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  عبد الكرمي املدين
ما ، و تبيانو  جعل هلم مزيّة على غريهم مبا أعطاهم من معرفة، و أهلهو  احلمُد هللا الذي رفع قدر العلم

   :تعاىل يف عالهو  هفقال جّل جالل، القرآنو  عّلمهم من السّنة
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 سّيدنا حمّمد، تعّلم -تعاىلو  تبارك- عن اهللاو  بارك على سّيد أهل العلم خري من عّلمو  سّلمو  وصّلى اهللا

خياركم (( :القائل يف احلديث الشريفو )) عّلمهو  خريكم من تعّلم القرآن((: كلمه الشريف  القائل يف جوامع
 على التابعنيو  صحابته الغّر امليامنيو  على آله الطيبني الطاهرينو )) يف اجلاهلّية خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا

  :أّما بعد بإحسان إىل يوم الدين متابعيهو 
أّن اهللا تبارك ، و العلماءو  شيئاً من فضل العلم، األحاديث الشريفةو  ت الكرميةفقد علمنا ممّا تقدم من اآليا

الرجال  خرييةسّلم ربط و  صحبهو  آلهو  عليه أن رسول اهللا صّلى اهللا، و درجات عندهو  وتعاىل قد رفعهم منازل
أو  حروفهو  جتويدهو  هم قراءتتعليكان سواء  ، تعليمهو  بتعلم كتاب اهللا تعاىلو  الفقه يف الدينيف هذه األّمة ب
، فهمه من خالل السّنة املطهرّة الشريفةو  يكون ذلك بتوضيح الكتاب الكرمي، و آدابهو  حدودهو  تعليم أحكامه

  :فإن اهللا تعاىل يقول
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من أجل أن أحلقه مبا سأذكر من ، ومكانتهم ولقد قدمت ذا الكالم املختصر جدًا عن فضل العلماء

استخفاف ذا  من، و علماءمن جتاهل هلذا القدر الذي أعطاه اهللا تعاىل لل، ه يف زماننا هذاالكالم عما نرا
 أصبحنا نرى بكل وضوح انعكاساً يف القيم حىت، عاىلتو  الفضل تباركو  الفضل الذي فّضلهم به صاحب املّنة

  : كما قال أحد السلف رمحهم اهللا تعاىل !...حتوالً يف املبادئو 
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 قد، التفضيلو  التكرمي راه من أّن معيارن ما -مأيّها األخوة الكرا- التحوالتو  االنعكاساتومن هذه 

، ما ما أو مؤسسةٍ  من قبل هيئةٍ  مُ كرّ يُ و  فضّل الشخصعندما يُ لدرجة أنّه ، كثري من املسلمني  انعكس عند

                                                           
١
  ما بألفاظ متقاربةرواه أحمد والحاكم وغيرھ 
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يئة الفالنية أو املؤسسة قد كّرم من قبل اهل بسبب أنّه، التعظيمو  ه إليه باإلعجابفإننا جند أنظار الناس تتج
  ...!الفالنية
 اهللا تعاىلا كانت تابعًة ألعداء لرمببل ،  يعرفون اهللا تعاىلألناس ال، ا كانت هذه املؤسسة أو اهليئةلرمبو 

  ...! دهم يعظّمون من كّرمتهومع هذا جن، أعداء دينهو 
إّم ، كباراإل و  جاللملن ينبغي أّن يكون هلم هذا اإل جتاهالً و  تغافالً  -مع األسف- يف نفس الوقت جندو 

  تعاىل و  اجلالل تباركو  ذو العزّة، أعظم عظيم عّظمهماملؤسسات بل و  عظمهم اهليئاتمل ت أولئك الذين
ملن أثىن ، و من أثىن عليهم العظيم يف كتابه الكرميقدر انتقاصًا لو  جتاهالً  -مع األسف- جند يف نفس الوقت

  ...! وصفهم باخلرييةو  عليهم سّيد اخللق
   ...!إّن اإلنسان ليتسائل، و إّن العقل ليتعجبّ ، و أيها األخوة ل ليحتاروإّن العق

من وراء هذه احلرب و  !ما السبب يف هذا اإلحنراف املنهجي اخلطري؟و  !ما سّر هذه املفارقة العجيبة؟
ما السبب يف أّن بعض : هو، كّله  ن هذاالسؤال األهم مِ و  تضييع قيمنا، و اليت دف هلدم رموزناالشرسة 
  ! ؟...شعروا أو مل يشعروامن حيث ، مقصدهم اخلبيث هذايساعدون أعدائنا على ، من املسلمني إخواننا

