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 تكــــديــم

موردؾهمأغؾقائهمخامتمسؾىمواظلالمم،مواظصالةماظعاٌنيمربمٓمايؿّٓ

مؼوممإديمػّٓاهمتؾّٝموعنموصقؾهمآظهموسؾىم،محمؿّٓمبنمسؾّٓمآمدقّٓغا

 .اظّٓؼنم

م:مدــوبع

صننماظلريةماظـؾوؼةماٌشّٕصةمػيماظؿطؾققماظعؿؾيمىواغبمطـريةمعنم

دـةمغؾقـام)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م،موػيمغرباسمعؾنيمظـامإديمؼومماظّٓؼنم،م

شريمأنمأطـّٕماىؿاساتماٌؿطّٕصةمسيمسصّٕغاماياضّٕمضّٓمرطّٖتمسيمضّٕاءةم

مطف ماظغّٖوات معوضوع مسؾى موتّٓرؼلفا موطؿابؿفا ماظـؾوؼة متؽادماظلرية اغب

م ماِّبّٕز مأو مطاغتمم-سؾىماِّضلمم-وعؾهموحقّٓطيا مِّغفا م، سيماظلريةماظـؾوؼة

موإهلابمرياسمسـاصّٕػام ماىاغبمسيمتفققجمعشاسّٕ وقّٓمادؿكّٓاممػّٔا

موطوادرػام،مبلمتؿكّٔمعنمذظكمودقؾةمإلثارةماظعاعةمأحقاغطيامطـريةم.م

مسيمؼّٕدمصؾمم،ماِّدقممبلؿقاتفاماِّمساءماظؽّٕؼمماظؼّٕآنممسىمظؼّٓو

مغصّٕمعنمطانمسؿامؼوممبؾػّٜمسربمإمنام،مضّٛمشّٖوةمظػّٜماظؽّٕؼمماظؼّٕآن

مصؼالم،ماظػّٕضانمؼومموتعاديمدؾقاغهمايقممساهماظّٔيمبّٓرمؼومماٌلؾؿني

موشيِظِّٔيموشيِظؾّٕؼيدصيولغيمخصيؿصيلشيهصيمِظؾَِّهمَصَلنؼيمذشييضيٍءمعـينمَشـِؿضيؿصيممَأغؼيؿشياموشياسضيَؾؿصيوا:م"ممدؾقاغه

مَأغّٖشيْظشياموشيعشيامِباظؾَِّهمآعشيـؿصيممُطـؿصيمضيمإغينماظلؼيِؾقلغيموشيابضينغيماْظؿشيلشياِطنيغيوشيموشياْظقشيؿشياعشيىماْظُؼّٕضيبشيى

م.مممم"مَضِّٓؼّٕظيمذشييضيٍءمُطلـيمسشيَؾىموشياظؾَّهصيماْظفشيؿضيعشيانغيماْظؿشيَؼىمؼشيوضيمشيماْظُػّٕضيَضانغيمؼشيوضيمشيمسشيؾضيِّٓغشيامسشيَؾى
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ماظؽّٕؼمماظؼّٕآنمهّٓثمأؼضاموػؽّٔا مؼؼولمحقثم،محـنيمؼوممسنم

م"مدؾقاغهمايق مإغيذضيمحصيشيقضينػيموشيؼشيوضيمشيمَطـِريشيٍةمعشيوشياِرنشيمِصيماظؾَّهصيمغشيصشيّٕشيُطمصيمَظَؼّٓضيم:

مرشيحصيؾشيتضيمِبؿشياماْظَلرضيضصيمسشيَؾقضيُؽمصيموشيضشياَضتضيمذشيقضيؽطيامسشيـُؽمضيمتصيغضينغيمَصَؾمضيمَطضيّٕشيتصيُؽمضيمَأسضيفشيؾشيؿضيُؽمضي

ممعؽيّٓضيِبّٕغيؼنشيموشيظَّقضيؿصيممثصيمؼي ماْظؿصيمضيِعـِنيشيموشيسشيَؾىمدصيوِظِهرشيمسشيَؾىمدشيِؽقشيؿشيهصيماظؾَّهصيمَأغضيّٖشيلشيمثصيمؼي*

مثصيمؼي*مماْظَؽاِصّٕغيؼنشيمجشيّٖشياءصيموشيذشيِظَكمَطَػّٕصيواماظَِّّٔؼنشيموشيسشئّؼيبشيمتشيّٕشيوضيػشيامَظمضيمجصيصيودطياموشيَأغضيّٖشيلشي

مرشيِحقمظيمَشُػورظيموشياظؾَّهصيمؼشيششياءصيمعشينضيمسشيَؾىمذشيِظَكمبشيعضيِّٓمِعنضيماظؾَّهصيمؼشيؿصيوبصي مطاغتمصؼّٓم،"

مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمحّٕوب مردامظعّٓوانمدصعامإعام،مدصاسقة( مأو م،

مآمصؾى)مععهمسفّٓػمماِّسّٓاءمظـؼّٚمأوم،متكعّٕمأومًقاغةمدصعام،مأومالسؿّٓاء

مواِّدقماِّغلبمصؽانم،مأحّٓمسؾىماسؿّٓاءمعـفامأيمؼؽنموَظمم،(مودؾممسؾقه

ممممماِّدقموغّٕاهمغعؿؿّٓهمعاموػوم،مشّٖوةمبؾػّٜموظقّٗمؼوممبؾػّٜمسـفاماظؿعؾري

ممساػاماظيتممبلؿقاتفاموتلؿقؿفامغصابفامسيمظألعورمضعاوم،ماظؿعؾريمسي

مشريػاموآثّٕػامبفاماظؽّٕؼمماظؼّٕآن مبعّٚماظؽؿابممسؾى مسـه مسرب معا موػو ،

مسـوان مهت معمظػاتفم مآٌّضؼنيمسي مسيمم"م:مواٌمرخني ماظعّٕب أؼام

ماىاػؾقةمواإلدالم".

مظـمطّٓمأنمايّٕب مأومرذقّٓةمدوظةمِّيمػًّٓصاموالمشاؼةمظقلتموإغـا

مسؾقهمآمصؾى)مغؾقـاموطان،ممصلقةمأومغّٖػةمظقلتمأغفامطؿا،ممرذقّٓمحؽم

مودؾم ممؼؼول( م،مِظَؼاءشيمتشيؿشيؿشيشيعيوضيام)اَل: َٓموشيدشيُؾواماْظعشيّٓصيوغيعي م،ما مَظِؼقؿصيؿصيوػصيمضيمَصنغيذشياماْظعشياِصقشيَة

 .مَصاصضيِؾّٕصيوا(

،ممسنماظـػّٗمواظعّٕضمظؾّٓصـاعمضـّٕورةمتؽونمضّٓمأنمايـّٕبمشقـّٕ

مواظّٓؼار م، موطقانومواٌال م، مورياؼؿفاماظّٓولماِّوران م، معنمووجودػا

 .تؿفّٓدػاماظيتماِّخطار
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مػيماإلدالممسيمايّٕبمإن ماظظؾممظّٕدمذصيّٕستمدصاسقةمحّٕبمإمنا

مواظعّٓوان مؼؼولمحقثم،ماظظؾممودصّٝماالسؿّٓاءمردـيمسيمحمصورةموػي،

موشيم}:وتعاديمدؾقاغهمايق مُزِؾؿصيوا مِبَلغؼيفصيمضي مؼصيَؼاتشيُؾونشي مِظؾَِّّٔؼنشي مسشيَؾىمُأِذنشي َٓ ما إغينؼي

ِٓماظَِّّٔؼنشيمؼصيَؼاِتُؾوغشيُؽمضيمم}:مدؾقاغهموؼؼولم،م{غشيصضيّٕغيِػمضيمَظَؼِّٓؼّٕظي وشيَضاِتُؾوامِصيمدشيِؾقلغيما

مَظامؼصيِقبؽيماْظؿصيعضيؿشيِّٓؼنشيم َٓ وشيَظامتصيَؼاِتُؾوػصيمضيمم}:ممدؾقاغهموؼؼولم،م{وشيَظامتشيعضيؿشيّٓصيوامإغينؼيما

محشيؿؼيىمؼصيَؼاِت ماْظقشيّٕشيامغي ماْظؿشيلضيِفِّٓ مَطّٔشيِظَكمِسضيّٓشي مَصاْضؿصيُؾوػصيمضي مَضاتشيُؾوُطمضي مَصنغينضي مِصقِه ُؾوُطمضي

موشيَضاِتُؾوػصيمضيمحشيؿؼيىمَظامتشيُؽونشيم م مَشُػورظيمرشيِحقمظي َٓ ما ماغضيؿشيفشيوضيامَصنغينؼي مَصنغينغي ماْظَؽاِصّٕغيؼنشي جشيّٖشياءصي

ِٓمَصنغينغيماغضيؿشيفشيوضيامَصَؾامسصيّٓضيوشيانشيمإغيظَّامسشيَؾىماظظَّاِظِؿنيشي بلمإنمم،م{ِصؿضيشـيٌةموشيؼشيُؽونشيماظّٓـيؼنصيم

نيموبّٕـيػمموإجارتفممإنماإلدالممضّٓمدساغامإديماإلضلاطمإديمذيقّٝماٌلاٌ

ُٓمسشينغيماظَِّّٔؼنشيمَظمضيمؼصيَؼاِتُؾوُطمضيمِصيم}م:مبـام،مصؼالمدؾقاغهمادؿفاروا َظامؼشيضيفشياُطمصيما

مإغيَظقضيفغي موشيتصيْؼِلُطوا متشيؾشيّٕؽيوػصيمضي مَأنضي مِدؼشيارغيُطمضي مِعنضي مؼصيكضيّٕغيجصيوُطمضي موشيَظمضي َٓماظّٓـيؼنغي ما مإغينؼي مضي

ماْظؿصيْؼِلِطنيشي مادضيؿشيفشيارشيَكم}وضالم)سّٖموجل(:م،{ؼصيِقبؽي ماْظؿصيشضيّٕغيِطنيشي مِعنشي مَأحشيّٓظي وشيإغينضي

