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وفًُّٕ الصّادةِ بنيَ احلكٗكةِ ٔاالدعاءِ

م

احلؿّٓمٓمربماظعادلنيَم،ماظؼائلٔميفمطؿابهماظؽّٕؼمم{:وَالَمتَؼُوظُواْمظِؿَنِمؼُؼْؿَلُمصِيمدَؾقلٔم
ال مإظهَ مإٔالَّ مآُ موحَّٓهُ مال مذَّٕؼكَ مظَهُ م،م
اظؾّهِمأَعِوَاتمبَلِمأَحِقَاءموََظؽِنمالَّمتَشِعُُّٕونَ} ،موأَذفُّٓ مأنِ م َ
وأَذفُّٓمأنٖمدقَّٓغاموغؾقٖـامعُقَؿّّٓٓامسَؾُّٓهموَرَدُوظُهُم،ماظؾفممصَلٖمسؾقهموَسؾَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنم
تَؾِعَفُمِمبِإحلانٕمإظَىمؼَ ِو ٔمماظِّّٓؼنٔم.م م
ٔبعــد :م م

صؼّٓماضؿضتمدـةمآم(سّٖموجل)مأنمؼصطػيمعنمسؾادهمعنمؼشاءمصريصعمدرجاتفمم،م

وؼعؾي م عنمذأغفمم،موؼػقضمسؾقفممعنمطّٕاعاتهموغػقاتهم،موميّٓػممبعطاؼاهموررياتهم،م
والمذكمأن معؼامماظشفادةمعنمأسؾىمعؼاعاتماالصطػاءمواالجؿؾاءماظيتممينتمآم(سّٖم
وجل) مبفامسؾىمعنمؼشاءمعنمخؾؼهم،محقثمؼؼولمدؾقاغهم :م{وَعَنِمؼُطِعٔماظؾَّهَموَاظّٕٖدُولَم
صَأُوظَؽِكَ معَعَ ماظَِّّٔؼنَ مأَغِعَمَ ماظؾَّهُ مسَؾَقِفٔمِ معِنَ ماظـٖؾِقِّنيَ موَاظصِِّّّٓؼؼِنيَ موَاظشٗفََّٓاءِ موَاظصٖاظِقِنيَم
وَحَلُنَمأُوظَؽِكَمرَصِقؼًا}،موؼؼولمدؾقاغه:م{وَظِقَعِؾَمَماظؾَّهُماظَِّّٔؼنَمآعَـُواموَؼَؿٖكَِّٔمعِـؽُمِمذُفََّٓاءَ}.م م
وظؼّٓمخصمآم(سّٖموجل)ماظشفّٓاءممبـاضبمسّٓؼّٓةمعـفام:م م
شزف وكاٌّي ٔجٕارِي ٔ ،عظٗي أجزِي ٌٔعٗىّي م،مضال متعادي:م{وَاظشٗفََّٓاءُم
م}صأطّٕممبهمعنمذّٕفموجوارمععمسظممأجّٕموغورمتامم
سِـَِّٓمرَبِّفٔمِ مظَفُــمِمأَجِـُّٕػُمِموَغُـورُػُــ ِ
ؼلعىمبنيمأؼّٓؼفمم،مضالمعلّٕوقم(رريهمآ)م:موػّٔهمادلؽاغةمظؾشفّٓاءمخاصةم؛موالمأدلم
سؾى مسظم مػّٔا ماظشّٕف موادلؽاغة معن محـّٕص ماظـيب م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مسؾىم
اظشفــادة ميف مدؾقل مآ م(سّٖ موجل) مظقؽؿب مظه مأجّٕ مػّٔه ماظّٓرجة ماظعاظقة م ،مصؼّٓ مضالم
(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(وَاظَِّّٔيمغَػْلِيمبِقَِّٓهِمظَوَدِدِتُمأَغِّيمأُضْؿَلُمصِيمدَؾِقلٔمآِمثُمٖمأُحِقَا،م
ثُمٖمأُضْؿَلُمثُمٖمأُحِقَا،مثُمٖمأُضْؿَلُمثُمٖمأُحِقَا،مثُمٖمأُضْؿَلُ)؛مظعظقممعامأسّٖٓهمآم(سّٖموجل)مظؾشـفّٓاء.م م
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ٔوٍّا :أٌّي أحٗاء عٍد ربّي ٖزسقُٕم،محقاةًمظقلتمطققاتـام،محقاةٌمتػوقمإدراكم
