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مجّوزية وصس العسبية
وشازة األوقاف
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حطَ اخلامتة بني االجتّاد والتوفيل

احلؿد مٓ مربِّ ماظعادلني ،ماظؼائؾٔ ميف مطؿابفِ ماظؽرؼؿ{:ؼَاأَؼٗفَا ماظَّذِؼـَ مآعَـُقا ماتٖؼُقام
اظؾَّفَ محَؼٖ متُؼَاتِفِ موَظَا متَؿُقتُـٖ مإٔظَّا موَأَغِؿُؿِ معُلِؾِؿُقنَ} ،موأَذفدُ مأنِ مالَ مإظفَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مالم
ذَرؼؽَ مظَفُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقدٖغا موغؾقٖـا محمؿدّا مسَؾدُه موردقظُفُ م ،ماظؾَّفُؿٖ مصَؾِّ مودؾِّؿِ موبارٔكْم
سؾَقفموسؾَكمآظِفِموصقؾِفِم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبنحلانٕمإظَكمؼقمٔماظدِّؼـٔم،موبعـدم:ممممم م
م

مصنن مادلؿلعؾ موادلؿدبر مظلـة مآ م(سز موجؾ) ميف مخؾؼف مؼرى مدرسة ماغؼضاءم

األؼاممواظشفقرم واظلـنيم،مأؼامممترٗموأسقاممتؽرٗم،موعاماحلقاةماظدغقامإالمأغػاسمععدودةم،م
وآجالمحمدودةم،مويفمذظؽمسربمدلـمغظرموتػؽرمواسؿربم،مؼؼقلمدؾقاغف{:وَػُقَماظَّذِيم
جَعَؾَماظؾَّقِؾَموَاظـٖفَارَمخِؾْػَةًمظِؿَـِمأَرَادَمأَنِمؼَذٖطَّرَمأَوِمأَرَادَمذُؽُقرّا}.م م
وعـماألعقر ماظيتمجيبمأنمحيرصمسؾقفاماظعؾدمحلـماخلامتةم،موحؼقؼؿفام:م
أنمؼُقصؼمآم(سزٓموجؾٓ)ماظعؾدمضؾؾموصاتفمظالبؿعادمسؿامؼغضؾفمدؾقاغفموتعاىل،موؼقلرمظفم
دؾؾ ماظؿقبة معـ ماظذغقب موادلعاصل م ،مواإلضؾال مسؾك ماظطاسات موأسؿال ماخلري م ،مثؿم
ؼؽقنمعقتفمبعدمذظؽمسؾكمػذهماحلالماحللـة.م م
ودلا مطان ماإلغلان ميف ماظدغقا معرػقغّا مبعؿؾف م ،مطان ماظؿقصقؼ مظؾعؿؾ ماظصاحلم
سالعة مسؾك محلـ ماخلامتة م،طؿا مأخربغا ماظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) محقث مضال م:م
(إٔغٖؿَا ماظْلَسِؿَالُ مبِاظْكَقَاتِقؿٔ)م،مويفمراؼةم:م(إٔغٖؿَا ماظْلَسِؿَالُ مطَاظْقٔسَاءِ ،مإٔذَا مرَابَ مأَدِػَؾُفُ مرَابَم
أَسِؾَاهُ م ،موَإٔذَا مصَلَدَ مأَدِػَؾُفُ مصَلَدَ مأَسِؾَاهُ)؛ مظذا مجيب مسؾك مطؾ مإغلان مأن مجيؿفد مظققلـم
خامتؿفم،موأنمؼلؿعدمظؾؼاءمآم(سزموجؾ)مباظعؿؾ ماظصاحل م،مطؿاموجفـاماظؼرآنماظؽرؼؿم
بؼقظفمدؾقاغف:م{صَؿَـ مطَانَ مؼَرِجُق مظِؼَاءَ مرَبِّفِ مصَؾْقَعِؿَؾِ مسَؿَالً مصَاظِقّا موَالَ مؼُشِرٔكْ مبِعِؾَادَةِ مرَبِّفِم
