ال ت اري خ03.01.2020 :
بِ ْس مِ ال ََّل ِه ال ََّر ْح َم ِٰن ال ََّر ِح ي مِ
ل َ َق ْد َخ َل ْق ن َ ا ْاْلِنْ س َ ا َ َي ا ح اَ ْح س َ ِن ي َْق َ ي م ث ُ ََّم َر َددْن َاه ُ اَس ْ ََ َ س َ ِاي َل ي َن ا َّ َِْل
ال َّ َ ذَ ي َن اٰ َم ن ُ ا َو َع ِم لُ ا ال َّ َ
ات ي ََل ُه ْم اَ ْج ٌر َغ ْي ُر َم ْم ن ُ ٍۜ.
ص الِ َح ِ
َوقَ َ
اّلل َص َّلَ ح َّ َ
ال َر ُس ُل َّ َ ِ
اّللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلَ َم:
إلي َم ا ِ َم ْن َر ِض َى بِ َّ َ ِ
ذَ َ
إل ْس ال َ ِم ِدي ن ًّ ا َوبِ ُم َح ََّم د َر ُس ْل ًّ.
اّلل َرب َّ ًّا َوبِ ا ِ
اق طَ ْع َم ا ِ

اليمَانََوَ َْالحَيَاةَ َ
ل َْنسَانََوَ ْ إَ
اَ ْ إَ
أ يه ْ
اَالمسْ إلمونَ ْال إكرامَ! َ

اتَ ْالك إريم إَةَال إتيَتلوْ تها "َ:لق ْدَ
إإنََاللََعَزََوجلََيقولََ إفيَ ْاْليَ إ َ

اَاْلنْس َانَف ييَاسْ س َ إََت ْقوي َََث ََرددْناهََا ْس َللََس َا إفليَََََاإْلََ
خل ْقن ْ إ

اتَفله ََْاجْ رََغيْرََممْ نونََ 1".
الذيَََ ٰامنواَوع إملواَالصالإح إ َ

يثَالش َ إري إ ََال إذيَقمْ تََ إب إذ ْك إر إَهَفيقولََرس َولناَ
أماَ إفيَ ْالح إد إ َ

يحَوَال سَ إَلي إََ َإإذَاَمَاَنَوَىَ
ح إَ
اْل إَتجَا إَهَال صَ إَ
إَب َإإمَْكَا إَن إَهَأَ َْنَيَ إَديرََ َْالحَيَاةََ إَفيَ ْ إَ

لَ َْالخَ َْي إَرَوَالص َالَ إحَ.أَمَاَ َإإذَاَمَاَأَرَادََ َإإعَْمَالََالش َ إَرَوَ َْاللَس َا إَدَ
عَلَىَ إَفعَْ إَ

راَ إَفيَهَذَاَ َْالعَالَ إََ.
شََََ ًَ
داَوَمَ َْنتَ إ َ
فَ إَب َإإمَْكَا إَن إَهَأَ َْنَيَجَْعَلََ إَمَََْالظَ َْل إََسَََََا إَئ ًَ
خالَ إَلَ
ماَيَ َْنعَ ََ إَبالسَََعَادَ إَةَ إَمَََْ إَ
شََئََعَالَ ًَ
سََ إَتطَاعَ إَت إَهَأَ َْنَيَ َْن إ َ
وَكَمَاَأَنَهََ إَبا ْ َ
حيَ إَةَوَالسَالَ إَمَ
تَصَرَفَاتإَ إَهَالَ إَتيَتَ َْنبَ إَنيَعَلَىَالصَ َْب إَرَوَ َْالعَ إَزيمَ إَةَوَالتَ ْضَ إَ

سََََ إَهَوَ إَبمََََْسَوَْلَهََ َإإلَىَ
اسََََ إَتطَاعَ إَت إَهَكَذَ إَلكََأَ َْنَيَ َْل إَقيََ إَبنَ َْل إ َ
وَ َْالعَدَالَ إَة َ،إَب ْ َ

