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 اإلجيابية

سشيَؾهكماظبِؾهروموشياظؿؼيؼبهقشيىموشيَظهوممممموشيتشيعشيهووشيغصيقامم}م،ماظؼوئؾمسيمطؿوبهفماظعزؼهز ممماحلؿدمهللمربماظعودلنيمممممممم

مأنؼيموَأذهفدصيمم،مَظهفصيممذشيهرؼؽَممالموحهدشيهصيمماهلُلمإغيالَّمإظهفشيمماَلمأنضيموَأذهفدصيم،م{تشيعشيووشيغصيقامسشيَؾكماظبنغيثضيؿغيموشياظبعصيهدضيوشيانغيم

ضيمم،موصهقِؾفِممآِظِفموسَؾكمسَؾقفموبورغيكبممودؾخملؿضيمصشيؾوماظؾَّفصيؿؼيموردقُظفصي،مسشيؾدصيهمحمؿدطياموغؾقؼيـومدقودشيغو موعشيه

غي،مؼقمغيمإَظكمبنحلونػيمتشيِؾعشيفصيؿضي مممم  وبعدماظدوؼ

مممممممممم محيصنن ماجملؿؿعوت متإصالح مإدي مؼؿوج محؿك موجتووب موتػوسؾ ممثورهعوون ممتل

مم؛موحيؼؼماهلدفمواظغوؼيمادلرجقةمعـف مغيبماهللمضولمظذا مصقؿو فمضصعقدكم)سؾقفماظلالم(

ضيمَأػضيِؾلم}سـفماظؼرآن  وشيَأذضيرغيطبفصيمِصلمم*اذضيدصيدضيمِبِفمَأزضيرغييمم*ػشيورصيونشيمَأِخلمم*وشياجضيعشيؾضيمِظلموشيزغيؼرطيامِع

شيمدصيمضيَظَؽمؼشيوعصيقدشيك}،مصودؿفوبمظفمربفمضوئًؾو م{َأعضيرغيي سيمميقبجيوبوإلمؿو،مثؿمأعرػم{َضدضيمُأوِتق

شيموشيَأخصيقَكمِبكؼشيوِتلموشيَظومتشيـِقشيومِصلمِذطبرغيي}أداءماظردوظيم،مصؼولمدؾقوغف م م.{اذضيػشيىضيمَأغضي

ودلومطونماظدؼـماإلدالعلمدؼـمإصالحػيم،موضقؿموأخالقمطونمعـمذيؾيماألخالقماظيتممممممم

م مإديماظؿؿلؽمبفو م اإلجيابيةخلل م دسو مذعقرواظيتمتعين، مام  دؼـفممجتوهإلغلونممبلؽقظقؿف

ظقرـفمالمغلونمقىماإلصبوظعؿؾمواإلغؿوجم،موتؼدعفم،مادؿؼرارهمومفبـوئسيممواإلدفومم،وورـف

م مصقلىممواظعقارػمواألحودقسؼؼػمسـدمادلشوسر مؼـؾغلمأنم، ؼرتجؿمإديمدؾقكموإمنو

موؼمثرممبققطفموؼؿلثرم،مجمؿؿعفمضضوؼومععمؼؿػوسؾماظذيمػق موسؿؾم،مصوإلغلونماإلجيوبل

م.بؽؾمعومػقمغوصعمصقف

عـمأخالقمم،موسدعيػوماإلجيوبقيمسيماظعدؼدمعـماآلؼوتمإدياظؼرآنماظؽرؼؿمموظؼدمدسوممممممممم

ماظيتمؼـؾغلمظـومأنمغؼؿديمبفومـؿوذجاظمـوماظعدؼدمعـظمضدموسؾكمعرماظؿورؼخم،ممادلصؾقني

م م ًامه،ممذيقعطيو

مم؛طالممشريػؿمقنمبنيماظلدؼـمضقعطيومالمؼؽودونمؼػفؿمحقـؿوموجدمموقف ذي الكسنني   مممممم