أَحَدّا}،مصؿـماتؼك مآم(سزموجؾ)موأراع مأواعرهم ،مواغؿفك مبـقاػقف م ،موصؼفمآمتعاىلم
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ظؾعؿؾ ماظصاحل مثؿ مؼؼؾضف مسؾقف م ،مطؿا مبني ماظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) مبؼقظف :م(إٔذَام
أَرَادَ ماظؾَّفُ مبِعَؾِدٍ مخَقِرّا مادِؿَعِؿَؾَفُ) ،مصؼقؾ مطقػ مؼلؿعؿؾف مؼا مردقل مآ؟ ،مضال:م(ؼُقَصِّؼُفُ مظِعَؿَؾٕم
صَاظِحٕ مضَؾِؾَ ماظْؿَقِتِ) م،مويفمرواؼةم:م(إٔذَا مأرَادَ مآ مبِعَؾِدٍ مخَقِرّا مسَلؾَفُ)م ،مضِقؾَ:موَعَا مسَلؾَفُ م؟م،م
ضَال :م(ؼَػْؿَحُ ماظؾَّفُ مظَفُ مسَؿَؾًا مصَاظِقّا مضَؾِؾَ معَقِتِفِ ،مثُؿٖ مؼَؼْؾِضُفُ مسَؾَقِفِ) م ،مصاظعربة ميف ماألسؿالم
خبقاتقؿفا م ،مصؿـموصؼفمآمدؾقاغفموتعاىلمظؾطاسةمواظعؾادةم،موداوممسؾكمصعؾماخلريم
خؿؿ مظف محبلـ ماخلامتة م ،موطان معـ ماظلعداء ماظػائزؼـ مباجلـة م ،مضال متعاىل :م{وَأَعٖام
اظَّذِؼـَ مدُعِدُوا مصَػِل ماظْفَـٖةِ مخَاظِدِؼـَ مصِقفَا معَا مدَاعَتِ ماظلٖؿَقَاتُ موَاظْلَرِضُ مإٔظَّا معَا مذَاءَ مرَ ٗبؽَم
سَطَاءّمشَقِرَمعَفِذُوذٍ}.م م
ممم

موأعا معـ مسصك مآ م(سز موجؾ) موخاظػ مأواعره م ،مواغغؿس ميف ماظشفقاتم

واألػقاءمطانمعـماألذؼقاءماخلادرؼـم،موطاغتمخامتؿفمخامتةمدقءم،مطؿامضالمتعاىل:م
{َ ...وطَانَمسَاضِؾَةُمأَعِرٔػَامخُلِرّا}،موضالمتعاىل{:صَلَعٖا ماظَّذِؼـَ مذَؼُقامصَػِل ماظـٖارٔمظَفُؿِمصِقفَامزَصِريْم
وَذَفٔقؼْم*مخَاظِدِؼـَمصِقفَامعَامدَاعَتِماظلٖؿَقَاتُموَاظْلَرِضُمإٔظَّامعَامذَاءَمرَبٗؽَمإٔنٖمرَبٖؽَمصَعٖالْمظِؿَام
ؼُرٔؼدُ} .م
ممممممممظذظؽ مدساغا مربـا متؾارك موتعاىل مإىل مضرورة ماظلعل ماجلاد مواظعؿؾمادلـؿرمظؿقؼقؼم
حلـ ماخلامتة م ،مصؼال متعاىل:م{ؼَاأَؼٗفَا ماظَّذِؼـَ مآعَـُقا ماتٖؼُقا ماظؾَّفَ محَؼٖ متُؼَاتِفِ موَظَا متَؿُقتُـٖ مإٔظَّام
وَأَغِؿُؿِ معُلِؾِؿُقنَ} ،مأَيِ م :محَاصِظُقا مسَؾَك ماظْنٔدِؾَامٔ مصِل محَالٔ مصِقِٖؿؽُؿِ موَدَؾَاعَِؿؽُؿِ مظِؿَؿُقتُقام
سَؾَقِفِم ،مصَنٔنٖ ماْظؽَرٔؼؿَ مضَدِ مأَجِرَى مسَادَتَفُ مبِؽَرَعِفِ مأَغٖفُ معَـِ مسَاشَ مسَؾَك مذَلِءٍ معَاتَ مسَؾَقِفِم ،موَعَـِم
عَاتَمسَؾَكمذَلِءٍمبُعثمسَؾَقِفِم،مطاظشفقدمؼلتلمؼقمماظؼقاعةموجرحفمؼـغبمدعّام،ماظؾقنمظقنم
المؼُؽْؾَؿُم
