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  انعذل ٔأثزِ يف استقزار اجملتًع
مَواْظٔنِحَلددنئنمِلنيْظَعددِّٓٔلمَؼددْلُعُّٕماظؾَّددَهمٔإٖن}ٓمربماظعددنيدل اماظؼني ددلمامطؿنيلددهماظعّٖؼددّٖ احلؿددّٓم

ـَِفىماْظُؼَِّٕلىمِذيمَؤإؼَؿنيِء ـَِؽّٕٔماْظَػِقَشنيِءمَسٔنمَوَؼ م{َتدَّٔطَُّّٕونَممَظَعؾَُّؽِممَؼِعُظُؽِممَواْظَؾِغٔيمَواْظُؿ موَأذدفُّٓما

ُٓمٔإالَّمإظَهماَلمأِن ماظؾَُّفدمٖمموردوُظُهامَسؾُّٓهمربؿّّٓاموغؾٖقـنيمدقَِّّٓغنيمأٖنموَأذفُّٓمَظُهامَذّٕؼَكمالموحَُّٓهما

م:ٔبعذماظِّّٓؼٔنامؼؤممإَظىملنحلنيٕنمَتِؾَعُفِمموَعِنموصقِؾِهامآِظِهموسَؾىمسَؾقهمولنئرْكمودؾِِّممَصلِّ
واظشدّٕؼع اممِّخالقمسـنيؼد ملنيظغد امصدّٕلّٛملقـفدنيمولد ماظعؼقدّٓةمممممممظؼقممواصؼّٓمسينماإلدالمملني

ماظدـ ممضدنيلم؛مظدّٔاممخالقماحللدـ امواظؼدقمماظـؾقؾد ممموأطّٓمأنمصالحماِّعدممواتؿؿعدنيتملدنيِّممم

ـِددُ مُِّم وضددنيلم)صددؾىمآمسؾقددهممامَتؿِّددَممَعَؽددنئرَمماَِِّخدداَلٔق(م)صددؾىمآمسؾقددهمودددؾم( م)ٔإٖغَؿددنيمُلِع

َأحنيِدددـؽممأخالضددني(اممماظؼقنيَعدد ُؽممِعِّدديمذبؾّلددنيمؼددوَمممودددؾم( م)مٔإٖنمِعددنمأَحددؾُِّؽممٔإظددٖيموَأضددّٕلِمم

صؾنيِّخالقماحللـ متؾـىماِّعممواحلضنيراتاموتؼومماظّٓولمواتؿؿعنيتماموتّٕتػّٝمراؼنيتفدنيامم

ؿلمسواعلمددؼورفنيمامأصدلمممامواِّعمماظيتمالمتؼوممسؾىماِّخالقماظلوؼ محتذلغفنيموؼعؾو

م.لـقنيغفني

متعنيديامصػنيتمآمعنمصػ ماموػواظعّٓلوعنماِّخالقماظيتمسينماإلدالمملفنيمخؾقم

إٓنماظعّٓلمعقّٖانمآماّظّٔيموضعهمظؾكؾقاموغصؾهموضّٓمضنيظوا مأضنيمملهماظلؿواتمواِّرضام

 مدسموحضنيرؼ مإغلنيغق مضقؿ ماموػوظؾقٓقمصالمدبنيظػهمامعقّٖاغهاموالمتعنيرضهمامدؾطنيغه

ماظلؿنيوؼ  ماظشّٕا ّٝ مذيقّٝ مَعَعُفُممَوَأِغَّْٖظـَنيمِلنيْظَؾقِّـَنيِتمُرُدَؾـَنيمَأِرَدْؾـَنيمَظَؼِّٓ} تعنيديمضنيلمامإظقفني

مَؼني}( اظلالممسؾقه)مداودمزبنيرّؾنيمتعنيديموضنيلما{ِلنيْظِؼِلِّٛماظـٖنيُسمِظَقُؼوَممَواْظِؿقَّٖاَنماْظِؽَؿنيَب

مَصُقِضؾََّكماْظَفَوىمَتٖؿِؾّٝٔمَوَظنيمِلنيْظَققِّماظـٖنئسمَلِقَنمَصنيِحُؽِمماْظَلِرٔضمِصيمَخِؾقَػً مَجَعْؾـَنيَكمٔإٖغنيمَداُوُد

