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 عليها الكضاء وسبل والدول األفزاد على املدمز وأثزها الزشوة

ماظعزؼزم،ماظعاٌنيمربمٓمايؿد ميفمطؿابه مَبِقـَُؽِمم}:ماظؼائل مَأِعَواَظُؽِم مَتْلُطُؾوا َوال

،م{َأِغُؿِممَتِعَؾُؿوَنِعِنمَأِعَوألماظـٖأسمِباْظٔنِثٔممَوماْظُقؽَّأممِظَؿْلُطُؾوامَصٔرؼًؼِباْظَؾاِرٔلمَوُتِدُظوامِبَفامٔإَظىما

،مظهماٌؾكموظهمايؿدموػومسؾىمطلمذيءممظهمذرؼكمالموحدهمآمإالمإظهمالمأنموأذفد

ممضدؼر اظؼائلميفمايدؼثماظشرؼف:مم،موردوظهمسؾدهمحمؿّداموغؾقـامدقدغامأنموأذفد،

ُٓمَظَعَن) م.(اياطممرواه)م(َؿاَبِقـَُفمَؼِؿِشيماظَِّذيمَواظٖراِئَشمَواْظُؿِرَتِشَي،ماظٖراِذَي،ما

مؼوممإديمبنحلانمتؾعفمموعنم،موأصقابهمآظهموسؾىمسؾقهموباركمودؾممصٓلماظؾفم

مم:مم وبعدم،ماظدؼن

مالمظؾسمصقهم،مصؼدم مضارّعا غفىماإلدالممسنمأطلمايراممبؽلمصورهموأذؽاظهمغفّقا

مدؾقاغه: م}صؼال مَأِعَواَظُؽِم مَتْلُطُؾوْا ماَل مآَعـُوْا ماظَِّذؼَن مَأٗؼَفا مَتُؽوَنمَؼا مَأن مٔإالَّ مِباْظَؾاِرٔل َبِقـَُؽِم

َوَعنمَؼْػَعِلمَذِظَكمم*امِتَفاَرًةمَسنمَتَرإضمعِّـُؽِممَواَلمَتْؼُؿُؾوْامَأغُػَلُؽِممٔإٖنماظّؾَهمَطاَنمِبُؽِممَرِحقّؿ

ملوؼؼوم،م[33-29:اظـلاء]{اامَوَطاَنمَذِظَكمَسَؾىماظّؾِهمَؼِلرّيامَصَلِوَفمُغِصِؾقِهمَغاّرامَوُزْؾّؿُسِدَواّغ

مَأَعَرماظؾََّهمَؤإٖنم،مَرقِّّؾامٔإالَّمَؼْؼَؾُلماَلمَرقِّْبماظؾََّهمٔإٖنماظـٖاُسمَأٗؼَفا:م)م(ودؾممسؾقهمآمصؾى)غؾقـام

مَصاِظّقامَواِسَؿُؾواماظطَّقَِّؾاِتمِعَنمُطُؾواماظٗرُدُلمَأٗؼَفامَؼا}:َصَؼاَلماْظُؿِرَدِؾنَي،مِبِهمَأَعَرمِبَؿاماْظُؿِمِعـِنَي

مَعامَرقَِّؾاِتمِعِنمُطُؾوامآَعـُواماظَِّذؼَنمَأٗؼَفامَؼا}:وتعاديمدؾقاغهموَضاَلم،{َسِؾقْممَتِعَؿُؾوَنمِبَؿامٔإغِّي

مَربِّمَؼامَربِّمَؼاماظٖلَؿاِءمٔإَظىمَؼَدِؼِهمَؼُؿٗدمَأْشَؾَرمَأِذَعَثماظٖلَػَرمُؼِطقُلماظٖرُجَلمَذَطَرمُثٖمم،{َرَزْضـَاُطِم

م .(ِظَذِظَكمُؼِلَؿَفاُبمَصَلٖغىم،مِباْظَقَرأممَوُشِذَىم،مَحَراْممَوَعْؾَؾُلُهمَحَراْم،مَوَعِشَرُبُهم،مَحَراْممَعْطَعُؿُهَو