اْلنَا َنإيَ إَةَ
لَوَ ْ َ
بَمَوا إَق إَل إَهَالَ إَتيَتَ َْنبَ إَنيَعَلَىَ َْالجَهَْ إَ
التَهَْلَكَ إَةَوَ َْالهَالَ إَكَ إَبسَبَ إ َ
انَ.
كرَ إَ
لَوَالنَ َْ
وَالطَمَ إَعَوَالتَعَجَ إَ

اربإَ إَهَ
ال َْنسََََانََعَلَىَغَ إَ
بَفَ َإإنََاللََتَعَالَىَلَ ََْيَ َْترَ إَكَ ْ إَ
وَ َلإهَذَاَالسََََبَ إ َ

باَبَ عَْدََأن َ قامََ إَبخَ َْل إَقَ هَذَاَ َْال عَالَ إَ َوَ َل ََْيَ َْترَ َْكهََ
َإإ َْطالَ ًقاَ.وَلَ ََْيَتَنَحََ جَانإَ ًَ
سيَََ.
لَوَ َْقتََوَ إَ
اْلمَْرََ إَفيَكَ إَ
لَ َإإنَهََتَعَالَىَيَرَىَوَيَرَا إَقبََوَيَدَ إَبرََ ْ َ
َلإحَا َلإ إَهَ.بَ ْ َ

يداَ
س ًَ
ال َْنسَََََانََ إَفيَهَ إَذ إَهَ َْالحَيَا إَةَوَ إَ
انَمَْ َر إضىَبإاللإَ وَ َإإنَهََتَعَالَىَلَ ََْيَ ْسَ ََََمَحََْ إَبأَ َْنَيَ َْبقَىَ ْ إَ
ليم إ
ْالح إبيبََ صلىَاللََعل ْي إَهَو سل "َ:ذاقَطعْ َا إ
لَلَحَْظَةََوَآنََوَهَوََأَ َْقرَبََ
دَونََ إَرزَْقََأَوََْعَوَْنََ.فَهَوََعَزََوَجَلََ إَبقَرَْ إَبنَاَ إَفيَكَ إَ
لسْ ال إمَ إدي ًناَو إبمحمدَرسوْلًَ"َ 2
ر ًّباَو إبا إ
اْل َْكبَرََالَ إَذيَأَ َْنعَ ََاللََعَزََوَ جَلََ
لَ َْالوَ إَر ي إَدَ.أَ مَا َ َْالعَوَْنََ ْ َ
َإإلَ َْي نَاَ إَمَََْسَ بَْ إَ
أيَهاَ ْالم ْؤ إمنونََ ْ
اْل إعزاءَ! َ
خالَ إَلَ
يقَ َْالقَ إَوي إََ إَمَََْ إَ
اضََََيََ َ قَ َْد َخَلَقََ إَب إَهَعَلَ َْينَاَفَهَوََيَتَمَثَلََ إَفيَ َإإرَْشََََا إَد إَهَلَنَاَ َإإلَىَالطَ إَر إَ
اْلرَ إ َ
ات َوَرَبََ ْ َ
َإإنَ َاللَ َتَ عَالَى َرَبَ َالسَََََ مَاوَ إ َ
يزَ نَ إَب إَي إَهَصَلَىَاللََعَلَ َْي إَهَوَسَلَ ََوَ إَكتَا إَب إَهَ َْالك إري إََ .
كنَهََ إَب إَهَ إَمَََْتَمَْ إَي إَ
ََتَ َْق إَوي ََ.وَقَ َْدَمَنَحَهََعَ َْقالًََيَمَ إَ
ال َْنسََََانََ إَفيَأَسَْسََََ إَ
ْ إَ
اَالم ْؤ إمنون ْ
أيَه ْ
داَوَدَ َلإيالًََ إَفيَ
يراَيَكَونََلَهََمَرَْ إشََََ ًَ
ابَوَأَعَْطَاهََضََََ إَم ًَ
َْالخَطَ َأإَعََََْالصََََوَ إ َ
َاْل إعزاءَ! َ

