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اخلطأ وارد في كل األحوال وجّل من ال يخطئ، وخيرنا 
من استدرك خطأه وعزم على أال يكرره، ثم إن من مكارم 
األخالق االعتراف باخلطأ، فهي شــجاعة وفضيلة، واهللا 
سبحانه وتعالى عفو كرمي سبقت رحمته غضبه، ويعلم ما 
نسر وما نعلن، واألخطاء لها وجوه عدة، فهناك خطأ متعمد 
وخطأ عن جهل وخطأ غير مقصود، واإلنسان بطبعه يراقب 
اهللا تارة ثم يغفل عن ذلك تارة أخرى، وبني الغفلة ومراقبة 
النفس أعمال كثيرة، تتراوح بني الصح واخلطأ، والنسيان 
والسهو والغفلة، ولكن باب اإلنابة مفتوح للعبد، فعفو اهللا 
ومغفرته وسعت كل شيء، فعلينا أن ندعو اهللا بأن يغفر 
ذنوبنا صباح مساء وأن يكون دعاؤنا مقرونا بالرجاء بعفو 
اهللا، ومهما عظمت ذنوبنا فإننا نوالي االستغفار ونتذكر 
قول حبيبنا وشفيعنا محمد ژ: يقول اهللا تبارك وتعالى: 
«يا ابــن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما 
فيك وال أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك وال أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني 
بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي شيئا ألتيتك 

بقرابها مغفرة» رواه الترمذي.
وهنا يظهر لنا جليا سعة عفو اهللا تعالى وكرمه ومغفرته 
لذنوب عباده، فهذا إبراهيم بن أدهم اإلمام القدوة والرجل 
الصالح كان غارقا في ملذات الدنيا يعيش في نعيم، مرفه 
بــني الغنى والعز واجلاه، ثم خرج يوما إلى الصيد كعادته 
ممتطيا صهوة جواده يالحق الظباء ميينا ويسارا وبينما 
هو كذلك إذا بصوت من فوقه يســمعه وال يراه يقول له: 
«يا إبراهيم ما هذا العبث؟ (أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا)، 
اتق اهللا، وعليك بالزاد ليوم الفاقة، فنزل عن دابته ورفض 
الدنيا، «أعالم النبالء»، وفي رسالة القشيري أنه أثار ثعلبا 
فهتف به هاتف: ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ فنزل من دابته 
وصادف راعيا ألبيه، فأخذ عباءته وأعطاه فرســه وكل ما 
معه ودخل البادية وعزف عن الدنيا وأقبل على اهللا، وكان 
يقــول: من أراد التوبة فليخرج مــن املظالم، ثم صار من 
مشاهير علماء وأعالم املسلمني الذين يشار إليهم بالبنان، 
وهذا الفضيل بن عياض كان في أول حياته شاطرا يقطع 
الطريق بني أبيورد وسرخس، وكان يعشق جارية فبينما 
هو في طريقه إليها إذ ســمع تاليا يتلو قول اهللا عز وجل: 
(ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اهللا) «احلديد: 
١٦»، فقال: بلى يا رب قد آن، فرجع فآواه الليل إلى خربة، 
فإذا فيها رجل يقول لرجل: نرحتل، فيقول اآلخر: ال حتى 
نصبح، فإن فضيال على الطريق يقطع علينا، قال: ففكرت 
وقلت: أنا أسعى بالليل في املعاصي وقوم هاهنا من املسلمني 
يخافونني، وما أرى اهللا ساقني لهم إال ألرتدع، اللهم إني 
قــد تبت إليك وجعلت توبتي مجــاورة البيت احلرام، ثم 
صار يســمى بعد ذلك عابد احلرمني، ومن صاحلي األمة، 

ودمتم ساملني.

