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مجوٌرٍة مصز العزبَة
ًسارة األًقاف
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فضل الدفاع عن األًطان
ًالعنل على ًحدة صفوا

مممممممممممايؿّٓ مهلل مرب ماظعوٌني ،ماظؼوئؾ ميف مطؿوبف ماظؽّٕؼؿ{وَظَو متَقِلَؾَـٖ ماظَِّّٔؼـَ مضُؿِؾُقا مصِلم
دَؾِقؾٔ ماظؾَّفِ مأَعِقَاتّو مبَؾِ مأَحِقَوءْ مسِـَِّٓ مرَبِّفٔؿِ مؼُِّٕزَضُقنَ*صَّٕٔحِنيَ مبِؿَو مآتَوػُؿُ ماظؾَّفُ معِـِ مصَضِؾِفِم
وَؼَلِؿَؾِشُِّٕونَمبِوظَِّّٔؼـَمظَؿِمؼَؾْقَؼُقامبِفٔؿِمعِـِمخَؾْػِفٔؿِمأَظَّومخَقِفْمسَؾَقِفٔؿِموَظَومػُؿِمؼَقَِّٖغُقنَ*ؼَلِؿَؾِشُِّٕونَم
بِـِعِؿَيٍمعِـَماظؾَّفِموَصَضِؾٕموَأَنٖماظؾَّفَمظَومؼُضِقعُمأَجَِّٕماظْؿُمِعِـِنيَ}،موأَذفُّٓمأنِمالَمإظفَمإٔالَّماهللُموحَّٓهُمالم
ذَّٕؼؽَمظَفُ،موأَذفُّٓمأنٖمدقَّٖٓغومحمؿّّٓامسَؾُّٓهموردقظُفُ،ماظؾَّفُؿٖمصَؾِّمودؾِّؿِموبورٔكْمسؾَقف،موسؾَكمآظِفِم
وصقؾِفِم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبنحلونٕمإظَكمؼقمٔماظِّّٓؼـٔم،موبعّٓم:م م
مممممممممصننماظقرـمغعؿيمعـمأجؾِّمغعؿماهللمتعوىلمسؾكماإلغلونم،موحىماظـوسمِّوروغفؿمأعّٕم
صطّٕيْمذفعمسؾقفماإلدالمم،مورشىمصقفم،موأوالهمسـوؼيمواػؿؿوعّو مطؾريّا م،موظقّٗ مأدلٓمسؾكم
ذظؽ مممو مضوم مبف ماظـيب م(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) معـ مإبّٕام موثقؼي مآٌّؼـي مبقـف موبنيم
اظطقائػماٌكؿؾػيماظيتمطوغًمتلؽـمآٌّؼـيمبفّٓفممحوؼؿفومواظّٓصوعمسـفوم .م
مممممممممصوظّٓصوعمسـماظقرـ مومحوؼؿف معطؾىمذّٕسلْ م ،موواجىْمورينْ مسؾك مطؾمعـمؼعقّ٘م
سؾكمأرضفم،موؼلؿظؾمبلؿوئفم؛ مِّن مادؿؼّٕارماِّورونمضّٕورة مظؿقؼقؼمشوؼيماهللمعـماًؾؼم
يفمإسؿورماظؽقنم،مورصعي ماظّٓؼـ م ،موإضوعي مذعوئّٕه،موعومذّٕع ماىفودميفماإلدالممإالمدصوسّوم
سـ ماِّورون مورد٘ا مظؾظؾؿ مواظعّٓوان م؛ مظّٔا مصؼّٓ مأسؾك ماهلل م(سّٖ موجؾ) مذلن معـ مؼؾّٔظقنم
أرواحفؿميفمدؾقؾماهللمدصوسّومسـمأوروغفؿ،مصؼول متعوىل{:إٔنٖ ماظؾَّفَ ماذِؿََّٕى معِـَ ماظْؿُمِعِـِنيَم
أَغِػُلَفُؿِ موَأَعِقَاظَفُؿِ مبِلَنٖ مظَفُؿُ ماظْفَـٖيَ مؼُؼَوتِؾُقنَ مصِل مدَؾِقؾٔ ماظؾَّفِ مصَقَؼْؿُؾُقنَ موَؼُؼْؿَؾُقنَ موَسِّّٓامسَؾَقِفِمحَؼًّوم
صِلماظؿٖقِرَاةِموَاظْنٔغِفِقؾٔموَاظْؼُِّٕآنٔ} .م
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ممممممممواظشفودة ميف مدؾقؾ ماهلل مدصوسّو مسـ ماظقرـ معـّٖظي معـ مأرضك ماٌـوزل ماظيت موعؾم
