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اإلمياٌ ّأثسِ يف حتكٔل الطهٔية
للفسد ّاجملتنع

احلؿدمٓمربماظعودلني،ماظؼوئلميفمطؿوبهماظعزؼزم{:عَنِ مسَؿِلَ مصَوظِقّو معِنِ مذَطَرٕ مأَوِم
جرَػُمِ مبِلَحِلَنٔ معَو مطَوغُوا مؼَعِؿَؾُونَ}،م
أُغِـَى موَػُوَ معُمِعِنْ مصَؾَـُقِقِقَـٖهُ محَقَوةً مرَقٚؾَيً وَظَـَفِزٔؼَـٖفُمِ مأَ ِ
وأَذفدُ مأنِ مالَ مإظهَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقٚدَغو موغؾقٖـو محمؿدّا مسَؾدُهم
وردوظُهُم،ماظؾَّفُمٖمصَلٚمودؾِّمِموبورٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِموصقؾِهِمأمجعنيم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلونٕم
إظَىمؼومٔماظدٚؼنم،مّبعـــدم :م م
صنن معن مأجل مغعم مآ متعوىل مسؾى مسؾوده مغعؿي ماإلميون مبوٓ م(سز موجل) م ،مصفوم
اظطرؼق مادلوصل مإىل مآ متعوىل م ،موػو معقزان ماظعالضي مبني ماظعؾد موربه م ،مصؽؾؿو مزادم
اإلميون ميف مضؾى ماظعؾد مزادت مسالضؿه مبوٓ م(سز موجل) م ،مضول متعوىل{:إٔغٖؿَو ماظْؿُمِعِـُونَم
ً مضُؾُوبُفُمِ موَإٔذَا متُؾِقًَِ مسَؾَقِفٔمِ مآؼَوتُهُ مزَادَتِفُمِ م ٔإميَوغّو موَسَؾَى مرَ ٚبفٔمِم
اظَّذِؼنَ مإٔذَا م ُذطِرَ ماظؾَّهُ موَجِؾَ ِ
ؼَؿَوَطَّؾُونَ} ،مواإلميون م :مػو ماظؿصدؼق ماجلوزم ماظذي مال مؼعرتؼه مذك موال مذؾفي مبلن مآم
تعوىل مػو ماخلوظق ماظرازق م ،ماظـوصع ماظضور م ،مادلؿصرف ميف مطوغه مطقف مؼشوء م ،موػو ميفم
احلؼقؼيمغورمؼضقهمجواغىماظـػسم،مودعودةمتغؿرماظؼؾىم،موؼؼظيمحتقىماظضؿريم .م
وضد مبني ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) محؼقؼي ماإلميون ماظّذي مؼـؾغي مأن مؼؿقؼقم
يفمضؾىمادلمعنم،موذظكمحقـؿومدلظهمجربؼلم(سؾقهماظلالم)مسنماإلميونم،مصؼول:م(...أَنِم
تُمِعِنَ مبِوظؾَّهِ م ،موَعَؾَو ِئؽَؿِهِ م ،م َوطُؿُؾِهِ م ،موَرُدُؾِهِ م ،موَاظْقَوِمٔ ماظْكخِرٔ م ،موَتُمِعِنَ مبِوظْؼَدَرٔ مخَقِرٔهِ موَذَرٚهِ م،م
ضَولَ :مصَدَضًَْ) ،مصؾقس ماإلميون مجمرد مطؾؿي متؼول مبوظؾلون م ،موإمنو مػو ماسؿؼودْ مبوظؼؾى م،م
وإضرارْمبوظؾلونٔم،موسؿلْمبوجلوارحٔمواألرطونم،مصوإلميونمعوموضرميفماظؼؾىموصدٖضهماظعؿلم
بوتؾوع مأواعر مآ مواجؿـوب مغواػقه م ،مظـذظكمجـوءماإلميـونمعُؼرتغّـومبوظعؿـلماظصـوظـحميفم
