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سبل تكدو األمه ودور الفرد فيَا
احلؼملد مٓ ماظذي مجضملؾ مبؽملاء ماألوران معـ مأػؿ مععملاصد ماألدؼان م ،مأريده مدؾقاغفم
وتضملاديموأذغملرهموأتقبمإظؿملفموأدؿطملظملرهم،موأدفملظفمأنمؼرزضؽملاماألعـمواالرؼملؽؽملانمودضملةماظرزقم
ال مإظفَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مال مذَرؼؽَ مظَفُ م ،موأَذؾملدُ مأنٖ مدؿملِّدَغا موغؾؿملٖؽملام
يف مأوراغؽملا م ،موأَذؾملدُ مأنِ م َ
حمؼملدّا مسَؾدُه موردقظُفُ م ،ماظعملائؾ ميف محدؼـف ماظرملرؼػ م ( :مسَؿملِؽملَانٔ مظَا متَؼملَلٗؾملُؼملَا ماظؽملٖارُ م ،م َسؿملِـْم
بَغملَتِمعِـِمخَرملِؿملَةِمآِم،موَسَؿملِـْمبَاتَتِمتَقِرُسُمصِلمدَؾِؿملؾٔمآ)م،ماظػملَّؾملُؿٖمصَؾِّمودػملخملؿِموبارٔكْمسػملَؿملفم
وسػملَكمآظِفِموصقؾِفِم،موعَـِمتَؾِضملَؾملُؿِمبكملحلانٕمإظَكمؼقمٔماظدِّؼـٔم،موبعد  :مممم م
صكملن مظغملؾ مأعة معـ ماألعؿ مأدلّا مورطائزَ متلري مسػملؿملؾملا م،موتفملخذمبؾملام محؿكمتغملقن مأعةً مضقؼةًم
عؿؼملادغملةً م،معؿعملدع ًة ميف معزملاف ماألعؿ م،موذظؽمعـمخاللماظؾؽملاءمواظؿضملؼملريم،مصؾملؼملامسزملبم
احلؿملاةمودؾؿملؾمعـمأػؿمدؾؾمتعملدم ماألعؿمواجملؿؼملضملات م،مصفملعؿؽملا مأعة مسؼملؾ مال مأعة مطلؾ م،م
أعةمبؽملاءمالمأعةمػدممأومخترؼبم،مأعةمحسملارةموسؼملرانم .م
وغدرك مأن ماألعؿ مال متُؾؽملك مباظغملالم موال مباظرملضملارات م ،مإمنا متؾؽملك مباظضملػملؿ م ،مواظضملؼملؾ م،م
واظؿسملقؿملةم،موعـمأػؿمدؾؾمبؽملاءماألعؿموتعملدعؾملام:م م
* العلــه ،مإذ مال مؼؿزملقر مأن متعملقم مأعة موال متؽملؾملض موال متؿعملدم مبطملري ماظضملػملؿ م ،مصاظضملػملؿ مػقم
اظعملقة ماظداصضملة مظألعؿ مدمق ماظؿعملدم م ،موػق ماألداة ماظعملقؼة ماظيت متؾؽملك مبؾملا ماحلسملارات م ،موضدم
أذادماإلدالممبظملسملؾماظضملػملؿموحثمسػملكمحتزملؿملػملفمورػملؾفم،موأسػملكمعـمذفملغفموعغملاغؿفم،مضالم
تضملادي{:ؼَرِصَعٔ ماظػملَّفُ ماظَّذِؼـَ مآعَؽملُقا معِ ِؽملغملُؿِ موَاظَّذِؼـَ مأُوتُقا ماظْضملِػملْؿَ مدَرَجَاتٍ} ،موطذظؽ محثٖم
ردقل مآ م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) مسػملك مرػملب ماظضملػملؿ مورشب مصؿملف ممبرشؾات مسدؼدة م،م