صوحؾفو ميف مععقيماِّغؾقوء مواظصّٓؼؼني م ،مضول متعوىل :م{وَعَـِ مؼُطِعٔ ماظؾَّفَ موَاظّٕٖدُقلَ مصَلُوظَؽِؽَ معَعَم
اظَِّّٔؼـَ مأَغِعَؿَ ماظؾَّفُ مسَؾَقِفٔؿِ معِـَ ماظـٖؾِقِّنيَ موَاظصِِّّّٓؼؼِنيَ موَاظشٗفََّٓاءِ موَاظصٖوظِقِنيَ موَحَلُـَ مأُوظَؽِؽَم
رَصِقؼًو} ،موؼؼقل مدؾقوغف :م{وَظَو متَقِلَؾَـٖ ماظَِّّٔؼـَ مضُؿِؾُقا مصِل مدَؾِقؾٔ ماظؾَّفِ مأَعِقَاتّو مبَؾِ مأَحِقَوءْ مسِـَِّٓم
رَبِّفٔؿِ مؼُِّٕزَضُقنَ} م ،موبشّٕ ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) محُّٕٖاس ماظقرـ ماظّٔؼـ مؼضققنم
بلغػلفؿ مدصوسّو مسـ مورـفؿ مبوِّعون معـ ماظعّٔاب مؼقم ماظؼقوعي م ،مصؼول م(صؾك ماهلل مسؾقفم
ودؾؿ)(:سَقِـَونٔ مظَو متَؿَلٗفُؿَو ماظـٖورُ ،مسَقِـْ مبَؽًَِ معِـِ مخَشِقَيِ ماهللِ،موَسَقِـْ مبَوتًَِ متَقُِّٕسُ مصِل مدَؾِقؾٔم
اهلل).م صّٔطّٕم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ماىّٖءموأرادماظؽؾ،محقٌمذطّٕماظعنيموأرادماىلّٓم.مممم م
ممممممموظؼّٓمجعؾماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ماظّٓصوعمسـماِّورونمعـفٍمحقوةموتّٕبقيمربٓكم
سؾقفمأصقوبف م(رضلماهللمسـفؿمأمجعني) م،مًضزب (صلى اهلل علَى ًسله) أعظه األمثلة
يف الدفاع عن الٌطن ً ،املسارعة يف محاٍتى م ،مصؽون م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ م) مؼؿصّٓرم
اٌقاضػمدصوسّومسـمورـف ،مصعَـِ مأَغَّٕٗ م(رَضِلَ ماظؾَّفُ مسَـِفُ) ،مضَولَ:مطَونَ ماظـٖؾِلٗ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِم
وَدَؾَّؿَ)مأَحِلَـَماظـٖوسٔ،موَأَذِفَعَماظـٖوسٔ،موَظَؼَِّٓمصَّٖٔعَمأَػِؾُمآٌَِّؼـَيِمظَقِؾَيً،مصَكََّٕجُقامغَقِقَماظصٖقِتِ،م
صَودِؿَؼْؾَؾَفُؿُ ماظـٖؾِلٗ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) موَضَِّٓ مادِؿَؾَِّٕأَ ماًَؾََّٕ ،موَػُقَ مسَؾَك مصََّٕسٕ مظِلَبِل مرَؾْقَيَم
سُِّٕيٕ ،موَصِل مسُـُؼِفِ ماظلٖقِػُ ،موَػُقَ مؼَؼُقلُ:م(ظَؿِ متَُّٕاسُقا ،مظَؿِ متَُّٕاسُقا) ،مثُؿٖ مضَولَ:م(وَجَِّٓغَوهُ مبَقِّّٕا) ،مأَوِم
ضَولَ:م(إٔغٖفُمظَؾَقِّْٕ).مممم م
مممممممممواٌؿّٓبّٕميفمدريةماظـيب م(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ممجيّٓمأنممجقعمشّٖواتفم(صؾكماهللم
سؾقف مودؾؿ) مطوغً مدصوسّو مسـ ماظقرـ م ،مورد٘ا مظعّٓوان مأسّٓائف مسـف م ،مصػل مشّٖوة مأحّٓ مأرادم
اٌشّٕطقنمأنمؼلؿؾقققامحّٕعيمآٌّؼـي م،موأنمؼعؿّٓوامسؾكماٌلؾؿنيميفمورـفؿ م،مصكّٕجم
إظقفؿماظـيبم(صَؾَّكماظؾَّفُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)موأصقوبفمدصوسّومسـماِّر