مَؼِوَممَغُلوامِلَؿنيمَذِّٓؼّْٓمَسَّٔاْبمَظُفِمماظؾَِّهمَدِؾقٔلمَسِنمَؼِضؾُّوَنماظَِّّٔؼَنمٔإٖنماظؾَِّهمَدِؾقٔلمَسِن

م{اْظِقَلنيِب مموأعّٕا متعنيديمصؼنيلما(ودؾممسؾقهمآمصؾى)مغؾقـنيملهآم)سّٖموجل( مَصِؾَِّٔظَك} 
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ـُِ مَوُضِلمَأِػَواَءُػِممَتٖؿِؾِّٝمَوَظنيمُأِعَِّٕتمَطَؿنيمَواِدَؿِؼِممَصنيِدُع مَوُأِعُِّٕتمِطَؿنيٍبمِعِنماظؾَُّهمَأِغََّٖلمِلَؿنيمآَع

موأتؾنيسهمأصقنيلهمؼلعّٕ(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مطنينمظّٔام؛{...َوَرٗلُؽِممَرٗلـَنيماظؾَُّهمَلِقـَُؽُممِظَلِسَِّٓل

ُٓمَصؾَّى)ماظؾَِّهمَرُدوَلأنمم(سـهمآمرضي)مَأَغّٕٗمصَعِنملنيظعّٓلا م)ضنيلم(َوَدؾََّممَسَؾِقِهما مٔإَذا 

م(.اْظٔنِحَلنيَنمُؼِقٗبمُعِقِلْن(مَوَجٖلمَسّٖٖ)ماظؾََّهمَصٔنٖنمامَصَلِحِلـُوامَضَؿْؾُؿِممَؤإَذامامَصنيِسُِّٓظوامَحَؽِؿُؿِم

واظواجؾنيتممواحلؼوقامواِّصعنيلماِّضوالمعنمحؼهمحٕقمذيمطلمإسطنيءػومم واظعّٓلمممممم

مأومظونموظونادؼنمودؼناممل متػّٕضٍ مدون مِّحٍّٓمسؾىمربنيلنيةمدونومأومجـّٗموجـّٗا

مَسَؾىمَوَظِومِظؾَِّهمُذَفَّٓاَءمِلنيْظِؼِلِّٛمَضٖواِعَ مُطوُغوامآَعـُواماظَِّّٔؼَنمَأٗؼَفنيمَؼني}ضنيلمتعنيدي مماأحّٓمحلنيب

مَأِنماْظَفَوىمَتٖؿِؾُعوامَصَؾنيمِلٔفَؿنيمَأِوَظىمَصنيظؾَُّهمَصِؼرّيامَأِومَشـِ٘قنيمَؼُؽِنمٔإِنمَواْظَلْضَِّٕلَ ماْظَواِظَِّٓؼٔنمَأٔومَأِغُػِلُؽِم

م{َخِؾرّيامَتِعَؿُؾوَنمِلَؿنيمَطنيَنماظؾََّهمَصٔنٖنمُتِعُّٕٔضوامَأِومَتْؾُووامَؤإِنمَتِعُِّٓظوا متعنيدي  موضنيل مَوَظني}ا

ـُٖؽِم مَخِؾرْيماظؾََّهمٔإٖنماظؾََّهمَواٖتُؼوامِظؾٖؿْؼَوىمَأْضَُّٕبمُػَوماِسُِّٓظوامَتِعُِّٓظوامَأظَّنيمَسَؾىمَضِوٕممَذـَكُنمَؼِفَّٕٔع

م.{َتِعَؿُؾوَنمِلَؿني

مدونماتؿؿّٝمرؾؼنيتمطلمشؿلظقامماظؾشّٕدني ّٕممل مضقؿ ماظعّٓلماإلدالممؼّٓمرٖدّْظو

مِّغهماسبقنيزمأوممتققّٖ مومادلؾكمأدنيسم؛ ماِّعما ماممرّٕؼقمدعنيدة موادؿؼّٕارػني مأعـفني مودّٕ ا

ملؼني مودواعفني ودؾب ممفني م)ضقلموهلّٔا؛ َٓمإٓن  مطنيصًّٕةامطنيغِ موظوماظعنيدظَ ماظّٓوظَ مؼـصُّٕما

ماإلعنيم(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مغؾقـنيمجعلمضّٓومام(علؾؿً مطنيغِ موظوماظظنيدلَ ماظّٓوظَ موخئُُّل

موعـّٖظ مدنيعق مؼومماظؼقنيع مماظعنيدل مآمؼظؾفمماظّٔؼنماظلؾع معؼّٓع ماامعؽنيغ مسنيظق ا

