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 الـشيطان  مـن  باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمرص ينالَّذ تمعأَن لَيعر هِموب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  
 فَقريا أَو غَنِيا يكُن إِنْ والْأَقْربِني نِالْوالدي أَوِ أَنفُِسكُم علَى ولَو للَّه شهداَء بِالْقسط قَوامني كُونوا آمنوا الَّذين أَيها يا�
لَى فَاللَّها أَووا فَلَا بِهِمبِعتى تولُوا أَنْ الْهدعإِنْ توا ولْوت وا أَورِضعفَإِنَّ ت ا كَانَ اللَّهلُونَ بِممعا تبِري١٣٦ :النساء  (�خ(  
 أَقْـرب  هو اعدلُوا تعدلُوا أَلَّا علَى قَومٍ شنآنُ يجرِمنكُم ولَا بِالْقسط شهداَء للَّه قَوامني كُونوا آمنوا الَّذين أَيها يا�

 �عظـيم  وأَجـر  مغفرةٌ لَهم الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين اللَّه وعد * تعملُونَ بِما بِريخ اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا للتقْوى
  )١٠-٩ :املائدة(

 عملية ظهرت وكلما املسلمني، لغري الضغينة ضماروإ بالتطرف وآخر حني بني املسلمني يتهمون اإلسالم أعداء إن
 مزعومة إسالمية فئات ا قامت وسواء غريهم، أو املسلمني قبل من كانت سواء اإلسالم، إىل نسبوا العامل يف إرهابية

  . جدا ومسيئة شنيعة بكلمات � والنيب الكرمي القرآن على اهلجوم يشن مث. جهادية تنظيمات أو
 تعلـيم  ضوء يف اإلسالم معارضي تهم كلَّ وحدها اهللا بفضل ترد � للنيب املخلص واحملب الزمان إمام مجاعة نإ

 تلومـا  اللـتني  اآليتني هاتني إن. احلجة عليهم وتقيم بذاءة كل على بالرد اإلسالم معارضي وتفحم. الكرمي القرآن
 السامي اإلسالم تعليم تبني اليت والعنف، التطرف ضد الكرمي القرآن من أخرى آيات إىل باإلضافة عليهم رأتق عليكم
  .اإلنصاف حلب

 عـن  االمتنـاع  يستطيع ال للعدل حمب مسلم غري كلُ عليه يطلع حني لدرجة الروعة من الذروة بالغ التعليم فهذا
 هـم  اجلماعـة  بأبناء عالقات هلم الذين املسلمني فغري التعليم؟ هذا قيطب أين يتساءل نفسه الوقت يف أنه إال مدحه،
 يف جـدا  قليـل  عـددكم  لكن ما، حلد مجاعتكم أفراد يف التعليم ذا العمل نرى ناأن صحيح ويقولون ذلك يعرفون
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 حبـسب  هؤالء على دونير فاألمحديون اإلسالم، أغلبية متثل اإلسالمية الفرق بقية وإن جدا، قليلة فئة إنكم املسلمني،
 أننـا  صحيح. أنفسنا حناسب أن إىل حباجة وحنن واقعيني نكون أن جيب أننا إال بردهم، إجيابيا يتأثرون وعادة فهمهم
 بدأ ولذلك ري،كب حلد ذلك يف وننجح � النيب وأسوة الكرمي القرآن تعليم من انطالقا اإلسالم معارضي إلقناع نسعى

 املسلمني يف قليلة مجاعة هناك بأن إشارة أو باالسم اجلماعة ويذكرون العامل يف املختلفة اجلرائد يف يكتبون الصحفيون
 يعملـون  وحدهم أفرادها بأن تدعي وهي العامل يف واإلنصاف العدل إقامة تريد اجلماعة هذه وأن التطرف، تعارض
  . احلقيقة يف اإلسالم بتعليم
 غري على لإلسالم السامي التعليم شخصيا أنا أطرح كما اجلماعة، عن لألجانب االنطباعات هذه مثل أمسع عندماف

 بتعلـيم  نعمـل  مدى أي وإىل أنفسنا أوضاع استعراض إىل حباجة أننا إىل وانتباه أيضا اضطراب لدي ينشأ املسلمني،
 املوعـد  يـأيت  حني أما مؤقتا، املعترضني لنفحم العامل على لإلسالم اجلميل التعليم هذا بعرض نكتفي فهل. اإلسالم