اظدمم،مواظرؼحمرؼحمادللؽم،مضالم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ):م(وَاظَّذِىمغَػْلِكمبِقَدِهِم َ
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أَحَدْ ميف مدَؾِقؾٔ ماظؾَّفِ موَاظؾَّفُ مأَسِؾَؿُ مبِؿَـِ م ُؼؽْؾَؿُ ميف مدَؾِقؾِفِ مإٔالَّ مجَاءَ مؼَقِمَ ماظْؼِقَاعَةِ موَجُرِحُفُم
ؼَـِغُبُمدَعّام،ماظؾَّقِنُمظَقِنُماظدٖمٔم،موَاظرِّؼحُمرٔؼحُماظْؿِلِؽِ).م م
ممموطذظؽ معـ معات محاج٘ا مبُعِثَ مؼقم ماظؼقاعة معُؾؾقّا م ،مصعَـٔ مابِـٔ مسَؾٖاسٕ م(رضل مآم
سـفؿا) مأَنٖ مرَجُؾًا مطَانَ معَعَ ماظـٖؾِلِّ م(صَؾَّك مآُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) مصَقَضَصَؿِفُ مغَاضَؿُفُ موَػُقَ معُقِرٔمْ م،م
صَؿَاتَم،مصَؼَالَم(صَؾَّكمآُ مسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) م:م(ماشْلِـؾُقهُ مبِؿَـاءٍموَدِـدِرٕم،م َوطَػِّـُقهُمصِلمثَقِبَقِـفِ،موَالم
تَؿَلٗـقهُ مبِطِقبٍ م ،موَال متُكَؿِّرُوا مرَأْدَفُ ،مصَنٔغٖفُ مؼُؾِعَثُ مؼَقِ َم ماظْؼِقَاعَةِ معُؾَؾِّقّا) م ،موػؽذا ميف مدائرم
أسؿال ماخلري م،مصؾقـظر مطؾ مواحد معـٖا ميف ماحلال ماظيت مؼرجق مأن مؼُؾعث مسؾقفا م ،موظق مصؽرم
طؾ مواحد معـٖا ميف مذظؽ مجقدّا مصقؿا محيب مأن مؼرى مغػلف مسؾقف موعا مال محيب مأن مؼرىم
غػلف مسؾقف مسـد مظؼاء مآ م(سز موجؾ)مؼقم ماظؼقاعة مدلا مأضدم مسؾك مسؿؾ مدلء مأو معـؽر مأوم
ضؾقح مضط م ،موال ماجؿفد مأن مؼؽقن مسؾك ماظصقرة ماظيت محيب مأن مؼؾؼك مآ م(سز موجؾ)م
سؾقفا.م م
وألػؿقةِ مػذهِ ماظؾقظةِ ماظػارضةِ مصِل محقاةِ ماإلغلانٔ مطانَ ماألغؾقاءُ م(سؾقفؿ ماظلالم)م
ؼدسقن مأتؾاسفؿ موؼقصقغفؿ مباحلرص مسؾك محلـ ماخلامتة م ،مصفذا مإبراػقؿ موؼعؼقبم
(سؾقفؿا ماظلالم) مضال مآ مسـفؿا{:وَوَصٖك مبِفَا مإٔبِرَاػِقؿُ مبَـِقفِ موَؼَعِؼُقبُ مؼَابَـِلٖ مإٔنٖ ماظؾَّفَم
اصِطَػَك مَظؽُؿُ ماظدِّؼـَ مصَؾَا متَؿُقتُـٖ مإٔظَّا موَأَغِؿُؿِ معُلِؾِؿُقنَ م*مأَمِ مطُـِؿُؿِ مذُفَدَاءَ مإٔذِ محَضَرَ مؼَعِؼُقبَم
اظْؿَقِتُ مإٔذِ مضَالَ مظِؾَـِقفِ معَا متَعِؾُدُونَ معِـِ مبَعِدِي مضَاظُقا مغَعِؾُدُ مإٔظَفَؽَ موَإٔظَفَ مآبَائِؽَ مإٔبِرَاػِقؿَم
وَإٔدِؿَاسِقؾَ موَإٔدِقَاقَ مإٔظَفّا موَاحِدّا موَغَقِـُ مظَفُ معُلِؾِؿُقنَ} ،موػذا ماظؽرؼؿ مؼقدػ م(سؾقفم
اظلالم)مؼطؾب معـ مآ محلـ ماخلامتةم ،مصقؼقل{:رَبِّ مضَدِ مآتَقِؿَـِل معِـَ ماظْؿُؾْؽِ موَسَؾَّؿِؿَـِلم
