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 ستكبال شوز رمضان ا
  والعنل بالتكافل والرتاحه

 والبعد عن الغش بكل أىواعى
م

ِِيممَرَعَضاملنَممَذافري م}:اظؽايؼمممطؿملباهمميفماظؼملئالمماظعاملدل، ممربمٓماحلؿد َِلَمماظَّا مِصقاهِممُأغا

ـرُؽمممَذَفَدمَصَؿنرمَواْظُػيرَضملَنماْظف َدىمِعنرمَوَبقِّـَملٍتمِظؾـِملَسمػ ًدىماْظُؼيرآن  مَوَعانرممَصْؾَقص اؿره مماظِشافريَممِعا

ماْظع لرايَممِبُؽام ممؼ َيؼاد ممَوالماْظق لرايَممِبُؽام مماظؾَّاه ممؼ َيؼاد ممُأَخايَممَأِؼاملمُممِعانرممَصِعِدٌةمَدَػُيمَسَؾىمَأورمَعَيؼًضملمَطملَن

 موَأذافد مأنرماَلمإظاَهمَإالَّممم{َتشراُؽي ونَممَوَظَعؾَُّؽامرممَػاَداُطمرممَعاملممَسَؾاىمماظؾََّهمَوِظؿ َؽؾِّي واماْظِعِدَةمَوِظؿ ْؽِؿُؾوا

ُٓموحَده مالمَذايؼَكمَظاه م موَأذافد مأِنمداقًمممم َدغملموغؾِقـاملممؿاًدامَسؾاد همورداوُظه م ماظؾَّف اِممَ الِّممممممما

ممممم:مموبعدودؾخملمرموبملَرْكمسَؾقهموسَؾىمآِظِهمو قِؾِهم موَعنرمَتِؾَعف مرمبنحلملُنمإَظىمؼوَمماظدِّؼَنم م

مذفيم مادلؾملركمرعضملنمذفيمػوم مسظقًؿملمذفًياملؿؼؾلغمادلؾملرطةماِّؼملممػِهمصػي

م ماحللـملتمدلضملسػةمعومًسملمتعملديمآمجعؾهمذفيم مواظربطةمواظقؿنم مواظيريةماخلري

م ماظصملئؿ،مالدؿؼؾمللماجلـةمصقهمتؿفقلذفيمم مواظلقؽملتماظِغوبمومَوم ماظدرجملتمورصَع

مماظـرياَنمأبواب مصقهموتغؾق م ماجلـملَنمأبواب مصقهمؿػؿّّ ص مغفملرهم قملممآمجعلمذفي 

ِِؼَنمَأّؼَفملمَؼمل}:ممدؾقملغهمضمللم متطوًسملمظقؾهموضقملمم مصيؼضة مَطَؿملماظصَِّقملم مَسَؾقرُؽممُطِؿَبمآَعـ واماظَّ

ِِؼَنمَسَؾىمُطِؿَب ـرُؽمرمَطملَنمَصَؿنرمَععرد وَداٍتمَأِؼملًعمل*ممَتِؿُؼوَنمَظَعؾَُّؽمرمَضؾرِؾُؽمرمِعنرماظَّ مَأورمَعَيؼًضملمِع

ِِؼَنمَوَسَؾىمُأَخَيمَأِؼملُممِعنرمَصِعِدٌةمَدَػُيمَسَؾى مَتَطِوَعمَصَؿنرمِعلرِؽُ،مَرَعملم مِصدرَؼٌةمؼ ِطقُؼوَغه ماظَّ

ممم.{َتعرَؾؿ وَنمُطـؿ مرمَإنرمَظُؽمرمَخقرٌيمَتص وع وامَوَأنرمَظه مَخقرٌيمَصف َومَخقرًيا

ُٓمسظَّؿهمذفٌيإغهم ممضؾوبمبهمت ليم وجعؾهمعـقةمهلِهماِّعةمادلؾملرطةم مموطِيعهتعملديمما

