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ُُُالشهادة ُُُفضل

 
ُُالشهيد ُُُومنزلة

 
ُيفُاإلسالم ُُُاحلرب ُُُوفلسفة

ُُم2120أكتوبر8ُُُُهـُـ1443ُربيعُاألول2ُُُبتاريخُُ
ه   لله   الحمد      القائله   رب  كتابهه   العالمين،  ينَ   تَْحَسبَن    َولَ )   : الكريمه   في  ه   َسبهيله   فهي   ق تهل وا   ال ذه ْندَ   أَْحيَاء    بَلْ   أَْمَواتًا   ّللا  مْ   عه   َرب ههه

ه، اللهم صل وسلم  ه ورسول  نا محمداً عبد  نا ونبي  سيدَ   أن    ل شريك له، وأشهد    إل هللا وحده    أن ل إلهَ   وأشهد  ،  ي ْرَزق وَن(

 :وبعــــــــــــد   ،الدينه  يومه  إلى م بإحسان  ه  ومن تبعَ   ،وصحبهه  آلهه  وعلى وبارك عليه، 

 هللاه  في سبيله  الشهادةه  اولً: فضل  

ينَ   ّللا     َولهيَْعلَمَ   ) :تعالى  قال   واجتباء    اصطفاء    مقام    ،هللاه   سبيله   في   الشهادةه   مقامَ   إن       ذَ   آَمن وا  ال ذه نك مْ   َويَت خه   آل )ش َهَداَء(    مه

ه   على  بها  هللا    يمتن    ،إلهية    وهبة    ه،عباده   نمه   يشاء    نمَ   بها  يختص    ، ربانية    منحة    هللاه   سبيله   في   فالشهادة    (،140عمران   أحب 

عه   َوَمن )   : تعالى  قال   والصديقين  النبيين  بعد   الثالثةه   المرتبةه   في   فالشهداء    . والصديقين  النبيين   بعدَ   إليه   هخلقه  َ   ي طه س ولَ   ّللا    َوالر 

ئهكَ  ينَ  َمعَ  فَأ ولََٰ م ّللا     أَْنعَمَ  ال ذه نَ   َعلَْيهه يقهينَ   الن بهي هينَ  م ه د ه ينَ  َوالش َهَداءه   َوالص ه الهحه ئهكَ  َوَحس نَ  َوالص   . (69)النساء ) ( َرفهيقًا أ ولََٰ

ً   ، الجنة    هو   الصفقةه   لهذه   النفيس    الغالي  والثمن    ،وأبداً   دائما   الرابحة    الصفقة    هي   والشهادة        المنزلةه   بهذه  للشهداءه   فهنيئا

َ   إهن  : ﴿  تعالى  قال   المباركةه  نَ   اْشتََرى  ّللا  نهينَ   مه ْؤمه ه   َسبهيله   فهي   ي قَاتهل ونَ   اْلَجن ةَ   لَه م    بهأَن    َوأَْمَوالَه مْ   أَْنف َسه مْ   اْلم    َوي ْقتَل ونَ   فَيَْقت ل ونَ   ّللا 

يله   الت ْوَراةه  فهي  َحقًّا َعلَْيهه  َوْعًدا ْنجه هه  أَْوفَى َوَمنْ  َواْلق ْرآنه  َواْْله نَ   بهعَْهده ه   مه وا   ّللا  ر  ك م   فَاْستَْبشه ي بهبَْيعه   اْلفَْوز   ه وَ  َوذَلهكَ   بههه  بَايَْعت مْ  ال ذه

يم   لعة    ،هللاه   مع  البيعَ   فعقدوا  ،(111:  التوبة)﴾  اْلعَظه إنها ليست    ،الجنة    هو   هللاه   عند  الموعود    والثمن    ودماؤهم،  همأرواح    الس ه

بَي هعه   أ م    أن  ):البخاري    روى  كما  ،وإنما هي جنان    واحدةً   جنةً    صلى   النبي    أتته   ـ   س راقَة  بن   حارثة   أ م    وهي,  البراء   بنت  الر 

ث ني  أل  هللا،  نَبي    يا: فقالت وسلم  عليه   هللا ،  يوم  ق تهلَ   وكان   ـ   حارثة  عن  ت حد ه   جهة    أَي  من  يعرف   ل -َغْرب   سهم    أصابَه    بَدر 

