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  العدل وأثره يف استقرار اجملتنع

موشياْظنغيحضيلشيددنينغيمِلنيْظعشيددّٓضيلغيمؼشيددْلعصيّٕصيماظؾَّددهشيمإغينؼي}ٓمربماظعددنيدل اماظؼني ددلمسيمطؿنيلددهماظعّٖؼددّٖ احلؿددّٓم

ضـيَؽّٕغيماْظَػقضيششينيِءمسشينغيموشيؼشيضيفشيىماْظُؼّٕضيلشيىمِذيموشيإغيؼؿشينيِء م{تشيدّٔشيطَّّٕصيونشيممَظعشيؾَُّؽمضيمؼشيِعُظُؽمضيموشياْظؾشيغضييغيموشياْظؿصي موَأذدفّٓصيما

ُٓمإغيالَّمإظهشيماَلمأنضي ماظؾَّفصيدمؼيمموردوُظهصيامسشيؾّٓصيهمربؿّٓطياموغؾقؼيـنيمدقِّّٓشيغنيمأنؼيموَأذفّٓصيمَظهصيامذشيّٕؼَكمالموحّٓشيهصيما

م ولعّٓماظِّّٓؼنغيامؼومغيمإَظىملنحلنينػيمتشيِؾعشيفصيمضيموعشينضيموصقِؾِهامآِظِهموسَؾىمسَؾقهمولنيرغيْكمودؾِّمضيمصشيلِّ

واظشدّٕؼع اممِّخالقمسـنيؼد ملنيظغد امصدّٕلّٛملقـفدنيمولد ماظعؼقدّٓةمممممممظؼقممواصؼّٓمسينماإلدالمملني

ماظدـ ممضدنيلم؛مظدّٔاممخالقماحللدـ امواظؼدقمماظـؾقؾد ممموأطّٓمأنمصالحماِّعدممواتؿؿعدنيتملدنيِّممم

ضيدد صيمُِّم وضددنيلم)صددؾىمآمسؾقددهممامتشيؿِّددمشيمعشيَؽددنيرغيمشيماَِّخضيدداَلقغي(م)صددؾىمآمسؾقددهمودددؾم( م)إغيغؼيؿشيددنيملصيِع

َأحنيِدددـؽممأخالضددني(اممماظؼقنيعشيدد ُؽممِعِّدديمذبؾلطيددنيمؼددومشيممودددؾم( م)مإغينؼيمِعددنمأحشيددؾُِّؽممإغيظدديؼيموَأضددّٕلِمم

صؾنيِّخالقماحللـ متؾـىماِّعممواحلضنيراتاموتؼومماظّٓولمواتؿؿعنيتماموتّٕتػّٝمراؼنيتفدنيامم

ؿلمسواعلمددؼورفنيمسيمأصدلمممامواِّعمماظيتمالمتؼوممسؾىماِّخالقماظلوؼ محتذلغفنيموؼعؾو

م.لـقنيغفني

متعنيديامصػنيتمآمعنمصػ ماموػواظعّٓلوعنماِّخالقماظيتمسينماإلدالمملفنيمخؾقم

إنعيماظعّٓلمعقّٖانمآماّظّٔيموضعهمظؾكؾقاموغصؾهموضّٓمضنيظوا مأضنيمملهماظلؿواتمواِّرضام

 مدسموحضنيرؼ مإغلنيغق مضقؿ ماموػوظؾققعيمصالمدبنيظػهمسيمعقّٖاغهاموالمتعنيرضهمسيمدؾطنيغه

ماظلؿنيوؼ  ماظشّٕا ّٝ مذيقّٝ معشيعشيفصيمصيموشيَأغضيّٖشيْظشينيمِلنيْظؾشيقِّشينيِتمرصيدصيَؾشينيمَأرضيدشيْؾشينيمَظَؼّٓضي} تعنيديمضنيلمامإظقفني

