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استكبال شوز رمضان
بالتكافل والرتاحه والعنل
والبعد عن الغش بكل أىواعى

احلؿدمٓمربماظعاملدل ،مماظؼملئالمميفمطؿملباهمماظؽايؼمم{:ذَافريممرَعَضَاملنَمماظَّاِِيممأُغاَِلَممصِقاهِمم
اظْؼُيرآنمػدًىمظِؾـِملسَموَبَقِّـَملتٍمعِنرماظْفدَىموَاظْػُيرضَملنَمصَؿَنرمذَفَدَمعِا رـؽُممماظشِافريَممصَؾْقَصاؿرهمموَعَانرمم
طَملنَمعَيَؼضًملمأَورمسَؾَىمدَػَيُمصَعِدِةٌمعِانرممأَؼِاملمُممأُخَايَممؼيَؼادمماظؾَّاهممِبؽُاممماظْقلرايَمموَالمؼيَؼادممِبؽُاممماظْعلرايَمم
َؾؽُامرممتَشراؽُيونَم} موأَذافدمأنرمالَمإظاهَمإَالَّم
وَظِؿؽْؿِؾُواماظْعِدِةَموَظِؿؽَؾِّيواماظؾَّهَمسَؾَاىممعَاملممػَادَاطُمرمموَظَع َّ
آُموحدَهمالمذَايؼكَمظَاهم موأَذافدمأنِمداقًمدَغملموغؾقِـاملممؿادًامسَؾادهمورداوظُهم ماظؾَّفامِم َالِّم
ودؾخملمرموبملرَكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِمو قؾِهِم موعَنرمتَؾِعَفمرمبنحلملنُمإظَىمؼومَماظدِّؼنَم موبعدم:ممممم م
صػي مػِه ماِّؼملم مادلؾملرطة مغلؿؼؾل مذفيًا مسظقؿًمل م مػو مذفي مرعضملن مادلؾملرك م مذفيم
اخلري مواظيرية م مواظقؿن مواظربطة م مذفي مجعؾه مآ متعملدي معومسًمل مدلضملسػة ماحللـملت م م
ورصعَ ماظدرجملت م موموَ ماظِغوب مواظلقؽملت م مذفيمتؿفقل مصقه ماجلـة مالدؿؼؾملل ماظصملئؿ ،م م
صؿػؿّّ مصقه مأبواب ماجلـملنَ م موتغؾق مصقه مأبواب ماظـريانَ م مذفي مجعل مآ م قملم مغفملرهم
صيؼضةم موضقملممظقؾهمتطوسًملم مضمللمدؾقملغهم:م{ؼَملمأَؼّفَملماظَِِّؼنَمآعَـوامطُؿِبَمسَؾَ رقؽُمماظصِّقَملممطَؿَملم
َؾؽُمر متَؿِؼُونَ م*مأَؼِملعًمل معَعردودَاتٍ مصَؿَنر مطَملنَ معِ رـؽُمر معَيَؼضًمل مأَورم
طُؿِبَ مسَؾَى ماظَِِّؼنَ معِنر مضَؾر ِؾؽُمر مظَع َّ
سَؾَى مدَػَيُ مصَعِدِةٌ معِنر مأَؼِملمُ مأُخَيَ موَسَؾَى ماظَِِّؼنَ مؼطِقؼُوغَه مصِدرؼَةٌ مرَعَملم معِ رلؽِ ُ،مصَؿَنر متَطَوِعَم
خَقريًامصَفوَمخَقريٌمظَهموَأَنرمتَصوعوامخَقريٌمَظؽُمرمإَنرمطُـؿمرمتَعرؾَؿونَ}.مم م
إغهمذفيٌمسظَّؿهمآُمتعملديموطيِعهم موجعؾهمعـقةمهلِهماِّعةمادلؾملرطةم متليمبهمضؾوبم م
ادلمعـ ،م موتلعد مبه مغػوس مادلؿؼ ،م مسظَّم مآ مأؼملعه موظقملظقه م موجتؾى مصقه ماحلقم