م،مواظعّٕ

م،مورد٘امظؾعّٓوان .م
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ممممممممممويفمشّٖوةماًـــّٓقماجؿؿعـً ماِّحـّٖاب معـ مطؾ محــّٓبٍ موصـقبٍميصـور مآٌّؼــيم
واإلشورة مسؾقفو م ،مصؽون ماظؼؿـول مدصـوسـّو مسـ ماظـػّٗ م ،مواظقرـــ ،مواظعّٕ

 ،موػق معو مؼصقرهم

ايؼ مدؾقوغف موتعوىل مبؼقظف :م{ؼَوأَؼٗفَو ماظَِّّٔؼـَ مآعَـُقا ماذِطُُّٕوا مغِعِؿَيَ ماظؾَّفِ مسَؾَ ِقؽُؿِ مإٔذِ مجَوءَ ِتؽُؿِم
جُـُقدْ مصَلَرِدَؾْـَو مسَؾَقِفٔؿِ مرٔحيًو موَجُـُقدّا مظَؿِ متََّٕوِػَو م َوطَونَ ماظؾَّفُ مبِؿَو متَعِؿَؾُقنَ مبَصِريّام*مإٔذِ مجَوءُوطُؿِم
عِـِ مصَقِ ِضؽُؿِ موَعِـِ مأَدِػَؾَ معِ ِـؽُؿِ موَإٔذِ مزَاشًَِ ماظْلَبِصَورُ موَبَؾَغًَِ ماظْؼُؾُقبُ ماظْقَـَوجَِّٕ موَتَظُـٗقنَ مبِوظؾَّفِم
اظظُّـُقغَوم*ػُـَوظِؽَمابِؿُؾِلَماظْؿُمِعِـُقنَموَزُظّْٖٔظُقامزٔظَّْٖاظًومذَِّٓؼّّٓا}.م م
ممممممممممممويف مشّٖوة مخقرب مطون مأػؾ مخقرب مػؿ ماظّٔؼـ محّٖٖبقا ماِّحّٖاب مضّٓ ماٌلؾؿني م،م
وحّٕضقا مبين مضّٕؼظي مسؾك ماظغّٓر مواًقوغي م ،مثؿ مأخّٔوا ميف ماالتصول مبوٌـوصؼني موبؼؾوئؾم
شطػون موأسّٕاب ماظؾودؼي مظؿلظقؾفؿ مسؾك ماٌلؾؿني م ،موطوغقا مػؿ مأغػلفؿ مؼلؿعّٓون مظؼؿولم
اظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)موصقوبؿف،مصؽونمالبّٓمعـمعقاجفؿفؿموطػٓمذّٕػؿم .م
مممممكنا ضزب الصحابة (رضٌان اهلل علَوه) أرًع األمثلة يف الدفاع عن أًطاىوه،ممصفّٔام
دقّٓغومحـظؾيم"شلقؾماٌالئؽي"م(رضلماهلل سـف)مؼضقلمبـػلفمدصوسّومسـمورـفمظقؾيمسّٕدفم
:مصّٕآهمرَدُقلُ ماظؾَّفِم(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)ميفماظؼؿؾكمصؼول:م(إٔنٖمصَوحَِؾؽُؿِمتُغَلِّؾُفُماظْؿَؾَوئِؽَيُ)م
صَلَلَظُقامصَوحِؾَؿَفُمصَؼَوظًَِ:مإٔغٖفُمخََّٕجَمظَؿٖومدَؿِعَماظْفَوئِعَيَموَػُقَمجُـُىْ،مصَؼَولَمرَدُقلُماظؾَّفِم(صَؾَّكماهللُم
سَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ):م(ظَِّٔظِؽَمشَلٖؾَؿِفُماظْؿَؾَو ِئؽَيُ) .م
ممممممممموػّٔامأغّٗمبـماظـضّٕم(رضلماهللمسـف) مؼضقلمبـػلفمدصوسّومسـمدؼـفموورـفم،مصعَـِم
ضّٕٔ مسَـِ مضِؿَولٔ مبَِّٓرٕ ،مصَؼَولَ:م(مؼَو مرَدُقلَم
أَغَّٕٗ م(رَضِلَ ماظؾَّفُ مسَـِفُ) ،مضَولَ:مشَوبَ مسَؿِّل مأَغَُّٗ مبِـُ ماظـٖ ِ
اظؾَّفِ مشِؾًُِ مسَـِ مأَوٖلٔ مضِؿَولٕ مضَوتَؾًَْ ماٌُشِ ّٕٔطِنيَ ،مظَؽِـٔ ماظؾَّفُ مأَذِفََّٓغِل مضِؿَولَ ماٌُشِ ّٕٔطِنيَ مظَقََّٕؼَـٖ ماظؾَّفُم
