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ـ  ،سبـشعٌا١ اهع -أٙٔا اإلخ٘ٝ  -ا ُطٌع ـعِدً ا١ ـشعٌ
املطوٌني كؤٍ ٙطـسعْ٘ ىل  امل٘اققـٞ عوـٟ أْ نلـْ٘     
أًسٙلا سوٚفٞ، عوٟ أْ نلْ٘ أًسٙلا ٓٛ ًـّ ٙتـصعٍ   

ا ُسآٍ ـاب، ٗعِدًـٟ باإلزٓـٙطٌا ـاذتوف حملازبٞ ً
مجٚعــاي ٙعوِــْ٘ ٗمــ٘قٍٔ ًــع أًسٙلــا ا ًلاقشــٞ ًــا 

ٞ     ،ٙطٌُٕ٘ باإلزٓاب  ،ألُٔـٍ مجٚعـاي ٙعػـقْ٘ اهطـو 
ألٍُٔ مجٚعاي حيسؾْ٘ عوٟ اهبقا١ ا ًِاؾـبٍٔ ًٌٔـا   
كاْ اهجٌّ، هلٍِٔ ال ميلـّ أْ ٙؿـسس٘ا بٔـرا، ٓـٍ     

ـ ْ٘: ًّ أدى اذتفاظ عوٟ األًّ ٗاالٙق٘ه ّ ضتقساز، ً
أٗ ٙق٘هْ٘: خ٘قاي ًّ  !أدى اذتفاظ عوٟ ًؿوشٞ اه٘طّ

ا ًّ ـٛ مسعِآـٝ اهتـداهعبازٝ ادتدٙ ،اهعؿا اهغوٚعٞ
 ٞ ٗأٜ عؿـا ألوـغ    !اهبعض: ارت٘ف ًّ اهعؿا اهغوٚعـ

ًّٗ ارتصٜ ا اهـدُٚا  ٓـى    ،ًّ عؿا اهلل، ًّ دٍِٔ
اإلًاَ عوٛ )عوٕٚ اهطالَ(  ِٓان ألوغ ًّ ٓرٖ اهعؿا 

ّ ميلّ أْ ٙؿى ىل  ً٘مع اهطـو ٞ  أزاد أْ ٙعوٍ كى ً
ا ٓرٖ األًٞ إُٔ ال جي٘ش حباي أْ نلْ٘ ممّ ٙعػـ   

ألُم ىلذا عػقت املِؿب ضتضشٛ بلـى غـ١ٛ    ،املِؿب
ا ضبٚوٕ، ٗأال ختاف ًّ غ١ٛ أبداي قإذا ًا خفـت ًـّ   
لري اهلل قطرت٠ كى غ١ٛ ًٌٔـا كـاْ ؾـغرياي أٗ كـبرياي     

ٞ ضرت٠ ًعاٗٙٞ. ٓى ًع ٙبدٗ عؿا لوٚعٞ أًاًم.  ،اٗٙـ
ـ  رٜ كـاْ ً٘معــٕ قعـالي ا األٙـاَ األٗ  رتالقــٞ    ـٗاه

اإلًاَ عوٛ )عوٕٚ اهطالَ( بـى ا أٙـاَ عجٌـاْ كاُـت     
دٗهتٕ أم٠٘ ا اه٘امع ًّ ستٚط ارتوٚفٞ ُفطٕ، كاْ 
ا نوم اهفرتٝ سلٌٕ ًطتقساي، ٗميتوـم دٚػـاي كـجري    

رٜ دا١ ـاهعدد، ٓ٘ كاْ أم٠٘ ا اه٘امع ًّ اجملتٌع اه
ا ـٞ ًٗـع املدِٙـ)عوٕٚ اهطالَ(، ًّ زتتٌ هٚباٙع عوٚايًً

كاْ ِٓان اضتقساز هد٠ ًعاٗٙٞ. ضِني ط٘ٙوـٞ   س٘هلا.
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ًّ أٙاَ اهفازٗق، اهفـازٗق اهـرٜ دعـى     ،ًّ أٙاَ عٌس
ٞ نفـازق عوٚـاي، ٗنفـازق اهقـسوْ، ٗنفـازق      ـٓرٖ األً

عصٓا ٗزتدٓا ًّ َٙ٘ أْ ٗ َّ ًعاٗٙٞ عوٟ اهػاَ، ٗٓ٘ 
ًّ ٓ٘ ًعاٗٙـٞ. ىلذاي كـى    ٓ٘ ٙعوٍ ،ٙعوٍ ًّ ٓ٘ ًعاٗٙٞ

