
 في اإلسالم اإلنسانية والمجتمعية  المسؤلية 

 "ُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسؤول َعْن َرِعيَّتِهِ "
سييدنا محميد الصياال ال عيد ا,ميين,  الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم على

ا العلييم الحكييم, اللهيم علمنيا ميا ان عنيا, وان عني اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت

وأرنييا الحييا , ييا , وار بنييا اأراعييه, وأرنييا الرا يي  بييا ال ,  ,بمييا علمتنييا, و انييا علمييا  

واجعلنيا ممين اسيتمع ل ال ي ل فيترعي ل أ,سينه, وأارلنيا ب ,متيك  ,وار بنا اجتنابيه

 أما بعد فيا جماعة اإلسالم . الصالحين في عرااك

ِ ْبِن ُعَمَ  اَ ُ ُل: َسِمْعُت َرُس لَ  ِ َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم اَ ُ لُ َعْن َعْرِد َّللاَّ ُكلُُّكيْم َراعٍ ": َّللاَّ

ُجيُ  َراعٍ فِيي أَْهِليِه  ومسيو لَوُكلُُّكْم َمْسؤول َعْن َرِعيَّتِِه, اإِلَمياُم َراعٍ  َعيْن َرِعيَّتِيِه, َوال َّ

َمْسيؤولَةي َعيْن َرِعيَّتَِهيا, َعيْن َرِعيَّتِيِه, َواْلَميْ أَةُ َراِعيَيةي فِيي بَْييِت َ ْوِجَهيا وَ  مسو لَوُهَ  

ُجيُ  -َواْلَخاِاُم َراعٍ فِي َماِل َسي ِِدِه وَمْسؤولي َعْن َرِعيَّتِِه,  بَاَل: َوَ,ِسْرُت أَْل بَْد بَياَل: َوال َّ

الرخاري ")َعيْن َرِعيَّتِيهِ  ومسيو لَوُكلُُّكيْم َراعٍ  -َعيْن َرِعيَّتِيهِ  ومسو لَراعٍ فِي َماِل أَبِيِه 

 ومسلم(. 

ا الحييداأ أصيي  فييي أحميي  المسييؤولية التييي سيي إل احاسييم عنهييا اإلنسييال ايي م هيي 

لكن ه ه المسؤولية ا همها بعض الناس عليى أنهيا مسيؤولية ماااية, فيا,ب  .ال يامة

ات هم أنه بمج ا أل اجلم ,والاه  عاما  وش ابا , وأل ايؤمن لهيم كسياي فيي ال يتاي 

 . ى ال ي عليهووب اا , وما احتاج ل من ,اجات ماااة, ف د أا

 "كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته" :فالنري عليه الصالة والسالم ,ينما ا  ل

ال عااة ال أتجزأ, ال عااية و,يدة متكاملية, كميا أنيك أ عيى صيحته, علييك أل أ عيى 

اانييه, كمييا أنييك أ عييى ,اجاأييه المااايية, عليييك أل أ عييى ,اجاأييه ال و,ييية, كمييا أنييك 

, ي ية  . ت, اجيم أل أ عيى ارأرا يه بياهلل عيز وجي أ عى في ابنك ارأرا ه فيي الريي

أذك ها لكم مستنرطة من آاة ك امة, ولها عالبية و ييدة بهي ا الم ،ي ع, ال أ ت يي 

لميي ا وال أعن يي ا, فيي ل "ب يي ل صييلي ي عليييه وسييلم :. ال عاايية العنيي  وال ال سيي ة

ِ َصيلَّى َّللاَّ َعيْن َعاَِِ يةَ َ ْو ِ النَّ و)الحيار  فيي مسينده(. "المعلم ريي  مين المعني  رِيي 

ْفيَا ال اَُكي ُل فِيي َشيْيٍي إِال  ِ َصيلَّى َّللاَّ َعلَْييِه َوَسيلََّم بَياَل"إِلَّ ال  ِ َعلَْيِه َوَسيلََّم, َعيِن النَّرِيي 

 .( َ انَهُ, َوال اُْنَزُع ِمْن َشْيٍي إِال َشانَهُ")مسلم

فيي بليم اإلنسيال  وي عز وج  رفيا احم ال فا في ا,مي  كليه, فكلميا نميا اإلاميال

ا ااا رف ا  بمن , ليه, ا ااا لط يا  بمين , ليه, أ,يانيا  ا ي أ اإلنسيال ا اية, وال انتريه 