اظؾشّٕ م  ،موػم مأؼضّا ميف مذاطّٕة ماِّعة مأحقاء مال متُـلى مذطّٕاػم ممبّٕور ماِّزعـة مواظّٓػور م،م
ضالمتعادي:م{وَالَمتَؼُوظُواْمظِؿَنِمؼُؼْؿَلُمصِيمدَؾقلٔماظؾّهِمأَعِوَاتمبَلِ مأَحِقَاءموََظؽِنمالَّمتَشِعُُّٕونَ}،م
وسن مجَابِّٕ مبِن مسَؾِِّٓ ماظؾَّهِ م(رضي مآ مسـفؿا) مضال :مظَؼِقَـِي مرَدُولُ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى مآُ م َسؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ)ممصَؼَالَمظِي:م(ؼَامجَابُِّٕمعَامظِيمأَرَاكَمعُ ِـؽَلِّّٕا)؟مضُؾْتُ:مؼَامرَدُولَماظؾَّهِمادِؿُشِفَّٔٓمأَبِي،موََتَّٕكَم
سِقَاظًاموَدَؼِـّا،مضَالَ:م(أَصَؾَامأُبَشُِّّٕكَمبِؿَامظَؼِيَماظؾَّهُمبِهِمأَبَاكَم)؟مضَالَ:مبَؾَىمؼَامرَدُولَماظؾَّهِ.مضَالَم:م(عَام
طَؾَّمَماظؾَّهُمأَحَّّٓامضَطُّ مإٔظَّامعِنِموَرَاءِمحِفَابٍ م،موَأَحِقَامأَبَاكَم َصؽَؾَّؿَهُمطِػَاحّا) م -مأي م :معواجفةم
ظقّٗ مبقـفؿا محفاب موال مردول -مصَؼَالَ :م( مؼَا مسَؾِِّٓي م َتؿَنٖ مسَؾَيٖ مأُسِطِكَ) م ،مضَالَ :مؼَا مرَبِّم
تُقِقِقـِي مصَأُضْؿَلَ مصِقكَ مثَاغِقَةً م ،مضَالَ ماظّٕٖبٗ م(سَّٖٖ موَجَلٖ) م :م(إٔغٖهُ مضَِّٓ مدَؾَقَ معِـِّي مأَغٖفُمِ مإٔظَقِفَا مظَام
ؼُِّٕجَعُونَ)مضَالَ:موَأُغِّٖٔظَتِمػَِّٔهِماآلؼَةُ م:م{وَظَامتَقِلَؾَنٖماظَِّّٔؼنَمضُؿِؾُوامصِيمدَؾِقلٔماظؾَّهِمأَعِوَاتّامبَلِم
أَحِقَاءْمسِـَِّٓمرَبِّفٔمِمؼُِّٕزَضُونَ} .م
ٔوٍّا  --أٖضا  --وا أخرب بْ الٍيب (صمى اهلل عمْٗ ٔصمي) وَ إكزاً اهلل (عش

ٔجن) ظؾشفّٓاء ممبـّّمسظقؿة م،موسطاؼامجؾقؾةميفمضوظهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(ظِؾشٖفٔقِّٓم
سِـَِّٓ ماظؾَّهِ مدِتٗ مخِصَالٕ:مؼَغِػُِّٕ مظَهُ مصِي مأَوٖلٔ مدُصْعَةٍ معِنِ مدَعِهِ م ،موَؼَُّٕى معَؼْعََّٓهُ معِنَ ماظْفَـٖةِ م ،موَؼُفَارُم
عِنِ مسََّٔابِ ماظْؼَؾِّٕٔ ،موَؼَأْعَنُ معِنَ ماظْػََّٖعٔ ماظَْأطْؾَّٕٔ م ،موَؼُقَؾَّى محُؾَّةَ ماظْٔإميَانٔ م ،موَؼَُّٖوٖجُ معِنَ ماظْقُورٔم
اظْعِنئ ،موَؼُشَػَّعُ مصِي مدَؾِعِنيَ مإٔغِلَاغّا معِنِ مأَضَارٔبِهِ) م،موضوظه م(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(وَاظَِّّٔيم
