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انعذل ٔأثزِ يف استقزار اجملتًع

احلؿددّٓمٓمربماظعددنيدل اماظؼني ددلمامطؿنيلددهماظعّٖؼددّٖ {إٔنٖماظؾَّدهَمؼَدلْعُُّٕملِنيظْعَدِّٓلٔموَاظْنٔحِلَددنينٔم
َؾؽُمِمتَدَّٔطَُّّٕونَم}ا موأَذدفُّٓمم
ظؽُمِمظَع َّ
وَإٔؼؿَنيءِمذِيماظْؼُِّٕلَىموَؼَـِفَىمسَنٔماظْػَقِشَنيءِموَاظْؿُ ِـؽَّٕٔموَاظْؾَغِئمؼَعِ ُ
المإظهَمإٔالَّمآُموحَّٓهُمالمذَّٕؼكَمظَهُاموأَذفُّٓمأنٖمدقَِّّٓغنيموغؾقٖـنيمربؿّّٓامسَؾُّٓهموردوظُهُاماظؾَّفُدمٖمم
أنِم َ
صَلِّمودؾِّمِمولنيرٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِموصقؾِهِاموعَنِمتَؾِعَفُمِملنحلنينٕمإظَىمؼومٔماظِّّٓؼنٔامٔبعذ :م
صؼّٓمسينماإلدالمملنيظؼقممواِّخالقمسـنيؼد ملنيظغد امصدّٕلّٛملقـفدنيمولد

ماظعؼقدّٓةمواظشدّٕؼع ام

وأطّٓمأنمصالحماِّعدممواتؿؿعدنيتملدنيِّمخالقماحللدـ امواظؼدقمماظـؾقؾد م؛مظدّٔامضدنيلمماظدـ مم
(صددؾىمآمسؾقددهمودددؾم) م(إٔغٖؿَددنيملُعِـِ د ُمُِّمتَؿِّ دمَم َعؽَددنيرٔمَماَِّخِ دالَقٔ)ماموضددنيلم(صددؾىمآمسؾقددهم
ودددؾم) م(مإٔنٖمعِددنمأحَد ِّدؾؽُممإٔظ ديٖموأَضددّٕلِمؽُممعِـِّدديمذبؾلّددنيمؼددومَماظؼقنيعَ د مأَحنيدِددـؽممأخالضددني)ام
صؾنيِّخالقماحللـ متؾـىماِّعممواحلضنيراتاموتؼومماظّٓولمواتؿؿعنيتماموتّٕتػّٝمراؼنيتفدنيام
وؼعؾومذلغفنيامواِّعمماظيتمالمتؼوممسؾىماِّخالقماظلوؼ محتؿلمسواعلمددؼورفنيمامأصدلم
لـقنيغفني .م
وعنماِّخالقماظيتمسينماإلدالمملفنيمخؾقماظعّٓلاموػو مصػ معن مصػنيتمآ متعنيديام
أضنيمملهماظلؿواتمواِّرضاموضّٓمضنيظوا مإنٓماظعّٓلمعقّٖانمآماظّّٔيموضعهمظؾكؾقاموغصؾهم
ظؾققٓمصالمدبنيظػهمامعقّٖاغهاموالمتعنيرضهمامدؾطنيغهاموػو مضقؿ مإغلنيغق موحضنيرؼ مدس م
إظقفني مذيق ّٝماظشّٕا  ّٝماظلؿنيوؼ ما مضنيل متعنيدي {ظَؼَِّٓ مأَرِدَؾْـَني مرُدُؾَـَني ملِنيظْؾَقِّـَنيتِ موَأَغَِّٖظْـَني معَعَفُمُم
اْظؽِؿَنيبَ موَاظْؿِقَّٖانَ مظِقَؼُومَ ماظـٖنيسُ ملِنيظْؼِلِ}ِّٛا موضنيل متعنيدي مزبنيرؾّني مداود م(سؾقه ماظلالم) {ؼَنيم
حؽُمِ ملَقِنَ ماظـٖنيسٔ ملِنيظْقَقِّ موَظَني متَؿٖؾِ ّٔٝماظْفَوَى مصَقُضِؾَّكَم
دَاوُدُ مإٔغٖني مجَعَؾْـَنيكَ مخَؾِقػَ ً مصِي ماظْلَرِضٔ مصَني ِ
سَنِ مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ مإٔنٖ ماظَِّّٔؼنَ مؼَضِؾُّونَ مسَنِ مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ مظَفُمِ مسََّٔابْ مذَِّٓؼّْٓ ملِؿَني مغَلُوا مؼَوِمَم
اظْقِلَنيبِ}ا موأعّٕ مآ م(سّٖ موجل) مله مغؾقـني م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)ا مصؼنيل متعنيدي م{صَؾَِّٔظِكَم
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صَنيدِعُ موَادِؿَؼِمِ مطَؿَني مأُعِِّٕتَ موَظَني متَؿٖؾِ ِّٝمأَػِوَاءَػُمِ موَضُلِ مآعَـِ ُ ملِؿَني مأَغَِّٖلَ ماظؾَّهُ معِنِ مطِؿَنيبٍ موَأُعِِّٕتُم
ظِلَسِِّٓلَ ملَقَِـؽُمُ ماظؾَّهُ مرَلٗـَني موَرَلٗؽُمِ}...؛ مظّٔا مطنين م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)مؼلعّٕ مأصقنيله موأتؾنيسهم
لنيظعّٓلا مصعَنِ مأَغَّٕٗ م(رضي مآ مسـه) مأن مرَدُولَ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مضنيل م(إٔذَام
حؽَؿِؿُمِمصَنيسِِّٓظُواماموَإٔذَامضَؿَؾْؿُمِمصَلَحِلِـُوامامصَنٔنٖماظؾَّهَم(سَّٖٖموَجَلٖ)معُقِلِنْمؼُقِبٗماظْنٔحِلَنينَ) .م
َ
ممممممواظعّٓل مػومإسطنيء مطل مذي محقٕ محؼه معن ماِّضوال مواِّصعنيلامواحلؼوق مواظواجؾنيتم
دون متػّٕض ٍ مل

