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ماملسئولية اجملتنعية واإلىساىية 

 

م: ماظضملزؼز ميفمطؿابه ماظعملائل م، ماظضملادلني مرب مهلل ماْظِؾرِّم}احلؼملد مَسػمَلى ...َوَتضمَلاَوُغوا

وَأذؾملُدمأِنماَلمإظَهمٔإالَّماهلُلموحَدُهمالمَذرؼَكم،م{َواظٖؿعمْلَوىمَوَظامَتضمَلاَوُغوامَسػمَلىماْظٔإِثٔممَواْظضمُلِدَوأنم...

َدغاموغؾؿمٖلؽملامحمؼملّدامَسؾُدهموردوُظُهم،ماظػملَّؾمُلٖممَصلِّمودػملخملِمموبأرْكمسػمَلؿملهموسػمَلىمَظُهم،موَأذؾملُدمأٖنمدؿمّل

 :مممممموبعد آِظِهموصقِؾِهم،موَعِنمَتِؾضمَلؾمُلِممبإحلإنمإَظىمؼؤمماظدِّؼٔنم،

موتضملاىلمحددمصعملدم ماظضملؾادةاحلقمدؾقاغه م،مظإلغلانمعؾملؼملةمسصملؿملؼملةمجباغبمعؾملؼملة

ماظغملون مػذا مإسؼملار معؾملؼملة مضالموػي مَواِدَؿضمِلؼمَلَرُطِمم}تضملاىل:م، ماِِّرٔض معَِّن مَأغرمَلَأُطِم ُػَو

أي:مرػملبمعؽملغملممسؼملارتؾملاموإصالحؾملا،مواظؽملصملرمصؿملؼملامأودعمصؿملؾملامعنمخرياتموعامضدرم{ِصؿملؾمَلا

 مصؿملؾملامعنمأضوات.

مأومإو نماإلغلانمعدغيمبشملؾضملهمالمؼلؿشملؿملعمأنمؼضملؿملشموحدهمعؽملعملشملضمّلاميفمصقراءم،

ؿؼملعمعؿؼملادكماظؾؽملؿملانم،مؼؿأثرمبهموؼؤثرمصؿملهم،ممعؽملضملزاًلميفمطؾملفم،مبلمؼضملؿملشمععمشريهميفمجم

َؼامَأٗؼؾمَلاماظؽمٖلاُسمٔإٖغامَخػمَلعمْلؽمَلاُطِممِعِنمَذَطٕرمَوُأِغـَىمَوَجضمَلػمْلؽمَلاُطِممُذضمُلوّبامَوَضَؾاِئَلمِظَؿضمَلاَرُصوام}ضالمتضملاىل:م

مَخِؾرْي مَسػمِلؿملْم ماظػملََّه مٔإٖن مَأِتعمَلاُطِم ماظػملَِّه مِسؽمِلَد مَأْطَرَعغمُلِم م{ٔإٖن ماحلسملارةموإغرملاءماحلؿملاةمإضاعةص؛

مالبدمعنمغرملرمضؿملممادللؽوظؿملةظذامطانم؛مماظؽملاسمبنيواظؿضملاونمماظؿضملاؼشمؼؿشملػملبمواظضملؼملران

م.عؾدأمإسؼملارماظغملذملونماظذيمدسامإظؿملهماإلدالممبؾملامؼؿقعملقمماجملؿؼملضملؿملةماظيت

مإدالعيمأصؿمللم مصادللؽوظؿملةمعؾدأ ؼرتبىمسػملؿملهمادلؤعنمعنمخاللمعضملرصؿهمبدؼؽملهم،

م مسػملؿملهمعنموعاظهمعنمحعملوقمإلغلانمامصؿملدركحقمادلضملرصةم، مصؿملػملؿزممباظوصاءعا مواجؾاتم،

م مؼضملؿديمسػملىمحعملوقماآلخرؼنممزملؾّّؿملصبؾملا، مال م، مظورؽمله مغاصضمّلا ميفمجمؿؼملضمله مإجيابؿم٘لا المو،

م.ؽملضملهمأحْدمذؿملّؽامعنمحعملهممي

مبغمللممةذملادللؽوظؿملةمذملامضؿملؼملذملانمإالموتؿفلدمصؿملؾملذملاةماإلغلذملاتمحؿملذملوعامعنمحلصملةمعنمحلصملمممم
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صردؼةمأممجمؿؼملضملؿملةم،مضالم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(م:م)ُطػملُّغمُلِمممعلؽوظؿملةغتمصورػام،مدواءمأطا