 يـ1439 زجبمو  5     مجًوزية مصس العسبية                                    
 م2018مازس  مو 23وشازة األوقاف                                                            

 



م(2)

 

ؼعهوغقنمعهـمإصلهودمؼهلجقجمممممموغقاطو،ممصطـؿفؿم،موضؾيمظغؿفؿموشرابيم،ماظـوسمبؼقيمسـمظؾعدػؿ

،ممذهرػؿممظقؿؼهقامامدؾيهههمأنمؼؾينمهلؿمدمذيماظؼرغنيمطؾؾقامعـص،مموبغقفؿمسيماألرضموعلجقج

ودلشهورطيممصهقفؿمطلهًؾوموزيقًظهومإالمأنمأعهرػؿمبمممممونمعـمػذاماظؼوئدماظذطلمحقـؿهومرأىمؿومطص

وسيمذظهؽمؼؼهقلماحلهؼممممادلشهورطيماإلجيوبقهيم،ممممطقهػمتؽهقنمممععؾؿطيهومإؼهوػؿمممءم،ؾـهومسيماظمععف

شيمبشيَؾغشيمإغيذشيامحشيؿؼيك}تعودي مدؾقوغفمو غيممبشيقضي ضيمموشيجشيهدشيمماظلؼيهدؼيؼضي مؼشيػبَؼفصيهقنشيممؼشيَؽهودصيونشيممَظهوممَضقضيعطيهوممدصيوِغفغيؿشيهوممِعه

غيمؼشيومذشيامَضوُظقام*مَضقضيًظو مخشيرضيجطيهوممَظَؽمغشيفضيعشيؾصيمَصفشيؾضيماظبَلرضيضغيمِصلمعصيػبِلدصيونشيموشيعشيلبجصيقجشيمؼشيلبجصيقجشيمإغينؼيماظبَؼرضيغشيقضي

مَأجضيعشيهؾضيممِبُؼهقؼيةٍممَصهَلِسقصيقِغلممخشيقضيهرظيممرشيبوهلممِصقهفِممعشيؽَّـوهلممعشيهوممَضهولشيمم*مدشيهدؾيامموشيبشيقضيهشيفصيؿضيممبشيقضيشيشيهوممتشيفضيعشيؾشيمَأنضيمسشيَؾك

ممم.{رشيدضيعطيوموشيبشيقضيشيفصيؿضيمبشيقضيشـيُؽؿضي

مسؾقف)معقدكاظذيمجفرمبوحلؼمدصوسطيومسـمغيبماهللممفسعوى آل مؤمو موقف :ومنهامممممم

مم،(اظلالم مذلغف ممضولوسي ظيمرشيجصيؾظيموشيَضولشي} تعودياهلل ضيمعصيمضيِع مإغيميشيوغشيفصيمؼشيؽبؿصيؿصيمِصرضيسشيقضينشيمآلغيمِع

ضيمِبوظبؾشيقوشيوِتمجشيوءشيُطؿضيموشيَضدضيماظؾَّفصيمرشيبولشيمؼشيُؼقلشيمَأنضيمرشيجصيًؾومَأتشيؼبؿصيُؾقنشي مَصعشيَؾقضيِفمَطوِذبطيومؼشيُؽموشيإغينضيمرشيبوُؽؿضيمِع

ضيمؼشيفضيِديمَظوماظؾَّفشيمإغينؼيمؼشيِعدصيُطؿضيماظَِّذيمبشيعضيضصيمؼصيِصؾضيُؽؿضيمصشيوِدًضومؼشيُؽموشيإغينضيمَطِذبصيفصي معصيلضيرغيفظيمػصيقشيمعشي

مم.{َطذؼيابظي

قضػممبسيمآنػيمواحٍدممغصوفعـًؾومسيماإلجيوبقيمععماإلماظؽرؼؿضربمظـوماظؼرآنمضدمو

مع مؼمعتؾؽماظـؿؾي مرأتمخطرطيا محقـؿو مضولمؿبينمجـلفو م، مؼفؾؽفؿمذيقعطيو موؼؽود م، فددػؿ