وقاَقَ إَويَ ًَاَ
صلَ إَت إَهَمَخَْلَ ًَ
ال َْن سَانَ َ،إَب إ َ
حَ.وَْلََ شَكََأَنََ ْ إَ
يقَ َْالخَ َْي إَرَوَال صَالَ إَ
طَ إَر إَ

اللَ إَهيََالَ إَذيَأَرَْسَََََلَهََ
الديَََهَوََذَ َلإكََ َْالقَانَونََ ْ إَ
ْلََشََََكََأَنََ إَ

الرَادَةََوَيَحَْ إَملََ ْالم ْسَََؤولإيةََوَ ْ َ
وَعَا إَقالًََوَيَمَْتَ إَلكََ ْ إَ
وراَ َلإ َْلحَيَا إَةَوم ْصََََدر ًَاَ
ل َْنسَََََانإَيَ إَةَوَنَ ًَ
داَ َلإ ْ إَ
اْلمَانَةََ،هَوََأَ ْشَ َََرَفََ اللََعَزََوَجَلََ َلإيَكَونََمَرَْ إشَ ََََ ًَ

اتَ .
اتَوَ َْالكَا َئإنَ إ َ
َْالمَخَْلَوقَ إ َ

ولَ
امَ َإإلَىَقَبَ إَ
اْل َْف هَ إَ
ابَوَ ْ َ
اْل َْل بَ إ َ
صَوَالنَ جَا إَةَ،وَالَ إَذيَ يَ َْدعَواَأَو َلإيَ ْ َ
َلإ َْلخَالَ إ َ

صَلَ إَةَالنَجَا إَةَهَ إَذ إَهَالَ إَتيَجَاءََ إَبهَاَنَ إَبيَنَاَصََلَىَاللََعَلَ َْي إَهَوَسََلَ ََ.وَ َإإنََ
ال َْنسَانََ إَمَََْ َْالعَدَ َمَوَأَ َْطعَمَهََ وَ ْ َ
وَ َإإنََاللََعَزََوَجَلََالَ إَذيَأَوَْجَدََهَذَاَ ْ إَ
إ
وداَ
ال َْن سَانََوَْلََرَ َْيبََأَنَهََ سَيَ َْبقَىَمَوَْجَ ًَ
جدََ ْ إَ
جدََمَ َْنذََأَ َْنَوَ إَ
الديَََقَ َْدَوَ إَ
إَ
شبَعَهََوَسَمَاهََْ،لََيَ إَريدََ إَم َْنهََ َإإْلََأَ َْنَيَ َْؤ إَمَََ إَب إَهَوَأَ َْنَيَقَومََ إَبخَ َْي إَرَ
وَ سَقَاهََوَأَ ْ َ
تَ إَمََْ َ َْالجَمَ عَ إَةَ
الن هَايَ إَةَ.وَ َإإنَ نَاَكَمَ َْؤ إَم إَنيَََ َاإ َْلتَقَ َْي نَاَ إَفيَ هَذَاَ َْالوَ َْق إ َ
انَهَوََأَ َْنَ َإإلَىَ إَ
ال َْن سَ إَ
حهَاَ.وَْلََرَ َْيبََأَنََال سَبَبََوَرَاءََخَ َْل إَقَ ْ إَ
الَوَ صَا َلإ إَ
اْلعَْمَ إَ
َْ