 عليها طرأت إذا يعرف مجاعة أي صدق أن املعلوم من التعليم؟ ذا للعمل مستوى أمسى فينا جيد فال العاملُ ويفحصنا
يتبني وهكذا صعبة ظروف نا صدقض مث صعبة لظروف تعرضنا إذا مجاعتـل  ةللمشكل نفسه منا واحد كلُ عروعم 
 وإال. ناجحـا  الظروف تلك من يخرجه مستوى بلغ قد عملُه وكان ملرضاته، ابتغاًء � ألوامره واستجاب اهللا بتعليم

 غـري  املـسلمني  مـن  كثريا لعل. اجلماعة مستوى على مجيلة مجاعة أية جيعل ال به العمل دون التعليم روعة فإظهار
 قـد  اإلسـالم  مجال على دليال التعليم هذا تقدميهم أن إال املسلمني، غري أمام اجلميل التعليم هذا يقدمون محدينياأل

 ـم  لعالقتهم نظرا دينهم على االعتراض عن املسلمني غري ميتنع وقد املسلمني، غري نظر يف مدحا شخصيا يكسبهم
 يعرف  فهو العامل إىل لإلسالم اجلميل التعليم يقدم حني أنه دوما ريتذك أن جيب األمحدي أن إال  الشخصية، وأخالقهم

 من بأنه نفسه يعرف فهو. لإلسالم جمددا بعث أنه العصر هذا يف أعلن من أتباع من أنه أي أمحدي، مسلم بأنه نفسه
 أمحـدي  أي بيـان  إن. العامل يف لإلسالم اجلميل التعليم لنشر بعث الذي املهدي واإلمام املوعود املسيح مجاعة أفراد

 وتظهـر  السالم حتب مجاعة صورةُ الناس يف تتجلى بعمله بل وحده شخصيا املدح يكسبه ال لإلسالم اجلميل للتعليم
 تناقضا هناك أن يرى الناس من أحد كان فإذا. ذلك يكون أن وجيب لإلسالم احلقيقي بالتعليم للعمل وتسعى الصدق

 يـؤدي  ال أو بالـصدق  يتمـسك  ال هو أو أقوالَه، تناقض فالن أفعالَ بأن يقول فلن وأفعاهلم األمحديني أقوال بني
 وتـزعم  احلسنات، ينجزون بأم كثريا يدعون فهم األمحدي، ذلك إىل انظروا فورا سيقول بل اإلنصاف، مقتضيات

 فكـثري . أيضا الظلم أعمال يف يتورطون أعضائها بعض لكن العامل، يف العدل إلقامة اجلهود قصارى تبذل أا اجلماعةُ
 القـضايا  وترفـع  التجارة يف املشاكل بعض يواجهون حني التجارة يف ألمحديني شركاء هم الذين األمحديني غري من

 يـؤدي  ال إذ بإنصاف، الشهادة يؤدي وال املشاكل من كذا لنا خيلق واآلن أمحديا، لكونه بفالن وثقنا أننا إيلّ يكتبون
  . جيب كما نصافبإ حقوقنا

 يعد ولذلك مشوهة، صورة هلا ويرسم اجلماعة مسعة إىل بعمله يسيء األعمال هذه مثل يف يتورط حني فاألمحدي
 حيـث  أيضا، � املوعود املسيح عند كان القلق هذا. ذلك ينايف عملُه بينما احلسنات، إحراز يدعي إذ أكثر مذنبا
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 يصدر ال أن ينبغي أي. حضرته هقال ما ملخص هذا. إليه باالنتساب إليه يسيئوا ال أن اجلماعة ألبناء قال قد � كان
  . ومجاعته � املوعود املسيح سيدنا إىل اإلساءة إىل يؤدي تصرف مستوى أي على أمحدي أي من

 مـن  أهلـها  ومتنع الطباع من جزء ستصبح عندئذ مستوى، كل على اآليات هذه يف الواردة باألمور العمل جيب
 وصارت ا العمل مت فإذا أعمالُنا، تكون أن ينبغي كيف إىل مستوى كل على االنتباه ينشأ بذلك السيئات، ارتكاب

