسؾى مسصؿة ماظدعاء موحرعة ماظـػسم
ضؽُمِ محَرَامْ مسَؾَقِؽُمِم
اظؾشرؼة مبؼوظه ميف محفة ماظوداع م :م( مإٔنٖ مدِعَا َءطُمِ موَأَعِوَاَظؽُمِ موَأَسِرَا َ
دطُمِ مػَذَا مصِي مذَفِ ٔرطُمِ مػَذَا موَدَؿَؾْؼَوِنَ مرَ ٖبؽُمِ مصَقَلِلَ ُظؽُمِ مسَنِم
طَقُرِعَةِ مؼَوِ ِعؽُمِ مػَذَا مصِي مبَؾَ ِ
ضؽُمِمرٔضَابَمبَعِضٕم).مم م
أَسِؿَاِظؽُمِمصَالَمتَرِجِعُوامبَعِدِيمطُػَّارّامأَوِمضُؾَّاظًامؼَضِرٔبُمبَعِ ُ
طؿا مطػَؾتِمذرؼعةُماإلدالمٔمظإلغلانٔمايقميفمسقشٕمآعنٕمعطؿؽنممم ،مصـفتِمسنم
تروؼعِهِموختوؼػِهِم،موحرٖعَتِماظؿٖعدِّيمسؾقهمأوماظؿعرضَمظهُمباإلؼذاءِمواظضررٔميفمغػلِهِمأومعاظِهِم
أومسرضِهِم مأؼ٘امطانمجـلُهُمأومظوغُهُمأومععؿؼَدُهُم،م مِّنٖمذظكَمعنمعظاػرماظػلادم،مؼؼولُمغؾقٗـَام
(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م :م(ال مؼَقِلٗ مٌلؾمٕ مأنِ مؼُرَوِّعَ معلؾؿّا) م ،موؼؼولُ م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِم
دطُمِمسَؾَىمأَخِقــهِمبِاظلِٓــالَحٔ م،مصَنٔغَٓهُمالَمؼَــدِرٔيمظَعَــلٖماظشَٓقِطَانَمؼَـِزٔعُم
وَدَؾَّمَ):م(الَمؼُشِـــرِمأَحَـ ُ
صِي مؼَدِهِ م ،مصَقَؼَعُ مصِي محُػْرَةٍ معِنَ ماظـَٓارٔ) م ،محؿى موظو مطانَ ماظرتوؼعُ مسؾى مدؾقلٔ ماٌِــزاحٔ م،م
ؼؼولُمغؾقٗـَام(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م:م(عَنِمأَذَارَمإٔظَىمأَخِقهِمبِقَدِؼدَةٍمصَنٔنٖماظْؿَالَ ِئؽَةَمتَ ْؾعَـُهُم
حَؿٖىموَإٔنِمطَانَمأَخَاهُمَِّبِقهِموَأُعِّهِ)م.م م
وطذظكمغفىماإلدالم مسن متروؼع ماٌعاػد م ،مواٌلؿلعن م ،مٌا مطػؾه مهلم ماإلدالمم
عن محؼوق موواجؾات م ،مؼؼول م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م:م(عَنِ مضَؿَلَ معُعَاػَدّا مظَمِ مؼَرٔحِ مرَائِقَةَم
اظْفَـٖةِموَإٔنٖمرٔحيَفَامتُوجَدُمعِنِمعَلِريَةِمأَرِبَعِنيَمسَاعّام)م،مصاإلميانماظصققّّمميـعماإلغلانمعنم
ريلماظلالحمسؾىماآلعـنيموتروؼعفم.ممم م
ممممممممبلمإنماإلدالممغفىمسن مجمردماإلؼذاءمباظؾلان م،مصؼال م(صؾىماهللمسؾقهمودؾم) م:م
(اظْؿُلِؾِمُ معَنِ مدَؾِمَ ماظْؿُلِؾِؿُونَ معِنِ مظِلَاغِهِ موَؼَدِهِ ،موَاظْؿُمِعِنُ معَنِ مأَعِـَهُ ماظـٖاسُ مسَؾَى مدِعَائِفٔمِم
وَأَعِوَاظِفٔمِ)،مويفمرواؼةمسَؾِدماظؾَّهِمبِنمسَؿِرٔومبِنٔماظْعَاصٔم(رضيماهللمسـفؿا) مأنٖمرَجُالًمدَلَلَم
رَدُولَماظؾَّهِم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مأَيٗماظْؿُلِؾِؿِنيَمخَقِرْم؟مضَالَم:م(معَنِمدَؾِمَماظْؿُلِؾِؿُونَمعِنِم م