عِـِ متَلْؤؼؾٔ ماظْلَحَادِؼثِ مصَارِرَ ماظلٖؿَقَاتِ موَاظْلَرِضٔ مأَغِتَ موَظِقِّل مصِل ماظدٗغِقَا موَاظْكخِرَةِ متَقَصَّـِلم
عُلِؾِؿّاموَأَظْقِؼْـِلمبِاظصٖاظِقِنيَ}.م م
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وغؾقـا م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) م ععمأنمآم(سزموجؾ)مشػرمظفمعامتؼدممعـمذغؾفموعام
تلخرمإالمأغفم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مطانمحرؼصّامسؾكمتقجقفمأعؿفمإىلمحلـماخلامتةم،م
صؽان م ُؼؽْـِرُ مصِل مدُسَائِفِ مأَنِ مؼَؼُقلَ :م(اظؾفؿ مؼَا معُؼَؾِّبَ ماظْؼُؾُقبِ مثَؾِّتِ مضَؾْؾِل مسَؾَك مدَؼـِؽَم
وَرَاسَؿِؽَ)م،موطان معـ مدسائف م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ):م(اظؾَّفُؿٖ مأَحِلِـِ مسَاضِؾَؿَـَا مصِل ماألُعُقرٔم
طُؾِّفَاموَأَجِرِغَامعِـِمخِزِئماظدٗغِقَاموَسَذَابِماآلخِرَةِ) .م
وطَانَ مسـؿانُ مبـُ مسَػَّانَ م(رَضِلَ ماظؾَّفُ مسَـِفُ م) مإٔذَا موَضَػَ مسَؾَك ماظْؼَؾِرٔ مؼَؾِؽِل محَؿٖك متُؾَؾٖم
ظِقِقَؿُفُم،موَضَالَم:مظَقِمأَغٖـِلمبَقِـَماظْفَـٖةِموَاظـٖارٔمظَامأَدِرٔيمإٔظَكمأَؼٖؿِفٔؿَامؼُمِعَرُمبِلم،مظَاخِؿَرِتُمأَنِم
َأطُقنَ مرَعَادّا مضَؾِؾَ مأَنِ مأَسِؾَؿَ مإٔظَك مأَؼٖؿِفٔؿَا مأَصِريُ م ،موؼؼقل مدفؾ ماظؿلرتي م(رمحف مآ):م
خقفماظصدؼؼنيمعـمدقءماخلامتةمسـدمطؾمخطرةم،موسـدمطؾمحرطةم،موػؿماظذؼـم
وصػفؿمآمتعاىلمإذمضال:م{وَضُؾُقبُفُؿِموَجِؾَةٌ}.
مممممموظقس ماألعر ميف محلـ ماخلامتة معؼصقرّا مسؾك ماظعؾادات معـ مصالة ،موصقام ،موزطاة،م
وحج ،مودساء ،موذطر ،موضراءة مضرآن مصقلب ،مإمنا مؼؿفاوز مذظؽ مإىل مطؾ مسؿؾ مصاحلم
ؼؼقممبفماإلغلانمابؿغاءمعرضاةمآم(سزموجؾ) .م
أقوه قولي ِرا وأضتغفس اهلل لي ولكي
*مممممممم*مممممممم* م

احلؿدمٓمربماظعادلني،موصالةمودالعّامسؾكمخامتمأغؾقائفموردؾفمدقدغامحمؿدم
(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)،موسؾكمآظفموصقؾفمأمجعني.م م
أخوة اإلضالً:م م
مممممممإنمحلـ ماخلامتة متقصقؼ معـمآ متعاىل م،موػلمرجاء ماظصاحلني م ،موعـ ماألعقرم
اظيتمتعنيمسؾكمحلـماخلامتة:م م
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ممممممم* ماإلمياُ باهلل عصّ وجنّ  ،مواالضتكاوة عمى وٍّجْ وطسيكْ :مضال متعاىل{:إٔنٖم