مؼشيني}( اظلالممسؾقه)مداودمزبنيرؾطينيمتعنيديموضنيلما{ِلنيْظِؼلضيِّٛماظؼينيسصيمِظقشيُؼومشيموشياْظِؿقّٖشيانشيماْظِؽؿشينيبشي

مَصقصيِضؾََّكماْظفشيوشيىمتشيؿؼيِؾّٝغيموشيَظنيمِلنيْظقشيقِّماظؼينيسغيملشيقضينشيمَصنيحضيُؽمضيماْظَلرضيضغيمِصيمخشيِؾقَػً مجشيعشيْؾشينيَكمإغيغؼينيمدشياوصيدصي

مؼشيوضيمشيمغشيلصيوامِلؿشينيمذشيِّٓؼّٓظيمسشئّشيابظيمَظفصيمضيماظؾَِّهمدشيِؾقلغيمسشينضيمؼشيِضؾُّونشيماظَِّّٔؼنشيمإغينؼيماظؾَِّهمدشيِؾقلغيمسشينضي

م{اْظِقلشينيِب مموأعّٕا متعنيديمصؼنيلما(ودؾممسؾقهمآمصؾى)مغؾقـنيملهآم)سّٖموجل( مَصِؾّٔشيِظَك} 
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موشيُأِعّٕضيتصيمِطؿشينيٍبمِعنضيماظؾَّهصيمَأغضيّٖشيلشيمِلؿشينيمآعشيضي صيموشيُضلضيمَأػضيوشياءشيػصيمضيمتشيؿؼيِؾّٝضيموشيَظنيمُأِعّٕضيتشيمَطؿشينيموشيادضيؿشيِؼمضيمَصنيدضيعصي

موأتؾنيسهمأصقنيلهمؼلعّٕ(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مطنينمظّٔام؛{...وشيرشيلؽيُؽمضيمرشيلؽيشينيماظؾَّهصيملشيقضيشـيُؽمصيمِظَلسضيِّٓلشي

ُٓمصشيؾَّى)ماظؾَِّهمرشيدصيولشيأنمم(سـهمآمرضي)مَأغشيّٗػيمصعشينضيملنيظعّٓلا م)ضنيلم(وشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِهما مإغيذشيا 

م(.َصنيسضيُِّٓظوامحشيَؽؿضيؿصيمضي

واظواجؾنيتممواحلؼوقامواِّصعنيلماِّضوالمعنمحؼهمحقػيمذيمطلمإسطنيءػومم واظعّٓلمممممم

مأومظونموظونادؼنمودؼناممل متػّٕضٍ مدون مِّحٍّٓمسؾىمربنيلنيةمدونومأومجـّٗموجـّٗا

مسشيَؾىموشيَظوضيمِظؾَِّهمذصيفشيّٓشياءشيمِلنيْظِؼلضيِّٛمَضوؼياِع شيمُطوغصيوامآعشيصيواماظَِّّٔؼنشيمَأؼؽيفشينيمؼشيني}ضنيلمتعنيدي مماأحّٓمحلنيب

مَأنضيماْظفشيوشيىمتشيؿؼيِؾعصيوامَصَؾنيمِلفغيؿشينيمَأوضيَظىمَصنيظؾَّهصيمَصِؼريطيامَأوضيمَشـِقؾينيمؼشيُؽنضيمإغينضيموشياْظَلْضّٕشيِل شيماْظوشياِظّٓشيؼضينغيمَأوغيمَأغضيُػِلُؽمضي

م{خشيِؾريطيامتشيعضيؿشيُؾونشيمِلؿشينيمَطنينشيماظؾَّهشيمَصنغينؼيمتصيعضيّٕغيضصيوامَأوضيمتشيْؾوصيواموشيإغينضيمتشيعضيُِّٓظوا متعنيدي  موضنيل موشيَظني}ا