ِٓ م.{ثصيمؼيمَأبضيِؾغضيهصيمعشيْلعشيشـيهصيمذشيِظَكمِبَلغؼيفصيمضيمَضوضيمظيمَظامؼشيعضيَؾؿصيونشيمَصَلِجّٕضيهصيمحشيؿؼيىمؼشيلضيؿشيّٝشيمَطَؾامشيما

مأوماالسؿـّٓاءمّٕفؼعمالماإلدـالممأنمؼمطـّٓمعاماظـصوصمػّٔهموسي

مإمنا مايقمصلذنم،مواالسؿّٓاءماظعّٓوانمظّٕدمأصاًلماظؼؿالمذّٕعماظظؾم،

مأالم،مأغػلفممسنمظؾّٓصاعمؼفؾؽيوامبلنمزؾؿطيامؾـونؼؼاتشيمظؾّٔؼنمدؾقاغه مسؾى

مبهمهلممذنُأمصقؿامؼؿودعوامأوم،ماظّٓعاءمسيمؼلّٕصواموأالم،مؼغّٓروام،موأالمؼعؿّٓوا

 .اظعّٓوانمدصّٝمعن

مأومدؼارغامعنموخيّٕجوغـامؼؼاتؾوغـامعنموالؼةمسنمصؼّٛمدؼــامغفاغاموضّٓمممممممم

ُٓمسشينغيماظَِّّٔؼنشيمَضاتشيُؾوُطمضيم}:مدؾقاغهمصؼالمذظكم،مسؾىمؼعؿؾون إغيغؼيؿشيامؼشيضيفشياُطمصيما
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متشيوشيظَّوضيػصيمضيم مَأنضي موشيَزاػشيّٕصيوامسشيَؾىمإغيخضيّٕشياِجُؽمضي مِدؼشيارغيُطمضي مِعنضي موشيَأخضيّٕشيجصيوُطمضي ِصيماظّٓـيؼنغي

 .{مضيمَصُلوَظِؽَكمػصيمصيماظظَّاِظؿصيونشيوشيعشينضيمؼشيؿشيوشيظَّفصي

مصّٕحًيامغفقطياماإلدالممغفىمظالسؿّٓاءمردعيمػيماظيتمايّٕبمسيموحؿى

مآمصؾى)مآمردولمأصقابموطانم،ماظؾـقانموػّٓمم،ماظعاعّٕمدبّٕؼبمسن

موأالمذفّٕطيام،مؼؼطعوامأالمضادتفامؼوصونمجقوذفممجيفّٖونمحني(مودؾممسؾقه

مبهماظعّٓومهصنمإذامإالم،مبـقاغطيامؼفّٓعوامأوم،ماساعّٕطيمخيّٕبوامأوم،مزرسطيامحيّٕضوا

مسيماعظؾّٖرعيمؼؿعّٕضواموأالم،مبّٓؼالمسـهمجيّٓواموٕمذظكمإديمواضطّٕػم

موالماعّٕأةمؼؼؿؾواموأالم،مصواععفممسيماظّٕػؾانموالمعّٖارسفم، م،م، موالمرػال

 .ماظؼؿالمسيمؼشرتطوامٕمداعوامعامصاغقطيامذقكطيا

موضّٓمػّٔا مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمزلم، معؽةمسيموأصقابه(

مهلممؼمذنمأنمدونماٌشّٕطنيمأذىمؼؿقؿؾونمساعامسشّٕمثالثةماٌؽّٕعة

ممعؼّٓعؿفاموسيمأػؿفامعنمِّدؾابمأغػلفممسنمدصاساموظومباظؼؿال مادؿـػاد:

مواٌوسظةمايؽؿةمسؾىماٌؾـقةماظّٓسوةمسيماظلؾؿقةماظودائلمدائّٕ

ماِّذىمهؿلوماظـػّٗمضؾّٛمدرجاتمأضصىمسؾىماٌمعـنيموتّٕبقةمايلـة،

ممآمدؾقلمسي مسيماظؿؽاصممسّٓمموعـفام،ماًصممسؾىمايفةموإضاعة،

إذمطاغتماٌواجفةمبؽلمحلاباتماظؾشّٕمحملوعةمظصاحلممآغّٔاكماٌواجفة

م،ـــاٌش معنماٌلؿضعػنيمصػوفمسيمصادحةمّٕــائــخبلمّٔرــؼـمممامّٕطني

م،ماٌلؾؿني مسيماٌواجفة ماظؿعفل محػّٜمسؾىمحّٕؼّٙمواإلدالممحال

مماظّٓعاءمطلمّٓعاءاظ سـهممآٌّاصعنيمبهماٌمعـنيمأبـائهمبّٓعاءمباظكمصؿا،

موعـفام،ماٌلؿعّٓؼنممظؾؿضققةمبلشؾىمعامميؾؽونموطلمعامميؾؽونمسيمدؾقؾه
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مضؾلمودبطقًطاموتلؾققطيامأصّٕادطياماىقّٓماإلسّٓادمأػؿقةمإديمأغظارغامظػت

موٕمصّٕضطيامسؾقـامتػّٕضمعإمعواجفةمأيمسيماظّٓخول معنمّٓؿيبصيمٔةمؼؽنم،

(مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمعنمطانمعامدمومسؾىماظعّٓومٌواجفةمإًّوج

معنمموأحّٓمبّٓرمسيماٌشّٕطنيمعواجفةمسيموأصقابه موشريػا واًـّٓق

مأؼاعفم.

ماظؼوةمبلدؾابمواِّخّٔماىقّٓماإلسّٓادمػّٔامسؾىماظؿلطقّٓموسي

ممدؾقاغهمايقمؼؼولم،مواٌـعة مادضيؿشيَطعضيؿصيم}: معشيا مَظفصيمضي موشيِعنضيموشيَأِسّٓؽيوا مُضوؼيٍة مِعنضي مضي

ِٓموشيسشيّٓصيوؼيُطمضيموشيآخشيّٕغيؼنشيمِعنضيمدصيوِغفغيمضيمالمتشيعضيَؾؿصيوغشيفصيمصيم رغيباِطماْظكشيقضيلغيمتصيّٕضيِػؾصيونشيمِبِهمسشيّٓصيوؼيما

مالم موشيَأغضيؿصيمضي مإغيَظقضيُؽمضي مؼصيوشيفؼي ِٓ ما مدشيِؾقلغي مِصي مذشييضيٍء مِعنضي ضيِػُؼوا متصي موشيعا مؼشيعضيَؾؿصيفصيمضي ُٓ ا

 .م{تصيْظَؾؿصيونشي

ماظعـّٓصيومردعمػومإمناماآلؼةمػـّٔهمعنمواٌـّٕادمػــامـةاظغـاؼمأنمسؾى

شاؼةممِّمسىمصنغفامضؿـالمدونماظـّٕدعمهؼقمصؾوم،مسؾقـامأنمؼعؿـّٓيمعـن

وشيرشيدؼيمم}اِّحّٖاب:مذلنمؼوممسيمدؾقاغهمايقمؼؼولمحقثم،موأغؾلمػّٓف

ُٓ موشيَطَػـىما مؼشيشياُظـوامخشيـقضيّٕطيا مَظـمضي مِبغشيقضيِظفغيـمضي مَطَػّٕصيوا ماظَِّّٔؼنشي ُٓ ماْظِؼؿشيـالشيمما اْظؿصيـمضيِعـِـنيشي

مَضـوغيؼؾيامسشيّٖغيؼّٖطيا ُٓ مممؿؾـيامسؾىمدؾقاغهم،موسيمذلنمؼوممايّٓؼؾقةمؼؼول{وشيَطانشيما

مسشيضيُؽمضيم}واظؼؿال:ماظؼؿلمبؿفـقؾفمماٌمعـنيمسؾاده مَأؼضيِّٓؼشيفصيمضي ماظَِّّٔيمَطفؼي وشيػصيوشي

مَأْزَػ مَأنضي مبشيعضيِّٓ مِعنضي معشيؽََّة مِبؾشيْطنغي مسشيضيفصيمضي موشيَأؼضيِّٓؼشيُؽمضي موشيطانشي مسشيَؾقضيفغيمضي مِبؿامّٕشيُطمضي ُٓ ا

موأصقابهماظؽّٕامم(ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمػاجّٕمصؾؿام،م{تشيعضيؿشيُؾونشيمبشيِصريطيا

موصارمآٌّؼـةمإدي مبفام، مطانمسـفؿامؼّٓاصعونموورنمدوظةمهلم ماإلذنم،

واموشيإغينؼيمُأِذنشيمِظؾَِّّٔؼنشيمؼصيَؼاتشيُؾونشيمِبَلغؼيفصيمضيمُزِؾؿصي}تعادي:ممضوظهمسيماظّٓصاسيمباظؼؿال

َٓمسشيَؾىمغشيصضيّٕغيِػمضيمَظَؼِّٓؼّٕظي م.{ا
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مم:اآلتيمسـّٓماظوضوفمضّٕورةمعّٝ

موٕمظؾؿففولمباظؾـاءماإلذنمسيمسؾؼيّٕم{ُأِذنشي}متعادي:مضوظهمسيم-1

ممدؾقاغهمؼؼل ماياجةمضّٓرمسؾىمباإلذنماظعؿلمظقؽونم،مآمأذن:

ممسؾىماإلذنمؼلؿكّٓمموأالم،مواظضـّٕورة مإديمذظكمصقمديم،إرـالضـه

 .مواظّٓعاءماظؼؿالمسيمدّٕافاإل

مؼصيَؼاتشيُؾونشيم}تعادي:مضـوظهمسيم-م2 ممؼؼلمٕم{ِظؾَِّّٔؼنشي مدؾقاغه مأذن:

مظؾؿلؾؿني مأو مأومظؾؿـمعـنيم، معنمأخّٕجوامعنمأومظؾؿضطفّٓؼنم،محؿىم،

مػّٔامالدؿكّٓاممعلوًشاموحّٓهمذظكمطلمؼؽنمصؾمم،موأعواهلممدؼارػم

مواٌؾادأةماٌؾادرةمتؽونموأنم،مؼصيؼاتشيؾوامأنمواحّٓةمسؾةمػيموإمناماإلذنم،

موخؾػاؤه(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مآمردولمطانموظّٔام،مباظؼؿالمسّٓوػممعن

