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بازجستِ حقوقِ انساني در خطبهاي از نهجالبالغه
(حق والي بر مردم و حق مردم بر والي)
تمهيد:
در نهجالبالغه " نقد قدرت" از سوي مردم ،حقی انکار ناپذیر و همچنين واجبترین فریضه توصيف شده است.
اما در عمل چنين چيزي کمتر اتفاق افتاده ،چه در دورههای تاریخی گذشته و چه در روزگار ما کسانی که به
نام اسالم بر کرسی قدرت تکيه زدند با سرکوب و زندان و شکنجه و قتل منتقدان خود را خاموش کردند و
میکنند.
آیا این طرحی انتزاعي بوده است که با واقعيت همخواني نداشته و ندارد؟ آیا باید این ایدهی "نقد قدرت" را رها
کرد؟ آیا واقعا "نقد قدرت" به ناگزیر مستلزم هزینههای سنگين زندان و شکنجه و مرگ است؟ اگر قرار باشد نقد
قدرت در جامعهي پيچيدهي امروز تحقق نسبي پيدا کند و ثمرهی حيات بخش برای جامعه داشته باشد با چه
روشي باید باشد؟ در این مقال راهکارِ روشنی در این باره ارائه نشده است و بر این باور هستم که شاید خرد جمعی
بتواند از راه آزمون و خطا راهی پيدا کند.
بنا بر این آنچه در این مقال آمده ،تنها به عنوان طرحي کلي از اهميت حقوق انسان در هر حکومتي است که
براي تحقق آن ارزشها نياز به روشهاي امروزيتر و نهادهاي مدني و بسيار چيزهاي دیگر است که در خدمت
حقوقِ انساني انسانها قرار گيرد.
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یکي از خطبههایي که به گونهاي جدي و اساسي به حفظ حرمتها و ارزشهاي انساني و نقد قدرت اشاره دارد
خطبهاي است که در بارهي حقوق متقابل مردم و زمامداران ایراد شده است و نکتهی قابل تامل این است که در
این خطبه اشارهای به دینی بودن یا غير دینی بودن جامعه و زمامداران نشده است بلکه در هر جامعهای اعم
دینی و غير دینی اگر این حقوق متقابل رعایت شود انتظار سامان یافتن آن جامعه هست و گرنه جز جامعهای پر
آشوب و ویران انتظار دیگری نباید داشت.
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 - 1طرح اين خطبه به معناي تاييد همه ي آنچه در نهج البالغه آمده نيست .برخي مضاميني هست که شايد در این روزگار غير قابل دفاع بنمايد.
2

 -خطبهي شمارهي  202در نهجالبالغهي شرح و ترجمهي علي نقي فيضاالسالم و همين خطبه با شمارهي