دؾقملغهموتعملديمسؾىماظصملئؿ،ماظؼملئؿ،مبملدلـنمواظعطملؼملموشػيانماظِغوبم مؼؼولمغؾقـملم م
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حؿِلَملبًملمشُػِايَمظَهمعَملمتَؼَادِمَمعِنرمذَغرؾِاهِم م م
( ؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(عَنرم َملمَمرَعَضَاملنَم َإميَاملغًملموَا ر
نمذَغرؾِهِ).ممم م
وَعَنرمضَملمَمظَقرؾَةَماظْؼَدررَم َإميَملغًملموَاحرؿِلَملبًملمشُػِيَمظَهمعَملمتَؼَدِمَمعِ ر
وحنن مإذ مغلؿؼؾل مػِا ماظضقف ماظؽيؼم م مسؾقـمل مأن مغلؿشعيَ معـِظؿَه موعؽملغؿه م موأنم
غغؿـمَ مأؼِملعَه موظقملظقه مبملدللملرسة مإدي ماخلريات م مورؾب مادلغػية مواظيريملت م مصنن مصضلم
آ متعملدي موسطملءه ميف مػِا ماظشفي ماظؽيؼم مسظقم م موعن مذظك م :مأغه مدؾقملغه موتعملديم
أسظم ماظـواب مظؾصملئؿ،ماظؼملئؿ،م مصؿَـَقَفمر معن ماِّجيَ معمل مٕ مميـقهمهلمميفمشريَهِ معنم
اظشّفور مصؿؽػل مدؾقملغه موتعملدي موحده مبـواب ماظصملئؿ ،م مضَمللَ مغؾقـمل م( ؾى مآ مسؾقهم
ودؾم) مصقؿملمرواه مسنمربماظعِة م:م(طُلّ مسَؿَلَ مابرنَ مآدَمَ مظَه مإَالَّ ماظصِّقَملمَ مصَنَغِه مظي موَأَغَمل مأَجرَِىم
دطُمر مصَالَ مؼَيرصُثر موَالَ مؼَصركَبر م مصَنَنر مدَملبِه مأَحَدٌم
بِهِ م موَاظصِّقَملم مجـِةٌ م موَإَذَا مطَملنَ مؼَورم م َورمَ مأَحَ ِ
أَور مضَملتَؾَه مصَؾْقَؼُلر:مإغي ماعريؤٌ م َملئِمٌ.مواظِي مغَػْس معقَؿِدٍ مبِقَدِهِ مظَكؾُوف مصَمَ ماظصِملئِمَ مأَرْقَبم
سِـردَماظؾَّهِمعِنرمرَؼَّّ ماظْؿِلركِم مظِؾصِملئِمَمصَيرحَؿَملنَمؼَػْيَحفؿَملم مإَذَامأَصْطَيَمصَيَحَمبِػِطْيَهِم موَإَذَامظؼيم
رَبِهمصَيَحَمبِصَورعِهِ).م م
وضد محيص ماظـيب م( َؾَّى ماظؾَّه مسَؾَقرهِ موَدَؾَّمَ)مسؾى متفقؽة مأ قملبه مالدؿؼؾملل مػِا ماظشفيم
اظؽيؼم مظقفؿفدوا ميف ماظطملسملت موؼلملرسوا مإدي ماخلريات م مصؽملن م( َؾَّى مآُ مسَؾَقرهِ موَدَؾَّمَ)م
إذا مػؾت مغلملئم مذفي مرعضملن مادلؾملرك مؼشقع ماظؾِشيَ موؼَـشي ماظؾففة مواظليور م موحيث مسؾىم
اظعؿل م موحيِر معن ماظؽلل م مصعَنر مأَبِي مػيَؼريَةَ م(رضي مآ مسـه) مضَمللَ :مظَؿِمل محَضَيَممممم
رَعَضَملن مضَمللَ مرَدول ماظؾَّهِ م( َؾَّى مآُ مسَؾَقرهِ موَدَؾَّمَ) م :م(ضَدر مجَمل َءطُمر مرَعَضَملن م مذَفريٌ معؾَملرَكٌ م م