غَػْلِيمبِقَِّٓهِمالَمؼُؽْؾَمُمأَحَّْٓمصِيمدَؾِقلٔمآِم -موَاظؾَّهُمأَسِؾَمُمبِؿَنِمؼُؽْؾَمُمصِيمدَؾِقؾِهِ -مإٔالَّمجَاءَم
ؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِموَاظؾَّوِنُمظَوِنُماظّٖٓمٔموَاظِّّٕؼُّّمرٔؼُّّماظْؿِلِكِ).م م
سؾىمأغـامغؤطّٓ مأنمػّٔهمادلؽاغةماظلاعقةم،مواظّٓرجةماظعاظقةماظيتمأسّٖٓػامآ م(سّٖم
وجل)مظؾشفّٓاءمالمؼـاهلامإالمذفقّٓماحلقم،مصفـاكمذفقّٓماحلقم،موضؿقلماظؾارلم،مصاظشفقّٓم م
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احلقمػومعنمداصعمسنمورـهمضّٓمطلمعُعؿٍَّٓ م ،موبّٔلمروحهمصّٓاءّ مظه م،مورياؼةً مظرتابه م،م
وحػازًا مسؾى مأػؾه موطل معن محيقا مسؾى مأرضه مابؿغاء معّٕضاة مآ م(سّٖ موجل) م ،مصؾقّٗم
اظورن مواظعّٕض مأضل مخطّّٕا موعؽاغة معن ماظـػّٗ مواظّٓؼن موادلال م ،مصفو معن مادلؼاصّٓم
اظعاعةماظيتمأطّٓماظشّٕعماحلـقفمسؾىمضّٕورةماحلػازمسؾقفام،مصؼّٓمضالماظـيبم(صَؾَّى مآُم
سَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م :م(عَنِمضُؿِلَمدُونَمعَاظِهِمصَفُوَمذَفٔقّْٓم،موَعَنِمضُؿِلَمدُونَمأَػِؾِهِمأَوِمدُونَمدَعِهِمأَوِمدُونَم
دِؼـِهِمصَفُوَمذَفٔقّْٓ) م،موجَاءَمرَجُلْمإٔظَىمرَدُولٔماظؾَّهِم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مصَؼَالَ:مؼَامرَدُولَم
اظؾَّهِ مأَرَأَؼِتَ مإٔنِ مجَاءَ مرَجُلْ مؼُّٕٔؼُّٓ مأَخَِّٔ معَاظِي؟ مضَالَ :م(صَؾَا متُعِطِهِ معَاظَكَ) مضَالَ :مأَرَأَؼِتَ مإٔنِم
ضَاتَؾَـِي؟ مضَالَ :م(ضَاتِؾْهُ) مضَالَ :مأَرَأَؼِتَ مإٔنِ مضَؿَؾَـِي؟ مضَالَ :م(صَأَغِتَ مذَفٔقّْٓ) مضَالَ م :مأَرَأَؼِتَ مإٔنِم
ضَؿَؾْؿُهُ؟مضَالَم:م(ػُوَمصِيماظـٖارٔ).مم م
أعا مضؿقل ماظؾارل ماظّٔي مؼلػك مدعاء ماِّبّٕؼاء مبغري محق م ،موؼّٕوع مأبـاء ماظورن م،م
وؼُفّٓد مأعـفمموأعاغفمم،موؼلعى مإديمغشّٕماظػلادمواظػوضىميف ماِّرضم،موؼّٕوعماآلعـنيم
بعؿؾقاتماغؿقارؼة م،موتػفريات مإرػابقة مالمؼؼّٕػامدؼنم،موالمؼؼؾؾفامسؼل م،مالمؼُعّٓٗ مذفقّّٓام،م
ووصػهمباظشفقّٓمادساءمطاذبمالمصقةمظهم،موهّٕؼفمظؾؽَؾِممسنمعواضعهم .م
وضّٓ مأطّٓمبقانماِّزػّٕماظشّٕؼفماظّٔيمأصّٓرهمبؿارؼّْم 23م2012/2/مم،مظؿػـقّٓمبعضم
عّٖاسمماجلؿاسةماإلرػابقة مأنماظشفّٓاء ماحلؼقؼقني مػم معَن مؼُّٓاصِعون مسن مأوراغفم مضّٓم
طل معُعؿٍَّٓ موؼَّٓصعون مأرواحفم مصّٓاءّ محلؿاؼة متّٕابفا مومسائفا موأػؾفا موطلٓ معَن مؼعقشونم
