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املال احلزاو
صىره وأثزه املدمز على الفزد واجملتنع

م

ايؼمل ذمل مٓمربماظضملذملذملنيٌ

ماظعملنيئذملذمللميفمطؿنيبذملذملهماظغملذملذملمؼم{ :وَظَذملذملنيمتَ ذمل ْفملطُػملُوامأَعِ ذملوَاَظغملُمِمبَؿملِ ذملَؽملغملُمِم

ن} م م
بِنيظْؾَنيرِلٔموَتُ ِظُوامبِؾملَنيمإٔظَىماظْقُغملَّنيمٔمظِؿَ ْفملطُػملُوامصَمٔؼعملًنيمعِنِمأَعِوَالٔماظؽملٖنيسٔمبِنيظْكملٔثِمٔموَأَغِذملمؿُمِمتَضملِػملَؼملُذملو َم
وأَذذملذملؾمل ُمأنِم َمإظذملهَمإٔ َّمآُموحذمل َهُم مذَذملذملمؼكَمظَذملهُم موأَذذملذملؾمل ُمأنٖمدذملؿملّ َغنيموغؾؿملٖؽملذملذملنيمدؼملذمل ّامسَؾ ذمل ُهم
وردوظُهُم ماظػملَّؾملُمٖمصَلٚمودػملخملمِموبنيرٔكْمسػملَؿملهموسػملَىمآظِهِموصقؾِهِم موعَنِمتَؾِضملَؾملُمِمبكملحلنينٕمإظَذملىمؼذملومٔم
اظ ٚؼنٔم موبعدم:ممممم م
صكملنٖ ماٌنيلَ معن مأسصملم مغضملم مآ م(سز موجل) ماظيت مأغضملم مبؾملني مسػملى مسؾنيده م مصؾملو مسزملبم
ايؿملنية م موأح َ مرُطؽملٓي مزؼؽملؿؾملني م مضنيلمتضملنيىل:م{اظْؼملَنيلُموَاظْؾَؽملُونَمزٔؼؽملَةُماظْقَؿملَنيةِماظ ٗغِؿملَنيموَاظْؾَنيضِؿملَنيتُم
اظزملٖنيظِقَنيتُ مخَؿملِمْ مسِؽملِ َ مرَبٚكَ مثَوَابّني موَخَؿملِمْ مأَعَػملًني} موػو مضِوام مايؿملنية مانإغلنيغؿملٖة م مصؼملنمخالظهم
ؼقملديمانإغلنينمردنيظؿهم موبهمؼؽملنيلمرشؾؿهم موبهمتلؿعملؿملممذؽوغهميفمايؿملنيةم موبهمؼؿؼملغملنمعنم
اظوصولمإىلمشنيؼنيتهموأػ اصهم موبه مؼلؿضملنين مسػملى مطـريٕ معن مأسؼملنيل ماظرب مواظشملنيسة م مصنيٌنيلم
دالح مصنيحؾه ميفماٌؾملؼملنيتمواٌػملؼملنيت م مؼعملولمدظملؿملنين ماظـوري م(رضي مآ مسؽمله) :م( ماٌنيلم
دالحماٌقملعن)م.م م
و مؼؽملغملممسنيضلمعنيمظػملؼملنيلمعنمأػؼملؿملةمطؾريةميفمتلؿملريمأعورمايؿملنية م مواظؽملؾملوضمبنيألصمادم
واألعممظؿقعملؿملقمحؿملنيةمطمميةم مواظمضيمإىلمع ارجماظؿعمل مم موٓمدرماظرملنيسممحؿملثمضنيل:ممم
بنيظ ِضملذملػملمٔمواٌذملنيلٔمؼَؾينماظ ٓؽملذملذملذملنيسُمعُ ْػملذملغملَؾملُمُمم***ممظذملذملمم ُؼنبَمعُػملْكٌمسػملذملىمجؾملذملذمللٕموإضذملذملذملذملاللٔ م
وعنمػؽملنيماػؿؼملتماظرملمؼضملة مانإدالعؿملةمبفملحغملنيعه م موتؽملصملؿملممحمطؿهميفماجملؿؼملع م مبفملنم
ؼُقملخذمعنمحِػملّهم موؼُوضعميفمعَقػملِهم موطؿملفم م؟موبهمتؿقعملقمسؼملنيرةماألرضم موتؿمللريمأعورم
اًػملقم موجػملبماظلضملنيدةمهلمم مودصعماظسملممسؽملؾملمم مصنيٌنيلميفمانإدالممودؿملػملةمظضملؾنيدةمآم
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تضملنيىلموإضنيعةمذمسهم موودؿملػملةمظػملزملالحموانإصالح م مواظربمواظزملػملةموهعملؿملق معضملنيغي ماظؿوادم
واظرتاحم مواظؿضملنيون مواظؿغملنيصلمب