ماٌػاػقمواٌؿلعِّلميفمساملماظـاسماظقوممؼرىمأغهمسامْلمتغٖقرتمصقهمطـرْيمعنماظِؼَقممو

يفمذيعماِّعوال،مالمماظـاسعضمبملاػلحؿىمتسامْلمَدِقَطَرتمصقهماٌادةم،مماظٓصقققة

)صؾىمآمسؾقهممىاٌصطػمضولصَدقمصقفممو،ممحراممحاللمأومأطانمذظكمعنمؼفؿفم
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مِعِنم مَأِم ماْظَقاَلٔل مَأِعَن ـُِه مِع مَأَخَذ مَعا ماْظَؿِرُء مُؼَؾاِظي ماَل مَزَعاْن ماظـٖأس مَسَؾى م)َؼْلِتي م: ودؾم(

م)رواه مم،اظؾكاري(ماْظَقَرأم( اظلؾوطقاتماًارؽةمؿؿعاتمبعضمزفرتميفماجملوعنمثٖم

مم:مماظلؾوطقاتتمديمإديمتدعريماجملؿؿعموغزعماًريمعـهم،معنمػذهماظيتم

معنموػيم،ماإلدالممعـفامرحٖذماظيتمايرامماٌالمصورمأخطرمعنصفيم،ممالزشوة

مم،ماِّعممبلخالقمصؿًؽاماالجؿؿاسقةماِّعراضمأذٓد مأغفا مواظدعارمباظوبالمسؾقفامتعودطؿا

ميفمميفماظدغقامواجملؿؿعاتماِّدرومداِّصراميف موجل( ماظعرضمسؾىمآم)سز موؼوم ،

م مأنمصاسؾممتعارَقفامسؾىماظـاسموورأماِّعممعنمأعةميفماظرذوةمصشتمصنذام،اآلخرة

م.واظؼؾوبماظـػوسميفمضعفمضدماإلميانأنمو،ممعاتتمضدماظضؿائر

ممأخذػامحرعةمسؾىماظشرعمذٓددموضد مذياظرامبنيماظؿودطمأوم،مدصعفامأو،

م،موشضؾهمظلكطهمنوعؿعرضم،(وجلمسز)مآمرريةمعنمعطرودونمصاظـالثةم،مواٌرتشي

موالم،مخربؿهمإالمبقّؿاموال ،مأصلدتهمإالمجمؿؿّعاموالم،مأساضؿهمإالمسؿاًلماظرذوةمدخؾتمؿاص

مسؾىمحيؿؾهعاممِّخذهماملزتشيم،مزاملمتعاعلمبفامعنمصؽْلم،مأػؾؽؿهمإالمذكصمجوف

مالمعنمسؾىمواظغؾظةم،مسؿؾهواجؾاتمميفماظؿػرؼطمأوم،مؼوقوضقاعمايماىوراظظؾممو

متشفقعموسؾىم،واظػلادمماظظؾممسؾىمطؾريمسونِّغهممهلاماظداصع:مشياالزوم،مذقّؽامؼدصع

ماظلؾقؿة،مأذواضفممتلبىماظذؼنم،ماآلخرؼنمسؾىمظؼؾوبفمموعػلدم،ماٌػلدؼنماظظاٌني

م:ممضالم)صؾىمآمسؾقهم;ماظرذوةمدصعمسنمايقةموسؼقدتفم اظٖراِذيمَواْظُؿِرَتِشيم)ودؾم(

مم(ِصيماظـٖأر ممواٌرتشيماظراذيمبنيماظودقطمػوالزائش و، م،مباظرذوةمبقـفؿاماظلاسي،

معؿعرضنيم مبلنمجعؾفممذيقّعا مواظلاسيمبقـفؿا موداصعفا موسقدمذدؼدمآلطلماظرذوة وػو

،مبلمتعدىممفا،موملمؼؿوضفماِّعرمسـدمجمردماظـفيمسـفاموذعِّموشضؾهمآمتعاديمظلكط

مآمتعادي معنمررية ماظذيمؼعينماظطرد ماظصرؼّّ ماظؾعن مذظكمظقصلمإديمحد ضالم،
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ِٓمسؾىماظراِذيمواٌرَتِشي))صؾىمآمسؾقهمودؾم(م:م مَرُدوُلمَظَعَن)م:م،مويفمرواؼةم(ظعـُةما