مدؼنمودؼنامأومجـّٗموجـّٗامأومظونموظونا مودون مربنيلنية مِّحٍّٓمسؾىم

حلنيبمأحّٓامضنيلمتعنيدي م{ؼَنيمأَؼٗفَنيماظَِّّٔؼنَمآعَـُوامطُوغُوامضَوٖاعِ َملِنيظْؼِلِِّٛمذُفََّٓاءَمظِؾَّهِموَظَوِمسَؾَىم
أَغِػُ ِلؽُمِمأَؤماظْوَاظَِّٓؼِنٔموَاظْلَضَّْٕلِ َمإٔنِمَؼؽُنِمشَـِق٘نيمأَوِمصَؼِريّامصَنيظؾَّهُمأَوِظَىملِفٔؿَنيمصَؾَنيمتَؿٖؾِعُواماظْفَوَىمأَنِم
تَعِِّٓظُوا موَإٔنِ متَؾْوُوا مأَوِ متُعِّٕٔضُوا مصَنٔنٖ ماظؾَّهَ مطَنينَ ملِؿَني متَعِؿَؾُونَ مخَؾِريّا}ا موضنيل متعنيدي م{وَظَنيم
خؾِريْم
ؼَفِّٕٔعَ ٖـؽُمِ مذَـَكنُ مضَوِمٕ مسَؾَى مأَظَّني متَعِِّٓظُوا ماسِِّٓظُوا مػُوَ مأَضَّْٕبُ مظِؾؿٖؼْوَى موَاتٖؼُوا ماظؾَّهَ مإٔنٖ ماظؾَّهَ م َ
لِؿَنيمتَعِؿَؾُونَ} .م
وظؼّٓمردّْٖ ماإلدالم مضقؿ ماظعّٓل مل

مدني ّٕماظؾشّٕ مامظقشؿل مطل مرؾؼنيت ماتؿؿ ّٝمدونم

متققّٖ مأو ماسبقنيز م؛ مِّغه مأدنيس مادلؾك ما مورّٕؼق مدعنيدة ماِّعم ما مودّٕ مأعـفني موادؿؼّٕارػني مام
ودؾب ملؼني فني مودواعفني م؛ موهلّٔا مضقل م(إنٓ مآَ مؼـصُّٕ ماظّٓوظ َ ماظعنيدظ َ موظو مطنيغ ِ مطنيصّٕةًام
وخئُّلُماظّٓوظ َماظظنيدل َموظومطنيغ ِمعلؾؿ ً)ماموضّٓمجعلمغؾقـنيم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)ماإلعنيمم
اظعنيدل مامعؽنيغ مسنيظق اموعـّٖظ مدنيعق مؼومماظؼقنيع ما معؼّٓع ماظلؾع ماظّٔؼن مؼظؾفم مآم
(سّٖٓ موجلٓ) ما مزل مسّٕذه مؼوم مال مزل مإال مزؾها مصؾعّٓظه مؼـصؾّّ ماتؿؿ ّٝمطؾها مولظؾؿهم
ؼػلّٓماتؿؿ ّٝما مؼؼول ماظـ

