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 املال احلزاو  
 الفزد واجملتنعوأثزه املدمز على صىره 

م

مَبؿمِلذملذملؽمَلغمُلِممَأِعذملذملَواَظغمُلِممَتذملذملفمْلُطػمُلوامَوَظذملذملني} :اظغملذملذملمؼممطؿنيبذملذملهميفماظعملنيئذملذمللماظضملذملذملنيٌ  مربمٓمايؼملذملذمل 

 مم{َتضمِلػمَلؼمُلذملونَممُؿِمَوَأِغذملممِبنيْظكمٔلِثٔمماظؽمٖلنئسمَأِعَوألمِعِنمَصٔمؼعمًلنيمِظَؿفمْلُطػمُلواماْظُقغملَّنئممٔإَظىمِبؾمَلنيمَوُتِ ُظوامِبنيْظَؾنيِرٔل

ُٓموحذملذملَ ُهم مَذذملذملمؼَكمَظذملذملُهم موَأذذملذملؾملُ مأٖنمدذملذملؿمّل َ غنيموغؾؿمٖلؽملذملذملنيمدؼملذملذملّ امَسؾذملذملُ هموَأذذملذملؾملُ مأِنمَ مإظذملذملَهمٔإ َّما

وردوُظُهم ماظػملَّؾمُلٖممَصٚلمودػملخملِمموبنئرْكمسػمَلؿملهموسػمَلىمآِظِهموصقِؾِهم موَعِنمَتِؾضمَلؾمُلِممبكملحلنيٕنمإَظذملىمؼذملؤمممم

ممممم:مموبعداظٚ ؼٔنم م

ممكملٖنص موجلمسز)مآمغضملممسصملمأمعناٌنيَل مصمسؾنيدهمسػملىمبؾملنيمأغضملمماظيت( ؾملومسزملبم 

مَواْظَؾنيِضؿمَلنيُتاْظؼمَلنيُلمَواْظَؾؽمُلوَنمٔزؼؽمَلُةماْظَقؿمَلنيِةماظٗ ِغؿمَلنيم}ضنيلمتضملنيىل:م ممزؼؽملؿؾملنيمُرطؽمٓليم موأحَ مايؿملنية

موػو{َأَعػمًلنيمَوَخؿمِلْممَثَواّبنيمَرٚبَكمِسؽمِلَ مَخؿمِلْمماظزمٖلنيِظَقنيُت ممؿملنيةمانإغلنيغؿمٖلةِضواممايم  مؼملنمخالظهص 

ؼؿؼملغملنمعنمبهموم مايؿملنيةميفمذؽوغهمتلؿعملؿملمموبهم مرشؾؿهمؼؽملنيلموبه ممؼقملديمانإغلنينمردنيظؿه

م مصنيٌنيلمواظشملنيسةماظربمأسؼملنيلمعنمطـرٕيمسػملىمؼلؿضملنينموبهاظوصولمإىلمشنيؼنيتهموأػ اصهم م

اٌنيلمم)م(:سؽملهمآمرضي)ماظـوريمدظملؿملنينؼعملولم مميفماٌؾملؼملنيتمواٌػملؼملنيتمصنيحؾهمدالح

مم(م.دالحماٌقملعن

 مواظؽملؾملوضمبنيألصمادمميفمتلؿملريمأعورمايؿملنيةطؾريةمعنيمظػملؼملنيلمعنمأػؼملؿملةمسنيضلمو مؼؽملغملمم

 ممم:حؿملثمضنيلظرملنيسمموٓمدرما ممإىلمع ارجماظؿعمل ممي مواظمضحؿملنيةمطمميةمواألعممظؿقعملؿملقم

مػملذملىمجؾملذملذملٕلموإضذملذملذملذملالٔلظذملذملممُؼنَبمُعػمْلٌكمسمم***بنيظضمِلذملػملٔممواٌذملنئلمَؼؾينماظؽمٓلذملذملذملنيُسمُعػمْلذملغمَلؾمُلُممم

بفملنمم م موتؽملصملؿملممحمطؿهميفماجملؿؼملعمبفملحغملنيعهانإدالعؿملةمماػؿؼملتماظرملمؼضملةعنمػؽملنيمو