  . بأحد الضرر إحلاق أو احلق عن االبتعاد أو اإلنصاف وعدم السيئ العمل فكرة نشوء استحال الطبع من جزءا
. إذًا، إن تعليم اهللا اجلميلَ وصورة اإلسالم اجلميلة ستظهر للعيان عندما يظهره كل أمحدي يف حميطه بقوله وعملـه             

على مستوى لذا جيب أن يسعى اجلميع جاهدين للوصول إىل املعايري املذكورة يف هذه اآليات على كل املستويات، أي 
عندها فقط  . العائلة ومستوى اتمع وعلى مستوى املعارف واألغيار وعلى مستوى العالقات مع األصدقاء واألعداء            

ميكن أن نكون مؤمنني حقيقيني، وعندها فقط ميكن أن نكون صادقني يف ادعائنا وإعالننا الرتباطنا مع إمام الوقـت،                   
 الذي كان �بل يف هذه احلالة يخشى أيضا أن نزيد قلق املسيح املوعود         . وإال سيكون ادعاؤنا ادعاء فارغا فحسب     

يف  �فينبغي أن نسعى جاهدين للتقليل من قلق املسيح املوعـود           .  علينا �يكنه جتاهنا ونبطل آماال كان يعلقها       
  . بل إلائه ائياهذا األمر 

جيب أال ختطر   . �األمر الذي ذُكر هنا هو أنه جيب أن تكون شهادتنا يف كل أمر لوجه اهللا تعاىل وحبسب أوامره                   
بل ينبغي أن يكون هدفنا هو احلصول على رضا         . ببالنا قط فكرة جلب أية منفعة شخصية من الشهادات اليت نديل ا           

. مث قال بأن حتقق هذا اهلدف مستحيل متاما دون التمسك بأعلى معايري العدل واإلنـصاف              . اهللا تعاىل وإرضاؤه دائما   
 الذي قال فيه �واملعلوم أن الوصول إىل أعلى معايري العدل مستحيل دون االعتصام بالصدق واحلق والعمل بأمر النيب         

ولكن هناك بعض الناس الذين يسعون بكل ما يف وسعهم أن يعطَـوا             . أن عليكم أن حتبوا لغريكم ما حتبون ألنفسكم       
حقوقهم، أما إذا غُصب حقهم، مهما كان قليال، فإم يصرخون بأعلى صوم، ولكن إذا كان األمر يتعلق حبقـوق                   

إذا كان األمر يتعلق بالعدل يف حقهم يضعون أمام اآلخرين تعليم القرآن الكرمي           . ا واهية متنوعة  اآلخرين ينحتون أعذار  
املتعلق بالعدل واإلنصاف ويبحثون عن األحاديث يف هذا املوضوع بكل جهد وسعي ويوجهون بواسـطتها أنظـار                 

             طلب منهم أن ييأتون بأقوال ملتوية      غاصب احلق وصاحب القرار إىل تقوى اهللا تعاىل، ولكن عندما ي دلوا بشهادة حق
ولكن هذه ليست شيمة املـؤمن  . ومعقَّدة بدال من قول احلق، وبذلك يفسدون القضية أو يسعون ليحولوها لصاحلهم       

وهذا . �بل املؤمن احلقيقي مأمور بأن يقدم رضا اهللا تعاىل على كل شيء وجيعل كل ما سواه تابعا لرضاه                   . احلقيقي
لن يتحقق إال إذا تولدت يف القلب شجاعة حبيث ال يقصر املرء يف اإلدالء بشهادة على نفسه أيضا، وال يبايل مـاذا                       
عسى يواجهه من املصائب واملصاعب نتيجة قوله احلق وإدالئه بشهادة صادقة، أو ماذا عسى أن يواجهه من املشاكل                  

جيب أن يكون منهج فكرنا أننا جاهزون دائما لتحمـل سـخط   .  أبويه أو أقاربه أو أوالده     حق على  ةإذا أدىل بشهاد  
يقول اهللا تعاىل أن سر غناكم وفقركم أو منفعتكم وخسارتكم ال           . حميطنا وسخط أقاربنا وأكابرنا يف سبيل قول احلق       