يَ  مه ،   الجنةه   في   كان  فإن  ،به  ر    حارثة   أ م    يا:  وسلم  عليه  هللا  صلى  قال  ؟ البكاءه   في  عليه   اجتََهدت    ذلك،  غير   كان  وإنْ   َصبَرت 

نان    إنها   وما   بيع ،  من  أعظَمه  ما  هللا    فيا!  ؟هللاه   من  هبعهده   أوفى  ، وَمن(األْعلَى  الفهرَدوسَ   أصابَ   ابنَكه   وإن    الجن ة،  في  جه

 . ربح    نمه   هأعظمَ 

  مرتبةَ   هللاه   مع   هوصدقه   هبإخالصه   المؤمن    يبلغ    فقد  ،هللاه   مع  النيةه   وصدقه   ،اْلخالصه   على  اهامبنَ   هللاه   سبيله   في   والشهادة     

ْدق    الش َهادةَ   تَعَالَى   ّللا   سأَلَ   َمنْ  )وسلم( : عليه   هللا  صلى) هللاه  رسول   يقول    ، حيث  هفراشه   على   ماتَ  وإنْ   حتى   الشهادةه    بهصه

لَ   هللا    بل غه   هه  على ماتَ  وإنْ  الش َهداءه  منَازه  مسلم(.  ( )صحيحفهراشه

ىَ   لله   أخلصَ   ن مَ   هو :  الحق    فالشهيد        ، أرضهه   عن  والدفاعه   ، هللاه   كلمة   إعالءه   سبيله   في   بها   وجادَ   ه  نفسَ   وبذلَ   ه سبيله   في   وضح 

له  َعنْ  وسلم  عليه هللا    صلى هللاه   َرس ول    س ئهلَ ) : وطنهه  راية   ورفعه  ج  ي ةً، َوي قَاتهل   َشَجاَعةً، ي قَاتهل  :  الر  يَاًء،  َوي قَاتهل    َحمه   ذَلهكَ  أَي   ره
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.  عليه  متفق  ( هللا َسبهيله   فهي  فَه وَ   اْلع ْليَا، ههيَ   هللاه  َكلهَمة    لهتَك ونَ   قَاتَلَ   َمنْ  وسلم:   عليه   هللا   صلى   هللاه  َرس ول   فَقَالَ  هللا؟  َسبهيله   فهي 

ل    )جاء   ، متاعهه   أو   مالهه   على   يستولي   ن مَ   ويقاوم    والهوانَ   المذلةَ   ويرفض    الدنيةَ   يأبى   الذي  هو :  الحق    والشهيد     إهلَى  رج 

ل    جاءَ   إنْ   أَرأَيتً   ّللا    رسولَ   يَا :  فَقَال  وسلم  عليه   هللا    صلى  ّللا    َرس وله  يد    َرج  هه   فاَل :  قَالَ   َمالهي؟  أَْخذَ   ي ره   أَرأَْيتَ :  قَالَ   مالكَ   ت ْعطه

(  فهي  ه وَ : قَالَ  قَتَْلت ه ؟  إنْ  أَرأَْيتَ : قَالَ  َشهيد   فَأْنت :  قَالَ   قَتلَني؟ إنْ  أَرأَيتَ : قَالَ .  قَاتهْله  :  قَالَ   قَاتلني؟ إنْ   صحيح مسلم(. )الن اره

  فالشهيد    ،الرئيس    أو  السلطان    أو   الحاكم    هو   األمره   وولي    ، األمره   ولي   مع   الدولةه   لواء   تحتَ   يقاتلْ   ن مَ   هو :  الحق    والشهيد     

ً   يكون     د ونَ   تهلق    نْ مَ )  :وسلم  عليه  هللا    صلى  الرسول    يقول    ،والماله   والعرضه   الوطنه   عن  يدافع    الشرطةه   أو  الجيشه   في   جنديا

هه   د ونَ   ق تلَ   ومنْ   َشهيد ،  فه و   مالههه  ينههه   د ونَ   ق تهل   َوَمنْ   شهيد ،  فه و  دمه )رواه    (شهيد    فه و   أْهلههه   د ونَ   ق تهل  ومنْ   شهيد ،  فَهو  ده

ه   عن  ينسلخ    الذي  وأما   الترمذي(،   أو   جماعةه   أو  حزب    تأثيره   تحت   ويخضع  ,  ه طاعته   عن   ويخرج    ،عنه  وينشق    األمره   ولي 

