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(( عدد خاص من وحي ظروف المرحلة))

أهيا الإخوان
أحرصوا عىل دعوتمك
اإوصيمك كذكل بأن تثبتوا عىل هذه ادلعوة ،وتذكروها دامئا ،وتؤدوا
حقها من وقتمك ابلإجامتع ادلامئ ،ومن مالمك ابلإشرتاك املناسب ،ومن
هجودمك ابلعمل املتواصل ،ومن عواطفمك ابحلب املتبادل ،وأل يرصفمك عهنا
صارف من كسل أو قعود أو ريب أو شكوك أو يأس أو توجس أو
وعيد ،فهي دعوة هللا ظاهرة بتأييده ،مرعية بتوفيقه ،واصةل اإىل أهدافها
بنرصه.
اَّلل ا هل َأن ي ُ م هِت ن َُور ُه) التوبة ( ،32ف َ ْاص م ِْب ا هن َوعْدَ ه م
اَّلل َحقٌّ ۖ َولَ
َ(ويَأْ ََب ه ُ
ِ
ِ
ون) الروم .)60
ي َْس َت مخفهن ه َك ه ماَّل َين َل يُو مقنُ َ

اإلمام الشهيد حسن البنا – رحمة اهلل
عُرف الإمام البنا – رمحه هللا – بصفات مؤثرة يه صفات لك قائد
حتوييل وهو صنف قليل اندر.
جتلت هذه الصفات يف -:
 .1قدرته عىل اختيار الصواب رمغ زحام البدائل.
 .2وقدرته عىل الابتعاد عن الغموض والتعقيد.
 .3وقدرته عىل ترمجة الفاكر واملعاين اإىل أفعال وأعامل.
 .4وقدرته عىل تفادي الرصاعات وتاليف الخطاء.
 .5وقدرته عىل العبور بدعوته اإىل مراحل وغاايت بشعارات
وهمارات.
أما عن قدرته عىل اختيار الصواب فقد تبدت يف بداايت حياته حني
خري بني التصوف الصادق وما يعنيه من الإخالص والعمل ..وبني التعلمي
والإرشاد وما يعنيه من خمالطة الناس وغش يان جمامعهم.
يقول الس تاذ الإمام يف مذكراته “ :فاخرتت الثاين بعد أن هنجت
داخل هذا العدد
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أخي الذي يختصمني
أيها اإلخوان