مخشيِؾريظيماظؾَّهشيمإغينؼيماظؾَّهشيموشياتؼيُؼوامِظؾؿؼيْؼوشيىمَأْضّٕشيبصيمػصيوشيماسضيُِّٓظوامتشيعضيُِّٓظوامَأظَّنيمسشيَؾىمَضوضيمػيمذشيشيكنصيمؼشيفضيّٕغيعشيؼـيُؽمضي

م.{تشيعضيؿشيُؾونشيمِلؿشيني

مدونماتؿؿّٝمرؾؼنيتمطلمشؿلظقامماظؾشّٕدني ّٕممل مضقؿ ماظعّٓلماإلدالممؼّٓمردؼيّْظو

مِّغهماسبقنيزمأوممتققّٖ مومادلؾكمأدنيسم؛ ماِّعما ماممرّٕؼقمدعنيدة موادؿؼّٕارػني مأعـفني مودّٕ ا

ملؼني مودواعفني ودؾب ممفني م)ضقلموهلّٔا؛ َٓمإنعي  مطنيصًّٕةامطنيغ ضيموظوماظعنيدظَ ماظّٓوظَ مؼـصّٕصيما

ماإلعنيم(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مغؾقـنيمجعلمضّٓومام(علؾؿً مطنيغ ضيموظوماظظنيدلَ ماظّٓوظَ مّٕصيـصالؼو

موعـّٖظ مدنيعق مؼومماظؼقنيع مماظعنيدل مآمؼظؾفمماظّٔؼنماظلؾع معؼّٓع مسيسيمعؽنيغ مسنيظق ا

موجلعيمسّٖعي) مولظؾؿهممزؾهامإالمزلمالمؼوممسّٕذهمزلمسي( مؼـصؾّّماتؿؿّٝمطؾها صؾعّٓظه

ماَلمؼشيوضيمشيمِزؾعيِهمِصيماظؾعَيهصيمؼصيِظؾعُيفصيمصيمدشيؾضيعشيٌ )م م(ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـ ملؼؼومامؼػلّٓماتؿؿّٝ

مما...(اْظعشينيِدلصيماإلغيعشينيمصيمِزؾعُيهصيمإغيالعَيمِزلشيعي ماإلدالم مأن مإضنيعشري ماظعّٓلموحتؼقؼهجعل معلؽوظق م 

ممامواظّٕسق ماحلنيطممل معشرتط  مإغلنينػي مطل ماظؿّٖام مخالل ممبلؽوظقؿهعن مصننماملنيظؼقنيم
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مأيمسيماظـنيسمعنمذبؿوس مأعّٕمآموالهمعنمطلمسؾىمتؼّٝماظعّٓاظ محتؼققمسيمادللؽوظق 

مسؾقهمآمصؾى)ماظـ ممسّٝمأغه(مسـفؿنيمآمرضي)مسؿّٕمالنمصعنماتنيالتامعنمذبنيل

مودؾم م)ؼؼول( مرشيِسقؼيِؿِهامسشينضيموشيعشيلضيؽصيولظيمرشياعػيماإلغيعشينيمصيمامرشيِسقؼيِؿِهمسشينضيمعشيلضيؽصيولظيموشيُطؾُُّؽمضيمرشياعػيامُطؾُُّؽمضي 

موشيعشيلضيؽصيوَظٌ مزشيوضيِجفشينيملشيقضيِ مِصيمرشياِسقشيٌ موشيادَلّٕضيَأُةمامرشيِسقؼيِؿِهمسشينضيمعشيلضيؽصيولظيموشيػصيوشيمَأػضيِؾِهمِصيمرشياعػيموشياظّٕؼيجصيلصي

مطلم(...مرشيِسقؼيِؿِهمسشينضيموشيعشيلضيؽصيولظيمدشيقِِِّّٓهمعشينيلغيمِصيمرشياعػيموشياخَلنيِدمصيمرشيِسقؼيِؿفشينيامسشينضي ماظؿّٖم معني مصنذا ا