اظَّذِؼـَمضَاظُقامرَبٗـَاماظؾَّفُمثُؿٖمادِؿَؼَاعُقامتَؿَـَزٖلُمسَؾَقِفٔؿُماظْؿَؾَا ِئؽَةُمأَظَّامتَكَاصُقاموَظَامتَقِزَغُقاموَأَبِشِرُوام
بِاظْفَـٖةِماظَّؿِلمطُـِؿُؿِمتُقسَدُونَم*مغَقِـُمأَوِظِقَا ُؤطُؿِمصِلماظْقَقَاةِماظدٗغِقَاموَصِلماظْكخِرَةِموََظؽُؿِمصِقفَام
عَامتَشِؿَفٔلمأَغِػُ ُلؽُؿِموََظؽُؿِمصِقفَامعَامتَدٖسُقنَم*مغُزُظًامعِـِمشَػُقرٕمرَحِقؿٕم*موَعَـِمأَحِلَـُمضَقِظًامعِؿٖـِم
دَسَا مإٔظَك ماظؾَّفِ موَسَؿِؾَ مصَاظِقّا موَضَالَ مإٔغٖـِل معِـَ ماظْؿُلِؾِؿِنيَ} ،موػذه ماظؾشارة متؽقنم
ظؾؿمعـنيمسـدماالحؿضارم،مويفماظؼؾقرم،موسـدماظؾعثمعـفام.م م
مممممم* محطَ الظَّ باهلل عصّ وجنّ وع حطَ العىن ،مصنن مآ م( مسز موجؾ) مسـد مزـم
سؾدهمبف ،م صعـمأبلمػرؼرةم(رضلمآمسـف)مضال:مضالماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ):م
(ؼَؼُقلُماظؾَّفُمتَعَاظَك:مأَغَامسِـِدَمزَـِّمسَؾِدِيمبِل،موَأَغَامعَعَفُمإٔذَام َذطَرَغِل)....م،موسـمجابرمبـم
سؾدمآم(رضلمآمسـف)مضال:ممسعتماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مضؾؾموصاتفمبـالثم
دطُؿِمإٔظَّاموَػُقَمؼُقِلِـُمبِآِماظظَّـٖ)م،مصعؾكماظعؾدمأنمحيذرمعـمدقءم
ؼؼقل:م(ظَامؼَؿُقتَـٖمأَحَ ُ
اظظـمبآم(سزموجؾ)مواظقلسمعـمرمحؿفم،موؼـؾغلمأنمؼؽقنمضؾؾفمععؾؼًامباظرجاءميفم
آمدؾقاغفموتعاىل .م
سؾكمأنمحلـماظظـمالبدموأنمؼصقؾفمحلـماظعؿؾم،مصعـماحللـم(رضلمآم
سـف)مضال:مم"م ظَقِسَماإلميانُمباظؿٖؿَـِّكم،موَظؽـِمعَاموَضَرَمصكماظْؼَؾْبموَصدٖضَفُماظْعَؿَؾُم،مإنمضَقِعاًم
أَظْفَؿِفُؿِمأعَاغكٗمادلْغِػرَةمحَؿٖكمخَرَجُقامعـَماظدٗغِقَاموَالَمحَلَـَةَمظَفُؿِم،موَضَاظُقام:مغَقِـُمغُقِلِـُم
اظظّـٖمبِاظؾَّفِمتَعَاظَكم،م َوطَذَبُقام،مظَقِمأَحِلَـُقاماظظَّـٖمألحِلَـُقاماظْعَؿَؾَ"م،موذظؽمأنماألعؾمبالم
سؿؾمأعؾمأسرجمصارغمالمرائؾمعـف.م م
ممممم*مالتوبة واإلٌابة هلل عصّ وجنّ وكثسة االضتغفاز،مضالمتعاىل {:مؼَاأَؼٗفَاماظَّذِؼـَمآعَـُقام
تُقبُقا مإٔظَك ماظؾَّفِ متَقِبَةً مغَصُقحّا مسَلَك مرَ ٗبؽُؿِ مأَنِ م ُؼؽَػِّرَ مسَ ِـؽُؿِ مدَقِّؽَاِتؽُؿِ موَؼُدِخِ َؾؽُؿِ مجَـٖاتٍم
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تَفِرٔيمعِـِمتَقِؿِفَاماظْلَغِفَارُم}،موؼؼقل م(مصؾكمآمسؾقفمودؾؿ):م(مؼَامأَؼٗفَاماظـٖاسُمتُقبُقامإٔظَكم
