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)اإلشالً دَٖ التصاوح 


م(م

 

موثؿمل عمًلمملمالمذؽمأنمنؽملمملءماألعؿموايسملمملراتمؼرتؾطمارتؾمملًرممل

مصكملغفم محسملمملرة موأؼهمل مأعهمل مأي ماغؾملؿملمملر موطذظؽ ماألخةضل نمملظؾؽملمملء

مجمملءم موظعملد م، ماألخةضل منمملالغؾملؿملمملر موثؿملعمًلممل مارتؾمملًرممل مأؼسملـبممل ؼرتؾط

موتقملدسم مإظبماألخةقمواظعمِلؿملؽبؿ متدسق م، مدمملعؿملهمل منردمملظهمل اإلدةم

م،م متعملؿملهمل موضػملقب مزطؿملهمل، منؽملظملقس مؼؿلؿ م، معذلانط مغعملل جملؿؼملع

م مضؿملؿ ماظردمملظهمل مػذه موتقمل ؾ م، مغعملؿملقبهمل مواظرغبهملموصشملرة اينمل

ماألخةقم مػذه موعـ م، ماآلخر موضؾقل ماظؿضملمملؼش موصعملف واألظظملهمل

ماىمملعضملهملم)اظؿلمملعح(م.

معضملمملغلؽبم مندمأنمظف ًُػمُلؼماىمملععم، ما ونمملظؿفملعؾمؼبمػذا

وصرلةم;مصؾملقمصبؼملعمننيمثؽملمملؼمملهمذبؼملقسهملمعـماألخةقماظضملصملؿملؼملهملم،م

م،م ماٌعملدرة مسؽملد مواظضملظملق م، ماظزملدر مودضملهمل م، ماآلخر مضؾقل عـؾ:

سدمماظطملسملنملم،مواظػملنيم،مواظرغبهملم،مواظؿضملمملرػ،مموطصملؿماظطملؿملظم،مو

                                                           

)منمملإلدارةماظضملمملعهملمظؾققثماظدسقةنمملحىملمم-أدمملعهملمصكريماىؽملديد/مم. 
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وهعملؿملؼمثعملمملصهملماالخؿةفم،موصعملفمايقارم،مواظلةمم،مواظزملظملمملءم،م

 وشرلمذظؽممممملمضبؼملػملفماظؿلمملعحمعـمعضملمملنلبمأخةضؿملهملمرائضملهمل.م

موغؾذم م، مواٌقدة ماألظظملهمل مروح متؽملؼملؿملهمَل ماإلدةمؾب مأراد وظعملد

ماألحعملمملد معـ مودةعؿؾملممل ماظزملدور موتؽملعملؿملهمل ماظزملراسمملتمواًةصمملت

واظؾطملضمواظغملراػؿملهملم،موأداةمهعملؿملؼمذظؽ:ماظؿكػملؼمنمملظؿلمملعحم;م

ماظؽملظملسم ماالجؿؼملمملسلمو ؿملمملغهمل مصمملسؾمؼبماألعـ مدور معـ مظف ٌممل

اإلغلمملغؿملهملمسـمأيمأذىم)صغملريمأومعمملديمأومعضملؽملقيمأومغظمللل(م،م

مثعملمملصهملم متؿقعملؼ مونمملظؿلمملعح م، ماظظملرضهمل مال صؾمملظؿلمملعحمتؿقعملؼماألظظملهمل

تؿقعملؼمثعملمملصهملماظؿدنرلماالئؿةفمالمثعملمملصهملماالخؿةفم،مونمملظؿلمملعحم

م،م ماظؿرملدؼد مال ماظؿؿمللرل مثعملمملصهمل متؿقعملؼ مونمملظؿلمملعح م، ماظؿدلؼر ال

مونمملظؿلمملعحم م، ماظزملراع مال ماظؿداصع مثعملمملصهمل متؿقعملؼ ونمملظؿلمملعح

م،م مواالحؿدام ماظغملراػؿملهمل مضؿملؿ مال ماينملمواالحذلام مضؿملؿ تؿقعملؼ

مونمملظؿلمملعحمتؿضملؼملؼمضؿملؿماظرغبهملمالماظعمللقةم.