مَعِلُؽوْلمَسِنمَرِسؿمٖلِؿِه،مَواظٖرُجُلمَرإعمَسػمَلىمَأِػػمِلِهم َرإعمَوَعِلُؽوْلمَسِنمَرِسؿمٖلِؿِه،مَصاإٔلَعاُممَرإعمَوُػَو

مَب مَسػمَلى مَراِسؿمَلٌة مَواْظؼمَلِرَأُة مَرِسؿمٖلِؿِه، مَسِن مَعِلُؽوْل مَرِسؿمٖلِؿؾمَلا،مَوُػَو مَسِن مَعِلُؽوَظٌة مَوِػَي مَزِوِجؾمَلا ؿمِلِت

مصؾنيماحلدؼثماظرملرؼفمأنم م، مَرِسؿمٖلِؿِه( مَسِن مَعِلُؽوْل مَوُػَو مَرإع مَدؿملِِّدِه مَعأل مِصي َواْظَكاِدُم

مميفماإلدالمممتؿازمباظرملؼملوظؿملةم،مصؿضملممطلمأصرادماجملؿؼملعم.مادللؽوظؿملة

ممواملسئولية يف اإلسالو ىوعان موػؽملاكمصرمعلؽوظؿملة، م، ماِّصراد مبؾملا معضملين دؼة

مص م، مطػمله ماجملؿؼملع معضملينمبؾملا موإغلاغؿملة مجمؿؼملضملؿملة مأنممادللؽوظؿملةعلؽوظؿملة متضملين: اظظملردؼة

موأدرته،م موسؼملػمله موسػملؼمله م، موسعملػمله م، موبدغه موجوارحه مغظملله مسن معلؽواًل ماإلغلان ؼغملون

موأعام موجل( ماهللم)سز مأعام مصإنمأحلنمووصَّىمحبعملؾملا م، موعلؽوظؿملاته موعضملاعالته موسؾاداته

موصرطميفمػذهم مأداء موإن م، مواظضملشملاء موغالماِّجر ماظـوابم، مظه محتعملق موجمؿؼملضمله غظملله

مادللؽوظؿملةصعملدمباءمبؽملظمللهمإىلماخللرانمادلؾنيم،مواظضملذابماِّظؿملمم،موإىلمػذهممادللؽوظؿملة

مَسِنم مَحٖؿىمُؼِلَأَل ماظعمِلؿمَلاَعِة مَؼِوَم مَسِؾٍد مَضَدَعا مَتُزوُل م)اَل مبعملوظه: مودػملم( م)صػملىماهللمسػملؿمله أذار

مَأْصؽمَلاُهُس مِصؿملؼمَلا مَصضمَلَلمؼمُلٔرِه مِصؿملَم مِسػمْلؼمِلِه مَوَسِن مَوَسِنمم، مَأِغظمَلعمَلُه، مَوِصؿملَم ماْطَؿَلَؾُه مَأِؼَن مِعِن مَعاِظِه مَوَسِن ،

مِجِلؼمِلِهمِصؿملَممَأِباَلُه(.

م،م ماظؿملد مراػر مأنمؼغملونماإلغلانمسظملؿملفماظػمللانم، ماظظملردؼة مادللؽوظؿملة وعنمظوازم

اهللمسػملؿملهمودػملم(م:م)ماْظؼمُلِلػمِلُممَعِنمَدػمِلَمماظؽمٖلاُسممعأعونماجلاغبمععمطلماظؾرملرم؛مضالم)صػملى

.ِعِنمِظَلاِغِهمَوَؼِدِهم،مَواْظؼمُلِؤِعُنمَعِنمَأِعؽمَلُهماظؽمٖلاُسمَسػمَلىمِدَعاِئؾمٔلِممَوَأِعَواِظؾمٔلِم(
 م

موعؤدلاتممأما املسئولية اجملتنعية واإلىساىية مأصراّدا ماجلؼملؿملع مضؿملام صؿضملين:

مأوراغؾملمموجمؿؼملضملاتؾمل مواظضملؼمللمبواجؾاتؾملممجتاه مسػملىمثرواتماجملؿؼملعم، مواحملاصصملة مم،