موتؿمللريمأعورم ماألرضمسؼملنيرةمؿقعملقتموبه؟مم موطؿملفم مَعقػمِلهميفموُؼوضعم مِحػمّلهمعنمُؼقملخذ

مصنيٌنيلميفمانإدالممودؿملػملةمظضملؾنيدةمآم ماظسملممسؽملؾملممودصعم مهلمماظلضملنيدةموجػملبم ماًػملق

 هـ3311 شىال نم  31                            العزبًة مصز مجهىرية
 و1037  يىلًى من 7                                       األوقاف وسارة   



م(2)

موودؿملػملةمظػملزملالحموانإصالح ممتضملنيىلموإضنيعةمذمسهم  ماظؿوادمعضملنيغيمهعملؿملقظربمواظزملػملةمووا 

م ماظواح مطنيىل ممجؿملضمّلنيمتغملونمحؿىم مأصمادماألعةاظؿغملنيصلمب مومواظؿضملنيونمواظرتاحم

مم.موايؼملىمبنيظلؾملمماىل مدنيئممظهمت اسىمسسملومعؽملهماذؿغملىمإذا

لم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(:م)ِغضمِلَمم مطؼملنيمضنيمصنيٌنيلمإذامادؿك مميفماظزملالحمطنينمغضملؼملة

مِظػمْل ماظزمٖلنيِظُح ماظزمٖلنيِظٔح(اْظؼمَلنيُل ممؼمَلِمِء ماظظمللنيد مادُؿك مميف موإذا م  موذعملنيّءموانإصلنيد موبنيً  طنين

:م)َتضمِلَسمَسِؾُ ماظٚ ؼؽمَلنئرمَوَسِؾُ ماظٚ ِرَػٔممَوَسِؾُ مم مطؼملنيمضنيلم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(مسػملىمصنيحؾه

مم. مَؤإَذامذؿملَكمَصاَلماِغَؿعمَلَش(مغمَلَس مَتضمِلَسمَواِغَؿماْظَكؼمِلؿملزمَلِة

ماٌنيل ممانإدالممحٖثماظؾنيظطملةموألػؼملؿملة معؾنيحةمرمقمعنمواطؿلنيبهمههزملؿملػملسػملى

ماظَِّذؼَنمَأٗؼؾمَلنيمَؼني}:متضملنيىلمعملنيلصم ماظطملريمسػملىمضمرمو مزػملممو ماسؿ اءمصؿملؾملنيمظؿملسم موعرملموسة

موؼعملولمغؾؿملؽملنيم{َتضمِلُؾُ وَنمٔإٖؼنيُهمُطؽمِلُؿِممٔإِنمِظػملَِّهماَواِذغمُلُمومَرَزْضؽمَلنيُطِممَعنيمَرؿمٚلَؾنيِتمِعِنمُطػمُلوامآَعؽمُلوا  

م)ودػملممسػملؿملهمآمصػملى) م: مَأَعَمماظػملََّهمَؤإٖنمَرؿمٚلّؾنيمٔإ َّمَؼعمْلَؾُلمَ مَرؿمٚلْبماظػملََّهمٔإٖنماظؽمٖلنيُسمَأٗؼؾمَلني(

مَصعمَلنيَلماْظؼمُلِمَدػمِلَ  مِبِهمَأَعَممِبؼمَلنيماْظؼمُلقمِلِعؽمِلَ  مَواِسؼمَلػمُلواماظشملَّؿمٚلَؾنيِتمِعَنمُطػمُلواماظٗمُدُلمَأٗؼؾمَلنيمَؼني}:

مَعنيمَرؿمٚلَؾنيِتمِعِنمُطػمُلوامآَعؽمُلواماظَِّذؼَنمَأٗؼؾمَلنيمَؼني}:مدؾقنيغهموَضنيَلم {َسػمِلؿملْممَتضمِلؼمَلػمُلوَنمِبؼمَلنيمٔإٚغيمَصنيِظّقني