م ضيماظؼيؿضيؾغيموشياِدمسشيَؾكمَأتشيقضيامإغيذشيامحشيؿؼيك}تعودي  مَأؼؽيفشيومغشيؿضيَؾٌيمَضوَظ مَظومعشيلشيوِطشـيُؽؿضيمادضيخصيُؾقاماظؼيؿضيؾصيمؼشيو

بوإلجيوبقيم،مصؾؿمتؽرتثماتلؿًممضدماظضعقػيمـؿؾي،مصفذهماظم{موشيجصيصيقدصيهصيمدصيَؾقضيؿشيونصيمؼشيقضيِطؿشيؼـيُؽؿضي

اسؿذرتمسـمدؾقؿونموجـدهمإنموضعمعـفؿمثؿم،م،مبؾمحذرتمبينمجـلفومظـػلفوموحلىم

م.{ؼشيشضيعصيرصيونشيمَظوموشيػصيؿضي}مؾـؿؾم،مصؼوظً ظإػالكم
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بوإلجيوبقيم،مطذظؽمجوءتمدـيمغؾقـوم)صؾكماهللمملوطؿومحــوماظؼرآنماظؽرؼؿمسؾكماظؿقؾممممم

ضؾؾممبوإلجيوبقي(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)اظـيبمحقوةممتقزتمصؼدمم،مقفوسؾقفمودؾؿ(مداسقيمإظ

سؿرهمحؾػممعـمةسشرماخلوعليمسيمصؼدمذفدم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(موػقم،اظؾعـيموبعدػوم

متداسً ماظذي ممإظقفماظػضقل مضرؼش م،مجدسونمبـماهللمسؾدمدارمسيماجؿؿعقاوضؾوئؾ

م،غصروهممإالمأومعـمشريمأػؾفومأػؾفومعـمعظؾقعطيوممبؽيمأالمجيدوامسؾكموتعوػدوامتعوضدواو

 ممحؼفم،مضولم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مإظقفمواردؼمحؿكؼدطيامواحدةممزؾؿفمعـمسؾكموطوغقا

غيماهلِلمسشيؾضيِدمدشيارغيمِصلمذشيفغيدضيتصيم)َظَؼدضي مُأدضيسشيكموشيَظقضيماظؼيعشيؿغي،محصيؿضيرشيمِبِفمِظلشيمَأنؼيمُأِحىؽيمعشيومِحؾبًػومجصيدضيسشيونشيمبضي

صي(ماظبنغيدضيَؾومغيمِصلمِبِف مم.َظَلجشيؾضي

ممسؿرهمعـمواظـالثنيماخلوعليموسي مذورك مودؾؿ( مبـوءسيم)صؾكماهللمسؾقف مجتدؼد

موضضكمسؾك م، مسؾكمطؿػقف مخالفمسظقؿمطودمحيدثمبنيمماظؽعؾيمحبؿؾماحلفورة بقادر

مبقـفؿمرشؾيمسيمأنمؼـولمطؾمعـفؿمذرفحآغذاكممبطقنمضرؼش مصقؿو متـوزسقا وضعممقـؿو

وشيدشيؾَّؿشي(ماظذيمعصيـؾًممسشيَؾقضيِفماهلُلم،مصـزظقامسؾكمرأيمردقلماهللم)صشيؾَّكاحلفرماألدقدمعؽوغفم

م.وضعماحلفرمسيمعؽوغفصقفوماظؼؾوئؾمطؾفومسيم

م ممسشيَؾقضيِفماهلُلمطونم)صشيؾَّكثؿ ماظوشيدشيؾَّؿشي( مطونممعـيؾبعد مطؿو م، موضدوةمسيماإلجيوبقي أدقة

،مأحلـماظـوسم،موأذفعماظـوسوشيدشيؾَّؿشي(ممسشيَؾقضيِفماهلُلمصؽونم)صشيؾَّكمأدقةموضدوةمسيمطؾمذلءم،