بوٚٞ أؾٚبت بٔا ٓرٖ األًٞ، كى احن اط ٗؾـوت ىلهٚـٕ   
ٞ، كى كازثٞ ًست ا ٓرٖ األًـٞ اـا قٚٔـا    ـٓرٖ األً

كسبال١، ىلْ املط٣٘ي األٗي عِٔا ٓ٘ عٌس، املط٣٘ي عِٔا 
باألٗه٘ٙٞ ٓ٘ عٌس مبى أبٛ بلس ُفطٕ، مبى أبٛ بلس 

ضِِٚاي اَ ـٟ اهػـٞ عوـٟ ًعاٗٙـرٜ ٗهـس اهـُفطٕ، عٌ
 ط٘ٙوٞ.

جنــد اهفــازٗق اذتقٚقــٛ، اهــرٜ ٙفــسق بــني اذتــ   
ٗاهباطى ال ٙطـٌض هِفطـٕ أْ ٙبقـٛ ًعاٗٙـٞ دمٚقـٞ      

ٕ ـاي عِـرٜ مـٗاسدٝ عوٟ اهػاَ، ًّٗ ٓ٘ اهػخـ اه
٘ي )ؾــو٘ات اهلل عوٚــٕ ٗعوــٟ وهــٕ(: أُــٕ ًــع ـاهسضــ

اهقسوْ  ٓى عٌس أَ عوٛ  ))عوٛ ًع اهقسوْ ٗاهقـسوْ  
 اهقسوْ ٗاهقسوْ ًـع عٌـس   ي عٌس ًع ًع عوٛ(( أَ ما

ٗعِدًا جند أْ عوٚاي ال ٙطٌض هِفطٕ أْ ٙبقٛ ًعاٗٙٞ 
ذتعٞ ٗاسدٝ عوٟ اهػاَ، قإُٕ ٙتشسن باضٍ اهقسوْ، 

ىلذاي قـامل٘مف   ف اهقسوْ.ـسوْ، ًٗ٘مـ  اهقـٗإُٔ ًِ 
اآلخس اهـرٜ مسـض هِفطـٕ أْ ٙبقـٛ ًعاٗٙـٞ ضـِِٚاي       
ط٘ٙوٞ ال حياضبٕ عوٟ غ١ٛ ًّ أعٌاهٕ، ٗٙق٘ي عِٕ: 

ذهم كطس٠ اهعسبص ٓ٘ امل٘مف اهرٜ ال ِٙطذٍ ًـع  ط
ٓ٘ امل٘مـف   ،اهقسوْ حباي، ٓ٘ امل٘مف املفازق هوقسوْ

ٗمسُا١ اهقـسوْ.   ،سوْـٞ اهقـٗأً ،اهرٜ ضسب اهقسوْ
ُٚط ،ق٣ِٚٔاي هفازٗق ٓرٖ األًٞ أي ٣ِٚٓاي َٙ٘ ٙوقٟ اهلل ق

 عّ كى سادخ سدخ ا ٓرٖ األًٞ.
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ٝ ًٙ٘ٔـا. ًـّ   ال نِعس ىل  قادعٞ كـسبال١ أُٔـا ٗهٚـد   
اهرٜ سسن ادتٚ٘ؽ هت٘ادٕ اذتطني ا كسبال١  ًـّ  
اهــرٜ أزضــى ابــّ شٙــاد ىل  اهل٘قــٞ هٚغــسٜ شعٌــا١  

ٟ ـب ستــــب ٗٙسٓــــٗٙسل ـــ ،٘ايـاهعػـــا٢س باألًـــ
ٟ حي٘هلٍ ىل  دـٚؼ ٙت٘دـٕ هضـسب    ـٍ، ستـجيٚػٔ

اذتطني بعد أْ كاُ٘ا مد باٙع٘ا اذتطني، ًّ ٓ٘  ىلُٕ 
ٞ      ٙصٙد. عوـٟ زمـاب    ًـّ اهـرٜ دعـى ٙصٙـداي خوٚفـ

ـ    ،املطوٌني  ىلُٕ ًعاٗٙٞ نوـم   -ٞ ـًّ اهـرٜ دعـى األً
ى ٙصٙد  ًّ اهرٜ دعى هٚصٙد ضِداي ـنقبى ًج -األًٞ 