 212در نهجالبالغههاي صبحي صالح ،و ترجمههاي جعفر شهيدي ،محمد دشتي ،حسين انصاريان
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شاید بتوان این خطبه را به سه یا چهار بخش تقسيم کرد که عبارتند از:
 -1تعریف حق و چگونگي جاري شدنِ آن
 -2مهمترین حقوقي که خداوند اجراي آن را بر همگان واجب نموده حق والي بر مردم و حق مردم بر والي است
 -3اشارهاي به وظایف زمامداران (در خطبهي شمارهي )04
 -0وضعيت جامعه در صورتي که این حقوق رعایت شود و همچنين وضعيت جامعه در صورتي که این حقوق
رعایت نشود.
تعریف لغوی حق و حقوق:
افزون بر همهي تعریفهاي متنوعي که در بارهي "حق" شده است ،در یک تعریف کليتر حق را به معناي مطابقت
و موافقت دانستهاند 3.یعني "حق" امري مجرد و انتزاعي نيست بلکه در تطابق و توافق دو چيز یا دو امر با یکدیگر
پدید ميآید .سادهترین تمثيل این است که در برابرِ گرفتن کاالیي از یک فروشگاه ،مطابق ارزش آن کاال پولي را
به فروشنده پرداخت ميکنيم ،بدیهي است که این اتفاق با توافق طرفين انجام ميگيرد و بين کاال و پولي که
بابت آن پرداخت ميشود تطابق نيز وجود دارد.
تعریفِ دیگرِ واژهي "حق" که بيشتر در حوزهي حساب و کتاب دیني کاربرد دارد عبارت است از روند استعالیي
حيات و پدید آمدنِ جهانِ بيگزندي که در آینده تحقق پيدا خواهد .آن گونه که از متن قرآن بر ميآید ساز و
کاري که خداوند در این هستي تعبيه کرده و در اختيار انسان قرار داده بهگونهاي است که انسان ميتواند در
تحقق آن جهانِ بيگزند نقشي اساسي داشته باشد .از همينجا است که مفهومِ باطل در برابرِ حق قرار ميگيرد.
باطل که در برابر "حق" مطرح شده است به هر کاري گفته ميشود که حاصل و برآیندِ مطلوبي براي ادامهي
حيات در آینده نداشته باشد .به تعبي ِر دیگر ،باطل به کاري و به چيزي بيثمر گفته ميشود.
توجه به این نکته نيز شاید ضروري باشد که "باطل" دروغ نيست؛ دروغ به خبري گفته ميشود که واقعيت ندارد
اما باطل امري واقعي است .بنا بر این صدق و کذب معموال به اخبار مربوط ميشود و حق و باطل به وقایع .وقتي
که در قرآن ميخوانيم که خداوند آفرینش را "بهحق" آفریده است به این معنا هم هست که واقعهي هستي
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 -مفردات راغب اصفهاني ،قاموس قرآن قرشي ،لسانالعرب و
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غایتمند است و به سوي مقصودي از رشد و کمال در تطور است .و معموال هنگامي که از آفرینش و سپس از
فرجامِ هستي سخن به ميان ميآید ،نقطهي کانوني آن انسان دانسته شده است 0و انسان به عنوان عنصرِ مقتضي
تغيير در این هستي ،مشتري منحصر بفرد آن فرجام و غایتي است که در مضامين دیني توصيف شده است.
در این تعریف ميان واژگان "حقيقت" و "واقعيت" نيز تفاوت معنایي وجود دارد .یعني یک "امرِ واقع" ميتواند
حق باشد و ميتواند باطل باشد .ستمِ یکي بر دیگري را ميتوان یک "امرِ واقع" تلقي کرد که "بهحق" نيست.
یعني مطابقتي با هدف آفرینش ندارد و حتي مانع رشد و استعالي حيات هم هست .مثل اشارهي قرآن به کشتار
انبيائي که آنان را بهغيرِحق ميکشند 5.به همين جهت نميتوان هر واقعيتي را با لفظ حقيقت بيان کرد .واژهي
"حق" به امري استعالیي اشاره دارد که بهگونهاي نسبي در حال تحقق ميباشد.
حق والي بر مردم و حق مردم بر والي
حق والي ،گرفتنِ ماليات از مردم براي انجام امور اجتماعي و امنيت و پيشگيري از ستم زورمندان به
ق مردم ،انتقاد از نارسایيها و نواقصِ کارِ والي ،تذکر دادن به وي ،کمک به او
ضعيفان و  ....است .و ح ِ
در مواقع ضروري و نصيحت و خير خواهي و ..است
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پيش از این به اشاره گذشت که در این مجال" ،حق" مفهومي یکسویه نيست بلکه از مواجههي دو جریان یا دو
" امرِ واقع" شکل ميگيرد .مانند معاملهاي که بين دو نفر انجام ميگيرد ،یا مثل گفت و گویي که ميان دو نفر
اتفاق ميافتد و اندیشهي تازهاي از آن زاده ميشود.
بنا بر آنچه گذشت قابل درک خواهد بود که چرا در سخن امام علي ،مفهوم "حق" به عنوان قراردادي اجتماعي
و طرفيني است اما بنيان و اساس آن را خداوند وضع نموده است ،چنانچه در مورد زمامداري خود ميگوید:
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 -هم در مضامين تورات و هم در قرآن بارها تاکيد شده است که خداوند همه چيز را براي انسان آفريده است به

عنوان مثال نگاه کنيد به سورهي دوم(بقره) آيهي 22
5

 -سورهي سوم(آل عمران) آيهي 21

2

 -به وسيلهي امارت بيت المال جمع آورى مىگردد و به كمك آن با مجاوزان مىتوان مبارزه كرد .جا ّدهها أمن و