ماظعّٓومؼؽونمحؿىمبؼؿالماأحّٓطيمؼؾّٓأوامأالمجقوذفممضادةمؼوصونماظّٕاذّٓون

مظومحؿىمخقاغةمأوماشّٓرطيماأحّٓطيمؼلخّٔواموأالم،مواظعّٓوانمباظؾغيماظؾادئمػو

مَضوضيمػيم}دؾقاغه:مقايمؼؼولمحقثم،مصقفؿامبـقؿهمسؾؿوا مِعنضي متشيكشياَصنؼي وشيإغيعؼيا

مَظامؼصيِقبؽيماْظكشياِئـِنيشي َٓ ما مَصاغضيِؾّٔضيمإغيَظقضيفغيمضيمسشيَؾىمدشيوشياٍءمإغينؼي مخػتمصننمأي:م{ِخقشياغشيًة

معـهم،موهؾلمسؾقفممورده،ممسفّٓػممإظقفممصارّٕحمخقاغةمأومشّٓرطيامضوممعن

 .ضؿاهلممسيماظشّٕوعمضؾل

ماظعّٓومؼؽونمبلنماإلذنمضقةضمسيماظؼّٕآغيماظـّٙمؼؽؿفموٕم-م3

مبغقفممردـيمِّجلمِّسّٓائفمماٌلؾؿنيمضؿالمجعلمبلمباظؼؿال،ماظؾادئمػو

ماظـاغيمواالذرتاطماظـاغقةماظعؾةمصفعلم،مسؾقفممأومسـفمموسّٓواغفمموزؾؿفم

ُأِذنشيمِظؾَِّّٔؼنشيمؼصيَؼاتشيُؾونشيم}:دؾقاغهمايقمؼؼولمحقثم،مهلممسّٓوػممزؾممظإلذن
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مُزِؾؿصيوا معلؿضعػنيمضؾةمطاغوامظومحؿىماإلهليماظؿلؼقّٓمؼلتيمػـاوم،{ِبَلغؼيفصيم

مَظَؼِّٓؼّٕظي} مسشيَؾىمغشيصضيّٕغيِػمضي َٓ ما م{وشيإغينؼي مورياؼةماظظؾممردعيمػيماظعؾةمأنمراٌا،

 .ماظطؿّٝموالماظؾغيمالمواظورنماظّٓوظة

مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمدريةمإديمغـظّٕموسـّٓعا مػّٔامسي(

مؾمودمسؾقهمآمصؾى)ماظـيبماىاغبمنّٓمأن مضّٕؼّ٘ممبؼّٓممسؾممسـّٓعا(

َأِذريصيوام):ممؼؼولموجعلمأصقابه(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مذيّٝمبّٓرمؼوم مسي

ماظؼـياسصي مَأؼؽيفشيا مسـهمآمرضي)ماظصّٓؼقمبؽّٕمأبومدقّٓغامصؼامم(،سشيَؾيؼي مصؿؽؾم(

م،موأحلنمصؿؽؾم(مسـهمآمرضي)ماًطابمبنمسؿّٕمدقّٓغامضاممثمم،موأحلن

ممضاممثم مسشيؿضيّٕػيوماْظِؿْؼّٓشيادصيدقّٓغا م،مآمردولمؼا:م"مصؼال(مسـهمآمرضي)مبضينصي

ُٓمَصشيقضينصيمعشيعشيَك ِٓمَظامغشيُؼولصيمَظَكمَطؿشيامَضاَظتضيمبشيصيومإدضيّٕشياِئقلشيمماعضيّٚغيمِظؿشيامَأرشياَكما ،موشيا

م مضاِسّٓصيونشي}ِظؿصيودشيى: مػاػصيـا مإغيغؼيا مَصؼاِتال موشيرشيبؽيَك مَأغضيتشي غؼول:مموشيَظِؽنضيم،{اذضيػشيبضي

موشي مَأغضيتشي معصيَؼاِتُؾونشياذضيػشيبضي معشيعشيُؽؿشيا مإغؼيا مَصَؼاِتَؾا مَظوضيمم،مرشيبؽيَك مِباْظقشيقـي ماّظّٔيمبشيعشيشيَك صو

معشيعشيَك مَظفشياَظّٓضيغشيا ماْظِغؿشياِد مإَظىمِبّٕضيِك مِبشـيا مدصيوِغِهمِدّٕضيتشي مَظهصيمم،م،محشيؿؼيىمتشيؾضيُؾغشيهصيمِعنضي َصَؼالشي

ِٓم ُٓمسشيَؾقضيِهموشيدشيؾَّمشي)رشيدصيولصيما  ممهصيمِبِه.َظم،موشيدشيسشيامخشيقضيّٕطيام(صشيؾَّىما

مردـولمصلحبماٌفـاجّٕؼنم،معنمطاغـواماظــالثةماظصقـابةموػمالء

مبقعةمغصوصمِّنم،ماِّغصارمضادةمرأيمؼعّٕفمأن(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مآ

ماظـيبمم،مآٌّؼـةمخارجمباظؼؿالمتؾّٖعفممتؽنمٕماظعؼؾة مضّٓمباؼعوا إذمطاغوا

ػلفمموأسّٕاضفمم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مسؾىمأنمحيؿوهمممامحيؿونمعـهمأغ

متعّٕضتم مضّٓ ماظؾقعة متؽن موٕ م، مآٌّؼـة مداخل مععفم معادام وأعواهلم

مأنمؼلؿّٝم مصلحبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( م، ًّٕوجفممععهمخارجمآٌّؼـة
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رأؼفممصّٕاحةم،مصؽؾؿامهّٓثمواحّٓمعنماٌفاجّٕؼنمضالماظـيبم)صؾىمآم

أيماِّغصارم،مسؾقهمودؾم(م:م)أذريوامسؾيؼيمأؼفاماظـاس(م،موػومؼّٕؼّٓمأنمؼلؿّٝمر

معصيعشياٍذممدقّٓغامظوائفمموحاعلماِّغصارمضائّٓمذظكمإديمحؿىمصطن مبضينصي دشيعضيّٓصي

مصؼالم،(سـهمآمرضي) مَضالشي ِٓ؟ ما مرشيدصيولشي مؼشيا مَظَؽَلغؼيَكمتصيّٕغيؼّٓصيغشيا ِٓ موشيا م م: َأجشيلضي،م:

قؽي،موشيَأسضيَطقضيشـياَكمَضالشي:مَصَؼّٓضيمآعشيؼـيامِبَكموشيصشيّٓؼيْضشياَك،موشيذشيفغيّٓضيغشيامَأنؼيمعشيامِجؽضيتشيمِبِهمػصيوشيماْظقشي

موشيعشيوشياِثقَؼشـيا ِٓممسشيَؾىمذشيِظَكمسصيفصيودشيغشيا ما مرشيدصيولشي مؼشيا مَصاعضيّٚغي موشياظطَّاسشيِة، مسشيَؾىماظلؼيؿضيّٝغي ،

معشيعشيك مَصـقضين مَأرشيدضيتشي مػشئّشياممِظؿشيا مِبشـيا مادضيؿشيعضيّٕشيضضيتشي مَظوضي مِباْظقشيقـي، مبشيعشيشيَك مصواّظّٔي ،

معشيعشيَك مَظكصيضضيشـياهصي مَصكصيضضيؿشيهصي مماْظؾشيقضيّٕشي معشيا موشياِحّٓظي، مرشيجصيلظي مِعؼـيا مَأنضيممتشيكشيؾَّفشي مغشيْؽّٕشيهصي موشيعشيا ،

مَشّٓطيا مسشيّٓصيوؼيغشيا مِصيماْظقشيّٕضيِبمتشيْؾَؼىمِبشـيا مَظصصيؾصيّٕظي مإغؼيا مِصيماظؾخملَؼاِءم، مصصيّٓصيقظي َٓمم،م، ما َظعشيلؼي

ؼـيامعشيامتشيَؼّٕؽيمِبِهمسشيقضيصيَك ِٓـ،مَصِلمؼصيّٕغيؼَكمِع ِٓـَصلصيم،مّٕضيمِبشـيامسشيَؾىمبشيّٕشيَطِةما صشيؾَّىم)مّٕؼيمرشيدصيولصيما

مسشيَؾقضيِهموشيدشيؾَّمشي ُٓ مَضالشي:مم،موشيغشيشؼيَطهصيمذشيِظَكمِبَؼوضيلغيمدشيعضيٍّٓ(ما ،مَصنغينؼيممِدريصيواموشيَأبضيِشّٕصيوا)ثصيمؼي

متشيعشي َٓ موشيسشيّٓشيِغيمإحضيّٓشيىماظطَّاِئَػؿشيقضينغيـا مَضّٓضي مإَظىمماَظى مَأغضيُظّٕصي ماْظكنشي مَظَؽَلغـيي ِٓ موشيا ،

ممم.(عشيصشيارغيعغيماْظَؼوضيمغي

همعنماٌواضفماظعظقؿةمظلقّٓغامدعّٓمبنمععاذموهلّٔاماٌوضفموشري

مطاغتماظؾشّٕىمواٌؽاصلةماظعظقؿةمعنمآمتعاديمظه مسـّٓم)رضيمآمسـه(

محقثمضال م، مِظؿشيوضيِتمودؾممسؾقهمآمصؾى)موصاته ماظّٕؼيحضيؿشينغي مسشيّٕضيشصي م)اػضيؿشيّٖؼي :)

 مم.(دشيعضيِّٓمبضينغيمعصيعشياٍذ

مبينمض مؼفود معن مطان معا مإدي مصريجّٝ مبينمضقـؼاع مؼوم مقـؼاعأعا

اظّٔؼنمطانمضّٓمعألمايؼّٓمغػودفممسؾىمردولمآم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م

م، محمؿّٓ مؼا م" م: مصؼاظوا م، مسيمبّٓر مآمباظـصّٕ مأنمأسّٖػم مبعّٓ ماَلموأصقابه

م،مِعنضيمغشيَػّٕطيامَضؿشيْؾتشيمَأغشيعيَكمغشيْػِلَكمِعنضيمؼشيغصيّٕشيعيغشيعيَك مؼشيعضيّٕغيُصونشيماَلمَأْشؿشيارطيامَطاغصيوامُضّٕشيؼضيّ٘ػي
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م، م،مغشيقضينصيمَأغشيعيامَظعشيّٕشيْصتشيمَضاتشيْؾؿشيشـيامَظوضيمغشيعيَكإغيماْظِؼؿشيالشي م،ممتشيْؾقشيمَظمضيموشيَأغشيعيَكماظشيعياسصي م" ضيَؾشـيا ِع