لم م
اصْؿَيَضَماظؾَّهمسَؾَ رقؽُمرم ِقَملعَهم متػْؿَّّمصِقهِمأَبروَابماظْفَـِاةِم موَتغرؾَاقمصِقهِمأَبروَابماظْفَقِقمَ موَتغَا ّ
صِقهِماظشِقَملرِ،م مصِقهِمظَقرؾَةٌمخَقريٌمعِنرمأَظْفِمذَفريُم معَنرمحيَمَمخَقريَػَملمصَؼَدرمحيَمَ)م مصؽملنماظصقملبةم م
(رضوانمآمتعملديمسؾقفم)مأديعماظـملسمادؿفملبةمواعؿـملالًموسؿالًمبؿوجقفملتماظـيبم م
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اظؽيؼمم( َؾَّىماظؾَّهمسَؾَقرهِموَدَؾَّمَ).م م
إن مذفي مرعضملن معدردة مترتبى مصقفمل ماِّعة ماإلدالعقة مسؾى ماظصرب م موتؼوؼة ماإلرادةم
واظعِميةمواظعؿل م مصقفد مادللؾؿون ميف مغفملره مٔيةماظصربمواالغؿصملر مسؾىماظشفوات م م
ويف مظقؾه مظِة مادلـملجملة مواظوضوف مب ،مؼدي مآ م(سِ موجل) موتؿفلد مصقه معالعّّم
اظؿالحم مواظرتاحم مواظؿعملرف مب ،مادللؾؿ ،مسملعؿفم موخمل ؿفم م مطؾريػم مو غريػم م م
ظقؽوغوامذيقعًملمؼدًامواحدةًم موبـملءًمعؿؽملعالًمؼربزممملدنماظدؼنمومسملحؿهموؼليه.م م
وعنمثممصعؾقـمل مأن مغلؿؼؾل مذفيمرعضملن مبملظعؿلمواظؿؽملصل مواظرتاحم مصقؿمل مبقــمل م مِّنم
اإلدالممالمؼَعريَفماظػيدؼةمأوماِّغملغقةم موإامملمؼعيفمإخملءًم ملدضًمل م موسطملءمطيميًمل م موتعملوغًملم
سؾى ماظؾِيٍَ مواظؿؼوى م موعن مثم مؼـؿي مجمؿؿعًمل مضوؼًمل معؿؿملدؽًمل معؿعملوغًمل م مؼؼوم مسؾى ماحلبم
واظعطملءموصعلماخلرياتم موتؿفؾىمصقهمعؽملرمماِّخالق.مم م
إنماظؿؽملصلمواظرتاحممب،ماظـملسمعنماخلصملئصماظؾملرزةميفمذفيمرعضملنم مواظيتم
حثِ م سؾقفملماظـيبم( ؾىمآمسؾقهمودؾم)مسنمريؼقمبِلمادلمللمظؾؿقؿملج،م مواظعؿلَم
سؾىمإرعملمماجلملئع،م موإصطملرماظصملئؿ،م محقثمؼؼولم( ؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(..معَنرم
صَطَّيَ مصِقهِ م َملئِؿًمل مطَملنَ معَغرػِيَةً مظِِغوبِهِ موَسِؿرقَ مرَضَؾَؿِهِ معِنَ ماظـِملرَ م م َوطَملنَ مظَه معِـرل مأَجريَهِ معِنر مشَقريَم
أَنرمؼَـرؿَؼِصَمعِنرمأَجريَهِمذَيرءٌ".مضَملظُوا:مظَقرسَمطُؾُّـَمل مغَفِدمعَملمؼػَطخمليماظصِملئِمَ.مصَؼَمللَ:م"مؼعرطِيماظؾَّهم
ػََِاماظـِوَابَمعَنرمصَطَّيَم َملئِؿًملمسَؾَىمتَؿريَةٍ مأَورمذَيربَةِمعَملءٍ م َأورمعَِرضَةِمظَؾَنُ).مم م
ويف مدـة ماظـيب م( ؾى مآ مسؾقه مودؾم) مسشيات ماِّحملدؼث ماظيت محتضّ مسؾىم