2

3

توعية األمة وأفراد المجتمع
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الول ،لن العمل اَّلي ل يتعدى نفعه صاحبه قارص ضئيل ،أما العمل اَّلي ينتفع صاحبه به
العامل وغريه من قومه وبين جنسه يكون هل رشفه وخطره وجالهل.
كام تتبدى تكل القدرة عىل اختيار الصواب يف اختياره مجلهوره يف املقايه والشوارع
واملساجد ،فأعلن أن املسجد وحده ل يكف  ،ورأى هؤلء البسطاء قوة هممةل تفيض اإمياان،
وأهنم الوىل ابلتعهد والرعاية وابلتعلمي والإرشاد وابلتنظمي والرقابة ،وقد وجد فهيم الكفاية ،رمغ
كوهنم مل يكن فهيم ما ميزيمه اإل مزية الإصغاء والتباع ،مبا تعنيه من القدرة عىل التعمل
والاس تعداد للقبول ،وعمل املطلوب مهنم أن يكونوا منوذجا لغريمه حبسن اس تعدادمه لإصالح
العيوب وأن حيس نوا القدوة ابن يلكفوا أنفسهم غاية ما يس تطيعون ،فقد يأيت من
يفوقهم فيس تطيع فوق ما اس تطاعوا ،وريض مهنم أن يكونوا صفا أول تتلوه صفوف عىل
مثاهل ،وقد اكن مهنم من واجه املوت وهو ل حيفل مبقاومة ذوي السلطان والبأس .
وكذكل بدت قدرته عىل اختيار الصواب رمغ زحام البدائل عندما اختار من بني تراث
هائل مرشق أنتجته عقول مرشقة منرية طوال أربعة عرش قران ،فاختار منه ما يناسب روح
العرص ،فطرح عىل أمته فكرا نضيجا ،فيه لك ما تطمح اإليه المة من كامل وما حترص عليه
من خري هو موجود وزايدة ،وحمرر من دخنه كذكل ،وأعلن أننا لن نقيد أنفس نا بغري ما قيدان
هللا به ،ولن نلزم عرصان لون عرص ل يتفق معه ،والإسالم دين البرشية مجيعا .
مث عرضه عرضا لئقا كرميا قابال لالعامتد ممكنا للتطبيق ،يسع احتياجات المة مجيعا وقد
شهد هل بذكل معارصوه  ..فلك انطالقة للمة بعيدة عن فكره اإما قارصة ،وإاما مس تحيةل.
كام ظهرت قدرته عىل اختيار الصواب عندما دعاه بعض من فصيهل أن يعدل عن مرشوعه
طويل المد يف العمل السلم الهادئ واملعتدل اإىل الارتطام والرصاع فأعلن أنه لن يدع
يقينه لشكوكهم .لن ما اختاره من وسائل لتحقيق أهدافه اإمنا اس تقرأه من كتاب هللا وس نة
رسوهل صىل هللا عليه وسمل وهو ما لكف نفسه فيه عناء البحث وادلراسة ما أورثه
الاطمئنان واليقني ،والرضا والارتياح ،وهو ما أشار اإليه بقوهل :
“ليست يف لك الظروف خمامصة احلامك وإاحراجه من الإسالم فقد يقف احلامك أمام عدو
قوي للمسلمني يدفعه وحيول دون غايته ،مفن امحلق وليس من ادلين أن حيرجه املسلمون،
وهو حيول بني وصول عدومه اإىل غايته مهنم “
وكذكل عند صدور قرار حبل جامعته واعتقال رجاهل وقد ضاق به صدر من ضاق
فنأى بنفسه وبدعوته أن يكون أداة رصاع داخيل ،وادخر قوته للوطن وخلدمة قضااي أمته
الكِبى ،وقال لتباعه “ :أسلموا أكتافمك للسعديني ،فلن أضيع المة من أجل احلكومة ،ولن
أضيع الوطن من أجل ادلوةل (أي السلطة) ،فالعِبة بأخالق المم وليس بشلك احلكومات،
وادلوةل يف الإسالم اإمنا يه تعبري عن مفاهمي ادلين والخالق”
فتجىل ذكل لكه حسن اختياره للصواب رمغ زحام البدائل وجضيج الصوات.
د  .صالح عبد احلق
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فى آفاق التربية اإلخوانية