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أطـرمآؼـوتماظؼرآنماظؽرؼمم،مال مؼـػك مأحدػؿو مسن ماآلخر م،محقٌمؼؼولماحلقمدؾقوغه م:م
{وَبَشٚرٔماظَّذِؼنَمآعَـُواموَسَؿِؾُواماظصٖوظِقَوتِمأَنٖمظَفُمِمجَـٖوتٍمتَفِرٔيمعِنِمتَقِؿِفَوماظْلَغِفَورُ}،موؼؼولم
دؾقوغه{:وَاظَّذِؼنَ مآعَـُوا موَسَؿِؾُوا ماظصٖوظِقَوتِ مأُوظَؽِكَ مأَصِقَوبُ ماظْفَـٖيِ مػُمِ مصِقفَو مخَوظِدُونَ}،م
وؼؼول متعوىل{:إٔنٖ ماظَّذِؼنَ مآعَـُوا موَسَؿِؾُوا ماظصٖوظِقَوتِ موَأَضَوعُوا ماظصٖؾَوةَ موَآتَوُا ماظ ٖزطَوةَ مظَفُمِم
أَجِرُػُمِ مسِـِدَ مرَبٚفٔمِ موَظَو مخَوِفْ مسَؾَقِفٔمِ موَظَو مػُمِ مؼَقِزَغُونَ}،موؼؼولم(سزموجل)م:م{إٔنٖ ماظَّذِؼنَم
آعَـُوا موَسَؿِؾُوا ماظصٖوظِقَوتِ مإٔغٖو مظَو مغُضِقعُ مأَجِرَ معَنِ مأَحِلَنَ مسَؿَؾًو} ،موؼؼول مدؾقوغه م{:إٔنٖم
اظَّذِؼنَ مآعَـُوا موَسَؿِؾُوا ماظصٖوظِقَوتِ مطَوغًَِ مظَفُمِ مجَـٖوتُ ماظْػِرِدَوِسٔ مغُزُظًو م* مخَوظِدِؼنَ مصِقفَو مظَوم
ؼَؾِغُونَمسَـِفَومحِوَظًو}،مإىلمشريمذظكمعنماآلؼوتماظيتماضرتنمصقفوماإلميونمبوظعؿلماظصوحلم،م
وػذامدظقلمسؾىمأنماإلميونمبدونمسؿلمصوحلمالمضقؿيمظهم.مم م
وظإلميونمبوٓمرعمموحالوةمالمؼلؿشعرػومإالمأػلماظرضوماظذؼنماعؿألتممضؾوبفمم
بوإلميون م ،مضول م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م :م(ذَاقَ مرَعِمَ ماظْٔنميَونٔ معَنِ مرَضِيَ مبِوظؾَّهِ مرَب٘و م،م
وَبِوظْنٔدِالمٔ مدِؼـّو م ،موَبِؿُقَؿٖدٍ م -مصؾى مآ مسؾقه مودؾم -مرَدُوظًو) م ،موضول م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم)م:م(ثَالثْ معَنِ مطُنٖ مصِقهِ موَجَدَ مبِفٔنٖ محَالوَةَ ماإلميونٔ م:مأنِ مَؼؽُونَ مآُ موَرَدُوظُهُ مأحَىٖم
ال مؼُقِؾٗهُ مإالَّ مِٓ م ،موَأَنِ مَؼؽْرَهَ مأنِ مؼَعُودَ ميف ماظؽُػْرٔ مبَعِدَم
إٔظَقِهِ معِؿٖو مدَوَاػُؿَو م ،موَأنِ مؼُقِىٓ مادلَرِءَ م َ
أنِمأغِؼَذَهُمآمعِـِهُم،مطَؿَوم َؼؽْرَهُمأنِمؼُؼْذَفَميفماظـٖورٔ).ممم م
سؾىمأنمظإلميونمذعؾّومعؿعددةمؼـؾغيمسؾىمطلمعمعنمأنمحيرصمسؾىماالظـؿزاممبفوم،م
إلميَونُمبِضِـعْموَدَؾِعُـونَمأَوِمبِضِـعْموَدِؿٗـونَمذُعِؾَيً م،م
ؼؼولمغؾقـو م(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م:م(ا ٔ
صَلَصْضَؾُفَو مضَوِلُ مالَ مإٔظَهَ مإٔالَّ ماظؾَّه م ،موَأَدِغَوػَو مإٔعَورَيُ ماألَذَى مسَنٔ ماظطَّرٔؼقٔ م ،موَاظْقَقَوءُ مذُعِؾَيٌ معِنَم