خمؿؾف مأغواع ماظؿؽملصل مواخلري م مطملظلري ميف مضضملء محوائج ماظـملس م موتـػقس مطيبفم م م
وطػملظةمأؼؿملعفم م مورسملؼةمأراعؾفم م موإؼواءمعشيدؼفم م موإرعملممجملئعقفم م موعنمذظكمضوظهم
( َؾَّى مآُ مسَؾَقرهِ موَدَؾَّمَ) م :م(إَنِ مظِؾَّهِ مسَِِ موَجَلِ مخَؾْؼًمل مخَ َؾؼَفمر مظِقَوَائِجَ ماظـِملسَ مؼَػَِْع ماظـِملسم

( )4م

إَظَقرفَمرمصِيمحَوَائِفِفَمرمأُوظَؽِكَماظْكعِـونَمعِنرمسََِابِمآِ) م موضوظه م( ؾىمآمسؾقهمودؾم) م:م
(سَؾَىمطُلِّمعلرؾِمُم َدَضَة مصؼَملظُوامؼَملمغَؾِيِمآِمصَؿَنرمظَمرمؼَفِدر؟مضَمللَ:مؼَعرؿَل مبِقَدِهِمصَقَـرػَع مغَ ْػلَهم
وَؼَؿَصَدِق م مضملظُوا:مصَنَنرمظَمرمؼَفِدر؟مضَمللَ:مؼعِ ،مذَاماظْقَملجَةِماظْؿَؾْفوف م مضملظُوا م:مصَنَنرمظَمرمؼَفِدر؟م
ضَمللَ:مصَؾْقَعرؿَلرمبِملظْؿَعريوفِموَظْقؿرلِكْمسَنَماظشِيِّمصَنَغِفَملمظَهم َدَضَةٌ).مم م
صقـؾغيمأنمؼؽون مادؿؼؾملل مذفي مرعضملن مبملظؿؽملصل مواظرتاحم مب ،مأبـملء ماجملؿؿع م م
حؿى مؼشعي ماِّشـقملء مبنخواغفم ماظػؼياء م مصؿلود مبقـفم ماحملؾة موادلودة م موؼعقشون محقملةم
آعـة مػملدئة مؼـعؿون مصقفمل مبملِّعن مواظيخملء م مضملل متعملدي{:وَاظْؿمرعِـونَ موَاظْؿمرعِـَملت مبَعرضفمرم
أَورظِقَملء مبَعرضُ مؼَلْعيونَ مبِملظْؿَعريوفِ موَؼَـرفَورنَ مسَنَ ماظْؿ رـؽَيَ موَؼؼِقؿونَ ماظصِؾَملةَ موَؼمرتونَ ماظ ِِطَملةَم
حؽِقمٌ} .مصشيؼعة ماإلدالمم
وَؼطِقعونَ ماظؾَّهَ موَرَدوظَه مأُوظَؽِكَ مدَقَيرحَؿفم ماظؾَّه مإَنِ ماظؾَّهَ مسََِؼٌِ م َ
تدسو مأتؾملسفمل مإدي مأن مؼَلود مبقـفم ماظؿؽملصل مواظرتاحم م محؿى مؼؽوغوا مطملجللد ماظواحدم
إذا ماذؿؽى معـه مسضو متداسى مظه مدملئي ماِّسضملء مبملحلؿى مواظلفي مصعَنَ ماظـّعرؿَملنَ مبرنَ مبَشِريُم
(رضي مآ مسـفؿمل) مضَمللَ :مضَمللَ مرَدول ماظؾَّهِ م( ؾى مآ مسؾقه مودؾم) م(عَـَل ماظْؿمرعِـِ َ،ميفم
تَوَادِّػِمرموَتَيَاحؿِفَمرموَتَعَملرُػِفَمرمعَـَلماظْفَلَدِمإَذَاماذرؿَؽَىمعِـرهمسضروٌ متَدَاسَىمظَهمدَملئِيماظْفَلَدِم
بِملظلِفَيَموَاظْقؿِى).م م
وظـمل ميف مردول مآ م( ؾى مآ مسؾقه مودؾم) ماظؼدوة ماحللـة مطؿمل مبقٍن مذظك مابنم
سؾملس م(رَضِيَ ماظؾَّه مسَـرفؿَمل) محقث مضَمللَ :م(طَملنَ مرَدول مآِ م( ؾى مآ مسؾقه مودؾم) مأَجروَدَم
