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بياء الىعٌ وأثزه يف مىاجهة التحديات

احلؿدُمٓمربٚماظعادلنيم،ماظؼائلٔميفمطؿابهِماظؽرؼمم:م{ضُلِ مدِريُوا مصِي ماظْلَرِضٔ مصَاغظُرُوام
طَقِفَ مطَانَ مسَاضِؾَةُ ماظَّذِؼنَ معِن مضَؾِلُ}،موأَذفدُمأنِمالَمإظهَمإٔالَّمآُموحدَهُمالمذَرؼكَمظَهُم،موأَذفدُم
أنٖمدقٚدَغاموغؾقٖـامحمؿدّامسَؾدُهموردوظُهُ م،ماظؾَّفُمٖمصَلٚمودؾخملمِموبارٔكْمسؾَقه م،موسؾَىمآظِهِموصقؾِهِ م،م
وعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَىمؼومٔماظدٚؼنٔم .م
وبعد:

صننٖ ماظوسيَ مبؼقؿةِ ماظورن م،موباظؿقدؼات ماظيت مؼُواجففا م،موبادلكارر ماظيت محتقطُ مبه م،م
أعرْ مال مشـى مسـهم ،مخاصة مودمن ميف معرحؾةٍ مذدؼدةِ ماحلرج ميف متارؼخ معـطؼؿـا م؛مادلكاررُم
جلام م ،مواظؿقدؼاتُ مػائؾة م ،مواألعرُ مأضرب معا مؼؽون مإىل مزعن ماظػنت ماظيت مجتعلُ ماحلؾقمَم
حريانَمظشدةِماخؿالطماألعورم،مواضطرابفام،موتؼؾؾفام .م
ومما مال مذك مصقه مأن مضضقة ماظوسي مباظورن م ،مومبشروسقة ماظدوظة ماظورـقة م ،موضرورةم
دسم مصؿودػا م ،مواظعؿل مسؾى مرضقفا موتؼدعفا م ،مأحد مأػم مادلرتؽزات مظصقاشة ماظشكصقةم
اظلٓوؼة م،موأحد مأػم مدسائم ماظوالءِ مواالغؿؿاءِ مظؾورن مواحلػاز مسؾى معؼدراته موطل مذرة معنم
ثراهماظـٓدِيم.م م
إن ماظوسي مبادلكارر محيؿاج مإىل مإسؿال ماظعؼل ماظذي مطرٖم مآ م(سز موجل)مبه ماإلغلانم
حؿى مميقز مبني ماظصاحل مواظطاحل م ،محقث مؼؼول مدؾقاغه م:م{ضُلٔ ماغِظُرُوا معَاذَا مصِي ماظلَٓؿَاوَاتِم
وَاألَرِضٔ} ،موؼؼول مدؾقاغه م :م{وَػُوَ ماظَّذِي مأَغشَلَ مَظؽُمِ ماظلٖؿِعَ موَاظْلَبِصَارَ موَاظْلَصْؽِدَةَ مضَؾِقالً معَام
تَشِؽُرُونَ} ،موضد مغعى ماظؼرآن ماظؽرؼم مسؾى مأوظؽك ماظذؼن مال مؼُعؿؾون مسؼوهلم ميف ماظؿػؽرم
واظؿدبر م ،موال مؼلؿكدعوغفا مصقؿا مخؾؼت مظه م ،مصؼال متعاىل م :م{وَظَؼَدِ مذَرَأْغَا مظِفَفَـَٓمَ مطَـِريّا معِٓنَم
ال مؼَلِؿَعُونَم
ال مؼُؾِصِرُونَ مبِفَا موَظَفُمِ مآذَانْ م َ
ال مؼَػْؼَفُونَ مبِفَا موَظَفُمِ مأَسِقُنْ م َ
اظْفِنٔٓ موَاظْنٔغسٔ مظَفُمِ مضُؾُوبْ م َ
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ن} ،مثم مأخرب مأن مػمالء مؼوم ماظؼقاعةم
بِفَا مأُوِظَؽِكَ مطَاظْلَغِعَامٔ مبَلِ مػُمِ مأَضَلٗ مأُوِظَؽِكَ مػُمِ ماظْغَاصِؾُو َ