ؿملهملمرائضملهملمهعملؼمصؾمملظؿلمملعحمتلؼملقماظؽملظملسمإظبمعرتؾهملمأخةض

تػملؽماٌضملمملغلماظلمملنعملهملمععمشرلػمملم،مصؼملمملمأرؿملؾفمعـمخػملؼمطرؼؿم،م
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إذاماظؿزعوملمنفماظؽملظملقسماغضملغملسمذظؽمسػملكماجملؿؼملعم،مصؿملزملؾحم

 ذبؿؼملضملـبمملمغعملؿملهبمملم مملصؿملـبمملمعذلانشمًلمملمتلقدهمضؿملؿماظقحدةمنغملؾمعضملمملغؿملؾملممل.

وضدمجضملؾماإلدةمؾبماظؿلمملعحؽبمعـماٌؾمملدئماظرئؿمللهملمظفم;مإذم

ماظؽمل مععملممل د مسـ مؼضملؾقبر متضملمملظب:إغف مآ مضمملل م;حؿملىمل وعمملم}ؾقة

مظػملضملمملٌني مرغبهمل مإال م:{أردػملؽملمملك ماظؽمليبم107ػاألغؾؿملمملء مصردمملظهمل م، ؼ

 ) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مطػملؾملمملمرغبهملموظنيم.م
وعـم قرماظؿلمملعحمؼبماإلدةمم:م)اظؿضملمملؼشمععمأ قمملبم

َظمملمؼؽبؽملؿبؾملؽبمملُطؿؾبم}:متضملمملظبمضممللاألدؼمملنماألخرىموإطراعؾملؿمواظدلمنؾملؿ(م،م

ماظَِّذ كب مسؽب ؿبماظػملَّفؾب مِع مؼؾبكؿبركبجؾبقُطؿؿب موؽبَظؿؿب كب مِصلماظدىبؼ مؼؾبعمَلمملِتػمُلقُطؿؿب مَظؿؿب ؽب ؼ

م{ِدؼؽبمملركبُطؿؿبمَأنؿبمتؽبؾؽبرنبوػؾبؿؿبموؽبتؾبعمْلِلشمُلقامإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿبمإكبنمبماظػملَّفؽبمؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبعمْلِلشمِلنيؽب

محؾبلؿبؽملـبممل}:مأؼسملـبمملموضممللم،ؼ8:اٌؼملؿقؽملهملػ مِظػملؽملمبمملسكب ماظؾعملرةػ{وؽبُضقُظقا

محؿملىملمعـمحاظؿلمملعمتقملطدمشرلػمملمععماآلؼمملتمصؾملذهم،ؼ83:

ممممملم;معضملؾملؿمنمملٌضملروفمواٌضملمملعػملهملم،ماآلخرمععماظلػملؼمللماظؿضملمملؼش

م.ممظػملطملرلماظدوغؿملهملمواظؽملصملرةماظؿضملزملنملمغظمللمؼقملطد

مواغصملرمجؿملدـبامإظبمػذاماظؿشملؾؿملؼماظضملؼملػمللمؼبمسزملرماظؽملؾقةم
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موادؿعملؾمملظفمظقصقدمغزملمملرىمنرانمنؿلمملعحمرائعم،م وضؾقظفمظمخر

إغمبؾملؿؿبمَطمملغقام)وأطرعؾملؿم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(منؽملظمللفموضممللم:منؾم

مأطمملِصؽؽبؾملؾبؿؿب مأنؿب مصكملغلمأحنملنب م، معؾبغمْلركبِعنيؽب ماظؾؿملؾملعمللمأل ؿبقؽبمملِنؽملؽبممل م)رواه )

مطمملنمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفممؼبمدالئؾماظؽملؾقة(. وػغملذا

م.مودػملؿ(معذلِجؼملـبمملمحعملؿملعملؿملهبمملمٌمملمجمملءمؼبماظؽملصماظعملروغلم

مػدؼهمًلمموطذظؽ َضؾِِؾمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(

ظعملؾطم،موػلماظلؿملدةمعمملرؼهملماظيتمأنؾوملمعـماٌعملقضسمسصملؿملؿما

موضػمصعملممللم) ػملكم م،مثؿمب موظدهم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( إنراػؿملؿؽب