ررٔؼعملًا مؼَشملْػملُبُ مصِؿملفِ مسِػملْؼملّا مدَػملَؽَ ماظػملَّفُ مبِفِ مرَرٔؼعملًا معِـِ مرُرُقٔ ماظْفَؽملٖةِ م ،موَإٔنٖم
صعملَالَ :م(عَـِ مدَػملَؽَ م َ
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اظْؼملَػملَا ِئغملَةَ مظَؿَسملَعُ مأَجِؽملِقَؿَؾملَا مرٔضّا مظِشملَاظِبِ ماظْضملِػملْؿٔ م ،موَإٔنٖ ماظْضملَاظِؿَ مظَؿملَلِؿَطملِظملِرُ مظَفُ معَـِ مصِل ماظلٖؼملَقَاتِ م،م
وَعَـِ مصِل ماظْفملَرِضٔ م ،موَاظْقِؿملؿَانُ مصِل مجَقِفِ ماظْؼملَاءِ م ،موَإٔنٖ مصَسملِؾَ ماظْضملَاظِؿٔ مسَػملَك ماظْضملَابِدِ م ،مطَظملَسملِؾٔم
اظْعملَؼملَرٔمظَؿملِػملَةَماظْؾَدِرٔمسَػملَكمدَائِرٔما ْظغملَقَاطِبِم،موَإٔنٖماظْضملُػملَؼملَاءَموَرََثةُماظْفملَغِؾِؿملَاءِم،موَإٔنٖماظْفملَغِؾِؿملَاءَمظَؿِمؼُقَرِّثُقام
دِؼؽملَارّاموَظَامدِرِػَؼملّام،موَرٖثُقاماظْضملِػملْؿَم،مصَؼملَـِمأَخَذَهُمأَخَذَمبِقَظدملموَاصِرٕ)م.م م
وحلؾؽملا مأنٖ مأول مآؼات مغزظت معـ ماظقحل مأذارت مإدي مصسملؾ ماظضملػملؿ م ،محؿملث مأعرتم
باظعملراءة موػل معظملؿاح ماظضملػملؿ م ،موغقٓػت مباظعملػملؿ موػق مأداة مغعملؾ ماظضملػملؿ م ،موذظؽ ميف مضقظفم
تضملادي{:اضْرَأْ مبِادِؿٔ مرَبِّؽَ ماظَّذِي مخَػملَؼَ م* مخَػملَؼَ ماظْكملٔغِلَانَ معِـِ مسَػملَؼٕ م* ماضْرَأْ موَرَبٗؽَ ماظَْفملطْرَمُ م*م
اظَّذِيمسَػملَّؿَمبِاظْعملَػملَؿٔم* مسَػملَّؿَماظْكملٔغِلَانَمعَامظَؿِمؼَضملِػملَؿِ}،مصؾملذا مإن مدل مسػملك مذلء مصكملمنا مؼدل مسػملكم
أن معغملاغة ماظضملػملؿ ميف ماإلدالم مال متداغؿملؾملا معغملاغة م ،مطؼملا مضال مربؽملا ميف مطؿابف م :م{ضُؾِ مػَؾِم
ؼَلِؿَقٔيماظَّذِؼـَمؼَضملِػملَؼملُقنَموَاظَّذِؼـَمظَامؼَضملِػملَؼملُقنَمإٔغٖؼملَامؼَؿَذَطَّرُمأُوظُقماظْفملَظْؾَابِ}.م م
سػملكمأنماظضملػملؿ ماظؽملاصع مػق ماظضملػملؿ ماظذي مؼفملخذ مبفملؼدؼؽملا مإدي ماظؿعملدم ميف مذيؿملع مجماالتم
احلؿملاة م ،معـ ماظشملب م،مواهلؽملددة م ،مواظزملؿملدظة م ،مواظزراسة ،مواظزملؽملاسة م ،موشري مذظؽ معـمدائرم
اظضملػملقمموادلضملارفماظيتمدمؿاجؾملامدقاءميفمذؽقنمدؼؽملؽملاموذؽقنمدغؿملاغام .م