ِٓ ُٓمَصؾَّى)ما  مم.(أريدمرواه(م)َواظٖراِئَشمَواْظُؿِرَتِشَيماظٖراِذَيم(َوَدؾََّممَسَؾِقِهما

مصػقه(مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظردولمعنممأ(موجلمسز)مآماظؾعنمعنمطانأمدواءو

مبظاللمتؾؼىماظرداظةمػذهم،ماظرذوةمإمتامميفمذاركمعنمظؽلموضوحاظمذدؼدةمرداظة

ممآمرريةمعنمواظطردمواظشدةمواظرػؾةماًوفمعن موجل( ماظرذوةمِّنمذظكوم،)سز

مم،ماجملؿؿعمطػاءاتمؼؿلظمصرحيةمدسوة ممدسألظوػدم مازدػارهمسؾقفامؼؼوماظيت

م.وتؼدعه

مظذام،مطؾهماجملؿؿعمحقميفمجرميةمػيموإٖغؿام،مذكصقةمجرميةمظقلِتماظرذوةمإن

مأممػدؼةمعلؿىمهتمدواءم،مُدؿقتمادمموبليم،مطاغتمصورةمبلٓيمحمرعةمطاغت

مباِّمساءمالمواٌعاغيمباٌضاعنيمواظعربةم،مذقّؽامايؼائقمعنمتغريمالمصاِّمساءم،مشريػا

معنممم،مصراحةمبؾػظفاماظرذوةمسنماظؽرؼمماظؼرآنمؼعربموملم،مباٌلؿقاتموال مذم ظؽـه

م{ِظؾٗلِقِتمَأطَّاُظوَنمِظْؾَؽِذِبمَدٖؿاُسوَن}طاغوامؼؿعاعؾونمبفامومساػامدقّؿامصؼالمدؾقاغهم:م

موجل(:)موؼؼولم،[42:اٌائدة] ماْظ}سز مِصي مُؼَلأرُسوَن ـُِفِم مِع مَطـِرّيا مَواْظُعِدَوأنمَوَتَرى ٔنِثٔم

مَطاُغوا ماظٖرٖباِغٗقم*مَؼِعَؿُؾوَنمَوَأْطِؾٔفُمماظٗلِقَتمَظِؾِؽَسمَعا ـَِفاُػُم مَؼ مَسِنمَضِوِظٔفـوَنمَواْظَلِحَؾـَظِوَظا ُممـاُر

مَظِؾِؽَسـاْظٔنِث ماظٗلِقَت مَوَأْطِؾٔفُم مبعضموم[.63-62:اٌائدة]{وَنـَؼِصـَُعمواـَطاُغمَعامَم مذطر ضد

مػلاٌ مبارؼنمأن مماظلقتٌراد مباظربامطاظؿعاعلم،معصدرهموضؾّّمطلؾهمخؾثمعامطل:

م.ايرامماظؽلبموجوهمعنمذظكمإديموعاماظرذوةموأخذ

مبلدؾوب(مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمدـةيفمماظرذوةمعنمواظؿقذؼرماظـفيمجاءمضدوممممم

مطلمبؾعنمأوماـسـفماظصرؼّّميباظـفمإعام،ماٌمعـنيمضؾوبمسؾىدؼدماظورلةمـختوؼػيمذ

ـُِهماظؾَُّهمَرِضَي)ماظٖلاِسِديِّمُحَؿِقٍدمَأِبيمصَعِنم،مبعقدمأومضرؼبمعنمصقفامذاركمعن مَس :مَضاَل(
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مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـِٖؾٗيماِدَؿِعَؿَل مَسَؾىماظؾُِّؿِؾٖقِةماِبُنمَظُهمُؼَؼاُلماَِِّزِدمِعَنمَرُجاًل(