ّ
حق ضعيفان از نيرومندان گرفته مىشود نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران ،در امان مىباشند (قسمتي
امان و
از خطبهي  40نهجالبالغه)
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خداوند سبحان ،براي من ،برشما حقي قرار داده و براي شما همانند حق من ،حقي تعيين نموده است
و حقّ در توصيف گستردهترین چيزهاست ،و در انصاف ،تنگناترین راه .و كسيرا بر دیگري حقي نيست
مگر اینكه آن دیگري را هم بر او حقي است.
نکتهي بسيار قابل تامل در جملهي فوق این است که حق مردم را از همان نوعي ميداند که براي حق خود قائل
است(َلكُمْ عَلَيَّ ِمنَ الْحَقِّ مِ ْثلُ الَّذِي لِي عَلَ ْيكُمْ) اگر ما حق زمامدار را فرمان دادن و حق مردم را اطاعت از فرمانروا
تلقي کنيم با تعریف فوق تطبيق نميکند یعني این دو به هيچ روي مثل هم نيستند اما اگر امير ،زمامدار ،یا
والي را به عنوان مدیرِ امور اجتماعي تلقي کنيم که از مردم ماليات ميگيرد تا اصالح امور را بر عهده بگيرد و
اوضاع جامعه را سامان بخشد ،آنگاه مردمي که امير را انتخاب کرده و با او بيعت نمودهاند حق دارند
در برابر امکاناتي که براي والي فراهم آوردهاند از او انتقاد هم بکنند و اشتباهات او را گوشزد نمایند و در این خطبه
به حقي از این جنس سفارش شده است:

ن عجول پنهان ميکنند از
آنگونه که با جباران سخن گویند با من سخن مگویيد .آنچه را از تند خویا ِ
من پنهان نکنيد ،با ظاهر سازي و به تصنع با من دمساز نشوید و شنيدن حق را بر من سنگين
مپندارید( )...بنا بر این ،از گفتن حق ،یا راي زدن در عدالت باز مایستيد ،كه من نه برتر از آنم كه خطا
كنم ،و نه در كار خویش از خطا ایمنم.....
در این متن برخي واژگان و ترکيبات هستند که قابل ترجمهي لفظ به لفظ نيستند مثل " َأ ْهلِ الْبَادِرَةِ " که در
ترجمه "تندخویانِ عجول" را آوردهام .اهل بادره ظاهرا اشاره به کساني است که پر شتاب مبادرت به تملک اموال
زیر دستان ميکنند به تعبير قرآن اموال یتيمان را تصاحب ميکنند و شتاب آنان به این جهت است که تا یتيمان
به بلوغ نرسيدهاند یا تا عموم مردمان سرزمينشان متوجه نشدهاند کار خود را انجام دهند 7 .طبعا این گونه افراد
نه تنها انتقاد دیگران را بر نميتابند بلکه از آن خشمگين هم ميشوند .این ،از گویاترین تعبيرها است که در
بارهي زمامداران قدرت طلب ميتوان به کار برد.
اینگونه سخن گفتن از سوي یک زمامدار ،آنهم در آن شرایطِ اجتماعي کمتر دیده شده است.
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 -سورهي چهارم (نساء) آيهي 2
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حتي امروز هم دیده میشود آنان که خود را پيروانِ امام علي میشمارند این کالم را نه تنها جدي نميگيرند بلکه
بسا که عکس آن عمل میکنند .در صورتي که در ابتداي همين خطبه اظهار ميدارد که:

ق مردم بر والي
ق والي بر مردم و ح ّ
و بزرگترین چيزي که خداي سبحان از حقوق واجب كرده است ،ح ّ
است ،این فریضهاي است كه خداوند براي هر یك نسبت به دیگري

واجب نموده8،

در زبانِ امام علي" ،والي" یا "امير" ،به معناي فرمانروا بر مردم نيست زیرا فرمانروایي تنها از آن خداوند است،
بلکه بهنظر ميرسد که لفظ "والي" و همچنين لفظ "امير" در فرهنگ امروز ما همان معناي مدیریت را دارد.
یعني کسي که زمام امورِ جامعه را به دست دارد و کارش مدیریتِ امور است.
حكْمَ ِِالَّ
ظاهرا بعد از ماجراي صفين ،خوارج که نه معاویه و نه علي را به امارت قبول نداشتند ،گفته بودند« :الَ ُ
ّلِلَِّ» 9و علي در برابر اداعاي آنان آشکارا معناي "حکم" را از "امر" جدا ميکند و ميگوید:

«کلمهي حقي است که از آن ارادهي باطل ميشود .بله حکمي نيست مگر از آنِ خدا ولي آنان ميگویند
زمامداري هم ،جز براي خدا نيست .در حالي که مردم

