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مجَورية مصر العربية
وزارة األوقاف
( )1م
م

عوامل بياء الدول

مممممماحلؿد مهلل مرب ماظعادلني م ،ماظؼائل ميف مطؿابه ماظؽرؼم م :م{وَضُلٔ ماسِؿَؾُوا مصَلَقَرَى ماظؾَّهُم

سَؿَ َؾؽُمِ موَرَدُوظُهُ موَاظْؿُؤِعِـُونَ موَدَؿُرَدٗونَ مإٔظَى مسَاظِمٔ ماظْ َغقِبِ موَاظشٖفَادَةِ مصَقُـَؾِّ ُؽؽُمِ مبِؿَا مطُـِؿُمِم

المإظهَمإٔالَّماهللُموحدَهُمالمذَرؼكَمظَهُم،موأَذفدُمأنٖمدقدَغاموغؾقٖـامعُقَؿٓدّام
تَعِؿَؾُونَ}م،موأَذفدُمأنِم َ

دطُمِمصَلِقؾَةٌم،مصَإٔنِم
سَؾدُهموَرَدُوظُهُم،ماظؼَائِلميفمحدؼـهماظشرؼف:م(إٔنِمضَاعَتِماظلٖاسَةُموَبِقَدِمأَحَ ِ
ادِؿَطَاعَ مأَنِ مظَا مؼَؼُومَ محَؿٖى مؼَغِرٔدَفَا مصَؾْقَػْعَلِ) م ،ماظؾَّفُمٖ مصَلِّ مودؾِّمِ موبارٔكْ مسؾَقهِ موسؾَى مآظِهِم
وصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبإحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم .م
وبعــد  :م
ممممممصإن معن معؾادئ ماإلدالم ماِّصقؾة م ،موتعاظقؿه ماجلؾقؾة محب ماظورن م ،مواظدصاع مسـه م،م

واظعؿل مسؾى متؼدعه موازدػاره م ،مواظشرَفُ مطل ماظشرفِ ميف مذعور ماإلغلان مباغؿؿائهم

احلؼقؼي مظورـه م ،مواظلعي ماجلاد مظؾـائه م ،مواظعؿل مسؾى مرضقِّه مورصعؿه م ،مصؽل ماِّعم ماظيتم
تؼدعت مسؾؿق٘ا موحضارؼ٘ا مؼؼف موراءػا مرجال مخمؾصون ماعؿألت مضؾوبفم محبب مأوراغفم م،م
صشؿروا مسن مداسد ماجلد مباظعؿل مادلـؿر ماظعائد مباظـػع مسؾى ماظعؾاد مواظؾالد م ،موعصرغام

اظغاظقة متلؿقق معن مأبـائفا مذظك موأطـر م ،مصفي ماظؼؾب ماظـابض مظؾعروبة مواإلدالم م ،موػيم
درع ماِّعة مودقػفا م ،موحصـفا ماحلصني ميف معواجفة ماإلرػاب مواظؿقدؼات م ،موعن مثمٖ مصإنم

اظدصاعَ مسـفا م ،مواظعؿلَ ميف مدؾقل مغفضؿفا مورضقفا م ،مإمنا مػو مواجب مدؼين موورين م ،مصفيم
عفدماحلضاراتم،موعورنماظرداالتم،موػيماظؾؾدماظيتماضرتنمذطرػاميفماظؼرآنماظؽرؼمم

باِّعن مواِّعان م ،محقث مؼؼول ماحلق مدؾقاغه مسؾى مظلان مدقدغا مؼودف مسؾقه ماظلالم:م
{ادِخُؾُوامعِصِرَمإٔنِمذَاءَماظؾَّهُمآعِـِنيَ}م .م

وهللمدرمصالحماظدؼنٔماظصػديمحنيمضال :م

عنمذاػدماِّرضموأضطارػـامممممممواظــــاسمأغواسّــــاموأجـادـــا

والمرأىمعصـــــرموالمأػؾفــــــامممممممصؿـــامرأىماظدغقــاموالماظـادــا م

( )2م

مممممموال مذك ميف مأن ماظؿؼدم مواظؾـاء مواظؿػوق مؼضؿن مظألعة ماظعزة مواظؽراعة مواحرتامم