  ٞ ـ   ،م٘ٙاي ٗماعدٝ م٘ٙٞ  ىلُـٕ ًعاٗٙـ ـ ـًـّ اه ٟ ـرٜ ٗه
ًّ اهرٜ ٗ  عٌس  ٓـ٘   ،ًعاٗٙٞ عوٟ اهػاَ  ىلُٕ عٌس

ـ  اَ ـأب٘ بلس. أب٘ بلس ٗعٌس كاُا ٙتشسكاْ كٌا ماي اإلً
ٖ   ٛ )عوـعو  ،ٕٚ اهطالَ( هعٌس: )أسوب سوبـاي هـم غـ س

غّدٓا هـٕ اهَٚ٘ ٙسدٓا عوٚـم لـداي(. سسكـٞ ٗاسـدٝ     
    ٞ ممـّ   ،كاُت عوٟ ٓرا اهِشـ٘ ممـّ ٙعػـقْ٘ اهطـو 

ـ  ٞ.ـٙعػقْ٘ املِؿـب، ممـّ ٙعػـقْ٘ اه٘دآـ     ٘ي ـٙق
ــو ٞ    ــم ممــّ ٙعػــقْ٘ اهط ــاْ أٗه٣ ــ٘ ك ــبعض: ه اه

ــني ــآٍ ًرتق ــّ ٙعػــقْ٘   ،هسأِٙ ــا ُػــآد أْ ً ألُِ
 ،عادٝ ىلمنا ًّ أدى أْ نت٘قس هلٍ األً٘اي اهطو ٞ ٍٓ

ــى ا ٓــرا    ــا مٚ ــرات. ىل  وخــس ً ــ٘قس هلــٍ املو ٗنت
 امل٘ض٘ع.

ٗٓ٘ ستٌد بامس اهؿـدز   -ٙق٘ي أسد اهعوٌا١ اآلخسّٙ 
هٚظ ؾشٚشاي كى ٓـرا، بـى ٗدـدُا ا اهتـازٙخ ًـّ       -

ٓاد ًـّ أدـى أْ ٙؿـو٘ا    ظٔسٗا اعٔس املتقػفني اهص
 ىل  اهطو ٞ.

ّ كى ـر ًـٕ أهـطو ٞ قتبدٗا هدٙىلْ ِٓان ًّ حيب اه
ً ا٢ب اهعٚؼ، أهر ًّ كى ًورات اهـدُٚا كوـٔا، قٌـّ    
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أدى اه٘ؾ٘ي ىل  اهطو ٞ ٙتقػف، ًّٗ أدى اه٘ؾ٘ي 
ٗمد ٗددُا ا اهٌّٚ ُفطٕ  ىل  اهطو ٞ ٙبدٗ شآداي.

عوٛ بّ اهفضى عِـدًا ٗؾـى ىل     ،طعوٛ بّ اهفضىص
ٙقبى ع، ـداي ٗٙرتكـد شآـٛ ٗاد ٙتعبـظ قـّ دوـاهٌٚ

 طري مما ٙع ٟ، شآد ًتقػف ًتعبد.اهػ١ٛ اهٚ
ىلْ ِٓان ُ٘عٚات ا اهبػس ٙعػقْ٘ املِؿب، ٙعػقْ٘ 
اه٘دآٞ قتبدٗ كـى هـرٝ أخـس٠ ًـّ ًوـرات اه عـاَ       
ٗاهػــساب ٗاهِلــال ٗاهبِٚــاْ ٗلــريٖ، نبــدٗ كوــٔا ال 
نطاٜٗ عِدٖ غ٣ٚاي، ضٚضشٛ بٔـا مجٚعـاي ًـّ أدـى أْ     

اٗي أْ ٙقـدَ  عوٟ ًّ حي ٓ٘ جيٚب ٙؿى ىل  املِؿب.
هـ٘ مل   ،أبا بلس ٗعٌس بأٍُٔ مل ٙلُ٘٘ا عػاق ًِاؾـب 

ٙلّ عٌس ٙعػ  املِؿب هلاْ أٗي ًـّ ٙطـتذٚب ٙـَ٘    
ماي اهسض٘ي )ؾو٘ات اهلل عوٕٚ ٗعوـٟ وهـٕ( ا ًٙ٘ـٕ    
األخري ًّ أٙاَ ًسضـٕ: ))ا٢تـُ٘ٛ بقوـٍ ٗدٗاٝ أكتـب     
هلٍ كتاباي ال نضو٘ا بعدٖ(( عٌس اعرتض ٓ٘ ٙعسف ًاذا 