الم
م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م م(دَؾِعَ ٌ مؼُظِؾُٓفُمُ ماظؾَٓهُ مصِي مزِؾِٓهِ مؼَوِمَ م َ

زِلَٓ مإٔالَٓ مزِؾُٓهُ ماإلٔعَنيمُ ماظْعَنيدِلُ)...ا مشري مأن ماإلدالم مجعل مإضنيع ماظعّٓل موحتؼقؼه معلؽوظق م
عشرتط مل

ماحلنيطم مواظّٕسق ما معن مخالل ماظؿّٖام مطل مإغلنينٕ ملنيظؼقنيم ممبلؽوظقؿه ما مصننم
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ادللؽوظق مامحتؼققماظعّٓاظ متؼّٝمسؾىمطلمعنموالهمآمأعّٕمذبؿوس معنماظـنيسمامأيم
ذبنيل معن ماتنيالتا مصعن مالن مسؿّٕ م(رضي مآ مسـفؿني)مأغه ممس ّٝماظـ

م(صؾى مآ مسؾقهم

ودؾم) مؼؼول م(ط ُُّؾؽُمِ مرَاعٕا م َوط ُُّؾؽُمِ معَلِؽُولْ مسَنِ مرَسِقٖؿِهِ ما ماإلٔعَنيمُ مرَاعٕ موَعَلِؽُولْ مسَنِ مرَسِقٖؿِهِام
وَاظّٕٖجُلُ مرَاعٕ مصِي مأَػِؾِهِ موَػُوَ معَلِؽُولْ مسَنِ مرَسِقٖؿِهِ ما موَادلَِّٕ َأةُ مرَاسِقَ ٌ مصِي ملَقِ ِ مزَوِجِفَني موَعَلِؽُوظَ ٌم
سَنِ مرَسِقٖؿِفَنيا موَاخلَنيدِمُ مرَاعٕ مصِي معَنيلٔ مدَقِِّّٓهِ موَعَلِؽُولْ مسَنِ مرَسِقٖؿِهِ م)...ا مصنذا معني ماظؿّٖم مطلم
علؽول معلؽوظقؿه ماظيت موظَنيه مآ م(سّٖ موجل) مسؾقفني محتؼق ماظعّٓلا موُحػظ
وادؿؼّٕماتؿؿّٝماموامضوءمػّٔاماحلّٓؼثمؼؿؾ
أحنير

ماحلؼوق مام

مظـنيمأنمظؾعّٓلمصورّاموذبنيالتمعؿعّٓدةم

مجبؿقّٝمعـنيحيماحلقنيةمامعـفنيم معذل انزجم يف بيتّ  ،محبلنمععنيعؾؿهمظّٖوجؿهام

وععّٕص محؼفنياموأداءمػّٔاماحلقمعن مغػلهامحقث مؼؼولماحلقمدؾقنيغهموتعنيدي م م{وَظَفُنٖم
عِـِلُ ماظَِّّٔي مسَؾَقِفٔنٖ ملِنيظْؿَعُِّٕوفِ} ما موطّٔظك مسّٓظه مل

مألـني ها موسّٓم ماظؿػّٕض ملقـفم مام

ادلعنيعالت مادلنيدؼ موادلعـوؼ م؛ مِّن مذظك مجيؾب ماظشؼنيق موؼّٖرع ماحلؼّٓ مواظغل مواحللّٓم
واظؽّٕاػق ملقـفما مصعَنٔ ماظـٗعِؿَنينٔ ملِنٔ ملَشِريٕ م(رضي مآ مسـه)مضَنيلَ متَصَّٖٓقَ مسَؾَيٖ مأَلِي ملِؾَعِّٔٚم
عَنيظِهِا مصَؼَنيظَ ِ مأُعِّي مسَؿَِّٕةُ ملِـِ ُ مرَوَاحَ َ م مظَني مأَرِضَى محَؿٖى متُشِفَّٔٓ مرَدُولَ مآِ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ)ا مصَنيغِطَؾَقَ مأَلِي مإٔظَى ماظـٖؾِيِّ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)مظِقُشِفَّٔٓهُ مسَؾَى مصََّٓضَؿِيا مصَؼَنيلَ مظَهُم
رَدُولُ مآِ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م م(أَصَعَؾْ َ مػََّٔا ملِوَظَِّٓكَ مطُؾِّفٔمِ؟).مضَنيلَ مظَني ما مضَنيلَ م(اتٖؼُوام
آَا موَاسِِّٓظُوا مصِي مأَوِظَني ِدطُمِ)ا مصََّٕجَ َّٝمأَلِيا مصََّٕدٖ متِؾْكَ ماظصَّٖٓضَ َ)اموطّٔظك مسّٓل مادلّٕأة مام
لق مزوجفني،محبلنمععنيعؾ مزوجفنيمامواظعّٓلمل