تفكرنا  و  لو أمعّنا النظر جّيداً  إننا ... نقف عندها وقفة جادة صادقة إّا أسئلة ينبغي لنا حنن املسلمني أن
 احلاصل إّمنا سببه تربوي رافهذا اإلحنو  هذه املصيبةسنجد أن - أيّها األخوة- فإنّنا، لنا أّن نـَُفّكر كما ينبغي

  !...ليس إال أخالقيّ 
 االهتمامأّن ، و تعاىلو  تبارك أّن النفوس مل تتزكى كما أمر اهللا وهو، ود إىل سبب واحد ال ثاين لهوأّا تع

  ...!أبنائناو  عند كثري من شبابنا مل يستويف حّقه، بالسوء املزكي للنفوس األّمارة، وي اخللقيّ باجلانب الرتب
اليت كانت ، و الذي نعاصرهو  وم يف واقعنا الذي نراهاليت تتجّلى الي، املؤملة نعم هذه هي احلقيقة املبكية

  ! ...لدى الكثري من شبابنا تحول يف املبادئالو  يف القيم االنعكاسسبباً يف هذا 
بول عن قَ  أصحابهفكثريًا ما صّد هذا املرض ، أيّها األخوة - جّد خطري- وإن هذا املرض ملرض خطريٌ 

ألّن معيار ، و ذلك ألّن أمراض نفوسهم كانت مسيطرة عليهم، و فيقالتو و  كثرياً ما جانب أهله السعادة، و احلقّ 
أهواء نفوسهم و  فكانوا إذا وافق العامل أو الناصح رأيهم، أهوائهمو  ما وافق نفوسهم، إّمنا كاناحلّق عندهم 

 ح رأيهمالعامل أو الناص هذا أّما إذا خالف، و قالوا عنه عامل احلقّ و  أعجبوا فيهو  عظّموهو  أثنوا عليهو  اتبعوه
إليه عكس ما   بل نسبوا سابقاً  مل جيعلوا له أّي قيمة أو فضٍل كما كانوا يرونو   نبذوه وراء ظهورهم أهوائهمو 

 ى هذا املثال املعّرب هلذا املرض اخلطري الذي أصابولنر  !...خرييته، و هفضلو  همن علم كانوا يعرتفون به
  ..!.ياهلا من أمراض خطريةو  ،احلقدو  مرض العجب، الغرورو  إنّه مرض الكرب، النفوس
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مرض نفسه  لكنّ ، إن كان يراه بعينهو  إن كان يعلم احلّق بل حّىت و  اهمن يتبع هو  هي واقعٌة تبني لنا حال
حىت ، رغبااو  أهوائهاو  إليه نفسهه فال يتمكن من رؤية شيء إال ما تدعو  سّد أمامه األفق، و قد أعمى بصريته

 تنعكس مفاهيمه و  غّري منهجهتفي، يف وقت واحدالعجيب يف مسألٍة واحدة جلأه ذلك أن يعلن عن تناقضه لو أ
  ...! مبادئه تحولتو 

يعلم أّن النّيب و  كان يقرأ يف التوراةو  اهللا بن سالم رضي اهللا عنه حربًا من أحبار اليهود كان سّيدنا عبد((
فلما جاء النّيب صّلى ، يتبعهو  يراه كان حيّب أن، و سيبعث يف آخر الزمان -سّلمو  آلهو  صّلى اهللا عليه–األمّي 

ا نظرت : الكرمي فقالنظر يف وجهه و  سّلم إىل املدينة ذهب إليهو  آلهو  اهللا عليه
ّ
يف وجهه علمت أنه ليس مل

ما أّول : قال له إين سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نيبّ ، و وتأّمله فتحقق أنه هو النيب املنتظر .بوجه كذاب
ما بال الولد ينزع إىل أبيه أو إىل أّمه؟ فقال عليه الصالة و  ل طعام يأكله أهل اجلنة؟أشراط الساعة؟ وما أوّ 

وأما أّول طعام يأكله أهل اجلنة ، أما أّول أشراط الساعة فنار حتشرهم من املشرق إىل املغرب((: والسالم
أشهد أنك رسول : فقال ))نزعته وإن سبق ماء املرأة، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه، فزيادة كبد حوت