مأصمادماألعة م محؿى متغملون ممجؿملضملّني مطنيىل ماظواح م م

إذاماذؿغملىمعؽملهمسسملومت اسىمظهمدنيئمماىل مبنيظلؾملمموايؼملىم.م م
صنيٌنيلمإذامادؿك مميفماظزملالحمطنينمغضملؼملة م مطؼملنيمضنيلم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم):م(غِضملِمَم
اظْؼملَنيلُ ماظزملٖنيظِحُ مظِػملْؼملَمِءِ ماظزملٖنيظِحٔ) م موإذا مادؿُك م ميف ماظظمللنيد موانإصلنيد مطنين موبني ً موذعملنيءّم
سػملىمصنيحؾه م مطؼملنيمضنيلم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم) م:م(تَضملِسَمسَؾِ ُماظ ٚؼؽملَنيرٔموَسَؾِ ُماظ ٚرِػَمٔموَسَؾِ ُم
اظْكَؼملِؿملزملَةِم متَضملِسَموَاغِؿَغملَسَم موَإٔذَامذؿملكَمصَالَماغِؿَعملَشَ).م م
وألػؼملؿملة ماٌنيل ماظؾنيظطملة محثٖ مانإدالم مسػملى مهزملؿملػمله مواطؿلنيبه معن مرمق معؾنيحةم
وعرملموسة م مظؿملس مصؿملؾملني ماسؿ اء مو مزػملم مو مضمر مسػملى ماظطملري م مصعملنيل متضملنيىل:م{ؼَني مأَؼٗؾملَني ماظَّذِؼنَم
آعَؽملُوا مطُػملُوا معِنِ مرَؿملٚؾَنيتِ معَني مرَزَضْؽملَنيطُمِ موَاذِغملُمُوا مظِػملَّهِ مإٔنِ مطُؽملِؿُمِ مإٔؼٖنيهُ متَضملِؾُ ُونَ} موؼعملول مغؾؿملؽملنيم
(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) م :م(أَؼٗؾملَني ماظؽملٖنيسُ مإٔنٖ ماظػملَّهَ مرَؿملٚبْ م َ مؼَعملْؾَلُ مإٔ َّ مرَؿملٚؾّني موَإٔنٖ ماظػملَّهَ مأَعَمَم
اظْؼملُقملِعِؽملِ َ مبِؼملَني مأَعَمَ مبِهِ ماظْؼملُمِدَػملِ َ مصَعملَنيلَ :م{ؼَني مأَؼٗؾملَني ماظمٗدُلُ مطُػملُوا معِنَ ماظشملَّؿملٚؾَنيتِ موَاسِؼملَػملُوام
صَنيظِقّني مإٔغٚي مبِؼملَني متَضملِؼملَػملُونَ مسَػملِؿملمْ} موضَنيلَ مدؾقنيغه:م{ؼَني مأَؼٗؾملَني ماظَّذِؼنَ مآعَؽملُوا مطُػملُوا معِنِ مرَؿملٚؾَنيتِ معَنيم
شملؿمللُ ماظلٖظملَمَ مأَذِضملَثَ مأَشْؾَمَ مؼَؼملُ ٗ مؼَ َؼِهِ مإٔظَى ماظلٖؼملَنيءِ مؼَني مرَب ٚمؼَني مرَبٚم
رَزَضْؽملَنيطُمِ} مثُمٖ م َذطَمَ ماظمٖجُلَ مؼُ ِ
وَعَشملْضملَؼملُهُمحَمَامْ موَعَرملِمَبُهُمحَمَامْ موَعَػملْؾَلُهُمحَمَامْ موَشُذِىَمبِنيظْقَمَامٔ مصَفملَغٖىمؼُلِؿَفَنيبُمظِذَظِكَ).م م
طؼملنيمغؾملىمانإدالممسنمأطلمايماممبغمللمصورهموأذغملنيظهمغؾملؿملّنيمضنيرضملّنيم مظؾسمصؿملهم م
وحذر مأذ ماظؿقذؼم معن ماألعوال ماحملمعة مٌني مصؿملؾملني معن مذمدمل مووبنيلٕ مسػملى مصنيحؾؾملني ميفم
اظ غؿملني مواآلخمة م مصعملنيلمدؾقنيغهم{:ؼَني مأَؼٗؾملَني ماظَّذِؼنَ مآعَؽملُوا مظَني متَ ْفملطُػملُوا مأَعِوَاَظغملُمِ مبَؿملَِؽملغملُمِ مبِنيظْؾَنيرِلٔم
