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 دولعوامل الكوة يف بياء ال

امَوالمَتَػٖرُضقامَواِسَؿِصُؿقامِبَقِؾٔؾماظؾَِّفمَجِؿقّعم}اظعاٌني،ماظؼائؾميفمطؿابفماظؽرؼؿ:مايؿدمٓمرب

مَصَلِصَؾ مُضُؾقِبُؽِؿ ـَ مَبِق مَصَلظََّػ مَأِسَداّء ـُِؿِؿ مُط مٔإِذ مَسَؾِقُؽِؿ ماظؾَِّف مِغِعَؿَت مٔإِخَواِذُطُروا مِبـِِعَؿِؿِف ،مم{اَقاّغِقُؿِؿ

ُٓموحَدُهمالمَذرؼَؽمَظُفم،موَأذفُدمأٖنمدّقَدغاموغؾٖقـامحمؿّدامَسؾُدهموردقُظُفم،م وَأذفُدمأِنماَلمإظَفمٔإالَّما

ـِمَتِؾَعُفِؿمبنحلا ـٔم،ماظؾَُّفٖؿمَصؾِّمودؾِِّؿموبأرْكمسَؾقفموسَؾكمآِظِفموصقِؾِفم،موَع  وبعد :ٕنمإَظكمؼقٔمماظدِّؼ

مواظعؿَؾم،مسـفمواظدصاَعماظقرـ،محٖبماىؾقؾةموتعاظقؿفم،ماألصقؾةمإلدالمامعؾادئمعـمصننمممم

ماىادمواظلعلم،مظقرـفمايؼقؼلمباغؿؿائفماإلغلانمذعقرميفماظشرِفمطؾمُفواظشَرم،ممحاؼؿفمسؾك

مػاءورامؼؼػماوحضار٘ؼماسؾؿ٘قمتؼدعتماظيتماألعؿمصؽؾم،مورصعؿفمفرضقِّمسؾكمواظعؿؾم،مظؾـائف

ماعؿمرجال ماٌـؿرمباظعؿؾماىدمداسدمسـمصشؿروام،مأوراغفؿمحببمضؾقبفؿمألتخمؾصقن

ماظؼؾبمصفلم،موأطـرمذظؽمأبـائفامعـمتلؿقؼماظغاظقةموعصرغام،ماظؾالدوماظعؾادمسؾكمباظـػعماظعائد

ماإلرػابمةعقاجفميفمايصنيموحصـفام،مودقػفاماألعةمدرعموػلم،مواإلدالممظؾعروبةماظـابض

مواجبمػقمإمنام،مورضقفامغفضؿفامدؾقؾميفمواظعؿَؾم،مسـفامدصاَعاظمصننمثٖؿموعـم،مواظؿقدؼات

ماظؽرؼؿماظؼرآناضذلنمذطرػاميفمم،ماظرداالتموعقرـم،مايضاراتمعفدمصفلم،موورينمدؼين

وزلقتمخزائـفامم،{اِدُخُؾقامِعِصَرمٔإِنمَذاَءماظؾَُّفمآِعـِنَي}تعاىل:مموعـمذظؽمضقظفم،مواألعانمباألعـ

م:مؼقدػمظلانمسؾكلمايؼمدؾقاغفموتعاىلمخزائـماألرضم،محقثمؼؼق َضاَلم})سؾقفماظلالم(

ـٔماأَلِرٔضمٔإغِّلمَحِػقٌظمَسِؾقْؿ معقدكمآمؿطؾَّماٌؾارطةمءدقـاسؾكمأرضمو،م{اِجَعْؾـِلمَسَؾكمَخَزآِئ

ماألغؾقاءمعـفاموتزوجمكموغزلوترٖبمظدُوأرضمعؾارطةممصؿصرم،معفقّؾاماوؾّقمصقفامووؾكم،متؽؾقّؿا

موؼعؼقبمإدرؼسمصقفاموساشم،مغقنمبـموؼقذعموػارونمعقدكمصقفامظدُومصؼدم،ظلالممسؾقفؿما

مصلنؾتم،مإبراػقؿماألغؾقاءمأبقمعـفاموتزوجم،موإزلاسقؾمإبراػقؿمبفاموغزلم،مواألدؾاطموؼقدػ