إلميَونٔ)م،مودلومدللمرجلماحللنماظؾصريم(رضيمآمسـه)م:مأعمعنمأغً؟مصؼولمظه:مممم
أ
" ماإلميونمإميوغون م،مصننمطـًمتللظينمسنماإلميونمبوٓموعالئؽؿهموطؿؾهموردؾهمواجلـيم
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واظـور مواظؾعٌ مواحللوب مصلغو معمعن م ،موإن مطـً متللظين مسن مضول مآ متؾورك موتعوىل:م
{ إٔغٖؿَو ماظْؿُمِعِـُونَ ماظَّذِؼنَ مإٔذَا م ُذطِرَ ماظؾَّهُ موَجِؾًَِ مضُؾُوبُفُمِ موَإٔذَا متُؾِقًَِ مسَؾَقِفٔمِ مآؼَوتُهُ مزَادَتِفُمِم
ٔإميَوغّوموَسَؾَىمرَبٚفٔمِمؼَؿَوَطَّؾُونَم*ماظَّذِؼنَمؼُؼِقؿُونَماظصٖؾَوةَ موَعِؿٖومرَزَضْـَـوػُمِمؼُـِػِؼُـونَ م*مأُوظَؽِكَم
ػُمُماظْؿُمِعِـُونَمحَؼٛو}مصوآمعومأدريمأغومعـفممأممالم"م.مم م
ّاإلمياٌ باهلل (عص ّجل) شحسة أصلَا ثابت ّفسعَا يف الطناء م ،مإذا مضوؼًم
أصوهلوموثؾؿًمجذورػوم،مآتًمأطؾفوموأٔرتماخلريماظعوجلمواآلجلمظصوحؾفوميفماظدغقوم
واآلخرة م ،م صفو مغور مؼؼذصه مآ متعوىل ميف مضؾى ماظعؾد م ،موؼورثه ماظطؿلغقـي مواحلؽؿي م،م
وجيعؾهمؼرىمبـورمآم(سزموجل)م،مصعَنِمأَغَسٔمبِنٔمعَوظِكٍ م(رضيمآمسـه)مأَنٖمرَدُولَمآِم
(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مخَرَجَ مؼَوِعّو مصَودِؿَؼْؾَؾَهُ مذَوب ٙمعِنَ ماظْلَغِصَورٔ مؼُؼَولُ مظَهُ م :محَورٔثَيُ مبِنُم
اظـٗعِؿَونٔم،مصَؼَولَمظَهُم:م(طَقِفَمأَصِؾَقًَِمؼَومحَورٔثَيُ؟)م"مضَولَ:مأَصِؾَقًُِمعُمِعِـّومحَؼٛو.مضَولَ:م"ماغِظُرِم
دغِقَو،م
عَومتَؼُولُم;مصَنٔنٖمِظؽُلٚمضَوِلٕمحَؼِقؼَيً م،مصَؿَومحَؼِقؼَيُم ٔإميَوغِكَم؟م"مضَولَ:مسَزَصًَِمغَػْلِي مسَنٔماظ ٗ
صَلَدِفَرِتُ مظَقِؾِي ،موَأَزْؿَلْتُ مغَفَورٔي م ،م َوطَلَغٚي مأَغِظُرُ مسَرِشَ مرَبٚي مبَورٔزّا م ،م َوطَلَغٚي مأَغِظُرُ مإٔظَى مأَػِلٔم
اظْفَـٖيِ مؼَؿَزَاوَرُونَ مصِقفَو ،موَطَلَغٚي مأَغِظُرُ مإٔظَى مأَػِلٔ ماظـٖورٔ مؼَؿَضَوشَوِنَ مصِقفَو م.مضَولَ م:م"مؼَو محَورٔثَيُ م،م
سَرَصًَْمصَوظْزَمِ)م،مويفمرواؼيم:م(أَصَؾًَِمصَوظْزَمِم،معُمِعِنْمغَوٖرَماظؾَّهُمضَؾْؾَهُ) .م
م

ّإذا ناٌ اإلمياٌ الصادم ْٓزث صاحبُ األمً ّاألماٌ فإىُ برلو ٓطَه يف

مم
م مبِظُؾْــ ٕ
حتكٔل االضتكساز للنحتنع م،مضول متعـوىل{:اظَّـذِؼنَ مآعَـُـوا موَظَمِ مؼَؾْؾِلُـوا م ٔإميَـوغَفُــ ِ
أُوظَؽِكَمظَفُمُماظْلَعِنُموَػُمِمعُفِؿَـدُونَ}،موضولم(سـزموجـل)م:م{اظَّـذِؼنَمآعَـُـواموَتَطْؿَؽِنٗمضُؾُوبُفُــمِم