  .إن اليهود قوم ت وإن علموا بإسالمي قبل أن تسأهلم عين توين عندك، يا رسول اهللا: اهللا حقاً مث قال
ابن و  خرينا: فقالوا ؟))أي رجل عبد اهللا فيكم((: مسلّ و  آلهو  فجاءت اليهود فقال هلم النيب صلى اهللا عليه

أعاذه اهللا من : قالوا ؟))أرأيتم إن أسلم عبد اهللا((: ابن أعلمنا قالو  أعلمنا، و دناابن سيّ و  دناسيّ ، و خرينا
  .اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أّن حممداً رسولُ : فخرج إليهم عبد اهللا فقال، ذلك

اهللا رضي  عبدقال ف، ا رموهو  انتقصوه فلم يدعوا نقيصة إالو  ابن جاهلناو  جاهلناو  شرنا وابن شرنا: فقالوا
ما مسعت رسول اهللا صلى : قال سعد بن أيب وقاص. هذا ما كنت أخاف عليه يا رسول اهللا وأحذر:  عنهاهللا

  )) اهللا عليه وسلم يقول ألحد ميشي على وجه األرض أنه من أهل اجلنة إال لعبد اهللا بن سالم
ا  خريهم و  أعلمهمو  كيف أّم رغم اعرتافهم أوًال أنّه سّيدهم،  تأملو  أخيفانظر 

ّ
، خالف قوله أهوائهممل

  ...!احلسدو  احلقدو  الغرورو  بالعجو  ئة بالكربمتلخالف قوله رغبات نفوسهم املريضة املو 
 اموه مبا ليس فيه إرضاًء لنفوسهم املريضة، و عنهحقائق  من يعرفونه أنكروا ما، و نكثوا على أعقام

  ...!الذي يسمعوه صّداً هلا عن احلقّ و 
 عاملهمو  يرمون الشخص مبا ليس فيه مع أنّه سّيدهم، و األكاذيبو  تون بالبهتانيأ، فكانوا حّقًا قوٌم ت

بل ، فال يعرتفون بشيء من هذا، حاهلم تغريفقد اآلن  ذا قبل قليٍل أّما قد كانوا يعرتفون، و خريهمو  حربهمو 
، بسبب النفوس املريضة كّل ذلك،  نفوسهم براءته منه ةيف قرار ينتقصونه مبا يعرفون و  يهمبا ليس ف هإّم يبهتون

  ...!أحد رغائبهاو  خيالفها يف أهوائها اليت ال حتّب أن
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حىت ، تكفتكت ا أّميا فو  األمراضهذه نفوسًا قد أضرت ا ، لألسف نرى يف هذا الزمن احلاضرو  وإننا
العياذ و  يف بعض األحيانأصابت أصحاا بالعمى  أو رمباأّن هذه األمراض أصابت أصحاا بغبش يف الرؤية 

  ...!  باهللا تعاىل
بسبب ، تردت أخالقهم بشكل عجيب، و مبادئهمو  انعكست قيمهم، و فانقلبت مفاهيمهم السليمة

الرتدي األخالقي و  تخلف احلضاريال فرأينا من ...تزكية و  لعالج حتتاجو  ملريضة اليت تأّن من مرضهاالنفوس ا
ألكابر علماء ، شتمو  رمبا سب ، و تنقيصو  قدحٍ و  جممن ّ ، نسمعه اليومو  ظهر فساد النفوس ما نراهالذي يُ 

هدى م و  ملن نفع اهللا على أيديهم، و الغربو  الشرق صدقهمو  إخالصهمو  األّمة من الذين يشهد لعلمهم
التهجم على أشخاص هؤالء العلماء و  من القدح تسمعمما و  ترىا مث أّنك تقف دهشًا مم، خلقًا كثرياً 

  !...البعض لِ بَ من قِ ، األجالء
أنتم تعلمون أّن الذي و  كيف يصّح منكم هذاو  ملا كّل هذا، استغرابكو  يف غمرة دهشتكوتتسائل 

  ! ؟...قبل قليل بنظركم تقدحون به اليوم هو من كبار العلماء
ّن هذا أل، أن هذا كّله" قبح من ذنبعذٌر أ"العذر الذي ينطبق عليه قول القائل و  فتجد اجلواب الغريب

مما يعتقدون أنّه مل يقل مبا قالوه ، و مل يفيت هلم مبا أرادوه، و خالف اجتهاده اجتهادهم، و يه رأيهمالعامل خالف رأ
  ...! الصواب الذي ال يعرتيه خطأ أبداً هو 