تدوم محلراتفم م ،موؼعؾـون مغدعفم م ،مصؼال مدؾقاغه محؽاؼة مسـفم م{:وَضَاظُوا مظَوِ مطُـٖا مغَلِؿَعُ مأَوِم
غَعِؼِلُمعَامطُـٖامصِيمأَصِقَابِماظلٖعِرئم*مصَاسِؿَرَصُوامبِذَغِؾِفٔمِمصَلُقِؼًامظِلَصِقَابِماظلٖعِري}،موظذظكمضقل:م
(إٔنَٓمتَ َػؽُٓرَمدَاسَةٍمخَقِرْمعِنِمسِؾَادَةِمدِؿِٓنيَمدَـَةٍ)م .م
وممامؼزؼدماألعرمخطورةموحرجّامأنمأسداءماألعةمدائؿّامؼراػـونمسؾىمتغققبماظوسيم،م
وظقسمذظكمجدؼدّا مسؾىمأصقابماظدسواتماهلداعةمواألصؽارمادلؿطرصةماظذؼنمالمؼرضؾونم
يفماألعة مإظٛاموالمذعة م؛مصؿـذمبداؼةمدسوة ماإلدالم مضام مأسداءماظدؼنممبقاوالتمعؿعددةم
ظؾصٖد ٚمسـهم،مععؿؿدؼنمسؾىمتغققبماظوسيمبؼؾبماحلؼائقموطَقلماالتفاعاتم،مضالمتعاىلم:م
{وَسَفِؾُوا مأَن مجَاءَػُم معٗـذِرْ معٚـِفُمِ موَضَالَ ماْظؽَاصِرُونَ مػَذَا مدَاحِرْ مطَذٖابْ م* مأَجَعَلَ ماظْكظِفَةَ مإٔظَفّام
وَاحِدّا مإٔنٖ مػَذَا مظَشَيِءْ مسُفَابْ م* موَاغطَؾَقَ ماظْؿَؾَلُ معِـِفُمِ مأَنٔ ماعِشُوا موَاصِؾِرُوا مسَؾَى مآظِفَ ِؿؽُمِ مإٔنٖم
ػَذَا مظَشَيِءْ مؼُرَادُ م* معَا مدَؿِعِـَا مبِفَذَا مصِي ماظْؿِؾَّةِ ماظْكخِرَةِ مإٔنِ مػَذَا مإٔظَّا ماخِؿِؾَاقْ}،موطذظكمؼغقؾونم
اظوسي مبعدم مإصلاح ماجملال مجملرد ممساع مطؾؿة ماحلق م ،مضال مدؾقاغه محؽاؼة مسـفم م:م
{وَضَالَماظَٓذِؼنَمطَػَرُوامالمتَلِؿَعُوامظِفَذَاماظْؼُرِآنٔموَاظْغَوِامصِقهِمظَعَ ٓؾَؽُمِمتَغِؾِؾُونَ} .م
والمخالفميفمأنمتشؽقلَموسيمأعةمأومبـاءمذاطرتفامظقسمأعرّامدفؾًاموالمؼلريّام،موالمؼؿمم
بني محلظة موأخرى م ،مأو مبني مسشقة موضقاػا م؛ مإمنا مػو مسؿؾقة مذاضة معرطؾة م ،موأصعب معـهم
إسادة مبـاء مػذه ماظذاطرة م،مأو مردػا مإىل معا مسلى مأن متؽون مضد مصؼدته معن معرتؽزاتفا م ،مصؿام
باظؽم مظو مطاغت مػذه ماظذاطرة مضد متعرضت مظؾؿشوؼه م ،مأو محماوالت ماظطؿس م،مأو ماحملو م،مأوم
االخؿطافم،موالمدقؿامظومطانمذظكمضدمادؿؿرمظعؼودمأومظؼرونم؟! م
مممممممإنٓمبـاء موسي مبَينمورــامؼؿطؾب ماإلدلام محبفم ماظؿقدؼات ماظيت متواجفـا م؛مألغـا مدونم
إدراك مػذه ماظؿقدؼات م،مودون ماظوسي مبفا م ،مظنمغلؿطقعمأن مغضع محؾوظًامغاجقة متلفمميفم
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خؾق محاظة معن ماظوسي ماحلؼقؼي م ،موظعل معن مأخطر ماظؿقدؼات ماظيت متواجفـا متؾكم