م ماظعّٓلا محتؼق مسؾقفني موجل( م)سّٖ مآ ماظيتموَظنيه معلؽوظقؿه مامعلؽول وصيحػظ ماحلؼوق

وذبنيالتمعؿعّٓدةمماظؾعّٓلمصورطيوادؿؼّٕماتؿؿّٝماموسيمضوءمػّٔاماحلّٓؼثمؼؿؾ مظـنيمأنم

حبلنمععنيعؾؿهمظّٖوجؿهامماملقؿهمسيماظّٕجلمسّٓل مأحنير مجبؿقّٝمعـنيحيماحلقنيةمامعـفنيم

ماحلقمعنععّٕص محؼو موأداءمػّٔا ممفنيا وشيَظفصينؼيم}قنيغهموتعنيديم محقثمؼؼولماحلقمدؾغػلها

مِلنيْظؿشيعضيّٕصيوِف مسشيَؾقضيفغينؼي ماظَِّّٔي موطّٔظكم{ِعضيلصي مسيملقـفمماظؿػّٕض موسّٓممألـني هامل مسّٓظهما

مواحللّٓمواظغلماحلؼّٓموؼّٖرعماظشؼنيقمجيؾبمذظكمِّنم؛موادلعـوؼ مادلنيدؼ مادلعنيعالت

مسـهمآمرضي)ملشيِشريػيملضينغيماظؽيعضيؿشينينغيمصعشينغيملقـفمامواظؽّٕاػق  مَضنيلشي( مِلؾشيعضيّٚغيمَأِليمسشيَؾيؼيمتشيصشيّٓؼيقشي 

ممرشيوشياحشيَ مِلضي صيمسشيؿضيّٕشيُةمُأعِّيمَصَؼنيَظ ضيمعشينيِظِها ِٓمرشيدصيولشيمتصيشضيفغيّٓشيمحشيؿؼيىمَأرضيضشيىمَظني  ُٓمصشيؾَّى)ما مسشيَؾقضيِهما

ُٓمصشيؾَّى)ماظؼيِؾيِّمإغيَظىمَأِليمَصنيغضيَطَؾقشيما(وشيدشيؾَّمشي موشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِهما مَظهصيمَصَؼنيلشيمصشيّٓشيَضِؿيامسشيَؾىمِظقصيشضيفغيّٓشيهصي(

ِٓمرشيدصيولصي ُٓمصشيؾَّى)ما م)م(وشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِهما مُطؾِّفغيمضي؟مِلوشيَظَِّٓكمػشئّشيامَأَصعشيْؾ شي  مَضنيلشي(. م)َضنيلشيمامَظني  ماتؼيُؼوا 

َٓا موطّٔظكم(اظصؼيّٓشيَضَ مِتْؾَكمَصّٕشيدؼيمَأِليامَصّٕشيجشيّٝشيما(َأوضيَظنيِدُطمضيمِصيموشياسضيُِّٓظواما مسيمادلّٕأةمسّٓلا

مامواظوصنيءمحبقمأدّٕتفنيمسؾقفني.مامواظعّٓلمل مألـني فنيم مزوجفنيحبلنمععنيعؾمازوجفنيملق 

مطلمصعؾىمعلؽوظقؿهامغطنيقمسيمعلؽولمطلمسّٓل موذبنيالتهماظعّٓلمصورمعنمطّٔظكممممممم

مأحّٓطياامجينيعلموالمأحّٓطياامحينيليمصالماغطنيقمعلؽوظقؿهمسي)سّٖموجل(ممآمؼؿؼيمأنمعلؽول

مغصبمظؾورنماظعؾقنيمادلصؾق مؼضّٝمأنموسؾقهمااظعّٓلمممبقّٖانمطؾفممعّٕؤودقهموؼعنيعل
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مطلمسنمدني ؾه(موجلعيمسّٖعي)مآمأنموظقعؾمماموثّٕواتهماظورنمعؼّٓراتمسؾىموظققنيصّٜمسقـقها