اإذا تعكهر الصفو  ..تأخر الصف
اإن دماء الشهداء وألم ألف املعتقلني من أبناء دعوتنا املباركة تكتب
واجبا عىل الحياء أن يسريوا بال خالف يف اإمتام الشوط اَّلي بدأوه،
وجتنب الهدر املأساوي لطاقة الصف الإخواين ـ بلك ما حتمهل لكمة صف
اإخواين من مبىن ومعىن ـ يف غري امليدان اَّلي ُأعدوا هل.
وبرصف النظر عن نوع اخلالف وأس بابه ،فاإن حق ادلعوة وواجب
الوقت يفرضان التغلب عىل مسببات اخلالف ومواهجته وختط أاثره،
واحلذر احلذر من مغبة تصاعد اخلالف؛ لنه اإذا تعكر الصفو تأخر
الصفَّ .لا جيب التعامل بروح التسامح وإايثار املوضوعية عىل اَّلاتية،
وأن ميكل لك طرف الاس تعداد للتنازل عن بعض حقوقه ومس ئولياته يف
سبيل جناح الصف قيادة وجندا يف حتقيق أهداف املرحةل احلرجة من معر
ادلعوة والوطن ،ولنعمل أن خطوة واحدة من  100خشص أفضل من 100
ننس قول رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:
خطوة من خشص واحد ،ول َ
(يد هللا مع امجلاعة) .وصدق الس تاذ املرشد معر التلمساين رمحه هللا اإذ
قال ( :اإن أمران يُفهم من خالل قضيتني:
رؤية احلق ،وأن يرزقنا هللا اتباع احلق ،وذكل دعاء النيب صىل هللا
عليه وسمل( :اللهم أران احلق حقا ،وارزقنا اتباعه).
وتعرص القلب مرارة ـ والالكم للس تاذ محمد أمحد الراشد ـ حني ل
جيد اخمللص أمامه لتجنيب ادلعوة أرضار الفتنة سوى اللجوء اإىل قضاء
سلامين عليه السالم بني الوادلتني ،احلقيقية واملزيفة ،حضت به الم احلقيقية
رأفة أن ي ُشق اإىل نصفني.
اخمللص أن
الرس يلج ُم َ
وفامي يُظاهر الس ئي أبراي ُء يأخذون ابلظاهر ،و ُ
يبوح به ،ولو رصح به لقتنعت نفوس ،وهدأت قلوب ،لكنه الرس.
من أجل ذكل وغريه ،نتوجه ببعض النصاحئ ،اإىل لك رجل رش يد من
أبناء دعوتنا:
 اإن أيخ اَّلي أعَ ّدتْه امجلاع ُة ليختلط د ُمه بدىم يف ساحة اجلهاد،كيف أصبحت أطعن فيه؟
 ليس خييفنا أننا قةل ،أو أننا بدون عُدة ،اإمنا اَّلي خييف أن ننىسأنفس نا فال نكون عىل صلح مع هللا.
يوصلنا ،بل التولك ،وأن ندعو ونقول( :اللهم ل سهل
 ليس ادلهاء ّاإل ما جعل َته سهال).
تنارص املؤمنني بيهنم أساس ،وهبم يظهر قدر هللا يف النرص (هو
ُ
اَّلي أيدك بنرصه ،وابملؤمنني).
 اإفساد العداء اخلارجيني وكيدمه لنا يزيدان متاساك ،لكن النخرادلاخيل يويه ويديه ،ويلهي ويسهي .
 اإن اجلدد ل يلغطون اإل اإذا لغط بعض القدماء ،ومن طبائع النفوسالتقليد .و َمن َس َن ُس نة سيئة فعليه وزرها ووزر من معل هبا اىل يوم
القيامة.
 الطغاة خدموان ،لهنم ظلمواَ ،مف َالشوق للحرية ،ومن
الناس ُ
كل َ
معاانة الظمل واحملن يتعمل الشعب احلرية ،لكن الفنت تكرس النفوس ،وختذل
اهلمم.
مقادير من هللا يليق لها الصِب لتتحول اىل صاحلنا ،ابإذن
 اإن احملن ٌويه التربية
هللا،معين
من
اإلخوانيةوسيهنار لك ظمل يوم تتحد قلوبنا ،أما الس باب
جتارب مربّمية،
ادلاخلية فتؤذينا ،والبنية امجلاعية ل تهنار بأس باب من خارهجا ،لكنه النخر

أخي الذي يختصمني:
أ .د .محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لإلخوان المسلمين

إن ظلمتك فقد ظلمت نفسي ،وان ظلمتني فقد ظلمتني نفسي ،وليس لنا
جميعاً إال طلب المغفرة ممن عقد بيننا عقد األخوة وبايعناه علي الوفاء،

وفاء ال يعدوا عليه تلون وال شحناء وال بغضاء ،فلنسارع بالتوبة واالنابة
ً
الي الغفور الرحيم“ ،ومن يعم ْل سوءاً أَو ي ْ ِ
ستَ ْغ ِف ِر اللّ َه َي ِج ِد
ْ َ
س ُه ثَُّم َي ْ
ظل ْم َن ْف َ
َ َ ََْ ُ
اللّ َه َغفُو ارً َّر ِحيماً“.