ذطْرٔماظؾَّهِمتَطْؿَؽِنٗماظْؼُؾُوبُ}،موٓمدرماظؼوئلم:م م
ذطْرٔماظؾَّهِمأَظَومبِ ِ
بِ ِ
إذاماإلميـــونمضــــوعمصالمأعـــونمممم***مممموالمدغقــــــو دلـــــــنمٕمحييمدؼـــــــو
وعنمرضيماحلقـــوةمبغـــريمدؼنممممم***ممممصؼــــدمجــعــــلماظػــــــوء هلــــومضـرؼــــو م
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مممصوإلدالممضدمأردىمضواسدماظلؾممواألعنمواالدؿؼرارم،موذظكمالمؼؿقؼقمإالمبوإلميونم م
اظصودق م ،مصؾقس معن مأخالق مادلمعـني ماظلؾى مواظـفى م ،موتروؼع ماآلعـني مواالسؿداءم

سؾقفم م ،محؿى موظو مطوغوا مشري معلؾؿني م ،مؼؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م( َعنِ مضََؿلَم
قيَماجلَ ٖـيِم،موَإٔنٖمرٔحيَفَومتُوجَدُم ِعنِمعَلِريَةِمأَرِبَعِنيَمسَوعّو) م ،موضدم
عُعَوػَدّامظَمِمؼَ ٔرحِمرَائِ َ
دؽل م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)مسن مادلمعن مصؼول:م(اظْؿُمِعِنُ معَنِ مأعِـَهُ ماظـٖوسُ مسَؾَى مدِعَوئِفٔمِم
وَأَعِوَاظِفٔمِ) .م
وبوإلميونمبوٓم(سزموجل)مؼؿقؼقماظودمبنيماظـوسم،مضولمتعوىل:م{إٔنٖماظَّذِؼنَمآعَـُوام
وَسَؿِؾُوا ماظصٖوظِقَوتِ مدَقَفِعَلُ مظَفُمُ ماظرٖحِؿَنُ موُد٘ا} ،موبه مؼؽون ماظعؾد ميف مععقي مآ متعوىلم
وسـوؼؿه مورسوؼؿه مصقؿوىل مآ م(سز موجل) ماظدصوع مسـه م ،مصقدصع مسـه ممجقع مادلؽوره م،م
وؼـفٓقه معن ماظشدائد م ،مضول متعوىل:م{إٔنٖ ماظؾَّهَ مؼُدَاصِعُ مسَنٔ ماظَّذِؼنَ مآعَـُوا مإٔنٖ ماظؾَّهَ مظَو مؼُقِىٗم
طُلٖمخَوٖانٕمطَػُورٕم}.م م
واإلميونُمبوٓم(سزموجل)مؼفدِيمصوحؾهمإىلمطلمخريٕ م،مضولمتعوىل:م{إٔنٖماظَّذِؼنَم
آعَـُوا موَسَؿِؾُوا ماظصٖوظِقَوتِ مؼَفِدِؼفٔمِ مرَبٗفُمِ مبِٔنميَوغِفٔمِ متَفِرٔي معِنِ متَقِؿِفٔمُ ماظْلَغِفَورُ مصِي مجَـٖوتِم
اظـٖعِقمٔ}،موبهمحيقوماإلغلونمحقوةمرقؾيم،مضوغعّومبعطوءمآمتعوىلمظهم،مصالمؼػرحممبومأوتيم
عنمغعؿيم،موالمحيزنمظػواتمرزقم;مألنمضؾؾهمارؿلنمبوإلميونمواظرضوم،مضولمتعوىلم{:معَنِم
سَؿِلَمصَوظِقّومعِنِم َذطَرٕمأَوِمأُغِـَىموَػُوَمعُمِعِنْمصَؾَـُقِقِقَـٖهُمحَقَوةًمرَقٚؾَيً}.م م
وحنيمؼؿؿؽنماإلميونمعنماظـػس ماظؾشرؼيمصنغفومحقـؽذ ممتؿؾهمبوظلؽقـيمواظقؼنيم
واظرضوم،مصؿلعدميفماظدغقومواآلخرةم .م
أقْل قْلٕ ٍرا ّأضتغفس اهلل لٕ ّلهه .