 ٙعسف إُٔ ضٚلتب عوٚاي.، ٓ٘ ضٚعٌى 
     ٕ ٗأعوـّ   ،ىلذا كاْ مد حتـدخ عـّ عوـٛ طٚوـٞ سٚانـ

ٞ َٙ٘ اهغدٙس قٌاذا ٙت٘مـع أْ  ـٗالٙتٕ عوٟ زماب األً
ٙلتب اهسض٘ي )ؾو٘ات اهلل عوٚـٕ ٗعوـٟ وهـٕ( ىلال أْ    
ٙػد األًٞ ىل  عوٛ قٚلْ٘ مد اضتخدَ كى اه٘ضـا٢ى،  
 !قضر عٌس، ٗماي: اهسضـ٘ي مـد لوـب عوٚـٕ اه٘دـع     

اي اإلًاَ عوٛ ـكٌا م -ٕ ـألُ !سض٘ي هٚٔذسٗماي: ىلْ اه
ا عوٚـم  ـَ٘ ٙسدٓـٕ اهٚـا هـ))أغددٓ -)عوٕٚ اهطالَ( 

لداي((. ال ُِعس ىل  قادعٞ كسبال١ أُٔا ٗهٚدٝ ًٙ٘ٔـا،  
أٗ ُتشـدخ عـّ ٙصٙـد     ،ُٗتشدخ عّ ابّ شٙاد ٗسدٖ

دٖ، ىلذا كِا عوٟ ٓرا اهِشـ٘، ىلذا مل ُِعـس دا٢ٌـاي    ـٗس
، ُِعس ىل  االحنسافاٙات ىل  اهبداٙات، ُِعس ىل  بد
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اهِعسٝ اهيت جتعوِا ُـس٠ كـى نوـم     ،األضباب األٗ 
األسداخ املؤضفٞ، ُس٠ كى ٓرا اه٘امع اهـرٜ نعٚػـٕ   

، ىلمنـا  االحنـساف ٞ ىلمنا ٓ٘ ُتاز طبٚعٛ هـرهم  ـاألً
ـ    از ـٓٛ نداعٚات هتوم اآلثاز اهط٣ٚٞ اهـيت كاُـت ُت

ــ ــباب  االحنــسافم ـذه ، ٗىلال قطــِعٚؼ ا ظــى األض
ٗضِلْ٘ حنّ دص١اي ًّ األضـباب اهـيت دعوـت    ُفطٔا، 

 ٕ ــ ــاي مبو ــت عوٚ ، اذتطــني ؾــسٙعاي ا كــسبال١، ٗدعو
 ٗاذتطّ مبوٕ ٙطق ْ٘ غٔدا١.

ٛ )عوٕٚ اهطالَ( اهرٜ مل ـاَ عوـًّ خالي ً٘مف اإلً
ٙطٌض أْ ٙبقٛ ًعاٗٙٞ ذتعٞ ٗاسدٝ ُعسف خ ٘زٝ ًا 
ميلّ أْ ٙعٌوٕ ًعاٗٙٞ، ًّٗ خالي ٓرا اهػآد ُفطٕ 

اٖ عٌس عوٟ األًٞ َٙ٘ ٗ َّ ًعاٗٙٞ ـا دِـًُعسف ععٍ 
عوٟ اهػاَ، ٗدا١ ًّ بعدٖ عجٌاْ هٚبقٛ ًعاٗٙٞ، ٗٓ٘ 
باه بع ابّ عٌٕ، هٚبقٚـٕ ًولـاي عوـٟ اهػـاَ، ٗهـٚظ      
ققط ٗاهٚاي. اإلًاَ عوـٛ )عوٚـٕ اهطـالَ( كأُـٕ حيـرز      
األًٞ ىلذا ًا بقٛ ٓرا اهػخـ ٗه٘ ذتعٞ ٗاسدٝ ٗاهٚـاي  

ضـٚتش٘ي ىل  نـازٙخ    عوٟ ًِ قٞ قٚٔـا قـإْ اهتـازٙخ   
ًعوٍ، ٗىلْ اهدّٙ ضت ٌظ أعالًٕ، ٗٓرا ٓ٘ ًا سدخ 

 ٓرا ٓ٘ ًا سدخ باهرات. ،باهرات
هِفٍٔ ُعسٝ أٓى  ،دزضاي هِا حنّ -كٌا أضوفِا  -ٗٙع ٛ 

اهبٚت ىل  اهطو ٞ، ألْ أكجس ًا ٙق٘هٕ املِشسقْ٘ عـّ  
أٓى اهبٚت ٗاملضووْ٘ عوٟ اهِاع: أْ ذهم ىلمنا حتسن 