أخي الذي يسعى بالصلح بين اإلخوان:
َخ َوْي ُك ْم َواتَّقُوا اللَّ َه لَ َعلَّ ُك ْم
َصِل ُحوا َب ْي َن أ َ
جعلك اهلل رحمة من رحماته “ فَأ ْ
ون“ ،أعدك بسالمة الصدر واإلنصاف من النفس ،أعدك بقول الحق
تُْر َح ُم َ
والقيام بالقسط ولو على نفسي ،وأشهد لمن خالفني بحسن القصد ،وما قمت

إال بتصحيح اإلجراءات ،وما توفيقنا جميعاً إال باهلل ،عليه توكلنا واليه ننيب.
أخي الذي يختصمني :أدعوا لك بما أدعوا لنفسي “اللَّه َّم ِ
آت َن ْف ِسي
ُ
ُّها َو َم ْوالَ َها”.
أنت َخ ْي ُر َم ْن َزَّك َ
تَ ْق َو َ
اها َ
اها َوَزِّك َها َ
أنت َولِي َ
أخي الذي يختصمني :السعي إليك واجب علي ،فأحسبك ممن جاء

يسعي الي مرضاة ربه في هذه الجماعة المباركة  .فكيف أعبس من قولك،

أو عنك أتولي أو أتلهي وعتاب ربي لخاتم أنبيائه وامام رسله قرانا يتلى

ى*فَأَ ْن َت َع ْن ُه تَلَ َّهى“.
ش َ
س َع َ
“ َوأ َّ
ى* َو ُه َو َي ْخ َ
اء َك َي ْ
َما َم ْن َج َ
أخي الذي يختصمني:

ال في هذه الدعوة ،ومما عايشته وتربيت
ما تعلمته منذ كنت صبياً شب ً

عليه شاباً وكهالُ ثم شيخاُ يرجوا حسن لقاء ربه ،أن من أرجي الطاعات

تعد عيناك عنهم ،فليس بعدهم إال من
الصبر علي صحبة الصالحين ،فال ُ
ون
ين َي ْد ُع َ
س َك َم َع الَِّذ َ
كان أمره إفراطاً واسرافاُ وضياعاُ وهالكاُ “ َو ْ
اص ِب ْر َن ْف َ
يد ِزي َن َة ا ْلحي ِ
ربَّهم ِبا ْل َغ َد ِ
اة
ون َو ْج َه ُه َوَال تَ ْع ُد َع ْي َنا َك َع ْن ُه ْم تُ ِر ُ
اة َوا ْل َع ِش ِّي ُي ِر ُ
يد َ
ََ
َ ُ
ُّ
َم ُرهُ فُُرطاً“.
الد ْن َيا َوَال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َف ْل َنا َق ْل َب ُه َعن ِذ ْك ِرَنا َواتََّب َع َه َواهُ َو َك َ
ان أ ْ
أخي الذي يختصمني :إني أسأل اهلل الصدق فيما عزمت عليه أال أنزع
يدي من يديك في طاعة ،والسابق منا يأخذ بيد أخيه الي الطاعة.
إلى إخواني جميعاُ:

من كان مقتدياً فليقتد بمن مات ،فإن الحي ال تؤمن عليه الفتنة ،وكل

واحد يؤخذ من كالمه ويترك إال المعصوم محمد صلى اهلل عليه وسلم.

وان الرجال تُعرف بالحق ،وال ُيعرف الحق بالرجال.
أسأل اهلل ان يوحد صفنا ،وأن يجمع على الحق كلمتنا ،وأن يرفع بنا

للحق راية ويعز بنا لإلسالم مكانة ،وما النصر منا ببعيد ،واني أراه قريبا

فوق الرؤوس ،فلن نفرط في دم الشهداء.
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األخوان المسلمون  ...نحمل الخير ألمتنا
من أهداف ومقاصد

 -التوعية بطبيعة األعداء وخصوم األمة وعةدم االنخةداع بهةم

العمل مع البيت والمجتمع

والغفلة في التعامل معهم:

 -توعية األمةة وأفةراد المجتمةع بواجبهةا ودورهةا ،وتبنةى قضةايا األمةة

لا طحوب أن “ ينرأ ر ا نا وهد لح

ينا ن أ ر ألللن مد للال

اإلسالمية ،واشاعة روح الوحدة والتعاون بيننا وبةين أمةم العروبةة وشةعوب يخللون و ا خللنا و يالؤون ا ؤينا “.
ويعول أي او “ :تخللون أنفسود أيملا ن سلح ون واسل ود غفحلا
اإلسالم ،ومقاومة الفرقة والتناحر:
وأن نصللل ل “ ..يجللال ن عنالللا لللا ن رللارو ن صللرا

ن تغيير نإلسال ي ”

نهلل وللد ن عللود لللي وتا لله لعللال :و

للرور واسللن للن األيللاد لعللل وص ل
ي نز ل للون يعل للاتحونود ات ل ل يل للرلوود لل للن ليل للنود ن نسل للتطالون

ن عل للر :

األستاذ مصطفى مشهور ،رسالة :الرؤية الواضحة.]217 .
“ل للاذورون لن ل لاو أن أول ج ل ال
لان لحل ل نإلس للالد ه للد أ ن للاؤه نألغل لرنر
وهذن ن جال ير ل:
أ  -ن لللص تص للايم لم للد ن س للح ين لللينمد ور للر لل للو ن ع للرن ن فتونللون ن للذين ترولون للاهره ونللللون مللا لعاتللل نهلل ن اللينيللين للن
رللرااو ون للااو ولر للما لر لاو وري لاو يونلللو رو ن اصللر ويور ل ل للا أ ناص نأل ا نإلسال يا للذورون أنفسلود أيملا نإلخلونن لن لاو لأن الالل
ليما ن رولا وج ال ويرل لنما نأل اطيل ون ر مات.
ب  -وتجليل أثره ن ا غ لي ن نفوس

ع ايلاص نأل لل لليما ون ثعلا

لي تأييل نهلل ما.
جل  -توليا نأل ا اال ن اا د نإلسال ي و ا يالث ه ن نو لات

و ا يايط ه ن ؤن رنت وأخطار.

ن سح ين لي عل ا خصو ود “.

 -التوعية باستمرار حول المنهج اإلسالمي والتشريع

اإلسالمي ،والرد على الشبهات واظهار الحقائق الناصعة بشأنه،

حتى يصبح مطلباً جماهيرياً ينادى به الشعب ويقف وراءه ،وبذلك

ل  -ونستثار ن ااطفا نإلسال يا وأن تسترار ونج ما نالو خلوننمد يرتبط باألهداف اإلسالمية العليا ،من :إقامة الحكم اإلسالمي
ل للي ن لللين وأن تتا للرة ليجا ي للا حوؤللو أ للاد ن ل لؤن رنت ون تونص للل للع كامال ،وتحرير األوطان ،وعودة الخالفة ،وأستاذية العالم:
يعول نإل اد لي هذن ن جال“ :هذه ال
اان أالب أيملا ن سلال أن تلذنو
خوننمد ن سح ين ونجل ونغاثا هذه ن راوب ن ست افا وت ن ؤ ليتما
يننا وأن نذياما لي ن ناس للن وثيرين نز ون يفم لون لن انل ن ن لاد

ولح رأسما ن ع يا ن فحسطينيا.
يعول نإل اد ..“ :واس

هذه ن فونجع لي هذن ن يان لتحة سحسلحا

خللر مللا وأنللتد تارلللون هللذن و وللن لحلليود أن ت ينللوه حنللاس وأن تاح للوهد أن

نإلسال ي ا

يتفو اال ع ن اعيعا “.

“ ل ن للوتود أيما نألخو نألا ا أن تساه ون لي ن سالد ن الا ي

نإلس للالد ير ل ل للن أ نا لله أؤ للل للن ن اري للا ون س للتعالل ل للال ل للن ولل
ال ه وتاا ي ه مد وتعلي ما يمد ”
ن سيال ونلالن ن جمال و و وحفمد ذ ة ن لد ون ال “ )
رسالة  :المؤتمر الخامس.