َولَْ  ُكْنَت فَظ ا  َغِليَظ اْل َْلِم اَلْن َ ُّ ا ِميْن  :إلى رط رة معانيها, ,ينما بال ي عز وج 

 (.159")آل عم ال/ فِي اْ,َْم ِ ْم َوَشاِوْرُهمْ َ,ْ ِلَك فَاْعُ  َعْنُهْم َواْستَْغِ ْ  لَهُ 

 إر ة اإلامال:

 بأن اعها :فما هي المسؤلية ؟والحداأ الي م عن المسؤلية 

 المســــــو لية لغة:هي ا,عمال التي اك ل اإلنسال مطالرا  بها.

 ,اصطال,ا :المسييو لية هييي الم ييدرة علييى أل الييزم اإلنسييال ن سييه أوال   والمسييو لية

بيي : المسيو لية ..و د ذلك بالتزامه ب سيا ة جهي اه الخاصيةوال درة على أل ا ي بع

 .أرعاأها المختل ة ,الة اك ل فيها اإلنسال صالحا  للمؤار ة على أعماله وملزما  

 أن اع المسؤلية :



مسيييو لية الدانيييية: وهيييي التيييزام المييي ي بيييأوام  ي ون اهييييه, وبر ليييه فيييي ,يييال -1

 المخال ة لع  بتها ومصدرها الدان.

ميية ا,كريي  وا,رطيي , والتييي سيي إل اكيي ل السييؤال عنهييا أشييد هييي: ة أل المهالح ي يي

مسؤولية ا,ب عن اان أوالاه, وعن أرالبهم, وعن مسيت رلهم ا,ري وي, ,نيه ورا 

في ا,ث : أل االبين إذا ليم اعيتن أبي ه بدانيه واسيت جم النيار, ا ي ل: ايا رب ال أاري  

تنيي ل بأبنيياِهم ميين ,يييأ:  عييامهم, فا بيياي اليي ان اع . النييار ,تييى أُاِريي  أبييي برلييي

وشيييي ابهم, وكسيييياِهم, و,اجيييياأهم المااايييية, وال ال يييي ل بيييياال  لييييدانهم, وأرالبهييييم, 

وصالأهم, ومست رلهم ا,ري وي, ومصيي هم إليى الجنية أو إليى النيار, هيؤالي ا بياي 

 . بدم ا شيوا   اِال , انتهي بانتهاي الحياة

 .ب  انين المجتمع ونظمه وأ اليدهالمسو لية االجتماعية: هي التزام الم ي -2

وبي : هي المسو لية ال اأية عن الجماعة, وأتك ل من عناص  ثالثية هيي: االهتميام 

 .وال هم والم اركة

منح الم ي ال درة على أحم  أرعات اإلنسانية هي ,الة أ المسو لية ا,رالبية -3

 .أعماله وآثارها, ومصدرها ال مي 

 عراا ي :

لخييالا عييز وجيي :ذك  جمهيي ر  ا مسييو لية اإلنسييال أمييام ميين أهييم المسييؤوليات

وظياِ  اليدان, وال جمييع ا,بي ال فيي أ سيي  ب ليه  الم س ان أل ا,مانة أعم جمييع

السييم ات وا,رو والجرييال فييأبين أل احملنهييا  أعييالى: نإنييا ع ،يينا ا,مانيية علييى

 .وأش  ن منها و,ملها اإلنسال

 .وبر ل ا,وام  والن اهي مت  ة وراجعة إلى أل ا,مانة هي التكلي 

 إل ,م  ه ه ا,مانة اعني مسو لية اإلنسال عنها واستعدااه لتحمي  نتاِجهيا وبر ليه

 .بمردأ الث اب والع اب المن  ين بها

 ومن ا,مانة : •

 " أ ليــــــة أصحاب الخر ة والعلم ا,مناي" •

خصصييه, أال ايي ِل ى علييى عملييه إال صييا,م الخريي ة والعلييم فييي أ مسييؤل اجييم علييى ال

وصييا,م الييدان والخلييا اليي ي ات ييى ي فييي عملييه والعيياملين معييه, واجعيي  هيي ا هيي  

الم ياس ال ي على أساسه اختار ال يااات, فيال ا يدم صيا,م الي الي الجاهي  الي ي ال 

اان له وال أرالل, وك  ما لداه أنه اجيد فن التزل  والتملا والمداهنية, وعيااة مين 

علميية والعمليية وا,رالبيية, وإنميا أجياا ميا أجياا ليكمي  ه ا ,اله أنه ا ت د الخري ة ال