َٓمإغينؼي م)ضنيل(مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـ مأن(مسـهمآمرضي)مأغّٗمصعنمامذظك مدشينيِ لظيما

م.(ضشيقؼيّٝشي؟مَأمضيمذشيِظَكمحشيِػَّٜأمامادضيؿشيّٕضيسشينيهصيمسشيؿؼينيمرشياعػيمُطلؼي

ملنيرتؽنيبماظؿفؾؽ امعواردمإؼّٕادػنيملعّٓمذظكمموؼؽوناممغػلهمعّٝماإلغلنينمسّٓلم وعـفني

موشيِتْؾَك} تعنيديمضنيلمامإخل...واظعؾنيداتماظشعني ّٕمممنيرد مسيماظغؾومأوموادلـؽّٕاتاماظػواحّ٘

م.{غشيْػلشيهصيمَزَؾمشيمَصَؼّٓضيماظؾَِّهمحصيّٓصيودشيمؼشيؿشيعشيّٓؼيموشيعشينضيماظؾَِّهمحصيّٓصيودصي

مامادلؿكنيصؿ مل ماظعّٓل ممعـفنيامموػّٔامظهمسّٓةمصورمسّٓلماإلغلنينمعّٝمشريهاموعـفني 

مربنيلنيةمولّٓونمامأحّٓمحلنيبمسؾىمأحٍّٓممتققّٖملّٓونمامامواظشفنيدةموسبوػؿنيمسيماظؼضنيء

متعنيديمضنيلمامأحّٓمدونمِّحٍّٓ موشيإغيذشيام}  مَأػضيِؾفشيني مإغيَظى ماْظَلعشينيغشينيِت متصيمشيدؽيوا مَأنضي مؼشيْلعصيّٕصيُطمضي ماظؾَّهشي إغينؼي

مدشيِؿقعطينيم مَطنينشي ماظؾَّهشي مإغينؼي مِلِه مؼشيِعُظُؽمضي مِغِعؿؼيني ماظؾَّهشي مإغينؼي مِلنيْظعشيّٓضيلغي متشيقضيُؽؿصيوا مَأنضي ماظؼينيسغي ملشيقضينشي حشيَؽؿضيؿصيمضي

م.{لشيِصريطيا

مدّٕض مادلّٕأةمادلكّٖوعق موأػمم مأدنيع ملنمزؼّٓم)رضيممفنيذلغصيمنيضّٕؼشطيوحقـؿني مصؽؾؿوا ا

آمسـه(مظقؽؾممصقفنيمردولمآم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(امصؽؾؿهامصؼنيلمظهماظـ م)صؾىمآم

م) مودؾم(  مَضنيلشيمثصيمؼيمامَصنيخضيؿشيَطبشيمَضنيمشيمثصيمؼيماظؾَِّهامحصيّٓصيوِدمِعنضيمحشيٍّّٓمِصيمَأتشيشضيَػّٝصيسؾقه مَأػضيَؾَكمإغيغؼيؿشيني 

مَأَضنيعصيواماظضؼيِعقفصيمِصقفغيمصيمدشيّٕشيقشيموشيإغيذشيامامتشيّٕشيُطوهصيماظشؼيّٕغيؼفصيمِصقفغيمصيمدشيّٕشيقشيمإغيذشيامَطنيغصيوامَأغؼيفصيمضيمَضؾضيَؾُؽمضيماظَِّّٔؼنشي

م.(ؼشيّٓشيػشينيمَظَؼَطعضي صيمدشيّٕشيَض ضيمعصيقشيؿؼيٍّٓمِلضي شيمَصنيِرؿشيَ مَأنؼيمَظوضيماظؾَِّهموشياؼضيمصيماحَلّٓؼيامسشيَؾقضيِه