موؼؽػلم،م(ودؾؿمسؾقفمآمصؾك)محمؿدمغؾقـامجٓدمإزلاسقؾمآمغيٖبماٌصرؼةمػاجرمُفُجزِومظف

معـمإبراػقؿموظدهموأخقالم،م(ودؾؿمسؾقفمآمصؾك)ماظـيبمأصفارمأغفؿموصكّراماذرًصمأػؾمعصر

 ٍـ2541مً ذي الكعدة  23مجَوزية مصس العسبية                                            

 و3122  أغسطسمً 5                                        وشازة األوقاف                 



م(2)

مررؼؼميفموػلمسقلكمآمغيبمععمعرؼؿماظعذراءماظلقدةمإظقفاموجاءتم،ماظؼؾطقةمعارؼةماظلقدة

م،موأػؾفاممبصرمفاطّؾماألعةم(ودؾؿمسؾقفمآمصؾك)ماظـيبمأوصكموضدم،ماٌؼدسمبقتمإىلمسقدتفا

مودؾؿ(صؼالم)صؾكمآ مممسؾقف م: مَصاِدَؿِقُصقام،ماظِؼرلاُطمِصقَفامُؼَلٖؿكمأِرْضمَوِػَلمِعِصَرمَدَؿْػَؿققَن)ٔإٖغُؽِؿ

ِٓموسـم ،م(اَوَرِحّؿمِذٖعًةمَظُفِؿمَصنٖنم؛ماَخِقّرمبلِػِؾَفا ـَِدمم(َصؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)أممدؾؿةمَأٖنمَرُدقَلما َأِوَصكمِس

مَصٔنٖغُؽِؿمَدَؿْظَفُروَنمَسَؾِقٔفِؿ):مَوَصاِتِفمَصَؼاَل َٓمِصلمِضِؾِطمِعِصَر ما َٓ َوَأِسَقاّغامِصلمَدِؾقٔؾمم،مَوَؼُؽقُغقَنمَظُؽِؿمُسـٖدًةما

ِٓ ـٔٓمدرموم،م(ا  م :حنيمضالماظصػديمصالحماظدؼ

 اموأجـاداـواظـاسمأغقاّس***مماـعـمذاػدماألرضموأضطارػ

 اــاموالماظـادـامرأىماظدغقـصؿ***مماــرموالمأػؾفــوالمرأىمعصم

موممم مإىلمضد ماإلدالم موجف م، مباظشعارات موال مباظؽالم مُتؾـك مال ماألوران مأن مسدةمبؾ حدد

م:مسقاعؾمعـمخالهلامُتؾـكماظدولمعـمأػؿفا

ممالعله والثكافة والوعي * ،مؼدمأذادماإلدالممبػضؾماظعؾؿموحثمسؾكمهصقؾفمورؾؾفمص،

متعاىل مضال م، موعؽاغؿف مذلغف معـ ماْظِعْؾَؿم}:وأسؾك مُأوُتقا ـَ مَواظَِّذؼ ـُِؽِؿ مِع مآَعـُقا ـَ ماظَِّذؼ ماظؾَُّف َؼِرَصٔع

موظؾعؾؿم{َدَرَجاٍت مأثرهم، مبفممحقاةماظؼؾقبموغقرماألبصارصفقمم،مضقةماظدولموبـائفايفماظظاػر ،

،موتمدسماظدولم،مشقدمايضاراتماظعؾؿمُتوب،ممقصؾماألرحام،موبفمُتمؼؾؾغماإلغلانمعـازلماألبرار

مصشُلوَت موعا ماظشعقبم، ماىفؾميفـقد ممدوظةما موصٖدعمبـقاغفامأرطاغفامػدمإال مم، موأوضعفا ميف،

م.فؾؽةؿاظ

مأٖن ،محقثمأعرتمباظؼراءةممأولمآؼاتمغزظتمعـماظقحلمأذارتمإىلمصضؾماظعؾؿموحلؾـا

متعاىل: موذظؽميفمضقظف مغؼؾماظعؾؿ، موغٓقػتمباظؼؾؿموػقمأداة مِباِدٔؿم}وػلمعػؿاحماظعؾؿ، اْضَرْأ