اظؿقدؼاتماظيتمتفددمأعــاموادؿؼرارغاميفمأوراغـا م،مصاألعنمغعؿةمعنمأجلٓ مغعم مآ م(سزم
وجل) مسؾى ماإلغلان م،محقثمؼؼولمدؾقاغه م:م{أَوَظَمِ مؼَرَوِا مأَغَٓا مجَعَؾْـَا محَرَعّا مآعِـّا موَؼُؿَكَطَٓفُم

اظـَٓاسُ معِنِ محَوِظِفٔمِ} ،مصؾدوغفا مال مؼفدأ مظإلغلان مبال م ،موال متطؿؽن مظه مغػسْ م ،موال مؼفـلم
باحلقاة محؿى مظو مأوتي ماظدغقا محبذاصريػا م ،مصلعادة ماظدغقا موغعقؿفا ميف محتؼقق ماألعنم
واالدؿؼرارم،مؼؼولمغؾقـا م(صَؾىمآمسَؾَقهموَدَؾم) م:م( َعنِمأصَِؾحَمعِـِؽُمِمآعِـّا ميفمدر ِبهِ م،م
عُعَاصَىّميفمجَلَدِهِم،مسِـِدَهُمضُوتُ مؼَوِعِهِم،مصَؽَلغٖؿَامحِقزَتِمَظهُماظدٗغِقَا) م،مصؾدونماألعنمظنم
تؼوممدوظةم،موظنمؼطؿؽنمأحدْمسؾىمغػلهم،مأومأػؾهم،مأومجرياغهم .م
عنمأجلمذظكمجيبُ مسؾقـا مأنمغؽونممجقعّاميف مؼؼظة مووسي موحقطة موحذر م،موأنم
غؿعظمبغريغام،موأنمغلؿػقدمعن مجتارب ماحلقاة موخرباتفام ،مضال متعاىل :م{ؼَا مأَؼٗفَا ماظَّذِؼنَ مآعَـُوام
ال مؼُؾْدَغُ مادلُمِعِنُ معِنِ مجُقِرٕ موَاحِدٍم
خُذُوا محِذِ َرطُمِ}،موؼؼولمغؾقـام(صَؾىمآمسَؾَقهموَدَؾم) م:م( َ
عَرٖتَقِنٔ) م ،مصؾـعؾم مأن محػظ مودوام مأعن مورــا مأعاغة ميف مأسـاضـا ممجقعّا م ،مطل ميف مجماظهم
وعقداغهم،مطقفمالم؟مواحلػازمسؾىماظورنمعنمأػمماظضرورؼاتمحلػظماظدؼنموبؼاءماظدغقا،م
صؾدونماظورنمظنمغؿؿؽنمعنمسؾادةمآم(سزموجل)م،موبدونماظورنمظنمغلؿطقعمإسؿارم
األرضماظيت مأعرغامآم(سزموجل)مبنسؿارػام ،موإنمأيمورينمذرؼفمالمؼرتددمحلظةميفم
أنمؼػؿديمورـهمبـػلهموعاظهم،مصؽقفمؼؽونمادلُػؿدىمبهمأػمموأشؾىمعنمادلػؿدَىم،موعنم
ثممجيبماألخذمسؾىمأؼديمادلػلدؼنماظعابـنيمبلعنماظورنموادؿؼرارهم،موحتذؼرماظـاسم
عـفمم،محؿىمالمؼوردوغامعواردماهلالكم.م م
طذظك معن مأػم ماظؿقدؼات ماظيتمغواجففام:ماظؿقدؼاتماالضؿصادؼةم،مصفذه مادلرحؾةم
ادلػصؾقة معن متارؼخ مورــا متوجبُ مسؾقـا ماظؿؽاتف مدلواجفة مادلشؽؾة ماالضؿصادؼة م ،موالم
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ؼؿقؼق مذظك مإال مباظعؿل ماجلاد موادلـؿر م ،موضرورة محترؼك مادلال موادؿـؿاره م ،موزؼادةم
اإلغؿاجم،مصؼدمحث٘ مردول مآم(صَؾىمآمسَؾَقهموَدَؾم) مادللؾممسؾىماظعؿلموسؿارةماألرضم
حؿى مؼدرطه مادلوت م،مأو متلتقه ماظلاسة م ،مصؼال م(صَؾىمآمسَؾَقهموَدَؾم) م:م(إٔنِ مضَاعَتِ ماظلٖاسَةُم