ممخطبمسيماظـنيسمصؼنيلم ممسـّٓعنيمتوديماخلالص وػّٔامدقّٓغنيمألوملؽّٕم)رضيمآمسـه(م

أؼفنيماظـنيسمإغيموظق مسؾقؽمموظل مخبريطمماماظؼويمصقؽممضعقفمسـّٓيمحؿىمأخّٔم"م

مواظضعقفمصقؽممضويمسـّٓيمحؿىمأخّٔماحلقمظه ما موطؿبمدقّٓغني"احلقمعـه ملنمما سؿّٕ

آسغيملشيقضينشيمم"م مامجنيءمصقفنيمردنيظ مػنيع م)رضيمآمسـفؿني(مإديمأليمعودىماِّذعّٕياخلطنيبم
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اظؼينيسغيمِصيموشيجضيفغيَكموشيسشيّٓضيِظَكموشيعشيفضيِؾِلَكمحشيؿؼيىمَظنيمؼشيْطؿشيّٝشيمذشيّٕغيؼفظيمِصيمحشيقضيِػَكموشيَظنيمؼشيقضيَلسشيمضشيِعقفظيم

م."مِعنضيمسشيّٓضيِظَكماماْظؾشيقِّشيُ مسشيَؾىمعشينضيمادؼيسشيىموشياْظقشيِؿ صيمسشيَؾىمعشينضيمَأغضيَؽّٕشي

مواظشّٕاءاماظؾقّٝمسيمحؼفمماظـنيسمؼلؿوسيمحؿىمادلنيدؼ مادلعنيعالتمسيماظعّٓلم وعـفني

متعنيديمضنيل ممصورهموعنما{اْظِؿقّٖشيانشيمتصيكضيِلّٕصيواموشيالمِلنيْظِؼلضيِّٛماْظوشيزضينشيموشيَأِضقؿصيوا}  مسيماظعّٓل 

معصيلشيؿؾيىمَأجشيلػيمإغيَظىمِلّٓشيؼضينػيمتشيّٓشياؼشيضيؿصيمضيمإغيذشيامآعشيصيواماظَِّّٔؼنشيمَأؼؽيفشينيمؼشيني} تعنيديمضنيلماماظّٓؼنمطؿنيل 

مإديمما{...ِلنيْظعشيّٓضيلغيمَطنيِتبظيملشيقضيشـيُؽمضيموشيْظقشيْؽؿصيبضيمَصنيْطؿصيؾصيوهصي ماحلؼوق مأداء ماظعّٓل معن وطّٔظك

مدونم ممممنيرؾٍ أصقنيلفني مودؾم)ػيماحلّٓؼثمأنماظـ مصا عشيْطلصيم)مضنيل م(صؾىمآمسؾقه

م.م(اظغشيـِيِّمُزْؾمظي

معنموعنيمامدؼنعنممأسظؿهمصؿنيأالم مؼظؾلماظيتمتؾكم؛ماظؾشّٕؼ منيسّٕصؿفمحضنيرةمأسّٕضفني

معّٕعيمسؾىمودوظؿهماإلدالممحضنيرةمسيمدنيدتمؾؼّٓصماماتؿؿّٝمأرقنيفمطلمصقفنيماظعّٓل

ماظظؾممغظممطلمسؾىماظؼضنيءمإديمتفّٓفمعػنيػقممادلكؿؾػ معّٕاحؾفنيموسربمتنيرخيفني

ماظؿعلفواالدؿؾّٓادمو مرصعطينيمضطفنيدواالا مجـلهمأومظوغهمسنماظـظّٕملغّٚماإلغلنينمؽّٕاع ظم؛

مذصيعصيولطينيموشيجشيعشيْؾشـينيُطمضيموشيُأغضيشيىمذشيَطّٕػيمِعنضيمخشيَؾْؼشـينيُطمضيمإغيغؼينيماظؼينيسصيمَأؼؽيفشينيمؼشيني} متعنيديمآمضولمعنماغطالًضني