سؾى مأرضفا م ،موظقّٗ مػؤالء ماظّٔؼن مؼَُّٕوِّسون مأػلَ مورـفم موؼُفَّٓٓدون مأعـفم موأعاغفمم
وؼَلعَونَمإديمغشّٕماظػلادمواظػوضىميفمربوسه.مم م
وشري مخافٍ مأنٓ معن مواجؾات مادللؾم مأن مؼؽون موصق٘ا موعُقؾ٘ا مظورـه م ،موحاعقّا موعّٓاصعّام
سـه مبؽل معا مميؾك معن مضولٕ مأو مصعلٕ ،موأن محُبٓ ماِّوران معن ماإلميان م ،موأنٓ مذظك مممام
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تؤؼّٓٓه ماظعؼقّٓة ماإلدالعقٓة مواظلـة ماظـؾوؼة م ،مبل موؼؿػقٓ مسؾقه مأصقاب ماظػِطَّٕ ماظلؾقؿة م،م
واظعؼولمادللؿؼقؿة .م
وضّٓ مأصّٓرت مدار ماإلصؿاء مادلصّٕؼة ماظعّٓؼّٓ معن ماظػؿاوى ماظيت متصف معـل مػّٔهم
اِّسؿالمباإلرػابقةم،موأنماظؼقاممبفامصورةمعنمصورماالغؿقارماظّٔيمؼعّٓمعنمأطربموأسظمم
اآلثاممواظّٔغوبمسـّٓمآم(سّٖموجل)؛مِّنمعنمؼػعلمذظكمجاػلمأضقممغػلهميفمادلوتم
إضقاعّا م ،مواحلق مدؾقاغه مؼؼول م :م{وَال متَؼْؿُؾُوا مأَغِػُ َلؽُمِ} ،موؼؼول مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم) م :م(عن مضَؿَلَ مغَػْلَهُ مبِقَِّٓؼَّٓةٍ مصَقَِّٓؼَّٓتُهُ مصِي مؼَِّٓهِ مؼَفَأُ مبِفَا مصِي مبَطْـِهِ مصِي مغَارٔ مجَفَـٖمَم
خَاظِّّٓامعُكَؾَّّّٓامصِقفَامأَبَّّٓا) م،موضّٓمبوبماإلعامماظـوويمسؾىمػّٔاماحلّٓؼثمبابّاميفمذّٕحهم
ظصققّّمعلؾممصؼالم:م"بابمشؾظمهّٕؼممضؿلماإلغلانمغػلهم،موأنمعنمضؿلمغػلهمبشيءم
سّٔبمبهميفماظـار"م،موػّٔاموأعـاظهمؼصّٓقمصقفممضولمآمتعادي م:م{أَصَؿَنِمزُؼِّنَمظَهُمدُوءُم
سَؿَؾِهِمصََّٕآهُمحَلَـّا} .م
سؾى مأغـا مغوضّّ مأن معن مؼؼوم ممبـل مػّٔه ماظعؿؾقات ماالغؿقارؼة مػم معن مؼؿؾعونم
أصؽار معّٔاػب ماظغالة معن ماخلوارج موعن مجاء مبعّٓػم معن ماجلؿاسات ماظضاظة مادلضؾةم
اظّٔؼنمؼؼوظونمبؿؽػريماجملؿؿعم،موؼلؿؾققونممدعاءمأبـائهمذيقعّام .م
إنٖ ماتٓكاذَ مودقؾةِ ماظؿٓػفرئ مواظؿّٓٓعرئ مواظؿٓكّٕؼبِ مواالشؿقالٔ مواالغؿقارٔ معن ماِّعورم
احملّٕعة مذّٕسّا موال مخالف ميف مذظك م ،محقث مإن مذظك مطؾه مخياظفُ مغصوصَ ماظشّٕٓعٔم
احلـقفماآلعّٕةَمبوجوبِماحملاصظةِمسؾىماظـػّٗمواظورنموادلالم،مصإضّٓامماإلغلانمسؾىم
إػالكمغػلهم،موإزػاقمروحهم،مأو ماالسؿّٓاءمسؾىمأرواحماآلخّٕؼنم،مواإلصلادميفماِّرضم
طلمذظكمممامحّٕعهماظشّٕعماحلـقفم .م