اإلنسان مدني بطبعه يستوقفه كل ما هو جميل قد يكون 
صوتا آتيا من وسط احلياة، وجها ذا مالمح جميلة، أو الزهور 
حني تزهر في الشتاء، واللون األخضر حني يكسو األرض بعد 
املطر، أو لوحة مرسومة بإبداع، جماليات تأخذ اإلنسان في 
اجتاه إيجابي وهو يحيا حياته الفردية واجلماعية، ويتقلب 

في آالء هذه البسيطة.
اإلنسان خلق مفطورا على حب تذوق القيم اجلمالية في 
كل فعل يفعله أو يفعل له، وفي كل ميسر يسر له، فيترفع 

عن القبيح والرديء.
قال تعالى: (ولقــد جعلنا في الســماء بروجاً وزيناها 

للناظرين).
املعنى هناك هدف من أهداف البروج، وهو االســتمتاع 
بالنظر إليها، من جملة األهداف أن اإلنســان ينمي حســه 

اجلمالي من خالل االستمتاع بهذه البروج.
اإلحســاس باجلمال إدراك أولي، فإذا مني هذا اإلدراك 
وربــي ودرب أصبح ملكة تأخــذ أبعادها في داخل النفس 
وأعماقهــا، ويصبح اجلمال جزءا مــن أي عملية إدراكية، 
يحسب له حسابه، وحينئذ يتكون لدى اإلنسان حس جمالي 
أو ما يسميه البعض ذوقا جماليا تكون له القدرة على إدراك 

اجلمال مباشرة حيثما كان وأينما وجد.
فإذا جتاوزنا السطح وذهبنا في األعماق وجتاوزنا النظرة 
العابرة املباشــرة إلى تكرار النظر، أو الوقفة املتأنية، فإننا 

نكون أمام التذوق اجلمالي.
تنمية احلــس اجلمالي واالرتقاء بالــذوق مهمة الدولة 
واملؤسسات الثقافية والتربوية التي تسهم في تنمية القدرات 
االبتكارية واملهارات اإلبداعية واحلس اجلمالي، مما ينعكس 
على الفرد واملجتمع، ويسهم في تعزيز التنمية املستدامة، 
وزيادة التطور اجلمالي واإلبداع الصناعي، كما من شأنه أن 

يحسن حياتنا ويسعد قلوبنا وقلوب من حولنا.
وال غرابة مما أصبحنا نعيشه اليوم من رداءة وقبح، مع 
العنف والفكر املتطرف، والتفكير األحادي واجلهل، أمسينا 
نخاف على أطفال اليوم من الغد، فكل ما يتلقاه الطفل عبر 
مؤسسة األســرة واملدرسة وكذا الشارع، ووسائل اإلعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي هو ما سيكون عليه في املستقبل.

التربية اجلمالية مدخل للتربية األخالقية وبناء الشخصية 
اإلبداعيــة عند األبناء، فأين التربيــة اجلمالية من التعليم 

عزيزي املسؤول؟!
الوعي واالرتقاء باحلس اجلمالي واستشــعار اجلمال 
وتذوقه من مصادر متعددة، وإدراك جماليات العلوم، وجمالية 
الوجود، قوة خارقة للســمو باإلنسان إلى مصاف الكمال، 
والترفع عن كل املساوئ واالبتعاد عن القبيح، تساعد اإلنسان 
على اجلمع بني اإلحساس العالي، والعاطفة احلقيقية والعقل 
الواعي في حلظة واحدة، مميزات تصنع شخصيات متوازنة 
علــى قدر من الوعي واحلكمة ذا تأثير إيجابي تغير نظرته 
للحياة ويرتقي بأفكاره وإحساســه وردود أفعاله، إنسان 

حقيقي حر صاحب رؤية ورسالة.
عالجا للبيئة ألن البيئة في حاجة إلى إنسان يحب اجلمال 
ويتذوقه في نفسه وفى كيانه، ويعجب به في مدينته التي 
يعيش فيها والبيئة احمليطة من حوله، كمؤشر وهدف أساسي 
لتحقيق إنســانية اإلنسان الذي يسعى إلى السالم واألمن 

والرقي واملدنية واحلضارة ومن أجل حياة أفضل.
٭ عز الكالم: حياتنــا اليومية تعج بالصراعات السياســية 
واالقتصاديــة ومادياتها اخلانقة لألرواح واألنفس، نحتاج 
للجمال كوسيلة لتفريغ الشحنات السالبة في عاملنا اليومي، 
لتســكب ماء مثلجا بردا وســالما على عقولنا وأرواحنا 
ومشاعرنا، فتطفئ لهيب احلياة ومتنحنا االستقرار والهدوء 
النفسي، فننمي ثقافة حب العلم والتذوق واجلمال واحملبة 

بصفاء ذهني وقلبي وروحي معا.