مألـني فنيمامواظوصنيءمحبقمأدّٕتفنيمسؾقفني .م

مممممممطّٔظك معن مصور ماظعّٓل موذبنيالته معذل كم يسئٕل يف َطبق يسئٕنيتّ ،مصعؾىم
طل معلؽول مأن مؼؿؼي مآ م(سّٖموجل)ما مغطنيقمعلؽوظقؿها مصال محينيلي مأحّّٓاا موال مجينيعلم
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أحّّٓاا موؼعنيعل معّٕؤودقه مطؾفم ممبقّٖان ماظعّٓل ما موسؾقه مأن مؼض ّٝمادلصؾق ماظعؾقني مظؾورنم
غصب مسقـقها موظققنيص ّٜمسؾى معؼّٓرات ماظورن موثّٕواته ما موظقعؾم مأن مآ م(سّٖٓ موجلٓ)مدني ؾهم
سن مطل مذظك ما مصعن مأغّٗ م(رضي مآ مسـه)مأن ماظـ

م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)مضنيل م(إٔنٖم

آَمدَني ِلْمطُلٖمرَاعٕمسَؿٖنيمادِؿَِّٕسَنيهُمامأحَػَِّٜمذَظِكَمأَمِمضَقَّٖٝ؟) .م
وعـفني معذل اإلَسبٌ يع َفسّ  ،وؼؽونمذظكملعّٓممإؼّٕادػنيمعواردماظؿفؾؽ املنيرتؽنيبم
اظػواحّ٘موادلـؽّٕاتامأوماظغؾومامممنيرد ماظشعني ّٕمواظعؾنيدات...إخلمامضنيلمتعنيدي {وَتِؾْكَم
حُُّٓودُماظؾَّهِموَعَنِمؼَؿَعَّٖٓمحُُّٓودَماظؾَّهِمصَؼَِّٓمزَؾَمَمغَػْلَهُ} .م
وعـفني معذل اإلَسبٌ يع غريِ،موػّٔامظهمسّٓةمصورمامعـفنيم مانعذل بني املتخبصًني ،م
اماظؼضنيء مامواظشفنيدةموسبوػؿني ما ملّٓون ممتققّٖ مأحٍّٓ مسؾى محلنيب مأحّٓ ما مولّٓون مربنيلنيةم
ِّحٍّٓ مدون مأحّٓ ما مضنيل متعنيدي م{إٔنٖ ماظؾَّهَ مؼَلْعُ ُّٕطُمِ مأَنِ متُمَدٗوا ماظْلَعَنيغَنيتِ مإٔظَى مأَػِؾِفَني موَإٔذَام
ظؽُمِ ملِهِ مإٔنٖ ماظؾَّهَ مطَنينَ مدَؿِقعّنيم
قؽُؿُوا ملِنيظْعَِّٓلٔ مإٔنٖ ماظؾَّهَ مغِعِؿٖني مؼَعِ ُ
حؽَؿِؿُمِ ملَقِنَ ماظـٖنيسٔ مأَنِ متَ ِ
َ
لَصِريّا} .م
وحقـؿنيمدّٕض

مادلّٕأةمادلكّٖوعق موأػممضّٕؼشّني مذلغُفني مامصؽؾؿوامأدنيع ملنمزؼّٓ م(رضيم

آمسـه)مظقؽؾممصقفنيمردولمآم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)امصؽؾؿهامصؼنيلمظهماظـ