واظقاضع مخري مذاػد مسػملك مأن ماألعؿ مواظدول ماظيت ماسؿؼملدت ماظضملػملؿ مدؾؿملالً مظؽملؾملسملؿؾملام
صارت ميف مععملدعة ماألعؿ م ،موأن مشريػا مممـ متعملاسلت مبعملؿملت ميف معقملخرة ماألعؿ م ،مصؼملا مصرملذملام
اجلؾملؾ ميف مأعة مإال مػدم مأرطاغؾملا م ،موصدٖع مبؽملؿملاغؾملا م ،موأوضضملؾملا ميف ماظؿؾملػملغملة م،موٓ مدر مدؿملدغام
سػمللٓ م(رضل مآ مسؽملف)محني مضال م:ماظضملػملؿ مخريْ معـ مادلال م ،ماظضملػملؿ محيردؽ موأغت محترسم
ادلالم،مواظضملػملؿمحاطؿموادلالمحمغملقمم،موادلالمتؽملعملزملفماظؽملظملعملةمواظضملػملؿمؼزطقمباإلغظملاقم.مم م
* مومً سبل بياء األمه :العنل واإلتكاٌ  ،مصعملد مغصملر ماإلدالم مإدي ماظضملؼملؾ ماجلادم
غصملرةمتقضريمومتفؿملد م ،مصرصعمضدره موضؿملؼملؿفموجضملػملفمدؾؿملالًمظػملرضلمواظؿعملدم م ،موسؾادةً مؼـابم
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سػملؿملؾملا مصاسػملؾملا م ،موألػؼملؿملة ماظضملؼملؾ معـ مأجؾ ماظؾؽملاء مواظؿضملؼملري مجاء ماظعملرآن ماظغملرؼؿ مواظلؽملةم
اظؽملؾقؼة مادلشملؾملرة مبؽملزملقص مطـريةمحتث مسػملك ماجلدِّ مواالجؿؾملاد م،مواظضملؼملؾ مواظؾؽملاء م ،موتركم
اخلؼملقل مواظغمللؾ م ،مصفملعر ماظعملرآن مباالغؿرملار ميف ماألرض مرػملؾّا مظػملرزق ماحلالل مبضملد ماألعرم
باظزملالة م،مؼعملقلمتضملادي:م{صَكملٔذَامضُسملِؿملَتِماظزملٖػملَاةُمصَاغِؿَرملِرُوامصِلماظْفملَرِضٔموَابِؿَطملُقامعِـِمصَسملِؾٔماظػملَّفِم
،}..موطانمدؿملدغامسِرَاكُمبِـُمعَاظِؽٍم(رَضِلَماظػملَّفُمسَؽملِفُ)مإٔذَامصَػملَٓكماظْفُؼملُضملَةَماغِزملَرَفَمصَقَضَػَمسَػملَكم
بَابِ ماظْؼملَلِفِدِ م ،مصَعملَالَ :ماظػملَٓؾملُؿَٓ مإٔغِٓل مأَجَؾِتُ مدَسِقَتَؽَ موَصَػملَٓؿملِتُ مصَرٔؼسملَؿَؽَ م ،موَاغِؿَرملَرِتُ مطَؼملَام
أَعَرِتَؽملِل،مصَارِزُضْؽملِلمعِـِمصَسملِػملِؽَموَأَغتَمخَؿملِرُماظرَٓازٔضِنيَم.مم م
وطذظؽ مبؿملؽملت ماظلؽملة ماظؽملؾقؼة مأن ماظضملؼملؾ مدؾؿملؾ محلظملظ معاء ماظقجف مواظرصضملة مواظضملزةم
دطُؿِم
واظغملراعة ماإلغلاغؿملة م ،محؿملثمؼعملقلمغؾؿملؽملا م(صَػملَّك مآُ مسَػملَ ِؿملفِ موَدَػملَّؿَ) م:م(ظَفملَنِ مؼَقِؿَشملِبَ مأَحَ ُ