موجٓلمسّٖٓ) مولظؾؿهممزؾهامإالمزلمالمؼوممسّٕذهمزلما( مؼـصؾّّماتؿؿّٝمطؾها صؾعّٓظه

ماَلمَؼِوَممِزؾِِٓهمِصيماظؾَُٓهمُؼِظؾُُٓفُممَدِؾَعٌ )م م(ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـ ملؼؼومامؼػلّٓماتؿؿّٝ

مما...(اْظَعنيِدُلماإٔلَعنيُممِزؾُُٓهمٔإالَٓمِزلَٓ ماإلدالم مأن مإضنيعشري ماظعّٓلموحتؼقؼهجعل معلؽوظق م 

ممامواظّٕسق ماحلنيطممل معشرتط  مإغلنيٕن مطل ماظؿّٖام مخالل ممبلؽوظقؿهعن مصننماملنيظؼقنيم
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مأيماماظـنيسمعنمذبؿوس مأعّٕمآموالهمعنمطلمسؾىمتؼّٝماظعّٓاظ محتؼققمامادللؽوظق 

مسؾقهمآمصؾى)ماظـ ممسّٝمأغه(مسـفؿنيمآمرضي)مسؿّٕمالنمصعنماتنيالتامعنمذبنيل

مودؾم م)ؼؼول( مَرِسٖقِؿِهامَسِنمَوَعِلُؽوْلمَرإعماإٔلَعنيُممامَرِسٖقِؿِهمَسِنمَعِلُؽوْلمَوُطؾُُّؽِممَرإعامُطؾُُّؽِم 

مَوَعِلُؽوَظٌ مَزِوِجَفنيمَلِقِ مِصيمَراِسَقٌ مَوادَلَِّٕأُةمامَرِسٖقِؿِهمَسِنمَعِلُؽوْلمَوُػَومَأِػِؾِهمِصيمَرإعمَواظُّٕٖجُل

مطلم(...مَرِسٖقِؿِهمَسِنمَوَعِلُؽوْلمَدقِِِّّٓهمَعنئلمِصيمَرإعمَواخَلنيِدُممَرِسٖقِؿَفنيامَسِن ماظؿّٖم معني مصنذا ا

م ماظعّٓلا محتؼق مسؾقفني موجل( م)سّٖ مآ ماظيتموَظنيه معلؽوظقؿه مامعلؽول ُوحػظ ماحلؼوق

وذبنيالتمعؿعّٓدةمماظؾعّٓلمصوّروادؿؼّٕماتؿؿّٝماموامضوءمػّٔاماحلّٓؼثمؼؿؾ مظـنيمأنم

حبلنمععنيعؾؿهمظّٖوجؿهامم، بيتّ يف انزجم عذل مأحنير مجبؿقّٝمعـنيحيماحلقنيةمامعـفنيم

ماحلقمعنععّٕص محؼو موأداءمػّٔا ممفنيا َوَظُفٖنم}قنيغهموتعنيديم محقثمؼؼولماحلقمدؾغػلها

مِلنيْظَؿِعُّٕوِف مَسَؾِقٔفٖن ماظَِّّٔي ـُِل موطّٔظكم{ِع ماملقـفمماظؿػّٕض موسّٓممألـني هامل مسّٓظهما

مواحللّٓمواظغلماحلؼّٓموؼّٖرعماظشؼنيقمجيؾبمذظكمِّنم؛موادلعـوؼ مادلنيدؼ مادلعنيعالت

مسـهمآمرضي)مَلِشرٕيمِلٔنماظـِٗعَؿنئنمصَعٔنملقـفمامواظؽّٕاػق  مَضنيَل( مِلَؾِعّٚٔمَأِليمَسَؾٖيمَتَصَّٖٓق 

ـُِ مَسِؿَُّٕةمُأعِّيمَصَؼنيَظِ مَعنيِظِها ممَرَواَحَ مِل ِٓمَرُدوَلمُتِشٔفَّٓمَحٖؿىمَأِرَضىمَظني  ُٓمَصؾَّى)ما مَسَؾِقِهما

ُٓمَصؾَّى)ماظـِٖؾيِّمٔإَظىمَأِليمَصنيِغَطَؾَقما(َوَدؾََّم مَوَدؾََّممَسَؾِقِهما مَظُهمَصَؼنيَلمَصََّٓضِؿيامَسَؾىمِظُقِشٔفَُّٓه(