نصاف، بل إن فائدتكم أو خسارتكم  العدل واإلعن أو يف اإلدالء بالشهادات الكاذبة أو االحنراف حذلقتكميكمن يف 
فلو شاء اهللا لنفعكم وإال ال تستطيعون نيلها مبساعيكم، ولن تنفعكم الشهادات الكاذبة،             . تعتمد على أفضال اهللا تعاىل    
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ولكن يف هذه احلالة ستواجهون بسبب سخط اهللا تعاىل من اخلسائر ما لـن              . ولكن ميكن أن تنالوا فائدة دينوية مؤقتة      
ذا عليكم أن تتخذوا اهللا وليا لكم واسعوا لنيل قربه، وقولوا قوال سـديدا بغيـة أداء مقتـضيات العـدل                     ل. تطيقوه

وبدال من  . واإلنصاف، واعتصموا دائما بالعدل يف شؤونكم العائلية واملنـزلية واالجتماعية ومعامالتكم الدنيوية أيضا           
تعقيد األمور باللف والدوران وبدال من كسب سخط اهللا         أن حتيدوا عن العدل واإلنصاف متبعني أهواءكم وبدال من          

  . نتيجة كتمان شهادة احلق، جيب على املؤمن أن جيعل رضا اهللا تعاىل نصب أعينه
ن هناك   أنه طُلب منه ذات مرة أن يديل بشهادة يف قضية تتعلق بأمور الزراعة، وكا              �يروى عن املسيح املوعود     

كان املزارعون يعرفون أن املسيح املوعود      . اختالف مع املزارعني حول قطع األشجار من األرض اليت كانوا يزرعوا          
كان األمر يتعلق بعقار والده وعائلته، أي كان        .  سيشهد شهادة احلق حتما متمسكا بأهداب العدل واإلنصاف        �

 لإلدالء بالشهادة قال أمام القاضي بأنه يرى أن هـذا           �فعندما دعي   . ض العائلة واألشجار املزروعة فيها    يتعلق بأر 
: وبسبب ذلك سخط عليه أفراد العائلة واستاء منه والده أيضا ولكنه قال  . من حق املزارعني وجيب أن يعطَوا هذا احلق       

 حنقق هذه املعايري يف أنفـسنا     أنإذًا، هذا هو املعيار الذي قدمه لنا إمام الزمان، وعلينا           . يته حقا وصدقا  لقد قلت ما رأ   
  .  لتحقيقها�وهذه هي املعايري اليت نصحنا رسولُ اهللا . أيضا

كاذبة ولكن ال تستطيعون أن ختدعوا اهللا تعـاىل،        يقول اهللا بأنكم تستطيعون أن ختدعوا أهل الدنيا نتيجة شهادات           
حنن ندعي أننا نبتغي نشر األمـن       .  فال ميكنكم أن ختفوا منه شيئا من أعمالكم        �وكان اهللا مبا تعملون خبريا    �: فقال

 العامل ثابتني على احلق، ولكن إذا كان يف قولنا وفعلنا تعارض مـن أجـل املنـافع    والسالم يف اتمع ونود أن دي     
الدنيوية الزهيدة فلسنا قائمني على احلق والصدق وال نستطيع أن نقيم العدل وال نستطيع أن ننشر األمن والـسالم يف        

  . اتمع بل نكون جزءا من فتنة اتمع وفساده
لم ووضع احلد له ال يصح ما مل يضرب بنفسه أمثلة عليـا يف العـدل واإلنـصاف                  إن ادعاء املؤمن مبقاومته الظ    

أما املعايري السامية اليت يريد اهللا أن يرانا ثابتني عليها، فقد           . والصدق، وما مل جيعل جلّ شهاداته تابعة ألوامر اهللا تعاىل         
رساء دعائم العدل يف جمتمعكم ويف حمـيطكم        قال يف سورة املائدة اليت تلوا أمامكم أنه جيب أال تكون شهاداتكم إل            

وعلـيكم أن   . فقط، بل إذا طلب العدلَ أعداؤكم أيضا فلينالوه، وليكونوا واثقني أنكم ستقولون احلق والصدق دائما              
تبدوا ألعدائكم أيضا أن املؤمن يقوم جبل أعماله قائما على التقوى ولنيل رضا اهللا تعاىل، وال ميكن لعداوة أحـد أن                     