حُزِعَةً مسَػملَك مزَؾملِرٔهِ م ،مخَؿملِرْ مظَفُ معِـِ مأَنِ مؼَلِفملَلَ مأَحَدّا مصَؿملُضملِشملِؿملَفُ مأَوِ مؼَؼملِؽملَضملَفُ) ،موطان مدظملؿملانُ ماظـقريٓم
(رريف مآ) مميُرُٓ مبؾضملض ماظؽملاس موػؿ مجػملقسْ مبادللفدِ ماحلرام ،مصؿملعملقل :معا مؼُفػملِلُغملؿ؟م
ضاظقام:مصؼملامغزملؽملَع؟!مضال:مارػملُؾقامعـمصسملؾٔمآم،موالمتغملقغقامسؿملاالًمسػملكمادللػملؼملنيم.مم م
وملمؼغملؿػماإلدالمممبفردماظدسقةمإديماظضملؼملؾمطلؾؿملؾمظػملؾؽملاءمصقلب م،مبؾمدسامأؼسملّام
إلتعملان ماظضملؼملؾ موإحلاغف م ،مضال متضملادي :م{وَضُؾٔ ماسِؼملَػملُقا مصَلَؿملَرَى ماظػملَّفُ مسَؼملَ َػملغملُؿِ موَرَدُقظُفُم
وَاظْؼملُقملِعِؽملُقنَ موَدَؿُرَدٗونَ مإٔظَك مسَاظِؿٔ ماظْطملَؿملِبِ موَاظرملٖؾملَادَةِ مصَؿملُؽملَؾِّ ُؽغملُؿِ مبِؼملَا مطُؽملِؿُؿِ متَضملِؼملَػملُقنَ} ،موضَالَم
دطُؿِمسَؼملَػملًامأَنِ مؼُؿِعملِؽملَفُ)،م
(صَػملَّكمآُمسَػملَؿملِفِموَدَػملَّؿَ) م:م(إٔنَٓمآَم(سزموجؾ)مؼُقِبُٓمإٔذَامسَؼملِؾَمأَحَ ُ
صاإلتعملانميفماظضملؼملؾمعـمأػؿماظعملؿملؿموادلؾادئماظيتمدسامإظؿملؾملاماإلدالمم،مصؾملقمأداسمغؾملسملةم
األعةم،مبفمؼضملػملقمذفملغؾملام،موبفمؼغملقنمبؽملاؤػامبؽملاءّمضقؼّامذاخمًام.م م
* موميَا :ماإلبداع واالبتكار ،مصؾملؼملا مادلضملؿملار ماظذي مؼعملاس مبف متعملدم ماألعؿ موتفملخرػا م،م
حؿملثمأصؾقت ماالبؿغملارات ماظضملػملؼملؿملة ماظعملائؼملة مسػملك مادلؽملؾملفؿملة ماظزملقؿملقة معـ ماألعقر ماظيتم
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تذملُلؾملؿ مبرملغملؾ مطؾري ميف مرضل ماجملؿؼملع موتعملدٓم ماألعة م ،موتضملؼملؾ مسػملك متشملقؼرػا م ،مورصضملةم
تؽملؼملؿملؿؾملا م،ممبا مؼضملقد مسػملؿملؾملا مباظؽملظملع مواالزدػار م ،مطؼملامتذملُلؾملؿ ميف مرصع ماظغملظملاءة ماإلغؿاجؿملة م،ممبام
ؼضملقدمباظظملائدةمسػملكماالضؿزملادماظعملقعلم.مم م
وضد محث ماإلدالم مسػملك مضرورة ماإلبداع مواالبؿغملار مطلؾب معـ مأدؾاب مبؽملاء ماألعؿم
واألوران م ،مواظلؾؿملؾ مإدي مذظؽ مػق مإسؼملال ماظضملعملقل م ،مواخلروج معـ مدائرة ماجلؼملقدم