عَو مأَصِـَعُ م) ،مصَؾَؿٖو مطَونَ مؼَقِمُ مأُحٍُّٓ ،موَا ِغؽَشَػَ ماٌُلِؾِؿُقنَ ،مضَولَ:م(ماظؾَّفُؿٖ مإٔغِّل مأَسِؿَِّٔرُ مإٔظَقِؽَ معِؿٖوم
صَـَعَ مػَمُالَءِ م -مؼَعِـِل مأَصِقَوبَفُ م -موَأَبَِّٕأُ مإٔظَقِؽَ معِؿٖو مصَـَعَ مػَمُالَءِ ،م -مؼَعِـِل ماٌُشِ ّٕٔطِنيَ م -مثُؿٖم
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تَؼَّٖٓمَ)،مصَودِؿَؼْؾَؾَفُمدَعُِّٓمبِـُمعُعَوذٍ،مصَؼَولَ:م(ؼَومدَعُِّٓمبِـَمعُعَوذٍ،ماىَـٖيَموَرَبِّماظـٖضِ ّٕٔمإٔغِّلمأَجُِّٓمرٔحيَفَوم
عِـِ مدُونٔ مأُحٍُّٓ)م ،مضَولَ مدَعِّْٓ:مصَؿَو مادِؿَطَعًُِ مؼَو مرَدُقلَ ماظؾَّفِ معَو مصَـَعَ ،مضَولَ مأَغَّْٗ:مصَقَجَِّٓغَو مبِفِم
بِضِعّو موَثَؿَوغِنيَ مضَِّٕبَيً مبِوظلٖقِػِ مأَوِ مرَعِـَيً مبُِّٕعِّّٕ ،مأَوِ مرَعِقَيً مبِلَفِؿٕ موَوَجَِّٓغَوهُ مضَِّٓ مضُؿِؾَ موَضَِّٓ معَـٖؾَ مبِفِم
اٌُشِ ّٕٔطُقنَ ،مصَؿَو مسََّٕصَفُ مأَحَّْٓ مإٔظَّو مأُخِؿُفُ مبِؾَـَوغِفِ مضَولَ مأَغَّْٗ م:م"مطُـٖو مغَّٕى مأَوِ مغَظُـٗ مأَنٖ مػَِّٔهِ ماآلؼَيَم
غََّٖظًَِمصِقفِموَصِلمأَذِؾَوػِفِم{:عِـَماٌُمِعِـِنيَمرٔجَولْمصََّٓضُقامعَومسَوػَُّٓواماظؾَّفَمسَؾَقِفِ} .م
ممممممموػّٔا مدقّٓغو مسؿّٕو مبـ ماىؿقح م(رضل ماهلل مسـف) مضقك مبـػلف مرشؿ مسّٕجؿف م ،موخّٕجم
عّٓاصعّومسـمدؼـفموورـفمصفَوءَ مإٔظَك مرَدُقلٔ ماظؾَّفِ م(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) مؼَقِمَ مأُحٍُّٓ ،مصَؼَولَ:مؼَوم
رَدُقلَ ماظؾَّفِ ،معَـِ مضُؿِؾَ ماظْقَقِمَ مدَخَؾَ ماظْفَـٖيَ؟ مضَولَ(:غَعَؿِ) ،مضَولَ:مصَقَاظَِّّٔي مغَػْلِل مبِقَِّٓهِ ،مظَو مأَرِجِعُم
إٔظَكمأَػِؾِلمحَؿٖكمأَدِخُؾَماظْفَـٖيَ،مصَؼَولَمظَفُمسُؿَُّٕمبِـُماظْكَطَّوبِم(رضلماهللمسـف):مؼَومسَؿُِّٕو،مظَومتَللٖم
سَؾَك ماظؾَّفِ ،مصَؼَولَ مرَدُقلُ ماظؾَّفِ م(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ):م(عَفِؾًو مؼَو مسُؿَُّٕ ،مصَنٔنٖ معِـِفُؿِ معَـِ مظَقِ مأَضْلَؿَم
سَؾَكماظؾَّفِمظَلَبَّٕٖهُ:معِـِفُؿِمسَؿُِّٕومبِـُماظْفَؿُقحٔ،مؼَكُق ُمصِلماظْفَـٖيِمبِعَِّٕجَؿِفِ)م.م م
ممممم صفـقؽّومظّٕجولمصّٓضقامعومسوػّٓواماهللمسؾقفم،موضققامبلرواحفؿموأغػلفؿميفمدؾقؾماهللم
دصوسّومسـمأوروغفؿم،مورصعيمظؾالدػؿم،مصكؾّٓماظؿورؼّْمذطّٕاػؿم .م
أقٌل قٌلُ هذا ًأستغفز اهلل لُ ًلكه
*مم*مم* م