U-:V+ WFXY Z-�!): ذه الطريقة هو نفسه إّمنا ، القدحو  هذا الذمو  يا إخواين إّن هذا الذي تتكلمون عليه
العامل الذي كنتم ترون فيه املكنة العلمية  هو نفسه، و اإلخالصو  املخلص الذي كنتم مجيعًا ترون فيه الصدق

هو نفسه الذي كنتم تعولون عليه يف إنّه ، يف ذلكاملبلغ عن اهللا تعاىل أمره الذي ال يتواىن ، و اليت ال جتارى
 ي كنتم تقصدونه إلزالة ما علق يف أذهانكم من الشبهالذ نفسه هوإنّه ، تبيني املبهماتو  حّل املشكالت

إنه هو نفسه ، مدارسكمو  جامعاتكمو  مألت مكاتبكم إنّه هو الذي مازلتم تستعينون بكتبه اليت، اخلرافاتو 
تدون ا من ظلمة نفوسكم  لكم ضياءً  - لوقت قريب-  مسموعاته اليت تسمعوا ما زالتو  كانتالذي  

رة كفران العشري اليت حذر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها النساء خاصة عندما إا ظاه ...!وشبهاا
السواد من  ، لكن)ما رأيت منك خريًا قط: إن أحسنت إىل إحداهن الدهر مث رأت منك شيئًا قالت(: قال

  .فنسأل اهللا العافية... األمة قد ابتلي ا اليوم 
 تذمونه، و أخذمت تقدحون بهو  كيف تناسيتم كّل هذاو  !؟كممن هذا الذي غّر و  ما هذا الذي غريّكمف

  ! ملا ؟و  كيفكّل هذا الكالم    كيف يصدر منكم،  تصفونه مبا ليس فيهو 
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تتفاجأ ف األخوة  يف أفئدة هؤالء ةأثر الصحو لعلك ترى ، و وتنصت لعلك تسمع اجلواب الذي يسّرك
ينطبق عليهم قول  إّن أمثال هؤالء ال، م شيئاً إنّه ليس كما ذكرت إنّه جاهل ال يعرف من العل: قول قائلهمب

  ! مبا ال حيسن أن يُذكر من السوءويتكلم  ،اخل...إم إّم، متخاذلون إّم  مفرتونإّم ، إّم خونة، عامل
 نعم لقد كان عاملاً  :يقول تسمعهفأبلغ منه حّجة و  منه جواباً جييبك بأحسن  لعّله، عن غريهتبحث و  فترتكه

بعد أن كان ، و جاهالً  بعد العلم بات اإلخالص لكنه اليومو  العلمو  الذكاءو  ذكرت من احلنكةكان كما و 
نعم هذا الذي كنّا ال نألوا جهداً يف أن ، ال يعرف كيف يزن األمور مبيزان الشرعهو نفسه بات ، لألّمة مرجعاً 

صار لقد ، بل ليس هذا فقط، باطلال يعلم احلّق من ال صار اليوم، من الباطليصوننا و  نتعلم منُه ما حيرسنا
  ...!! اتبع هواهو  ممن أخلد إىل األرض

وغ كيف تسو  !؟الغريب ملا يقولون كّل هذا الكالم! ؟فيما كّل هذا: تكلم نفسكو  ترتكهمو  مث متعن النظر،
د فال جت !؟الصدق الذي بني جنبيهو  اإلخالصو  العلمو  نكران اخلري، و هلم نفوسهم قوهلم بالرجل ما ليس فيه

  !...السريعو  إّا نفوٌس مريضة حتتاج للداوء العاجل، يس هناك غريه إّا نفوٌس مل تتزكىاً لوحيداً جوابإال 
فإّا حينها ، حاجااو يقف ضد رغباا ، و ها يف هواهاأن هناك من خيالف عندما ترى لنفوس املريضةفا

فهي مريضة ، احلسدو  مّن احلقد، و الكربو  لغرورلشر الكامن فيها من ااو  تظهر ما كانت ختفيه من بواطن السوء
عندما ُوضعت هذه و ، كانت خفّية اأعراضه لكنّ ، و اكانت حباجة منذ زمن ألن تشفى منه  اٌض خطريةمر أ