ََاَ
سََََََ إجََََ إَد َ ْالََََمََََبََََارَ إَك َلََََنََََ ْعََََلََََ َ َجََََ إمََََيَََعَ ًَ
دا َ َلإ خَا َلإ إَق إَهَوَأَ َْن َيَجَْ عَلََ إَمََْ َ هَذَاَ وَ إفََََي َهََََذَا َ ْالََََمَ ْ َ
صََََلَ إَت إَهَعَ بَْ ًَ
اْل مَا نَ إَةَ إَب إ َ
لَ ْ َ
يَقَومََ إَبحَ مَْ إَ
ال ْسَََالمَ"َ.3وَ َإإنََ َْالبَشََََ إَريَةََجَ إَميعَهَاَمَكَلَلَةََ َإإلَىَ
الديَََ إعنْدََ إَ
حاَ "إإنََ إ
اللَ ْ إ
اْل ْسَ ََََ إَت َْقرَارََوَ َْالعَ َْدلََوَيَكَونََصَََََا َلإ ًَ
ناَيَمَْلَؤَهََ ْ إَ
تاَوَمَ ْسَ ََََكَ ًَ
َْالعَالَ إََبَ َْي ًَ
يَوَْ إَمَ َْال إَقيَامَ إَةَ إَبأَ َْنَتَكَونََ إَمَََْأَمَ إَةَرَسَََو َلإنَاَصَََلَىَاللََعَلَ َْي إَهَوَسَََلَ ََوَأَ َْنَ
شَ إَفي إَه.
وَمَهَيَ َأ ًَ َلإ َْلعَ َْي إ َ
اَالمسْ إلمونَ ْ
أ يه ْ
اضلَ! َ
اْلف إ

قَ،كَمَاَ
ال َْطالَ إَ
تَعَلَىَ ْ إَ
لَ َْالمَؤَ إَهالَ إ َ
ال َْنسَانََيَتَمَتَعََ إَبأَ َْفضَ إَ
َ َإإنََ ْ إَ

اْل ْش َيَا إَءَ
لَهَ إَذ إَهَ ْ َ
اتَ.وَ إَبلَ ْض َ إَ
المَهَارَ إ َ
أَنَهََيَمَْتَ إَلكََقَوَ ًَةَمَمَيَزَ ًَةَوَيَتَحَلَىَ إَب َْ

ْلنَ َاللَ َت َعَََال َى َي َق َولََ:
لََكَ َ إ َ
ت َ إج َيََبَ َدَ ْع َوَتَََهَ َوَت َل َ إب َيََهَََاَ .وَذَ إ َ

ال ْسََََال إَمَ إدي ًناَفلَََْي ْق بلََ إم نْ هََوهوََ إفيَ ْاْل إخر إَةَ إمَََ
"ومَََْيبْت إَغَغيْرََ ْ إ

اس إريَ"
ْالخ إ

4

اتَالَ إَتيَ
صََحَ ًَةَ َلإ َْلمَعَْلَومَ إ َ
اْل َْكثَرََ إَدقَ ًَةَوَ إ َ
صََدَرََ ْ َ
الديَََهَوََ َْالمَ ْ َ
َإإنََ إَ

انَ
سََََالَ إَمَوَغَايَتَهَاَتَتَمَثَلََ إَفيَضَََََمَ إَ
ال ْ َ
َإإنََهَدَفََ َْال إَعبَادَ إَةَ إَفيَ ْ إَ

سََ إَهَوَمَعََرَ إَب إَهَ
صََلَةََسَََ إَليمَةََوَقَ إَويمَةََمَعََنَ َْل إ َ
انَ َلإ إَعالَقَ إَةَ إ َ
ال َْنسَََ إَ
سََََ إَئلَ إتَ إَهَ َإإ َْنشَََا إَءَ ْ إَ
اْلجَْ إَوبَةَ َعَلَى َأَ ْ َ
خالَ َلإهَا َ ْ َ
ان َأَ َْن َيَ َْد إَركَ َ إَمََْ َ إَ
ل َْنسََََََ إَ
كََ َ َلإ ْ إَ
يَمَْ إَ

بَ فَ َإإنََ
اتَ.وَ َلإ هَذَاَالسَََََ بَ إ َ
اتَوَ َْالمَخَْلَوقَ إ َ
يعَ َْالمَوَْجَودَ إ َ
جدََ إَفيهَاَ َْالحَلَولََ َلإقَضَََايَاهََ.وَ َإإنََ وَ كَذَ إَلكََمَعََجَ إَم إَ
كَََلَهََأ َْنَيَ إَ
سََ إَت َْلهَامَا إَت إَهَ،وَالَ إَتيَيَمَْ إَ
وَ َاإ ْ َ