مذياسة مماظلوقمسيمعلؾؿةماعّٕأةمسورةمعـفمموطشف مأحّٓمػبؼيمصؾؿا،

معنمم،موضؿؾوهمسؾقهماجؿؿعوامسـفامواظّٓصاعمظلرتػاماٌلؾؿني مالبّٓ صؽان

صففّٖماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ماظؿففّٖمظؼؿاهلممردسطيامظؾغقفمموخقاغؿفممم

موحصوغفممإديمدّٕؼعطيامواغؿؼلمظؼؿاهلممجقشطيا مزيّٗموحاصّٕػمم،مدؼارػم

مآمصؾى)حؽؿهممسؾىمواظـّٖولمإديماالدؿلالممحؿىماضطـّٕوام،مظقؾةمسشّٕة

مم.(م"ودؾممسؾقه

مصكّٕجم،مبّٓرمسيمظؼؿالػامظؿـلرمجاءتمضّٓمضّٕؼّ٘مطاغتمُأحّٓموسي

ممودؾمسؾقهمآمصؾى)مردولمآ م،( مأصقـابهموالمػـومؼؾـّٓأموٕمظؾؼائفم

مرؾبمباظؼؿـال ممضّٕؼّ٘مأو موخقؾفامماظيتمػيمإمنا، موضضقضفا أتتمبَؼضـيفا

مظؼؿالػامواظـلر(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مدسوتهمادؿؽصالمتّٕؼّٓمباشقةموخقالئفا

م.ممبّٓرمسي

وسيمؼوممريّٕاءماِّدّٓمطانمأبومدػقانمضّٓمسّٖممإثّٕمُأحصيّٓمسؾىماظعودةم

مصـّٓبماظـيبم)صؾىمآمسؾقهممإديمآٌّؼـة ماٌلؾؿنيم، الدؿؽصالمذلصة

:م)المصؾىمآمسؾقهمودؾم(ودؾم(مأصقابهمإديمإًّوجمٌالضاتفمم،موضالم)

خيّٕجمععـامإالمعنمذفّٓمأحّٓطيا(م،مصكّٕجمععهمأصقابهموجّٕاحفممتـغصيبمدعطيام،م

مآمسؾقهم مآم)صؾى مردول مؼؽون مأن مععه موعن مدػقان مأبو مخشي وػـا

ؾواماهلّٕبمواالغصّٕافمإديمفّٖمجقشطيامجّٓؼّٓطيامعنمأصقابهم،مصػضؼيودؾم(مضّٓمج

موبؼيماظـيبم)صؾىمآمسؾقهم م، مأنّٖوهمسيمُأحّٓ معا محؿىمالمؼضقعوا عؽة

م،م م ماِّدّٓمٕمميللفممدوء مأؼاممسيمريّٕاء مثالثة مواٌلؾؿونمععه ودؾم(
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ِٓموشياظ}وسيمذلنمػّٔاماظقوممغّٖلمضولمآمتعاديم:م ّٕؼيدصيولغيماظَِّّٔؼنشيمادضيؿشيفشيابصيوام

ماظَِّّٔؼنشيم مسشيِظقمظي مَأجضيّٕظي موشياتؼيَؼوضيا مِعضيفصيمضي مَأحضيلشيصـيوا مِظؾَِّّٔؼنشي ماْظَؼّٕضيحصي مَأصشيابشيفصيمصي معشيا مبشيعضيِّٓ ِعنضي

َضالشيمَظفصيمصيماظؼـياسصيمإغينؼيماظؼـياسشيمَضّٓضيمجشيؿشيعصيوامَظُؽمضيمَصاخضيششيوضيػصيمضيمَصّٖشيادشيػصيمضيمإغيميشياغطياموشيَضاُظوام

مَص ماْظوشيِطقلصي موشيِغعضيمشي ُٓ ما مدصيوءظيمحشيلضيؾصيشـيا مؼشيؿضيلشيلضيفصيمضي مَظمضي موشيَصضضيلػي ِٓ ما مِعنشي مِبـِعضيؿشيٍة اغضيَؼَؾؾصيوا

ِٓ ُٓمذصيومَصضضيلػيمسشيِظقمػيموشياتؼيؾشيعصيوامرغيضضيوشيانشيما م.{وشيا

وسيمؼوممبينماظـضريمطانمؼفودمبينماظـضريمػمماظّٔؼنمغؼضواماظعفّٓم

موحاوظواماشؿقالماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(.

اىـّٓلمتعّٓممائلماٌشّٕطنيمبّٓوعةوسيمؼوممدوعةماىـّٓلمطاغتمضؾ

مظإلشارةمسؾىمضواصلماٌلؾؿنيمبآٌّؼـةمثمماإلشارةمسؾقفا.

مسؾىمآٌّؼـةم مظإلشارة متعّٓ مبينماٌصطؾقمطاغتمضؾائؾفم وسيمؼوم

مامظؾغقفمموسّٓواغفمم.صكّٕجماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مإظقفممردؾي

ماًـــّٓق موصوبمحشيّٓشيبمطلمعنماِّحـّٖابماجؿؿعـتموسيمؼوم

،ممواظّٓؼارم،مواظورنم،ماظـػّٗمسنمدصـاسطياماظؼؿالمصؽانم،مآٌّؼـةمصاري

ممواظعـّٕضم،مواِّرض مدــورةمسيموتعـاديمدؾقـاغهمايـقمؼصـورهمعاموػو،

مصقؼول مماِّحــّٖاب مإغيذضيم}: مسشيَؾقضيُؽمضي ِٓ ما مِغعضيؿشيَة ماذضيُطّٕصيوا مآعشيصـيوا ماظَِّّٔؼنشي مَأؼؽيفشيا ؼشيا

ُٓمِبؿشيامتشيعضيؿشيُؾونشيمجشياءتضيُؽمضيمجصيصيودظيمَصَلرضيدشيْؾشـيامسشيَؾ قضيفغيمضيمرغيحًياموشيجصيصيودطيامظَّمضيمتشيّٕشيوضيػشياموشيَطانشيما

بشيِصريطيامإغيذضيمجشياؤصيوُطممعـينمَصوضيِضُؽمضيموشيِعنضيمَأدضيَػلشيمِعـُؽمضيموشيإغيذضيمزشياَشتضيماِّبضيصشيارصيموشيبشيَؾغشيِتم

ماْظؿصيمضي مابضيؿصيِؾيشي مػصيشياِظَك ماظظُّصـيوغشيا مبآ موشيتشيُظؽيونشي ماْظقشيشـياِجّٕشي موشيزصيْظّٖغيُظواماْظُؼُؾوبصي ِعصيونشي

ُٓم زغيْظّٖشيااًلمذشيِّٓؼّٓطياموشيإغيذضيمؼشيُؼولصيماْظؿصيشـياِصُؼونشيموشياظَِّّٔؼنشيمِصيمُضُؾوِبفغيمضيمعشيّٕشيضظيمعشياموشيسشيّٓشيغشياما

وشيرشيدصيوُظهصيمإغيظَّامُشّٕصيورطياموشيإغيذضيمَضاَظتضيمَراِئَػٌةمِعضيفصيمضيمؼشيامَأػضيلشيمؼشيضيّٕغيبشيمَظامعصيَؼامشيمَظُؽمضيمَصارضيِجعصيوام
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م مإغينضيموشيؼشيلضيؿشيْلِذنصي مِبعشيوضيرشيٍة مِػيشي موشيعشيا مسشيوضيرشيٌة مبصيقصيوتشيشـيا مإغينؼي مؼشيُؼوُظونشي ماظؼيِؾيؼي مِعضيفصيمصي َصّٕغيؼقظي

 .{ؼصيّٕغيؼّٓصيونشيمإغيظَّامِصّٕشيارطيا

وشيَظؿؼيامم}م:مصقؼول،مماظصادضنيماٌمعـنيمحالموتعاديمدؾقاغهمؼصورمثم

موشي ُٓ ما موشيسشيّٓشيغشيا معشيا مػشئّشيا مَضاُظوا ماْظَلحضيّٖشيابشي ماْظؿصيمضيِعصيونشي ُٓمرشيَأى ما موشيصشيّٓشيقشي رشيدصيوُظهصي

م موشيتشيلضيِؾقؿطيا مإغيميشياغطيا مإغيظَّا مزشيادشيػصيمضي موشيعشيا معشيامموشيرشيدصيوُظهصي مصشيّٓشيُضوا مرغيجشيالظي ماْظؿصيمضيِعـِنيشي ِعنشي

َٓمسشيَؾقضيِهمَصِؿضيفصيمضيمعشينضيمَضضشيىمغشيقضيؾشيهصيموشيِعضيفصيمضيمعشينضيمؼشيضيؿشيِظّٕصيموشيعشيامبشيّٓؼيُظوامتشيؾضيِّٓؼًؾام سشياػشيّٓصيواما

ُٓماظصؼي اِدِضنيشيمِبِصّٓضيِضفغيمضيموشيؼصيعشئّـيبشيماْظؿصيشـياِصِؼنيشيمإغينضيمذشياءشيمَأوضيمؼشيؿصيوبشيمسشيَؾقضيفغيمضيمِظقشيفضيّٖغييشيما

مخشيقضيّٕطيام مؼشيشياُظوا مَظمضي مِبغشيقضيِظفغيمضي مَطَػّٕصيوا ماظَِّّٔؼنشي ُٓ ما موشيرشيدؼي م مرشيِحقؿطيا مَشُػورطيا مَطانشي َٓ ما إغينؼي

ُٓمَضوغيؼؾيامسشي ُٓماْظؿصيمضيِعـِنيشيماْظِؼؿشيالشيموشيَطانشيما ممم.{ّٖغيؼّٖطياوشيَطَػىما