اظـاس،مشريمأنمبـاءماظدول مالمؼؽونممبفردماظؽالمموالماِّحالمموالماِّعاغيم،مبلم
البد معن مجفد موسرق موبذل موتضققة موأخذٍ ممبؼوعات ماظؾـاء موأدؾاب ماظؿؼدمم
واحلضارة م ،موعن مأػم مػذه ماِّدؾاب :مانوعي بانتحدياث  :مصإنٖ ماظوسيَم

بؼقؿةِ ماظورن م ،موباظؿقدؼات ماظيت مؼُواجففا م ،موبادلكارر ماظيت مهقطُ مبه م ،مأعرْ مؼؿطؾبم

اإلدلاممحبفمماظؿقدؼاتماظيتمتواجفـامِّغـامدونمإدراكمػذهماظؿقدؼاتمودونماظوسيم

بفامالمميؽنمأنمغضعمحؾوالًمغاجقةمأومغاجعةمهلا .م

ممممممومما مال مذك مصقه مأن مضضقة ماظوسي مبؼقؿة ماظورن م ،مومبشروسقة ماظدوظة ماظورـقة م،م

وضرورة مدسم مصؿودػا م ،مواظعؿل مسؾى مرضقفا موتؼدعفا م ،مأحد مأػم مادلرتؽزات مظؾـاءم

اظدوظةماظؼوؼة،موأحد مأػم مدسائم ماظوالءِ مواالغؿؿاءِ مظؾورن مواحلػاز مسؾى معؼدراته موطلم

ذرةمعنمثراهماظـٓدِيم.م م

ممممممطؿامأنماظوسيمبأػؿقةماظورنمؼؼؿضيمأنمغصقّّمادلػاػقمماخلارؽةماظيتمحاوظتم
اجلؿاسات ماإلرػابقة موادلؿطرصة متردقكفا ميف ماِّذػان م ،محقث مسؿؾت موبـت مصؾلػؿفام
سؾىمحماوالتمإحداثماظؼطقعةموصؼدانماظـؼةمبنيمدائرماظشعوبموحؽاعفاموادللؽوظنيم

صقفا م ،معع مأن متعاظقم ماِّدؼان متدسوغا مإىل مإطرام ماحلاطم ماظعادل م ،محقث مؼؼول مغؾقـام

(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(إٔنٖمعِنِمإٔجِؾَالٔماظؾَّهِمإٔطْرَامَمذِيماظشٖقِؾَةِماظْؿُلِؾِمٔ،موَحَاعِلٔماظْؼُرِآنٔم

شَقِرٔماظْغَاظِيمصِقهِ،موَظَاماظْفَاصِيمسَـِهُ،موَ ٔإطْرَامَمذِيماظلٗؾْطَانٔماظْؿُؼْلِطِ)م،موجعلماحلقمدؾقاغهم
احلاطمماظعادلمؼومماظؼقاعةميفماظلؾعةماظذؼنمؼظؾفممدؾقاغهميفمزلمسرذهمؼوممالمزلم

إالمزؾهم،محقثمؼؼولم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(دَؾِعَةٌمؼُظِؾُّفُمُماهللُمصِيمزِؾِّهِ مؼَوِمَمالَمزِلٖم

إٔالَّمزِؾُّهُم،م)....مثممذطرميفمعؼدعؿفمم:ماإلعامماظعادلم .م

مممممموعن مأػم مأدس موسواعل مبـاء ماظورن م :مانتضحيت في سبيهه مصاظورـقةم

احلؼقؼقةمظقلت مجمردمذعاراتمترصعم،مأومسؾاراتمترددم،ماظورـقةمغظاممحقاةموإحلاسم

( )3م

بـؾض ماظورن موباظؿقدؼات ماظيت متواجفه م ،مواظؿأمل مآلالعه م ،مواظػرح مبؿقؼق مآعاظه م،م

واالدؿعدادماظدائممظؾؿضققةمعنمأجؾهم .م

ممممممواظدصاعمسنماظورنمومحاؼؿهمواظؿضققةمعنمأجؾهمعطؾبمذرسيْم ،موواجبْمورينْم

سؾىمطلمعنمؼعقشمسؾىمأرضهم،موؼلؿظلمبلؿائهم؛مصقبماظورنمالممؼؿوضفمسـدمجمردم
ادلشاسرمواظعوارفمصقلبم،مبلمجيبمأنمؼرتجممإىلمسؿلمودؾوكمصاحلمغاصعمظؾػردم