مسػملىم ماظعملائؼملة موادلوارؽملة مواظشملؼملأغؿملؽملة مضؿملمماِّعنمواِّعانمواظلالعة موغرملر م، سػملىمتؽملؼملؿملؿؾملا
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مذظك موشري م، ماظؿضملاؼشماظلػملؼملي مثعملاصة موغرملر ماظدؼينم، مواظؿلاعّّ مواإلغزملاف مبامماظضملدل

مواظؾرملرؼةمطػملؾملا.محيعملقمغؾملسملةماِّعةمواجملؿؼملعم

م مضرب موظعملد ماظؽملا مادللؽوظؿملةماظعملرآن مبواجب ماظعملؿملام مسػملى محتث مأعـػملة ظغملرؼم

معؤعنماجملؿؼملضملؿملة مصؾملذا موادلوسصملةممؼادنيمآلم، مباظؽملزملؿملقة مضوعه مجتاه مبواجؾه ؼعملوم

َوَجاَءمِعِنمَأْضزمَلىماْظؼمَلِدؼؽمَلِةمَرُجْلمَؼِلضمَلىم}احللؽملةمدونماغؿصملارمأجرمأومععملابلم،مضالمتضملاىل:م

َوَعامِظَيمَظامَأِسُؾُدمم*ِؾضمُلوامَعِنمَظامَؼِلَأُظغمُلِممَأِجّرامَوُػِممُعؾمِلَؿُدوَنماٖتم*َضاَلمَؼاَضِؤمماٖتِؾضمُلواماْظؼمُلِرَدػمِلنَيم

م مُتِرَجضمُلوَن مُتطمِلٔنمم*اظَِّذيمَصشمَلَرِغيمَؤإَظؿمِلِه مَظا مِبسمُلردمل ماظٖرِحؼمَلُن مُؼٔرِدٔن مٔإِن مآِظؾمَلًة مُدوِغِه مِعِن َأَأٖتِكُذ

م مُؼؽمِلعمِلُذؤن مَوَظا مَذؿمِلّؽا مَذظمَلاَسُؿؾمُلِم مَسؽملِّي مٔإغِّ* مُعِؾنٕي مَضػمَلإل مَظظمِلي مٔإّذا مِبَربِّغمُلِممم*ي مآَعؽمِلُت ٔإغِّي

م ماْظَفؽمٓلم*َصاِدؼمَلضمُلؤن ماِدُخٔل مَضذمَلِضؿملَل مَؼاذملَة مَؼضمِلػمَلؼمُلماَل مَضِوِعي مذملذملَظؿمِلَت مَشظمَلذملذملِبؼمَلم*وَن مَربِّذملا مِظي ميذملَر

مم.{َوَجضمَلػمَلؽمِليمِعَنماْظؼمُلغمْلَرِعنَي

ما ماظغملظملاؼات مصروض مأداس مسػملى ماجملؿؼملضملؿملة مادللؽوظؿملة مبؾملاموتعملوم مضام مإن ظيت

اظؾضملضمدعملطماإلثممسنماظؾاضنيم،موإنمملمؼعملممبؾملامأحدمأثمماجلؼملؿملعم؛مِّنمصرضماظغملظملاؼةم

مصإرضملامماجلائعم مبلمؼؿضملػملقمجبؼملؿملعمأصرادماجملؿؼملعم، م، موطلاءمالمؼؿضملػملقمبرملكصمبضملؿملؽمله ،

موتضملػملؿملمماجلاػلمطلمذظكمؼدخلميفماظضملاريم موإشاثةمادلػملؾملوفم، موعداوةمادلرؼضم، ،

مَطاصًَّةمِظؿمَلؽمِلظمِلُرواماْظؼمُلِؤِعؽمُلوَنمَطاَنمَوَعا}: ثمؼعملولماحلقمدؾقاغهموتضملاىلصروضماظغملظملاؼاتم،محؿمل

مٔإَظؿمِلؾمٔلِممَرَجضمُلوامٔإَذامَضِوَعؾمُلِممَوِظؿمُلؽمِلِذُرواماظدِّؼٔنمِصيمِظؿمَلَؿظمَلعملَّؾمُلوامَراِئظمَلٌةمِعؽمِلؾمُلِممِصِرَضٍةمُطلِّمِعِنمَغظمَلَرمَصػمَلِوَظا