م ماظـوسم، مضولمم)رضلماهللمسـف(مسشيِؾلعيسـمووأطرم مإغيذشيا م)ُطؼيو ماظبؾشيلبسصي  ماظبَؼقضيمصيممحشيِؿلشي موشيَظِؼلشي ،

،مم(ومَأدضيغشيكمإغيَظكماظبَؼقضيمغيمِعضيفَصَؾومؼشيُؽقنصيمَأحشيدظيمِعؼيوشيدشيؾَّؿشي(ممسشيَؾقضيِفماهلُلم)صشيؾَّكاظبَؼقضيمشي،ماتؼيَؼقضيشيومِبرشيدصيقلغيماظؾَِّفم

موشيدشيؾَّؿشي(مأصقوبفمسيمحػرماخلـدقم.مسشيَؾقضيِفماهلُلموضدمذوركم)صشيؾَّك

ممعمأعقرهسيمذيقمأنمؼؽقنماإلغلونمإجيوبقؾيومإديدسقمؼ مم(اهلُلمسشيَؾقضيِفموشيدشيؾَّؿشيصشيؾَّكم)وطونم
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مصقؼقلحقوتف موشيدشيؾَّؿشي)م، مسشيَؾقضيِف ماهلُل مم(صشيؾَّك مِبقشيِدِه)  مَصؾبقصيغشيقورضيهصي ضـيَؽرطيا معصي مرشيَأىمِعضيُؽؿضي ضي مَظؿضيممعشي مَصنغينضي ،

م مَظؿضيمؼشيلضيؿشيِطعضي مَصِؾِؾلشيوِغِف،مَصنغينضي صشيؾَّكماهلُلمسشيَؾقضيِفموؼؼقلم)م،م(،موشيذشيِظَؽمَأضضيعشيػصيماظبنغيميشيونغيمَصِؾَؼؾبِؾِفؼشيلضيؿشيِطعضي

م.(ممبشيؾخملغصيقامسشيـولموشيَظقضيمآؼشيًي)م م(وشيدشيؾَّؿشي

عـممغوإديماإلجيوبقيموحــومسؾقفوم،مصؼدمحذعيرم(صشيؾَّكماظؾَّفصيمسشيَؾقضيِفموشيدشيؾَّؿشي)وطؿومدسوغومغؾقـوم

مؼولم)صاظلؾؾقيم ضيمال) مم(سشيَؾقضيِفموشيدشيؾَّؿشيصشيؾَّكماظؾَّفصي مإغينم،ماظـوسمععمأغو مؼؼقلم،مإغيععيعشييمأحشيدصيُطؿضيمؼُؽ

شي صيماظـوسصيمأحضيلشي مأحلـ مأنماظـوسصيمأحلـمإنمأغػلؽؿموشيرخملصيقاموظؽـم،مأدلتصيمأدوءواموإن.

مممم(.تظِؾؿصيقامالمأنمأدوءواموإنم،متصيقضيِلصيقا

رهمهيمصلعهرمواحلوجهوشيدشيؾَّؿشي(مؼشؿؽلمعـماظػؼمسشيَؾقضيِفماهلُلم)صشيؾَّكمرجؾمإديماظـيبجوءمموضد

أنمؼغريمعـمواضعفم،موأنمالمؼلؿلؾؿمدلومػقمصقفم،موأنمؼـػضمم(وشيدشيؾَّؿشيمسشيَؾقضيِفماهلُلماهللمصشيؾَّكم)

مبشيعضيضشيفصيمغشيؾبؾشيسصيمِحؾبسظيم)طلوء(م،مبشيَؾك ممَضولشيمذشيلضيءظي؟(مبشيقضيِؿَؽمِصلم)َأعشيو مضوئًؾوسـمغػلفمشؾورماظؾطوظيم،م

شيمِصقِفمغشيشضيرشيبصيمضدح()موشيَضعضيىظيم،مبشيعضيضشيفصيموشيغشيؾضيلصيُط م،مِبفغيؿشيومَصَلتشيوهصي مَضولشيمِبفغيؿشيو(،م)ائضيِؿـِل ممَضولشيماظبؿشيوِءم،مِع