مِوأم،مَأِبقهمَبِقِتمِصيمَجَؾَسمَصَفالَّ:ممضاَلمِظي،مُأِػِدَيمَوَػَذامُؽِمَظمَػَذا:مَضاَلمَضِدَممصَؾٖؿاماظٖصَدَضة،

ـُِظَرمُأعِِّهمَبِقِت ـُِهمَأَحْدمَؼْلُخُذماَلمِبَقِدِهمَغْػِليمواظَِّذيم،مالمَأِممَظُهمُؼِفَدىمَصَق مِبِهمَجاَءمٔإالَّمَذِقّؽامِع

م،مَتِقَعُرمَذاًةمِوأم،مُخَواْرمَظَفامَبَؼَرًةمِوأم،مُرَشاءمَظُهمَبِعرّياماَنَطمٔإِنمَرَضَؾِؿِهمَسَؾىمَؼِقِؿُؾُهماْظِؼَقاَعِةمَؼِوَم

م.(َثاَلّثامَبؾَِّغُتمَػِلماظؾَُّفٖممَبؾَِّغُتمَػِلماظؾَُّفٖمم-مٔإِبَطِقِهمُسْػَرَةمَرَأِؼـَامَحٖؿىمِبَقِدِهمَرَصَعمثٖم

مالمعامؼلخذمأنمظـػلهموؼلؿؾقّّمغػوذهمؼلؿغلمٌنمذدؼدموسقدمايدؼثمػذامصػي

ممطاهلدؼةمعلؿعارةماأثواّبمأظؾلهموإنم،مأخذهمظهمحيل ماإلطراعقة مذظكصم،ذظكمموشريأو

والم،ممأوالدهميفموال،ممغػلهميفموال،ممصقهمظهتعاديممآمؼؾاركمالمودقتم،مألعاغةظمخقاغة

مٔرِزًضامَصَرَزْضـَاُهمَسَؿٕلمَسَؾىماِدَؿِعَؿْؾـَاُهمَعٔن:م)م(ودؾممسؾقهمآمصؾى)مغؾقـاملوؼؼيفمسائؾؿهم،م

مم.)رواهمأبومداود(م(ُشُؾوْلمَصُفَومَذِظَكمَبِعَدمَأَخَذمَصَؿا

مواظؿلوؼفماظـاسمعصاحلمتعطقُل:مماظرذوةمسؾىمظؾقصولماٌؾؿوؼةماِّداظقبموعن

متعاديمآمؼؼولماظيتمظألعاغةمخقاغةمذظكمويفم،ماظرذوةمأخذمؼؿممأنمإديمإنازػاميف

*ممَتِعَؾُؿوَنمَوَأغُؿِممَأَعاَغاِتُؽِممَوَتُكوُغوْامَواظرَُٓدوَلماظّؾَهمَتُكوُغوْاماَلمآَعـُوْاماظَِٓذؼَنمَؼاَأؼَُٓفا}:مصقفا

 [.28-27:ماِّغػال]م{َسِظقْممَأِجْرمِسـَدُهماظّؾَهمَوَأنَٓمِصِؿـٌَةمَوَأِواَلُدُطِممَأِعَواُظُؽِممَأغََٓؿامَواِسَؾُؿوْا

مصاددةمأسؿالمإديماظشرؼػةماِّسؿالموتؿقولم،ماظرذوةمبلؾبماِّعاغاتمتضقعموػؽذا

م.بـقاغهمتفدممحؿىهمجلدميفموتـكرم،مدؾؾ٘قامتلثرّيامهصقمتمثرتضرمباظػردمواجملؿؿعم،مو

معنمهلمموإبعاّدام،مذرػامعنمظؾؿلؾؿنيمهذؼّرام،ماظرذوةاإلدالمممحٓرممػذاموِّجل

مسؿوّعامظؾؿفؿؿعمورياؼةم،موِّعواهلمم،مظدؼـفممورياؼةم،مضررػا معظاملمعنمصؽم.