ممادلؿؼ،مغػوسمبهموتلعدم مادلمعـ، ممسظَّم  ماحلقمصقهموجتؾىم موظقملظقهمأؼملعهآ

مؼؼولمغؾقـملمم ماظِغوبموشػيانمواظعطملؼملمبملدلـنماظؼملئؿ،ماظصملئؿ،مسؾىدؾقملغهموتعملديم
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مم مِهاَذغرِؾمِعنرمِدَماَتَؼمَعملمَظه مَياُشِػمَواحرِؿَلملًبملمملًغملاَإمَيمملَناَرَعَضمَ ملَممَعنر:م)م(ودؾممسؾقهمآم ؾى)

مممم.(َذغرِؾِهمِعنرمَتَؼِدَممَعملمَظه مُشِػَيمَواحرِؿَلملًبملمَإمَيملًغملماْظَؼدرَرمَظقرَؾَةمَضملَممَوَعنر

مموحنن مماظؽيؼمماظضقفمػِامغلؿؼؾلإذ موأنم موعؽملغؿهمهعـِظَؿمغلؿشعَيمأنمسؾقـمل 

مماخلرياتمإديمبملدللملرسةموظقملظقهمهملَعأِؼمغغؿـَم ممملتواظيريمادلغػيةمورؾب  مصضلمصنن 

مموسطملءهمتعملديمآ ماظؽيؼم ماظشفي مػِا موم مسظقميف معن م: موتعملديمذظك مدؾقملغه أغه

معنمشرَيِهميـقهمهلمميفممٕمعملماِّجَيمعنمَؿـََقف مرصم ملئؿ،ماظؼملئؿ،مؾصظماظـوابمأسظم

موحدهماظّشف ور  موتعملدي مدؾقملغه ماظصملئؿ،مصؿؽػل مَضملَلمبـواب مم  مسؾقهمآم ؾى)غؾقـمل

َِىمَوَأَغملمظيمَصَنِغه ماظصَِّقملَممَإالَّمَظه مآَدَممابرَنمَسَؿَلمُطّل):ممسنمربماظعِةماهصقؿملمروم(ودؾم مَأجر

ـٌِةمَواظصَِّقملم م مِبِه مَأَحٌدمَدملِبه مَصَننرم مَؼصرَكبرمَواَلمَؼيرُصثرمَصاَلمَأَحِدُطمرمَ ورَممَؼورم مَطملَنموَََإَذام مج 

مَصْؾَقُؼلرمَضملَتَؾه مَأور مَ ملِئٌمماعري ٌؤمإغي: مَأْرَقب ماظِصملِئَممَصَممَظك ُؾوف مِبَقِدِهمع َقِؿٍدمَغْػس مواظِي.

ـرَد مظؼيمَوَإَذام مِبِػْطَيِهمَصَيَحمَأْصَطَيمَإَذام مَؼْػَيح ف َؿملمَصيرَحَؿملَنمِظؾِصملِئَمم ماْظِؿلرِكمَرؼَّّمِعنرماظؾَِّهمِس

مم(.ِبَصورِعِهمَصَيَحمَرِبه 

ماظشفيمػِامالدؿؼؾمللمأ قملبهمتفقؽةمسؾى(مَوَدؾََّممَسَؾقرِهماظؾَّه مَ ؾَّى)ماظـيبمحيصموضد

ُٓمَ ؾَّى)مؽملنصم ماخلرياتمإديموؼلملرسوامملتاظطملسميفمظقفؿفدواماظؽيؼم (مَوَدؾََّممَسَؾقرِهما

مسؾىموحيثم مواظليورماظؾففةموَؼـش يماظِؾشَيمؼ شقعمادلؾملركمرعضملنمذفيمغلملئممػؾتمإذا

مسـهمآمرضي)مػ َيؼرَيَةمَأِبيمصَعنرم ماظؽللمعنموحيِرم ماظعؿل مَضملَل( مممممَحَضَيمَظِؿمل:

ُٓمَ ؾَّى)ماظؾَِّهمَرد ول مَضملَلمَرَعَضملن   م)م(َوَدؾََّممَسَؾقرِهما م مع َؾملَرٌكمَذفرٌيم مَرَعَضملن مَجملَءُطمرمَضدر:

ممّلاَوت َغماْظَفِققَم مَأبرَواب مِصقِهمق اَوت غرَؾم مِةااْظَفـِمَأبرَواب مِصقِهمت ْػَؿّّ م مِ َقملَعه مَسَؾقرُؽمرماظؾَّه ماْصَؿَيَض

مماظصقملبةمصؽملن مم(ح َيَممَصَؼدرمَخقرَيَػملمح َيَممَعنرم مَذفرُيمَأْظِفمِعنرمَخقرٌيمَظقرَؾٌةمِصقِهم ماظِشَقملِر، مِصقِه

مماظـيبمبؿوجقفملتموسؿاًلمواعؿـملاًلمادؿفملبةماظـملسمأديع(مسؾقفممتعملديمآمرضوان)
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مم.(َوَدؾََّممَسَؾقرِهماظؾَّه مَ ؾَّى)ماظؽيؼم

مرعضملنمإن مماظصربمسؾىماإلدالعقةماِّعةمصقفملمترتبىمعدردةمذفي ماإلرادةموتؼوؼة 

مسؾىماظشفواتمغفملرهميفمادللؾؿونمصقفدم واظعؿلمواظعِميةم م مٔيةماظصربمواالغؿصملر

موجل(مؼديمب،مواظوضوفمادلـملجملةمظِةمظقؾهميفو م)سِ معالعّّمصقهموتؿفلدم آ

م مو غريػممطؾريػمم مسملعؿفمموخمل ؿفممادللؾؿ،مب،واظرتاحممواظؿعملرفمماظؿالحم

مم.عؿؽملعاًلمؼربزممملدنماظدؼنمومسملحؿهموؼليهموبـملًءم مواحدًةمؼًدامملذيقًعمواظقؽوغ

ِّنمم مبقــملمصقؿملمحمارتظوامظؿؽملصلاملظعؿلموبمرعضملنذفيممغلؿؼؾلمأنمعؾقـملصوعنمثمم

 موتعملوًغملمم موسطملءمطيمًيملمغملغقةم موإامملمؼعيفمإخملًءم ملدًضملاِّػيدؼةمأوماظاإلدالممالمَؼعرَيفم

م م  مواظؿؼوى ماظِؾيٍَ مثمسؾى مجمؿؿًعموعن ماحلبممملعؿعملوًغمملعؿؿملدًؽمملضوًؼمملؼـؿي مسؾى مؼؼوم  

مممعؽملرمماِّخالق.صقهم موتؿفؾىمماتواظعطملءموصعلماخلري

اظيتم موذفيمرعضملنميفماخلصملئصماظؾملرزةمعنمواظرتاحممب،ماظـملسمنماظؿؽملصلمإ

مواظعؿَلسؾقفملماظـيبم) ؾىمآمسؾقهمودؾم(مسنمريؼقمبِلمادلمللمظؾؿقؿملج،م ممحِث

مَعنر..م):مم(ودؾممسؾقهمآم ؾى)حقثمؼؼولمم ماظصملئؿ،موإصطملرم ماجلملئع،مإرعملممسؾى

ِ غ وِبِه مَعغرِػَيًةمَطملَنمَ ملِئًؿملمِصقِهمَصطََّي مَشقرَيمِعنرمَأجرَيِهمِعـرل مَظه مَوَطملَنم ماظـِملَرمِعَنمَرَضَؾِؿِهمَوِسؿرَقمِظ

ـرَؿِؼَصمَأنر ماظؾَّه مؼ عرِطيم:م"َصَؼملَل.ماظِصملِئَممؼ َػطخملي مَعملمَغِفد مُطؾُّـَملمَظقرَس:مَضملُظوا".مَذيرٌءمَأجرَيِهمِعنرمَؼ

َِا ِرَضِةمَأورمَعملٍء مَذيرَبِةمَأورمَتؿرَيٍة مَسَؾىمَ ملِئًؿملمَصطََّيمَعنرماظـَِواَبمَػ مممَظَؾُن(.مَع

مسؾىم محتّض ماظيت ماِّحملدؼث مسشيات مودؾم( مسؾقه مآ م) ؾى ماظـيب مدـة ويف

ماظ مأغواع ممواخلريمؿؽملصلخمؿؾف ميف مطملظلري م  ماظـملسضضملء مطيبفممحوائج موتـػقس  مم 