ويعللول ..“ :أن نللذور هللذه ن نو للات لن لاو وأن نتحوهللا لح ل أنفسللنا

نللاص ن ايللا ن جليللل حنللاس ل مللارهد لح ل

ااسللن ليللنود وتجحيللا

رسا ا  :نجت او رؤساص ن ناطو.

“ وناتعللل أن لللي ن للنمم نإلسللال ي وللل نألصللول ن الز للا ايللا

صل ل اااو و س للاص وأن نحعنم للا أ ناصن للا ونس للاصنا ونخوننن للا وأن ننر للرها للين نأل د ونم تما ونساالها حفرل ونألسر ون جت ع ون لول “.
و
وأن ي لللروون جي لللنو لللا تخحل ل ن اوو للات و ا لللها ل للن رل لرياا
أص لللؤا نا ولل ل جا س للنا ..اتل ل ينر للأ رل ل ا نا وه للد لحل ل ين للا للن أ للر
ن عرن “ :ن نإلخونن ن سلح ين لد يلرون للي اوو لا لن ن اوو لات..
أللن مد لال يخللون و ا خللنا و يالؤون ا ؤينا “
ن اا د نإلسال ي أ اد ا نزل ه نإل اد ن رميل 1931د ( ن وتاب
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للن يللنمذ مللذن ن اللبص أو للن ي لللا ن سللتالنل ن صللايم ناصللر

ن فو للر نإلس للال يا لح للتاحد نأل للا ذ للة و تطا للب اعوؤم للا نإلس للال يا

هل ل  -ت ن ل ن واللل ن ار يللا ونإلسللال يا و طا للا ن اوو للا تلللليد و يا ل نإلخونن ن سح ون “

هذن ن سار وللد ياته ن ا حيا.
من معين التربية اإلخوانية

رسا ا  :ن ؤت ر ن خا س.
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شرح األصول العشرين