م.م{َؼِقَذُروَنمَظضمَلػملَّؾمُلِم

اجملؿؼملعممطربميفمحتعملؿملقماظؿوازنمادلشملػملوبميفوادللؽوظؿملةماجملؿؼملضملؿملةمهلاماظدورماِّ

مبنيمةذملاإلغلاغؿملماتذملالضذملطمواظضملذملةماظروابذملؼملىمظؿعملوؼذمللماِّدذملذملاغؿملةمػيماظلؾؿملذملاإلغلمةذملادللؽوظؿملو

مم:ماظؾرملرم،موعنمصورػا
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مممممم مورصعماِّعؿملةمبغمللمصورػا متضملػملؿملمماجلاػلم، مواظدؼؽمل: مواظـعملاصؿملةم، ؿملةم،مصغمللماظؿضملػملؿملؼملؿملةم،

صاحبمضػملمموصغملرم،موطلمساملموعـعملفم،موطلمصاحبمعؽملربمدسويموإسالعيمعلؽولمسنم

صاجلؼملؿملعميفمدظملؿملؽملةمواحدةم،مرصعماجلؾمللم،مومحاؼةماِّعنماظظملغملريمِّصرادماجملؿؼملعم،م

 .وظغمليمتزمللمإىلمبرِّماِّعانمالبدمعنمتغملاتفماجلؼملؿملعموإالمػػملغملواممجؿملضمّلام

،مملذملائهمودوائذملهمموذذملرابهموطميفمرضملاعذملهممرنمحتعملؿملقمطظملاؼةماظذملوم:مم-أؼسمّلامم-وعنمصورػامم

وحتعملؿملذملذملقماظعملذملذملوةميفممجؿملذملذملعماجملذملذملاالتماظضملػملؼملؿملذملذملةم،مواظظملغملرؼذملذملةم،ممممموتذملذملوصريمدذملذملالحهموسؿذملذملادهم،ممم

،موملمحيددم{َوَأِسٗدوامَظؾمُلِممَعاماِدَؿشمَلضمِلُؿِممِعِنمُضٖوٍةم}واالضؿزملادؼةم،مواإلغؿاجؿملةم،مؼعملولمتضملاىل:

واءمطاغذملذملتمضذملذملوةمػملّّماِّعذملذملةم،مدذملذملاهللمتضملذملذملاىلمغذملذملوعمػذملذملذهماظعملذملذملوةم،مصؾملذملذمليمذذملذملاعػملةمظغملذملذمللمضذملذملوةمتزملذملذملم

مأممشريمذظك.ممأمماضؿزملادؼةم،مأممسلغملرؼةم،م،مم،مأممسػملؼملؿملةم،مأممجلدؼةروحؿملة

مرساؼذملةمو،ممضسملذملاءمحذملوائجماحملؿذملاجنيممموعنمصذملورمادللذملؽوظؿملةماجملؿؼملضملؿملذملةمواإلغلذملاغؿملةم:مممممممممممم

،ممادلؽملغملذملوبنيمادلػملذملؾملوصنيموممشاثذملةمإلماجلؾملذملدمموبذملذلمم،مىادلرضموسالجم،مطنياوادللمىعااظؿملؿ

محيؿذملذملاجموالم،مؼؿذملذملؿملممؼسملذملذملؿملعموالم،مصعملذملذملريمجيذملذملوع،محؿذملذملىمالممادلغملذملذملروبنيمسذملذملنمغملذملذملرباظمإزاظذملذملةو

ممم.علغملني

مُأٖعذملةٍممَخؿمِلذملرَممُطؽمِلذملُؿمِم}:تضملذملاىلممضوظذملهممعذملنممتعملذملوؼمماظلذملػملوكمادلضملذملوٓجم،ماغشملالضذملامممم:موعنمصورػاممممممممم

،مواعؿـذملذملااًلم{ِباظػملَّذملذملِهمَوُتِؤِعؽمُلذملذملذملوَنماْظؼمُلؽمِلغمَلذملذملذملٔرمَسذملذملٔنمَوَتؽمِلؾمَلذملذملِوَنمِبذملذملاْظؼمَلضمِلُروِفمَتذملذملْأُعُروَنمِظػملؽمٖلذملذملأسمُأِخٔرَجذملذملِت