ِٓمَرُدوُل ُٓمَصؾَّى)ما م)م(َوَدؾََّممَسَؾِقِهما مُطؾِّٔفِم؟مِلَوَظَِّٓكمَػَّٔامَأَصَعْؾَ   مَضنيَل(. م)َضنيَلمامَظني  ماٖتُؼوا 

َٓا موطّٔظكم(اظٖصََّٓضَ مِتْؾَكمَصَّٕٖدمَأِليامَصََّٕجَّٝما(َأِوَظنيِدُطِممِصيمَواِسُِّٓظواما مامادلّٕأةمسّٓلا

مامواظوصنيءمحبقمأدّٕتفنيمسؾقفني.مامواظعّٓلمل مألـني فنيم مزوجفنيحبلنمععنيعؾم،زوجفنيملق 

موذبنيالتهماظعّٓلمصورمعنمطّٔظكممممممم مصعؾىميسئٕنيتّ، َطبق يف يسئٕل كم عذل 

مجينيعلموالمأحّّٓاامحينيليمصالماغطنيقمعلؽوظقؿهما)سّٖموجل(ممآمؼؿؼيمأنمعلؽولمطل
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مظؾورنماظعؾقنيمادلصؾق مؼضّٝمأنموسؾقهمااظعّٓلمممبقّٖانمطؾفممعّٕؤودقهموؼعنيعلمأحّّٓاا

مدني ؾه(موجٓلمسّٖٓ)مآمأنموظقعؾمماموثّٕواتهماظورنمعؼّٓراتمسؾىموظققنيصّٜمسقـقهامغصب

مسـهمآمرضي)مأغّٗمصعنمامذظكمطلمسن م)ضنيل(مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـ مأن( مٔإٖن 

َٓ م.(َضٖقَّٝ؟مَأِممَذِظَكمَحِػَّٜأماماِدَؿَِّٕسنيُهمَسٖؿنيمَرإعمُطٖلمَدنيِ ْلما

ملنيرتؽنيبماظؿفؾؽ امعواردمإؼّٕادػنيملعّٓمذظكمموؼؽون،  َفسّ يع اإلَسبٌ عذلم وعـفني

مَوِتْؾَك} تعنيديمضنيلمامإخل...واظعؾنيداتماظشعني ّٕمممنيرد ماماظغؾومأوموادلـؽّٕاتاماظػواحّ٘

م.{َغْػَلُهمَزَؾَممَصَؼِّٓماظؾَِّهمُحُّٓوَدمَؼَؿَعّٖٓمَوَعِنماظؾَِّهمُحُّٓوُد

م، املتخبصًني بني انعذل ممعـفنيامموػّٔامظهمسّٓةمصورمعذل اإلَسبٌ يع غريِ،موعـفني 
مربنيلنيةمولّٓونمامأحّٓمحلنيبمسؾىمأحٍّٓممتققّٖملّٓونمامامواظشفنيدةموسبوػؿنيماماظؼضنيء

متعنيديمضنيلمامأحّٓمدونمِّحٍّٓ مَؤإَذام}  مَأِػِؾَفني مٔإَظى ماْظَلَعنيَغنيِت مُتَمٗدوا مَأِن مَؼْلُعُُّٕطِم ماظؾََّه ٔإٖن

مَدِؿقّعنيم مَطنيَن ماظؾََّه مٔإٖن مِلِه مَؼِعُظُؽِم مِغِعٖؿني ماظؾََّه مٔإٖن مِلنيْظَعِّٓٔل مَتِقُؽُؿوا مَأِن ماظـٖنئس مَلِقَن َحَؽِؿُؿِم

م.{َلِصرّيا

مدّٕض مادلّٕأةمادلكّٖوعق موأػمم مأدنيع ملنمزؼّٓم)رضيممفنيذلُغمنيضّٕؼّشوحقـؿني مصؽؾؿوا ا

آمسـه(مظقؽؾممصقفنيمردولمآم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(امصؽؾؿهامصؼنيلمظهماظـ م)صؾىمآم

م) مودؾم(  مَضنيَلمُثٖممامَصنيِخَؿَطَبمَضنيَممُثٖمماظؾَِّهامُحُّٓوِدمِعِنمَحٍّّٓمِصيمَأَتِشَػُّٝسؾقه مَأِػَؾَكمٔإٖغَؿني 