واجملؿؿع م ،موعن مثمٖ مصالبد معن ماظؿضققة مِّجل مبؼائه مضوؼ٘ا مسزؼزّا م ،مصاالغؿؿاء مظؾورنم

ؼوجب مسؾى مأبـائه مأن مؼعؿزوا مبه م ،موأن مؼؿؽاتػوا ممجقعّا مظؾقػاز مسؾقه م ،مِّن مادؿؼرارم

اِّورانمضرورة مظؿقؼققمشاؼةماهللمعنماخلؾقميفمإسؿارماظؽونم،مورصعة ماظدؼن م ،موإضاعةم
ذعائرهم،موعامذرع ماجلفادميفماإلدالممإالمدصاسّامسنماِّورانمورد٘ا مظؾظؾم مواظعدوانم؛م
ظذا مصؼد مأسؾى ماهلل م(سز موجل) مذأن معن مؼؾذظون مأرواحفم ميف مدؾقل ماهلل مدصاسّا مسنم

أوراغفم م ،مصؼال متعاىل م :م{إٔنٖ ماظؾَّهَ ماذِؿَرَى معِنَ ماظْؿُؤِعِـِنيَ مأَغِػُلَفُمِ موَأَعِوَاظَفُمِ مبِأَنٖ مظَفُمُم

اظْفَـٖةَ مؼُؼَاتِؾُونَ مصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ مصَقَؼْؿُؾُونَ موَؼُؼْؿَؾُونَ موَسِدّامسَؾَقِهِمحَؼًّامصِيماظؿٖوِرَاةِموَاظْإٔغِفِقلٔم
وَاظْؼُرِآنٔ} .م

مممموعن مأػم مسواعل موأدس مبـاء ماظدول مواحلضارات م :مانعمم

انجاد

واإلتقان :م م م مم م مم مم م مم موظؼد مأسؾى ماإلدالم معن مضقؿة ماظعؿل موجعؾه مبابا معن مأبوابم

اظعؾادة م ،مبل مجعؾه معن مأسؾى معراتب ماظعؾادة م؛ م محقث موصػه ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقهم

ودؾم)مبأغهمجفادميفمدؾقلماهللم،مصعن مطعب مبن مسفرة م(رضي ماهلل مسـه) م ،مأن مرجؾًا معرٓم

سؾى ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م ،مصرأى ماظصقابة م(رضي ماهلل مسـفم) معن مجؾدهم
وغشاره معا مأسفؾفمم ،مصؼاظوام:مؼا مردول ماهلل ،مظو مطان مػذا ميف مدؾقل ماهللم؟!مصؼال م(صؾىم

اهلل مسؾقه مودؾم) م :م(إٔنِ مطَانَ مخَرَجَ مؼَلِعَى مسَؾَى موَظَدِهِ مصِغَارّا مصَفُوَ مصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ م ،موَإٔنِم

دؾِقلٔ ماظؾَّهِ م ،موَإٔنِ مطَانَ مؼَلِعَى مسَؾَىم
خَرَجَ مؼَلِعَى مسَؾَى مأَبَوَؼِنٔ مذَقِكَقِنٔ مطَؾِريَؼِنٔ مصَفُوَ مصِي م َ

غَػْلِهِمؼَعِػُّفامصَفُوَمصِيمدَؾِقلٔماظؾَّهِم،موَإٔنِمطَانَمخَرَجَمرٔؼَاءّموتَػَاخُرّامصَفُوَمصِيمدَؾِقلٔماظشٖقِطَانٔ)م.م م
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ممممممصاظدؼن مواظورـقة مععّا مؼؿطؾؾان معـا ماجلفد مواظعرق مواظعؿل مواإلغؿاج م ،موال مدقؿا مأنم

ققَاةَم
دؼــا مػو مدؼن ماظعؿل مواإلتؼان م ،مؼؼول ماهلل مسز موجل م :م{اظَّذِي مخَؾَقَ ماظْؿَوِتَ موَاظْ َ