ناگزیرند از داشتنِ اميري خواه نيک باشد یا فاجر باشد»14

در این جمله لفظ "امير" بر گرفته از "امر" یعني کسي که مدیریت "امور" جامعه را بر عهده ميگيرد " .امر" در
اولين الیهي معنایي به کاري پيشِ رو گفته ميشد که گاهي در بارهي چگونگي اجراي آن با دیگران مشورت
ميکنند مانند آنجا که ميگوید« :و شاورهم فياالمر» یا «و امرهم شوري بينهم »...و در الیهي بعدي هم" امر" به
معناي فرمان دادن نيست بلکه اشاره نمودن به کاري و توصيه نمودن یکي به دیگري در اجراي آن کار .امور یعني
کارهایي که پيش رو دارند و باید انجام دهند .حتي لفظ " امير" در این دو خطبه با پسوند "المؤمنين" هم نيامده
و نگفته است "اميرالمؤمنين" شاید به این جهت که در هر جامعهاي همه گونه آدمِ مؤمن و غير مؤمن حضور
دارند و مدیریت جامعه که مسئول امور است نميتواند تنها امير مومنان باشد و به امور آنان رسيدگي کند .بهنظر
ميرسد ترکيب "اميرالمؤمنين" بعدها پدید آمده باشد تا توجيهی برای خودی و غير خودی باشد.

ة َو ح ُّ
ق ح ُّ
م مَا ْ
ض ٌ
ة َعلَى ْالوَالِي َف ِري َ
ك ْال ُ
اف َترَضَ ُ
َ - 8و أَ ْعظَ ُ
س ْبحَانَ ُه م ْ
ة َف َر َ
ضهَا َّ ُ
ِن ت ِْل َ
َّللا
عيَّ ِ
َق ال َّر ِ
عيَّ ِ
َق ْالوَالِي َعلَى ال َّر ِ
ح ُقو ِ
ُ
ل َعلَى ُك ٍّ ّ
س ْبحَانَ ُه ل ُِك ٍّ ّ
ل
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ت زمامداري را طرح کرده آمده است که:
در ادامهي همان خطبهاي که ضرور ِ

تا در زمامداري او ،مؤمن به کار خود مشغول باشد و کافر از زندگي خود بهره گيرد و مردم زندگي كنند».
در این جمله ،اشاره به "مؤمن" مطلقا براي امتياز قایل شدن او بر "کافر" نيست .بنا بر این در این نگاه ،همان
حقي که امير یا والي بر مردم دارد مردم هم اعم از هر دین و آیيني ،و اعم از هر طبقهي اجتماعي ،همان حق را
نسبت به والي دارند:

کسي که در مقام و مرتبه بزرگ بوده و در دین برتري داشته باشد ،باز هم برتر از آن نيست که این حق
واجب در بارهاش نادیده گرفته شود و کسي که در نظر دیگران خرد شمرده شود و در دیدهها حقير به
نظر آید ،کوچکتر از آن نيست که در اداي این فریضه دیگران را یاري کند یا به او یاري شود11.

نکتههاي قابل تامل در این گفتار اینکه نصيحت نمودن ،انتقاد کردن ،تذکر دادن ،همه و همه به عنوان یاري
رسانيدن به مدیریت جامعه طرح شده است .و همچنين هویتِ اشخاصي که در این فریضهي واجب مشارکت
دارند نه هویت دیني است نه هویت ملي نه هویت طبقاتي نه هویت علمي و نه هویت صنفي ،بلکه صرفا به هویت
انساني آنان نظر دارد .این البته مطابقت دارد با وظایفي که والي بر عهده گرفته است .این وظایف هم چيزي
نيست جز امن کردن جادهها از راهزنيها ،پيشگيري از ستم قدرتمندان بر ضعيفان ،حفظ و حراست مرزها از
هجوم بيگانگان و چيزهاي دیگري از این دست که به رفاه و سالمت کل جامعه کمک کند 12.و براي اینکه این
مدیریت به خودکامگي و انحراف نيانجامد ،حق مردم ميداند که والي یا امير را نصيحت کنند و ميگوید:

التعَاوُنِ عَلَيْهِ »
سنِ َّ
ك وَ حُ ْ
ح فِي ذَِل َ
« َفعَلَ ْيكُمْ بِالتَّنَاصُ ِ
نصحيت یعني سخني که براي اصالح و از روي خيرخواهي و کمک بيان ميشود نه براي تحقير و عيبجویي و بر
اندازي .و نه برای رقابت و تدبير قدرت برای خویش .این همان چيزي است که امروزه به آن نقد قدرت هم
ميتوانيم بگویيم.
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 َو لَ ْيسَ ا ْم ُر ٌؤ َو إ ْن َع ُْ
ح َّ
ق أَ ْن ُي َع َ
َق َم ْن ِزلَ ُت ُه َو تَ َق َّدم ْ
ظم ْ
َّللا م ْ
ملَ ُه َّ ُ
ان َعلَى مَا َ
ِن
ِين َفضِيلَ ُت ُه بِ َف ْو ِ
ِ
َت فِي ال ّد ِ
َت فِي الح ّ ِ