إٔظَّني مأَنِ م َتغملُونَ متِفَنيرَةً مسَنِ متَمَاضٕ معِ ِؽملغملُمِ موَظَني متَعملْؿُػملُوا مأَغِظملُلَغملُمِ مإٔنٖ ماظػملَّهَ م َطنينَ م ِبغملُمِ مرَحِؿملؼملّني} م
صنيٌنيل مايمام ميف ماظ غؿملني مميقق ماظربطة م مويف ماآلخمة مؼغملون معـملل مصنيحؾه مإىل ماظؽملنيرم
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وبؽسماظعملمارم مؼعملولم(صَػملَّىمآُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ) ظغملضملبمبنمسفمةم:م(ؼَنيمطَضملِبُمبِنَ مسُفِمَةَم مإٔغٖهُم
ظَني مؼَ ِخُلُ ماظْفَؽملٖةَ مظَقِمْ مغَؾَتَ معِنِ مدُقِتٍ ماظؽملٖنيرُ مأَوِظَى مبِهِ م مؼَني مطَضملِبُ مبِنَ مسُفِمَةَ م :ماظؽملٖنيسُم
شَنيدِؼَنينٔ مصَؼملُؾِؿَنيعْمغَظملْلَهُمصَؼملُضملِؿِعملُؾملَني موَبَنيئِعْمغَظملْلَهُمصَؼملُوبِعملُؾملَني).م م
صفملطل ماٌنيلمايمام مضؿل مظػملؽملظملس موإػالك موت عري مهلني ميف ماظ غؿملني م م{وَظَضملَذَابُ ماظْـملخِمَةِم
أَذَ ٗ موَأَبِعملَى} موحؿى مظو متزمل ق مبه مصنيحؾه مصكملغه م مؼعملؾل م؛ مألن مآ م(سز موجل)مرؿملب م م
ؼعملؾلمإ مرؿملؾّني.م م
واٌؿفملعل ميف محؿملنية مبضملض ماظؽملنيس ماظؿملوم مجي مأغؾملم مرمبني متلنيػػملوا مطـريّا ميف ممجعم
األعوال م مصماحوا مجيؼملضملوغؾملني معن مأي مرمؼق مطنين مبطملض ماظؽملصملم مسن مايل مأو مايمعة م م
دونموازعمعنمدؼنمأومخػملقم محؿى مص َق مصؿملؾملم مضولماظؽمليب م(صَػملَّى مآُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ):م
(ؼَفملْتِيمسَػملَىماظؽملٖنيسٔمزَعَنينْم َمؼُؾَنيظِيماٌَمِءُمعَنيمأَخَذَمعِؽملِهُم مأَعِنَمايَالَلٔمأَمِمعِنَمايَمَامٔ).مم م
وٓ مدر مدؿمل غني مأبي مبغملم ماظزمل ؼق م(رضي مآ مسؽمله) مؼوم مأن مجنيء مشالعه مبشملضملنيم م م
وطنينم(رضيمآمسؽمله) م مؼفملطلمعنمطلؾهمحؿىمؼلفملظه مسنمعزمل رمػذاماظشملضملنيمم م(صَفَنيءَم
ؼَوِعّني مبِرملَيءٍ م مصَفملطَلَ معِؽملِهُ مأَبُو مَبغملْمٕ موملمؼلفملظهم مصَعملَنيلَ مظَهُ ماظطملُالمُ م:متَ ِرٔي معَني مػَذَا م؟ مصَعملَنيلَ مأَبُوم
بغملم م:موَعَني مػُوَ م؟ مضَنيلَ م:مطُؽملِتُ مَتغملَؾملٖؽملِتُ منإغِلَنينٕ ميف ماىَنيػِػملِؿملٖةِ موَعَني مأُحِلِنُ ماظغملَؾملَنيغَةَ م مإٔ َّ مأغٓيم
خَ َسِؿُهُ مصَػملَعملِؿملَؽملِي م مصَفملسِشملَنيغِيمظِذظِكَم مػَذَاماظَّذِي مأطَػملْتَمعِؽملِهُم مصَفملدِخَلَ مأَبُومبَغملْمٕم(رضيمآم
سؽمله) مؼَ َهُ مصَعملَنيءَ مطُلٖ مذَيِءٍ مصِي مبَشملْؽملِهِ)م مويف مبضملض ماظمواؼنيت مأغه مضنيل م:م(وآ مظو ممل مختمجم