ظِقَؾِؾُ َوطُمِ ممأَ ٗؼؽُمِ مأَحِلَنُ مسَؿَؾًا موَػُوَ ماظْعَزٔؼزُ ماظْغَػُورُ م} م ،موؼؼولمدؾقاغه م:م{ؼَا مأَؼٗفَا ماظَّذِؼنَ مآعَـُوام
إٔذَامغُودِيَمظِؾصٖؾَاةِمعِنِمؼَوِمٔماظْفُؿُعَةِمصَادِعَوِامإٔظَىمذِطْرٔماظؾَّهِ موَذَرُواماظْؾَقِعَمذَِظؽُمِمخَقِرْمَظؽُمِمإٔنِم
طُـِؿُمِ متَعِؾَؿُونَ م*مصَإٔذَا مضُضِقَتِ ماظصٖؾَاةُ مصَاغِؿَشِرُوا مصِي ماظْأَرِضٔ موَابِؿَغُوا معِنِ مصَضِلٔ ماظؾَّهِ موَاذِطُرُوام
َؾؽُمِ متُػْؾِقُونَ م*موَإٔذَا مرَأَوِا متِفَارَةً مأَوِ مظَفِوّا ماغِػَضٗوا مإٔظَقِفَا موَتَ َرطُوكَ مضَائِؿّا مضُلِ معَام
اظؾَّهَ مطَـِريّا مظَع َّ

سِـِدَ ماظؾَّهِ مخَقِرْ معِنَ ماظؾَّفِؤ موَعِنَ ماظؿِّفَارَةِ موَاظؾَّهُ مخَقِرُ ماظرٖازٔضِنيَ} م ،موؼؼول م(صؾى ماهلل مسؾقهم
ودؾمم)م:م(عَام َأطَلَمأَحَدْمرَعَاعّامضَطُّمخَقِرّامعِنِمأَنِمؼَ ْأطُلَمعِنِمسَؿَلٔمؼَدِهِم،موَإٔنٖمغَؾِيٖماهللِمدَاوُدَم

(سَؾَقِهِماظلٖالَمُم)مطَانَمؼَ ْأطُلُمعِنِمسَؿَلٔمؼَدِهِم)م .م

ممممممسؾىمأغـامغؤطدمأنمدؼــاماإلدالعيممل مؼطؾب معـا مجمرد ماظعؿل مإمنا مرؾب معـا ماظعؿلم

اجلاد مادلؿؼن م ،محقث مؼؼول ماحلق مدؾقاغه م :م{إٔغٖا مظَا مغُضِقعُ مأَجِرَ معَنِ مأَحِلَنَ مسَؿَؾًا}،م
وؼؼولمغؾقـام(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(إنماهللمحيبمإذامسؿلمأحدطممسؿالًمأنمؼؿؼـه) .م

مممممموعن مسواعل مبـاء ماظدول مواحلضارات م :مانعهى  ،واإلدارة انجيدة:مم

صاظؾـاءمحيؿاجمإىل مسؾمموخربةمودربةموختصصم،موظقس مجمردمػواؼةم،موسـدعامغـظر ميفم

اظؼرآن ماظؽرؼم مواظلـة ماظـؾوؼة مادلطفرة مند مأغفؿا مؼؤطدان مسؾى مضرورة متوصر ماظؽػاءةم

واظؽػاؼة مواِّعاغة،مضالمتعاىلمسؾى مظلان مدقدغا مؼودف م(سؾقه ماظلالم)م:م{اجِعَؾْـِي مسَؾَىم

خَزَائِنٔ ماظْأَرِضٔ مإٔغِّي محَػِقظٌ مسَؾِقمْ{ م ،موضال مجل مذأغه مسؾى مظلان مابـة مذعقب ميف مذأنم

ني} .م
دقدغامعودىم(سؾقهماظلالم)م:م{ؼَامأَبَتِمادِؿَأْجِرِهُمإٔنٖمخَقِرَمعَنٔمادِؿَأْجَرِتَماظْؼَؤيٗماظْأَعِ ُ
مممممموظؼد محذر ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) معن متوظقة مشري ماِّطػاء م ،موأخرب مأن مذظكم

