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 حق الىطن واملشاركت يف بنائه 

اْدُخُؾدد امِعْردد نمَشنمذندد َّنماظؾ ددُ:ممم}احلؿددهللمرم اماظعدد القماظؼ  ددامهمطؿ ردد:ماظؽدد ؼ  مممم

وَأذفهلُلمأْنماَلمشظ:نمَشال ماُرموحدهللنُهمالمذند ؼَ مَظدُ:قموأَنذدفهلُلمأندمددقهللنغ موغؾقدـد مُعقنؿددهلل امممممممم ق{آِعـِلن

ِْمهندِؾعنُفْ مرإحلد ن مممممممممسنؾهلُلهمو د ظ:قماظؾ ُف دمصناِّموددم ْ مسَؾقدِ:قموسَؾدلمآِظدِ:موصدقِؾِ:قموعند ؾِّْ مورد َ 

َِ م.شَظلمؼ َمماظهللِّؼ

مورعهلل 

صددإنمحددوماظدد رِمسؾددلمأرـ  دد:معددِمأوددد،ماحلؼدد كموآطددهللػ قمواا دد  ط مهمرـ  دد:مم

 ظ رِمأحهللماظؽؾق تماظلد ماظدأمأح رفد ماظ د  مممممصو ضق:معِمأسظ ماافؿ تموأذ صف ؛م

ِمم احلػد مواظردق غ قمصد حُل ماظؽد ؼ مؼػؿدهلليمورـد:مرد ظـػ ممممممممماحلـقفمرلق د تمسظقؿد معد

مواظـػق قمورمد ماظؼ  ا 

مأَلْوَر َنمِصيمدنَممُطاِّمُح ٍّونظ

ٌِمُعْلؿنقنوُّ مؼنهلٌلمدنَؾَػْ موندنْؼ

ومم مالمذ مصق:مأنمعدِمؼػفد مدؼـد:مصفؿ د مصدققق  مؼدهلل ْمأنماظع ضد مردلماظدهللؼِمممممممممممممم

ِمممواظهللوظ مظقل مس ض مسهللاَّموظِمهؽد نقموأنمم ؼلدف مورؼد يفمهمرـد َّمممممصفد مصدققاماظدهللؼ

وادؿؼ ا مدوظ مسر ؼ محهللؼـ مهؼ ممسؾلمأد مورـق م اددك قمطؿد مأنماظهللوظد ماظ ذدقهلليفممممم

مهؾقثمسِماإلمي نماظ ذقهللماظرققا.مالمميؽِمأنمهرطهللممر ظػط يفماإلغل غق ماظأ

ععـلمح،ماظ رِمهمض ظد:م)صدؾلمارمسؾقد:مممموضهللمدلدهللمغؾقـ م)صؾلمارمسؾق:مودؾ (م

ِْمرنؾ ددهللنيٍفمم (ودددؾ حددلمأخ ددد:مض عدد:معددِمعؽدد مااؽ عدد قمصك رؾفدد مضدد    م)عندد مَأر قنؾنددِ مِعدد

.)ِْ ـِْ قمعن مدنَؽـُْ مَشْق ن مونَأحنؾدِ مَشَظيدقمونَظْ اَلمَأندمَضْ ِعيمَأْخ نُد ِغيمِع
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ٌْمممممممم سؾلمأنمح،ماظ رِمظق مجم دمطؾؿ ٍتمهؼ لقمأومذع  اٍتمه صع؛مشمن مػد مددؾ 

ومح ؼؿد:مماظد رِممهمددؾقامم كمهؤدىقمعِمأس ػ موأذد صف  ماظؿضدقق ممموهضقق ٌتقموحؼ

عِمأيمخط مؼؿفدهللدهقمأومؼؼد بمرـق غد:قمأومؼعسدع مأ ط غد:قمأومؼد و مع ارـقد:قمصقؿ ؼد ممممممممم

األور نمعِمصؿق معؼ صهللماألدؼ نقموػذامدؾقاماظ  ص َّقمواظعظؿ َّماألوصقد َّقمص ظ رـقد ممم

واحرتاممظعؾؿ:موغ قهللهمود   معؼهلل اهد:مموه ار:مواسؿعازمر ظ رِمموهضقق قاحلؼقؼق مصهللاَّقم

م.وعؤدل ه:

قمصفد م طقدعيفمأد ددق مظؾهللوظد قممممماحلػ زمسؾلماا لماظعد ممهؼؿضيماظ رـق ماحلؼقؼق ممممممم

ههللؼ مر:مذؽ غف قموهؼق معؤدل هف قموهؼهللممخهللع هف قموه هؼيمرأص ادػد موجمؿؿعفد قموهلدف مممم