أن تتأدب مع  -ال أن توافق املخالف هلا بل- لب منهاطُ ، و اختربت االختبار األصعبو  النفس على احملك
إن كانت و  أن تعلم أن اإلجتهادات من قبل العلماء ينبغي أن حترتم اطلب منهعندما ، و فقط من خيالفها

منزلتهم اليت ال و  العلماء هلم قدرهمتعلم أّن  طلب منها أنّ عندما ، و إن كانت تراها خطأً ، و خمالفًة ألهوائها
 ةاخلطري  مراضظهرت أعراض األ، و ما كانت ختفيه من قبلهذه النفوس أظهرت عندها ، هاميكنك أن تتعدا

  ...! االذي كانت تعاين منه
ملا حيصل اليوم غري و  تسمعه إنّه ال ميكنك أن جتد تربيرًا ملا، هذا هو اجلواب ليس غريه أيها األخوة

ال يقعوا مبا ينتبهوا من نفوسهم لكي و   حيذرواحىتألولئك اإلخوان إنين أمتىن أن تصل هذه الكلمة و  !...هذا
،  رأيهماحلربو  فلّما خالف العامل، إال عندما يوافقوم ن احلقوق لعلمائهميعرفو ال وقع به اليهود الذين كانوا 

رموه بكل صّفة ، و أنكروهو  ذلك بل تناسوا، فضلو  خالف أهوائهم نسوا كّل ما كانوا يعلمونه فيه من علمو 
  ...! بكل قول قبيحو  سيئة

U-:V+ �\Q�$ F ،نبغي لنا أن نعلم قدر علمائنا الذين ي بل، حنن املسلمني ال ينبغي لنا أن يكون هذا شأننا
، إخالصو  صدقو  خريٍ و  إال كّل علمٍ  مأجدادنا من قبلنا عنهو  آبائنا بل مل يعلم، عنهم يف حياتناما علمنا 
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بأّي ، الداينو  علمها القاصي، و اليت تواترت عنهملننزع عنهم شيئًا من هذه الصفات  فبأي حق نأيت اليوم
  !! ؟...دين نفعل هذاأي و  أي شرعو  أي عقلو  منطق

من املفلحني قال  يكونو  نجوا صاحبهاإنّه منطق النفوس املريضة إنّه منطق النفوس اليت حتتاج إىل تزكية لي

� �Oّ�[�((: تعاىلو  اهللا تبارك� ^*)$ R_ ��]�Q`6 �� A�: R_((   
 آلهو  ّلى اهللا عليهيقول رسول اهللا ص ...!واحد حّقهأن نعرف لكّل ، و احلقوق ألهلها جيب علينا أن نؤدي

  .رواه اإلمام أمحد يف مسنده)) يعرف لعاملنا حّقه، و يرحم صغريناو ليس من أميت ((: سّلمو 
لنعرف لساداتنا ، و قدرهمو  حّقهم لنعرف ألخيارنا، و وحّقهم يا أخي الكرمي لنعرف لعلمائنا قدرهم

اليت تريد أن تنتصر ، و تتزكىاليت مل  ما لكنا إال نفوسنا األّمارة بالسوء، و إال هلكنا فيمن هلك، و قدرهم
  ...!من ذلكذ باهللا تعاىل اصي نعو املعو  باملخالفات لو كان ذلكو  حىتأهوائها و  لرغباا
علّي بن أيب طالب  اإلمامُ  قال سّيدنافقد ، حرمته عند اهللا عظيمةأّن ، و أّن العامل له حرمةعلم أن ت يجبف

إذا مات العامل شّيعه ، و أفضل من الصائم القائم الغازي يف سبيل اهللا العامل((: جههو  كّرم اهللاو  رضي اهللا عنه
  !))إذا مات العامل إنثلم مبوته يف اإلسالم ثلّمًة ال تسد إىل يوم القيامة، و سبعون ألفاً من مقرّيب السماءو  سبعة

aQ&مهV+ c,]  :$ �d!L0 F$ �5R��+ �Q-*�f ؟ +�*�!، c,] cF�$ h,�+ �� �*0 �] V+a&؟ مه!،  �]
� N	Z�6 R ��*-> ؟ ،�� N	 R�3�i&] �$ 3�L`X ؟[  � j$!، مل تكن، هذه األمهّيةو  إن هذا التعظيم 

7� ، لوكٍ ال مُ و  دولٍ ال و  هيئات لِ من ِقبَ �ِ��
_ �� �Y  ] <-*k+ B*�!...  
الكبري ، و العظيم الذي ال عظيم إال من عّظمه، خلالق العظيم الذي يقول للشيء كن فيكونا من قَبلِ 