قرأت قبل فترة تغريدة ألخينا 
فتحي بن لــزرق، رئيس حترير 
صحيفة عدن الغــد، يقول فيها: 
أجنــزت الكويت في عموم اليمن 
وخالل عــام مضى أكثر من ٢٠٠
مشــروع حيوي ما بني مدارس 
ومستشــفيات ومبان ســكنية 
آبار، الغريــب أن كل هذا  وحفر 
العطاء الضخــم لم ترافقه كاميرا 
الصحافة ولم تبثه التلفزة وال يعلم 
به العالم اخلارجي، تعمر الكويت 
اليمن بصمت ومتضي بصمت فلها 
من اليمن وأهلها كل شكر وتقدير.
التغريدة،  اســتوقفتني هذه 
فالثناء جميل، واألجمل هو اإلخالص 
في العمل، وصدق النية هللا عز وجل، 
والبعد عن الرياء وإرضاء البشر، 
فإن جاء الشكر حمدنا ربنا وسألناه 
الثبات على عمل اخلير في كل زمن، 
وإن األخرى فسلمنا للقضاء والقدر، 
فشــكرا ألخينا فتحي وهو كأنه 
يشير إلى أمر جلل، وهو احلرص 
على اإلخــالص بالعمل، فقط من 

أجل إرضاء رب البشر.
في البدايــة، أفتخر بكل عمل 
خيري يصدر مــن بلدي جلميع 
دول العالم، من دون منة وال أذى أو 
تفضل، بل أسأل اهللا الثبات بأن يسر 
اهللا لبلدي عمل اخليرات، فالكثير 
محرومون منه، بل العمل اخليري، 
هو املنارة املشرقة، والدرع الواقية، 
والوهج الذي بإذن اهللا ال ينطفئ 
وعليه سائرون، فيه تشيع احملبة، 
وجتتمع الشعوب، كيف ال وهو أمر 
رباني، وإرشاد نبوي، وخاصة عند 
أمة اإلسالم، قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
«مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلمى» (رواه مسلم).
عمل اخلير ليس متوقفا على من 
ملك املال، ولكنه خلق ينغرس في 
اإلنسان، في املقابل من املمكن أن 
يقابل اإلحسان باجلحود والنكران، 
فمن يحسن وهدفه مرضاة الرحمن، 
ال يتأثر إن قوبل إحسانه بالنكران، 
بل يحتســب ذلك عنــد اهللا فال 
ينتظر الشــكر واالمتنان. أما في 
حال تعلق القلب وانتظاره الشكر 
من البشر، فقد يكون ذلك مجلبة 
للكدر، واإلحباط وفي بعض األحيان 
التثبيط على االســتمرار بالعمل، 
اإلحسان أشمل وأعم وأعمق من 
فقط مفهوم العطاء املالي، بل يتعدى 
ذلك بكثير، فاإلنسان يحسن بطالقة 
وجهه، وحســن خلقه، وإخالص 
بعمله، وحسن معشره، ولني جانبه، 
وصدق نصحه، وحب اخلير لغيره.
في اخلتام، أنبه إلى أنه ال مانع 
من توثيق العمل اخليري، وإظهار 
معاناة احملتــاج بقدر احلاجة من 
الناس على املساعدة  باب حتفيز 
واملشــاركة في األجــر، وأنصح 
إخوانــي العاملني في هذا املجال، 
احلذر كل احلذر من استخدام هذا 
األمر لتحقيق الشهرة، على حساب 
معاناة النــاس، فليكن العمل هللا، 
وال يشوبه أي أمر يعكره، فالبعد 
كل البعد عن حظ النفس، والرياء، 
وطلب الثناء، واحلرص كل احلرص 
على اإلخالص. أسأل اهللا أن يرزقنا 
صالح العمــل ظاهرا وباطنا، وأن 
يستعملنا في طاعته، ويوفقنا لعمل 
اخليرات، فهــو ولي ذلك والقادر 

عليه.