  ، األبرياءَ  ويقتل    ،والخاصةه   العامةه   المنشآته   على  ويعتدي  ،الوطنه   ضد    المؤامراته   ويحيق    ،الفتنَ   فيثير    للدولة    معاد   تنظيم  

ع     يقول    ،بشهيد    فليس   لَ ته ق    وإذا  ،هللاه   شرعه   على   خروج    هو   بل   ،هللاه   سبيل   في  جهاداً   عد  ي    هيفعل    ما  فليس,  اآلمنينَ   ويرو 

ن  َخَرجَ  َمنْ ) :(وسلم  عليه هللا    صلى) هللاه  رسول   يتةً  ماتَ  فماتَ   الجماعةَ  َوفَاَرقَ  الط اَعةه  مه   َرايَة    تَْحتَ  قَاتلَ   َوَمنْ   َجاهلية، مه

 ، ي ة  م ه ،   يَْغَضب    عه ،   إهلى   يَْدع و  أو   لهعََصبَة  لي ة ،  فَقهتْلَة    فَق تهلَ   َعَصبَة،   يَْنص ر    أو   َعصبَة  تي   َعلى   َخَرجَ   َوَمن   َجاهه ب    أ م  َها   يَضره   بَر 

َرها، نْ  يَتََحاشي  ل  َوفَاجه نها، مه ي بهعَهده  يَفي  ول  مؤمه ها، ذه ني،  فَلَْيسَ  َعهده  مسلم(.  )صحيح (منه َولَْست   مه

 الشهيده  ثانياً: منزلة  

ينَ   تَْحَسبَن    َولَ   )  :تعالى  هللا    قال  أمواتاً،  فليسوا  ،يرزقون  همرب ه   عند  أحياء    الشهداء     ه   َسبهيله   فهي   ق تهل وا  ال ذه   بَلْ    أَْمَواتًا  ّللا 

ندَ   أَْحيَاء   مْ   عه ينَ  َرب ههه حه ن ّللا     آتَاه م    بهَما  ي ْرَزق وَن* فَره ونَ   فَْضلههه  مه ر  ينَ   َويَْستَْبشه م  يَْلَحق وا  لَمْ   بهال ذه نْ  بههه مْ   م ه مْ   َخْوف    أَل    َخْلفههه   َعلَْيهه

ونَ   ه مْ   َولَ  ر  نَ   بهنهْعَمة    يَْحَزن وَن* يَْستَْبشه ه   م ه َ   َوأَن    َوفَْضل    ّللا  يع    لَ   ّللا  نهينَ   أَْجرَ   ي ضه ْؤمه   هم إنًّ   نعم  ،   (171  -169عمران  )آل   (اْلم 

  وذلك   ،عليهم  القادمين   هم بإخوانه   ويستبشرون  ،هه فضله   من   هللا    أعطاهم    بما   فرحون   فهم   م ثَ   ن ومه   ،أمواتا  وليسوا  أحياء  

 . ونعيم   وفضل   استبشار   بل ،هم  ول غم   ول  حزن   فال  إياها هللا    مه  أنزلَ  التي المنزلةه  هذه  إنزالهم  هملحب ه 

  عليه   هللا   صلى  النبي    يقول    ، ومرات    مرات   هللاه   سبيله   في  ل قتَ في    الدنيا،  إلى  يرجعَ  أنْ   يحب    الذي  هو   ه  وحدَ   الشهيدَ   كما أن    

عَ  أنْ  يحب    الجن ةَ،  يدخل    أَحد   )ما :وسلم ن   األرضه  علَى  ما  ولَه   الد نيا  إلى  يرجه   الد نيا إلى  يرجعَ  أنْ  يتمن ى  الش هيد   إل   شيء   مه

،   َعشرَ  في قتلَ  ات  (  منَ  يَرى  لما مر   البخاري(.  )رواهالَكرامةه

  لها   وتنحني  األعناق    لها  تتطاول    طيبة    ريح    جسدهه   ن مه   تنبعث    كما,  هغيره   دون   خاصة    بهيئة    القيامةه   يومَ   الشهيد    ويتميز     

ي  :وسلم  عليه  هللا    صلى  النبي    واحتراماً، يقول    إجالل  الهامات   ي   )َوال ذه هه   نَْفسه ه،   َسبهيله   فهي   أََحد    –  يجرح  أي  –  ي ْكلَم    لَ   بهيَده   ّللا 