مضوظهعنمذظكمو مم موإرعملممجملئعقفمم موإؼواءمعشيدؼفمم مورسملؼةمأراعؾفمموطػملظةمأؼؿملعفم

مَوَدؾََّم( مَسَؾقرِه ُٓ ما ماظـِملس مم)َ ؾَّى َِع  مَؼْػ ماظـِملَس مِظَقَواِئَج مَخَؾَؼف مر مَخْؾًؼمل مَوَجِل ِِ مَس مِظؾَِّه م)َإِن :
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)ِٓ َِاِبما مَس مُأوَظِؽَكماْظكِعـ وَنمِعنر :مم) ؾىمآمسؾقهمودؾم(موضوظه ممَإَظقرَفمرمِصيمَحَواِئِفَفمر

ـرَػع مَغْػَله مم)َسَؾىمُطلِّمع لرِؾُممَ َدَضة  مَصَؿنرمَظمرمَؼِفدر؟مَضملَل:مَؼعرَؿل مِبَقِدِهمَصَق ِٓ صَؼملُظوامَؼملمَغِؾِيما

:مَصَننرمَظمرمَؼِفدر؟مم مضملُظوام مضملُظوا:مَصَننرمَظمرمَؼِفدر؟مَضملَل:مؼ ِع، مَذاماْظَقملَجِةماْظَؿْؾف وفمَوَؼَؿَصِدق

ممم.َسَنماظِشيِّمَصَنِغَفملمَظه مَ َدَضٌة(مَضملَل:مَصْؾَقعرَؿلرمِبملْظَؿعري وِفمَوْظق ؿرِلْك

م ماجملؿؿعمأبـملءمب،مواظرتاحممبملظؿؽملصلمرعضملنمذفيمادؿؼؾمللمؼؽونصقـؾغيمأنم

محقملةمونوؼعقشم موادلودةماحملؾةمبقـفممصؿلودم ماظػؼياءمبنخواغفمماِّشـقملءمؼشعيمحؿى

مَبعرض ف مرمَواْظؿ مرِعـَملت مَواْظؿ مرِعـ وَن}:تعملديمضمللم مواظيخملءمبملِّعنمصقفملمونؼـعؿمػملدئةمآعـة

ـرَفورَنمِبملْظَؿعري وِفمَؼْلع ي وَنمَبعرُضمَأورِظَقملء  ـرَؽَيمَسَنمَوَؼ َِِطملَةمَوؼ مرت وَنماظِصَؾملَةمَوؼ ِؼقؿ وَنماْظؿ  ماظ

ٌِماظؾََّهمَإِنماظؾَّه مَدَقيرَحؿ ف م مُأوَظِؽَكمَوَرد وَظه ماظؾََّهمَوؼ ِطقع وَن َِؼ م{َحِؽقٌممَس ماإلدالممصشيؼعة.

ماظواحدمطملجللدمواؼؽوغمحؿىم مواظرتاحمماظؿؽملصلمبقـفممَؼل ودمأنإديممأتؾملسفملمدسوت

مَبِشرُيمبرَنماظـّعرَؿملَنمصَعَنمواظلفي مبملحلؿىماِّسضملءمدملئيمظهمتداسىمسضومعـهماذؿؽىمإذا

مسـفؿملمآمرضي) مَضملَل( مودؾممسؾقهمآم ؾى)ماظؾَِّهمَرد ول مَضملَل: ميفماْظؿ مرِعـَِ،مَعـَل )(

ـره ماذرَؿَؽىمَإَذاماْظَفَلِدمَعـَل مَوَتَعملُرِػَفمرمَوَتَياح ِؿَفمرمَتَوادِِّػمر ماْظَفَلِدمَدملِئي مَظه مَتَداَسىمس ضرٌومِع

م(.مَواْظق ِؿىمِبملظِلَفَي

مودؾممسؾقهمآم ؾى)مآمردولميفموظـمل مابنمذظكمبٍقنمطؿملماحللـة ماظؼدوة(

ـرف َؿملماظؾَّه مَرِضَي)مسؾملس مَس م)َضملَلمحقث( ِٓمَرد ول مَطملَن: مودؾممسؾقهمآم ؾى)ما مَأجرَوَد(