هذا العفو مد يد التعاون ورد التحية 
بأفضل منها لرئيس احلكومة والعمل 
املواطنني في  على حتقيق طموح 
حل جميع امللفات العالقة التي تهم 
املواطنـني والتـي يـأتي علـى رأسها 
تعديل الوضع املعيشي للمواطنني 
من خالل زيــادة الرواتب وإيجاد 
احللول املناسبة والعاجلة للقضايا 
اإلسكانية والصحية، والتعليمية 
وكذلــك التوظيــف والتركيبــة 
اإلســكانية واإلســراع في إقرار 
املشاريع التنموية التي تعود على 
الســلطتني  بالنفع. تعاون  البالد 
ســيحقق هذا األمل الذي ينتظره 

اجلميع.
أخيرا نقولها ونكررها شكرا 
ألمير التسامح واإلنسانية والعفو 
والكرم والدنا وقائدنا صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد.. ما 
قصرت أســعدتنا اهللا يسعدك يا 

تاج الراس.

أقف بجانبك من ساعات قليلة؟
سحقا من تلك األقنعة، لألسف 
أصبحت تلك الشخوص في مجتمعنا 
كثيرة وليست بقليلة من أجل ماذا؟ 
ليست من أجل املصلحة العامة! بل 
من أجل الذات. نعم أصبح العديد 
ال يهتــم بالصالح العــام! أصبح 
الكثير يعيش من أجل مبدأ واحد 
ويعيش من أجلــه وهو: أنا ومن 

بعدي الطوفان.
ذلك القانون الذي أصبح األغلبية 
يتعايشون من خالله، وأصبحت 
األقنعة تتبدل علــى مدار الـ ٢٤

ساعة من أجل البقاء للذات ال للعام، 
والســؤال الذي يطرح نفسه من 
أي تربة أنشئت تلك األقنعة لتلك 

الشخوص؟
٭ مسك اخلتام: اللهم أحسن خامتتنا.

مثل البرنامج الشهير كاسبرسكاي 
KasperSky إنترنت ســيكيورتي
Internet Security، الذي يكشــف 
الڤيروسات على املتصفح، ويفحص 
الروابط قبل حتميلها، باإلضافة إلى 
تأمني جدار حمايــة Firewall ملنع 
التطبيقات اخلبيثة من التسلل في 

اخللفية.
في اآلونة األخيرة كثرت روابط 
االختراق، لذا احذروا وحتققوا من 
هوية املرسل قبل الضغط على أي 
رابط، وقبــل النقر على أي رابط، 
تأكد من هوية املرســل من خالل 
التحقق من شــخصيته احلقيقية، 
عبر سؤاله بعض األسئلة املشتركة 
بينكما خشية أن يكون حسابه قد مت 
اختراقه، إذ يقوم املخترق باستخدامه 
وجعله منصة لنشر الڤيروس ضمن 

قائمة أصدقائك.
وفي نهايــة هذا املقــال أنوه 
بتعلم مبادئ حماية البيانات وعمل 
املطلوب حتديثها  للبرامج  حتديث 
بشكل فوري حلماية أجهزتكم من 
املتربصني  التي قد متكن  الثغرات 

من االختراق.
حفظكم اهللا وحماكم من كل شر.

املالئكة مردفني) «األنفال: ٩»، وقد 
دعا النبي ژ ربه «اللهم أشكو إليك 
ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني 
على الناس يا أرحم الراحمني أنت 
رب املستضعفني إلى من تكلني إلى 
بعيــد يتجهمني أم إلى عدو ملكته 
أمري إن لم يكــن بك غضب علي 
فال أبالي ولكن عافيتك هي أوسع 
لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
واآلخرة من أن ينزل بي غضبك أو 
يحل علي سخطك لك العتبى حتى 

ترضى وال حول وال قوة إال بك».
وعجيب ملن يخشى العذاب في 
الدنيا كيف يقول عند االســتغفار 
واهللا يقول: (وما كان اهللا ليعذبهم 
وأنت فيهم وما كان اهللا معذبهم وهم 

يستغفرون).