موشيَضولشيم،مِبقشيِدِهموشيدشيؾَّؿشي(مسشيَؾقضيِفماهلُلم)صشيؾَّكماظؾَِّفمرشيدصيقلصيمَصَلخشيذشيػصيؿشيو ضي  غي؟(مؼشيشضيؿشيرغييم)عشي مَضولشيمػشيذشيؼضي

ضي مَضولشيم،مِبِدرضيػشيؿػيمآخصيذصيػصيؿشيومَأغشيو مرشيجصيؾظي غيمِدرضيػشيؿػيمسشيَؾكمؼشيزغيؼدصيم)عشي مَأغشيو مرشيجصيؾظيمَضولشيم،مثشيَؾوثطيو(مَأوضيم،معشيرؼيتشيقضي

غيمآخصيذصيػصيؿشيو غيموشيَأخشيذشيم،مإغيؼؼيوهصيمَصَلسضيَطوػصيؿشيومِبِدرضيػشيؿشيقضي م)اذضيؿشيرغي موشيَضولشيم،ماظبَلغضيصشيورغييؼيموشيَأسضيَطوػصيؿشيوماظدورضيػشيؿشيقضي

مِصقِفمَصششيدؼيم،مِبِفمَصَلتشيوهصيم،مِبِف(مَصلبِتـِلمَضدصيوعطيومِبوظبكخشيرغيموشياذضيؿشيرغيم،مَأػضيِؾَؽمإغيَظكمَصوغضيِؾذضيهصيمَرعشيوعطيومِبَلحشيِدِػؿشيو

مَظفصيمَضولشيمثصيؿؼيم،مِبقشيِدِهمسصيقدطياموشيدشيؾَّؿشي(مسشيَؾقضيِفماهلُلم)صشيؾَّكماظؾَِّفمرشيدصيقلصي موشيَظوم،موشيِبعضيمَصوحضيؿشيِطىضيم)اذضيػشيىضي 

َصذشيػشيىشيماظرؼيجصيؾصيمؼشيقضيؿشيِطىصيموشيؼشيِؾقعصي،مَصفشيوءشيموشيَضدضيمَأصشيوبشيمسشيشضيرشيَةمدشيرشياِػؿشي،مؼشيقضيعطيو(م،ممسشيششيرشيمخشيؿضيلشيَيمَأرشيؼشيؼيَؽ

ػشيذشيامخشيقضيرظيم) مم(صشيؾَّكماهلُلمسشيَؾقضيِفموشيدشيؾَّؿشي)،مَصَؼولشيمرشيدصيقلصيماظؾَِّفمم،موشيِبؾشيعضيِضفشيومَرعشيوعطيومَصوذضيؿشيرشيىمِبؾشيعضيِضفشيومثشيقضيبطيو

ضيمَأنضيمتشيِفلءشي م مم،مإغينؼيماظبؿشيلضيَلَظَيمَظومتشيصضيُؾحصيمإغيظَّومِظشيَؾوثشيٍيماظبؿشيلضيَلَظُيمغصيؽبؿشيًيمِصلموشيجضيفغيَؽمؼشيقضيمشيماظبِؼقشيوعشيِيمَظَؽمِع
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م.(،مَأوضيمِظِذيمدشيمػيمعصيقِجعػيم،مَأوضيمِظِذيمُشرضيمػيمعصيػبِظعػيمِظِذيمَصؼبرػيمعصيدضيِضعػي

م)ممممممممم موشيدشيؾَّؿشيوطون مسشيَؾقضيِف ممؼدسقم(صشيؾَّكماهلُل مسيمآخرممإدياإلغلون موظق م، أنمؼؽقنمإجيوبقو

مَصِلقَؾٌيم م)م،مصقؼقلم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(حلظوتماظدغقو ماظلؼيوسشيُيموشيِبقشيِدمَأحشيِدُطؿضي ًِ مَضوعشي ،ممإغينضي