مِصيمَؼْؾَؼمله مِجؾرَيؼل مَوَطملَنمِجؾرَيؼل  مَؼْؾَؼمله مِحَ،مَرَعَضملَنمِصيمَؼُؽون مَعملمَأجرَوَدمَوَطملَنماظـِملَس 

ِٓمَصَؾَيد ول م ماْظُؼيرآَنمَصق َداَرد ه مَرَعَضملَنمِعنرمَظقرَؾٍةمُطلِّ مَؼْؾَؼمله مِحَ،(مودؾممسؾقهمآم ؾى)ما

م(.اْظؿ يرَدَؾِةماظيِّؼَّّمِعَنمِبملْظَكقرَيمَأجرَود مِجؾرَيؼل 

ممبملظػؼياءميأصةاواظماظيريةمععـىمصقهمؼؿفلدمذفيم يمماودمواظؽااجلمياذفمػومملناصيعض



م(5)

ماحلـقفمدؼــملمحـِـملموضدم مواحملؿملج،مواِّراعلماظقؿملعىمسؾىمواظعطفم موادللملط،

مضؾوبفم مسؾىماظليورموإدخمللماآلخيؼنمإدعملدمدؾقلميفمواظعطملءمواظؾِلماظؿضققةمسؾى

مودؾممسؾقهمآم ّؾى)مغؾقـملمؼؼول مدؽلمح،( مَوَأّيم ماظؾَِّهمَإَظىمَأَحّبماظـِملَسمَأّي:

مَأغرَػع ف مرماظؾَِّهمَإَظىماظـِملَسمَأَحّب:م)م(َوَدؾََّممَسَؾقرِهماظؾَّه مَ ؾَّى)مَصَؼملَلم؟ِماظؾَّهمَإَظىمَأَحّبماْظَلسرَؿملَل

مَأورمُطيرَبًة مَسـره مَتْؽِشف مَأورم مع لرِؾُممَسَؾىمت درِخُؾه مد ي وٌرماظؾَِّهمَإَظىماْظَلسرَؿملَلمَوَأَحّبم مِظؾـِملَس

ـره مَتْؼِضي ـره مَتْطي د مَأورم مَدؼرـًملمَس مِعنرمَإَظِيمَأَحّبمَحملَجٍةمِصيمِظيمَأُخمَعَعمَأعرِشيمَوَظِؽنرم مج وًسملمَس

َِامِصيمَأسرَؿِؽَفمَأنر مِصيمَأِخقِهمَعَعمَعَشىمَوَعنر...مم-اْظَؿِدؼـَِةمَعلرِفِدمِصيم-َذفرًياماْظَؿلرِفِدمَػ

ِ ول مَؼورَممَضَدَعه ماظؾَّه مَثِؾَتمَظه مؼ ـَؾَِّؿَفملمَحِؿىمَحملَجٍة مم(.اْظَلْضَدام مَت

  وأستغفز اهلل لي ولكهأقول قولي هذا 

مم*ممممممم*مممممممم*م

احلؿاادمٓمربماظعااملدل، مو ااالةمودااالًعملمسؾااىمخااملسمأغؾقملئااهموردااؾهمدااقدغملممؿاادممم

م) ؾىمآمسؾقهمودؾم( موسؾىمآظهمو قؾهمأذيع،.مممم

م:مماإلسالومأخوة

بؽلم ورممؽيؼماظماظشفَيمػِاميفماظػؼياءموادللملط،ماإلغلملنمؼؿعفدمأذيلمأنمعمل

مسؾىمعوضوًصملذظكممظقسو ممواظّليورماظػيحَةمسؾقفممصق دِخلم واظرتاحممعملونماظؿؽملصلمواظؿ