  . فه عن العدل والصدقتصر
 قلوب  بغض  يدفعنا لن ذلك إىل باإلضافة ألحد، كراهية وال عداء نكن ال أننا ونعلن أحد، عداء من خالية قلوبنا إن

 اجلميـل  اإلسـالمي  التعليم هو هذا. م إضرارا العدل عن بعيدا قوال هلم نقول أن على وعداوم وضغائنهم األعداء
 فينبغي.  اإلسالم  عن أخرى أمور معرفة يريدون أقوالنا إىل يستمعون وملّا ومزاياه، حماسنه هلم ونوضح لغرينا قدمهن الذي

 العدل  وإقامة احلقة الشهادة بإدالء املتعلقة أقوالنا ولكن العامل، انتباه تلفت هذه أقوالنا أن يف شك ال أنه دوما نتذكر أن
 العمليـة  النمـاذج  ترافقهـا  عندما حقيقةً الناس انتباه تلفت سوف والسالم األمن رونش اتمع من العداوات وإزالة

  .أيضا منا الصادرة
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 جاهـدا  يسعى من هو والقوام. بالقسط قوامني نكون أن أمرنا عندما علينا تعاىل اهللا ألقاها جسيمة وليةئمس فهذه
 يف املذكور هو العدل كان وملا. مساعيه بذل على يثابر مث متناهية وبدقة عميق بتفكري العدل إلقامة أو ما عمل إلجناز

 العدل، إلقامة الدوام على جاهدين اسعوا مث متناهية، بدقة العدل مقتضيات حتققوا أن هو اآلية معىن فكان السياق هذا
 أهلـه  لقـى ويت العامل يف العدل سينشر ذلك كل وبعد متواصال، وجهدا متناهية ودقة كبريا تعمقًا يتطلب ذلك وكل
  .والسالم األمن رسالة

 لألمن ضمانا يكون وأن واحلق، الصدق وينشر العدل يقيم أن احلقيقي األمحدي أي املؤمن واجب من أصبح فاليوم
 هذا يف األمحديني غري وليس. للموضوع الدقيقة اجلوانب كل االعتبار بعني وآخذًا جهوده على املثابرة مراعيا والسالم
 احلقيقيـة  التعاليم على واطلعوا الزمان، بإمام آمنوا قد ألم احلقيقيون واملؤمنون املسلمون بأم نونيعل الذين العصر

 ليـصبحوا  جاهـدين  يسعون بل الزمان بإمام اإلميان بعد تعاىل اهللا بأحكام معرفتهم على األمر يقتصر ومل لإلسالم،
  .األحكام ذه العمل يف منوذجا

 إذا ما ملعرفة قلوبنا نتحسس أن وينبغي والصدق، العدل على قائمون حنن مدى أي إىل عرفلن أنفسنا حماسبة فعلينا
سه  ملّا أدىل بالشهادة على نف     � حققه الذي املستوى ذلك - � املوعود املسيح إىل انتسابنا بعد - أحرزنا قد كنا

فإذا كنا حقيقةً نسعى لتحقيق تلك املستويات فال بد أن يبعثنا ذلك            . وعلى والده ومل يول أي اهتمام باملنفعة الدنيوية       
على التيقظ والتفكري أنه ملاذا تسود بيوتنا إذنْ أجواُء عدم الثقة املتبادلة؟ وينبغي أن يفكر فيه أهل تلك البيـوت الـيت           

اذا تالشى احلب والود من عالقات الزوجني؟ وملاذا أصـبح األوالد يتـأثرون بتلـك                ومل ،تسودها أجواء فقدان الثقة   
األوضاع السائدة يف البيت؟ وملاذا تتصدع العالقات بني األخوين؟ وملاذا تتفكك عرى العالقات لسوء الظـن وقلـة                  

ومات ورفع القضايا يف احملاكم؟     عن اخلص  - اليت بدئ ا بناء على عالقات الصداقة         -الصدق؟ وملاذا تسفر التجارات     
وملاذا تزداد نسبة القضايا املرفوعة يف دار القضاء؟ أو ملاذا ازداد يف احملاكم عدد القضايا املرفوعة من قبل األمحـديني؟                    
 والسبب ظاهر وهو أن هناك تعارضا بني حالة القلوب واحلالة الظاهرية أو األقوال، إذ جعلْنا ألنفسنا معايري ولآلخرين                 