إ معع مروحي مألخمجؿؾملني مإغي ممسضملت مردول مآ م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) مؼعملول :م(طلم
جل مغؾتمعنمدقتمصنيظؽملنيرمأوىلمبه)م.م م
وظومأؼعملنماظؽملنيسمحعملؿملعملة ماٌنيل مايمام مظضملػملؼملوامأغٖه مؼسملممو مؼؽملظملع م مؼُظملل مو مؼُزملػملح م م
وؼؾمل ممو مؼؾينم موإنمرأىماظطملنيصػملونمشريمذظكم موٓمدرٗماظعملنيئلم:مم م
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مجعمايماممسػملىماياللمظؿملغملـمهم م
دخلمايماممسػملىماياللمصؾضملـمه م
سػملى مأن ماٌنيل مايمام مإعني مأن مؼغملون محماعّني ميف مطلؾه موهزملؿملػمله م موإعني مأن مؼغملونم
حماعّنيميفمإغظملنيضهموصمصهميفمشريمدػملهم موادؿك اعهميفماألشماضماحملمعةم موإغظملنيضهم
يفممتوؼلماظضملؼملػملؿملنيتمانإرػنيبؿملةماظيتمتضملؼمللمسػملىمختمؼب موت عري ماجملؿؼملع م مؼعملولمغؾؿملؽملنيم
(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) م ( :متَزُولُ مضَ َعَني مسَؾِ ٍ مؼَومَ ماظعملِؿملَنيعَةِ محَؿٖى مؼُلِفملَلَ مسَنِ مسُؼملُمٔهِ مصِؿملمَم
أصؽملَنيهُ؟ موَسَنِ مسِػملؼملِهِ م ِصؿملمَ مصَضملَلَ مصِؿملهِ م؟ موَسَنِ معَنيظِهِ معِنِ مأؼِنَ ماطْؿَلَؾَهُ م؟ م َوصؿملمَ مأغِظملَعملَهُ م؟ موَسَنِ مجِلؼملِهِم
ِصؿملمَمأبالهُم؟م)مصغمللمصورماٌنيلمايماممهلنيمأثمػنيماٌ عممسػملىماظظملمدمواجملؿؼملع.م م
ومن صىر الكسب احلزاوم:مم م
املال الناتج عن قبىل الزشىةم مصنيظمذوةمإح ىمرمقمطلبماٌنيلماحملممم موػيم
جمميةمعُؾملػملغملةٌمعنمأذ ماألدؾنيبمصؿغملًنيمبنيجملؿؼملضملنيت م موغرملمّا مألدؾنيبماظسملضملفموا غؾملؿملنيرم م
صكملذامصرملتماظمذوة ميفمأعةمعنماألعمموومأماظؽملنيس مسػملىمتضملنيرؿملَؾملني م مصنيسػملممأن ماظسملؼملنيئممض م
عنيتت م موأن مانإمينين مض مضضملف ميف ماظؽملظملوس مواظعملػملوب م موعني مدخػملت ماظمذوة مسؼملالً مإ م
أسنيضؿه م مو مجمؿؼملضملّني مإ مأصل ته م موعنمأضؾحمأدنيظؿملؾؾملنيماٌػملؿوؼةم:متضملشملؿمللُ معزملنيحل ماظؽملنيسم
واظؿلوؼف ميف مإننيزػني مإىل مأن مؼؿم مأخذ ماظمذوة م مويف مذظك مخؿملنيغة مظألعنيغة ماظيت مؼعملولم
آ متضملنيىل مصؿملؾملني م{:ؼَنيأَؼُٓؾملَني ماظَٓذِؼنَ مآعَؽملُواْ م َ متَكُوغُواْ ماظػملّهَ موَاظمَٓدُولَ موَتَكُوغُواْ مأَعَنيغَنيِتغملُمِ موَأَغؿُمِم
تَضملِػملَؼملُونَ} موض مظضملن مغؾؿملؽملني م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم)م(اظمٖاذِيَ موَاظْؼملُمِتَرملِيَ موَاظمٖائِشَ) م موػوم
اظودؿملط ماظذي مؼلضملى مبؿملؽملؾملؼملني م مألن ماظمذوة مضؿل مظغملظملنيءات ماجملؿؼملع م مودسوة مصمحيةم