مَأَضنيُعواماظٖضِعقُفمِصقٔفُممَدََّٕقمَؤإَذامامَتَُّٕطوُهماظٖشّٕٔؼُفمِصقٔفُممَدََّٕقمٔإَذامَطنيُغوامَأٖغُفِممَضِؾَؾُؽِمماظَِّّٔؼَن

ـَِ مَصنيِرَؿَ مَأٖنمَظِوماظؾَِّهمَواِؼُمماحَلّٖٓامَسَؾِقِه م.(َؼََّٓػنيمَظَؼَطِعُ مَدََّٕضِ مُعَقٖؿٍّٓمِل

ممخطبماماظـنيسمصؼنيلم ممسـّٓعنيمتوديماخلالص وػّٔامدقّٓغنيمألوملؽّٕم)رضيمآمسـه(م

أؼفنيماظـنيسمإغيموظق مسؾقؽمموظل مخبريطمماماظؼويمصقؽممضعقفمسـّٓيمحؿىمأخّٔم"م
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مواظضعقفمصقؽممضويمسـّٓيمحؿىمأخّٔماحلقمظه ما موطؿبمدقّٓغني"احلقمعـه ملنمما سؿّٕ

آٔسمَلِقَنمم"م مامجنيءمصقفنيمردنيظ مػنيع م)رضيمآمسـفؿني(مإديمأليمعودىماِّذعّٕياخلطنيبم

اظـٖنئسمِصيمَوِجٔفَكمَوَسِِّٓظَكمَوَعِفِؾِلَكمَحٖؿىمَظنيمَؼْطَؿَّٝمَذّٕٔؼْفمِصيمَحِقِػَكمَوَظنيمَؼِقَلَسمَضِعقْفم

م."مِعِنمَسِِّٓظَكماماْظَؾقِّـَُ مَسَؾىمَعِنماٖدَسىمَواْظَقِؿُ مَسَؾىمَعِنمَأِغَؽَّٕ

مواظشّٕاءاماظؾقّٝمامحؼفمماظـنيسمؼلؿوامحؿىماملبديت املعبيالث يف انعذلم:ٔيُٓب

متعنيديمضنيل ممصورهموعنما{اْظِؿقَّٖاَنمُتِكِلُّٕوامَوالمِلنيْظِؼِلِّٛماْظَوِزَنمَوَأِضقُؿوا}  ماماظعّٓل 

ـُِؿِممٔإَذامآَعـُواماظَِّّٔؼَنمَأٗؼَفنيمَؼني} تعنيديمضنيلماماظّٓؼنمطؿنيل  مُعَل٘ؿىمَأَجٕلمٔإَظىمِلَِّٓؼٕنمَتَّٓاَؼ

مإديمما{...ِلنيْظَعِّٓٔلمَطنيِتْبمَلِقـَُؽِممَوْظَقْؽُؿِبمَصنيْطُؿُؾوُه ماحلؼوق مأداء ماظعّٓل معن وطّٔظك

مدونم ممممنيرؾٍ أصقنيلفني مودؾم)ػيماحلّٓؼثمأنماظـ مصا َعْطُلم)مضنيل م(صؾىمآمسؾقه

م.م(اظَغـِيِّمُزْؾْم

معنموعنيمامدؼنعنممأسظؿهمصؿنيأالم مؼظؾلماظيتمتؾكم؛ماظؾشّٕؼ منيسّٕصؿفمحضنيرةمأسّٕضفني

معّٕٓمسؾىمودوظؿهماإلدالممحضنيرةمامدنيدتمؾؼّٓصماماتؿؿّٝمأرقنيفمطلمصقفنيماظعّٓل

ماظظؾممغظممطلمسؾىماظؼضنيءمإديمتفّٓفمعػنيػقممادلكؿؾػ معّٕاحؾفنيموسربمتنيرخيفني

ماظؿعلفواالدؿؾّٓادمو مرصّعنيمضطفنيدواالا مجـلهمأومظوغهمسنماظـظّٕملغّٚماإلغلنينمؽّٕاع ظم؛

مُذُعوّلنيمَوَجَعْؾـَنيُطِممَوُأِغـَىمَذَطّٕٕمِعِنمَخَؾْؼـَنيُطِممٔإٖغنيماظـٖنيُسمَأٗؼَفنيمَؼني} متعنيديمآمضولمعنماغطالًضني