في إنهاء هــذا امللف ونتمنى في 
القريب العاجل طي هذا امللف بشكل 
نهائي، كما ال ننسى جهود رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، ودوره الكبير 
في إدارة هذا امللف الذي وعد الشعب 
بإغالقه، وبالفعل قال وفعل، فيجب 

منا الشكر على تنفيذه لوعده. 
كما يجب على النواب بعد صدور 

أمام قوة شريرة  وجتد نفســك 
حتمل الكثير والعديد من الصور 
النفاق،  الكذب،  الشر،  الشيطانية: 
االســتغالل، احلقد.. وغيرها من 
الصور، وتقــف ليس بخائف بل 
مندهش وتسأل: هل أنت من كنت 

لوحة املفاتيح» الذي يستطيع التعرف 
على كلمات املرور مبجرد استخدام 
لوحة املفاتيح، وبالتالي الوصول إلى 
احلسابات البنكية واملعامالت املالية، 
أو املعلومات اخلاصة واحلساســة 
التي يتداولها املستخدم عبر شبكة 

اإلنترنت.
لتجنب الوقوع ضحية للبرمجيات 

اخلبيثة اتبع النصائح التالية:
٭ تأكد من تثبيت وحتديث برنامج 
مضاد ڤيروســات AntiVirus على 
جهاز الكمبيوتر أو الهاتف احملمول، 
الذي يوفــر خاصية احلماية على 
 ،Internet Security اإلنترنت من منط

ويدعوننا رغبــاً ورهباً وكانوا لنا 
خاشعني) «األنبياء: ٨٩ - ٩٠».

وقــد اســتجاب اهللا عز وجل 
للمؤمنــني الذيــن اســتغاثوا في 
معاركهــم: (إذ تســتغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من 

تدعو لصاحب املكرمة.
كل الشكر من القلب على هذا 
العفو الذي لن ينســى وسيكون 
راسخا في ذاكرة اجلميع بأن سمو 
نواف اخلير هو شيخ العفو والكرم 

والتسامح.
الشكر كذلك موصول الى سمو 
العهد الشيخ مشعل األحمد،  ولي 
حفظه اهللا، والذي كان له دور أيضا 

وتقتنع بل يصل بك األمر إلى أنك 
تســتعد لتبذل كل طاقتك ووقتك 
ومالك من أجل مساعدته، وتعطف 
عليه وتقف بجانبه بكل ما أعطاك 
اهللا من نعم، وفجأة وبعد أن يصل 
إلى غايته منك يسقط ذلك القناع، 

مفاجئ وتظهر لك صفحات غريبة، 
ورمبا يقوم جهازك بإعادة تشغيل 
نفسه، ليتبني الحقا أن بعض امللفات 

قد اختفت.
يهدف قراصنــة اإلنترنت من 
تصميــم الروابط اخلبيثة، التي ال 
تشــكل برمجتهــا صعوبة كبيرة 
بالنســبة لهم، إلــى اإليقاع بأكبر 
عدد ممكن مــن الضحايا ليكونوا 
منهم شــبكة إلكترونية تتيح لهم 
إمكانية التحكــم في أجهزتهم عن 
بعد، واستخدامها كقاعدة إلطالق 
رسائل البريد اإللكتروني املتطفلة، 
أو بغرض تسريب برنامج «مراقب 

في كل أمورهم، ومن ذكره القرآن 
بهذا اخلصــوص قول اهللا العزيز: 
(وزكريا إذ نادى ربه رب ال تذرني 
فرداً وأنت خير الوارثني، فاستجبنا 
له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه 
إنهم كانوا يسارعون في اخليرات 

بشرنا مجلس الوزراء مبكرمة 
العفو من صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، من العقوبة املقيدة للحرية 