سالعةمعنمسالعاتماظلاسةمصؼالم(صؾىماهللمسؾقه) م:م(إٔذَاموُدِّدَماَِّعِرُمإٔظَىمشَقِرٔمأَػِؾِهِمصَاغِؿَظِرٔم

اظلٖاسَةَ)م،موأػلماِّعرميفمطلمجمالم:مػممأػلماظؽػاءةمواِّعاغةمععّام .م

( )5م

مممممموظؼد مطان ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مؼوزف مأصقابه موسؿاظه محلب ماظعؾمم

واظؽػاءةمواظؼدرةمسؾىماظؼقاممبادللؽوظقةم،موالمؼوظيمأحدّامجماعؾةم،مأومبلؾبمضرابة م،مأوم

حمؾة،مصعن مأبيمذرم(رضي ماهللمسـه)م،مضالم:مضؾت م:مؼامردولماهللم ،مأالمتلؿعؿؾين؟مضالم:م
صضرب مبقده مسؾى معـؽيب م ،مثم مضال م:م(ؼَا مأَبَا مذَرٍّ م ،مإٔغٖكَ مضَعِقفْ م ،موَإٔغٖفَا مأَعَاغَةُ م ،موَإٔغٖفَا مؼَوِمَم

اظْؼِقَاعَةِمخِزِيْموَغَدَاعَةٌم،مإٔظَّامعَنِمأَخَذَػَامبِقَؼِّفَام،موَأَدٖىماظَّذِيمسَؾَقِهِمصِقفَا)م،موضَالَم(صَؾَّىماهللُم
سَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مظعَؾِدِ ماظرٖحِؿَنٔ مبن مدَؿُرَةَ :م(ؼا مسؾد ماظرمحن :مالَ متَلِأَلٔ ماإلٔعَارَةَ ،مصَإٔغٖكَ مإٔنِم
أُوتِقؿَفَامسَنِمعَلِأَظَةٍم ُوطِؾْتَمإٔظَقِفَا،موَإٔنِمأُوتِقؿَفَامعِنِمشَقِرٔمعَلِ َأظَةٍمأُسِـِتَمسَؾَقِفَا)م .م

ُىم .م
ِي ونك
َُهللا ن
َا  ،وأستغفز
ِي هذ
ل قون
أقوُ
* * *
ال مذرؼكَ مَظهُ م،موأذفدُ مأنٖم
مممممماحلؿدُ مهللِ مربِّ ماظعادلنيَ م ،موأذفدُ مأنمالمإظهَ مإالَّ ماهللُ موحدَهُ م َ

دقدَغَا موَغَؾِقٖـَامعُقَؿٖدّا مسؾدُهموردُوظُهم ،ماظؾفُمٖ مصَلٓمودؾمِ موَباركمسؾقهِ م،موَسؾى مآظهِ موصقؾهِم

ممبإحلانٕم ٔإىلَمؼومٔماظدِّؼِنم.
أمجعنيَم،موَعنمتَؾعَفُ ِ
ِ:
ة اإلسالو
إخوَ
إنمعنماػممسواعلمورطائزمبـاءماظدول إعالء الكيه األخالقية والسلوكية م،مصاِّعمم
واحلضارات ماظيت مال متؾـى مسؾى ماظؼقم مواِّخالق مهؿل مسواعل مدؼورفا ميف مأصل مبـائفام

وسواعلمضقاعفام،موهللمدرماظؼائلم:م م

ممعَأتَ ّؿــاموَسَـــوؼِؾًا م
الضِفمِممممم َصــ َأضِـــــمِمسؾقفٔــ ِ
وَ ٔإذَامأُصِقبَماظؼومُمصِيمأخِ َ

وضولماآلخر:م م

وإمناماِّعـمماِّخــالقمعامبؼقـتمممممصإنمػممذػؾتمأخالضفممذػؾوا م

إنٖ مظألخالق ميف ماإلدالم معـزظة مساظقة م ،مصؾفا مؼرتؼِي مادللؾمُ ميف مدرجاتِ ماإلميانٔ م،م

وتـؼلمعوازؼـهمؼومم ماظعرضمسؾى ماظواحدماظدؼان م ،محقثمؼؼولمغؾقـا م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِم

وَدَؾَّمَ) م:م(عَا معِنِ مذَيِءٍ مأثِؼَلُ ميف معِقزَانٔ ماظعؾدِ مادلُؤِعِنٔ مؼَوِمَ ماظؼِقَاعَةِ معِنِ محُلِنٔ ماخلُؾُقٔ م،م

( )6م

وَإنٖماهللمؼُؾِغِضُماظػَاحِشَماظؾَذِيٖ)م،مودلامدُؽلم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مسَنِمأطـرٔمعَامؼُدِخِلُم

اظـٖاسَماظْفَـٖةَ؟مضَالَم:م(تَؼْوَىماهللِم،موَحُلنُماخلُؾُقٔ)م .م

وجعلم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم) محلنماخلؾق مععقار مطؿال ماإلميان مأو مغؼصاغهم ،مصؼالم

(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(أطْؿَلُ مادلُؤعـنيَ مإميَاغّا مأحلَـُفُمِ مخُؾُؼًا م...م)م،موؼؼولم(صؾىم

ٔماظؾهِمحَقِـُؿَامطُـِتَم،موَأَتِؾِعٔماظلٖقَِّؽةَماحلَلََـةَمتَؿِقُفَام،موَخَاِظقٔم
اهللمسؾقهمودؾم) م:م(ا ٖتق َّ
لنٕ).م م
اظـٖاسَمبِكُ ُؾقٕمحَ َ

صقلنماخلؾقمحيؿل مصاحؾه مسؾى ماخلِالل ماحلؿقدة مطاظرٖمحة م ،موحبِّ ماخلري مظؾغري م،م

واظلٖعي مظـػع ماظـٖاس م ،موهؼقق ماظـػع ماظعام مظؾؾالد مواظعؾاد مبعقدّا مسن ماِّغاغقة موحبم

اظذاتم،مصدؼــاماحلـقفمضائممسؾىماإلؼـارموحبماظعطاء،مالمسؾىماِّثرةمواظشّّمواِّغاغقة.م م
ممممموعن مأدس مبـاء ماظدول مواحلضارات :انعدل م ،مصاظدول متؾـى مباظعدل ماظذيم
ؼلويمبنيماظـاسممجقعّاميفماحلؼوقمواظواجؾاتم،مدونممتققزمِّحدٍمسؾىمأحدٍم،موػوم

أعر ماهلل م(سز موجل) ميف مطؿابه ماظؽرؼم م ،محقث مؼؼول مدؾقاغه م :م{إٔنٖ ماظؾَّهَ مؼَأْعُرُ مبِاظْعَدِلٔم

ظؽُمِ مظَعَؾَّؽُمِم
وَاظْإٔحِلَانٔ موَإٔؼؿَاءِ مذِي ماظْؼُرِبَى موَؼَـِفَى مسَنٔ ماظْػَقِشَاءِ موَاظْؿُـؽَرٔ موَاظْؾَغِئ مؼَعِ ُ

تَذَطَّرُونَ}،موضد مضاظوا م:مإن ماهلل م(سز موجل)مؼـصر ماظدوظة ماظعادظة م،موظو مطاغت مطاصرة م ،موالم
ؼـصرماظدوظةماظظادلةم،موظومطاغتمعلؾؿةم؛مِّغفامظومطاغتمعلؾؿةمحؼًامدلامرضقتمباظظؾمم،م

أو مضاعت مسؾقه م ،موظذا مضاظوا مأؼضّا م:مإن ماظدول مضد متدوم معع ماظؽػر مواظعدل م ،موال متدوم مععم
اإلدالم مواظظؾم م؛ مِّن متدؼـفا ممحقـؽذ مدقؽون متدؼـّا مذؽؾق٘ا م ،مال مؼعي معػفوم ماإلدالم م،موالم
عضاعقـه ماظلاعقة ماظؼائؿة مسؾى ماحلق مواظعدل م ،مورصض ماظظؾم مواظؾغي م ،مبؽل مأظواغفؿام

وأذؽاهلؿام.م م

م

فاللَه أمِّيا يف أوطاىيا  ،ووفل أئنتيا ووالة أمورىا ،
واحفظ بالدىا مً كيد الكائديً وفساد املفسديً.

( )7م

م