م*َسؾََّؿمَر مِباْظَؼَؾٔؿ ماظَِّذيمَسؾََّؿ م* ماْظَلْطَرُم مَوَرٗبَؽ ماْضَرْأ مَسَؾٕؼ* ـِ مِع ماْظٔنِغَلاَن مَخَؾَؼ م* ماظَِّذيمَخَؾَؼ بَِّؽ

مَظِؿمَؼِعَؾِؿ طاصًةمبؾػتمأغظارػؿمظؾـاسمماظعاٌقةمؾدأمرداظؿفاظؽرؼؿمحنيمؼاظؼرآنم،موم{اْظٔنِغَلاَنمَعا

مدةمـاظعؼقمقةـضإىلمأنَٓماسمـظقـؾفماظـمؾمذظؽم؛ـإمنامؼػعم(اْضَرْأاللمطؾؿةم)ـؿمعـمخـإىلمضرورةماظعؾ



م(3)

مَصاِسَؾِؿمَأٖغُفم}،مضالمتعاىل:مموإسؿالماظعؼؾاٌؼامماألوَٓلمسؾكماظِعْؾٔؿممؿلدَٓسميفتامإغَٓؿاإلدالممميف

ماظعؾؿمسؾكماظؼقلمواظعؿؾ.مماؼدّعع،م{اَلمٔإَظَفمٔإظَّاماظؾَُّفمَواِدَؿِغِػِرمِظَذِغِؾَؽ

،مصرصعممؼدمغظرماإلدالممإىلماظعؿؾماىادمغظرةمتقضرلمومتفقدص:م وبءالد نل اجلاّدالعم*

مواظؿؼدموضقمهضدر مظؾرضل مدؾقاًل موجعؾف مصاسؾفام،مؿؿف مؼـابمسؾقفا مموسؾادًة محثماظؼرآنمو، ضد

مباالغؿشارميفماألرضمص،مماظؽرؼؿمعـمخاللمآؼاتفمسؾكماظلعلمسؾكماٌعاشمواظعؿؾ فاءماألعُر

َصٔنَذامُضِضَقِتماظٖصَؾاُةمَصاِغَؿِشُروامِصلماْظَلِرٔضم}،مؼؼقلمتعاىل:مماللمبعدماألعرمباظصالةرؾّؾامظؾرزقماي

ـِمَصِضٔؾماظؾَِّفم ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(،مو{..َواِبَؿُغقامِع ـِمَأِنم:ممَضاَلم)َصؾَّكما )َعامَأَطَؾمَأَحْدمَرَعاّعامَضطُٓمَخِقّرامِع

ـِمَسَؿٔؾمَؼِدِه ـِمَسَؿٔؾمَؼِدِه(م(َسَؾِقِفماظلََٓؾام)ٔإنَٓمَغِؾلَٓماظؾَِٓفمَداُوَدم،مَومَؼْلُطَؾمِع م.َطاَنمَؼْلُطُؾمِع

مبؾمدساػؿم وملمؼؽؿػماإلدالمممبفردمدسقةمأصقابفمإىلماظعؿؾمطلؾقؾمظؾؾـاءمصقلب،

ماظعؿؾموإحلاغفمأؼّضا مآمتعاىلمورمحؿفمإلتؼان محمؾة مرجاء مم، ممضال، ماِسَؿُؾقام}تعاىل: َوُضٔؾ

ـُِؿِؿممىماظؾَُّفمَسَؿَؾُؽِؿمَوَرُدقُظُفمَواْظُؿِمِعـُقَنمَوَدُؿَرٗدوَنمٔإَظكمَساِظٔؿماْظَغِقِبمَواظٖشَفاَدِةمَصُقـَؾُِّؽُؽِؿمِبَؿاَصَلَقَر ُط

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(وم،{َتِعَؿُؾقَن َٓم)سزموجؾ(مُؼِقبُٓمٔإَذامَسِؿَؾمَأَحُدُطِؿمَسَؿًؾامَأمَضاَلم)َصؾَّكما ِنم:م)ٔإنَٓما

اظذيمالمؼؿؼـمسؿؾفموالمؼراضبمآمتعاىلمصقفمصنغفمآثؿمبؼدرمعامؼؿلؾبمصقفمعـمضقاعموم،ُؼِؿِؼـَُف(