مَرٚبمَؼنيمَرٚبمَؼنيمظٖلؼمَلنيِءامٔإَظىمَؼَ ِؼِهمَؼؼمُلٗ مَأْشَؾَممَأِذضمَلَثماظٖلظمَلَممُؼشمِلؿملُلماظٖمُجَلمَذَطَممُثٖمم {َرَزْضؽمَلنيُطِم

مم.(ِظَذِظَكمُؼِلَؿَفنيُبمَصفمَلٖغىمِبنيْظَقَمأم مَوُشِذَىمَحَماْم مَوَعػمْلَؾُلُهمَحَماْم مَوَعرمِلَمُبُهمَحَماْم مَوَعشمْلضمَلؼمُلُه

م مضنيانإدالممغؾملىمطؼملني م مظؾسمصؿملهم مسنمأطلمايماممبغمللمصورهموأذغملنيظهمغؾملؿمّلني رضمّلني

ميفمصنيحؾؾملنيمسػملىمووبنيٕلمذمدملمعنمصؿملؾملنيمٌنيممعةاحملماألعوالمعنماظؿقذؼممأذ محذرو

مِبنيْظَؾنيِرٔلمَبؿمِلؽمَلغمُلِممَأِعَواَظغمُلِممَتفمْلُطػمُلوامَظنيمآَعؽمُلواماظَِّذؼَنمَأٗؼؾمَلنيمَؼني}صعملنيلمدؾقنيغهم:م مواآلخمةماظ غؿملني

 م{َرِحؿملؼمّلنيمِبغمُلِممنيَنَطماظػملََّهمٔإٖنمَأِغظمُلَلغمُلِممَتعمْلُؿػمُلوامَوَظنيمِعؽمِلغمُلِممَتَمإضمَسِنمِتَفنيَرًةمَتغمُلوَنمَأِنمٔإظَّني

م مصنيٌنيلمايمام مإىلماظؽملنيرميفماظ غؿملني مؼغملونمعـمللمصنيحؾه مويفماآلخمة م  ميققماظربطة



م(3)

ُٓمَصػملَّى)وبؽسماظعملمارم مؼعملولم مٔإٖغُهم مُسِفَمَةمِبَنمَطضمِلُبمَؼني:م)مسفمةمبنمظغملضملب (َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهما

ممُسِفَمَةمِبَنمَطضمِلُبمَؼنيم مِبِهمَأِوَظىمُراظؽمٖلنيمُدِقٍتمِعِنمَغَؾَتمَظِقْمماْظَفؽمٖلَةمَؼِ ُخُلمَظني ماظؽمٖلنيُس:

مم.(َصؼمُلوِبعمُلؾمَلنيمَغظمْلَلُهمَوَبنيِئْعمَصؼمُلضمِلِؿعمُلؾمَلني مَغظمْلَلُهمَصؼمُلِؾَؿنيْعمَشنيِدَؼنئن 

ماْظـملِخَمِةمَوَظضمَلَذاُب}م ماظ غؿملنيميفمهلنيموت عريموإػالكمظػملؽملظملسمضؿلمايماماٌنيلممصفملطل

م مرؿملب(موجلمسز)مآمألنم؛مؼعملؾلم مصكملغهمنيحؾهصمبهمتزمل قمظوموحؿىم {َوَأِبعمَلىمَأَذٗ 

مم.رؿملّؾنيمإ مؼعملؾل

مو ماظؽملنيس مبضملض محؿملنية ميف ماٌؿفملعل ماظؿملوم مأغؾملم مجي  ممتلنيػػملوارمبني ممجعميفطـرّيا

مماألعوال مايمعةمرمؼقمعنمأيمؾملنيجيؼملضملوغمصماحوا  مسنمايلمأو  ممطنينمبطملضماظؽملصملم

ُٓمى)َصػملَّمؽمليباظضولممصؿملؾملممصَ قمحؿى مدونموازعمعنمدؼنمأومخػملقم م:َوَدػملََّم(مَسػمَلؿمِلِهما

ٌَِمُءمُؼَؾنيِظيمَ مَزَعنيْنماظؽمٖلنئسمَسػمَلىمَؼفمْلِتي) مم.م(اَيَمأممِعَنمَأِمماَياَلٔلمَأِعَنم مِعؽمِلُهمَأَخَذمَعنيما