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ظِلَاغِهِموَؼَدِهِم)م،مصالمخريمصقؿنمؼدسيماإلدالمموػومؼمذىماظـاسمباظؼولمواظػعل.ممم م
مممممممممموايق ماظذي مال معراء مصقه مأن ماإلدالم مدؼن ماظصالح مواإلصالح م ،مدؼن ماِّعنم
واِّعان م،مواظلؾممواظلالم م ،مدؼنمؼصونماظـػسماإلغلاغقةموحيرمماالسؿداءمسؾقفام،مصؾػظم
اإلدالم معلخوذ معن معادة ماظلالم م؛ مِّن ماإلدالم مواظلالم محيؼؼان ماظطؿلغقـة مواِّعنم
وصقاغة مايرعات م ،مواهلل متعادي معن مأمسائه ماظلالم م ،موردول ماإلدالم م(صؾى ماهلل مسؾقهم
ودؾم)مؼدسوماظـاسمإديماظلالمماظذيمجيؿعماظؼؾوبمسؾىماحملؾةم،مصقؼول م(صؾىماهللم
سؾقه مودؾم) م :م( مالَ متَدِخُؾُونَ ماظْفَـٖةَ محَؿٖى متُمِعِـُوا موَالَ متُمِعِـُوا محَؿٖى متَقَابٗوا م ،مأَوَالَ مأَدُُّظؽُمِم
سَؾَىمذَيءمإٔذَامصَعَؾْؿُؿُوهُمتَقَابَؾِؿُمِمأَصْشُواماظلٖالَمَمبَقَِـؽُمِم).مم م
م

أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه
ممم*ممممممممم*ممممممممم* م

ايؿد مهلل مرب ماظعاٌني م ،موصالة مودالعّا مسؾى مخامت مأغؾقائه موردؾه مدقدغا محمؿدم
(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م،موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني.مم م
أخوة اإلسالو :مم م
عنمصورماظػلادمواظؿكرؼب م:ماالسؿداء مسؾى مرجال ماِّعنماٌرابطنيمدواءميفم
أرجاء ماظورن مأم مسؾى محدوده م ،موعـفا م :مزسزسة ماالدؿؼرار ميف ماظؾالد م ،موغشر ماِّضوالم
اٌغؾورة مواٌعؿؼدات ماظػاددة م مواظؿشؽقك ميف ماإلنازات ماظورـقة م ،موعـفا م :ماظعؿلم
سؾىمبثِّماظػؿـةمواظػرضةمبنيمأبـاءماجملؿؿعماظواحدم .م
وأبشــعُ مأغــواعٔ ماإلصلــادِ مػو معا مادؿُؾِققَتِ مبـه ماظدعــاءُ مبادمٔ ماظدؼنٔ م ،مواظدؼنُ معـهم
بَراءْ م ،مصؼد مابؿُؾِقتِ ماِّعٖةُ مبلُغاسٕ مؼُػلِدونَ ميف ماِّرضٔ موال مؼُصِؾِقونَ م ،موػمالء مضد مذعٖفمُم
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اظؼرآنُ ماظؽرؼمُ موتوسٖدَػُمِ مباظعذابِ ماظعظقمٔ م ،مصؼال متعادي م :م{وَعَنِ مؼَؼْؿُلِ معُمِعِـّا معُؿَعَؿِّدّام
صَفَزَاؤُهُمجَفَـٖمُمخَاظِدّامصِقفَاموَشَضِبَماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَظَعَـَهُموَأَسَدٖمظَهُمسَذَابّامسَظِقؿّا}.م م
مممممموغمطد مأغه مالبد معن ماظؿصدي موحبزم موحلم مظؽل مصور ماظػلاد م ،مصاٌػلدون مػمم
عِعول مػدم مظؾؿفؿؿع م ،مواظؿصدي مهلم مصقه مناة مظؾؿفؿؿع مطؾه م ،موإػؿاهلم موسدمم
اظؿصديمهلممصقهماهلؾؽةمظؾؿفؿؿعمطؾهم،مضالم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(عَـَلُماظْؼَائِمٔمسَؾَىم