اظـِملسَ م َوطَملنَ مأَجروَدَ معَمل مؼَؽُون مصِي مرَعَضَملنَ محِ َ،مؼَؾْؼَمله مجِؾريَؼل م َوطَملنَ مجِؾريَؼل مؼَؾْؼَمله مصِيم
طُلِّ مظَقرؾَةٍ معِنر مرَعَضَملنَ مصَقدَارَده ماظْؼُيرآنَ م مصَؾَيَدول مآِ م( ؾى مآ مسؾقه مودؾم)محِ َ،مؼَ ْؾؼَملهم
جِؾريَؼلمأَجروَدمبِملظْكَقريَمعِنَماظيِّؼَّّماظْؿيردَؾَةِ) .م
صيعضاملنمػومذفايماجلاودمواظؽايمم مذفيمؼؿفلدمصقهمععـىماظيريةمواظايأصةمبملظػؼياءم م
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وادللملط ،م مواظعطف مسؾى ماظقؿملعى مواِّراعل مواحملؿملج ،م موضد محـِـمل مدؼــمل ماحلـقفم
سؾىماظؿضققةمواظؾِلمواظعطملءميفمدؾقلمإدعملدماآلخيؼنموإدخمللماظليورمسؾىمضؾوبفم م
ؼؼول مغؾقـمل م( ؾّى مآ مسؾقه مودؾم) مح ،مدؽل :مأَيّ ماظـِملسَ مأَحَبّ مإَظَى ماظؾَّهِ م موَأَيّم
اظْلَسرؿَمللَ مأَحَبّ مإَظَى ماظؾَّهِم؟ مصَؼَمللَ م( َؾَّى ماظؾَّه مسَؾَقرهِ موَدَؾَّمَ) م:م(أَحَبّ ماظـِملسَ مإَظَى ماظؾَّهِ مأَغرػَعفمرم
ظِؾـِملسَ م موَأَحَبّ ماظْلَسرؿَمللَ مإَظَى ماظؾَّهِ مديورٌ متدرخِؾُه مسَؾَى معلرؾِمُ م مأَور مَتؽْشِف مسَـره مطُيربَةً مأَورم
تَؼْضِيمسَـرهمدَؼرـًملم مأَورمتَطْيدمسَـرهمجوسًملم موَظَؽِنرمأَعرشِيمعَعَمأَخُمظِيمصِيمحَملجَةٍمأَحَبّمإَظَيِمعِنرم
أَنر مأَسرَؿؽِفَ مصِي مػََِا ماظْؿَلرفِدِ مذَفريًا -مصِي معَلرفِدِ ماظْؿَدِؼـَةِ -م...موَعَنر معَشَى معَعَ مأَخِقهِ مصِيم
حَملجَةٍمحَؿِىمؼـَؾِّؿَفَملمظَهمثَؾِتَماظؾَّهمضَدَعَهمؼَورمَمتَِولماظْلَضْدَام).م م
أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه
*مممممممم*مممممممم*م م

احلؿاادمٓمربماظعااملدل ،مو ااالةمودااالعًملمسؾااىمخااملسمأغؾقملئااهموردااؾهمدااقدغملممؿاادم
( ؾىمآمسؾقهمودؾم) موسؾىمآظهمو قؾهمأذيع.،ممم م
أخوةماإلسالو:م م
عمل مأذيلمأن مؼؿعفد ماإلغلملن ماظػؼياءموادللملط ،ميف مػِا ماظشفيَ ماظؽيؼم مبؽلم ورم
اظؿؽملصلمواظؿعملونمواظرتاحمم مصقدخِل مسؾقفم ماظػيحةَ مواظلّيور م موظقس مذظكمعوضوصًمل مسؾىم
اظـػؼة مصقلب م مبل مععـمله مأودع معن مذظك مصقشؿل ماظرب مواظصؾة م مواظؿعملرف مواظؿواد م م
ورسملؼةماحلؼوقمواظواجؾملت.م م
إن ماظؿؽملصل مواظرتاحم مذؼقؼملن مال مؼلؿغـَى مبلحدػؿمل مسن ماآلخي مبلي محملل معنم