ال متَؼُومَ محَؿٖى مؼَغِرٔدَفَا مصَؾْقَغِرٔدِفَا) م،موتؾكمدسوةم
دطُمِ مصَلِقؾَةٌ م ،مصَنٔنٔ مادِؿَطَاعَ مأَنِ م َ
وَصِي مؼَدِ مأَحَ ِ
صرحيةمظؾعؿلمواإلغؿاجم،مظؿُعَؿٖرماظدؼارم ،موتزدػر ماألورانم ،موبفؿا مؼؽػي مادلمعن مغػله مػوم
وعنمؼعولم.م م
صعؾى مذؾاب ماألعة مأن مؼدرك مأن ماظوسي ماحلؼقؼيٓ مػو ماظؾـاء مال ماهلدم م ،مواإلسؿار مالم
اظؿكرؼب م،موسؾقفممأنمؼؼؿقؿوا ماظصعاب م،موأنمؼواجفوا ماظؿقدؼاتمبعزميةمضوؼة م،موروحم
وثابة مدمو ماظؾـاء مواظؿعؿري م ،موسؿارة ماظؽون م ،موحب ماخلري مظؾـاس ممجقعّا م ،معمعـني محبقم
اجلؿقعميفماحلقاةماظؽرميةم،مبغضماظـظرمسنماظدؼنم،مأوماظؾونم،مأوماجلـسم،مأوماظعرقم .م
إضاصة مإىل مضرورة ماظؿؽاصل ماالجؿؿاسي ماظذي محث مسؾقه مدؼــا ماحلـقف معن مخاللم
اظرتشقب ميف ماظعؿل ماظؿطوسي م ،مواظدسوة مإىل مادللابؼة ميف ماخلريات م ،موادلـاصلة مصقفا م،م
وادللارسة مإظقفا محؿى مال متلقطر مسؾقـا ماظػردؼة م ،مأو ماألغاغقة م ،مأو ماظلؾؾقة م ،مصؼال متعاىل م:م
{وَتَعَاوَغُواْمسَؾَى ماظْربٚموَاظؿٖؼْوَىموَالَمتَعَاوَغُواْ مسَؾَىماإلٔثِمٔموَاظْعُدِوَانٔ}،موضالمدؾقاغه م:م{صَادِؿَؾِؼُوام
اظْكَقِرَاتِ مإٔظَى ماظؾَّهِ معَرِجِ ُعؽُمِ مجَؿِقعّا} ،موسَنِ مأَبِي مدَعِقدٍ ماظْكُدِرٔي ٚم(رضي مآ مسـه) مضَالَ:م
(بَقِـَؿَامغَقِنُمصِيمدَػَرٕمعَعَماظـٖؾِيٚم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مإٔذِمجَاءَمرَجُلْمسَؾَىمرَاحِؾَةٍمظَهُم،مضَالَم:م
صَفَعَلَمؼَصِرٔفُمبَصَرَهُمؼَؿِقـّاموَذِؿَاظًام،مصَؼَالَمرَدُولُمآِم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(عَنِمطَانَمعَعَهُم
صَضِلُ مزَفِرٕ مصَؾْقَعُدِ مبِهِ مسَؾَى معَنِ مظَا مزَفِرَ مظَهُ م ،موَعَنِ مطَانَ مظَهُ مصَضِلْ معِنِ مزَادٍ م ،مصَؾْقَعُدِ مبِهِ مسَؾَى معَنِ مظَام
زَادَمظَهُ)م،مضَالَم:مصَذَطَرَمعِنِمأَصِـَافِماظْؿَالٔمعَام َذطَرَمحَؿٖىمرَأَؼِـَامأَغٖهُمظَامحَقٖمظِلَحَدٍمعِـٖامصِيمصَضِلٕ)م،مم
وضـالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(ؼَامابِنَمآدَمَم:مإغٖكمإنِمتَ ِؾذُلٔماظْػَضِـلَمخَقِرْمظَكم،موَإٔنِمتُؿِ ِلؽْهُم م
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ذَرٙمظَكم،موَظَامتُؾَامُمسَؾَىمطَػَافٍم،موَابِدَأْمبِؿَنِمتَعُولُم،موَاظْقَدُماظْعُؾْقَامخَقِرْمعِنِماظْقَدِماظلٗػْؾَى) .م