،  فهي   ي ْكلَم    بهَمنْ   أَْعلَم    َوّللا    ه    اْلقهيَاَمةه   يَْومَ   َجاءَ   إهل    َسبهيلههه ْرح  يح    َدم    لَْون    الل ْون    َدًما   –   كثيرا  أي  متفجرا   يجري   –   يَثْعَب    َوج    َوالر ه

يح   ()رواه ره ْسكه   قال   ،شرف   بعده ما  شرف   نمه   له فيا ، النبيين مع   القيامةه  يوم بينهم ى قضَ ي   ن مَ  أول   ، والشهداء  مسلم( اْلمه

عَ   َرب هَها  بهن وره   اأْلَْرض    )َوأَْشَرقَته   :تعالى ضه تَاب    َوو  يءَ   اْلكه يَ   َوالش َهَداءه   بهالن بهي هينَ   َوجه ه   بَْينَه م  َوق ضه وَن(    لَ   َوه مْ   بهاْلَحق  ي ْظلَم 

 . ( 69))الزمر
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  ّللا     َصل ى)  النبي    يقول    ، دمهه   من   قطرة    أولَ   سقوطه   عند   المغفرةَ   له  وكتبَ   ه  ذنوبَ   الشهيده   )عز وجل( عن  هللا    أسقطَ   وقد    

،  أوله   في   له    ي غفر    :خصال    ست    هللاه   عندَ   للشهيده (: )َوَسل مَ   َعلَْيهه  ،  منَ   مقعَده    ويَرى   دفعة  ،  عذابه   منْ   وي جار    الجنةه   ويأمن    القبره

،  الفزعه   منَ  هه   على  وي وضع    األكبره ،  تاج    رأسه ج    فيها،  وما  الدنيا  منَ   خير    منها  الياقوتة    الوقاره   زوجةً   وسبعينَ   اثنتينه   وي زو 

،  الحوره   من   أهلهه   ن مه   سبعين  في   شهيد    كل    يشفع    فعندما،  (سننه  في   الترمذي  أخرجه) ( أقاربههه   منْ   سبعينَ   في  وي شف ع    العينه

 . الجنةه  في  هللاه   بمشيئةه   الجميع   يكون

ْسنَيَْين  إحدى  للشهيده   هللا    وقد ضمنَ     ا    :الح    : وسلم  عليه  هللا   صلى   النبي    يقول    ،والجنة    الشهادة    أو  والغنيمة    النصر    إم 

ه    ل   َسبهيلههه   فهي   َخَرجَ   لهَمنْ   ّللا     اْنتََدبَ ) ج  يق    بهي   إهيَمان    إهل    ي ْخره س لهي   َوتَْصده عَه    أَنْ   بهر  نْ   نَالَ   بهَما  أ ْرجه لَه    أَوْ   َغنهيَمة    أَوْ   أَْجر    مه   أ ْدخه

تهي  َعلَى  أَش ق    أَنْ   َولَْول  اْلَجن ةَ، ،   َخْلفَ   قَعَْدت   َما  أ م  ي ة  ْدت    َسره ه،  َسبهيله   فهي أ ْقتَل    أَن هي  َولََوده   أ ْقتَل    ث م    أ ْحيَا  ث م   أ ْقتَل ،  ث م    أ ْحيَا  ث م    ّللا 

 ()رواه البخاري(. 

  ل   أن   يتمنى   وسلم  عليه   هللا    صلى   النبي    رأينا   ، الجزاءه   من   لهم   هللا    أعد    ما   ولعظمه   ،للشهداءه   الربانيةه   الكرامةه   هذه   فألجله    

  صلى  وكان ،أصحابهه   على  يشق    أنْ   خشيةَ   إل   سرية    كل ه   في الخروجه   من   منعه    وما  ،هللاه  سبيله  في   تغزو   سرية    عن  يتخلفَ 

 . متعددة   مرات    هللاه   سبيله  في  شهيداً  قتلَ ي    أنْ  يتمنى وسلم  عليه هللا  

 ***** 

ه   لله  الحمد     )صلي هللا عليه وسلم(، وعلي   نا محمد  والمرسلين، سيده  علي خاتم األنبياءه  والسالم   العالمين، والصالة   رب 