اِّحوالم مصؿؽملصلمبالمتياحممالمخريمصقهم موتياحممبالمتؽملصلمالمبيطةمصقه م مصملظيريةم
ػي مريؼق ماظؿؽملصل مواظؾِل مواظعطملء موطل معظملػي ماجلود مواظؽيم م مطؿمل متعين ماظيصقم
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واظيضة مواظعطف مواظيأصة م مصفي مطؾؿة مجملععة مدلؽملرم ماِّخالق م متؼؿضي ماإلحلملن مإديم
اظغري م مبملدللملمة مواظؾطف موادلعملوغة مواظعطف مسؾقه مجبؾب ماخلري مظه مودصع ماظضير مسـه م م
ظِا مأطد ماظـيب م( ؾى مآ مسؾقه مودؾم)مسؾى مجتلقد مععـى ماظرتاحم مواظؿؽملصل مب ،مأبـملءم
اجملؿؿع م مح،مضمللم:م(عَنر مطَملنَ معَعَه مصَضرل مزَفريُ مصَؾْقَعدر مبِهِ مسَؾَى معَنر مظَمل مزَفريَ مظَه موَعَنر مطَملنَم
ِ َطيَ معِنر مأَ رـَملفِ ماظْؿَمللَ معَمل م َذطَيَ محَؿِىم
ظَه مصَضرلٌ معِنر مزَادٍ مصَؾْقَعدر مبِهِ مسَؾَى معَنر مظَمل مزَادَ مظَه مضَمللَ مصَ َ
رَأَؼرـَمل مأَغِه مظَمل محَقِ مظِلَحَدٍ معِـِمل مصِي مصَضرلُ) م موضملل م( َؾَّى مآُ مسَؾَقرهِ موَدَؾَّمَ) م :م(عَنر مغَػَّسَ مسَنرم
عمرعِنُ مطُيربَةً معِنر مطُيَبِ ماظدّغرقَمل مغَػَّسَ مآُ مسَـره مطُيربَةً معِنر مطُيَبِ مؼَورمَ ماظْؼِقَملعَةِ م موَعَنر مؼَلِيَ مسَؾَىم
ععرلِيُ مؼَلِيَ مآُ مسَؾَقرهِ مصِي ماظدّغرقَمل موَاظْكخِيَةِ م موَعَنر مدَؿَيَ معلرؾِؿًمل مدَؿَيَه مآُ مصِي ماظدّغرقَمل موَاظْكخِ َيةِ م م
وَآُمصِيمسَورنَماظْعَؾردِمعَملمطَملنَماظْعَؾردمصِيمسَورنَمأَخِقهِ).م م
وغمطدمأنمػِاماظشفيماظؽيؼممػومذفيمسؾملدةموسؿلم مالمذفيمبطملظةموطللم مصملظعؿلم
سؾملدةموتؼيبمٓ م(سِموجل)م ؼؼولمدؾقملغهم{:وَضُلَماسرؿَؾُوامصَلَقَيَىماظؾَّه مسَؿَ َؾؽُمرموَرَدوظُهم
وَاظْؿمرعِـونَ موَدَؿيَدّونَ مإَظَى مسَملظِمَ ماظْغَقربِ موَاظشِفَملدَةِ مصَقـَؾِّؽؽُمر مبِؿَمل مطُـرؿمر متَعرؿَؾُونَ} موؼؼولم
(سِموجل)م:م{صَنَذَا مضُضِقَتِ ماظصِؾَملةُ مصَملغرؿَشِيوا مصِي ماظْلَررضَ موَابرؿَغوا معِنر مصَضرلَ ماظؾَّهِ موَا رذطُيوام
َؾؽُمر متػْؾِقونَ} مصؼد مؼيطن مبعض ماظـملس مإدي ماظياحة مواظؽلل م مأو ماظؿػيغم
اظؾَّهَ مطَـِرياً مظَع َّ
اظؽملعل مروال مذفي مرعضملن مظؾعؾملدة مسؾى محلملب ماظعؿل م مأو ماظؿؼصري ميف ماظواجبم