طذظكمعنماألخطارماظيتمتواجفـام :مخطر ماالدمراف ماظػؽريم،مصنن معن مأبرز معظاػرم
سظؿة ماإلدالم ماالسؿدال مواظودطقة م ،محقث مؼؼول مدؾقاغه م :م{ َوطَذَظِكَ مجَعَؾْـَاطُمِ مأُعَٓةًم
دماظؾَّهُم
وَدَطًا}م،مصؿـفجماإلدالممععؿدلمعؿوازنم،مأدادهماظؿكػقفمواظقلرم،مضالمتعاىل:م{ؼرٔؼ ُ
أَنِ مؼُكَػخملفَ مسَ ِـؽُمِ} ،موضال مدؾقاغه م :م{ؼُرٔؼدُ ماظؾَّهُ م ِبؽُمُ ماظْقُلِرَ موَظَا مؼُرٔؼدُ مِبؽُمُ ماظْعُلِرَ} ،موؼؼولم
(صَؾى مآ مسَؾَقه موَدَؾم) م :م(إٔنٖ ماظدٚؼنَ مؼُلِرْ م ،موَظَنِ مؼُشَا ٖد ماظدٚؼنَ مأَحَدْ مإٔالَّ مشَؾَؾَهُ م ،مصَلَدٚدُوا م،م
وَضَارٔبُوام،موَأَبِشِرُوام،موَادِؿَعِقـُوامبِاظْغَدِوَةِموَاظرٖوِحَةِم،موَذَيِءٍمعِنَماظدٗظْفَةِ)م.م م
وظؼدمحذر ماظـيبٗ م(صَؾىمآمسَؾَقهموَدَؾم)معن مطل معظاػر ماظغؾو مواظؿطرفم ،مصؼال:م(ؼَام
أَؼٗفَا ماظـٖاسُ مإٔؼٖاطُمِ موَاظْغُؾُوٖ مصِي ماظدٚؼنٔم ،مصَنٔغٖؿَا مأَػِؾَكَ معَنِ مطَانَ مضَؾِ َؾؽُمُ ماظْغُؾُوٗ مصِي ماظدٚؼنٔ) م ،موسنم
أَغسٕ م(رضي ماظؾَّه مسـه) مضَالَ م :مجَاءَ مثَؾَاثَةُ مرَػِطٍ مإٔظَى مبُقُوتِ مأَزِوَاجٔ ماظـَٓؾِئٓ م(صَؾَٓى ماظؾَٓهُ مسَؾَقِهِم
وَدَؾَٓمَ)مؼَلِلَظُونَمسَنِمسِؾَادَةِماظـَٓؾِئٓم(صَؾَٓىماظؾَٓهُمسَؾَقِهِموَدَؾَٓمَ)م،مصَؾَؿَٓامأُخِؾِرُوامطَلَغَٓفُمِمتَؼَاظُٓوػَام-مأيم
رأوػامضؾقؾةًمباظـلؾةمدلامؼـؾغيمهلمم-مصَؼَاظُوام:موَأَؼِنَمغَقِنُمعِنِماظـَٓؾِئٓم(صَؾَٓىماظؾَٓهُمسَؾَقِهِموَدَؾَٓمَ)،م
ضَدِ مشُػِرَ مظَهُ معَا متَؼَدَٓمَ معِنِ مذَغِؾِهِ موَعَا متَلَخَٓرَ م ،مضَالَ مأَحَدُػُمِ م :مأَعَٓا مأَغَا مصَنٔغِٓي مأُصَؾِٓي ماظؾَٓقِلَ مأَبَدّا م،م
وَضَالَمآخَرُم:مأَغَامأَصُومُماظدَٓػِرَموَظَامأُصْطِرُم،موَضَالَمآخَرُم:مأَغَامأَسِؿَزٔلُماظـِٓلَاءَمصَؾَامأَتَزَوَٓجُمأَبَدّام،مصَفَاءَم
رَدُولُ ماظؾَٓهِ م(صَؾَٓى ماظؾَٓهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَٓمَ) مإٔظَقِفٔمِ م ،مصَؼَالَ م:م(أَغِؿُمِ ماظَٓذِؼنَ مضُؾْؿُمِ مطَذَا م َوطَذَا م ،مأَعَا موَاظؾَٓهِم
إٔغِٓي مَظلَخِشَاطُمِ مظِؾَٓهِ م ،موَأَتِؼَاطُمِ مظَهُ م ،مَظؽِـِٓي مأَصُومُ موَأُصْطِرُ م ،موَأُصَؾِٓي موَأَرِضُدُ م ،موَأَتَزَوَٓجُ ماظـِٓلَاءَ م،م