ممواظصؾةماظربمصقشؿلمذظكمعنمأودعمععـملهمبلم مصقلبماظـػؼة  ممواظؿوادمواظؿعملرف 

مم.واظواجؾملتماحلؼوقمورسملؼة

ممإن مؼ واظؿؽملصل مال مذؼقؼملن مبمىلؿغـَاظرتاحم محملل مبلي ماآلخي مسن عنملحدػؿمل

موتياحممبالمتؽملصلمالمبيطةمصقه مصؿؽملصلمبالمتياحممالمخريمصقهم  مماِّحوالم  ملظيريةمص 

م م  مواظؽيم ماجلود معظملػي موطل مواظعطملء مواظؾِل ماظؿؽملصل مريؼق ماظيصقممطؿملػي تعين



م(6)

مصفيمطؾؿةمجملععةمدلؽملرمماِّخالقمواظيضةمواظعطفمواظيأصة مم  مإديماإلحلملنمتؼؿضي 

 ممسـهماظضيرمودصعمظهماخلريمجبؾبمسؾقهمواظعطفموادلعملوغةمواظؾطفمبملدللملمةم ماظغري

مأبـملءمب،مواظؿؽملصلماظرتاحممىععـمجتلقدمسؾى(مودؾممسؾقهمآم ؾى)ماظـيبمأطدمظِا

مَطملَنمَوَعنرمَظه مَزفرَيمَظملمَعنرمَسَؾىمِبِهمَصْؾَقع درمَزفرُيمَصضرل مَعَعه مَطملَنمَعنرح،مضمللم:م)م ماجملؿؿع

ََِطَيمَضملَلمَظه مَزاَدمَظملمَعنرمَسَؾىمِبِهمَصْؾَقع درمَزاٍدمِعنرمَصضرٌلمَظه  مَحِؿىمَذَطَيمَعملماْظَؿملَلمَأ رـَملِفمِعنرمَص

ـِملمِظَلَحٍدمَحِقمَظملمَأِغه مَرَأؼرـَمل مَصضرُلمِصيمِع ُٓمَ ؾَّى)وضمللمم ( م)م(َوَدؾََّممَسَؾقرِهما مَسنرمَغػََّسمَعنر:

ُٓمَغػََّسماظّدغرَقملمُطَيِبمِعنرمُطيرَبًةمع مرِعُن ـره ما مَسَؾىمَؼِلَيمَوَعنرم ماْظِؼَقملَعِةمَؼورَممُطَيِبمِعنرمُطيرَبًةمَس

ُٓمَؼِلَيمع عرِلُي ُٓمَدَؿَيه مع لرِؾًؿملمَدَؿَيمَوَعنرم مَواْظكِخَيِةماظّدغرَقملمِصيمَسَؾقرِهما م مَواْظكِخَيِةماظّدغرَقملمِصيما

ُٓ مم.(َأِخقِهمَسورَنمِصيماْظَعؾرد مَطملَنمَعملماْظَعؾرِدمَسورَنمِصيمَوا

مصملظعؿلم  مالمذفيمبطملظةموطللمموسؿلمسؾملدةمذفيػومماظؽيؼمماظشفيمػِامنوغمطدمأ

مَوَرد وُظه مَسَؿَؾُؽمرماظؾَّه مَصَلَقَيىماسرَؿُؾوامَوُضَل}:دؾقملغهممؼؼول  (موجلمسِ)مٓموتؼيبمسؾملدة

ـرؿ مرمِبَؿملمَصق ـَؾِّؽ ُؽمرمَواظِشَفملَدِةماْظَغقرِبمَسملِظَممَإَظىمَوَدؿ َيّدوَنمَواْظؿ مرِعـ وَن ؼؼولموم {َتعرَؿُؾوَنمُط

م م: مَواذرُطي واماظؾَِّهمَصضرَلمِعنرمَوابرَؿغ واماْظَلررَضمِصيمَصملغرَؿِشي واماظِصَؾملُةمُضِضَقِتمَصَنَذا})سِموجل(

م{ت ْػِؾق وَنمَظَعؾَُّؽمرمَطـِريًاماظؾََّه ماظؿػيغمأوم مواظؽللماظياحةمإديماظـملسمبعضمؼيطنؼدمص 