م.األعقالموإػدارماظطاضات

مصماستثناز الطاقات املعطلة:م* موػب مؾؼد موجؾ)آ معـمم(سز مجمؿقسة مإغلان طؾ

،موبؼدرمماظؽقنيفمسؾادتفموسؿارةمم(سزموجؾ)اٌقاػبمواإلعؽاغاتمطلمحيؼؼمبفامعرادمآم

بؼدرمعامتؽقنماظـؿرةماٌرجقةمخرّلام ظصاحلمورـفماإلعؽاغاتإخالصماظػردموادؿـؿارهمهلذهم

مظؾػردموظؾؿفؿؿعمعـمحقظف مودعادة مؼلؿطقعماٌلؾؿمأنممورصاػقة مجقّدا مؼعؿدلمعؼقاّدا موػذا ،

مىمصدضفموإخالصفموتػاغقفمظـصرةمػذاماظدؼـمورصعةمورـف.مؼؼقسمبفمعد

م(سزموجؾ)ؿمآمـرمأغعـةمعـماظؾشـةمجملؿقسـاذجمرقؾـةمومنـقرمعضقؽـرآنماظؽرؼؿمصـويفماظؼ

مذومذامـ،مصفماـوملمؼعطؾقػموبـاءمحضاراتفؿم،مؿــًدعةمأممفماـــؿروػ،مصادؿمؿــؿمبؾعضماظـعـسؾقف

http://www.brooonzyah.net/vb/t67136.html
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سؾكماظؼقمماظذؼـمالمؼؽادونمؼػؼفقنممعٖرٌامم،مذرًضاموشرّباضماظؼرغنيماظذيمرقىمآمظفماألر

م ماظـاس مسـ موبعدػؿ مطالعفؿ مالدؿعفام موعلجقجم،ضقاًل مؼلجقج مزؾؿ معـ مإظقف ،مماذؿؽقا

َؼامَذام}،مضاظقامطؿامضصماظؼرآنماظؽرؼؿم:وإشارتفؿمسؾقفؿموإصلادػؿمألعقاهلؿموزروسفؿموأغػلفؿ

ـٔمٔإٖنمَؼْلُجقَجمَوَعْل ُجقَجمُعْػِلُدوَنمِصلماْظَلِرٔضمَصَفِؾمَغِفَعُؾمَظَؽمَخِرّجامَسَؾكمَأِنمَتِفَعَؾمَبِقـَـَاماْظَؼِرَغِق

لؾؽمبفؿمررؼًؼامؼلؿـؿرمعـمخالظفمراضاتفؿمص،مم،مصاطػـامذرػؿموظؽماألجرمواظعطاء{َوَبِقـَُفِؿمَد٘دا

وجعؾفؿمؼؿعؾؿقنمطقػمؼعؿؿدونمسؾكمأغػلفؿمالمسؾكمشرلػؿم،مماٌفدرةموعقاػؾفؿماٌعطؾة

مَأِجَعِؾمِبُؼٖقٍةمَصَلِسقـُقِغل}،محقثمضالم:مساظةمسؾقفماليفمضضاءمعصايفؿمصؿققظقامبذظؽمأسقاّغامظفم

م.{مَرِدّعامَوَبِقـَُفِؿمَبِقـَُؽِؿ

ماظطاضاتماٌعطؾة مالدؿـؿار ماألعـؾة مأروع معـ مُؼعد ممصفذا مإىلو، ماظققم مأحقجـا محلـمعا

معقارد مادؿـؿار مباظػعؾمـاوراضاتمغاإدارة مؼـػعماٌقجقدة موحيمـاوؼصؾقمـاصقؿا اظؿـؿقةممؼؼ،

مواظؿؼدممواظرخاء.