ممممممممايؿّٓ مهلل مرب ماظعوٌني م ،م وأَذفُّٓمأنِمالَمإظفَمإٔالَّماهللُموحَّٓهُمالمذَّٕؼؽَمظَفُ،موأَذفُّٓمأنٖم
دقَّٖٓغومحمؿّّٓامسَؾُّٓهموردقظُفُم،ماظؾَّفُؿٖمصَؾِّمودؾِّؿِموبورٔكْمسؾَقف،موسؾَكمآظِفِموصقؾِفِمأمجعني .م
إخٌة اإلسالو:

ممممممممممإغـو محني مغؿقّٓث مسـ مصضؾ ماظقرـ م ،موذّٕف ماظّٓصوع مسـف م ،مواظؿضققي معـ مأجؾف م،م
واظشفودةميفمدؾقؾف مالمميؽـمأنمغـلكمأنمضقاتـوماٌلؾقيماظؾودؾيمضّٓعًموالمزاظًمتؼّٓمم
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أروعماِّعـؾيميفمايػوزمسؾكموحّٓةماظقرـم،مودالعيمأراضقفم،مواظؿصّٓيمِّيمؼٍّٓمخوئـيم،م
أومحوضّٓةم،مأومحودّٓةمتّٕؼّٓمأنمتعؾٌمبلعـفم،مأومتـولمعـمادؿؼّٕارهم ،موالمأدلمسؾكمذظؽم
عـماىفقدماظيتمبّٔظًموالمزاظًميفمعقاجفيمضقىماظشّٕمواإلرػوبم .م
مممممممممموظعؾ معـ مبّٓؼع مضّٓر ماهلل مأن متلتل ماظّٔطّٕى ماظلوددي مواظـالثقن مظؿقّٕؼّٕ مدقـوء مػّٔام
اظعوم معؿقازؼي معع متؾؽ ماىفقد ماٌشّٕصي مظؼقاتـو ماٌلؾقي ماظؾودؾي م ،مورجول ماظشّٕريم
اظؾقادؾميفماظعؿؾقيماظقرـقيم(دقـوءم)2112م .م
مممممممممصلقـوء مػل ماِّر