واظؿعملػملؿملدمإدي مدائرةماإلبداع مواالبؿغملار ميفمذيؿملع ماجملاالتماظيتمحتعملؼ ماظؿعملدممواظرضلم
واالزدػار م ،مصادلؿؿؾع مظػملؾؿملان ماظعملرآغل مؼالحظ مبادؿؼملرار ماحلض مسػملك ماظؿظملغملر موإسؼملالم
اظضملعملؾمبزملؿملغ معؿضملددة ميف مصقر معرتادصة م ،مدمق م{طَذَظِؽَ مغُظملَزملِّؾُ ماظْـملؼَاتِ مظِعملَقِمٕ مؼَؿَظملَغملَّرُونَ م}،م
{ضَدِ مصَزملٖػملْؽملَا ماظْـملؼَاتِ مظِعملَقِمٕ مؼَظملْعملَؾملُقنَ} ،م{طَذَظِؽَ مؼُؾَؿملِّـُ ماظػملَّ ُف مظَغملُؿِ مآؼَاتِفِ مظَضملَ َّػملغملُؿِ متَضملِعملِػملُقنَ} ،موشريم
ذظؽم،مممامؼقملطدماظدسقةمإديماإلبداعمواالبؿغملارم .م
وضد مدسا ماظعملرآن ماظغملرؼؿ مإدي مإسؼملال ماظضملعملؾ ميف ماظؿظملغملر مواظؿفملعؾ ميف مزقاػر ماظغملقنم
ظػملقضقف مسػملك مسصملؼملؿف مدؾقاغف موتضملادي مووحداغؿملؿف م ،مصعملال متضملادي م :م{إٔنٖ مصِل مخَػملْؼٔم
اظلٖؼملَاوَاتِ موَاظْفملَرِضٔ موَاخِؿِػملَافِ ماظػملَّؿملِؾٔ موَاظؽملٖؾملَارٔ موَاظْظملُػملْؽِ ماظَّؿِل متَفِرٔي مصِل ماظْؾَقِرٔ مبِؼملَا مؼَؽملِظملَعُم
اظؽملٖاسَ موَعَا مأَغِزَلَ ماظػملَّفُ معِـَ ماظلٖؼملَاءِ معِـِ معَاءٍ مصَفملَحِؿملَا مبِفِ ماظْفملَرِضَ مبَضملِدَ معَقِتِؾملَا موَبَثٖ مصِؿملؾملَا معِـِ مطُؾِّم
دَابٖةٍموَتَزملِرٔؼػِماظرِّؼَاحٔموَاظلٖقَابِماظْؼملُلَكٖرٔمبَؿملِـَماظلٖؼملَاءِموَاظْفملَرِضٔمظَـملؼَاتٍمظِعملَقِمٕمؼَضملِعملِػملُقنَ} .م
مممودلامغزلمضقظفمتضملاديم:م{مإٔنٖمصِلمخَػملْؼٔماظلٖؼملَقَاتِموَاظْفملَرِضٔموَاخِؿِذملػملَافِماظػملَّؿملِؾٔموَاظؽملٖؾملَذملذملذملذملارٔم م
ظَـملؼَاتٍمظِفملُوظِلماظْفملَظْؾَابِ}ضالم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(وَؼِؾْمظِؼملَـِمضَرَأَػَاموَظَؿِمؼَؿَظملَغملَّرِمصِؿملؾملَا)م .م
م

أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم
*ممممممممم*ممممممممم* م
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احلؼملد مٓ مرب ماظضملادلني م ،موصالة مودالعّا مسػملك مخامت مأغؾؿملائف موردػملف مدؿملدغا محمؼملدم
(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م،موسػملكمآظفموصقؾفمأذيضملني.مم
إخوة اإلسالو :مم م