معنمبعشّٕةمشّٓرواماظّٔؼنمػمميقانمؼوممبينميقانم،مطانمبـوموسي

مسيمضؿؾفمموادؿشفادػم.موتلؾؾوامباظّٕؼيجقّٝم،ماظصقابة

ّٓمعنمفضياظغابةمطانمذياسةمعنمأسّٕابمغشيمؼوممأومَضّٕشيدمذيموسيمؼومم

م،م موأصقابه مسؾىمإبلمظؾـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( بينمصّٖارةمضّٓمأشاروا

ّٓم،مصؽانمالمبّٓمعنمفضيغشيمدموموصّٕواماإلبلمعّٝماعّٕأتهمامواحؿؿؾواوضؿؾوامحاردف

مردسفمموتلدؼؾفمم.م

ماٌلؾؿني،مضّٓماِّحّٖابمحّٖبواماظّٔؼنمػمموسيمخقربمطانمأػلمخقرب

م،ماظغّٓرمسؾىمضّٕؼظةمبينموحّٕضوا ماالتصالمسيمأخّٔوامثممواًقاغة

مشطػانمباٌـاصؼني م،موأسّٕابموبؼؾائل ماٌلؾؿني مسؾى مظؿلظقؾفم ماظؾادؼة

موطفممؼلؿعّٓونمأغػلفممػمموطاغوا معواجفؿفم معن مالبّٓ مصؽان م، ظؾؼؿال

مذّٕػمم.م
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مسؿريمبنماىؾقلمايارثماظصقابيمأعامؼوممعمتةمصؽاغتمثلرطيامظؼؿلم

ماظّٔيماظـيبم)رضيمآمسـه(مردولماِّزدي مبعـهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(

مطانوماظغلاغيمسؿّٕومبنمذصيّٕشيحضيِؾقلمظهمصعّٕضمبصيصضيّٕشيىم،مسظقممإديمبؽؿابه

مضّٓعهمثممرباًرام،مصلوثؼهمضقصـّٕمِضؾلمعنماظشاممأرضمعنماظؾؾؼاءمسؾىمساعاًل

اىّٕائمممأذـّٝمعنمم–والمؼّٖالمم–واظّٕدلمماظلػّٕاءمضؿلموطانمسـؼه،مصضـّٕب

مسؾىمذظكمصاذؿّٓمايّٕبم،محاظةمإسالنمسؾىمؼّٖؼّٓمبلمؼلاويموأبشعفا،

مإظقفمم.مووجفهمجقشطيامصففّٖم،(ودؾممسؾقهمآمصؾى)اظـيب

مدقّٓغامعّٝمسفّٓػامغؼضتماظيتمػيمضّٕؼّ٘مطاغتمعؽةمصؿّّوسيم

مسؾىمبؽّٕمبينمعنمحؾػاءػاموداسّٓت(ممودؾممسؾقهمآمصؾى)مآمردـول

مبقؼيم(ودؾممسؾقهمآمصؾى)مآمردولمحؾػاءمخّٖاسةمضؿل محقث ؿوػمم،

مسـّٓمعاءمباظؼّٕبمعنمعؽةمؼصيَؼالصي م،مَظهصيموضؿؾوػممشّٓرطيا مبنمسؿّٕومصفاءماْظوشيِتريصي

مسـهمآمرضي)مسياًّٖامدإ (مودؾممسؾقهمآمصؾى)مآمردولمإدي(

مم:مبؼوظهمعلؿغقـامبآٌّؼـة

مــّٓطياــعصيقشيؿعيـــمــّٓظيـغشيـاِذــمإغعيـــيمرشيبعيمؼشيـــا

مـــّٓشياـــاْظَلتضيَؾــمــِهـوشيَأِبقـمــاـَأِبقشيــمـفشيـِحْؾــ

مــّٓشياــوشياِظـــموشيُطعيــــاموصيْظــــّٓطياممضيـؿصيــُطضيمّٓضيـَضـ

مــّٓشياـؼشيـــمغشيضيّٖغيعضيمَصَؾـــمضيمـاـَأدضيَؾؿضيشيـمتشيثصيؿعيـــ

ُٓمػشيــّٓشياَكمَصاغضيصصيــّٕضي مــّٓشياـَأسضيؿشيــمغشيصضيــّٕطياما

ِٓمــادشيـِسؾشيـموشيادضيعصي مـــّٓشيدشياـعشيــــمؼشيْلتصيــــواما

مـــّٓشياـتشيّٕشيبعيـــمــهصيـوشيجضيفصيـمًػـاـخشيلضيـمـمشيـِدقمإنضي
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ِٓمـولصيـرشيدصيــمِصقفغيــمضي مّٕعيدشياــــتشيفشيـــمَضــّٓضيما

معصيـّٖضيِبـّٓطيامؼشيفضيــّٕغييمَطاْظؾشيقضيــّٕغيمَصقضيَؾــقػيمِصي

ماْظؿشيوضيِســـّٓشيامـوكــُػـــَؾـَأخضيمــاـشطيــُضّٕشيؼضيمإنعي

مـــّٓشياـوشيّطــاْظؿصيمـــكـاَضــــشيـِعقمـواــوشيغشيَؼضصيـ

 رصيصعيــّٓشيامّٓشياٍءــــَطمِصــيمِظــيمواـوشيجشيعشيُؾــ

 ـّٓشياَأحشيـموـــَأدضيسصيمـتصيَظلضيــمَأنضيمواوشيزشيسشيؿصيـــ

 ــــّٓشيدشياـسشيـــــمــــلعيـــوشيَأَضـمَأذشيلعيمـمضيـــوشيػصيــ

مفعيـــّٓطياـػصيمــّٕغيــِباْظوشيِتقــمـــاــوغشيــؿصيـقعيـبشيمػصيـمضي

مفعيـــــــّٓشياــوشيدصيمــــاــرصيّطعطيــمـاــــُؾوغشيـــــؿؼيـوشيَض

 

مودؾممسؾقهمآمصؾى)مصؼال م)( مدشياِظمػي: مبضينشي مسشيؿضيّٕصيو مؼشيا مبشيّٕغيحشيم(غصيِصّٕضيتشي حؿشيىؼيممَصؿشيا

إنؼيمػشئِِّهماظلؼيقشيابشيَةم:م)(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مصؼالمِصيماظلؼيؿشياِءمدقابةعشيّٕؼيتضيم

م(م.َظؿشيلضيؿشيفغيلؽيمِبشيصضيّٕغيمبشيـِيمَطعضيٍب

مودؾممسؾقهمآمصؾى)مآمردولمدخلمٌامذظكموعّٝ مصاًهامعؽة(

مششيـّٕشيعشيعضيم)ؼشيا:ماٌشفورةممضوظؿهماظعاممسنمأػلمعؽةم،موضالماظعػومعـؿصّٕطياممأسؾن

،مم،موشيابضينصيمَأخػيمَطّٕغيؼمػيم،مَأخظيمَطّٕغيؼمظيمَضاُظوا:مخشيقضيّٕطيامبؽم؟(مصشياِغّٝظيمَأغـييمتشيّٕشيوضينشيم،معشيامُضّٕشيؼضيّ٘ػي

م:ودؾممسؾقهمآمصؾى)مَؼالشيص ماظطَُّؾَؼ)م( مَصَلغضيؿصيمضي مسؾىمتّٕتبموضّٓم.(اءصيـاذضيػشيؾصيوا

ماظؼؿل.ممعنماِّغػّٗمحػّٜماظعامماظعػومػـّٔا

وثؼقفمػيماظؾادئةمباظعّٓاءم،موأسّٓتموؼوممحـنيمطاغتمضؾائلمػوازنم

اظعـيصـّٕيمسؾىممسوفمبنماظعّٓةمظالغؼضاضمسؾىماٌلؾؿنيم،موضّٓمدارمعاظك
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مصؽانمالبّٓمعنمعواجفؿفمم رأسمجقّ٘محؿىموصلمإديماظؼّٕبمعنمعؽةم،

موردمبغقفمموسّٓواغفمم.

مسؾىم مؼعؿؾون مطاغوا ماظّٔؼن ماظّٕوعان مظعّٓوان مردؾيا مصؽاغت متؾوك وأعا

اكم،مذظكمأغفممطاغوامؼّٕوغفاماًطّٕمايؼقؼيمسؾىمإغفاءمضوةماٌلؾؿنيمآغّٔ

دؾطاغفمم،مصلخّٔوامؼفّٓدونمثغورػمم،موؼعّٓونماظعّٓةمظالغؼضاضمسؾقفمم،م

صاغؿّٓبماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مأصقابهمظؾؿففّٖموإًّوجمسيمداسةم

اظعلّٕةم،موٕمؼؽنمعنمايؽؿةمأنمؼـؿظّٕػمماٌلؾؿونمحؿىمؼّٓاػؿوػمم

قابفممدونمضؿالم،موحّٕصماظـيبمرماظّٕوممواغلسيمعّٓؼـؿفمم،مواغؿفتمبػّٕا

صؾىمآمسؾقهمودؾم(مسؾىمحػّٜماظّٓعاءمصؾممؼؿؿؾعفممواطؿػىم)مصؾىمآم)

مسؾقهمودؾم(مباظّٕدعمماظّٔيمهؼقمهلم.

م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مسيمعالضاةمأسّٓائهمموعن مأؼاممغؾقـا ؼؿؿؾّٝمدائّٕ

ردعماظؿكعّٕمواظؽقّٓمجيّٓمأغفامالمدبّٕجمسنمدائـّٕةمردـيماظؾغيمودصّٝماظعّٓوانمو

مظهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(موظّٓسوتهموِّصقابهمرضوانمآمسؾقفممأذيعني.