ممذفيمروالماظؽملعل ماظواجبميفماظؿؼصريمأوم ماظعؿلمحلملبمسؾىمظؾعؾملدةرعضملن

مسؾىمذظكمطملنمظومحؿىم مرعضملنمبعدمعملمإديماِّسؿمللمإرجملءمأوم ماظوزقػيمأومادلفين

 ممممملمخيملظفماهلدفمواظغملؼةماظيتمعنمأجؾفملمذ يعماظصقملمم ماظـملسمحوائجمضضملءمحلملب

مم.وػيمحتؼققماظؿؼوىموحلنمادلياضؾةمٓم)سِموجل(م

أنمم–غلؿؼؾلمذفيماظطملسةمواظؿؼيبمإديمآم)سِموجل(مموحننم–وجدؼيمبـملمأنمغـؾهم

اظطعملممواظشيابم مميف مدواءمأطملنمم ورهوملمأذؽملظهموأظواغهاإلدالممضدمحيمماظغشمبؽ



م(7)

ماِّحؼملدمؼورثمغهِّ ممواجلودةماظـوعم مأمميفموادلقِانماظؽقلمتطػقفأمميفمادلؼدارمو

ؼعؿربمؼغشماظـملسمإضملصةمإديمأنمعنم ممواظػلملدماظشيمعنمطـريةممأبواًبملموؼػؿّّم مواظضغملئن

مظؾقيام موضدمغفىماظؼيآنماظؽيؼممسنمذظكممآطاًل مَأّؼَفملم}حقثمؼؼولماحلقمدؾقملغه:  َؼمل

ِِؼَنمآَعـ واماَلمَتْلُطُؾوامَأعرَواَظُؽمرمَبقرـَُؽمرم ـرُؽمرمَواَلماظَّ ِبملْظَؾملِرَلمَإالَّمَأنرمَتُؽوَنمِتَفملَرًةمَسنرمَتَياُضمِع

مَإِن مَأغرُػَلُؽمر مَرِحقًؿملمَتْؼؿ ُؾوا مِبُؽمر مَطملَن مو{اظؾََّه مودؾممسؾقهمآم ؾى)مغؾقـملمؼؼول  م: منراَع)(

مم.(عـِملمَصَؾقَسمشٍشمَعنر)مرواؼةويفمم م(عـِملمَصَؾقَسمملاَاشٍشـ

م موحنن مادلـملدؾة مماعؿقملغملتمبصددوبفِه ماظدرادي ماظعملم مأغفملؼة محبملجةمغـملغمطد

مموبـملتـملمأبـملئـملمتِطريمإدي ماالعؿقملغملت مذؽون مسؾى ماظؼملئؿ، مادلدارسميفوذيقع

مم ماظعؾممبػضلمواجلملععملتموادلعملػد محتصقؾه موجمؿؿعملتفممِّغػلفممخدعةوأػؿقة

موموأورملغفم ممحبيعة  ماالعؿقملغملت ميف موإسطملءموتدظقسمتِوؼيماظغشمِّنمذظكم اظغش

ماظػيدمبـملءمجيعلمممملموػوم مؼلؿققمعنمحلملبمسؾىمؼلؿققمالمدلنمضقؿةمأومذفملدة

حبيعملغفملمعنماالجؿفملدماظعؾؿيمواظؿػوقماحلؼقؼيمماجملؿؿعملتموؼدعيم مظهمضقؿةمالمػشمل

مم.وإبيازماظؽػملءاتمادلؿؿقِةماظيتمميؽنمأنمتلفمميفمتؼدمماِّورملنمواِّعم

اظؼقممبملظعؿلماجلملدمادلـؿيم موذفيمرعضملنممغلؿؼؾلأنممملذيقًعمجيبمسؾقـملمثموعنم

إديمممذظكوظـرتجممظإلغلملنم مماظصققّّمؿدؼناظأثيمعؽسمتميتاظم ماظـؾقؾةموادلـلماظيصقعة

مدؾوكمسؿؾيميفمحقملتـمل.

مغلللمآمتعملديمأنمؼعقدمسؾقـملمػِاماظشفيماظؽيؼمم

موسؾىماِّعةماإلدالعقةمبملخلريمواظقؿنمواظربطملتم