وال أو ذا منصب يف اجلماعة أو أمحديا عاديـا أنّ           ئفمن واجب كل أمحدي أن يفكر فيه سواء كان مس         . معايري خمتلفة 
بأي مدى نصلح أنفسنا ونقوم : أمامنا عمالً جبارا وهو توفري العدل يف العامل ونشر احلق والصدق فيه، فينبغي أن نفكر    

ىل وحنظى برداء مغفرة اهللا تعاىل حسب وعده ونصبح مـأجورين عنـده             بأداء هذا الواجب حبيث ننال رضى اهللا تعا       
  :�يقول املسيح املوعود . وال بد لنا لتحقيق ذلك مراعاة أحكام اهللا تعاىل والسعي للعمل ا. تعاىل
هل يسع أحد القول بأنّ شـرب       .  نفعا ولكن األمر الناقص ال جيدي    . ليس هناك حصن أمنع من حفظ اهللا تعاىل       "

قطرة واحدة يكفي إلرواء الغليل، أو أكلَ حبة أو لقمة واحدة يسد اجلوع؟ كال، بل ال ميكن أن يشبع أحد مـا مل                       
ال ميكن .  كذلك حال األعمال، فإا ال تسفر عن مثار ونتائج مرضية ما مل تتسم بالكمال. يرتو أو يأكل مبا فيه الكفاية

  ."بل يعد اهللا تعاىل أن تعملوا أعماال وفق رضاه مث يبارك فيها. ي اهللا تعاىل األعمالُ الناقصة، وال تكون مباركةأن ترض
فال بد لنا من إقامة العدل والصدق يف كل مستوى من أجل أداء املسؤولية اليت عهِدها اهللا تعاىل إلينا إليصال رسالة      

وألداء حقوق اهللا تعاىل هناك حاجة      . لعدل إال بالتعمق يف فهم األحكام والعمل ا       وال يقام ا  . األمن والسالم إىل العامل   
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ماسة للتعمق يف معرفة أحكام اهللا والعمل ا، وألداء حقوق العباد أيضا مثة ضرورة قصوى للتعمق يف معرفة أحكام اهللا 
 من خالل إقامة العدل واحلـق       جنةتمعاتنا إىل   نا أيضا لتحويل بيوتنا وجم    فقوو. وفقنا اهللا تعاىل لذلك   . تعاىل والعمل ا  

فيها، وألداء واجب التبليغ على ضوء تعاليم اإلسالم الرائعة، وإلنقاذ العامل من الوقوع يف هوة الـدمار مـن خـالل      
  . توضيح التعليم املتعلق بالعدل احلقيقي

 يف غريهم، مل يبق فيهم عدل وحلّ حملّه         إن الدنيا تتقدم بسرعة فائقة حنو دمار خميف، مل يبق عدل يف املسلمني وال             
ففي هذه األوضاع ليست إال اجلماعة اإلسالمية األمحدية اليت ميكنها أن تنبه العامل على . الظلم الذي قد بلغ اآلن ذروته

 فعلى  .أن يفتح عيونه ويرتدع عن مظامله، وهي اليت تستطيع أن تلعب دورها يف إنقاذ العامل من الوقوع يف هوة الدمار                   
وباإلضافة إىل هذه اجلهود على الصعيد العملي ينبغي التركيـز          . كل واحد منا أن يقوم ببذل قصارى جهده يف حميطه         

إن ممارسة البالد اإلسالمية الظلم واألعمال السيئة قد عرضتها للفنت الداخلية، كما أن األخطـار               . أيضاالدعاء  على  
وإن العامل . ويبدو أن احلرب الكبرية على وشك التهام العامل كله.  قد وصلت إىل أبواااخلارجية أيضا حتوم حوهلا، بل

ففي ظل هذه الظروف جيب أن يلعب خدام املسيح احملمـدي   . نتائجها إال أنه غري عابئ ا حتما      لوإن مل يكن جاهال     
 ألداء هذا احلق، وندعو اهللا تعـاىل أن حيفـظ       وفقنا اهللا تعاىل  . دورهم ويؤدوا حق الدعاء إلنقاذ العامل من هذا الدمار        

  .آمني. العامل من هذا الدمار
����� 