ه َو َال ا ْم ُر ٌؤ َو إ ْن ص ََّغ َر ْت ُه ُّ
وس َو ْ
م ْت ُه ْال ُع ُي ُ
ك أَ ْو ُي َع َ
الن ُف ُ
ن أَ ْن ُي ِعينَ َعلَى َذلِ َ
ح َ
اق َت َ
َ
ه
ان َعلَ ْي ِ
ون بِ ُدو ِ
ح ِ ّق ِ
ِ
12
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وظایف والي
در مورد برخي وظایف والي در خطبهي شمارهي  04آمده است:
« مردم به زمامداري نيازمندند ،تا در مدیریت او ،مؤمنان به كار خود مشغول و كافران هم از زندگي خود
بهرمند شوند ،هرکسي در امنيت زندگي كند ،به وسيله حكومت بيتالمال (ماليات)جمع آوري ميگردد
و به كمك آن ميتوان با متجاوزان مقابله كرد .جادّهها أمن و امان شود ،حقّ ضعيفان از نيرومندان گرفته
ميشود نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران ،در امان ميباشند».

13

در این گفتارها نشاني از این نيست که مثال والي باید مراقب باشد که مردم نماز بخوانند ،یا حجابشان درست
باشد ،یا حتي مسلمان باشند یا نباشند ،مي گوید مؤمن به کار خود مشغول باشد و کافر از زندگي خود بهره
ببرد .بحث این است که همه در امنيت باشند کسي حق کسي را ضایع نکند ،کسي دیگري را نترساند ،یکي به
دیگري زور نگوید ،هر کسي از ثمرهي زحمت خویش بهرمند شود
در این نگاه ،حتي آیهي مشهور قرآن که امر به معروف و نهي از منکر را توصيه ميکند ،نه در انحصار زمامدار
است و نه مربوط به عبادات و مسائل عقيدیتي فردي یا گروهي خاصي ،بلکه مربوط به امور اجتماعي است
که مردمي از همه صنف و از هر گونه آیيني در آن جامعه حق زندگي دارند .در چنين جامعهاي "معروف" عدالت
و امنيت و رفاه و دیگر حقوق اجتماعي است و "منکر" محروم کردن دیگران از این حقوق:
«و باید از ميان شما باشند کساني که دعوت به نيكي كنند و به كار شایسته توصيه کنند و از زشتي
بازدارند ،و آنان همان رستگارانند».

10

و کالم آخر اینکه اگر این حقوق متقابل معطل بماند ،نشانههاي ستم آشکار ميشود ،دغلبازي در دین فراوان
ميگردد ،بيماريها بسيار و هر کسي به هواي نفس خود عمل ميکند بي آنکه مصالح جامعه را در نظر بگيرد و
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ل عَ :كلِم ُ
ّلِل َو لَك َّ
ه ُؤ َال ِء ي َُقولُ َ
ط ٌ
م إِنَّ ُه َال ُ
اس م ْ
ل نَ َع ْ
ون َال إِ ْم َر َة إِ َّال ِ َّ ِ
ِن َ
م إِ َّال ِ َّ ِ
ح ْك َ
 َقا َِن
ّلِل َو إِنَّ ُه َال ُب َّد لِل َّن
َق ُيرَا ُد بِهَا بَا ِ
ِ
َة ح ّ ٍّ

َ
َّللا فِيهَا ْ
متِ ُع فِيهَا ْال َ
ه ْال َفيْ ُء َو ُي َقاتَ ُ
م ْؤم ُ
ه ْال ُ
م ُ
َس َت ْ
ل َو ُي ْ
ِن َو ي ْ
كافِ ُر َو ُيبَل ّ ُِغ َّ ُ
ج َ
ج َ
اْل َ َ
ِير بَ ٍّرّ أَ ْو َفاج ٍِّر يَ ْع َ
ه
ل بِ ِ
م ُع بِ ِ
ل فِي إِ ْم َرتِ ِ
أم ٍّ
ُّ
ه ل َّ
الس ُب ُ
ْال َع ُد ُّو َو تَ ْأم ُ
ح ِم ْ
ح ب ٌَّر َو ُي ْ
ح َّتى ي ْ
س َترَا َ
َست َِري َ
ل َو ُي ْؤ َ
ي َ
ن َفاج ٍِّر-
ه
ِلضعِي ِ
خ ُذ بِ ِ
َن بِ ِ
ف ِمنَ ْال َق ِو ّ ِ
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کسي وحشت نميکند از این حق بزرگي که معطل مانده و.....