م(صؾىمآم

سؾقه مودؾم) م(أَتَشِػَ ُّٝمصِي محٍَّّٓ معِنِ محُُّٓودِ ماظؾَّهِا مثُمٖ مضَنيمَ مصَنيخِؿَطَبَ ما مثُمٖ مضَنيلَ مإٔغٖؿَني مأَػِؾَكَم
اظَِّّٔؼنَمضَؾِ َؾؽُمِمأَغٖفُمِمطَنيغُوامإٔذَامدََّٕقَمصِقفٔمُماظشّٖٕٔؼفُمتَ َّٕطُوهُماموَإٔذَامدََّٕقَمصِقفٔمُماظضٖعِقفُمأَضَنيعُوام
سَؾَقِهِماحلَّٖٓاموَاؼِمُماظؾَّهِمظَوِمأَنٖمصَنيرِؿَ َملِـِ َمعُقَؿٍّٖٓمدََّٕضَ ِمظَؼَطَعِ ُمؼََّٓػَني) .م
وػّٔامدقّٓغنيمألوملؽّٕم(رضيمآمسـه)مسـّٓعنيمتوديماخلالص مخطبماماظـنيسمصؼنيلم ممم
"مأؼفنيماظـنيسمإغيموظق

مسؾقؽمموظل

مخبريطمماماظؼويمصقؽممضعقفمسـّٓيمحؿىمأخّٔم

( )5م

احلق معـه ما مواظضعقف مصقؽم مضوي مسـّٓي محؿى مأخّٔ ماحلق مظه"ا موطؿب مدقّٓغني مسؿّٕ ملنم
اخلطنيبمإديمأليمعودىماِّذعّٕيم(رضيمآمسـفؿني)مردنيظ مػنيع مامجنيءمصقفنيم م"مآسٔملَقِنَم
اظـٖنيسٔمصِيموَجِفٔكَموَسَِّٓظِكَموَعَفِؾِلِكَمحَؿٖىمظَنيمؼَطْؿََّٝمذَّٕٔؼفْمصِيمحَقِػِكَموَظَنيمؼَقِلَسَمضَعِقفْم
عِنِمسَِّٓظِكَماماظْؾَقِّـَ ُمسَؾَىمعَنِمادٖسَىموَاظْقَؿِ ُمسَؾَىمعَنِمأَغِؽََّٕم" .م
ٔيُٓب :مانعذل يف املعبيالث املبديت محؿى مؼلؿوا ماظـنيس محؼفم ما ماظؾق ّٝمواظشّٕاءام
ضنيل متعنيدي م{وَأَضِقؿُوا ماظْوَزِنَ ملِنيظْؼِلِ ِّٛموَال متُكِلُِّٕوا ماظْؿِقَّٖانَ}ا موعن مصوره م ماظعّٓل مام
طؿنيل ماظّٓؼن ما مضنيل متعنيدي {ؼَني مأَؼٗفَني ماظَِّّٔؼنَ مآعَـُوا مإٔذَا متََّٓاؼَـِؿُمِ ملَِّٓؼِنٕ مإٔظَى مأَجَلٕ معُلَؿ٘ىم
صَنيطْؿُؾُوهُ موَظَْقؽْؿُبِ ملَقَِـؽُمِ مطَنيتِبْ ملِنيظْعَِّٓلٔ}...ا موطّٔظك معن ماظعّٓل مأداء ماحلؼوق مإديم
أصقنيلفني مدون مممنيرؾ ٍ ما مصػي ماحلّٓؼث مأن ماظـ

م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مضنيل م(عَطْلُم

اظغَـِيِّمزُؾْمْ)م .م
أالمصؿني مأسظؿه معنمدؼن ما موعني مأسّٕضفنيمعن محضنيرة مسّٕصؿفني ماظؾشّٕؼ م؛ متؾك ماظيت مؼظؾلم
اظعّٓل مصقفني مطل مأرقنيف ماتؿؿ ّٝما مصؾؼّٓ مدنيدت ما محضنيرة ماإلدالم مودوظؿه مسؾى معّٕٓم
تنيرخيفني موسرب معّٕاحؾفني مادلكؿؾػ معػنيػقم متفّٓف مإدي ماظؼضنيء مسؾى مطل مغظم ماظظؾمم
واالدؿؾّٓادمواظؿعلفامواالضطفنيد م؛مرصعّني مظؽّٕاع ماإلغلنين ملغ ّٚماظـظّٕ مسن مظوغه مأو مجـلهم
اغطالضًنيمعنمضولمآ متعنيدي م{ؼَنيمأَؼٗفَني ماظـٖنيسُ مإٔغٖني مخَؾَؼْـَنيطُمِمعِنِم َذطَّٕٕموَأُغِـَىموَجَعَؾْـَنيطُمِمذُعُولّنيم
وَضَؾَني ِلَمظِؿَعَنيرَصُوامإٔنٖم َأطَّْٕ َعؽُمِمسِـَِّٓماظؾَّهِمأَتِؼَنيطُمِمإٔنٖماظؾَّهَمسَؾِقمْمخَؾِريْ}.م م
أقٕل قٕيل ْذا ٔأستغفز اهلل يل ٔنكى
*