*ممممممممم*مممممممم* م
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مماحلؿــدمٓمربماظعــودلنيم،مواظصــالةمواظلــالممسؾــىمخــوملماألغؾقــوءموادلردــؾنيم،م
دقدغومحمؿدم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م،موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني.مم
إخْة اإلضالو :ممممم م
إٌ اإلمياٌ احلكٔكٕ حيكل االضتكسازَ اليفطِٕ مّالصرب ّالسضا بكضاء اهلل م(سزم
وجل) ،مضول متعوىل م{:وَظَـَؾِؾُوَ ٖغؽُمِ مبِشَيِءٍ معِنَ ماظْكَوِفِ موَاظْفُوعٔ موَغَؼْصٕ معِنَ ماظْلَعِوَالٔم
وَاظْلَغِػُسٔموَاظـٖؿَرَاتِموَبَشٚرٔماظصٖوبِرٔؼنَم*ماظَّذِؼنَمإٔذَامأَصَوبَؿِفُمِمعُصِقؾَيٌمضَوظُوامإٔغٖومظِؾَّهِموَإٔغٖومإٔظَقِهِم
رَاجِعُونَ م* مأُوظَؽِكَ مسَؾَقِفٔمِ مصَؾَوَاتْ معِنِ مرَبٚفٔمِ موَرَحِؿَيٌ موَأُوظَؽِكَ مػُمُ ماظْؿُفِؿَدُونَ} ،موؼؼولم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(سَفَؾّومظِلَعِرٔماظْؿُمِعِنٔم،مإٔنٖ مأَعِرَهُمطُؾَّهُمخَقِرْم،موَظَقِسَمذَاكَمظِلَحَدٍمإٔظَّوم
ذؽَرَم َصؽَونَمخَقِرّامظَهُم،موَإٔنِمأَصَوبَؿِهُمضَرٖاءُمصَؾَرَم َصؽَونَمخَقِرّامظَهُ).م م
ظِؾْؿُمِعِنٔم،مإٔنِمأَصَوبَؿِهُمدَرٖاءُم َ
وبوإلميون ماحلؼقؼي مؼـؾً مآ م(سز موجل) مضؾى مادلمعن ميف ماحلقوة ماظدغقو مويفم
اآلخرة م ،مؼؼول مدؾقوغه م :م{ؼُـَؾ ًُٚماظؾَّهُ ماظَّذِؼنَ مآعَـُوا مبِوظْؼَوِلٔ ماظـٖوبًِِ مصِي ماظْقَقَوةِ ماظدٗغِقَوم
وَصِيماظْكخِرَةِموَؼُضِلٗماظؾَّهُماظظَّوظِؿِنيَموَؼَػْعَلُماظؾَّهُمعَومؼَشَوءُ} .م
وادلؿلعلميفمضصيماظلقدةمػوجرمزوجمخؾقلماظرمحنمإبراػقمم(سؾقهماظلالم)مجيدم
أن ماحلق مدؾقوغه موتعوىل مضد مثؾًٖ مضؾؾفو مبوإلميون مسـدعو مترطفو مزوجُفو موابـَفو ماظرضقعم
إمسوسقل م(سؾقه ماظلالم) ميف مصقراء معؽي محقٌ مال مزرع موال معوء م ،موػَمٖ مبوالغصراف م،م
صَؼَوظًَِمظهمػَوجَرُ م:مؼَومإٔبِرَاػِقمُ م،مأَؼِنَ متَذِػَىُ موَتَؿِرُطُـَو مبِفذَا ماظوَادِي ماظَّذِي مظَقِسَ مصِقهِ مأغِقسْم
ال مؼَؾْؿَػًُِ مإٔظَقِفَو م ،مضَوظًَِ مظَهُ م:مآُٓ مأَعَرَكَ مبِفَذَا م؟م
وَالَ مذَيِءْ م؟ مصَؼَوظًَِ مظَهُ مذَظِكَ معِرَارّا م ،موَجَعَلَ م َ
ال مؼُضَقٚعُـَو) م ،مصقوهلو معن مطؾؿي مسظقؿي متعرب مسن مصدق ماإلميونم