ماٌؾورطي ماظطقؾي ماظيت مخؾّٓ مايؼ مدؾقوغف موتعوىل مذطّٕػو ميفم

طؿوبفماظؽّٕؼؿم،محقٌمؼؼقلمدؾقوغفميفمإذورة مإىلمبعّٚمعومصقفو معـماًرياتمواظربطوت:م
{وَذَفََّٕةً متَكُِّٕجُ معِـ مرُقرٔ مدَقِـَوء متَـؾًُُ مبِوظّٓٗػِـٔ موَصِؾِغٕ مظِّؾْكطِؾِنيَ} م ،موػل مأر

ماظقاديم

اٌؼّٓس مرقى م،مواظؾؼعيماٌؾورطيماظيت موردمذطّٕػوميف مثـوؼومايّٓؼٌمسـمدقّٓغومعقدكم
(سؾقفماظلالم)محقٌمضولمدؾقوغفم:م{ مصَؾَؿٖومأَتَوػَومغُقدِيمؼَومعُقدَكم*مإٔغِّلمأَغَومرَبٗؽَمصَوخِؾَعِم
غَعِؾَقِؽَ مإٔغٖؽَ مبِوظْقَادِ ماظْؿُؼَّٖٓسٔ مرُقّى} م ،موضول مدؾقوغف :م{صَؾَؿٖو مأَتَوػَو مغُقدِي معِـ مذَورِهٔم
اظْقَادِيماِّؼِؿَـٔمصِلماظْؾُؼْعَيِماظْؿُؾَو َرطَيِمعِـَماظشٖفََّٕةِمأَنمؼَومعُقدَكمإٔغِّلمأَغَوماظؾَّفُمرَبٗماظْعَوظَؿِنيَ}م،م
بؾمظؼّٓمأضلؿمايؼم(دؾقوغفموتعوىل)ميفمطؿوبفماظعّٖؼّٖمبطقرمدقـوءميفمدقرةمدُؿقًمبومسفم
وػلمدقرةم(اظطقر)م،معؼّٓعّوماظؼلؿمبف م سؾكمعومدقاهمعـماِّعقرماِّخّٕىماٌؼلؿمبفومععمعوم
هلومعـمعؽوغيمأومضّٓدقي مصؼولمتعوىلم :م{وَاظطُّقرٔ * م َوطِؿَوبٍمعٖلِطُقرٕم* صِلمرَقٍّمعٖـشُقرٕ*وَاظْؾَقًِِم
اظْؿَعِؿُقرٔ*وَاظلٖؼْػِ ماظْؿَِّٕصُقعٔ*وَاظْؾَقِّٕٔ ماظْؿَلِفُقرٔ}  ،موأضلؿ مايؼمدؾقوغف موتعوىلمبف مصّٕاحيم
حمّٓدّا موخمصصّو ميف مطؿوبف ماظعّٖؼّٖ ميف مدقرة م(اظؿني) م ،مصؼول مسّٖ موجؾ م  :م{وَاظؿِّنئم
وَاظّٖٖؼِؿُقنٔ*وَرُقرٔ مدِقـِنيَ *وَػََّٔا ماظْؾَؾَِّٓ ماِّعِنئ* مظَؼَِّٓ مخَؾَؼْـَو ماظْنٔغلَونَ مصِل مأَحِلَـٔ متَؼْقٔؼؿٕ م}م
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عؼّٓعّوماظؼلؿمبطقرمدـنيمسؾكماظؼلؿمبوظؾؾّٓماِّعنيم،مععمعومهلّٔاماظؾؾّٓماِّعنيمعـمضّٓاديم
وعؽوغي.
ممممممإنمػّٔهماٌؽوغيماظيتماخؿّٙماهللم(سّٖموجؾ)مبفومدقـوءمتقجىمسؾقـوممجقعومأنمنعؾفوم