َعنمَرأىمِعؽملغمُلممُعؽملغمَلَرًامَصػملؿمُلطمَلؿملِّذملِرُهمِبؿمَلذملِدِه،مممظػملؿوجؿملهماظؽملؾويميفمضوظهم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(م:م)م

(م،مصذملاظؿطملؿملريمباظؿملذملدمممَصٔإِنمَظِممَؼلَؿشملِعمَصِؾػمِلَلاِغِه،مَصٔإِنمَظِممَؼلذملَؿشملِعمَصِؾعمَلػملِؾذملهمَوَذِظذملَكمَأِضذملضمَلُفماإلمَيذملانٔممممم

؛مِّنماجملذملرممإذامادؿرملذملضملرمممم-انمظػملضملػملؼملاءم،موباظعملػملبمظضملاعذملةماظؽملذملاسمممؼغملونمظػمللػملشملانم،موباظػملل

أنماجملؿؼملعمطػملهمدؿملغملونمالصصمًلامظهم،مراصسمّلامظلػملوطهم،معؿفؽملّؾاماظؿضملاعلمعضملهم،مصإغذملهمدذملرياجعممم

مفمعرةموعرةمضؾلمأنمؼعملذملدممسػملىمسؼملذمللمإجراعيم،موإعامإذامادؿرملذملضملذملرمسغملسمذظكذملهمأظذملغظملل
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أممسػملذملىمعلذملؿوىممم،مسػملذملىمعلذملؿوىماِّصذملرادممممكمأطانمذظدواءم،مصإغهمدؿملؿؼملادىميفمإجراعهم

ماظدول.

 أقول قولي هرا وأستغفس اهلل لي ولكه

م*مممممممم*مممممممم*

،موصالةمودالّعامسػملىمخامتمأغؾؿملائذملهموردذملػملهمدذملؿملدغامحمؼملذملدمممممماحلؼملدمهللمربماظضملادلني

م،موسػملىمآظهموصقؾهمأمجضملني.ممم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(

م:مممممإخوة اإلسالو

ؽوظؿملةماجملؿؼملضملؿملةمواإلغلاغؿملةم:مضؿملامماظؿاجرمبواجؾهمجتاهمورؽملهم،مصالمعنمصورمادللمممممممممم

موعنماظؽملؼملاذجماظيتم ماظؽملاسم، معنمذأغهمادؿطملاللمحاجة موالمؼظملضمللمعا م، ؼطملشموالمحيؿغملر

معام ؼؽملؾطمليمأنمؼعملؿدىمبؾملاميفمادلرملارطةماجملؿؼملضملؿملةموحتؼمللمادللؽوظؿملةمجتاهماجملؿؼملعم،

ؽمِلُه(م،محؿملثماذرتىمِبِؽَرمُروَعَةمحلاجةمادللػملؼملنيمصضملػملهمدؿملدغامسـؼملانمبنمسظملانم)َرِضَيماظػملَُّهمَس

،موظذامأطدماظؽمليبم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(مأنماظؿاجرماظزملدوقمععممإظؿملهم،مثممأوضظملهمسػملؿملؾملم

مماظؽملؾؿملنيمواظزملدؼعملنيمواظرملؾملداء م، ماظضملاعل مطلمعن موطذظكمضؿملام م، مواظزملاغع واظشملؾؿملبم،

وطذظكمضؿملامماِّشؽملؿملاءمورجلماِّسؼملالمبواجؾؾملممجتاهمورؽملؾملمم،م،موادلضملػملمم،موادلؾملؽملدسم

م)ص محؿملثمؼعملولمغؾؿملؽملا ماظظملعملراءمواحملؿاجنيم، مودػملممىػملبواجؾؾملممجتاه ماهللمسػملؿمله م: َعام)(

 .م(آَعَنمِبيمَعِنمَباَتمَذِؾضمَلاّغامَوَجاُرُهمَجاِئْعمٔإَظىمَجؽمِلِؾِهمَوُػَومَؼضمِلػمَلُممِبِه

ميمذملطلمصورنمذملرارماظذملنموادؿعملذملظماِّعذمل:محظملمةذملةماجملؿؼملضملؿملذملورمادللؽوظؿملذملطذظكمعنمص