ادلفين مأو ماظوزقػي م مأو مإرجملء ماِّسؿملل مإدي معمل مبعد مرعضملن م محؿى مظو مطملن مذظك مسؾىم
حلملبمضضملءمحوائجماظـملس م مممملمخيملظفماهلدفمواظغملؼةماظيتمعنمأجؾفملمذيعماظصقملمم م
وػيمحتؼققماظؿؼوىموحلنمادلياضؾةمٓم(سِموجل)م.م م
وجدؼيمبـملمأنمغـؾهم– موحنن م غلؿؼؾلمذفيماظطملسةمواظؿؼيبمإديمآم(سِموجل)م– مأنم
اإلدالممضدمحيمماظغشمبؽلمأذؽملظهموأظواغه مو وره م مدواءمأطملنميف ماظطعملممواظشيابم م
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أمميفمادلؼدارموتطػقفماظؽقلموادلقِانم مأمميفماظـوعمواجلودةم مِّغهمؼورثماِّحؼملدم
واظضغملئنم موؼػؿّّمأبوابًملممطـريةمعنماظشيمواظػلملدم مإضملصةمإديمأنمعنمؼغشماظـملسمؼعؿربم
آطالًمظؾقيام م موضد مغفى ماظؼيآنماظؽيؼممسن مذظكمحقث مؼؼول ماحلقمدؾقملغه{:ؼَملمأَؼّفَملم
اظَِِّؼنَمآعَـوامالَمتَ ْلطُؾُوامأَعروَاظَؽُمرمبَقرَـؽُمرمبِملظْؾَملرِلَمإَالَّمأَنرمَتؽُونَمتِفَملرَةًمسَنرمتَيَاضُمعِ رـؽُمرموَالَم
نم
تَؼْؿؾُوامأَغرػُ َلؽُمر مإَنِ ماظؾَّهَمطَملنَ مِبؽُمرمرَحِقؿًمل} موؼؼول مغؾقـمل م( ؾى مآ مسؾقه مودؾم) م:م(عَا ر
ششٍـااَملمصَؾَقسَمعـِمل)م مويفمرواؼةم(عَنرمششٍمصَؾَقسَمعـِمل).م م
وبفِه مادلـملدؾة موحنن مبصدد ماعؿقملغملت مغفملؼة ماظعملم ماظدرادي مغمطد مأغـمل محبملجةم
إدي متِطري مأبـملئـمل موبـملتـمل موذيقع ماظؼملئؿ ،مسؾى مذؽون ماالعؿقملغملت ميف مادلدارسم
وادلعملػد مواجلملععملت مبػضل ماظعؾم م موأػؿقة محتصقؾه مخدعة مِّغػلفم موجمؿؿعملتفمم
وأورملغفم م موحبيعة ماظغش ميف ماالعؿقملغملت م مذظك مِّن ماظغش متِوؼي موتدظقس موإسطملءم
ذفملدة مأو مضقؿة مدلن مال مؼلؿقق مسؾى محلملب معن مؼلؿقق م موػو ممممل مجيعل مبـملء ماظػيدم
ػشمل مال مضقؿة مظه م موؼدعي ماجملؿؿعملت محبيعملغفملمعنماالجؿفملدماظعؾؿيمواظؿػوقماحلؼقؼيم
وإبيازماظؽػملءاتمادلؿؿقِةماظيتمميؽنمأنمتلفمميفمتؼدمماِّورملنمواِّعم.م م
وعنمثم مجيبمسؾقـمل مذيقعًمل مأنمغلؿؼؾل مذفيمرعضملنمبملظعؿلماجلملدمادلـؿيم مواظؼقمم
اظـؾقؾةموادلـلماظيصقعةم ماظيتمتعؽسمأثيماظؿدؼنماظصققّّمظإلغلملنم موظـرتجممذظكممإديم
دؾوكمسؿؾيميفمحقملتـمل .م
غلللمآمتعملديمأنمؼعقدمسؾقـملمػِاماظشفيماظؽيؼمم م
وسؾىماِّعةماإلدالعقةمبملخلريمواظقؿنمواظربطملتم م