م موٓمدر ماظزمل ؼقمدؿمل غني مأبيمبغملم م)رضيمآمسؽمله( مبشملضملنيم مشالعه مأنمجنيء  مؼوم

ممفملظهىمؼلحؿطلؾهمؼفملطلمعنمم م(رضيمآمسؽمله)وطنينم مسنمعزمل ر مَصَفنيَء)ماظشملضملنيمم ػذا

مَأُبومَصعمَلنيَلم؟مَػَذامَعنيمَتِ ٔري:مماظطمُلالُممَظُهمَصعمَلنيَلوملمؼلفملظهم ممَبغمْلٕممَأُبومِعؽمِلُهمَصفملَطَلم مِبرمَليٍءمنيَؼِوّع

مأٓغيمٔإ َّم ماظغمَلؾمَلنيَغَةمُأِحِلُنمَوَعنيماَىنيِػػمِلؿمٖلِةميفمنإِغَلنيٕنمَتغمَلؾمٖلؽمِلُتمُطؽمِلُت:ممَضنيَلم؟مُػَومَوَعني:ممبغملم

رضيمآم)مَبغمْلٕممَأُبومَصفملِدَخَل ممِعؽمِلُهمأَطػمْلَتماظَِّذيمَػَذام مِظذِظَكمَصفملِسشمَلنيِغيم مَصػمَلعمِلؿمَلؽمِليمَخَ ِسُؿُه 

مختمجمملمظوموآ):ممضنيلمأغهماظمواؼنيتمبضملضمويف م(مَبشمْلؽمِلِهمِصيمَذِيٍءمُطٖلمَصعمَلنيَءمَؼَ ُهم(سؽمله

مطل)م:ؼعملولم(ودػملممسػملؿملهمآمصػملى)مآمردولممسضملتمإغيمألخمجؿؾملنيمروحيمععمإ 

مم.م(بهمأوىلمصنيظؽملنيرمدقتمعنمغؾتمجل 

مأٖغمايمامماٌنيلمومأؼعملنماظؽملنيسمحعملؿملعملةوظ مُؼمؼسملممو مؼؽملظملعمهظضملػملؼملوا  ممزملػملحظملل مو مُؼ 

مم موٓمدٗرماظعملنيئلم:مم موإنمرأىماظطملنيصػملونمشريمذظكموؼؾمل ممو مؼؾين



م(4)

ممػملىماياللمظؿملغملـمهسمجعمايمامم

ماللمصؾضملـمهايماممسػملىمايمدخل

م مأنمؼغملونمسػملىمأنماٌنيلمايمام موإعني م  موهزملؿملػمله ميفمطلؾه مأنمؼغملونمحماّعني إعني

وإغظملنيضهمم  موادؿك اعهميفماألشماضماحملمعةمحماّعنيميفمإغظملنيضهموصمصهميفمشريمدػملهم

ؼعملولمغؾؿملؽملنيمم ماجملؿؼملعموت عريمختمؼبمتوؼلماظضملؼملػملؿملنيتمانإرػنيبؿملةماظيتمتضملؼمللمسػملىميفم

م: مودػملم( مِصؿملَممُسؼمُلٔمِهمَسِنمُؼِلفمَلَلمَحٖؿىماظعمِلؿمَلنيَعِةمَؼوَممَسِؾٍ مَضَ َعنيمَتُزوُلم ) )صػملىمآمسػملؿمله

مِجلؼمِلِهمَوَسِنم؟مأِغظمَلعمَلُهمَوصؿملَمم؟ماْطَؿَلَؾُهمأِؼَنمِعِنمَعنيِظِهمَوَسِنم؟مِصؿملِهمَصضمَلَلمِصؿملَممِسػملؼمِلِهمَوَسِنمأصؽمَلنيُه؟

مم.واجملؿؼملعماظظملمدمسػملىماٌ عممنيأثمػمنيهلصورماٌنيلمايمامملمصغملم(م؟مأبالُهمِصؿملَم