ن صه وليص  إليى مي ااه وغااتيه مين النهيم والسي بةق ليح يا لن سيه ميا ا ايد بيأي 

وسيلة, وإل أاى ذلك إلى الخ ابق فه  ال اعرأ إال بن سيه, واسيترعد أصيحاب الخري ة 

بجي ار مين ال  والمع فة ,تى ال انك   ع اره, ف ل وج ا أصحاب الخر ة والمع فة

رر ة له أجع  أصابع االأهام أ ي  إليه وأعي إل النياس بجهليه ل ي بهم منيه, ولي  ليم 

اييتكلم أ,ييد, بيي  إل الجاهيي  ال اكت ييي ب بعيياا أصييحاب الخريي ة, بيي  اعميي  جاهييد ا علييى 

إبصاِهم بك  وسيلة ,تى ال أتكدر ن سه ب ؤاتهم, وه  ب لك اكي ل بيد ريال رعيتيه. 

  اب ال ي اسرا بيام الساعةقوه ا اؤاى بدوره إلى الخ



ي عنييه بييال: بييال رسيي ل ي صييلى ي عليييه وسييلم: "إذا  ر،يييعيين أبييى ه ايي ة 

،يييعت ا,مانيية فييانتظ  السيياعة, بييال: كييي  إ،يياعتها اييا رسيي ل ي؟ بييال: إذا أُسييند 

 الرخاري(.)ا,م  إلى غي  أهله فانتظ  الساعة"

 هيي ا التَّ جيييه ا,رالبيييِ  النَّريي يِ  الكيي ام, بيي  إلَّ أ,اااثييه صييلَّى عليييه وسييلَّم أجيياوَ تْ 

اعي ل و ل  ب  ورة م اعاة ي أعالى في أم ر الحكم, إلى أ اصي  عمليَّة إاارة ال َّ

وذلك فيي ,يداٍأ صيحيح  ُ,كمه, بما فيها ، ورة التَّدبيا في ارتيار ُم ظَّ ي الدَّولة,

مين أميِ  المسيلمين شييو ا فيأمَّ  َمْن َوِليَي "بال فييه, وهي  الي ي ال انِطيُا عين الهي ى:

عليهم أ,د ا ُمحابياة  فعلييه لعنيةُ يِ, ال اَْ رَيُ  يُ منيه َصيْ ف ا وال عيدال  ,تيى اُْدِرلُيه يُ 

ِد اا ر،يي  ")جهنَّم أ,مد في ُمسنَِده والحاكم في المستدرك عن الخلي ة أبي بكٍ  الِص 

 يُ عنه(.

 عنهمييا بيال: بييال رسي ل ي صييلَّى علييه وسييلَّم: وعين عرييد ي بين عرَّيياس َرِ،يَي يُ 

"َميْن أيي لَّى ميين أمي  المسييلمين شيييو ا فاسيتعم  عليييهم رجييال  وهي  اعلييُم ألَّ فيييهم ميين 

أَْولَيييى بييي لك وأعليييم منيييه بكتييياب ي وُسييينَِّة رسييي ِله ف يييد ريييال يَ ورسييي لَه وجمييييع 

.)  المؤمنين") الطَّر انيُّ

عنه : من ولي من أم  المسلمين شييو ا في لى رجيال   وبال عم  بن الخطاب ر،ي ي

 .لم اة أو ب ابة بينهما , ف د رال ي ورس له والمسلمين 

وكتم أ,دهم إلى أ,د ا,م اي : " وشاور في أم ك ال ان اخاف ل ي أعيالى, وا,ي ر 

بي ل مين النيار لحميك وامك.)أ أييم  بطانة الس ي. ف نهم إنميا ا ايدول اراهميك وا   

 (.2/36ارك المد

 ومن ا,مانة :" النصيحة ل لي ا,م  "أاها الناس :"

ِ ال د على رعيته ك لك أل انصح ا له, وأالَّ اُ يِم وا ليه مسؤل ومن ,ا  المسلم الم , ِ

و النصيييحة ليي الة ا,ميي  أكيي ل بييأم هم بييالمع وإل, ونهيييهم عيين المنكيي ,  إال رييي ا  

هم عن الظليم, وإ،يمار الخيي  لهيم .. وأي بي هم مين غيي  ونص أهم في الحا, ومنع

غليي  وال أملييا .. و يياعتهم فييي المعيي وإل .. وإعييانتهم علييى مييا فيييه رييي ي الييدنيا 

وا ر ة .. وأع ا هم بم ارا الهلكة والنجاة .. وعيدم غ يهم والكي ب علييهم بتيزاين 

فييي معنييى  الرا يي  أو أ ريييح الحييا وال  يييلة فييي أعييينهم .. كيي  هيي ه المعيياني أييدر 

 مناصحة والة ا,م .