* مومً سبل بياء األمه  :العدل وتكافؤ الفرص  ،مصاظضملدل معـ مأػؿ مدسائؿم
اجملؿؼملضملاتموودائؾمادؿعملرارػام،مصالمادؿعملرارم،موالمغؾملسملةموالمرضل م،موالمتعملدمموالمازدػارم
إالمبؿقعملؿملؼماظضملدلموتغملاصقملماظظملرصموتعملدؼؿمأصقابماظغملظملاءاتميفمذيؿملعماجملاالتم.مم م
وال مذؽ مأن ماألعؿ مواظرملضملقب ماظيت مؼؿعملدم مصؿملؾملا مأػؾ ماظقالء مسػملك مأػؾ ماظغملظملاءة مالم
ميغملـ مأن متؽملؾملض معـ مطؾقتؾملا مأو مسـرتؾملا م،مأو مترملؼ مررؼعملؾملا مدمق ماظؿعملدم مواالزدػار م ،مصالمبدم
عـمتقصر ماظضملػملؿمواظغملظملاءةمواألعاغةمعضملّا م ،مؼعملقل ماحلؼمدؾقاغفموتضملادي مسػملك مظلان مؼقدػم
(سػملؿملف ماظلالم) م :م{ضَالَ ماجِضملَػملْؽملِل مسَػملَك مخَزَائِـٔ ماظْفملَرِضٔ مإٔغِّل محَظملِؿملظٌ مسَِػملؿملؿْ} ،موؼعملقل مدؾقاغفم
سػملك مظلان مابؽملة مذضملؿملب م(سػملؿملف ماظلالم)ميف مذفملن معقدك م(سػملؿملف ماظلالم) م{:ؼَا مأَبَتِ مادِؿَفملْجِرِهُم
إٔنٖمخَؿملِرَمعَـٔمادِؿَفملْجَرِتَماظْعملَقٔيٗماظْفملَعِنيُ} .م
وظعملد مردٖخ ماإلدالم مضؿملؼملة ماظضملدل مبني مدائر ماظؾرملر م ،مظؿملرملؼملؾ مطؾ مرؾعملات ماجملؿؼملعم
دون ممتؿملؿملز مأو مادمؿملاز م ،مودون محماباة مألحدٍ مسػملك محلاب مأحد م ،مضال متضملادي:م{إٔنٖ ماظػملَّفَم
قغملُؼملُقا مبِاظْضملَدِلٔ مإٔنٖم
حغملَؼملِؿُؿِ مبَؿملِـَ ماظؽملٖاسٔ مأَنِ متَ ِ
ؼَفملْعُ ُرطُؿِ مأَنِ متُقملَدٗوا ماظْفملَعَاغَاتِ مإٔظَك مأَػِػملِؾملَا موَإٔذَا م َ
ؿ مذَؽملَـملنُم
صملغملُؿِ مبِفِ مإٔنٖ ماظػملَّفَ مطَانَ مدَ ِؼملؿملضملّا مبَزملِريّا} ،موضال مدؾقاغف :م{وَظَا مؼَفِرٔعَ ٖؽملغملُ ِ
اظػملَّفَ مغِضملِؼملٖا مؼَضملِ ُ
ضَقِمٕ مسَػملَك مأَظَّا متَضملِدِظُقا ماسِدِظُقا مػُقَ مأَضْرَبُ مظِػملؿٖعملْقَى موَاتٖعملُقا ماظػملَّفَ مإٔنٖ ماظػملَّفَ مخَؾِريْ مبِؼملَا متَضملِؼملَػملُقنَ}،م
صاظضملدلمأداسمادلػملؽم،موررؼؼمدضملادةماألعؿم،مودؾبمبعملائؾملامودواعؾملام؛موهلذامضؿملؾم:م(إنٓم
آَ مؼؽملزملرُ ماظدوظةَ ماظضملادظةَ موظق مطاغتِ مطاصرةً م ،موخيذُلُ ماظدوظةَ ماظصملادلةَ موظق مطاغتِ معلػملؼملةً)م،م
وضؿملؾمأؼسملّام:ماظدولمتدوممععماظغملظملرمواظضملدلموالمتدوممععماإلميانمواظصملػملؿم .م