هل ممبؽملؿملنيغهماظذيمؼعملوممسػملؿملهمازدػنيرهموتعمل عه.ممم م
أكل املال الناتج عن الغـشم مدواءمأطنينمشرمل٘ذملنيميفماظغملممأمميفماظؽملوعم مؼعملذملولمايقم م
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دؾقنيغهم:م{وَؼِلْمظِػملْؼملُشملَظملخملظملِ َم*ماظَّذِؼنَمإٔذَاماطْؿَنيظُوامسَػملَىماظؽملٖنيسٔمؼَلِؿَوِصُونَم*موَإٔذَام َطنيظُوػُمِمأَوِم
صملؿملمٕ م* مؼَوِمَ مؼَعملُومُ ماظؽملٖنيسُم
وَزَغُوػُمِ مؼُكِلِمُونَ م* مأَظَني مؼَصملُنٗ مأُوظَؽِكَ مأَغٖؾملُمِ معَؾِضملُوثُونَ م* مظِؿملَوِمٕ مسَ ِ
ظِمَب ٚماظْضملَنيظَؼملِ َ} مودواء مأطنين ميف ماظطملذاء م مأم ميفماظ واء م مأم ميفماألدوات مأو ماآل تم
انإغؿنيجؿملة مأو ما دؿؾملالطؿملة م مصؼملن مؼطملشميفمذظكموشريهم مطؼمل٘نيمأومغوسّنيم مصؾملو مصنيد ْ معظملل ْ م م
شنيش ٙمظؽملظملله موظػملؼملفؿؼملع م مواظؽمليب م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) مؼعملول :م(عَنِ مشَرملٖؽملَني مصَػملَؿملِسَ معِؽملٓني) م
ويف مرواؼة م(عن مشش مصػملؿملس معؽملني) محبذف ماٌظملضملول م مظؿملرملؼملل مطل مشش موشنيش م موعني مذظكم
إ مألنمتػملكماىمميةمعنمأدؾنيبمػالكماألعمم مودعنيرماجملؿؼملضملنيتم .م
وعنمصورماظغمللبمايمام:ماالعتداء على املال العاوم.م م
وظعمل مطـمت ميف ماآلوغة ماألخرية مصور ما سؿ اء مسػملى ماٌنيل ماظضملنيم م موإن متطملريت ميفم
اظرملغملل مواظشملمؼعملة مواألدػملوب مإ ّ مأن معسملؼملوغؾملني مواح م موؼؿؼملـل مذظك ميف مادؿؽـنير مأح م
األصماد مبه موح ه مدون محق م مأو ماغؿزاع معػملغملؿملؿه معن مجمؼملوع ماظؽملنيس مإظؿمله مدون محق م مأوم
دوء مادؿك اعه مأو مإتالصه م مأو مدمضؿه م مأو مغؾملؾهم مأو ماشؿزملنيب ماألرض ماٌؼملػملوطة مظػمل وظةم
بوضعماظؿمل مسػملؿملؾملنيمزػملؼملّنيم مؼعملولمغؾؿملؽملنيمِم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مضَنيلَ:م(عَنِمزَػملَمَم ِضؿمل َمذِؾِمٕمعِنَم
األَرِضٔمرُوٚضَهُمعِنِمدَؾِعٔمأَرَضِ َ)م .م
وطذظكما سؿ اءمسػملى مأي معن معماصق ماظ وظة مب ون محق م مأو ماحؿؿملنيل مانإغلنين مسػملىم
اظؿؾملمب معن ماظؿزاعنيته ماٌنيظؿملة مونيه ماظ وظة مبفملي مصورة معن ماظزملور م مدواءمعنمطنينمعؿؾملمبّنيم
عنماظسملمائبماٌلؿقعملةمسػملؿملهمأممعؿؾملمبنيمعن مد ادمضؿملؼملةمادؿك امماٌماصقمعنمعنيءم مأوم
طؾملمبنيء م مأو مشنيز م مأو مخالصه م مذظك مأن ماٌنيل ماًنيص مض مؼؿضملػملق مبرملكص مأو مبضمل ةم
أذكنيص م مأعني ماٌنيل ماظضملنيم مصؿملؿضملػملق ممبالؼ
ؼؿقػمللمعنمأطلمحعملوضؾملممؼومماظعملؿملنيعة.م م