ة ميَا وعدو تعطيلَا طاقة ومً الطاقات اليت جيب حسً استثنازٍا واإلفاد     م

ضؿفا،م،مودرمغفم،مصفؿمسؿادمحضارتفاماظشؾابمػؿماظعؿقدماظػؼريمأليمأعةمعـماألعؿ،مصالشباب

م.م،موعـؾعماظؼقةمواظعزةمأليمجمؿؿعمعـماجملؿؿعاتماظـروةمايؼقؼقةوػؿم،مموأعؾمعلؿؼؾؾفا

مراضاتماظشؾابم ماظـيبم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ( مصادؿـؿرمراضةموظؼدمادؿـؿر ظؾـاءماظدوظةم،

م مزؼد مبـ محنيمثابتماظعؾؿقة مظغة مؼؿعؾؿ مأن ماأعره موؼعؾؿ مثؼاصاتفؿ مسؾك مظقؿعرف طقػمظقفقد

م م، محؼػؽرون مزؼد مبـ مأداعة مراضة موأطابرأٖعمنيوادؿـؿر موسؿر مبؽر مأبق مجقشمصقف مسؾك مره

ماظصقابةمظقلؿػقدمعـممحادةماظشؾابم.

مظؿقظلمُجم ماٌفؿة ماٌرحؾة ميفمػذه ماظدوظة مباظشؾابميفمطؾمضطاساتمٖؾوإن ماػؿؿاعفا

ممماظشؾاببنيماظدوظةموعمدلاتفاماٌكؿؾػةمومةاٌؾاذرمؼةيقاراظعؿؾ،معـمخاللمسؼدماظؾؼاءاتما

 .عقاجفؿفام،موررحمرؤىماظشؾابميفمظؾقثمخمؿؾػماظؼضاؼامواظؿقدؼاتماظيتمتقاجفماظقرـ
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،موأنمؼطؾبماظعقنمواٌددمعـمآمتعاىلممسؾكماظشؾابمأنمؼؿلؾحمباظعؾؿمواٌعرصةقـؾغلمص

ماظـؿائج مؼؿعفؾ مؼؿؿلؽمأؼّضامقفؿوسؾم،موال ماظصققحممقاأن ماظػفؿ معـ ماظـابع ماٌعؿدل باظػؽر

م،موتلدؼةميؿؾماظرداظةمنيعمػؾمقا،محؿكمؼؽقغماٌؿؿقزةمؿذكصقؿفمؿهلمتؽقن،موأنمظإلدالم

مم.إىلمررؼؼماظرذادمواألعـمواظلعادةمواالدؿؼرارمواظؿؼدمماألعةوضقادةمم،ماألعاغة

م مسقاعؾ ميفموعـ ماظؼقة ماظدوظة: موحدة الصفبـاء م، ماظؾَِّفم}متعاىل:ضال مِبَقِؾٔؾ َواِسَؿِصُؿقا

م مَوَظا مص{..ُضقا.َتَػٖرَجِؿقّعا ماظصػ مأبـقحدة ممجقع مبني ماظقرـواظؿؽاعؾ مضروريمم،اء عطؾب

اظدوظةممتضؿـمايػازمسؾكمضقةماظصػموحدةواظؼقةم،مومترؼدماظػالحمظدوظةالمشـكمسـفمودؼينم

،موذظؽمبلنماجملؿؿعقةمواظقرـقةموضدرتفامسؾكمعقاجفةماظؿقدؼات،موناحمرداظؿفامووحدتفام،م

مصًػ ماٌواحّدماتؽقن مطاظؾـقان ما مرصقص، مأغف موغمطد مال مأبـاؤػا متػرق مدوظة مأو مألعة ،مضقة

م.امبرأؼفموصؽرهعـفؿمععفّؾموأصؾحمطؾم،قامصقؿامبقـفؿمتؾاشضو

؛مالتواشٌ بني الينو السكاىي وإمكاىيات التينية  بـاءماظدوظة:اظؼقةميفموعـمسقاعؾم

نماظؽـرةمإعامأنمأمغا،مععمتلطقدمأيمأعةمؼفددموبؼقةمعلرلةماظؿـؿقةميفألنماالغػفارماظلؽاغلم

مؼؾاػلمغؾقـام موأن م، ماألعؿميفماظدغقا مغؾاػلمبفا مميؽـمأن معؿؼدعة معـؿفة مضقؼة مطـرة تؽقن

)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مبفاماألعؿمؼقمماظؼقاعةم،موإعامأنمتؽقنمطـرةمطغـاءماظلقؾم،مساظةمجاػؾةم