احملكوم بها عدد من املواطنني.
العفو جاء من والد اجلميع الذي 
أبناءه  السامي  احتضن في عفوه 
حتت بشته ولم شملهم مع أسرهم 
سواء من كان في داخل املؤسسات 
اإلصالحية تنفيذا لألحكام الصادرة 

بحقهم أو من هم خارج البالد. 
هذه اخلطــوة املباركة أفرحت 
أهالي  الكويــت وخصوصا  أهل 
املعفو عنهم، وقد ارتفعت األصوات 
وامتألت وسائل التواصل االجتماعي 
بالدعاء اخلالص لسمو أمير العفو 
الشيخ نواف األحمد بأن مين اهللا 
عليه بالصحــة والعافية ويجزيه 
خير اجلزاء على هذه املكرمة التي 
أســعدت اآلباء واألمهات واألبناء، 
فكم يد ارتفعــت تضرعا إلى اهللا 

تلك هي الدنيا! عفوا ليس من 
طبيعتي أن أبدل على مدار يومي 
األقنعة، فتارة أصطنع وجه الكذب 
لتســيير أموري، وفجــأة أقوم 
بانتزاعه وأصبح فارســا ينادي 

باحلق والصدق لإلصالح!
وال أعلم كيف ببعض البشــر 
يرتدون تلك األقنعــة ويقومون 
بتبديلها في نفس الوقت بجدارة 
فائقة في التمثيل واإلقناع! هل هؤالء 
ببشر طبيعيني؟ وما هي بذرتهم؟ 

وما نوعية شخوصهم؟
عالمات استفهام كثيرة تسأل 
عن تلــك النوعية التي تبدل حالها 
في ثوان بل أقل من الثواني؟ تارة 
جتدهم مبلمــس حريري متلون 
بالطيبة يستغيث من الظلم الواقع 
عليه، مطالبا بالنجدة إلى أن تصدقه 

تنتشر الكثير من الروابط املزيفة 
وامللغومة على شبكة اإلنترنت، التي 
أحيانا عناوين براقة، مثل:  حتمل 
اضغط لتحصل على ٣ ماليني متابع 
و٥ آالف صديق، شــاهد فضيحة 
املشهور فالن أو القضية الفالنية، 
أو ڤيديــو حصــري يظهر مقتل 
الدجال  شخصية معروفة، خروج 
في موزمبيق، أو رمبا رابط الستفتاء 
مزعوم على أنه قادم من إدارة تطبيق 
واتساب أو فيســبوك، يطلب من 
املستخدم كتابة كلمة املرور وبعض 
املعلومات الشخصية للحفاظ على 
تفعيل احلســاب، وآالف العناوين 
والعبارات التي تهدف إلثارة وجذب 
املستخدمني، ودفعهم للدخول إلى 
الروابط التي حتوي برمجيات خبيثة، 
إلى جهازك  تلقائيــا  تنتقل  والتي 

مبجرد الضغط عليها.
ما الهدف من فتح الرابط أو النقر 
عليه؟ وما الفائدة التي يجنيها املهاجم 

ملجرد الضغط على الرابط؟
بعد الضغط على الروابط اخلبيثة، 
التي قد تصــل عبر األصدقاء في 
واتســاب أو فيسبوك ماسنجر او 
سناب شات قد يتوقف جهازك بشكل 

ال شك أن اهللا جل جالله أمرنا بأن 
ندعوه ونلجأ إليه وحده في الرخاء 
والشــدة، ومما ال شك فيه أن ذلك 
اإلنسان املخلوق الضعيف يحتاج إلى 
اهللا سبحانه وتعالى في كل نبضة من 
نبضاته وفي كل نفس من أنفاسه، 
فاهللا جل شأنه هو الرحمن الرحيم 
العطوف الرؤوف ويقول عز شأنه 
في كتابه العزيز: (وإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 

إذا دعان..) «البقرة: ١٨٦».
وقوله تعالى: (أمن يجيب املضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء األرض أإله مع اهللا قليال ما 

تذكرون) «النمل: ٦٢».
ونحن البد أن نقتدي باألنبياء 
واملرســلني الذين يلجأون إلى اهللا 
بالدعاء في كل وقت مستورثني به 
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