:" الييداُن النصيييحة " -صييلى ي عليييه وسييلم-عيين ابيين عيينيية, بييال: بييال رسيي ل ي 

 بلنا: لمن؟ بال:" هلل, ولكتابِه, ول س ِله , و,ِمة المسلمين, وعامتهم " مسلم.

:" ثيال ي ال اغيُ  -صيلى ي علييه وسيلم-وعن جريي  بين مطعيم, بيال: بيال رسي ل ي 

  بلُم المؤمن: إرالُص العمِ  هلل, والنَّصيحةُ ل الة ا,م  ")صححه ا,لراني(.عليهنَّ 

:" ثالثةي ال اغيُ  -صلى ي عليه وسلم-وعن عرد ي بن مسع ا, بال: بال رس ل ي 

عليهنَّ بلُم الميؤمن: إريالُص العميِ  هلل, والنصييحةُ لي الِة ا,مي , وليزوُم جمياعتهم, 

 (يحِمن وراِهم"]صحف لَّ اع أهم أحيُط 

:" مين وليي مينكم عميال , -صلى ي علييه وسيلم-وعن عاِ ة, بالت: بال رس ل ي 

فأراَا يُ به ري ا , جعَ  له و ا ا  صالحا ق إل نسي ذكََّ هُ]أي ذكَّ ه بما اجم عليه مما 

بد نسيه, في ل ذكيَ  الي الي ميا اجيم علييه ال ييام بيه نحي  رعيتيه وبليده .. أعانيه هي ا 



علييى ذلييكق أي أل مهميية اليي  ا  غييي  م صيي رة علييى التيي كي  و,سييمق بيي   مسييؤل ال

وإل ذَكيَ    على أ كي  ال الي بالخي  وعلى إعانته على فعله وال يام بيه أ,سين بييام. 

 أعانَه "]النساِي[.

:" ميا ِمين واٍل إال وليه -صلى ي علييه وسيلم-وعن أبي ه ا ة, بال: بال رس ل ي 

نةي أأمُ ه بيالمع وإل وأَنهياهُ عين المنكي , وبطانيةي ال أَيألُ ه َرراال ]الخريال بِطانتال: بِطا

ه  ال سااق أي ال أُ ص  وال أ ف  جهدا  في إفسااه, وإفساا الحكيم علييه .. وميا أكثي  

ها ف ييد ُوبِييي, وهيي  ِميين التييي أغِلييم عليييه منهمييا  هييؤالي فييي  ماننييا  , فميين ُوبِييي شيي َّ

 "]أ,مد والنساِي(.

:" إذا أراَا يُ بييا,ميِ  -صييلى ي عليييه وسييلم-ة بالييت: بييال رسيي ل ي وعيين عاِ يي

رييي ا  جعييَ  لييه و اييَ  ِصييدٍلق إل نسييَي ذَكَّييَ ه, وإل ذََكييَ  أعانَييهُ, وإذا أراا يُ بييه غييي  

ْ هُ, وإل ذََكَ  لم اُِعْنهُ ")أب  ااوا(.  ذلكق جعَ  له و اَ  ُس ٍيق إل نسَي لم اُ َك ِ

بيال:" ثالثيةي ال اُكلمهيم ي اي َم  -صيلى ي علييه وسيلم-ة, عن النري وعن أبي ه ا 

ال يامِة, وال انظُ  إليهم, وال اُزكيهم, ولهم ع ابي أليم: رج ي على ف ِ  مياي بيال الِةق 

امنعه من ابن السري , ورج ي بااَع رجال  بسلعٍة بعيد العْصيِ , فحلي  ليه بياهلل: ,ري َها 

  علييى غييي  ذليك, ورجيي ي بييااع إمامييا  ال اُرااعييه إال ِلييُدنياق فيي ل بكي ا وكيي ا فصييدَّبَه, وهيي

 ")مت ا عليه(. أعطاهُ منها وفَى, وإل لم اُعِطه منها لم اَ ِ 

 الخطرة الثانية
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي أش إل الم سلين أما بعد :