يََلَ
مََلَ َوَتَتَحَلَى َ إَبجَ إَم إَ
كتَ إ َ
ظرَ َأَ َْن َتَ َْ
ات َتَنَْتَ إَ
الديَََ،يَكَونََقَ َْدَ َاإتَخَذََأَ َْكثَرََ أَيَ َ إَعبَََادَةَ َ إَمََْ َ َْال إَعبَََادَ إ َ
الشَخَْصََالَ إَذيَيَ َْؤ إَمَََ إَو َْفقََمَاَيَ َْدعَوَ َإإلَ َْي إَهَ إَ

اظَ
حلَ إَ
خالَ إَلَ َْال إَ
ال ْسَالَ إَميَةََتَعَاشََ إَمَََْ إَ
قَ.وَْلََشَكََأَنََ َْالحَيَاةََ ْ إَ
اْلخَْالَ إَ
ماَوَنَالََ ْ َ
سََ إَل ًَ
صََبَحََمَ ْ َ
صََحَ ًَةَ إَفيَسَيَاتإَ إَهَ.وَيَكَونََ إَبذَ َلإكََقَ َْدَأَ ْ َ
اتَ إ َ
َْالقَرَارَ إ َ
س مَايَةََ
اتَ.وَ َإإنََ إَ
ح لَاظَعَلَىَ َْال إَع بَادَ إ َ
قَ إَم َْثلَ مَاَ َْال إَ
اْلخَْالَ إَ
ئَ ْ َ
خالَ إَلَرَ َْغبَ إَت إَهَ عَلَىَمَ بَا إَد إَ
اللَتَعَالَىَ إَمَََْ إَ
فاَوَقَ َْد ًراَ.وَيَكَونََأَ َْي ض ًَاَقَ َْدَتَوَجَهََ َإإلَىَ إَ
شَرَ ًَ

احَ إَبالظَ َْل إََوَ َإإسَْيَاءََالرَسَْمَ إَةَوَ َْالمَرَْسَمَ إَةَ
س َْلظَهَاَوَعَدَمََالسَمَ إَ
وقَوَ إَ
اللَ َْالحَقَ إَ
ار إَه َوَدَونَ َأَ َْدنَى َ َإإجَْبَارَ َأَوَْ َ َإإ َْكرَاهََ .وَيَكَونَ َقَ َْد َقَ إبَلَ َأَوَا إَمرَ َ إَ
وَ َاإخَْ إَتيَ إَ
اجبََعلىَ ْالم ْس إل إََْلََ إَغ ًَنىَ
شدَ إَةَوَ َْالعَ ْنَ إ ََهَوََوَ إَ
وسيَ َيرْ إب طهَ َ إَب إَهَ .وَْلَ َيَ َْنتَظَرَ َ إَمَََْ وَ َْالوَقَوفََ إَفيَوَجَْ إَهَال إ َ
اخ إَليَ َرَ إَ
خالَ إَل َتعلقَ َدَ إَ
وَنَوَا إَه ي إَه َ إَمََْ َ إَ

خالَ إَلَ َْالعَدَالَ إَةَوَالنَزَاهَ إَةَ
ضََََلَاءََ َْالبَرَكَ إَةَعَلَىَ َْالحَيَا إَةَ إَمَََْ إَ
ضََََي إَهَهَذَاَ عَ َْنهََ.وَ َإإنََ َإإ ْ َ
صَبَعَْدََهَذَاَك إل إَهَ َإإْلََأَ َْنَيَقَومََ إَبأَدَا إَءَمَاَيَ َْقتَ إ َ
ذَ إَلكََالشَََََخَْ إ َ

اليمَانََوَأَ َْنَيَحَْيَاَوَيَ إَعيشََسَيَاتَهََكَمَ َْؤ إَمَََ.
ْ إَ
اَالمسْ إلمون ْ
أ يه ْ
َال إكرام! َ

صيَةََ َْالحَ إَقي إَقيَةََ َلإ َْلمَ سَْ إَل إََ.وَْلََنَ َْن سَىَأَنََ
وَالتَوَاضَ إَعَوَ َْالكَرَ إَمَ،هَوََالشَخَْ إَ