مم:ممالكسب احلزاو ومن صىر

موػي مماحملممماٌنيلمطلبمرمقمإح ىصنيظمذوةم ممالزشىةقبىل املال الناتج عن 

 مألدؾنيبماظسملضملفموا غؾملؿملنيرمم موغرملّمامنيمبنيجملؿؼملضملنيتجمميةمُعؾملػملغملٌةمعنمأذ ماألدؾنيبمصؿغمًل

مض ماظسملؼملنيئممأنمنيسػملمصم متضملنيرؿمَلؾملنيمسػملىماظؽملنيسموومأماألعممعنمأعةميفماظمذوةمصرملتمصكملذا

موم معنيتت ممواظعملػملوبماظؽملظملوسميفمضضملفمض مانإمينينأن مإ مسؼملاًلماظمذوةمدخػملتموعني 

ممأصل تهمإ مجمؿؼملضمّلنيمو م مأسنيضؿه ماٌػملؿوؼةم: ماظؽملنيسمعزملنيحلمتضملشملؿملُل موعنمأضؾحمأدنيظؿملؾؾملني

مؼعملولماظيتمظألعنيغةمخؿملنيغةمذظكمويفم ماظمذوةمأخذمؼؿممأنمإىلمإننيزػنيميفمواظؿلوؼف

مَوَأغُؿِممَأَعنيَغنيِتغمُلِممَوَتُكوُغوْامَواظمَُٓدوَلماظػمّلَهمَتُكوُغوْامَ مآَعؽمُلوْاماظَِٓذؼَنمَؼنيَأؼُٓؾمَلني}:مصؿملؾملنيمنيىلتضملمآ

مو{َتضمِلػمَلؼمُلوَن م)ودػملممسػملؿملهمآمصػملى)مغؾؿملؽملنيمظضملنمض   مَواظٖماِئَشمَواْظؼمُلِمَترمِلَيماظٖماِذَي( موػو( م 

ممبؿملؽملؾملؼملنيمؼلضملىماظذيماظودؿملط مصمحيةمودسوةم ماجملؿؼملعمنيءاتظغملظملمضؿلماظمذوةمألن 

مممم.وتعمل عهمازدػنيرهمسػملؿملهمؼعملومماظذيمبؽملؿملنيغهمهل م

ممايقمولذملؼعملم ماظؽملوعميفمأمماظغملمميفمنيذملشرم٘لمأطنينمدواءم مشـالغ عن الناتج املال أكل
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مَأِومنيُظوُػِمَطمَؤإَذا*ممَؼِلَؿِوُصوَنماظؽمٖلنئسمَسػمَلىماْطَؿنيُظوامٔإَذاماظَِّذؼَن*ممِظػمْلؼمُلشمَلظملخملظمِلَ مَوِؼْل}:ممدؾقنيغه

ممُؼِكِلُموَنمَوَزُغوُػِم ممَعِؾضمُلوُثوَنمَأٖغؾمُلِممُأوَظِؽَكمَؼصمُلٗنمَأَظني* ممَسصمِلؿملٕممِظؿمَلِوٕم* ماظؽمٖلنيُسمَؼعمُلوُممَؼِوَم*

مماظطملذاءميفمأطنينمودواءم {اْظضمَلنيَظؼمِلَ مِظَمٚب مماظ واءيفممأم  ماآل تموأماألدواتيفممأم 

م معظمللْ مصنيدْ مصؾملوذظكموشريهم مطؼم٘لنيمأومغوّسنيم مؼطملشميفممصؼملنم ما دؿؾملالطؿملةمأومانإغؿنيجؿملة

مودػملممسػملؿملهمآمصػملى)مواظؽمليبم موظػملؼملفؿؼملعمظؽملظمللهمشنيٙش م)ؼعملول( م (ِعؽمٓلنيمَصػمَلؿمِلَسمَشرمٖلؽمَلنيمَعِن:

مذظكموعنيم موشنيشمششمطلمظؿملرملؼملل مماٌظملضملولمحبذفم(عؽملنيمصػملؿملسمششمعن)مرواؼةمويف