ماظؼؿالمصؾلػةمسيوعّٝمذظكمصؼّٓمأصؼيلمدؼــامايـقفمِّخالقماظػّٕدانم

مسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمطانمصؼّٓم،ماٌؼاتؾنيمظغريمأومظؾؿّٓغقنيمضؿلمالملغهب

مودؾم موشيبآموشيسشيَؾىمِعؾَّـُؼاغضيَطِؾم)م:بؼـوظهممجقشهمضـادةمؼوصي( ِٓ ما مِبادضيمغي ِةمـوا

ِٓـرشيدصي ما مَصاِغقطيامولغي متشيْؼؿصيُؾوامذشيقضيكطيا موشيَظا مم، مِرْػًؾا، مموشيَظا مموشيَظامصشيِغريطيا، ماعضيّٕشيَأًة، موشيَظامموشيَظا ،

(،موشيِظقّٓطياوامـوا،موشيَظامتشيْؼؿصيُؾـ،موشيَظامتشيؿضيصيُؾمِّٓرصيواـ،موشيَظامتشيغضيمواـوشيَظامتشيغصيّؾ:م)مرواؼـةموسي،م(متشيغصيّؾوا

وشيإغيغـييمم:م"مِّحّٓمضادةمجـّٓهم(سـهمآمرضي)ماظصّٓؼقمبؽّٕمأبيموصقةموسي
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،موشيَظامتشيْؼَطعشينؼيمذشيفشيّٕطيامم،موشيَظامَطِؾريطيامػشيّٕغيعطيام،موشيَظامصشيِؾقؾيامعصيوِصقَكمِبعشيشضيّٕػي:مَظامتشيْؼؿصيَؾنؼيماعضيّٕشيَأًة

وشيَظامتشيقضيّٕغيَضنؼيمم،م،مإغيظَّامِظؿشيْلَطَؾٍةم،موشيَظامبشيِعريطيامًة،موشيَظامتشيعضيِؼّٕشينؼيمذشيام،موشيَظامتصيكشيّٕـيبشينؼيمسشياِعّٕطيامعصيضيِؿّٕطيا

مموشيَظامتشيفضيؾصينضيم".،م،موشيَظامتشيغضيُؾلضيممغشيقضيًؾا،موشيَظامتصيغشيّٕـيَضؼـيهصي

ماِّرػالمضؿلمسنماظـفيمسي(مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمذّٓدموضّٓ

مودؾممسؾقهمآمصؾى)موبؾغـهم،مطؾـريطيامتشـّٓؼّٓطياماظـّٔرؼـةمأو مبعّٚمضؿل(

ممجـّٓهمسيمؼصقّّمصوضفماِّرػال مإغيَظىم): ماْظَؼؿضيلصي مِبفغيمصي مجشياوشيزشي مَأْضوشيامػي مبشيالصي عشيا

ممم(.َأاَلماَلمتشيْؼؿصيُؾوامذصيرـيؼؼيًةم،مَأاَلماَلمتشيْؼؿصيُؾوامذصيرـيؼؼيًةمم،ماظّٔؽيرـيؼؼيِة

موخاصةمؼؼاتلمالمعنمذيقّٝمضؿلمسن(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مغفىموضّٓ

ماظؼؿالمسؾىمتؼوىمالمأغفامحاهلامعنم،موطانمعؼؿوظةماعّٕأةمرأىمصؾؿام،ماظـلاء

م)موضالم،مبشّٓةمذظكمودؾم(مسؾقهمآمصؾى)مادؿـؽّٕ مػشئِِّه: مَضؿشيلشي معشينضي عشيام؟

مِظؿصيَؼاِتلشي ماظؼؿلموأن،ممضّٛماٌعؿؼّٓمسؾىمضؿلمالمأغهمؼمطّٓمممام(م،َطاغشيتضيمػشئِِّه

ملؼؼومحقث،مماالسؿّٓاءموردماظؼؿلمظّٓصّٝمعؼابلمػومإمنامظؾؽػّٕم،معؼابًؾامظقّٗ

ممدؾقاغهمايق مصشيوشياِعّٝصيم}: مَظفصيّٓـيعشيتضي مِبؾشيعضيّٚػي مبشيعضيضشيفصيمضي ماظؼـياسشي ِٓ ما مدشيْصّٝصي موشيَظوضيَظا

ُٓمعشينضي ِٓمَطـِريطياموشيَظقشيضيصصيّٕشينؼيما ؼشيضيصصيّٕصيهصيمموشيِبقشيّٝظيموشيصشيَؾوشياتظيموشيعشيلشياِجّٓصيمؼصئّضيَطّٕصيمِصقفشيامادضيمصيما

َٓمشيَضوغييؿيمسشيّٖغيؼّٖظي م.{إغينؼيما

محقثمواوزمدونماالسؿّٓاءمردمسؾىمعؼصورماإلدالممسيمصاظؼؿال م،

ِٓماظَِّّٔؼنشيمؼصيؼاِتُؾوغشيُؽمضيموشيالمتشيعضيؿشيّٓصيوام}:ممدؾقاغهمايقمؼؼول وشيضاِتُؾوامِصيمدشيِؾقلغيما

ماْظؿصيعضيؿشيِّٓؼنشي مؼصيِقبؽي مال َٓ ما موؼؼول{إغينؼي ممدؾقاغهم، مسشيَؾقضيُؽمضيم}: ماسضيؿشيّٓى َصؿشينغي

مسشيَؾقضيُؽمضي ماسضيؿشيّٓى معشيا مِبِؿضـيلغي مسشيَؾقضيِه معشيمَصاسضيؿشيّٓصيوا َٓ ما مَأنؼي موشياسضيَؾؿصيوا َٓ ما ّٝشيمـوشياتؼيُؼوا

 .{اْظؿصيؿؼيِؼنيشيم
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مودصّٝماالسؿّٓاءمظّٕدمػيمإمناماإلدالممسيمايّٕبمأنمؼمطّٓمومما

ماإلدالممذّٕسهمعام،ماظّٓعاءمسيمإدّٕافمأومبغيمأومواوزمأيمدونماظعّٓوان

محقثمإظقفممواإلحلانمععاعؾؿفممحلنمعنماِّدّٕىمععاعؾةمسي مؼؼولم؛

مدؾقاغمايق مه مإغيغؼيؿشيام}: موشيَأِدريطيا موشيؼشيِؿقؿطيا مِعلضيِؽقطـيا مسشيَؾىمحصيؾـيِه ماظطَّعشيامشي وشيؼصيْطِعؿصيونشي

ِٓمَظامغصيّٕغيؼّٓصيمِعضيُؽمضيمجشيّٖشياءطيموشيَظامذصيُؽورطيامممإغيغؼيامغشيكشيافصيمِعنضيمرشيبـيشـيامؼشيوضيعطيام غصيْطِعؿصيُؽمضيمِظوشيجضيِهما

ماْظقشيوضي مذشيِظَك مذشيّٕؼي ُٓ ما مَصوشيَضاػصيمصي مَضؿضيَطّٕغيؼّٕطيا موشيدصيّٕصيورطيامممسشيؾصيودطيا مغشيضضيّٕشيًة موشيَظؼَّاػصيمضي مغي

مؼشيّٕشيوضينشي مَظا مسشيَؾىماْظَلرشياِئِك مِصقفشيا معصيؿؼيِؽِؽنيشي موشيحشيّٕغيؼّٕطيا مجشيؼـيًة مصشيؾشيّٕصيوا مِبؿشيا ِصقفشيامموشيجشيّٖشياػصيمضي

م.{امتشئّضيِظقًؾاـــَؾاُظفشياموشيذصيظخملَؾتضيمُضُطوُصفشيــّٕغيؼّٕطياموشيدشياِغقشيًةمسشيَؾقضيفغيمضيمِزـذشيؿضيلطياموشيَظامزشيعضيفشي

:م،مصؼـالمباِّدــّٕىماظّٕصـقمإدي(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مغؾقــامدساموضـّٓ

موضّٓمِباِّدشيارشيىم)ادضيؿشيوضيصصيوا م، مؼؽّٕعوامأنمبّٓرمؼوممأصقابهمأوصىمخشيقضيّٕطيا(

مماظطعاممسـّٓمأغػلفممسؾىمؼؼّٓعوغفممصؽاغواماِّدّٕى، مضصةموسي،

(مؾمودمسؾقهمآمصؾى)مغؾقـامطانمطقفمؼمطّٓمعامُأثشيالػيمايـػي"م"ثصيؿشيـاعشيـُةبضينصي

مِعنضيمِبلشيارغيؼشيٍةمورشيبشيُطوهصيمأثالمبنمٔاعةمأدّٕمسـّٓعامأغهمذظك،ممأدّٕاهمعّٝمؼؿعاعل

مِسضيّٓشيَكمعشيا:مَصَؼالشيم،(ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظؼيِؾيؽيمإغيَظقضيِهمخشيّٕشيجشيم،ماْظؿشيلضيِفِّٓمدشيوشيارغيي

مثصيؿشياعشيُة؟مَصَؼالشيمؼشيا م،ماذشيمتشيْؼؿصيلضيمتشيْؼؿصيْؾـِيمإغينضيمعصيقشيؿؼيّٓصيمؼشيامخشيقضيّٕظيمِسضيِّٓي: متصيضيِعمضيموشيإغينضيمدشيمػي

ضيهصيمَصلشيلضيماْظؿشيالشيمتصيّٕغيؼّٓصيمُطضيتشيموشيإغينضيمذاِطّٕػي،مسشيَؾىمتصيضيِعمضي محشيؿؼيىمِذؽضيتشيمعشيامِع مَطانشيم،

م ممَضالشيمثصيمؼيم،اْظغشيـــّٓصي متصيضيِعمضيمتصيضيِعمضيمإغينضيمَظَك،مُضْؾتصيمعشيا:م؟مَضالشيمثصيؿشياعشيُةمؼشيامِسضيّٓشيَكمعشيا:مَظهصي

م؟مَصَؼالشي:مثصيؿشياعشيُةمؼشيامِسضيّٓشيَكمعشيا:م،مَصَؼالشيماْظغشيِّٓمبشيعضيّٓشيمَطانشيمؿؼيىحشيم،مَصؿشيّٕشيَطهصيمذشياِطّٕػيمسشيَؾى

مَصَؼالشيمَظَكمُضْؾتصيمعشيامِسضيِّٓي م، مَصاغضيَطَؾقشيمثصيؿشياعشيَةمَأْرِؾُؼوا: مَضّٕغيؼٍبمإغيَظىم، مِعنشيمغشيكضيلػي