الخَ َْي إَرَوَمََََْس َخَرََ َإإمَْكَانَاتإَ إَهَ إَمَََْ
الحَ إَقَوَوَص َلََقَ َْلبَهََ إَب َْ
مََََْرَبَطََعَ َْقلَهََ إَب َْ

انَوَأَقَامَهَاَ .
اليمَ إَ
اتَ ْ إَ
الَالنَا إَفعَ إَةَ،يَكَونََقَ َْدَأَوَْفَىَ إَبمَ َْقتَضَيَ إ َ
اْلعَْمَ إَ
لَ ْ َ
ظيرََلَهََ أَجَْ إَ
ال ْسَ َََالَمََهَوََ إَنظَامََعَقَا َئإ إَديََتَعَبَ إَديََأَخَْالَ إَقيََْلََنَ إَ
َإإنََ ْ إَ
اَالمسْ إلمونَ ْ
أ يه ْ
اضلَ! َ
اْلف إ

سي إَدَوَالشَهَادَ إَةَأ ْشهدَأ ْنَ
وَْلََمَ إَثيلََ.وَ َإإنََ َاإ سَْ إَتحَْ ضَارََوَ إَذ َْكرََكَ إَلمَ إَةَالتَوَْ إَ

طبَ إَتيَهَ إَذ إَهَأَوَدََأَ َْنَأَعَْ إَلمَكَ ََْ إَبمَوَْضَََََوعََ
َإإنَ إَنيَوَقَبَْلََأَ َْنَأَ َْن إَهيََخَ َْ

ابَ
ْل َْبوَ إ َ
داَع بْ دهَورسََََولهَ،هَوََفَ َْتحََ إ َ
ْلإإ لهَإْلَاللَوأ ْشََََ هدَأنَمح م ً

الدي إن ي إَةَالتَرَْ إَك يَ إَةَوَ إَبالتَعَاوَ إَنَمَعََ َو َْق إ ََ
خرَ إَةَعَلَىَسَدََسَََََوَاءََ.وَْلََ مَعَيََََ َ.إإنََ إَر ئَاسَََََةََالشَََََؤَ إَ
ل إَ
لَوَالسَََََعَادَ إَةَ َلإلدَ َْنيَاَوَ َلإ ْ َ
اْلمَ إَ
انَوَ ْ َ
اليمَ إَ
ْ إَ
ونَ إ
يَ قَ َْدَأَ َْطلَ قَتََْسَمَْ لَةََمَسَََََاعَدَاتََتَضَََََامَ إَن يَةََتَحَْتََ
الد يَانَ إَةَالتَرَْ إَك إَ
إَ
ابَيَقَومََ إَبتَ َْأ إَديَ إَةَصَََََلَوَاتإَ إَهَ إَب إَا َْن إَتظَامََ
اَالبَ إ َ
شَََََكََأَنََمََََْيَ َْدخَلََ إَمَََْهَذَ َْ
ول َ َإإلَىَ
ف َ َْالوَصَََََ إَ
ار َ"فَ َْليَكَََْ َسَََََ إَبيلَكَ َ َْالخَ َْيرَ" َوَذَلإَكَ َ إَبهَدَ إ َ
شََََعَ إَ
وَ إَعنَايَةََوَ إَرعَايَةََ.فَالصَالَةََ إَهيََعَمَودََ إَدي إَننَاَوَنَورََقَلَو إَبنَاَ.كَمَاَأَنَهََيَقَومََ إ َ
يعَأَ َْن حَا إَءَ َْال عَالَ إََ بَ َْد ًَءَ
امَ إَفيَجَ إَم إَ
اْل َْي تَ إَ
ضََََطَ هَ إَديَََوَ ْ َ
ظلَو إَميَََوَ َْالمَ ْ َ
الدرَْعََالَ إَذيَيَحَْ إَمينَاَوَيَ إَقينَاَ َْالمَ َْ
الصيَامََهَوََ إَ
لَسَبََوَصَ َْبرََ.فَ إَ
امَ إَبكَ إَ
الصيَ إَ
إَب إَ