مإالمرؿلفاموعامأضاسفامعام،مرؿلتمحؼوقمعنموطمم،مضقعتمدعاءمعنموطم،مماغؿفؽت

م.ؼؽلؾونمممامهلممووؼلم،مأؼدؼفممسؿؾتمممامهلممصوؼل،ممواٌرتشونماظراذون
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مأ مباظذطر م،مواظدولمواجملؿؿعاتماِّصرادمسؾىمعدعرةمآثارماهلماظرذوةمنوجدؼر

مميفماظدغقاماصاحؾفمسؾىموبالومذممميصف م، م،مباظؼلوةماظؼؾبمؼصابماؾلؾؾفصواآلخرة

معالمحرامم م،ماظدساءمإجابةموميـعم،ماظؾصريةموؼعؿيم،مصشقّؽامذقؽاماإلمياَنمبذِػُؼِّغفا

مملمغػٕعميفمبذظهموإنم،مُؼمجرمملمبٕرميفمصاحؾهمأغػؼهمإنم،ماظربطةمممقوقوػومعالم

ـَِدماْظكَؼُةمَػِذِهمِتُتِؾَق:مَضاَل(مسـفؿامآمرضي)مَسٖؾإسماِبٔنمَسٔنم،مُؼشؽر مَصؾَّى)ماظؾَِّهمَرُدؤلمِس

ُٓ مَصَؼاَمم،[168:ماظؾؼرة]{َرقِّّؾامَحَؾاًظاماْظَلِرٔضمِصيمِعٖؿامُطُؾواماظـٖاُسمَأٗؼَفامَؼا}:مم(َوَدؾََّممَسَؾِقِهما

مسـهمآمرضي)مَوضَّإصمَأِبيمِبُنمَدِعُد مَصَؼاَل( مَؼِفَعَؾـِيمَأِنماظؾََّهماِدُعماظؾَِّه،مَرُدوَلمَؼا:

ُٓمَصؾَّى)ماظـِٖؾٗيمَظُهمَصَؼاَلم،ماظٖدِسَوِةمُعِلَؿَفاَب مَتُؽِنمَعْطَعَؿَكمَأِرِبمَدِعُدمَؼا(م:م)َوَدؾََّممَسَؾِقِهما

مَجِوِصِهمِصيماْظَقَراَمماظؾُّْؼَؿَةمَظَقْؼِذُفماْظَعِؾَدمٔإٖنمِبَقِدِه،مُعَقٖؿٍدمَغْػُسمَواظَِّذيم،ماظٖدِسَوِةمُعِلَؿَفاَب

ـُِهمُؼَؿَؼٖؾُلمَعا مَأِوَظىمَصاظـٖاُرمَواظرَِّباماظٗلِقِتمِعَنمَظِقُؿُهمَغَؾَتمَسِؾٍدمَوَأٗؼَؿامَؼِوّعا،مَأِرَبِعنَيمَسَؿَلمِع

م)ِبِه (مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمؼؼولمدؼثايميفوم،(اظؽؾريميفماظطرباغيمرواه(

ماظـٖاُرمُدِقٍتمِعِنمَغَؾَتمَظِقْمماْظَفـَٖةمَؼِدُخُلمَظامٔإٖغُهم،مُسِفَرَةمِبَنمَطِعُبمَؼا:م)مسفرةمبنمظؽعب

ممُسِفَرَةمِبَنمَطِعُبمَؼام،مِبِهمَأِوَظى مَغْػَلُهمَوَباِئْعمَصُؿِعِؿُؼَفا،مَغْػَلُهمَصُؿِؾَؿاْعم،مَشاِدَؼأنماظـٖاُس:

م(.ممأريدمرواه(م)َصُؿوِبُؼَفا

مماـوبفماٌؾكماسـأدمػيمقةـأدادمرطقزةمتفدممأغفا:ممباجملؿؿعماظرذوةمأضرارموعن

ممَخَؾْؼـَامَوَعا}:متعاديمضالمواظعدل،مايقمضقؿةموػىمأالم،ماظدولمتؼومموسؾقفاماظدغقامضاعت