مم(.مَصنغينضيمادضيؿشيَطوعشيمَأنضيماَلمتشيُؼقمشيمحشيؿؼيكمؼشيغضيرغيدشيفشيومَصؾبقشيغضيرغيدضيفشيو

اظعوظقيماظيتمتعلمعلؽقظقؿفوممجتوهمورـفوم،مماهلؿؿمإنمادلشورطيماإلجيوبقيمخؾؼمأصقوبممممم

م ماظراػـي موحتدؼوتف معؿطؾؾوتف موعؽونوتدرك مزعون مطؾ مصؿمسي ػذهممأعوممصوعدةمؼػ،

م ماظيتمتفدف م،ممزسزسيإديماظؿقدؼوت ماألورون موػدم ماظػلود موغشر م، مواالدؿؼرار األعـ

ممحنقمػذهماظؿقدؼوتم.ممإجيوبقؾيوموعقضًػمؿكذصؿ

مدهقاءمسيمماإلجيوبقهيمػهلماظهيتمتعؿهؾمسؾهكمإذهوسيمروحماظؿؽوصهؾمواظؿعهوونممممممممطؿومأنمػذهمادلشورطيم

ضضوءمحقائجماحملؿوجنيم،مورصعماظؽربمسـمادلؽهروبنيم،مأممبوالػؿؿهوممبوظؼضهوؼوماهلوعهيماظهيتم هدمممممممم

اظقرـمعـؾمترذقدمادؿكداممادلقوهم،مواحلػوزمسؾقفهوم،مواحلػهوزمسؾهكمادلراصهؼماظعوعهيم،مأومسؾهكمأعهـمممممممم

ممم.مظـفلمسـماظػلودمواإلصلودودالعيماظطرقم،موا

،ممأدوسمغفضيماألعيم؛مألغفمفواإلخالصمصق،مماإلجيوبقيمتعينمإتؼونماظعؿؾادلشورطيمومممممممم

مؼو مذلغفوبف ممعؾق مصؼد مظذا م؛ ماإلدالم مدسو مواإلخالصمسيمأدائف ماظعؿؾ خدعيمإديمإتؼون

ماهللمصؾك)ضولم،مو{اظبؿصيقضيِلـِنيشيمؼصيِقىؽيماظؾَّفشيمإغينؼيموشيَأحضيِلصيقا}م ضولمتعوديم،مؾقرـظمورصعيظؾدؼـم

مإن م)مرواؼيموسي(مؼصيؿضيِؼشيفصيمَأنضيمسشيؿشيًؾومَأحشيدصيُطؿضيمسشيِؿؾشيمإغيذشيامؼصيِقىصيعي(موجؾعيمسزعي)ماهلَلمإغينشيعي( م)ودؾؿمسؾقف

مممم(.ؼصيقلـمأنماظعؿؾمسؿؾمإذاماظعوعؾمعـمؼصيقىمتعوديماهلل

م

 أقول قولي يرا وأستغفس اهلل لي ولكم

 *مممممم*مممم*مم
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احلؿدمهللمربماظعودلني،موأذفدمأنمالمإظفمإالماهللموحدهمالمذرؼؽمظفم،موأذفدمأنمممممممممممم

مسؾقف موبورك مودؾؿ مصؾعي ماظؾفؿ م، موردقظف مسؾده محمؿدطيا موغؾقـو موصقؾفممدقدغو موسؾكمآظف ،

ضيمأذيعنيم، غيمؼقمغيمإَظكمبنحلونػيمتشيِؾعشيفصيؿضيموعشي م.مماظدوؼ

 : إخوة اإلسالم     

متعينمصننمممممممممم ماإلجيوبقي مأػؾماخلربةمم،ماظؽػوءاتماخؿقورم مادلشورطي معـ واالدؿػودة

واظـزولمسؾكمم،ماظذؼـمؼصؾققنمظؾؼقوممبفوتقدقدماألعرمإديمأػؾفم،مم،مادلكؾصنيمألوروغفؿ

مورقخؿإديمامودؾؿ(مسؾقفماهللم)صؾكموضدمدسوغوم،رأؼفؿمإذامطونمصقفمعصؾقيماظدؼـمواظقرـم