ِ صيلي نَّ عليى النياس  ميال ال ييأأيَ "لي علييه وسيلم بال: عن أبيي ه اي ة عين النَّريي 

 ( اُرالي الم ي بما أر  المال, أِمْن ,الل أم من , ام")الرخاري

ألَّ الحيالل ميا ,ي َّ فيي الي ان ال اعريأول بمسيؤلية وعند هؤالي ا ر ان غي  المريالين 

اليد, والح ام ما لم اص  إليها, وأما الحالل فيي اإلسيالم, فهي  ميا أ,لَّيه ي ورسي له 

مه ي ورس له صلي ي عليه وسلم.صلي ي علي وهيؤالي  ه وسلم , والح ام ما , َّ

وال اسيتحي ل مين الخيالا انطرا عليهم ل ظ اإلنسانية مطل يا   اعرأول بمسؤلية وال ال

 وال المخل بين ولهم ع اب شداد في الدنيا وا ر ة 

ييال وبييد ورا فييي سيينَّة ال سيي ل صييلي ي عليييه وسييلم  أ,اااييأ أييدلُّ علييى منييع  العمَّ

ي هدايية, منهييا ,ييداأ أبييي ,ميييد  والميي ظ ين ميين أريي  شيييي ميين المييال وليي  ُسييم ِ

الساعدي بال: " استعم  رس ل ي صلي ي عليه وسلم  رجال  من ا,سد, اُ ال ليه: 

ييا بييدم بييال: هيي ا لكييم, وهيي ا لييي أُهييدي لييي, بييال: ف ييام  ابيين اللتريَّيية علييى الصييدبة, فلمَّ

فحمد ي وأثنيى علييه, وبيال: ميا بيال عامي  أبعثيه في ي ل: رس ل ي * على المنر , 

يه ,تيى انظيَ  أاُهيَدى  ه ا لكم, وه ا أُهِدَي لي؟  أفالَ بعَد فيي بييت أبييه أو فيي بييت أم ِ

إليييه أم ال؟  واليي ي ن ييُد محمييد بيييده  ال انييال أ,ييدي ميينكم منهييا شيييوا  إالَّ جيياي بييه ايي م 

ي, أو ب ي ة لهيا ري ار, أو شياة أيعَي , ثيم رفيع ال يامة احمله على ُعنُ ه, بعي  له ُرغا

أين "اداه ,تى رأانا ع  أَي إبطيه, ثم بال:   (.الرخاري ومسلم)اللَّهمَّ ه  بلَّغت؟ م َّ

 بام فينا رس ل ي صلي ي عليه وسلم ذات ا م, ف ك  "وعن أبي ه ا ة بال: 

يي اي م ال يامية عليى ربرتيه ال أل يينَّ أ,يدكم اجي"الغل َل فعظَّمه وعظَّم أمَ ه, ثم بال:

بعي  له رغاي, ا ي ل: ايا رسي ل ي أِغثنيي, فيأب ل: ال أمليك ليك شييوا ق بيد أبلغتيك,ال 



ي   أل ينَّ أ,دكم اجيي ا م ال يامة على ربرته ف سي ليه َ,محمية, في ي ل: ايا رسي ل

مية عليى أِغثني, فأب ل: ال أملك لك شيوا ق بيد أبلغتيك,ال أل يينَّ أ,يدكم اجييي اي م ال يا

ربرتييه شيياة لهييا ثغيياي, ا يي ل: اييا رسيي ل ي أِغثنييي, فييأب ل: ال أملييك لييك شيييوا ق بييد 

أبلغتيك,ال أل يينَّ أ,يدكم اجييي اي م ال يامية عليى ربرتيه ن يد لهيا صيياا, في ي ل: ايا 

رسي ل ي أِغثنييي, فييأب ل: ال أمليك لييك شيييوا ق بيد أبلغتييك,ال أل ييينَّ أ,يدكم اجيييي ايي م 

اع أخ ييا, في يي ل: اييا رسيي ل ي أِغثنييي, فييأب ل: ال أملييك لييك ال ياميية علييى ربرتييه ربيي

شيوا ق بد أبلغتيك,ال أل يينَّ أ,يدكم اجييي اي م ال يامية عليى ربرتيه صيامت, في ي ل: ايا 

 رس ل ي  أِغثني,فأب ل: ال أملك لك شيوا ق بد أبلغتك ()أ,مد(.