 أجمعين.  وصحبهه  آلهه 

 في اْلسالمه  الحربه  ثالثاً: فلسفة  

ه   غايةً   ليستْ   الحرب     نا)صلي هللا عليه  وكان نبي  ،  أو فسحةً   نزهةً   ، كما أنها ليستْ رشيد    أو حكم    رشيدة    دولة    ول هدفاً ألي 

،  لهقَاءَ   تَتََمن ْوا  ل  :)وسلم( يقول   َ   وَسل وا  العَد وه  وه مْ   فَإهذَا  العَافهيَةَ،  ّللا  وا  لَقهيت م  في    الحربَ   ، بل إن  )رواه البخاري(  (فَاْصبهر 

  الحق    يقول    ، حيث  الظلمه   ودفعه   عتداءه ال  في رد ه   والعدوان، وهي محصورة    الظلمه   لرد ه   رعتْ ش    دفاعية    إنما هي حرب    اْلسالمه 

نَ   سبحانه وتعالي:) ينَ   أ ذه وا  بهأَن ه مْ   ي قَاتَل ونَ   لهل ذه َ   َوإهن    ظ لهم  مْ   َعلَىَٰ   ّللا  هه ير    نَْصره   َوقَاتهل وا )  سبحانه:   الحق    (، ويقول  39()الحج  لَقَده

ه   َسبهيله   فهي  ينَ   ّللا  َ   إهن    تَْعتَد وا  َولَ   ي قَاتهل ونَك مْ   ال ذه ب    لَ   ّللا  ينَ   ي حه ْعتَده   اْلسالمَ   أن    ما يؤكد    (، ففي هذه النصوصه 190()البقرة  اْلم 

سبحانه للذين يقاتلون ظلماً بأن    الحق    نَ ، فأذه والعتداءه   العدوانه   أصالً لرد ه   القتالَ   ، إنما شرعَ أو الظلمَ   العتداءَ   ل يعرف  

  لهم به من دفعه   ، أو يتوسعوا فيما أذنَ هم، علي أل يعتدوا، وأل يغدروا، وأل يسرفوا في الدماءه عن أنفسه   وا للدفاعه يهب  

 .العدوانه 

  ، وكان أصحاب  البنيانه   ، وهدمه العامره   نهياً صريحاً عن تخريبه   نهي اْلسالم    لالعتداءه   التي هي رد    في الحربه   وحتى    

قادته )صلي هللا عليه وسلم(، حين يجهزون جيوشَ   هللاه   رسوله  ا أل يقطعوا شجراً، وأل يحرقوا زرعاً، أو  هَ هم يوصون 
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  ذلك ولم يجدوا عنه بديالً، وأل يتعرضوا للزراعه  إلى به واضطرهم  العدو   يخربوا عامراً، أو يهدموا بنياناً، إل إذا تحصنَ 

 . ول شيخاً فانياً ما داموا لم يشتركوا في القتاله   هم، وأل يقتلوا امرأةً في صوامعه   هم، ول الرهبانه عه في مزار

  أنْ   المشركين دونَ   عاما يتحملون أذيَ   عشرَ   ثالثةَ   المكرمةه   ه في مكةً )صلي هللا عليه وسلم( وأصحاب    النبي    وقد ظل     

  في الدعوةه   السلميةه   سائر الوسائله   ها: استنفاد  ها وفي مقدمته ن أهم ه مه   هم ألسباب  لهم بالقتال ولو دفاعاً عن أنفسه   يؤذنَ 

هللا،    في سبيله  األذى  وتحمله   النفسه   ضبطه  المؤمنين علي أقصي درجاته   ، وتربيةه الحسنةه   والموعظةه   المبنية علي الحكمةه 

 . علي الخصمه  الحجةه  وإقامةه 

ه   ا إلي سيرةه وإذا نظرنَ       )صلي هللا عليه وسلم( في غزوةه   النبي    أن    ، نجد  )صلي هللا عليه وسلم( في هذا الجانبه   النبي 

،  ، والدياره ، والوطنه دفاعاً عن النفسه   ، فكان القتال  المدينةه   لحصاره   وصوب    حدب    من كل ه   األحزاب    ، حين اجتمعتْ الخندقه 

ينَ   أَي َها   يَا   سبحانه وتعالي في قوله:)   ه الحق  ما يصور  ، وهو  ، والعرضه واألرضه  وا  آَمن وا   ال ذه ه   نهْعَمةَ   اْذك ر    إهذْ   َعلَْيك مْ   ّللا 