لألمام الشهيد حسن الب ّنا

شرحها المرحوم الدكتور عبد الكريم زيدان

وننت اه

و يجوز ه أ لنو ن تفريط أل ال ن جونر

اجا أنه رغول

ا النت ن عحب و ا يفال اذ ن ُجمّال ن ن ا ال ون تصولا لا النت
المراقب العام االسبق لجماعة اإلخوان المسلمين في العراق
ُل نما و يجوز ن تفريط ليما ع للد ن غفحا لن أل ال
ن جونر
األصل السابع عشر
ن عحب.
(ون اعيل أساس ن ا ل ول ل ن عحب أهد ن ل ل ن جاراا
األصل الثامن عشر
وتاصيل ن و ال لي وحيم ا طحوب ررلاّ ونن نختحفت رت تا
( ونإلسالد يارر ن اعل وياث لح ن ن ر لي ن وون ويرلع ؤلر
ن طحب).
ن احد ون اح اص ويراب ا صا م ون نالع ن ول ريص ون او ا ا ا
الشرح
ن ؤ ن أن وجلها لمو أاو ن ناس ما ).
ن اعيل نإلسال يا هي ن تي تعود لح نإلي ان اهلل و ال وته
الشرح
ووت ه ورسحه و ا يود نآلخر و ا علر خيره ورره و ا تت نه أصول
نإلسالد يارر ن اعل ن ن جما ت ون غونيا ونأل اطيل ألنه ي ع
هذه ن اعيل لمي ون اا ا هذه أساس ن ا ل لال ُيع ل ل ل ذن د يون
نإلنسان لح ن صرنط ن سوي وياص ه ن ن ز ل ون خطأ..
ورنله هذه ن اعيل ولنلع حا ل وونؤع اسب ا تعت يه هذه ن اعيل
ويال ه ن روالت ن و ير ن تي طرؤت لعول ن رر وهي ن أين
للذن نختحت ن اعيل أو لسلت أو وانت اطحا أو د تت ن
ج نا ؟ و اذن ج نا ؟ ون أين ن صير ؟
أصو و وان ن ا ل لاسلنو وغير ع ول و علر رسوخ اا د ن اعيل
ن
ياني ننفالته ن ول ؤيل ل جو نه
وتارير ن اعل
وأصو ما لي ن نفس يوون ن ا ل ثعيالو لي يزنن ن اساب و ث نورَ
يج ع ه ن خيال ليرا ن اطل اعيعا ون خطأ
ن الول ن ط يايا ه ات
أطيب ن ث رنت وا رجر وح ا غارت أصو ما جاصت ث ارها طي ا
صون او لاإلسالد يارر ن اعل ن ن ا وليا غير نهلل و ن ن ست ساة
يالاا ريانا.
أ اطيل ن لنيا ونإلسالد ياث لح ن ن ر لي ن وون
ول ل ن عحب أهد ن ل ل ن جاراا ألن ن عحب صلر ن ا ل
ولي ن عرنن ل وثناص حذين يتفورون لي خحو ن س ونت ونألرذ
نهلل
و وجمه للذن وان ن عحب ارونو اإلي ان ونإلخالص و تجماو
زيال نإلي ان ر مد و ارلا ا د ؤلرته وؤوته
وهذن ن تفوير يعولهد
تاا و تح او خريته و رنؤ ته وهذه وحما ن أل ال ن عحب وان ل ل
ولي وؤتنا ن اا ر يجب أن سيتفيل ن سح ون ن ن احود ن وونيا
ن جاراا ر ياو لنل نهلل س اانه وتاا
ون لنيا ويتاح ونما يارلون اذ أسرنر ن وون ويجاحون هذه ن ارلا وسيحا
و ن هنا وان ل ل ن عحب أهد ن ل ل ن جاراا ل ن
نإلي ان اهلل ل الو ل ا يستفيلونه ن ذ ة ن
ن وسا ل ن للو
ن ا النت ن عح يا ن توول لح نهلل ور ا ع ا ه وثعا ه و ا ا ه
أ ور لنياهد ونإلسالد يرلع ؤلر ن احد ون اح اص وهذن ون م لي يات وثير
وتوجماو يه وخريا نه هذه ن ا النت وأ ثا ما وخحو ن عحب ن
لي ن عرنن ويراب ا صا م ن نالع ن ول ريص أي ي نع نإلسالد نألخذ
أ لنلها هي أو ر وأل د أج نور ن أل ال ن جونر
ا ينفع ن ناس وا خترنلات ن اليثا ون صنالات ن ختحفا ولحود ن طب
ونن وان ُل ن أل ال ن جونر و يغني ل ل ن عحب لن
ون فيزياص ون وي ياص
أل ال ن جونر و ون ل ل نألخير يزوو جلنو ويا د وثي نور ذن نرط
ل أص م تاحد هذه نأل ور ن ن فروذ ن وفا يا ااجا ن سح ين
ن عحب لي ل النته وت ر جلنو أل ال ن جونر ذن رول ن عحب أو لتر
يما وألنما ن أس اب ن عو ونللنل ن عو لرذ لح ن سح ين.
أو غفل أو وسل لن ل النته وأل ا ه.
وهذن ن نالع ن صا م ن ن احود وسا ر ن صنالات يأخذها ن سحد
لاح ن سحد أن يارص لح ل النت ن عحب ارصاو ل ي او لي
ونن صلرت ن غيره أو لأ ما ونوترفما غيره ألنه أاو ن غيره
ول وؤت واين ولي روناه و جي ه ولي سوونه و سيره ولي ل حه
ا
ا نتفاو ا صا م ن نالع ن نألؤونل ونأللاال و يرلذ ن سحد
ويع ته وخحوته ونذن اان وؤت أل ال ن جونر ول النتما وا صال
خا نإلسالد أو نم لنه نإلسالد.
ون صياد ون جمال ؤاد يما نريطاو وألنها وؤح ه لي اا ا نراط ويع ا
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