مأػممعنمِّغفامُحرَِّعتمصاظرذوةم،[م85:مايفر]{ِباْظَققمٔإظَّامَبِقـَُفَؿامَوَعامَواْظَلِرَضماظٖلَؿاَواِت

مموتؾطلماظؾارلمصؿقق،ممعوازؼـهموتغريماظـاسمبنيمدلاظعمجمرىميفمتمثرماظيتماظعواعل

ممايؼوقم،موهرمماظؽػاءاتم.متضققعميفمظؾظؾممومتفدم،مايق
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مؼؼدمموبفام،مصاحؾهمسؾىمؾققظموتػوؼتم،مزؾؿهمسؾىمظؾظاملمإساغةمطذظكموػىمم

مواِّخذمهلاماظؿصديمؼـؾغيمخطريةمضضقةمصفيم،ماظعاعلماجملدموؼؾعدم،ماًاعلماظلػقه

مم.واٌؿعاعلمبفامعؿعارقفاؼدممسؾىبؼوةم

ممولكم لي اهلل وأستغفز هذا قولي أقول

م*مممممم*مممممم*

مأنموأذفدمظه،مذرؼكمالموحدهمآمإالمإظهمالمأنموأذفدم،ماظعاٌنيمربمٓمايؿد

موصقؾهمآظهموسؾىمسؾقه،موباركمودؾممصٓلماظؾفمم،موردوظهمسؾدهمحمؿّداموغؾقـامدقدغا

 :م اإلسالم إخوة.ممأذيعني

ماظدؼينماظوازعمضعفمبلؾبمذظكومايقاةمجماالتمذيقعماظرذوةمشزتمظؼد

مؼؾاظيموالماظػلادمسٖموم،ماظذعممخربتماظضؿائرمعاتتمنذاصم،ماظضؿائرمعوتوم،مواِّخالضي

محراممؼلطؾهمذيءمأيماٌقتماظضؿريمصاحب مأم ماظـيبمعـهمرحٖذمعاموػذام،محالل

ـُِهمَأَخَذمَعاماْظَؿِرُءمُؼَؾاِظيماَلمَزَعاْنماظـٖأسمَؾىَسمَؼْلِتي:م)َضاَلحقثم(مودؾممسؾقهمآمصؾى) مِع

مم;م(اْظَقَرأممِعِنمَأِمماْظَقاَلٔلمَأِعَن مهلمالءماظؿصديماجملؿؿعمأصرادمطلمسؾىموجبظذا

مصقهممهلماظؿصديموسدمموإػؿاهلم،ممعمطؾهـاةمظؾؿفؿؿـصقهمنممصاظؿصديمهل ،ماٌػلدؼن

مصقـؾغيم،مظػاسؾقفاموعشارطةمطربىمجرميةماظرذوةمسؾىماظلؽوتو .طؾهمظؾؿفؿؿعماهلؾؽة

مسربةمؼؽوغوامحؿىماظرادسةمباظعؼوبةموععاضؾؿفم،مماٌرتشنيمأؼـديمسؾىمغلخذمأنمسؾقـا

م.(مباظؼرآنمؼزعمالمعامباظلؾطانمؼزعمآمإن):ماِّثرمويفم،مظغريػم

نم،موأنمؼمعنمبلم(سزموجل)امٓمعراضّؾمأنمؼؽونمؼؼظماظضؿريم،مإغلانصقريمبؽلم

بايرامم،ممهشريمأغهمباظرذوةمؼلؿعفؾ،محمدودمعؼدرم،مصننماظرزقممعامطانمظهمدوفمؼلتقه

مؼؼولماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( م)مويفمايدؼثم: مآَدَمماِبُنمَؼُؼوُل: م،مَعاِظيمَعاِظي،:
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مَضاَل مَأِومَصَلِبَؾِقَت،مِؾِلَتَظمَأِومَصَلْصـَِقَت،مَأَطْؾَتمَعامٔإظَّامَعاِظَكمِعِنمآَدَمماِبَنمَؼامَظَك،مَوَػِل:

مم.؟احراّعمطانمإذامؽقفص،ممحالاًلماٌالمطانمإذامػذا(م)رواهمعلؾم(مَصَلِعَضِقَت؟مَتَصٖدْضَت

مواًوفموعراضؾؿهمآمصؿؼوى،مواظؿصرصاتماظلؾوكمؼـضؾطماظقؼظماييمصؾاظضؿري

ممعـه مظؾؼائه م ،مذيءمطلمعنمـػساظميفمأضوىواالدؿعداد مناإلغلامغػسمػٖؿتصنذا

مػـاكمبلنموؼذطرهمذظكمطلمسنمصقصدهمضؿريهمهركماِّرضميفمواإلصلادمبايرام

ماًؾوةميفم،مايضرمأوماظلػرميفمطانمحقثمععهمآمأنمقدركصم،مؼـامموالمؼغػلمالمعن

وصدقمآمحقثمم،مسالغقةموالمدرمسـهمؼغقبموالم،مخاصقةمسؾقهمخيػىمالم،ماىؾوةميفمأو

ـُِؿِممَعامَأِؼَنمَعَعُؽِممَوُػَو}:ضال وؼؼولمدؾقاغه:م،مم[4:مايدؼد]{َبِصرْيمَتِعَؿُؾوَنمِبَؿامَواظؾَُّهمُط

مُػَومٔإظَّامَثَؾاَثٍةمَغِفَوىمِعِنمَؼُؽوُنمَعاماْظَلِرٔضمِصيمَوَعاماظٖلَؿاَواِتمِصيمَعامَؼِعَؾُمماظؾََّهمَأٖنمَتَرمَأَظِم}

مَطاُغوامَعامَأِؼَنمَعَعُفِممُػَومٔإظَّامَأْطـََرمَوَظامَذِظَكمِعِنمَأِدَغىماَوَظمَداِدُدُفِممُػَومٔإظَّامَخِؿَلٍةمَوَظامَراِبُعُفِم

مم.[7:ماجملادظة]{َسِؾقْممَذِيٍءمِبُؽلِّماظؾََّهمٔإٖنماْظِؼَقاَعِةمَؼِوَممَسِؿُؾوامِبَؿامُؼـَؾُِّؽُفِممُثٖم

موالمبدمعنمتعاونماىؿقعميفماظؼضاءمسؾىماظػلادم،محقثمؼؼولمغؾقـام)صؾىمآ

مودؾم( م)مسؾقه ـُِؽِممَرأىمَعِن: ـَِؽرًامِع مَظِممَصنِنم،مَصِؾِؾَلاِغِهمَؼِلَؿِطِعمَظِممَصنِنم،مِبَقِدِهمَصْؾُقَغقِِّرُهمُع

ماإلمَيأنمأِضَعُفمَوَذِظَكم،مَصِؾَؼْؾِؾِهمَؼِلَؿِطِع ماظلؾطان،معلؾممرواه)( مأو مظؾقاطم مصاظقد ،)

مإذمؼـؾ مواظؼؾبمظعاعةماظـاسم، موبالمبؼوةدمغيمأنمتؽونمعواجفةماظػلاواظؾلانمظؾعؾؿاء،

مظمػوادةمأدغى موذاعؾة مساعة معواجفة مأظواغه مؽل مو، مدقؿا ،ممواحمللوبقةموةاظرذال

مماظـػوذموادؿغالل مماظؼاتؾةماِّدواءمسؾىماظؼضاءميفمذيقَعاوأنمغؿعاونم، مسؾىمواظعؿل،

مبليمسـهماظلؽوتمأومبهماظرضامأومصقهماٌشارطةموسدم،ممباظـصّّموضوسهمضؾلماظػلادمعـع

م.مماِّذؽالمعنمذؽل

م.دواكمسؿنمبػضؾكمواشــام،ايراممماطػـامحبالظكمسنماظؾفم