لٍ، ىلْ ٓرا ىلمنا ثاز ألُـٕ ٙسٙـد أْ   ألُٕ ٙسٙد أْ حي
ت ـى اهبٚـخ أٓـى نازٙـىلْ ًّ ٙتأً !ٙؿى ىل  اهطو ٞ

ضٚذد إُٔ هٚظ ققط زتـسد ساهـٞ بـى ًبـدأ هـدٍٙٔ      
ـ ـْ٘ هوطو ـ ـب أال ٙلـٕ جيـثابت أُ دن مٌٚـٞ  ـٞ عِ

نطاٜٗ غسان ُعوم؛ ملاذا  ٓى ألُم نبدٗ شآـداي، أْ  
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أًـس  ٓرا ٓ٘ ًعٔس ًّ ًعآس اهصٓد، ٗإُٔ ال ٌٙٔـم  
ىلْ عوٚاي ٙـَ٘ مـاي    ٞ  أْ حيلٌٔا ًّ حيلٌٔا  ال.ـاألً

ـ ـٕ ال ٌٙٔـ ـٛ أُـٓرٖ اهعبازٝ ال ٙعِ ـ ـٕ أً ٞ أْ ـس األً
ّ حيلٌٔا، ٗأُا ال أزلـب أْ أسلٌلـٍ، أُـا    ـا ًـحيلٌٔ

شآــد ًتقػــف، أُــا ال أزلــب أْ أسلٌلــٍ ستــٟ ٗىلْ 
اضت عت أْ أسٚٛ اذت  ٗأًٚـت اهباطـى. هـٚظ ٓـرا     

ق٘ي ال جي٘ش أْ حيلٍ املطـوٌني  ًِ   عوٛ، ىلْ عوٚاي ٙ
ٗاهـرٜ   حباي ًّ ٙعػ  اهطو ٞ، ًّ ٙعػـ  املِؿـب.  

َٙ٘ مـاي   -زمحٞ اهلل عوٕٚ  -قٍٔ ٓرا اإلًاَ ارتٌٚين 
البِٕ ٗٓ٘ ٙ٘ؾٕٚ: ))ال جي٘ش أْ نبشح عّ ًِؿب، ال 
جي٘ش أْ جتسٜ ٗزا١ اذتؿ٘ي عوٟ املِؿـب ستـٟ ٗىلْ   

نؿبض  كاْ ًِؿباي دِٙٚاي((. أُت نسٙد أْ نؿى ىل  أْ
طوٙــٞ اهلل اهععٌــٟص، أٗ أْ نؿــى ىل  هقــب طسذــٞ  
اإلضالَ ٗاملطـوٌنيص، أٗ عِـاّٗٙ ًـّ ٓـرٖ. ىلْ عػـ       
املِاؾب ٓ٘ ًـا ميلـّ أْ ٙضـشٛ باهـدّٙ، ٗٙضـشٛ      

ىلْ عوٚـاي )عوٚـٕ اهطـالَ(     باألًٞ، ٗٙضشٛ بلى غ١ٛ.
نسن غآداي سٚاي عوٟ إُٔ قعالي مل ٙلّ ٙعػ  اهطـو ٞ  

ز اهـرٜ ذكسُـاٖ. ٙـَ٘ أْ    هلرا االعتباز، هلرا االعتبا
زقض أْ ٙبقٛ ًعاٗٙـٞ، ٗاضـأي أٜ شعـٍٚ ًـّ ٓـؤال١      

ٗاضأي أٜ خوٚفٞ ًّ أٗه٣م ارتوفا١. أهـٚظ   ،اهصعٌا١
    ٕ ٗال ٙـس٠ ا   ،أٜ ٗاسد ًـٍِٔ ضـري٠ أْ ًـّ ًؿـوشت

ٗٙساٖ ًّ اهطٚاضـٞ،   ،ذهم ضرياي، بى ٙساٖ ًّ اذتلٌٞ
٘ أْ ٙبقٛ ًجى ًعاٗٙٞ ًـّ ًعاٗٙـٞ، أْ ٙبقٚـٕ     أ، ٗأضـ

ٗه٘ ىل  األبد، ًّ أدـى أْ ٙبقـٟ هـٕ ًِؿـبٕ،     ٗاهٚاي 
 ٗحيتفغ هٕ كسضٛ ضو تٕ.