 لذا فيا أخي الكرمي، و ّب إال من قرّبه ال مقرَ و  إال من أحّبه ال حمبوبالرّب الذي ، و ال كبري إال من كّربه الذي
شارك يف هذه احلملة الشرسة إيّاك أخي احلبيب أن ت، و كبارناو  لنعرف قيمة علمائناو  لنشفق على أنفسنا

 اهللا بن سالم إنّه شرّنا قالوا لعبداليهود الذين أحفاد هم ، مقودها اليو كون من ياخلبيثة اليت ال أستبعد أن ي
 أتباعهمو  إّن أحفادهم، عاملنا وابن عاملناو  ابن خريناو  بعد أن قالوا له خرينا، ابن جاهلناو  جاهلناو  شرّناابن و 

على إماتتة و  اقيةاإلسالمية الر املبادئ و  على هدم القيم، و لألّمة إىل هذا اليوم يعملون على هدم الرموز الصاحلة
إيّاك أن تتيه بك ، فإيّاك أخي أن تنخرط يف خمططهم البشع األسود األسوء، اخللق احلسن يف نفوس املسلمني

 يف القدحاك أخي الكرمي أن تكون ممن خيوض الوقيعة يف أعراضهم إيو  السبل فتدخل يف انتقاص العلماء
  ...!هاارمح، و ال يا أخي أشفق على نفسك، النيل منهمو 
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فمن أنت حىت ، كبريةو  سيحاسبك على كّل صغرية، و سيسألكو  أال تعلم أّنك ستقف بني يدي اهللا تعاىل
تتهمهم مبا ليس فيهم هذا إذا كان للعامة فكيف إذا كان بالعلماء الذي ، و نّيامو  تدخل لقلوب العباد
  ...!من أخطأ فله أجر، و فله أجران فمن أصاب، الدينو  جيتهدون لنصرة احلقّ 

 شاع علمهم الذين- لعلماء اآلخرينتسيء ل لكن إيّاك أن، صدقهو  لك أن تتبع من تثق بعلمه عمن
 بذلك نجرّ إذًا أنت ت، هواكو  كلرأيخمالفتهم  رد تتهمهم مبا ليس فيهمو  تقدح مف - عرف صدقهمو 

األقبح من ، و املبادئو  مالعبث بالقي، و لقلب احلقائق، و اليت يروجوا هلدم الرموزأتباعهم و  خلف محلة اليهود
نربر   املرتدية األخالقو  الشنيعة قوالاألو  نربر األعمال ر مثنقرتف هذه الكبائو  كّله أّن نفعل هذه املصائب  هذا

 أسوء: حني قالأحد شيوخنا حفظهم اهللا تعاىل  قول هذا ينطبق عليه إنّ  !يا عجباً ، و كّل هذا باسم الدين
  ... ! الدين معاً و  فإّن فيه تعٍد على اخللق، ألبس جلباب الدين ماتربير خلرق الفضائل األخالقية 

اعمل على تزكيتها ، و جاهد نفسك، و اتق اهللا، و ال تسمع للمبطلنيو  الكرمي خذ نصيحيت هذه (&� $: 
  .ترَبحو  حالك يصُلح، و تنجحو  فأنت بتزكية النفس تفلح

� ��O[�((: تعاىلو  اهللا تبارك قال� ^*)$ R_ �]�`6 �� A�: R_�(( ،  وهللا دّر من قال  

̂� �L: �&) �p+�8 ؟   �� :�L0 �� �Lo+ j6ــn �ـEـR�ـ!�  7��+ �q*r0$!  
%P	�+ n*N ��_$ � �\*J�s) ��/!`+   �8�L�C �Lo�7 F %P	��7 K�t)  
اصرف عّنا سيئها فإنّه ال يصرف عنّا ، و فإنّه ال يهدي ألحسنها إال أنت، اللهم اهدنا ألحسن األخالق

ال قّوة و  ال حولو  إليكو  إنّا بك، الشّر ليس إليكو  اخلري كّله بيديكو  سعديكو  لبيك اللهم، أنت سيئها إال
آخر و  أصحابه أمجعنيو  على آلهو  موالنا حمّمدو  بارك على سّيدناو  سّلمو  صّلى اهللا، و إال باهللا العلّي العظيم

  !...دعوانا أن احلمد هللا رّب العاملني
  