ُٓم،مالَّإغيمإغيظهماَلمَأنضيمَأذضيفشيّٓصي:مَصَؼالشيماْظؿشيلضيِفّٓشيمدشيخشيلشيمثصيمؼيمَصاْشؿشيلشيلشي،ماْظؿشيلضيِفِّٓ موشيَأذضيفشيّٓصيما
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م،مؼشياعصيقشيؿؼيّٓصيمرشيدصيولصيمعصيقشيؿؼيّٓطيامَأنؼي ِٓ ِٓما مَأبضيغشيّٚشيموشيجضيهظيماَِّرضيضغيمسشيَؾىمَطانشيمعشيام،موشيا

ِٓمإغيَظيؼيماْظوصيجصيوِهمَأحشيبؼيموشيجضيفصيَكمَأصضيؾشيّّشيمَصَؼّٓموشيجضيفغيَك،مِعنضيمإغيَظيؼي مِعنضيمَطانشيمعشيام،موشيا

ِٓمإغيَظيؼيماظّٓـيؼنغيمَأحشيبؼيمِدؼصيَكمَصَلصضيؾشيّّشيمِدؼـَِك،مِعنضيمإغيَظيؼيمَأبضيغشيّٚصيمِدؼنػي مَطانشيمعشيام،موشيا

مخشيقضيَؾَكمإغيَظيؼيم،موشيإغينؼيماْظِؾاَلِدمَأحشيبؼيمبشيَؾّٓصيَكمَصَلصضيؾشيّّشيمبشيَؾَِّٓكم،مِعنضيمإغيَظيؼيمَأبضيغشيّٚصيمبشيَؾٍّٓمِعنضي

مَصؿشياذشيامُأرغيؼّٓصيموشيَأغشيامَأخشئّشيتضيـِي ِٓمرشيدصيولصيمَصؾشيشؼيّٕشيهصيمتشيّٕشيى؟ماْظعصيؿضيّٕشيَة مسؾقهمآم)صؾىما

م،مَأنضيموشيَأعشيّٕشيهصيمودؾم( مَضـاِئلظيمَضالشيم،معشيؽََّةمَضِّٓمشيمَصَؾؿؼيامؼشيعضيؿشيِؿّٕشي مَضالشيمصشيؾشيوضيتشي: م، ماَل،:

ِٓمرشيدصيولغيمعصيقشيؿؼيٍّٓمعشيّٝشيمَأدضيؾؿضيتصيموشيظِؽنضي ِٓموشياَلمودؾم(م،مسؾقهمآم)صؾىما ماَلموشيا

م)صؾىمِصقفشيامؼشيْلذشينشيمؿؼيىحشيمِحضيَطـٍةمحشيؾؼيُةماْظقشيؿشياعشيـِةمِعنشيمؼشيْلِتقُؽـمضي مسؾقهمآماظؼيِؾيؽي

 ودؾم(.

ماظؽؾريماِّعويماظشاسّٕمسـفامسربماِّدـّٕىمععاعؾةمسيماظـؼاصةموػّٔه

 :ممممممممممممممممصؼالم،ممباظػّٕزدقماظؿؿقؿيماٌعّٕوفمشاظبمبنممػؿام

ممضيــغشيُػؽُّفموشيظؽنضيمّٕشيىـاِّدملصيــغشيؼؿصيموشيال

ٌَمحشيؿضيـلصيماِّسـاقشيمأثضيَؼلشيمإذا مغــارغيمغيا

ّٕضمسؾقـاماظؼؿالمصنغـامالمميؽنمأنمغعطيماظّٓغقةمسيمدؼــامأعامإذامُص

والمأنمغؿكاذلمسنماظّٓصاعمسنمأوراغـام،مإمنامغػؿّٓؼفامبلغػلـاموذعارغامسيم

ماظشفادةم،محقثمؼؼولم ماظـصّٕموإعا ذظكم:موآمإغفامإلحّٓىمايلـنيمإعا

مإغيحضيّٓشيىمموشيإغيذضي}ايقمدؾقاغهمخمارؾطياماٌلؾؿنيمسيمؼوممبّٓرم:م ُٓ ما ؼشيِعّٓصيُطمصي

ُٓمَأنضيم اظطَّاِئَػؿشيقضينغيمَأغؼيفشيامَظُؽمضيموشيتشيوشيدؽيونشيمَأنؼيمَشقضيّٕشيمذشياِتماظشؼيوضيَطِةمتشيُؽونصيمَظُؽمضيموشيؼصيّٕغيؼّٓصيما

ماْظَؽاِصّٕغيؼنشي موشيؼشيْؼَطّٝشيمدشياِبّٕشي مِبَؽِؾؿشياِتِه ماْظقشيقؼي ،مأيم:موؼؼطّٝمدابّٕماظؽاصّٕؼنم{ؼصيِققؼي
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،مظّٔؼنمأخّٕجوطممعنمدؼارطمموأعواظؽمبؽممااٌعؿّٓؼنمسؾقؽمماٌرتبصنيم

إغينضيم}المذغبمظؽمموالمجّٕؼّٕةمإالمأغؽممآعـؿممبآموردوظهم،موؼؼولمدؾقاغهم:م

مؼشيّٕضيجصيونشيم مَظا معشيا ِٓ ما مِعنشي موشيتشيّٕضيجصيونشي متشيْلَظؿصيونشي مَطؿشيا مؼشيْلَظؿصيونشي مَصنغيغؼيفصيمضي متشيْلَظؿصيونشي تشيُؽوغصيوا

مسشيِؾقؿطيامحشيِؽقؿطيا ُٓ ما مَصَؼـّٓضيمعشيّٗؼيمم}دؾقاغه:،موؼؼولم{موشيَطانشي مَضـّٕضيحظي مؼشيؿضيلشيلضيُؽمضي إغينضي

مَآعشيصيوام ماظَِّّٔؼنشي ُٓ ما مبشيقضينشيماظؼـياسغيموشيِظقشيعضيَؾمشي مغصيّٓشياوغيُظفشيا موشيِتْؾَكماْظَلؼؼيامصي ضيُؾهصي مِع مَضـّٕضيحظي اْظَؼـوضيمشي

ماظظَّاِظِؿنيشي مؼصيِقبؽي مَظا ُٓ موشيا مذصيفشيّٓشياءشي مِعضيُؽمضي مدؾقاغه:{وشيؼشيؿؼيِكّٔشي موؼؼول وشيَظَؼّٓضيم}،

َٓمَظعشيؾَُّؽمضيمتشيشضيُؽّٕصيونشيمإغيذضيمتشيُؼولصيمِظْؾؿصيمضيِعـِنيشيمغشي ُٓمِبؾشيّٓضيرػيموشيَأغؿصيمضيمَأِذظٌَّةمَصاتؼيُؼوْاما صشيّٕشيُطمصيما

مبشيَؾىمإغينم معصيـّٖشيِظنيشي ماْظؿشيًِئَؽِة معـينشي مآاَلٍف مِبشياَلثشيِة مرشيبؽيُؽم مَأنمؼصيِؿّٓؼيُطمضي َأَظنمؼشيْؽِػقُؽمضي

موشيؼشيْلتصيوُطم موشيتشيؿؼيُؼوْا عـينمَصوضيرغيِػمضيمػشيـّٔشيامؼصيؿضيِّٓدضيُطمضيمرشيبؽيُؽممِبكشيؿضيلشيِةمآالٍفمعـينشيممتشيصضيِؾّٕصيوْا

موشيعشيام مِبِه مُضُؾوبصيُؽم موشيِظؿشيْطؿشيِؽنؼي مبصيشضيّٕشيىمَظُؽمضي مإغيالَّ ُٓ ما مجشيعشيَؾهصي موشيعشيا معصيلشيوـيِعنيشي اْظؿشيًِئَؽِة

ماْظقشيِؽقمغي ماْظعشيّٖغيؼّٖغي ِٓ ما مِسـِّٓ مِعنضي مإغيالَّ مم{اظؼيصضيّٕصي موؼؼولمدؾقاغه: جشيشيقصيوامموشيإغينضي}،

مَأنضيم مؼصيّٕغيؼّٓصيوا موشيإغينضي ماْظعشيِؾقمصي ماظلؼيِؿقّٝصي مػصيوشي مإغيغؼيهصي ِٓ مسشيَؾىما موشيتشيوشيطَّلضي مَظفشيا مَصاجضيشـيّّضي ِظؾلؼيْؾمغي

موشيِباْظؿصيمضيِعـِـنيشيموشيَأظَّفشيمبشيقضينشيم ماظَِّّٔيمَأؼؼيّٓشيَكمِبشيصضيّٕغيِه مػصيوشي ُٓ ؼشيكضيّٓشيسصيوَكمَصنغينؼيمحشيلضيؾشيَكما

َٓمـمضيموشيَظِؽــتشيمبشيقضينشيمُضُؾوِبفغيـامِصيماْظَلرضيضغيمجشيِؿقعطيــــامعشيامَأظَّْػُضُؾـوِبفغيـمضيمَظوضيمَأغضيَػْؼتشيمعشي نؼيما

م.م{َأظَّفشيمبشيقضيشيفصيمضيمإغيغؼيهصيمسشيّٖغيؼّٖظيمحشيِؽقمظي

مٕم معا مأػلمدالم مأغـا ماٌعاغيماظيتمتمطّٓ مضؾتمحولمػّٔه وضّٓ

متػّٕضمسؾقـامايّٕبم،مصننمصّٕضتمسؾقـامصـقنمرجاهلام:

مـّٓــــــامصؿؾـكمؼـعنمراعفــــامدؾؿـــــــــ

مـاــــأومراعفـامحّٕبطيامصـقــنمرجاهلــــــــ
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مــاــــالمغعؿـّٓيمأبّٓطياموالمغّٕضىماًـــ

مــــاـــــسـواغفــــمســــّٓغـاماظّٕجــوظةمإن

مـّٓهــــبعــمععّؼبموالماثـؿنيمإحـــّٓى

مـــّٓاءػـاــــذفـــمغصيــّٕىمأومغصّٕظيماظـصـّٕصي

عـّٖظةماظشفقّٓمعنمأسؾىماٌـازلمسـّٓمآموإغـامظعؾىمؼؼنيمتاممسيمأنم

مم)سّٖموجل( ،مآمسؾقفممعنماظـؾقنيمواظصّٓؼؼنيصاظشفقّٓمعّٝماظّٔؼنمأغعمم،

َٓموشياظّٕؼيدصيولشيمَصُلوَظِؽَكمعشيّٝشيماظَِّّٔؼنشيم}حقثمؼؼولمايقمدؾقاغهم:م وشيعشينضيمؼصيِطّٝغيما