،مادللؽقظقيمحتؿؾمسؾكممواظؼدرة،ماظؼقةمواألعوغيممؿغرىمصقفـمممأػؾماظؽػوءةمواخلربةم

غي مموشيدشيؾَّؿشي(مسشيَؾقضيِفماظؾَّفصيمؼؼقلم)صشيؾَّك ضيمرشيجصياًلمادضيؿشيعضيؿشيؾشيم)معشي ضيماظبِعصشيوبشيِيمِتؾبَؽموشيِصلمِسصشيوبشيٍيمِع مػصيقشيمعشي

ضيفصيمِظؾَِّفمَأرضيضشيك وسيمػذاماظصددمغمطدمأنممم(.اظبؿصيمضيِعـِنيشيمموخونشيمرشيدصيقَظفصيموخونشيماظؾَّفشيمخشيونشيمَصَؼدضيمِع

ادلشورطيمسيمبـوءماألورونموطؾمعومؼمديمإديمأعـفوموادؿؼرارػوم،مودسؿمصؿقدػومػقمعـم

مصؿقؿمعؼوصدماألدؼونم.

وإذمحنـمعؼؾؾقنمخاللمأؼوممسؾكمادؿقؼوقمورينمؼصيعدمسيمسصرغوماحلوضرمعـمأػؿم

م مادلشورطي مأن مغمطد مصنغـو م، ماظدوظي معطؾىمعؼقعوتمبـوء مبوظصقتمػق مواإلدالء اإلجيوبقي

محولمإظقفمآلموعوم،مغقاجففوماظيتمواظؿقدؼوتمادلكوررمزؾمسيمم،مواخوصيوواجىمورين

ماظعؿقؾيماإلرػوبقيماجلؿوسوتمأؼديمسؾكمودعورموتػؽؽمتػلخمعـمعـطؼؿـومدولمعـمطـري

م، موإسودةموتؼلقؿفومادلـطؼيمدولمطؾمظؿػؽقؽمخيططقنمدلـمذراسطيومتعدمواظيتماخلوئـي

مأنموسؾقـوم،مِبشيومادلرتبصنيمأسدائـوموعصوحلمأػدافمخيدمممبومجدؼدمعـمخرؼطؿفومتشؽقؾ

مؿم،مهومورـفهوؼهؿمبؼضهووسقفمؿمظفم،هووصوئفمدػؿم،هظؾؾمرؼنيهعدىمحىمادلصمطؾفمؿهريماظعوظغ

موإصرارػؿمسؾكمريوؼيمأعـفموادؿؼرارهم.
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م مػـو مضدرمسؾكمؼؽقنمأنمورـفمسؾكمشققرمورينمعصريمطؾمسؾكمؼـؾغلوعـ

سيممأعوغيمأنمذظؽمؼعؾؿموأنم،مبصقتفماإلدالءمسيمإجيوبقيمعشورطيمؼشوركموأنم،مادللؽقظقي

مورـف مجتوه مذظؽم،مسـؼف مبعد مإغلون مظؿقؿؾموأصؾحمأضدرمؼراهمعـمخيؿورمأنموظؽؾ

معصرمحيػظمأن(موجؾمسز)ماهللمدوئؾنيم،مؼؿقؿؾفوماظيتماألعوغيمبلسؾوءمواظـفقضم،مادللؽقظقي

م.وؼرضوهمحيؾفمدلومؼقصؼـوموأنم،مرذدطيامأعرغومعـمظـومؼفقهموأنم،موعؽروهمدقءمطؾمعـموأػؾفو

مرصعيمسيمرشؾيم،محقوتـومعـوحلمذيقعمسيماإلجيوبقيمبروحمحنقومأنمإديمأحقجـومصؿو

م.مبفومتؾقؼماظيتمادلؽوغيمإديمبفومواظقصقلم،موتؼدعفومأوروغـو

موالعبادوملا فيٌ صالح البالد  وفكها ملا حتب وتسضىاللًم 