ظؼّٓمأطّٓماإلدـالممتأطقـّّٓامذّٓؼّّٓامسؾىمحّٕعةماظّٓعـاءموضّٕورةمسصؿؿفـام،مصؼّٓمادؿفـل م
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غؾقـام(صؾىمآ مسؾقهمودؾم)مخطؾؿه ماجلاععة ميفمحفة ماظوداعمبؼوظهم(صؾىمآ مسؾقهم
ضؽُمِ محََّٕامْ مسَؾَقِؽُمِ م ،مطَقُِّٕعَةِ مؼَوِ ِعؽُمِ مػََّٔا ،مصِيم
ودؾم) م :م(إٔنٖ مدِعَا َءطُمِ موَأَعِوَاَظؽُمِ موَأَسَِّٕا َ
ّٓطُمِ مػََّٔا م ،مصِي مذَفِ ّٕٔطُمِ مػََّٔا م ،موَدَؿَؾْؼَوِنَ مرَ ٖبؽُمِ مصَقَلِأَ ُظؽُمِ مسَنِ مأَسِؿَاِظؽُمِ م ،مصَؾَا متَِّٕجِعُنٖم
بَؾَ ِ
ضؽُمِمرٔضَابَمبَعِضٕ)،موضالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(ظَام
بَعِِّٓيمطُػَّارّام–مأَوِمضُؾَّاظًام–مؼَضِّٕٔبُمبَعِ ُ
ؼََّٖالُماظْؿَِّٕءُمصِيمصُلِقَةٍمعِنِمدِؼـِهِمعَامظَمِمؼُصِبِمدَعّامحََّٕاعّا)م،موسنمسَؾِّٓماظؾَّهِمبِنمسُؿََّٕم(مرضيم
آمسـفؿا)مضَالَ:مرَأَؼِتُمرَدُولَماظؾَّهِم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مؼَطُوفُمبِاْظؽَعِؾَةِم،موَؼَؼُولُم:م(عَام
أَرْقَؾَكِ موَأَرْقَبَ مرٔحيَكِ م ،معَا مأَسِظَؿَكِ موَأَسِظَمَ محُِّٕعَؿَكِ م ،موَاظَِّّٔي مغَػُّْٗ معُقَؿٍّٖٓ مبِقَِّٓهِ م،م
ظَقُِّٕعَةُماظْؿُؤِعِنٔمأَسِظَمُمسِـَِّٓماظؾَّهِمحُِّٕعَةًمعِـِكِم،معَاظِهِموَدَعِهِم،موَأَنِمغَظُنٖمبِهِمإٔظَّامخَقِّّٕا) .م
وضّٓمغفىماإلدالممسنمضؿلماظـػّٗماظيتمحّٕممآمإالمباحلقمورتبمسؾىمذظكموسقّّٓام
ذّٓؼّّٓا م،مصؼالمدؾقاغهم:م{وَعَنِمؼَؼْؿُلِمعُؤِعِـّامعُؿَعَؿِّّّٓامصَفََّٖاؤُهُمجَفَـٖمُمخَاظِّّٓامصِقفَاموَشَضِبَم
اظؾَّهُمسَؾَقِهِموَظَعَـَهُموَأَسَّٖٓمظَهُمسََّٔابّامسَظِقؿّا} .م
أقٕه قٕل٘ ِذا ٔأصتغفز اهلل ل٘ ٔلكي
مم*مممممم*ممممممم* م

احلؿّٓ مٓ مرب ماظعادلنيَ م ،مواظصالة مواظلالم مسؾى ماظـيب ماِّعني م ،مصؾى مآ مسؾقهم
وسؾىمآظهموصقؾهم،موعنمتؾعفُممبإحلانٕمإديمؼومٔماظِّّٓؼنم .م
إخٕةَ اإلِصالً :

مإن مبؾوغَ ماِّػّٓاف ماظؽربى موغقلَ ماظغاؼات ماظعظؿى ميف مػّٔه ماحلقاة مؼلؿؾّٖم معنم
اظؿضققات معا مؼؿـادب معع ممسو ماِّػّٓاف موذّٕف مادلؼاصّٓ موغؾل ماظغاؼات م ،موؼأتي ميفم
ذروة ماظؿضققات م ماظؿضققة مباظـػّٗ م ،موبّٔل ماظّٕوح ميف مدؾقل مآ مدصاسا مسن ماظورنم
وسّٖتهموطّٕاعؿه .م