ماألذكنيص ماظذؼن مؼزملضملب مسػملى مانإغلنين مأنم
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صضملػملىمانإغلنينمأنمؼماضبمآم(سزموجل)م موظؿملضملػملممأغهمإنمأصػملتمعنمسعملنيبماظؽملنيسميفم
اظ غؿملنيمصػملنمؼظملػملتمعنمسعملنيبمآم(سزموجل)م ميفماظ غؿملنيمو ميفماآلخمةم .م
م

أقىل قىلٌ هذا وأستغفز اهلل لٌ ولكه
*مممممممممممم*ممممممممممم* م

ايؼملذملذمل مٓمربماظضملذملذملنيٌ

م موصذملذملالةمودذملذملالعّنيمسػملذملذملىمخذملذملنيهمأغؾؿملنيئذملذملهموردذملػملهمدذملؿمل غنيمدؼملذمل م

(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم) موسػملىمآظهموصقؾهمأمجضمل .ممم م
أخىةماإلسالو :م م
إن ما سؿ اء مسػملي ماٌنيل ماظضملنيم مأذ مجمعّني معن ما سؿ اء مسػملى ماٌنيل ماًنيص؛ مألغهم
عِػملْكٌ مظػملؽملنيس ممجؿملضملّني م موظؿملس معِ ْػملغملًني مظظملِؽَة معضملؿملٖؽملة معن ماظؽملنيس م مواظعملنيئؼملون مسػملؿمله مإغٖؼملني مػم مأُعَؽملنيءم
يفمحِظملْصملهموهزملؿملػملهم موصَمِصهمألػِػملهم مصالمحيلٗمألح ٍمأنمؼضملؿ يَمسػملؿملهم مأومؼفملخُذَمعؽملهمعنيم م
ؼلؿققٗم؛مألنمذظكمؼضمل مخؿملنيغةموزُػملؼملّنيمواسؿ اءّمسػملىمحقماظؽملنيسممجؿملضملّنيم مظذاموجبمسػملؿملؽملنيم
مجؿملضملّني مأن محننيصظ مسػملى ماٌنيل ماظضملنيم م مودنيئم معماصق ماظ وظة معن ماٌ ارس م مواٌضملنيػ م م
واٌلؿرملظملؿملنيت م مواظشملمضنيت موودنيئل ماظؽملعملل م موشريػنيمعن ماٌماصق ماظضملنيعة مبنيسؿؾنيرػني معػملكم
ظؽملني ممجؿملضملّني م موأعنيغة ميف مأسؽملنيضؽملني ممجؿملضملّنيم معقملط ؼن مسػملى مأن ماٌلنيس مبؾملني مختمؼب موإصلنيدم م
وؼضمل مجمميةمذمسؿملةموخؿملنيغةمورؽملؿملة.م م
إنمصور مأطل مأعوال ماظؽملنيس مبنيظؾنيرل معؿضمل دة موعؿؽملوسة م معؽملؾملني معني مؼغملون مبنيظصملػملم مواظعملؾملمم