م.مؿؼملضملنيتاجملمودعنيرم ماألعممػالكمأدؾنيبمعنماىمميةمتػملكمألنمإ 

مم.مالعاو املال على االعتداء:مايمامماظغمللبمصورموعن

ميفمتطملريتموإنم ماظضملنيمماٌنيلمسػملىما سؿ اءمصورماألخريةماآلوغةميفمطـمتموظعمل 

مأح مادؿؽـنيرميفمذظكموؼؿؼملـلم مواح معسملؼملوغؾملنيمأنمإّ مواألدػملوبمواظشملمؼعملةماظرملغملل

مأوم محقمدونمإظؿملهمظؽملنيسامجمؼملوعمعنمعػملغملؿملؿهماغؿزاعمأوم محقمدونموح همبهماألصماد

مظػمل وظةماٌؼملػملوطةماألرضماشؿزملنيبموأم غؾملؾهممأوم مدمضؿهمأوم مإتالصهمأومادؿك اعهمدوء

مِعَنمِذِؾٕممِضؿملَ مَزػمَلَممَعِن:م)َضنيَل(مودػملممسػملؿملهمآمصػملىِم)مغؾؿملؽملنيمؼعملولم مزػملؼمّلنيمسػملؿملؾملنيماظؿمل مبوضع

م.(مَأَرِضَ مَدِؾٔعمِعِنمُرٚوَضُهماأَلِرٔض

مسػملىمانإغلنينماحؿؿملنيلمأوم محقمب ونماظ وظةمعماصقمعنمأيمػملىوطذظكما سؿ اءمس

 مدواءمعنمطنينمعؿؾملمّبنيمماظزملورمعنمصورةمبفمليماظ وظةمونيهماٌنيظؿملةماظؿزاعنيتهمعنماظؿؾملمب

أوم مد ادمضؿملؼملةمادؿك امماٌماصقمعنمعنيءممعؿؾملمبنيمعنعنماظسملمائبماٌلؿقعملةمسػملؿملهمأمم

م مخالصه مأو م  مشنيز مأو م  مبضمل ةمأومبرملكصمؼؿضملػملقمض مصاًنيماٌنيلمأنمذظكم طؾملمبنيء

مأنمانإغلنينمسػملىمؼزملضملبماظذؼنماألذكنيصممبالؼ مصؿملؿضملػملقماظضملنيمماٌنيلمأعنيم مأذكنيص

م.ماظعملؿملنيعةمؼوممحعملوضؾملممأطلمعنمؼؿقػملل
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ميفماظؽملنيسمسعملنيبمعنمأصػملتمإنمأغهموظؿملضملػملمم (موجلمسز)مآمؼماضبمأنمانإغلنينمصضملػملى

م.ماآلخمةميفمو ماظ غؿملنيميفم (موجلمسز)مآمسعملنيبمعنمؼظملػملتمصػملنماظ غؿملني

م

  أقىل قىلٌ هذا وأستغفز اهلل لٌ ولكه

م*مممممممم*ممممممممم*مممممم

 موصذملذملالةمودذملذملالّعنيمسػملذملذملىمخذملذملنيهمأغؾؿملنيئذملذملهموردذملذملػملهمدذملذملؿمل غنيمدؼملذملذمل ممايؼملذملذمل مٓمربماظضملذملذملنيٌ 

م)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم( موسػملىمآظهموصقؾهمأمجضمل .مممم

م:م اإلسالومأخىة

مألغهماًنيص؛ماٌنيلمسػملىما سؿ اءمعنمجمّعنيمأذ ماظضملنيمماٌنيلمسػمليما سؿ اءإنم

مُأَعؽملنيءمػممإٖغؼملنيمسػملؿملهمواظعملنيئؼملونم ماظؽملنيسمعنمعضملؿمٖلؽملةمظظمِلَؽةمِعػمْلغمًلنيموظؿملسم ممجؿملضمّلنيمظػملؽملنيسمِعػمْلٌك

م معنيمعؽملهمؼفملُخَذمأوم مسػملؿملهمؼضملؿ َيمأنمألحٍ محيٗلمصالم مألِػػملهموَصِمصهم موهزملؿملػملهمِحظمْلصملهميف