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وادلعملزملقد مباظضملدل مػؽملامػق محتعملؿملؼ ماظضملدل ماظرملاعؾميف مذيؿملع مجقاغؾف م،موضد مضاظقا م:م
إنٓ ماظضملدل معؿملزان مآ ماظّذي موضضملف مظػملكػملؼ م ،موغزملؾف مظػملقؼٓ مصال مختاظظملف ميف معؿملزاغف م ،موالم
تضملارضف ميف مدػملشملاغف م،موطؿب مدؿملدغا مسؼملر مبـ ماخلشملاب مإدي مأبل معقدك ماألذضملري م(رضلم
آ مسؽملؾملؼملا) مرداظة مػاعة م ،مجاء مصؿملؾملا م":مآسٔ مبَؿملِـَ ماظؽملٖاسٔ مصِل موَجِؾملٔؽَ موَسَدِظِؽَ موَعَفِػملِلِؽَم
حَؿٖك مظَا مؼَشملْؼملَعَ مذَرٔؼػْ مصِل محَؿملِظملِؽَ موَظَا مؼَؿملِفملَسَ مضَضملِؿملػْ معِـِ مسَدِظِؽَ م" م،موؼعملقلمغؾؿملؽملام(صػملكم
آمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(عَـٔ مادِؿَضملِؼملَؾَ مرَجُالً معِـِ مسِزملَابَةٍ م،موَصِؿملؾملٔؿِ معَـِ مػُقَ مأَرِضك مٓمعِؽملِفُ م،مصَعملَدِم
خَانَ مآ موَرَدُقظَفُ موَادلُقملِعِؽملِنيَ)م،موؼعملقلم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(عَا معِـِ مرَجُؾٕ مؼَػملِل مأَعِرَم
سَرملَرَةٍ مصَؼملَا مصَقِقَ مذَظِؽَ م ٔإظَّا مأَتَك مآَ معَطملِػملُقظًا م ،مؼَقِمَ ماظْعملِؿملَاعَةِ مؼَدُهُ مإٔظَك مسُؽملُعملِفِ م،مصَغملَّفُ مبِرٗهُ مأَوِ مأَوِبَعملَفُم
إٔثِؼملُفُ)م .م
* موميَا  :مالتضحية يف سبيل الوطً م ،مصقب ماظقرـ مال مؼؿقضػ مسؽملد مجمردم
ادلرملاسر مواظضملقارػ مصقلب م ،مبؾ مجيب مأن مؼرتجؿ مإدي مسؼملؾ مودػملقك مصاحل مغاصع مظػملظملردم
واجملؿؼملع م ،موعـ مثؿٖ مصالبد معـ ماظؿسملقؿملة مألجؾ مبعملائف مضقؼ٘ا مسزؼزّا م ،مصاالغؿؼملاء مظػملقرـم
ؼقجب مسػملك مأبؽملائف مأن مؼضملؿزوا مبف م ،موأن مؼؿغملاتظملقا مذيؿملضملّا مظػملقظملاز مسػملؿملف م ،موأن مؼُلؾملؼملقا مبعملقةم
صِلمغؾملسملؿفمباظضملػملؿمواظضملؼملؾمواإلغؿاجم.م م
سػملك مأن مظػملؿسملقؿملة معـ مأجؾ ماألوران مصقرّا معؿضملددة م ،معؽملؾملا م :ماظؿسملقؿملة مباظؽملظملس،م
وػك مأسػملك مصقر ماظؿسملقؿملة معـ مأجؾ ماحملاصصملة مسػملك ماألوران م ،مصقرادة ماألورانم