موشياظشؽي موشياظصـيّٓـيؼِؼنيشي ماظؼيِؾقـينيشي مِعنشي مسشيَؾقضيفغيمضي ُٓ ما موشيحشيلصينشيمَأغضيعشيمشي موشياظصؼياِظِقنيشي فشيّٓشياِء

مآموشيَطَػىمبآمسشيِؾقؿطيا مِعنشي ماْظَػضضيلصي مذشيِظَك مرشيِصقًؼا م:م{ُأوَظِؽَك موؼؼولمدؾقاغه ،

مؼصيَؼاِتُؾونشيم} ماْظفشيؼـيَة مَظفصيمصي مِبَلنؼي موشيَأعضيوشياَظفصيمضي مَأغضيُػلشيفصيمضي ماْظؿصيمضيِعـِنيشي ماذضيؿشيّٕشيىمِعنشي َٓ ما إغينؼي

مَصقشيْؼؿصي ِٓ ما مدشيِؾقلغي موشياْظنغيغضيِفقلِصي ماظؿؼيوضيرشياِة مِصي محشيؼفيا مسشيَؾقضيِه موشيسضيّٓطيا موشيؼصيْؼؿشيُؾونشي مُؾونشي

مِبِهم مبشياؼشيعضيؿصيمضي ماظَِّّٔي مِبؾشيقضيِعُؽمصي مَصادضيؿشيؾضيِشّٕصيوا ِٓ ما مِعنشي مِبعشيفضيِِّٓه مَأوضيَصى موشيعشينضي وشياْظُؼّٕضيَآنغي

ْؼؿشيلصيمِصيمدشيِؾقلغيموشيَظامتشيُؼوُظوامِظؿشينضيمؼصي}،موؼؼولمدؾقاغه:م{وشيذشيِظَكمػصيوشيماْظَػوضيزصيماْظعشيِظقمصي

متشيشضيعصيّٕصيونشي مَظا موشيَظِؽنضي مَأحضيقشياءظي مبشيلضي مَأعضيوشياتظي ِٓ م{ا م: موؼؼولمدؾقاغه متشيقضيلشيؾشينؼيم}، وشيَظا

ِٓمَأعضيوشياتطيامبشيلضيمَأحضيقشياءظيمِسضيّٓشيمرشيبـيفغيمضيمؼصيّٕضيزشيُضونشيمَصّٕغيِحنيشيمِبؿشيام اظَِّّٔؼنشيمُضِؿُؾوامِصيمدشيِؾقلغيما

موشيؼشيلضي مَصضضيـِؾِه مِعنضي ُٓ ما مَأظَّامَآتشياػصيمصي مؼشيْؾقشيُؼـوامِبفغيمضيمِعنضيمخشيْؾِػفغيــمضي مَظمضي مِباظَِّّٔؼـنشي ؿشيؾضيِشـّٕصيونشي

م.{مخشيوضيفظيمسشيَؾقضيفغيمضيموشيَظامػصيمضيمؼشيقضيّٖشيغصيونشي

أوممعنمظؼيماظشفادةمسيمعقّٓانماظؼؿالمػومأنماظشفقّٓمايقمسؾى

مآمالممبلؾؾه مظوجه مخمؾصطيا موتّٕابمورـه موسّٕضه موورـه مسنمدؼـه عّٓاصعطيا
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ظصاحلمذياسةمعؿطّٕصةمؼؿؾعفام،مطؿامتشؿلماظشفادةمايؼقؼقةممظّٓغقامؼصقؾفامأو

عنمادؿشفّٓمسيمدؾقلمذظكمأثـاءمخّٓعؿهموأداءمعفؿؿهمسيمإرارمعمدلاتم

ماظّٓوظةماٌعـقةمبّٔظكم.

وضّٓمأطّٓغاموعامزظـامغمطّٓمأنمإسالنمحاظةمايّٕبمواظلؾمماٌعربمسـفام

ماظؼؿ مباىفاد ماظػؼفاء موسـّٓ ماظؿعؾؽة مايّٓؼثمحباظة مظقلتمسيماظعصّٕ اظيم،

أعّٕطيامعرتوًطامظعاعةماظـاسم،موإمنامػيمدؾطةماياطممسيمضوءمعامؼؼّٕرمضاغونم

طلمدوظةموددؿورػام،موأغهمظقّٗمِّحّٓمأنمخيّٕجمظؾؼؿالمعنمتؾؼاءمغػلهمسيم

شريمعامؼـظؿهماظؼاغونمواظّٓدؿورم،موإالمظصارماظـاسمإديمأبوابمعنماظػوضىم

مالمتلّٓم.

بقؿهمأومأيمعؽانمآخّٕمشريمعاموسؾقهمصننمعنمعاتمسؾىمصّٕاذهمأومسيم

إعامأنمؼؽونمذطّٕغامصننمإرالقماظشفادةمسؾقهمالمخيّٕجمسنمأحّٓمأعّٕؼنم:م

معـّٖظةمعنمعـازلماظشفّٓاءم مبلنمظه م، إرالقماظشفادةمسؾقهمعنمبابماجملاز

أومدمومذظكممماممٌنمعاتمعؾطوغطيامأومحمّٕوًضامأومشّٕؼًؼامسـّٓمربفمم،موذظك

مموردتمبهماظلـةماٌشّٕصة حقثمؼؼولمردولصيمماظشّٕؼفيّٓؼثمطؿامسيما،

مماظؾعَيهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( مخشيؿلشيٌةم": م،مماظشصيعيفشيّٓشياءصي موشياٌؾضيُطونصي ٌَطعصيونصي، ما :

م."واظغشيّٕغيؼقصيم،موشيصشياحبصيماهَلّٓضيمم،موشياظششيعيفقّٓصيمسيمدؾقلماظؾعَيه

ماظؿؼي مبني محمصورطيا ماِّعّٕ مؼؽون مأن مواالدعيّٖؼعيوإعا مواظؽّٔبمّٓ ساء

ما مطفمالء مباظّٓؼنم، مصّٕاحوامواٌؿاجّٕة م، ماظؽّٔبموادؿقؾوه ظّٔؼنماسؿادوا
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مسؾىمعّٕأىموعلؿّٝمعنم ؼؽّٔبونموؼّٖورونموؼصػونمعنمعاتمحؿفمأغػه

ماظعاٌنيمباظشفقّٓمطّٔبطيامواصرتاءموعؿاجّٕةمباظّٓؼنم.

م،م مظومبّٔظتمسيمدؾقـلماظلـالممواظؾــاء سؾىمأغينمأؤطّٓمأنماظؾشّٕؼة

مواٌفؿشني مواحملؿاجني ماظضعػاء مورساؼة م، مواظؿـؿقة ماظعإممواظـؿاء سي

مسؾىمايّٕوبمواظؿلؾقّّ متـػؼـه معا مغػعقؿفمممععشار مودبؾىماِّغاغقونمسن ،

ماظؾلقطة موظؿغريموجه م، مالغصؾّّمحالماظؾشّٕؼةمذيعاء م، موظعاشمموأغاغقؿفم ،

ماظعإمطؾهمسيمدالمموأعانم.

مأنم مظؾلالم محمب مباإلغلاغقة معمعن مرذقّٓ مساضل مطل مسؾى وجيب

مواظؿعؿري مواظؾـاء مالمجاغبماالحرتابمواظؿّٓعريم،مؼؽونمسيمجاغبماظلالم

صؽلمعامؼّٓسومإديماظلالممواظؾـاءموسؿارةماظؽونمؼؿواصقموصققّّماِّدؼانم،م

ماِّدؼانم مدائّٕ مؼؿـاضّٚمعّٝ مواظؿكّٕؼبمواظؿّٓعري مإديماظؼؿل مؼّٓسو وطلمعا

مواِّسّٕافم ماإلغلاغقة مواظؼقم ماِّخالق مطل معّٝ مؼؿـاضّٚ مبل م، اظلؿاوؼة

قعطياماظعؿلمععطيامسؾىمتّٕدقّْموتلصقلمواٌواثققماظّٓوظقةم،مممامؼؿطؾبمعـامذي

مأجلم معن مواظّٓعار مايّٕب مدساة موجه مسي مواظوضوف ماظلالم مععاغي طل

م.مدعادةماظؾشّٕؼةمذيعاءموهؼققمأعـفامودالعفا

ماظـؾوؼةم مظؾلرية مظػؿّّمآصاقمأودّٝمأعاممطؿابةمجّٓؼّٓة مدساغا معا وػّٔا

وثماٌشّٕصةمصلسؾـامسيمعلابؼةماجملؾّٗماِّسؾىمظؾشؽونماإلدالعقةمسنمحب

م ماظـؾوؼة ماظلرية ماظّٓطؿورسي موتؼّٓم م، ماىـّٓي مصكّٕي مأداعة اٌؽؾفم/

م ماظوزارة مبّٓؼوانمسام ماٌلاجّٓمايؽوعقة مإدارة مسيمبلسؿالمعّٓؼّٕ بؾقـه
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ؽانمص"،مضّٕاءةمجّٓؼّٓةمصؼهماظلريةماظـؾوؼةمماظلريةماظـؾوؼةمهتمسـوانم:م"

غاماياصلمسؾىمإٌّطّٖماِّولمبنيماظؾقوثماٌؼّٓعةمهلّٔاماٌوضوعم،موضّٕر

م،م مهتمإذّٕاصـا مواظلـة مظؾلرية مإٌّطّٖؼة ماإلدارة ممبعّٕصة موتـؼققه تّٓضقؼه

عؿؿـنيمظهماظلّٓادمواظؿوصققم،موعشفعنيمظهموظّٖعالئهمسؾىماظؼّٕاءةماظواسقةم

ماظعصّٕم مزّٕوف مؼّٕاسي مضشقب مجّٓؼّٓ مثوب مسي مطؿابؿه موإسادة م، ظرتاثـا

مواٌلؿفّٓاتم.

م،،اظلؾقل،إديمدواءميماهلادوآمعنموراءماظؼصّٓموػوم

م
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