مجييتمعهم أجيياه اتحمليي ل مسييؤلية أرالبييية أو اانييية  وميين أمثييال هييؤالي اليي ان ال

أولوييك اليي ان ا وعيي ل ا منييين واك ييي أل ن يي ل علييي ميين ا أكريي ل هيي ه  وو يينهم 

,ل ااننيييا اإلسيييالمي امنيييع أنهيييم ليسييي ا ميييؤمنين وال مسيييلمين  ال ,فعيييال اإلرهابييييةا

 .. مسلمالاإلشارة بالسالا إلى أريه مج ا المسلم عن 

يييه بحداييدة فيي ل ميين أشييار إلييى أر :"وسييلم صييلى ي عليييه ,يييأ ا يي ل رسيي ل ي  

 . )مسلم),بيه وأمه " المالِكة ألعنه ,تى ادعه وإل كال أراه

,تيى  ب له صلى ي عليه وسلم : ) من أشار إلى أريه بحدادة ف ل المالِكة ألعنيه ,و

عين أ واعيه  وإل كال أراه ,بيه وأمه ( , فيه أأكيد , مية المسيلم , والنهيي ال يداد

وإل كيال أرياه    : ه . وب له صلى ي عليه وسيلموأخ ا ه والتع و له بما بد اؤذا

من اتهم فييه , ومين  مرالغة في إا اا عم م النهي في ك  أ,د , س اي  ,بيه وأمه 

المسيلم ,ي ام بكي  ,يال ,  , أم ال ق ,ل أ وايع ولعريا   ال اتهم , وس اي كيال هي ا هيزال  

ن المالِكية ليه ايدل ا,ري ى , ولعي و,نه بد اسر ه السالا كما صي ا بيه فيي ال وااية

ِ  على أنه ,ي ام .  ا فعَيْن َرُسي ِل َّللاَّ َع ُمْسيِلم  ُ َعلَْييِه َوَسيلََّم , بَياَل : " َميْن َروَّ  َصيلَّى َّللاَّ

ُ اَييْ َم اْلِ يَاَمييِة , َوَمييْن أَْفَ ييى ِسيي َّ أَِريييهِ  َعييهُ َّللاَّ هُ اَييْ َم اْلِ يَاَمييِة َعلَييى  َروَّ ُ ِسيي َّ أَْفَ ييى َّللاَّ

 "  الِِاِ ُرُيوِس اْلخَ 

ميين ,ميي  "إل هييؤالي اليي ان ا تليي ل وا وعيي ل ا,ب ايياي بييد بيي يي ميينهم اإلسييالمف  

مين ,مي  الِس يالا اُ ايُد بتي  الُمسيلم ميع ِعْلِميِه بِتح اميِه  " علينيا السيالا فلييد منيا

ا ""مإَِرابَية اِم ُمْسيلِ  َواُل الدُّنيا أَْهَ ُل ِعْند ي مين:"َفا,م  َرطي  ِجدًّا, واعت اِاِه ب لك

فيي اُصيم اما  , اما وفي ذلكيم ال عييد ال َّيداد  اََزاُل الُمسلم في فُْسَحة من اانِِه ,تَّى

د ا فََجَزآُؤهُ َجَهنَُّم َراِلد ا فِيَها َوَمن اَْ تُْ  ُمْؤِمن ا أعالي :"ب ل ي تَعَِم   (. 93/  النساي("مُّ

علينيا  ن ,مي "ميدُّ رطيي  إنَّيهُ ال أ بية ليهُ, فيا,م  رطيي  جي ",تيى بيال ابين عرياس:

الُخيُ و  عين اإِلسيالم  وكالُم أهي  العليم فيي مثي  هي ا بَِحْمِليِه عليى"السالا فليد منيا

اِسييتََح   ذلييك, إْل اْسييتََح   بَتيي  الُمسييلم  والُحكييم عليييِه بييالُك   الُمْخييِ   عيين الِملَّيية إلْ 

م المعلُ  الَمْعُص م َمْعُص م الدَّمق ُ ورة من ااين,لَّ من اْستََح   الُمَح َّ   م أَْح اُمهُ بال َّ

م ما أََ,لَّيهُ ي الَمْعلُي م ِ,لُّيهُ  يُ ورة مين ااين اإلسيالم  اإِلسالم َك َ , كما ألَّ من َ,   بال َّ

 في الدان والدنيا وا ر ة. العافيةالع   و نسأل ي-َك َ  