ضَولَ م :مغَعَمِ م ،مضَوظًَِ م :مإذّا م َ
واظـؼيمبوٓم(سز موجل)مواالسؿؿودمسؾقهم،موػؽذا مجيى مسؾى مادلمعن مأن مؼؽون ميفمطلم
أحواظهمعؿقؾقّومبوظـؼيماظؽوعؾيمواظقؼنيماظؿومميفمآم(سزموجل)م.م م
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وعن مآثور ماإلميون ماحلؼقؼي مأىُ ْٓزث صاحبُ طنأىٔية ّّقازًا م ،مصؿلؽن مبهم
جوارحهموجيعؾهمصودضًوميفمأضواظهموأصعوظهم،مثوبؿّوميفممجقعمزروصهموأحواظهم،مبعقدّامسنم
طل مصور ماالحنراف مواظؿشدد مواظؿعصى م ،محمؾ٘و مظؾكري مظـػله موجلرياغه م ،مدوسقّو مظؿقؼققم
اخلريمواظصالحمجملؿؿعهموورـه .م
أعومعنماحنرفمبلخالضهموتصرصوتهمسنماظوجفيماظشرسقيماظصقققيمصفومعدعمظإلميون،م
ويف مذظك مؼؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)م:م(مظَو مؼَزِغِي ماظزٖاغِي محِنيَ مؼَزِغِي موَػُوَ معُمِعِنْ م ،موَظَوم
ؼَشِرَبُماظْكَؿِرَمحِنيَمؼَشِرَبُموَػُوَمعُمِعِنْم،موَظَومؼَلِرٔقُمحِنيَمؼَلِرٔقُموَػُوَمعُمِعِنْ) .م
ظذامصرٖحماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم) مبـػيمطؿولماإلميونمسؿنمؼمذيمجورهم،مأوم
عنمبوتمذؾعونموجورهمجوئعموػومؼعؾمم،مصؼولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م( :وَاظؾَّهِمالَمؼُمِعِنُ،م
وَاظؾَّهِمالَمؼُمِعِنُم،موَاظؾَّهِمالَمؼُمِعِنُم،مضِقلَم :موَعَنِمؼَومرَدُولَمآِ؟ مضَولَ :ماظَّذِيمالَمؼَلْعَنُمجَورُهُم
بَوَائِؼَهُ)م،موؼؼولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(عَومآعَنَمبِيمعَنِمبَوتَمذَؾِعَوغّوموَجَورُهُمجَوئِعْمإٔظَىم
جَـِؾِهِموَػُوَمؼَعِؾَمُ)،مصوإلميونماحلؼقؼيمػوماظذيمؼـؼيمصدرمصوحؾهمعنماحلؼدمواحللد م،م
واظغل،مواظغدرمواخلقوغيم،مواظػلودمواإلصلودم،موػوماظذيمؼفذبمأخالقمصوحؾهموؼظفرم
أثره مسؾى مدؾوطه مودوئر متصرصوته موحرطؿه ميف ماظؽون مواحلقوة م ،موتعوعؾه معع مخؾق مآم
أمجعني م ،مرمحي مبوإلغلون مواحلقوان مواجلؿود مابؿغوء معرضوة مآ موحده م ،مضول متعوىل:م
{وَؼُطْعِؿُونَماظطَّعَومَمسَؾَىمحُؾٚهِمعِ ِلؽِقـّوموَؼَؿِقؿّوموَأَدِريّا م*مإٔغٖؿَومغُطْعِ ُؿؽُمِمظِوَجِهِماظؾَّهِمظَومغُرٔؼدُم
ذؽُورّا}.م م
عِ ِـؽُمِمجَزَاءّموَظَوم ُ
اللَه حبب إلٔيا اإلمياٌ ّشٓيُ يف قلْبيا ّنسِ إلٔيا الهفس ّالفطْم
ّالعصٔاٌ ّاجعليا مً الساشدًٓ.