صَؿَنِمرَشِبَمسَنِمدُـَٓؿِيمصَؾَقِسَمعِـِٓي)م .م
م

أقىل قىلٌ هذا وأستغفز اهلل لٌ ولكه
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احلؿدمٓمرب ماظعادلني م،موأذفدمأن مالمإظهمإال مآموحدهمالمذرؼكمظه م،موأذفدمأنم
دقدغا موغؾقـا محمؿدّا مسؾده موردوظه م ،ماظؾفم مصلٓ مودؾم موبارك مسؾقه م ،موسؾى مآظه موصقؾهم
أمجعنيم .م
إخىة اإلسالو :

إنمظإلرػابمخماررَ مطـريةم،مواظوسيماحلؼقؼيٓ مػومدالحـا مدلواجفةمػذهمادلكاررم؛م

صاإلرػابُ محيارب معؼاصد ماظشرؼعة ماظيت معن مأػؿفا م :محػظ ماظدؼن م ،مواظورن م ،مواظـػس م،م
صاإلرػابمالمؼؼرمحرؼةماالسؿؼادماظيتمطػؾفا ماظؼرآنماظؽرؼممظؾـاسممجقعا ميفمضوظهمتعاىل م:م
{ظَا م ٔإطْرَاهَ مصِي ماظدٚؼنٔ} ،مواإلرػابمالمؼعرفمحرعةمدورماظعؾادةماظيتمحػظفاماإلدالممطؾفا م،م
دون مأدغى متػرضة م ،مموحرم ماالسؿداء مسؾقفا مضوظًا مأو مصعؾًا م ،محقثمؼؼول مدؾقاغه م:م{وَظَوِظَا مدَصْعُم
ذطَرُ مصِقفَا مادِمُ ماظؾَّهِم
اظؾَّهِ ماظـٖاسَ مبَعِضَفُمِ مبِؾَعِضٕ مظَفُدٚعَتِ مصَوَاعِعُ موَبِقَعْ موَصَؾَوَاتْ موَعَلَاجِدُ مؼُ ِ
طَـِريّا} ،مواإلرػاب مال مؼعرف محرعة ماظـػس ماظيت محرم مآ م(تعاىل) ماظؿعدي مسؾقفا م ،مدواءم
أطاغت معلؾؿة مأممشريمعلؾؿةم،محقثمضالمدؾقاغه م:م{وَظَا متَؼْؿُؾُوا ماظـٖػْسَ ماظَّؿِي محَرٖمَ ماظؾَّهُ مإٔظَّام
بِاظْقَق،}ٚمواإلرػابمالمؼعرفمضقؿةماألورانم،موإمنامؼعقثمصلادّاميفماألرضماظيتمأعرغامآم
(سز موجل) مبنسؿارػا م ،موغفاغا مسن ماإلصلاد مصقفا م ،محقث مؼؼول مدؾقاغه م :م{وَظَا متُػْلِدُوا مصِيم
اظْلَرِضٔمبَعِدَ مإٔصِؾَاحِفَا}،موؼؼولممدؾقاغهم:م{وَعِنَماظـٖاسٔمعَنمؼُعِفِؾُكَمضَوِظُهُمصِيماظْقَقَاةِ ماظدٗغِقَام
وَؼُشِفٔدُ ماظؾَّهَ مسَؾَىمعَا مصِي مضَؾْؾِهِ موَػُوَ مأَظَدٗ ماظْكِصَامٔ م* موَإٔذَا متَوَظَّىمدَعَى مصِي ماظْلَرِضٔ مظِقُػْلِدَ مصِقفَام
وَؼُفِؾِكَماظْقَرِثَموَاظـٖلِلَموَاظؾَّهُمظَامؼُقِبٗماظْػَلَادَ}.م م
صؿامأحوجـا مإىلماظوسيماحلؼقؼيمباظؿقدؼاتماظيتمتواجفـام،موضرورةماظؿصديمهلام،م
واظعؿل م -مبؽل مإخالص م -مظؾقػاز مسؾى ماظورن م ،مواظدصاع مسـه م ،موأن مؼؼوم مطل معـام
مبلؽوظقؿه م،موؼمدىمواجؾهمجتاػهم،مصؾؾورنٔمصِيماإلدالمٔمذلنمسَظِقمْم،مواظؿٖػرٔؼطُمصِيمحَؼخملهِم