مؼنؿك دض ننم د ًظ مشن دؾ (م "قمؼؼ لمغؾقـ م)صؾلمارمسؾق:مومعِمخ ظ:مهمرـ َّمحض  هف 

م."مقمواا لماظع ممأحومر حلػ زمسؾق:اظؼق ع مؼ مماظـ  مصؾف محوٍّقمرغريمارمع لمه

دسدد معـؿفدد تماظدد رِمصددـ س قموز اسدد قمو دد  يفقمممممماظ رـقدد ماحلؼقؼقدد مهؼؿضدديممممممممم

؛ماالضؿرد ديمألرـ  د:مموهل ؼًؼ ؛ممب مؼـؿيمضقؿ ماظ الَّمواالغؿؿد َّمظؾد رِقموقؼدوماظ خد َّممممم

أضؾؾـد مسؾدلممموطؾؿد ممقمرذظـ ماجلفهللمسؿًؾ موشهؼ غ  مسظؿـ معِمضهلل اتمرؾهللغ ماالضؿر دؼ مصؽؾؿ م

عـؿف تماظ رِمرقع د موذد اَّ مو د  يًفمطؾؿد مأسطقـد مااـدؿفلموااردـعلماظػ صد مظ صدعمممممممممم

ماظؼهلل يفماظؿـ صلق قمود ػؿـ مهمه صريمااعؼهللمعِمص صماظعؿامألرـ  ـ .

احدرتامماظـظد مماظعد مقمواالظؿدعاممرد ظؼ اغل؛مشدمالمردهللمظؽدامصؽد ممممممممممغف مهؼؿضديمطؿ مأمممممم

هؿعدد ؼيفمهمجمؿؿددعمواحددهللمعددِمرعدداماألغظؿدد مواظؼ اسددهللماظع دظدد ماظددأمهضددؾ مدددؾ ْممم

األص ادقموحتػ مسؾلماإلغل نمحؼ ض:قمموُؼؾعممصقف مردأداَّمعد مسؾقد:معدِموادؾد تقموِردهللونممممممم

ؼدوممد ماظعندهللُل؛مصد الظؿعاممرد ظؼ اغلمددؾ ْممممممماظـظ ممظِمؼـ لماظـد ُسمحنؼد ضف قموظدِمؼؿقمم
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ودس عدد مالرددهللمعـفدد مظؾقػدد زمسؾددلمطقدد نماظددهللولموأعـفدد موادددؿؼ ا ػ مممممقمدؼددوموحضدد  ي

م.ومن  ف 

م*****

احلؿهللمرم اماظع القمواظرد يفمواظلد ممسؾدلمخد نماألغؾقد َّمواا ددؾلقمددقهللغ مممممممم

محمؿهللم)صؾلمارمسؾق:مودؾ (قموسؾلمآظ:موصقؾ:مأمجعل.

شنماظ رـق ماحلؼقؼق مهؼؿضيماا   ط مرإخ صمهمرـ َّماظد رِقموؼؽد نمدظد مممممممممم

 مؼؤديمش ىمهؼهللمماظد رِموازدػد  هقمصدإنمممممبعِمخ لمشهؼ نماظعؿاقمود ديفماإلغؿ ج؛م

دؼــ ماحلـقفمالمؼطؾ،معِماظـد سمجمد دماظعؿدا؛مشمند مؼطؾد،مشهؼ غد:موشحلد غ:قمحقدثممممممممم

( م)َشندماَرمُؼِقد،ُ مَشدنامسنِؿدانمَأحندهلُلُطْ مسنؿنًؾد مَأْنمُؼْؿِؼـندُ:(قممممممؼؼ لمغؾقـ م)صندؾ لماُرمسنَؾْقدِ:موندندؾ  نممم

وضهللمض ظ ا مشدامأ دتمأنمهع فموص َّماظ داقموأص ظؿ:قموغؾؾ:قموذف عؿ:؛مصد غظ مش ىمعدهللىممم

موال :مظ رـ:قموحلِماغؿؿ  :مظ:قموحـقـ:مشظق:قموسؿؾ:مألدؾ:.

ـدد َّماظدد رِ؛مصدد ظ رِمظؽددامصؿدد مأح دـدد مش ىمهضدد ص مدفدد دما ؿؿددعمطؾدد:مهمرمممممم

أرـ  :قموػ مرف موجبفهللػ موس ضف ممجقع  قمطامهمجم ظ:موعقهللاغ:قماجلـهلليمواظ د ريمم

همحػ زفؿدد مسؾددلمأعددِماظدد رِموأع غدد:قمواظطؾقدد،مهمع ددػ هقمواظػدد  مهمحؼؾدد:قمممممممم

واظع عامهمعرـع:قمواظط ظ،مر دؿفد دهمهمحتردقاماظعؾد قموػؽدذامهمدد   ماظردـ  عممممممم

مهنعند ونُغ اممونَظد م ونهنعند ونُغ امسنَؾدلماظِؾد ِّموناظؿدؼ د نىمممم}حقثمؼؼد لمددؾق غ: ممممواحل فمواظ ادؾ تقم

م.{وناظ ُعهلْلوناَنماظ َإْثَ مسنَؾل

ماظؾف ماحػ معر غ مود   مر دماظع ال