يف مضؾقبـو م ،موأن مدمؿقفو موغػّٓؼفو مبؽؾ معو ممنؾؽ  ،موال مذؽ مأن مضقاتـو ماٌلؾقي ماظؾودؾيم
هؿؾمذظؽمبشفوسيمصوئؼيمسؾكمسوتؼفوم،موضّٓمضّٖٓعًموعومزاظًمتؼّٓممتضققوتمشوظقيمعـم
دعوءمأبـوئفوميفمدؾقؾماظقرـمبصػيمسوعيم،مويفمدؾقؾمايػوزمسؾكمدقـوءموتطفريػومعـم
اظعـوصّٕماإلرػوبقيمواإلجّٕاعقيمبصػيمخوصيم،موػقمعومؼلؿقؼماظؿققيمواظؿؼّٓؼّٕم .م
مممممسؾك مأن معقاجفي ماإلرػوب متؿطؾى مأن مغؼػ مصػًّو مواحّّٓا ميف معقاجفي مضقى ماإلرػوبم
واظشّٕم،محبقٌمالمغرتكمبقــومصّٕصيمًوئـٕم،مأومسؿقؾٕم،مأومعلجقرٕمسؾكمحلوبماظقرـم .م
مممم طؿو مؼؿطؾى معـو معضوسػي ماىفّٓ ميف ماظعؿؾ مواإلغؿوج م ،مصقّْٓ مهؿل موهّٕس م ،موأخّٕىم
تـؿٍموتؾينموتعؿّٕم،مؼؼقلمغؾقـوم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ):م(عَوم َأطَؾَمأَحَّْٓمرَعَوعّومضَ،ُّّٛمخَقِّّٕامعِـِم
أَنِ مؼَ ْلطُؾَ معِـِ مسَؿَؾٔ مؼَِّٓهِ ،موَإٔنٖ مغَؾِلٖ ماظؾَّفِ مدَاوُدَ مسَؾَقِفِ ماظلٖالَمُ ،مطَونَ مؼَ ْلطُؾُ معِـِ مسَؿَؾٔ مؼَِّٓهِ) م،م
وؼؼقلم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ):م(عَومعِـِمعُلِؾِؿٕمؼَغِّٕٔسُمشَِّٕدّو،مأَوِمؼَِّٖرَعُمزَرِسّو،مصَقَ ْلطُؾُمعِـِفُمرَقِّْٕمأَوِم
إٔغِلَونْمأَوِمبَفٔقؿَيٌ،مإٔظَّومطَونَمظَفُمبِفِمصََّٓضَيٌ)م .م
ممممممم صنذامطوغًمعفؿيماإلغلونميفمػّٔهمايقوةمػلمإسؿورماِّر

م،مصننمذظؽمظـمؼؿقؼؼم

إالمبوظعؿؾماظصودقم،مواىفّٓماًوظّٙمآلخّٕميظيمعـميظوتماظّٓغقوم،مضولمغؾقـوم(صؾكم
ّٓطُؿِمصَلِقؾَيٌ،مصَنٔنِمادِؿَطَوعَمأَنِمظَومؼَؼُقمَ محَؿٖكم
اهللمسؾقفمودؾؿ):م{إٔنِمضَوعًَِماظلٖوسَيُموَبِقَِّٓمأَحَ ِ
ؼَغِّٕٔدَفَومصَؾْقَػْعَؾِ} .م
اللوه من أراد مبصز خريًا فٌفكى إلَى،
ًمن أراد مبصز سٌءًا فاجعل كَدي يف حنزي ،
ًاجعل تدبريي يف تدمريي .