*

*

احلؿّٓمٓمربماظعنيدل اموصالةمودالعّنيمسؾىمخنيمتمأغؾقني هموردؾهمدقّٓغنيمربؿّٓم(صدؾىمم
آمسؾقهمودؾم)اموسؾىمآظهموصقؾهمأذيع  .م

( )6م

أخٕة اإلسالو:م م

إن معن مأػم مصور ماظعّٓل ماظيت مؼـؾغي محتؼقؼفني ما ماظعصّٕ ماحلّٓؼث ما محتؼقق ماظعّٓلم

اإلداري مل

مادلّٕؤود

ما موحتؼقق ماظعّٓل ما متؼّٓؼم ماخلّٓعنيت مظؾؿؿعنيعؾ

ما مطلم

ادلمدلنيت ما مووض ّٝماظضوال ّٛماظواضق مواحلنيمس مواظصنيرع مواظشػنيص مواظّٓضقؼ ما محؿىم
غصل مإدي محتؼقق ماظّٕضني ماتؿؿعي ماظعنيم ما موضوة ماإلمينين ملنيظّٓوظ ما موتعؿقق ماظوالءم
واالغؿؿنيء مهلني ما موذظك مأن ماإلضصنيء ماإلداري ملال مدؾب محؼقؼي مواضّّ موععؾوم مؼمدي مإديم
اظلك ّٛمواالحؿؼنين ما مأعني ماظظؾم مصفو مرب ّٚمزؾؿنيت ما محقث مؼؼول ماحلق مدؾقنيغه م م{وَالَم
تَقِلَؾَنَٓ ماظؾّهَ مشَنيصِالً مسَؿَٓني مؼَعِؿَلُ ماظظَٓنيظِؿُونَ مإٔغَٓؿَني مؼُمَخُِّٕٓػُمِ مظِقَوِمٕ متَشِكَ ُّٙمصِقهِ ماَِّلِصَنيرُ}ا موؼؼولم
دؾقنيغه {وَؼَوِمَ مؼَعَ ُّٓٚماظظَٓنيظِمُ مسَؾَى مؼََّٓؼِهِ مؼَؼُولُ مؼَني مظَقِؿَـِي ماتَٓكَِّٔتُ معَ َّٝماظَّٕٓدُولٔ مدَؾِقالً م*مممممممم
ِّٔطّْٕٔ ملَعَِّٓ مإٔذِ مجَنيءغِي م َوطَنينَم
ؼَنيوَؼِؾَؿَى مظَقِؿَـِي مظَمِ مأَتَٓكِِّٔ مصُالغنيً مخَؾِقالً م* مظَؼَِّٓ مأَضَؾَٓـِي مسَنٔ ماظ ٓ
اظشَٓقِطَنينُمظِؾْنٔغلَنينٔمخَُّٔوالً}.م م
صنيظعّٓل مغور مظصنيحؾه ما ماظّٓغقني مواآلخّٕة ما مواظظؾم مزؾؿنيت مؼوم ماظؼقنيع ما موضّٓ مغفىم
م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مسن ماظظؾم مجبؿق ّٝمأغواسه ما موحّٔٓر معن مدسوة مادلظؾومام

اظـ

صؼنيل م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مدلعنيذ ملن مجؾل م(رضي مآ مسـه) مح

ملعـه مإدي ماظقؿن م

(...وَاتَٓقٔمدَسِوَةَماظْؿَظْؾُومٔمصَنٔغَٓهُمظَقَِّٗملَقِـَفَنيموَلَقِنَماظؾَٓهِمحِفَنيبْ).م م
وطنين ماإلعنيم مادلنيورديٓ م(رريه مآ) مؼؼول مإنٓ مممّني متصؾّّ مله محنيل ماظّٓٓغقني مضنيسّٓةم
اظعّٓلماظشٓنيعلماماظّّٔيمؼّٓسومإديماِّظػ ماموؼؾعثمسؾىماظطّنيس ماموتعؿّٕملهماظؾالداموتـؿوملهم
اِّعوالاموؼؽربمععهماظـٓللاموؼلعنملهماظلٓؾطنينمم .م
ّ
مممممممممممفبنهٓى مجهُب ببنعذلٔ ،اجعهُب يٍ انقبئًني بّٔ ،جُبُب انظهى ٔأْهّ  .م
م