ـَِّٓمَأْطََّٕعُؽِممٔإٖنمِظَؿَعنيَرُصوامَوَضَؾنيِ َل مم.{َخِؾرْيمَسِؾقْمماظؾََّهمٔإٖنمَأِتَؼنيُطِمماظؾَِّهمِس

 أقٕل قٕيل ْذا ٔأستغفز اهلل يل ٔنكى
*       *       * 

مصدؾىم)مربؿّٓمدقّٓغنيموردؾهمأغؾقني همخنيمتمسؾىمودالّعنيموصالةماظعنيدل امربمٓماحلؿّٓ

م.أذيع موصقؾهمآظهموسؾىما(ودؾممسؾقهمآ
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مم:اإلسالو خٕةأ
ماظعّٓلماظيتم مإنمعنمأػممصور مؼـؾغيمحتؼقؼفني ماحلّٓؼثما ماظعّٓلمحتؼققاماظعصّٕ

ممّٕؤود ادلمل ماإلداري امطلمظؾؿؿعنيعؾ مماخلّٓعنيتمتؼّٓؼمماماظعّٓلموحتؼققا

م محؿىممّٓضقؼ اظومشػنيص اظومصنيرع اظومنيمس احلومواضق اظمضوالّٛاظمووضّٝادلمدلنيتما ا

مإدي مماظعنيمماتؿؿعيماظّٕضنيمققحتؼمغصل مملنيظّٓوظ ماإلمينينموضوةا ماظوالءمققعؿوتا

مإديمؼمديموععؾوممواضّّمحؼقؼيمدؾبملالماإلداريماإلضصنيءمأنموذظكمامهلنيمواالغؿؿنيء

ممدؾقنيغهماحلقمؼؼولمحقثمامزؾؿنيتمربّٚمصفوماظظؾممأعنيمامواالحؿؼنينماظلكّٛ مَواَل} 

موؼؼولما{اَِِّلَصنيُرمِصقِهمَتِشَكُّٙمِظَقِوٕممُؼَمخُُِّٕٓػِممٔإغََٓؿنيماظظَٓنيِظُؿوَنمَؼِعَؿُلمَسؿَٓنيمَشنيِصاًلماظّؾَهمَتِقَلَؾنَٓ

مممممممم*مَدِؾقاًلماظَُّٕٓدؤلمَعَّٝماتََٓكُِّٔتمَظِقَؿـِيمَؼنيمَؼُؼوُلمَؼَِّٓؼِهمَسَؾىماظظَٓنيِظُممَؼَعُّٚٓمَوَؼِوَم} قنيغهدؾ

مَوَطنيَنمَجنيءِغيمٔإِذمَلِعَّٓماظِّْٔٓطّٕٔمَسٔنمَأَضؾَٓـِيمَظَؼِّٓم*مَخِؾقاًلمُصالغنًيمَأتَِٓكِّٔمَظِممَظِقَؿـِيمَؼنيَوِؼَؾَؿى

مم.{َخُّٔواًلمِظْؾٔنغَلنئنماظشَِٓقَطنيُن

موماماظؼقنيع مؼوممزؾؿنيتمواظظؾممامواآلخّٕةماظّٓغقنيمامظصنيحؾهمغورمصنيظعّٓل مغفىضّٓ

مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـ  مادلظؾوماممأغواسهمجبؿقّٝماظظؾممسن( معنمدسوة موحّٔٓر ا

مودؾممسؾقهمآمصؾى)مصؼنيل مسـهمآمرضي)مجؾلملنمعنيذدل( م اظقؿنمإديملعـهمح (

مم.(ِحَفنيْبماظؾَِٓهمَوَلِقَنمَلِقـََفنيمَظِقَّٗمَصٔنغَُٓهماْظَؿْظُؾؤممَدِسَوَةمَواتَٓٔق)...

مؼؼولمادلنيوردٓيماإلعنيمموطنين مآ( مضنيسّٓةم)رريه ماظّٓٓغقني محنيل مله متصؾّّ ممّمني مإٓن  

اموتعؿّٕملهماظؾالداموتـؿوملهمماموؼؾعثمسؾىماظّطنيس ماماّظّٔيمؼّٓسومإديماِّظػ ماظعّٓلماظٓشنيعل

م.مماِّعوالاموؼؽربمععهماظـٓللاموؼلعنملهماظٓلؾطنين

هُب ببنعذل، ٔاجعهُب يٍ انقبئًني بّ، ٔجُبُب انظهممممممممممم
ّ
م.ى ٔأْهّ فبنهٓى مج

م