متـشؽةمعؿكؾػةميفمذؼؾماألعؿم،مػذامطؾفمإضاصةمإىلمحؼققماظطػؾماظيتمجيبمأنمؼؿؿؿعمبفا

موتعؾقؿا مودؾؿوم،موتربقة ماظـيبم)صؾكمآمسؾقف مأجاز متـظقؿمضد مودائؾ مأحد موػق م، ماظعزل )

،مسؾكمموسؾقفمؼؼاسمعامػقمأؼلرمعـفمعـماظقدائؾماظعصرؼةماٌلؿقدثةماظصققةماآلعـة،ماألدرةم

م ماإلنابقة ماظـلؾمواظعؿؾقة متـظقؿ ممصقلبماِيؾِّمحدودمسـدمؼؼػمالمضدأنمحؽؿ مضدمإمنا،

م.عـفامعػرموالمبدمالماظيتماظضرورةمحاظةمإىلماِيؾِّمػذاموزؼؿفا

 أقول قولي ٍرا وأستغفس اهلل لي ولكه

م*ممممم*ممممممممم*ممم
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مسؾكمخامتمأغؾقائفموردؾفمدقدغامحمؿدم)صؾكممايؿدمٓمربماظعاٌني ،موصالةمودالّعا

 آمسؾقفمودؾؿ(،موسؾكمآظفموصقؾفمأمجعني.ممم

م:مأخوة اإلسالو

مسقاعؾ ممعـ ماظدول: مبـاء ميف ،ماحلفاظ على الكيه اليبيلة واألخالق الساقيةاظؼقة

عؼقدةماظٌامهلامعـمصؾةموثقؼةموضقؼةمبم،مسينماإلدالممبفامظقؿةميفماظدؼـؾألخالقمعـزظةمسص

وبـاءماظدولمواألعؿموضقاعفام،ممبصالحمآدابفاموأخالضفامفا،موصالحمصؽؿالماألعةمبؽؿالمأخالضفا

 وصدقماظشاسرمحقثمضال:مواألخالقماظػاضؾةمبنيمذعقبفام،ممبؿقؼقؼماظؼقؿماظـؾقؾة

 القمعامبؼقتم***مصننمػؿمذػؾتمأخالضفؿمذػؾقاـاماألعؿماألخـإمن

،مصؽؿمم،موبزواهلامواغفقارػامتـفارماألعؿموتلؼطمصؾاألخالقمهقاماألعؿموتؾؼكمآثارػامخاظدة

مبلؾبماضؿصادػامعـمحضاراتماغفارت ممال ماظعلؽرؼة مضقتفا مأو مبذلديم-مبصقلم-، موإمنا ،

م.أخالضفا

،مصفـاكماألخالقماظػردؼةممجدؼرمباظذطرمأنمعؽارمماألخالقمظقلتمضاصرةمسؾكماظػردمصؼطو

مواظـقاػلم...إخل ماظػردمعـماألواعر موبنيمماظيتمؼؾؿزممبفا مواألخالقماألدرؼةمبنيماظزوجني، ،

اخؾماجملؿؿعميفماظؾقعم،مواألخالقماالجؿؿاسقةمدم،مواألضاربمواألرحامم...إخلماألبـاءمواآلباء

مواظزعاظةمواظعؿؾم...إخل مواألخالقماظدوظقةمبنيماظدولموبعضفامواظشراءمواىقار موأخالقمم، ،

مايربمواظلؾؿ.م

والوقوف  فشالالوعي بعوامل اهلدو وخمططات اإلوعـمسقاعؾماظؼقةميفمبـاءماظدول:م

،موإذامطانمدؼــامموععاوظفمواهلدموسقاعؾفم،ممشؿانمبنيماظـؼقضنيماظؾـاءص ، يف وجََا باملسصاد

مؼلخذكمإىلمررؼؼم ماظطرؼؼمإمنا مصننمطؾمعـمؼلخذكمإىلمػذا دؼـماظؾـاءموسؿارةماظؽقنم،

موخرلم ماجملؿؿع مإىلمخرل م، مواظرضل مايضارة مإىلمررؼؼ م، ماظقرـقة مإىلمررؼؼ م، اإلدالم

ؼلؾؿؽمركمأومكمإىلمررؼؼمآخرمسؽسمػذاماالواهم،مطلنمجُيٖراإلغلاغقةم،موعـمحياولمأنمجُي
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أوماٌلاسم،مأوماالسؿداءمسؾقفام،مإىلمررؼؼماهلدممواظؿكرؼبموتدعرلماٌـشكتمواظؾـكماظؿقؿقةم