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وحنن مإذ منّٓد ماالحؿػاء مبقوم ماظشفقّٓ م ،مصإغـا مغّٔطّٕ مأغػلـا مبفؤالء ماظّٔؼن مارتؼتم
أرواحفم مإدي مآ م(سّٖ موجل) موصازوا مبّٕضواغه معن مرجال مضواتـا مادللؾقة ماظؾادؾة م،م
ورجالماظشّٕرةماظؾوادلم،مودائّٕماظورـقنيماظشّٕصاءمسؾىمخطمعواجفةمضوىماإلرػابم
واظشّٕمواظظالمم .م
ػؤالءماظشفّٓاءماِّبطالمػمماظشفّٓاءمحؼًّام،مؤةمصارقمطؾريمبنيماحلؼقؼةمواالدساءم،م
صفؤالءماِّبطالمػممعنمأحقوامصقـامروحماظؽّٕاعةموادلّٕوءةمواظعّٖةمواظشفاعة،موادؿطاسوام
أن محيػظوا مدلصّٕ معؽاغؿفا موػقؾؿفام ،موعا مزال مرياة ماظورنمؼؾّٔظون مأغػلفم ميف مدؾقؾهم
دلواجفة ماإلرػاب ماِّدود ماظغاذمم ،مواجلؿاسات ماظؿؽػريؼة ماظضاظة مادلضؾةم،موحننمسؾىم
ؼؼنيموثؼةميفمغصّٕمآمدؾقاغهموتعاديمهلمم .م
وإغـامظـَُّٕجِّي مِّغػلـا مذفادة ميف مدؾقلمآمواظورنم ،موٕ مالم؟ موضّٓ مضال م(صَؾَّى مآُم
اظؾهُ معَـَازٔلَ ماظشٗفََّٓاءِ موَإٔنِ معَاتَ مسَؾَىم
سَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م:م(عَنِ مدَأَلَ ماظؾَّهَ ماظشٖفَادَةَ مبِصِِّٓقٕ مبَؾَّغَهُ م َّ
صَِّٕاذِهِ).مم م
وإنمواجؾـاميفمػّٔهمادلّٕحؾةماظيتمميّٕمبفامورــاماظعّٖؼّٖمأنمغلعىمذيقعّامحلؿاؼؿهم
واظّٓصاعمسـهمعنمأيمسّٓوممأومخطّٕمؼفّٓدمأعـهموادؿؼّٕارهم،مواظعؿلمبؽلمعامأوتقـامعنم
ضوة ميف معواصؾة معلرية ماظؾـاء مواظؿعؿري م ،مصّٓؼــا مصن مصـاسة ماحلقاة مال مصـاسة مادلوت م،م
ودؼنماظؾـاءمواظؿعؿريمالماإلصلادموالماظؿكّٕؼب م ،مصعؾقـامأنمغؿؽاتف مذيقعّا مظّٕدعمطلمعنم
تلولمظهمغػلهمأنمجيرتئمسؾىمورــاماظّٔي مهقطمبه مخمططاتمعؿـوسةم،مػّٓصفاماظـقلم
عن معصّٕ موأرضفا موذعؾفا م ،مؼؼف مأعاعفا مادلكؾصون معن مأبـاء معصّٕ مصقؼّٓعون مأرواحفمم
ودعاءػم موأعواهلم مدصاسّا مسـفا مورياؼة مِّرضفا م ،مصؿصّٕ مػي مدرع ماظعّٕوبة مواظؼؾبم
اظـابضمظإلدالمم،مواظّٓصاعمسـفامواجبمذّٕسيم،موحقمدؼينم،مواظـقلمعنمعصّٕمػومغقلم
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عنماإلدالم،موإضعافمظؾؿلؾؿنيميف مدائّٕماظؾالدم،مصؾـؼفمذيقعّامصػًّا مواحّّٓا ميفمدؾقلم
اظّٓصاعمسـفامعنمصلادمادلػلّٓؼنموعؽّٕمادلاطّٕؼنموحؼّٓماحلاضّٓؼن.
المُّيّ ارسقٍا الصّادةَ فِ٘ صبٗمك،
ٔاجعمٍا وَ عبادك املخمصنئ ،احفظ بالدٌا وَ كن وكزٔٓ ٔصٕء .
ممم

م