مهمذملورخائهمذمللمسػملىمتعملدعذمل،مأممباظضملؼملرارهمذملوادؿعملهمذملأعؽملمازمسػملىذملعوضضملهموعؿملداغهم،مدواءمباحلظمل

م.موحتعملؿملقمطظملاؼؿهميفممجؿملعمجواغبماحلؿملاة
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مإىلماهللم مبؾملا مؼؿوجه مسؾادة مجمؿؼملضمله مجتاه مبواجؾاتمعلؽوظؿملؿه ماإلغلان مضؿملام إن

وحذرم،ماظرملرؼفمم،مصؾمليمصورةمعنمصورماِّعاغةماظيتمأعرمبؾملاماظرملرعمتضملاىلمضؾلمطلمذيء

م م، مبؾملا ماالخالل مأو مخؿملاغؿؾملا مخشملر معن موادلودة ماِّظظملة مروح متلوده محؿى واظرمحةم،

واظؿغملاتفمواظؿغملاصلموشريػامعنماظعملؿملمماخلػملعملؿملةمواإلغلاغؿملةماظيتمحتعملقماخلريم،مواظؿضملاونم

مَوَدػملََّم(ظػملظملردمواجملؿؼملعم،موػذامعنمصظملاتماجملؿؼملعمادللػملمم،م :ممضالم)مَصػملَّىماهلُلمَسػمَلؿمِلِه

م.ٖنمادُلِؤِعَنمِظػمْلؼمُلِؤِعٔنمَطاْظُؾؽمِلؿمَلأنمَؼرمُلٗدمَبضمِلسمُلُهمَبضمِلسمّلا(مَوَذٖؾَكمَأَصاِبضمَلُهٔإ)

م، بادللؽوظؿملةواإلخاللم ماظلػملؾؿمٖلة موؼؽملرمُلر ماظعمِلؿمَلمماِّخالضؿمٖلة، مُؼؤدِّيمإىلم ُؼزسٔزُع مما

اظوالءمحاالٍتمعنماالحِؿعملأنمواحِلعملِدمواظؿوٗترمواإلحؾاطمواظؿملأٔسمعنماإلصالحم،موؼسملضمُلُفم

ممادُلفؿؼملعماحلؼملؿملدةمادُللؿعملٖرة،ماظزملادقمظألعةموظػملدوظةم،موُؼؾملدُِّدماظرتاُبطماِّخالضيم،موِضؿمَل

مَوَدػملََّم(مؼعملول مَسػمَلؿمِلِه ماهلُل مَؼَرِوامم)َصػملَّى محٖؿى ماْظَكاٖصة، مِبضمَلؼمَلٔل ماْظضمَلاٖعَة مُؼضمَلذُِّب مَظا ماهلَل م)ٔإٖن :

مَضا موُػِم مَزؾمِلَراَغؿمِلؾمٔلم، مَبؿمِلَن مَذِظك،ماْظؼمُلؽمِلغمَلَر مَصضمَلػمُلوا مَصٔإَذا مُؼؽمِلغمِلُروه، مَصػمَلا مُؼؽمِلغمِلُروُه مَأِن مَسػمَلى ِدُروَن

مسٖذَبماهلُلماْظَكاٖصَةمَواْظضمَلاٖعَة(.

وظؽملضملػملممأغهمعامضاستمأعةموالمػػملكمجمؿؼملعمإالمحؿملؽملؼملامتطملاصلماظؽملاسموترطوامعؾدأم

موضاظعملؿملاممبادللؽوظؿملاتم موتضملاظتمصؿملؾملممغزساتماظؽملعملؿملزملةمواِّغاغؿملةم، معاماجملؿؼملضملؿملةم، دمضاظوا

م م: م)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم( موؼعملولمغؾؿملؽملا خريماظؽملاسم)ادؿققمأنمؼوظدمعنمساشمظؽملظمللهم،

م.(أغظملضملؾملممظػملؽملاس

مأنأنمجيضملػملؽملامعنمادلؿضملاوغنيمسػملىماظربمواظؿعملوىم،موماظضملصملؿملماظضملػمليمماهللمغلأل

م.رذّدامأعرغامعنمظؽملامؼؾملؿملئموأنم،مؼؤعؽملؽملاميفمأوراغؽملاموحيظملظمبالدغامعنمطلمدوء