15

در این خطبه و برخي گفتار دیگر از نهجالبالغه ،امام علي خود را فراتر از این نميداند که به خطایي گرفتار نشود
و این نکته را صراحتا یاد آور ميشود آن هم در هنگامي که خود در مسند قدرت است:
«از گفتن حقي یا مشورت در بارهي عدل با من خودداري ننمائيد ،زیرا من برتر نيستم از اینكه خطا
كنم ،و از آن در كار خویش ایمن نيستم مگر آنكه خدا از نفس من كفایت كند آنرا كه او از من مالكتر
و تواناتر است»

16
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15

كلِم ُ
ك ْال َ
َت ُ
َة َو ظَ َهر ْ
اختَلَف ْ
ه ْ
اْل ْد َغا ُ
َت َم َعالِ ُ
عيَّ ُة وَالِيَهَا أَ ْو أَ ْ
جح َ
م ْال َ
هنَالِ َ
ل فِي
عيَّتِ ِ
َف ْالوَالِي بِ َر ِ
 إِ َذا َغلَبَتِ ال َّر ِج ْو ِر َو َك ُث َر ْ ِ

ُّ
ل ُّ
ُّ
ل بِ ْ
ت ْ
ح َ
كا ُم َو َك ُثر ْ
ِين َو تُ ِر َك ْ
س َت ْوح ُ
َت عِلَ ُ
وس َف َال ُي ْ
اْل َ ْ
ال ّ
طّ َ
م َ
ل َو
الن ُف
َق ُع ِ
ال َهوَى َو ُعطِّلَ ِ
َن َف ُع ِ
َش لِ َعظ ِ
ِ
ت َمحَاج السن ِ
د ِ
ِيم ح ّ ٍّ
ك تَذ ُّ
اْل َ ْبرَا ُر َو تَع ُِّز ْ
ِل ْ
م تَ ِب َع ُ
م بِال َّتنَا ُ
َّللا ُ
شرَا ُر َو تَ ْعظُ ُ
ع ْن َد ْال ِعبَادَِ .ف َعلَ ْي ُك ْ
اْل َ ْ
ات َّ ِ
ل َف ُهنَالِ َ
ِل ُف ِع َ
صحِ فِي
س ْبحَانَ ُه ِ
َال لِ َعظ ِ
ِيم بَاط ٍّ
ك َو ُ
ح ْ
َذلِ َ
ن ال َّت َعا ُونِ
س ِ
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س ُ
ق أَ ْن ُأ ْ
َق أَ ْو م ُ
ئ َو َال آم ُ
 َف َال تَ ُك ُّفوا َع ْكم ْ
ل َف ِإنِّي لَ ْ
َن َذلِ َ
ط َ
ِن ف ِْعلِي إِ َّال
خ ِ
َشو َر ٍّة بِ َع ْد ٍّ
ن َم َقالَ ٍّ
ت فِي نَ ْفسِي بِ َف ْو ِ
ة بِح ّ ٍّ

َ
ملُ ُ
ب َال ر َّ
ِن نَ ْفسِي مَا ُ
وك َ
ك ِم َّنا مَا َال نَ ْم ِل ُ
م ِل ُ
ه َو أَ ْملَ ُ
َب َغ ْي ُر ُه يَ ْ
م َع ِبي ٌد َم ْ
ه ِمنِّي َف ِإنَّمَا أَنَا َو أَ ْن ُت ْ
َّللا م ْ
ي َّ ُ
ك
ك بِ ِ
ون لِ َر ّ ٍّ
أ ْن ي َْك ِف َ
ة بِ ْ
َّ
جنَا ِم َّ
سنَا َو أَ ْ
ه إِلَى مَا صَلَ ْ
م ْ
خ َر َ
ال ُهدَى َو أَ ْعطَانَا ْال َبصِي َر َة بَ ْع َد ْال َعمَى
ه َفأَ ْبدَلَنَا بَ ْع َد
الض َاللَ ِ
حنَا َعلَ ْي ِ
ما ُك َّنا فِي ِ
ِن أَ ْن ُف ِ
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