واظدصاع مسؽملؾملا معـ مأصسملؾ ماألسؼملال مسؽملد مآ م(سز موجؾ) م ،محؿملث مضال م(صػملك مآ مسػملؿملفم
ودػملؿ) م:م(سَؿملِؽملَانٔ مظَا متَؼملَلٗؾملُؼملَا ماظؽملٖارُ م ،مسَؿملِـْ مبَغملَتِ معِـِ مخَرملِؿملَةِ مآِ م،موَسَؿملِـْ مبَاتَتِ متَقِرُسُ مصِلم
دَِؾؿملؾٔ مآ) م،موعؽملؾملام:ماظؿسملقؿملة مبادلال ،موػق مأعر مظؿملس مباظلؾملؾ مادلؿمللقر م ،مبؾ مػق مصضملبم
سػملك مأطـر ماظؽملاس؛ مظذا مطان مبذظف مغقسّا معـ ماظؿسملقؿملة مواظضملشملاء م ،مضال متضملادي م{:وَأَغِظملِعملُقا مصِلم
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دَِؾؿملؾٔ ماظػملَّفِ موَظَا متُػملْعملُقا مبِفملَؼِدِؼغملُؿِ مإٔظَك ماظؿٖؾملِػملُغملَةِ موَأَحِلِؽملُقا مإٔنٖ ماظػملَّفَ مؼُقِبٗ ماظْؼملُقِلِؽملِنيَ}،موضالم
دؾقاغف:م{وَعَام ُتؽملظملِعملُقامعِـِمذَلِءٍمصَكملٔنٖماظػملَّفَمبِفِمسَِػملؿملؿْ} .م
واظؿسملقؿملة معـ مأجؾ ماألوران مال متؽملقزملر ميف مبذل ماظؽملظملس موادلال مصعملط م ،مبؾ مترملؼملؾم
طؾمجماالتماظؿسملقؿملةمباجلؾملدمأومباظظملغملرمأومباظقضتم،مظؿرملؼملؾماظؿسملقؿملةمطؾمأغقاعماخلريم،م
عـ مأجؾ مغرملر ماظضملػملؿ موبؽملاء ماألعة موصؽملاسة ماظعملادة مواظضملصملؼملاء م ،موطذظؽ ماظؿسملقؿملة مباظقضتم
واجلُؾملد؛ مظعملسملاء محقائج ماظؽملاس مواظزملػملح مبؿملؽملؾملؿ م ،مضال متضملادي{:ظَا مخَؿملِرَ مصِل مطَـِريٕ معِـِم
غَفِقَاػُؿِ مإٔظَّا معَـِ مأَعَرَ مبِزملَدَضَةٍ مأَوِ معَضملِرُوفٍ مأَوِ مإٔصِػملَاحٕ مبَؿملِـَ ماظؽملٖاسٔ موَعَـِ مؼَظملْضملَؾِ مذَظِؽَ مابِؿِطملَاءَم
عَرِضَاتِماظػملَّفِمصَلَقِفَمغُقملِتِؿملفِمأَجِرّامسَصملِؿملؼملّا}.م م
مصقري مبغملؾ مصرد معـ مأصراد ماألعة مأن مؼضملؼملؾ معـ مأجؾ مرصضملة مأعؿف م ،مواظلضملل ماجلادم
ظؾؽملاء مجمؿؼملضملف م ،مواظضملؼملؾ مسػملك مرضؿملِّف موازدػاره م ،مصغملؾ ماألعؿ ماظيت متعملدعت مسػملؼملؿمل٘ا موحسملارؼ٘ام
ؼعملػ موراءػا مرجال مخمػملزملقن ماعؿألت مضػملقبؾملؿ محبب مأوراغؾملؿ م ،مصرملؼملروا مسـ مداسد ماجلدم
باظضملؼملؾمادلـؼملرماظضملائدمباظؽملظملعمسػملكماظضملؾادمواظؾالدم.م م
اظػملؾملؿمآعؽملاميفمأوراغؽملام،مواحظملظمعزملرغامعـماظظملنتم،معامزؾملرمعؽملؾملاموعامبشملـ .م