يَْلََتَ َْترَكََ إَت َْلكََ َْالقَلَوبََ َْالجَ إَريحَةََ َْالحَ إَزينَةََ
بَ،وَكَ ْ َ
اْل َْقرَ إ َ
بَفَ ْ َ
اْل َْقرَ إ َ
اجَزَكَا َتإ إَهَ إَمَََْ ْ َ
ضاَ إَب َإإخَْرَ إَ
سنَاَوَ َلإلشَ َْيطَ إَ
َْل َْنلَ إَ
يدا إ َ
انَ.وَيَقَومََأَ َْي ً
إَمَََْأَ َْنَنَكَونََعَ إَب ً

سََََرََالَ إَذيَيَحَ إَولََ وَ ْسَدَهَاَ .لإَذا َفَ َإإنَنَا َنَ َْدعَوكَ َْ َأَيَهَا َ َْالجَمَْعَ َ َْالكَ إَري َ َ َإإلَى َأَ َْن َتَقَومَواَ
ج ْ َ
لَ َإإخَْالَصََوَكَرَمََوَجَودََ.فَالزَ كَاةََ إَهيََ إَت َْلكََ َْال إَ
إَب كَ إَ
اْلخَوَ إَة َ َْالبََا إَقيََ إَةَ.وَيَقَومََ إَبتَ ْقَ إَدي إَ َالََدَعَْ إَ َوَ َْالعَوَْ إَن َ َلإحَمَْلَ إَة َ َْالخَ َْي إَر َهَ إَذ إَهَ .كَمَا َأَنَهَ َ إبَ َإإمَْكَا َنإكَ ََْ
ي َوَ ْ َ
اْلبََ إَد إَ
حَ ْ َ
ىَالر َْب إَ
إَ
ل َ َإإلَ
ائَ إَ
مَتََاعَ َالَدَ َْنيََاَالزَ إَ
خالَ إَلَ إَكتَابَ إَةَكَ إَلمَ إَةَ
شََََ إَترَاكََ إَفيَسَمَْلَ إَةَالتَبَرَ إَعَ َْالخَاصَََََ إَةَ إَبنَاَ إَمَََْ إَ
اْل ْ َ
الحَجََهَوََتإَ َْلكََ ْ إَ
للَتَعَالَىَ.فَ َْ
لَ َإإخَْالَصََوَتَسَْ إَلي ََ إ إَ
ج إَهَ إَبكَ إَ
كَذَ َلإكََ إَبأَدَا إَءَسَ إَ
وبَ َْالمَ َْؤ إَمنَ إَةَ َYARDIMوَ َإإرَْسَََََا َلإهَاَ َإإلَىَالرَ َْق إَََ5601وال إتيَتبْلغََتَ ْكللتهاََ َ10لإيرَةَ
القَلَ إ َ
ال َْنسَانََ إَبنَ َْل إسَ إَهَوَ إَب َْ
الرسَْلَةََ َْالمَقَدَسَةََالَ إَتيَتَجَْمَعََ ْ إَ
إَ
اْلخَْرَىَ إَع َْندََ َْالكَعَْبَ إَةَ َْالمَشَرَفَ إَةَ .
َْ

ََََأَلَ َاللَ َعَزَ َوَ جَلََأَ َْن َيَتَقَ بَلََ إَم نَا َ كَلَ َ مَا َ قَدَمَْ نَاهَ َ إَمَََْ
تَرَْ إَك يَةَ.وَأَ ْسَ َ

مَسَاعَدَاتََوَمَاَسَنَقَومََ إَبتَ َْق إَدي إَم إَهَكَذَ َلإكََ .
ْ
انَ،اْليةَ .85َ:
َآلَ إعمْ ر
 4سورة إ
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ليمانَ .56َ،
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ْ
انَ،اْليةَ .19َ:
َآلَ إعمْ ر
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َالدي إني َة إ َ
الم إديرإيةَالعامةَل إ ْلخدم إ
ات إ