مم.{خشيِؾريظيمسشيِؾقمظيماظؾَّهشيمإغينؼيمَأتضيَؼنيُطمضيماظؾَِّهمِسضيّٓشيمَأْطّٕشيعشيُؽمضيمإغينؼيمِظؿشيعشينيرشيُصواموشيَضؾشينيِ لشي

مأضولمضوظيمػّٔاموأدؿغػّٕمآمظيموظؽم

م*ممممممم*ممممممم*

مصدؾىم)مربؿّٓمدقّٓغنيموردؾهمأغؾقني همخنيمتمسؾىمودالعطينيموصالةماظعنيدل امربمٓماحلؿّٓ

م.أذيع موصقؾهمآظهموسؾىما(ودؾممسؾقهمآ

مم اإلدالممخوةأ
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ماظعّٓلماظيتم مإنمعنمأػممصور مؼـؾغيمحتؼقؼفني ماحلّٓؼثما ماظعّٓلمحتؼققسيماظعصّٕ

ممّٕؤود ادلمل ماإلداري سيمطلمظؾؿؿعنيعؾ مماخلّٓعنيتمتؼّٓؼممسيماظعّٓلموحتؼققا

م محؿىممّٓضقؼ اظومشػنيص اظومصنيرع اظومنيمس احلومواضق اظمضوالّٛاظمووضّٝادلمدلنيتما ا

مإدي مماظعنيمماتؿؿعيماظّٕضنيمققحتؼمغصل مملنيظّٓوظ ماإلمينينموضوةا ماظوالءمققعؿوتا

مإديمؼمديموععؾوممواضّّمحؼقؼيمدؾبملالماإلداريماإلضصنيءمأنموذظكمامهلنيمواالغؿؿنيء

ممدؾقنيغهماحلقمؼؼولمحقثمامزؾؿنيتمربّٚمصفوماظظؾممأعنيمامواالحؿؼنينماظلكّٛ موشياَل} 

موؼؼولما{اَِّلضيصشينيرصيمِصقِهمتشيشضيكشيّٙصيمِظقشيوضيمػيمؼصيمشيخعيّٕصيػصيمضيمإغيغشيعيؿشينيماظظعَينيِظؿصيونشيمؼشيعضيؿشيلصيمسشيؿشيعينيمَشنيِصاًلماظّؾهشيمتشيقضيلشيؾشينشيعي

مممممممم*مدشيِؾقاًلماظّٕشيعيدصيولغيمعشيّٝشيماتشيعيكشئّضيتصيمَظقضيؿشيـِيمؼشينيمؼشيُؼولصيمؼشيّٓشيؼضيِهمسشيَؾىماظظعَينيِظمصيمؼشيعشيّٚصيعيموشيؼشيوضيمشي} قنيغهدؾ

موشيَطنينشيمجشينيءِغيمإغيذضيملشيعضيّٓشيماظّٔعِيْطّٕغيمسشينغيمَأضشيؾعَيـِيمَظَؼّٓضيم*مخشيِؾقاًلمُصالغنًيمَأتشيعيِكّٔضيمَظمضيمَظقضيؿشيـِيمؼشينيوشيؼضيَؾؿشيى

مم.{خشئّصيواًلمِظْؾنغيغلشينينغيماظششيعيقضيَطنينصي

موماماظؼقنيع مؼوممزؾؿنيتمواظظؾممامواآلخّٕةماظّٓغقنيمسيمظصنيحؾهمغورمصنيظعّٓل مغفىضّٓ

مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـ  مادلظؾوماممأغواسهمجبؿقّٝماظظؾممسن( معنمدسوة موحّٔعير ا

مودؾممسؾقهمآمصؾى)مصؼنيل مسـهمآمرضي)مجؾلملنمعنيذدل( م اظقؿنمإديملعـهمح (

مم.(ِحفشينيبظيماظؾعَيِهموشيلشيقضينشيملشيقضيشيفشينيمَظقضيّٗشيمَصنغيغشيعيهصيماْظؿشيْظُؾومغيمدشيسضيوشيَةموشياتشيعيقغي)...