اظؾَّفِموَادِؿَغِػِرُوهُ،مصَنٔغِّلمأَتُقبُمإٔظَكماظؾَّفِ،موَأَدِؿَغِػِرُهُمصِلمطُؾِّمؼَقِمٕمعِائَةَمعَرٖةٍ) .م
مممم* ماملداووة عمى العىن الصاحل مصاظطاسات مظقس مهلا مزعـ مععنيْ م ،مبؾ مإغفا معلؿؿرةم
دائؿة مبدوام محقاة ماإلغلان موهؼؼ مذروط متؽؾقػف مبفا م ،موػذا معا مطان مؼػعؾف ماظـيبم
اظؽرؼؿم(صَؾَّكماظؾَّفُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)،مصادلداوعةمسؾكماظطاساتمواظعؾاداتمػقماعؿـالمظؼقلم
آ متعاىل{:وَاسِؾُدِ مرَبٖؽَ محَؿٖك مؼَلْتِقَؽَ ماظْقَؼِنيُ} ،مواعؿـال مظؼقظف متعاىل{:صَنٔذَا مصَرَشْتَم
صَاغِصَبِ م*وَإٔظَك مرَبِّؽَ مصَارِشَبِ} مأي :مإذا ماغؿفقت معـ مسؾادة موراسة مصؿؾؾس مبطاسةم
وسؾادةمأخرىمضاصدّامبفاموجفمآمسزٓموجؾٓ.م م
وادلداوعةمسؾك ماظعؿؾ ماظصاحلمعـمأحب ماألسؿالمإىلمآم(سزموجؾ)مودظقؾم
سؾكمحلـماخلامتةم،مصعَـِ مسَائِشَةَ م(رَضِلَ ماظؾَّفُ مسَـِفَا)م َأغٖفَا مضَاظَتِ:مدُؽِؾَ ماظـٖؾِلٗ م(صَؾَّك ماظؾَّفُم
سَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ)مأَيٗ ماظْلَسِؿَالٔ مأَحَبٗ مإٔظَك ماظؾَّفِ؟ مضَالَ م:م(أَدِوَعُفَا موَإٔنِ مضَؾٖ)م،مصفـقؽّامدلـموصؼفم
آمظطاسؿفم،موأحلـمسؿؾفم،موحلٖـمخؾؼفم،مودعكميفمضضاءمحقائجماظـاسم،موصرٖجم
سـفؿمطربفؿم،موغشرماخلريميفمجمؿؿعفموورـف.مم م
مممممممموإذا مطان محلـ ماخلامتة معـ ماألعقر ماظيت مؼـؾغل مأن منؿفد معـ مأجؾفا م ،مصنغفم
ؼـؾغلمأنمؼؽقنماخلقفمعـمدقءماخلامتةمعاثالً مأعاممسنيماإلغلان ميفمطؾمحلظة م،م
ألن ماخلقف معـفا مؼدصع ماإلغلان مإىل ماإلخالص ميف ماظعؿؾ م ،مضال م(صؾك مآ مسؾقفم
ودؾؿ)م:م(عَـِمخَافَمأَدِظَجَموَعَـِمأَدِظَجَمبَؾَغَماظْؿَـِزٔلَم،مأَالَمإٔنٖمدِؾْعَةَماظؾَّفِمشَاظِقَةٌمأَالَمإٔنٖمدِؾْعَةَم
اظؾَّفِماظْفَـٖةُ) .م
ممممأال مصؾققرص مطؾ مساضؾ مسؾك محلـ ماخلامتة مظؽؾ مأسؿاظف ماظدغققؼة مواألخروؼة م،م
اظدغققؼة مظعؿارة ماظؽقن م ،مواألخروؼة مظؿقؼقؼ ماظلعادة ماألبدؼة موػل ماظػقز مباجلـة ماظيتم
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أسدػامآم(سزموجؾ)مظؿؽقنمدارماظؽراعةمدلـمحلـتمخامتؿفؿموأجفدوامأغػلفؿمعـم
أجؾماظقصقلمإىلمحمؾةماحلؼمجؾمجالظف .م
فالمّي اجعن خريَ أعىالٍا خواتيىّا ،وخري أياوٍا يوً لكائك
 ،واجعمٍا وع الريَ أٌعىتَ عميّي يف جٍتك وجوازك.