ن ود    َجاَءتْك مْ  مْ   فَأَْرَسْلنَا   ج  يًحا  َعلَْيهه ن وًدا   ره يًرا   تَْعَمل ونَ   بهَما   ّللا     َوَكانَ   تََرْوَها   ل مْ   َوج  وك م   إهذْ   *   بَصه ن   َجاؤ  نْ   فَْوقهك مْ   م ه نك مْ   أَْسفَلَ   َومه   مه

رَ   اْلق ل وب    َوبَلَغَته   األَْبَصار    َزاَغتْ   َوإهذْ  ه   َوتَظ ن ونَ   اْلَحنَاجه ن ونَ   اْبت لهيَ   ه نَالهكَ   *   الظ ن ونَا   بهاّلل  ْؤمه ل وا   اْلم  ْلزه ْلَزال   َوز  يًدا  زه   َوإهذْ   *   َشده

نَافهق ونَ   يَق ول   م فهي  ينَ َوال ذه  اْلم  َرض   ق ل وبههه ا  م  وًرا  إهل    َوَرس ول ه   ّللا     َوَعَدنَا م  ْنه مْ  ط ائهفَة    قَالَت َوإهذْ *   غ ر  بَ  أَْهلَ   يَا م ه قَامَ  ل  يَثْره   م 

ع وا لَك مْ  ن    فَاْرجه يق    َويَْستَأْذه ْنه م   فَره يد ونَ   إهن بهعَْوَرة   ههيَ  َوَما َعْوَرة   ب ي وتَنَا إهن   يَق ول ونَ  الن بهي   م ه   8()سورة األحزاب  فهَراًرا  إهل   ي ره

ا   :) المؤمنين الصادقين، فيقول    وتعالي حالَ   ه  سبحانَ   (، ثم يصور  13ـ   ن ونَ   َرأَى  َولَم  ْؤمه   ّللا     َوَعَدنَا  َما   َهذَا   قَال وا  األَْحَزابَ   اْلم 

نَ   *   َوتَْسلهيًما   إهيَمانًا   إهل    َزاَده مْ   َوَما   َوَرس ول ه    ّللا     َوَصَدقَ   َوَرس ول ه   نهينَ   مه ْؤمه َجال    اْلم  َ   َعاَهد وا   َما   َصَدق وا  ره ْنه م   َعلَْيهه   ّللا  ن   فَمه   م 

ْنه م  نَْحبَه    قََضى ن  َومه ر    م  يال  بَد ل وا  َوَما  يَنتَظه يَ   *    تَْبده قهينَ   ّللا     لهيَْجزه اده مْ   الص  ْدقههه بَ   بهصه نَافهقهينَ   َوي عَذ ه مْ   يَت وبَ   أَوْ   َشاء   إهن  اْلم    َعلَْيهه

َ   إهن   يًما  َغف وًرا  َكانَ   ّللا  حه ينَ   ّللا     َوَرد    *    ر  وا   ال ذه مْ   َكفَر  هه نهينَ   ّللا     َوَكفَى  َخْيًرا  يَنَال وا  لَمْ   بهغَْيظه ْؤمه يًّا   ّللا     َوَكانَ   اْلقهتَالَ   اْلم    قَوه

يًزا  (. 25ـ   22()سورة األحزاب َعزه

بذلتْ   البشريةَ   أن    على التأكيد    ويجب      والمحتاجين    الضعفاءه   ، ورعايةه والتنميةه   ، والنماءه والبناءه   السالمه   في سبيله   لو 

 حال    هم، لنصلحَ هم وأنانيته األنانيون عن نفعيته ، وتخلى  والتسليحه   الحروبه   علىه  ما تنفق    والمهمشين في العالم معشارَ 

 السالمه   في جانبه   يكونَ   أنْ   للسالمه   محب   رشيد   عاقل    كل ه   على  ، ويجب  وأمان    في سالم    كله    العالم    جمعاء، ولعاشَ   البشريةه 

 . والتدميره  الحترابه  ل جانبَ  والتعميره  والبناءه 

 واألمانه  األمنه  نا، وأدم علينا نعمةَ اللهم احفظ بالدَ 

 ،،،،،  الدعاء،،،،،                                           وأقم الصالةَ 

 كتبه: الراجي عفو ربه 

 طه ممدوح عبد الوهاب 