مؼؼولمادلنيورديعيماإلعنيمموطنين مآ( مضنيسّٓةم)رريه ماظّٓعيغقني محنيل مله متصؾّّ ممّمني مإنعي  

اموتعؿّٕملهماظؾالداموتـؿوملهمماموؼؾعثمسؾىماظّطنيس ماماّظّٔيمؼّٓسومإديماِّظػ ماظعّٓلماظشعينيعل

م.اِّعوالاموؼؽربمععهماظعيللاموؼلعنملهماظلعيؾطنين

وعنماظعّٓلمإغصنيفمادلظؾوع مسيمطلمعؽنينماموإسطنيءمطلمذيمحقمحؼهماموسّٓمم

غّٔطّٕملنيحلؼوقمادلشّٕوس معنمػّٔامادلـطؾقمرمأوماالسؿّٓاءمسؾىمحؼوقماآلخّٕؼنمامواجلو

ظؾشعبماظػؾلطقينماموأخصفنيمحؼهمسيمإضنيع مدوظؿهماظعّٕلق مادللؿؼؾ ماموسنيصؿؿفنيماظؼّٓسم
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مصػقفنيم مآمتعنيديما ملنذن مسّٕلق  مودؿظل ماظؼّٓسمسّٕلق  مسؾىمأن متلطقّٓغني معّٝ اظشّٕؼفما

م ماظشّٕؼفما مماظؼؾؾؿ مأوديأضصنيغني ماظـ موعشيلّٕىماماحلّٕع موثنيظثماموثنيغيمادللفّٓؼنا

ماظِّّٕحنيلمتشّٓموالماماظعؾىماظلؿنيواتمإديمععّٕاجهعـطؾقمو(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مربؿّٓ

مإغيالَّماظِّّٕحشينيلصيمتصيششيّٓؽيماَل(م م)ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظؼيِؾيعيمؼؼولمحقثمامإظقهمإالمادللفّٓؼنملعّٓ

موشيعشيلضيِفِّٓما(مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظّٕؼيدصيولغيموشيعشيلضيِفِّٓماماْظقشيّٕشيامغيماْظؿشيلضيِفِّٓمعشيلشينيِجّٓشيمثشياَلثشيِ مإغيَظى

ماَِّْضصشيى مادللفّٓمادللفّٓؼنمسّٓامدواهمصقؿنيمصالةمزيلؿني  معنمخريمصقهموصالةما(

مدصيؾضيقشينينشي} مدؾقنيغهموضنيلماموحوظهمصقهموجلمسّٖمآملنيركموضّٓماماظـؾويموادللفّٓماحلّٕام

محشيوضيَظهصيملشينيرشيْطشينيماظَِّّٔيماْظَلْضصشيىماْظؿشيلضيِفِّٓمإغيَظىماْظقشيّٕشيامغيماْظؿشيلضيِفِّٓمعِّنشيمَظقضيًؾنيمِلعشيؾضيِِّٓهمَأدضيّٕشيىماظَِّّٔي

مامعـّٖظؿهمؼعّٕصوامللنمظؾؿلؾؿ متوجقهمذظكموسيما{اْظؾشيِصريصيماظلؼيِؿقّٝصيمػصيوشيمإغيغؼيهصيمآؼشينيِتشينيمِعنضيمِظصيّٕغيؼشيهصي

مم.مسبوهمعلؽوظقؿفمموؼلؿشعّٕوا

  فاللهه مّجلنا بالعدل، واجعلنا من القائنني به، وجنبنا الظله وأهله            

م