َصَفِؾمَسَلِقُؿِؿم}:مدغقامواآلخرةم،مؼؼقلمايؼمدؾقاغفإمنامؼلخذكمإىلمررؼؼماهلالكميفماظم،ماـبف

م مَأِرَحاَعُؽِؿ مَوُتَؼطُِّعقا ماألِرٔض مِصل مُتْػِلُدوا مَأن مَتَقظَِّقُؿِؿ مَصَلَصٖؿُفِؿمٔإن ماظؾَُّف مَظَعـَُفُؿ ـَ ماظَِّذؼ مُأِوَظِؽَؽ *

مَأْضَػاُظَفا مُضُؾقٍب مَسَؾك مَأِم ماْظُؼِرآَن مَؼَؿَدٖبُروَن مَأَصال م* مَأِبَصاَرُػِؿ م{َوَأِسَؿك م: موؼؼقلمدؾقاغف ـَم}، َوِع

مَسَؾكمَع ماظّؾَف مَوُؼِشٔفُد ماظٗدِغَقا مِصلماْظَقَقاِة مَضِقُظُف م*ماظـٖأسمَعـمُؼِعِفُؾَؽ ماْظِكَصأم مَأَظٗد مَوُػَق مِصلمَضْؾِؾِف ا

ماَلمُؼِقٗبماظَػَلاَدم*مَؤإ مَوُؼِفِؾَؽماْظَقِرَثمَواظـِٖلَؾمَواظّؾُف َذامَؤإَذامَتَقظَّكمَدَعكمِصلماأَلِرٔضمِظُقْػِلَدمِصِقَفا

ـُٖؿمَوَظ م.{ِؾِؽَسماْظِؿَفاُدِضقَؾمَظُفماٖتٔؼماظّؾَفمَأَخَذِتُفماْظِعٖزُةمِباإٔلِثٔؿمَصَقِلُؾُفمَجَف

م مػؿ ماهلدم مأػؾماىدمودساة مسـمأنمجياروا مػؿفؿ مضصرتمبفؿ أصقابمغػقسمعرؼضة

وظػشؾفؿمامظعقرتفؿمواظؽػاحمواظؿعبمواظعرقمواظعؿؾمواإلغؿاجم،مصؾؿمجيدوامجدّلامظـؼقصؿفؿمودذّل

 .دقىمحلدماألعاجدمواغؿؼاصماألصاضؾ

ؼؼقلمم،مواالضؿصادياالجؿؿاسلمموسؾكمأعـفم،ماجملؿؿعػمالءماهلداعقنمخطرمداػؿمسؾكم

 :اظشاسر

 ػادٕممفمأظُػخؾُػمصؽقػمبؾإنم***مطػكمفمػادْمخؾُػمبإنمظقمطٗؾ

اظؽقنم،موطؾمدؼــامؼـؾذمطؾمأظقانموععاغلماهلدممواظؿكرؼبم،موؼدسقمإىلماظؾـاءموسؿارةمص

امٔإِصاَلِحَفامَواِدُسقُهمَخِقًصَواَلمُتْػِلُدوْامِصلماأَلِرٔضمَبِعَدم}اإلغلاغقةم،مؼؼقلمدؾقاغفم:ممالحعامصقفمص

ـَماْظُؿِقِلـِنَيَوَرَؿّع َصاِذُطُروْامآالءماظّؾِفمَواَلمَتِعـَِقام}،موؼؼقلمدؾقاغفم:م{امٔإٖنمَرِحَؿَتماظّؾِفمَضٔرؼْبمعِّ

ـَم واظؿصديمحبزمم،مممامؼؿطؾبمعـاممجقّعاماظعؿؾمسؾكمغشرمثؼاصةماظؾـاءم،م{ِصلماأَلِرٔضمُعْػِلِدؼ

مصلادميفماألرض.اهلدممواإلموحلؿمظؽؾمدساة

 واحػظمبالدغامعـمطقدماظؽائدؼـموصلادماٌػلدؼـ.،مـاميفمأوراغـامصاظؾفؿمأعِّ