 -اإلًاَ عوٛ )عوٕٚ اهطالَ( نسن ًجاالي سٚاي هِا، ٗحنّ 
حبادٞ ىل  أْ ُعـسف نـازٙخ أ٢ٌـٞ أٓـى      -أٙٔا اإلخ٘ٝ 
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ُٔـٍ كـاُ٘ا   ااهبٚت هِطت ٚع أْ ُفضض كى ًـّ ٙقـ٘ي   
اهلــى ٙوــٔجْ٘ ٗزا١ أْ ٙقــَ٘  ،ٙوــٔجْ٘ ٗزا١ اهطــو ٞ

هلل ا أزضـٕ عوـٟ عبـادٖ، أْ نقـَ٘ غـسٙعتٕ      سلٍ ا
ـ ـقتلْ٘ ٓٛ اهيت حتلٍ عبادٖ، أْ ٙطـ٘د ٓدٙـ   ى ـٕ ك

 املعٌ٘زٝ اهيت ٙعٚؼ عوٚٔا عبادٖ.
أْ اذتلً٘ـٞ   ،ٓرا ًبدأ ىلضالًٛ: أْ اهدٗهٞ اإلضالًٚٞ

ٗهلـٍِٔ   اإلضالًٚٞ ٓٛ دص١ ال ٙتذصأ ًّ ٓرا اهدّٙ.
ٙسْٗ إُٔ ال جي٘ش حباي أْ ٙلْ٘ هـد٠ ستـٟ عوـٛ أٗ    

ذتطّ أٗ اذتطني أٗ شٙد أٗ اهلادٜ أٗ أٜ غـخـ ًـّ   ا
نوم اهِ٘عٚٞ أْ ٙلْ٘ هدٙـٕ عػـ  هوطـو ٞ، عػـ      
ُُ٘ادـٕ ُٗن٘ادـٕ       هوٌِؿب. أهطِا ُـس٠ أُِـا أؾـبشِا 

ـ ـد شعٌا٢ٔـاألًٞ بلؤا بأْ ٙضشٟ بٔا عوٟ ٙ ظ ـا. أهٚ
ٓرا ًا ٓ٘ ساؾى  ٗكى ًا ُطٌعٕ ألدى اذتفـاظ عوـٟ   

قٚقـٛ ٓـ٘ أْ   ذتىلْ اهطـس ا  !املؿوشٞ ٗعِاّٗٙ أخـس٠ 
 أٗه٣م ٙعػقْ٘ اهطو ٞ.

جيب أْ ُفٍٔ ٓرا ستٟ منٚص بني أضاهٚب ًّ ٙعػقْ٘ 
اهطو ٞ، ٗكٚف ضتلْ٘ اهع٘امب اه٘خٌٚـٞ ستـٟ ٗهـ٘    
اُ و  باضٍ اإلضـالَ، ستـٟ ٗهـ٘ سلـٍ حتـت عِـ٘اْ       
ــري     ــٞ أٗ أً ــب طخوٚف ــ٘ محــى هق ــٟ ٗه ــالًٛ، ست ىلض

ـ  ص أٗ لري ذهم.!املؤًِني ـ ـأمل ِٙٔصَ طأًٚ ّ ـس املؤًِٚ
٘  !ّ عٌسـد بـستٌ باضـٍ خوٚفـٞ    ص ا أقغاُطـتاْ ٗٓـ

املطوٌني  ٓى أُٔصَ عوٛ أٗ أُـصَ اذتطـّ أٗ أُـصَ    
اذتطني أٗ أُـصَ شٙـد  أٗ أُـصَ اهلـادٜ أٗ أُـصَ      

وـٟ وهـٕ(  ال. ال   مبؤٍ ستٌد )ؾـو٘ات اهلل عوٚـٕ ٗع  
جي٘ش ألًري املـؤًِني أْ ِٙٔـصَ، ىلذا أُـصَ قإُـٕ ًـّ      
ٙعػ  اهطو ٞ، ًّ ٙعػ  اذتٚاٝ، ًّ ٙعػ  املِؿـب،  
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ــري     ــب طأً ــٞ بوق ــاي ًتتاهٚ ــع أٙاً ــد أْ ٙتٌت ــ٘ ٙسٙ ٓ
.املـــــــؤًِنيص، ٗحنـــــــٖ٘ ًـــــــّ األهقـــــــاب
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