مسػملؿملؽملنيموجبمظذام ممجؿملضمّلنيماظؽملنيسمحقمسػملىم اّءواسؿموُزػملؼمّلنيمخؿملنيغةمؼضمل مذظكمألنم؛مؼلؿقٗق

م مواٌضملنيػ م ماٌ ارسمعنماظ وظةمعماصقمودنيئمم ماظضملنيمماٌنيلمسػملىمحننيصظمأنممجؿملضمّلني

معػملكمبنيسؿؾنيرػنيماظضملنيعةماٌماصقمشريػنيمعنوم ماظؽملعمللموودنيئلمواظشملمضنيتم مواٌلؿرملظملؿملنيت

 موإصلنيدممختمؼبمبؾملنيماٌلنيسمأنمسػملىمعقملط ؼن ممجؿملضمّلنيممأسؽملنيضؽملنيميفموأعنيغةم ممجؿملضمّلنيمظؽملني

مم.ورؽملؿملةموخؿملنيغةمذمسؿملةمجمميةمؼضمل و

مواظعملؾملممبنيظصملػملممؼغملونمعنيمعؽملؾملني مموعؿؽملوسةمعؿضمل دةمبنيظؾنيرلماظؽملنيسمأعوالمأطلمصورإنم

ممواظطملزملب معنيموعؽملؾملنيم موذماءمبؿملضملنيمواظؿ ظؿملسمواظطملشموا حؿؿملنيلمبنيظؽملزملبمؼغملونمعنيموعؽملؾملني 

معنمذظكموشري مماظ ؼونم تل ؼميفمواٌؼملنيرػملة مماألعنيغةموخؿملنيغةمايعملوقمبؿسملؿملؿملعمؼغملون

مم.دمعةمصكملغؾملنيمتؽملوستمإنماظيتماظزملورة
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ممسػملى مايمام ماٌنيل مظغمللب معلؿق ثة مصوّرا مػؽملنيك سػملىممووبنيً محمعةمتعمللم أن

م مصنيحؾؾملني مأغواسو  مأدوأ ممؾملنيأن ماظؽملنيتج ماٌنيل م: مسن م مموأاظضملؼملنيظة ماظذعم موبؿملع م  اًؿملنيغة

ؼبمواظؿ عريموانإصلنيدم مواظعملؿلمضملؼملػملؿملنيتماظؿكماظعملؿملنيممبسنموذؾملنيدةماظزورم مأومطنينمغنيًونيم

اظضملؼملػملؿملنيتمانإرػنيبؿملةماظيتمتضملؼمللمتلؾملؿمللمأومتؽملظملؿملذمأومطنينمغنيًونيمسنم مودظملكمدعنيءماألبمؼنيءم

مري عسػملىمزسزسةمأعنماظورنموادؿعملمارهم موإذنيسةماظظملوضىمب مأبؽملنيئهم مواظضملؼمللمسػملىمت

مم.تهحسملنيرمبؽملؿملنينموػ ممجملؿؼملعا

موترملرتىمبهمصنيٌنيلم موطلبمماظذعمم اظذيمتؾنيعمبهماألورنينم  دقتمعنيلمحمامم 

مظهمتلؿفنيبم مايمامموآطل ممواآلخمةماظ غؿملنيميفمزملنيحؾهظمضملنيراظومزيخؾؿملثمجيػملبماً

مَؼَ ِؼِهمَؼؼمُلٗ مَأْشَؾَممَأِذضمَلَثماظٖلظمَلَممُؼشمِلؿملُلماظٖمُجَل(مودػملممسػملؿملهمآمصػملى)مغؾؿملؽملنيمذطممصعمل م مدسوة

ماظٖلؼمَلنيِءمٔإَظى مَوُشٚذَيم مَحَماْممَوَعغمْلَلُؾُهمَحَماْم مَوَعرمِلَمُبُهمَحَماْم مُهَوَعشمْلضمَلؼمُلمَرٚبمَؼنيمَرٚبمَؼني:

م".ظهمُؼِلَؿَفنيُبمَصفمَلٖغىمِبنيْظَقَمأم 

م.دواكمسؼملنوطمعكمموبظملسملػملكم محماعكمسنمحبالظكماشؽملؽملنيمنيظػملؾملمص

م