واظطملزملب م موعؽملؾملني معني مؼغملون مبنيظؽملزملب موا حؿؿملنيل مواظطملش مواظؿ ظؿملس مبؿملضملني موذماء م موعؽملؾملني معنيم
ؼغملونمبؿسملؿملؿملعمايعملوقموخؿملنيغةماألعنيغةم مواٌؼملنيرػملةميفمتل ؼ ماظ ؼونم موشريمذظكمعنم
اظزملورةماظيتمإنمتؽملوستمصكملغؾملنيمدمعة.م م
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سػملى مأن مػؽملنيك مصورّا معلؿق ثة مظغمللب ماٌنيل مايمام م متعملل محمعة مووبني ً مسػملىم
صنيحؾؾملني م موأن مأدوأ مأغواسؾملني م :ماٌنيل ماظؽملنيتج مسن ماظضملؼملنيظة مأو ماًؿملنيغة م موبؿملع ماظذعم م م
وذؾملنيدةماظزورم مأومطنينمغنيوًنيمسنماظعملؿملنيممبضملؼملػملؿملنيتماظؿكمؼبمواظؿ عريموانإصلنيدم مواظعملؿلم
ودظملكمدعنيءماألبمؼنيءم مأومطنينمغنيوًنيمسنمتلؾملؿمللمأومتؽملظملؿملذماظضملؼملػملؿملنيتمانإرػنيبؿملةماظيتمتضملؼمللم
سػملىمزسزسةمأعنماظورنموادؿعملمارهم موإذنيسةماظظملوضىمب

مأبؽملنيئهم مواظضملؼمللمسػملىمت عريم

اجملؿؼملعموػ ممبؽملؿملنينمحسملنيرته.م م
صنيٌنيل ماظذي متؾنيع مبه ماألورنين م موترملرتى مبه ماظذعم م معنيل محمام م موطلب مدقتم
خؾؿملثمجيػملبماًزي مواظضملنير مظزملنيحؾه ميف ماظ غؿملني مواآلخمة م موآطل مايمام م متلؿفنيب مظهم
دسوةم مصعمل مذطم مغؾؿملؽملنيم(صػملى مآمسػملؿملهمودػملم)ماظمٖجُلَمؼُشملِؿمللُماظلٖظملَمَمأَذِضملَثَمأَشْؾَمَمؼَؼملُ ٗ مؼَ َؼِهِم
إٔظَى ماظلٖؼملَنيءِ :مؼَني مرَب ٚمؼَني مرَب ٚموَعَشملْضملَؼملُهُ محَمَامْ موَعَرملِمَبُ ُه محَمَامْ موَ َعغملْلَؾُهُ محَمَامْ م موَشُذٚيَم
بِنيظْقَمَامٔ مصَفملَغٖىمؼُلِؿَفَنيبُمظه" .م
صنيظػملؾملمماشؽملؽملنيمحبالظكمسنمحماعكم موبظملسملػملكموطمعكمسؼملنمدواك .م
م