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خَطَرْمجَلِقمْم؛مظذظكمأسؾىماظـيبم(صَؾىمآمسَؾَقهموَدَؾم) معنمضقؿةماظشرصاءمواظـؾالء ماظذؼنم
ؼداصعونمسنمورـفمم،موؼضقونمعنمأجؾهمبؽلمشالموغػقسم.م م
والمذكمأنمرجالمضواتـا مادللؾقة ماظؾوادلموذررؿـاماظورـقةماظشرصاءمهلممدورمبارزم
يف معواجفة ماظؿقدؼات ممبا مؼؼدعون معن متضققات مطؾرية ميف مدؾقل مدؼـفم موورـفم م،م
وجزاؤػمميفمذظكمسـدمآمسظقمم،محقثمؼؼولمغؾقـا م(صَؾىمآمسَؾَقهموَدَؾم) م:م(سَقِـَانٔمالَم
تَؿَلٗفُؿَاماظـٖارُم:مسَقِنْمبَؽَتِمعِنِمخَشِقَةِمآِم،موَسَقِنْمبَاتَتِمتَقِرُسُمصِيمدَؾِقلٔماظؾَّهِ)م .م
أعا مذفداؤغا ماألبرار مصفم مأحقاء مسـد مربفم مؼرزضون م ،محقث مؼؼول مدؾقاغه م :م{وَظَام
تَقِلَؾَنٖ ماظَّذِؼنَ مضُؿِؾُوا مصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ مأَعِوَاتّا مبَلِ مأَحِقَا ْء مسِـِدَ مرَبٚفٔمِ مؼُرِزَضُونَ م* مصَرٔحِنيَ مبِؿَام
آتَاػُمُ ماظؾَّهُ معِنِ مصَضِؾِهِ موَؼَلِؿَؾِشِرُونَ مبِاظَّذِؼنَ مظَمِ مؼَؾْقَؼُوا مبِفٔمِ معِنِ مخَؾْػِفٔمِ مأَظَّا مخَوِفْ مسَؾَقِفٔمِ موَظَام
ػُمِ مؼَقِزَغُونَ م*مؼَلِؿَؾِشِرُونَ مبِـِعِؿَةٍ معِنَ ماظؾَّهِ موَصَضِلٕموَأَنٖ ماظؾَّهَ مظَا مؼُضِقعُ مأَجِرَ ماظْؿُمِعِـِنيَ} ،موؼؼولم
ال متَشِعُرُونَ}،م
(مسزموجل)م:م{وَالَ متَؼُوظُواْ مظِؿَنِ مؼُؼْؿَلُ مصِي مدَؾقلٔ ماظؾّهِ مأَعِوَات مبَلِ مأَحِقَاء موََظؽِن م َّ
ال م ُؼؽْؾَمُ مأَحَدْ مصِي مدَؾِقلٔ مآِ م-م
وؼؼولمغؾقـام(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(وَاظَّذِي مغَػْلِي مبِقَدِهِ م َ
وَاظؾَّهُ مأَسِؾَمُ مبِؿَنِ م ُؼؽْؾَمُ مصِي مدَؾِقؾِهِ -مإٔالَّ مجَاءَ مؼَوِمَ ماظْؼِقَاعَةِ موَاظؾَّوِنُ مظَوِنُ ماظدٖمٔ موَاظرٚؼحُ مرٔؼحُم
اظْؿِلِكِ).م م
صؿققةمإسزاز موتؼدؼرمظؽُلمورينمشقورمسؾىمورـهمحرؼصمسؾىمأعـهمودالعؿهم،موحتقةم
إجاللموتوضريمحلؿاةمعصر ماألبرارموذفدائفاماألرفارماظذؼنمروتمدعاؤػمماظزطقةمذفرةم
اظعزة مواظؽراعة ميف مورــا م ،موظن مؼضقع مورن مأخؾص مظه مأبـاؤه موبذظوا مألجؾه مأرواحفمم
وأغػلفمموأعواهلمم،موػـقؽّامهلممعامأسدٓمآمهلمميفمدارمطراعؿهموعلؿؼرمرمحؿهم .م
اللهه أرىا احلل حكا  ،وارسقيا اتباعه  ،وأرىا الباطل باطال  ،وارسقيا اجتيابه،
واحفظ ديييا ووطييا  ،واجعل مصز أميا أماىا  ،سخاءً رخا ًء  ،وسائز بالد العاملني .