ضفُمِم
حُدُودِماظؾَّهِموَاظْوَاضِعٔمصِقفَامطَؿَـَلٔمضَوِمٕمادِؿَفَؿُوامسَؾَىمدَػِقـَةٍمصَلَصَابَمبَعِضُفُمِمأَسِؾَاػَاموَبَعِ ُ
أَدِػَؾَفَام َصؽَانَماظَّذِؼنَمصِيمأَدِػَ ؾِفَامإٔذَامادِؿَؼَوِامعِنِماظْؿَاءِمعَرٗوامسَؾَىمعَنِمصَوِضَفُمِمصَؼَاظُوا:مظَوِمأَغٖام
خَرَضْـَامصِيمغَصِقؾِـَامخَرِضًاموَظَمِمغُمِذِمعَنِمصَوِضَـَامصَنٔنِمؼَؿِ ُرطُوػُمِموَعَامأَرَادُوامػَ َؾؽُوامجَؿِقعّاموَإٔنِم
أَخَذُوا مسَؾَى مأَؼِدِؼفٔمِ مغَفَوِا موَغَفَوِا مجَؿِقعّا) ،مصاهلل م(س ٓز موجلٓ) مؼدصع مباٌصؾقني مصلادم
اٌػلدؼن،مضالمتعادي:م{صَؾَوِظَامطَانَمعِنَماظْؼُرُونٔمعِنِمضَؾِ ِؾؽُمِمأُوظُومبَؼِقٖةٍمؼَـِفَوِنَمسَنٔماظْػَلَادِم
صِي ماظْلَرِضٔ مإٔظَّا مضَؾِقؾًا معِؿٖنِ مأَغِفَقِـَا معِـِفُمِ موَاتٖؾَعَ ماظَّذِؼنَ مزَؾَؿُوا معَا مأُتِرٔصُوا مصِقهِ م َوطَاغُوام

عُفِرٔعِنيَ}.
ص اظؿصديمظؾػلادمعلـؽوظقٖةُماىؿقـعم،موأولمصـورماظؿصـديمظؾػلـادمسـدممضؾوظـهم
ورصضهموبقانمخطورتهموأثرهمسؾىماظػردمواجملؿؿع،مصالبدمعنماظؿكزرمواظؿعـاونمواظؿـاصـرم
واظؿضاعنمبنيمذيقعمأبـاءماظورنمظؿصلمدػقـةماظورنمإديمبرماِّعان.
طؿــامغمطــدمأنمعــنمأســانماٌػلــدؼنم،مأومرضــيمبلصعــاهلمم،مأومتلــرتمسؾــقفمم،مأوم
داصعمسـفمموظومبؽؾؿةم-موخاصةمعنمؼػلـدمبادـمماظـدؼنم-مصفـومذـرؼكمهلـمميفماإلثـممم،م
وضدمغفىماهللم(تعادي)مسنمذظكمبؼوظه:م{وَالَمتَعَاوَغُواْمسَؾَىماإلٔثِمٔ وَٱظْعُدِوَانٔ}،موضالم(صَـؾَّىم
اهللُمسَؾَقِ ـهِموَدَــؾَّمَ)م:م(مإٔنٖماهللَمظَــامؼُعَــذِّبُماظْعَاعٖ ـةَمبِعَؿَ ـلٔماظْكَاصٖــة،محؿٖــىمؼَ ـرَوِاماظْؿُ ِـؽَ ـرَمبَ ـقِنَم
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زَفِ ـرَاغَقِفٔم،موػُ ـمِمضَــادِرُونَمسَؾَــىمأَنِمؼُ ِـؽِ ـرُوهُمصَؾَــامؼُ ِـؽِ ـرُوه،مصَ ـنٔذَامصَعَؾُــوامذَظِــك،مس ـذٖبَماهللُم
اظْكَاصٖةَموَاظْعَاعٖةَ)م.م م
ويفمعواجفةمػذاماظػلـادمواظؿكرؼـبممالمبـدمعـنماظؾــاءمواظـؿعؿريم،مصــقنمغواجـهم
صـاسةماٌوتمبصـاسةمايقـاةم،موغعؿـلمسؾـىمهؼقـقماِّعـنمواِّعـانموايقـاةماظؽرميـةم
ظؾفؿقعم،موسؾىمطلمعـامأنمؼـمديمواجؾـهموـاهمدؼــهموورــهم،موأنمغـؿـيمروحماظعؿـلم
واإلتؼانم،موسؿـارةماظؽـونم،موبــاءمايضـاراتم،مطؿـامجيـبممأنمغعؾـيمعـنمروحماظؿعـاونم
واظؿؽاصلممبامحيؼـقماِّعـنمواظلـالممواظطؿلغقــةم،مواظؿؼـدممواظرخـاءمواالزدػـارمظؾـورنم
ذيقعّام،مبلمظإلغلاغقةمذيعاءم .م
اظؾفمماحػظمعصرغامحبػظكم،مواطػفامذرماظػلادمواٌػلدؼنمواجعؾفاميفم
أعاغكموضؿاغكمإديمؼومماظدؼن .م
م