مخؽبؿملؿبرـبامَصكملكبنمبمَظؾملؾبؿؿبمِذعمبهمًلموؽبرؽبِحؼملـبممل(.ادؿبؿؽبقؿب ؾبقامِنمملْظعمِلؾؿبِطمآمسػملؿملفمودػملؿ(:م)

وعـم قرماظؿلمملعحمأنماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مٌمملم

مَأ م)ؼؽبممل م: مَضممللؽب مصمملًهممل مَضممللؽب:مدخؾمعغملهمل مِنمملْظفمَلغؿبزملؽبمملركب(. ماػؿبِؿػؿب مػؾبرؽبؼؿبرؽبَة نؽبممل

مَأغؽبؼملؿبؿؾبؼملؾبقهؾب(.م مإكبظَّممل مَأحؽبدفب مَظغمُلؿؿب مب مؼؾبرملؿبركبَص مَصػمَلممل ماظشملَّركبؼؼؽب مػؽبذؽبا )ادؿبػمُلغمُلقا

ُٓم ِٓم) ؽبػملَّكما َصؽملؽبمملدؽبىمعؾبؽملؽبمملٍد:مَظمملمُضرؽبؼؿبشؽبمنؽبضملؿبدؽبماْظؿملؽبقؿبمكبم،مَصعمَلممللؽبمرؽبدؾبقلؾبما

ؿبمدؽبخؽبؾؽبمدؽبارـبا ؿبمَأْظعمَلكماظلىبػمَلمملحؽبمَصؾملؾبقؽبممسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(:م)عؽب فبم،موؽبعؽب َصؾملؾبقؽبموِع

م،م مِنؾملكبؿؿب مَصطملؾبصمب ماْظغمَلضملؿبؾؽبهمَل مَصدؽبخؽبػمُلقا مُضرؽبؼؿبشلب م ؽبؽملؽبمملِدؼدؾب موؽبسؽبؼملؽبدؽب م(. فب وِع
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ُٓمسؽبػمَلؿملؿبِفموؽبدؽبػملَّؿؽب(،موؽب ؽبػملَّكمخؽبػمْلػؽبماْظؼملؽبعمَلمملمكبم،مثؾبؿمبم وؽبَرمملفؽبماظؽملمبِؾلنبم) ؽبػملَّكما

مَص مَصكؽبرؽبجؾبقا ماْظؾؽبمملِب مِنفؽبؽملؿبؾؽبلكب مسؽبػمَلؿملؿبِفمَأخؽبذؽب ُٓ ما م) ؽبػملَّك ماظؽملمبِؾلمب ؾؽبمملؼؽبضملؾبقا

وؽبدؽبػملَّؿؽب(مسؽبػمَلكماْظكملكبدؿبػمَلمملمكبم...مَصعمَلممللؽبم:م)عؽبمملمتؽبعمُلقُظقنؽبموؽبعؽبمملمتؽبصمُلؽملنبقنؽب؟(مَضمملُظقا:م

ؾبمسؽبؿدملمحؽبػمِلؿملؿفبمرؽبِحؿملؿفب،مَضممللؽب:موؽبَضمملُظقامذؽبِظَؽمثؽبػمَلمملثـبمملم،م ؾبمَأخلبموؽبانؿب غؽبعمُلقلؾب:مانؿب

موؽبدؽبػملَّ مسؽبػمَلؿملؿبِف ُٓ ما م) ؽبػملَّك مؼؾبقدؾبػؾب:َصعمَلممللؽب مَضممللؽب مَطؼملؽبممل مَأُضقلؾب َظمملم}ؿؽب(:

ماظرمباِحؼمِلنيؽب مَأرؿبحؽبؿؾب موؽبػؾبقؽب مَظغمُلؿؿب ُٓ ما مؼؽبطملؿبظمِلرؾب ماْظؿملؽبقؿبمؽب مسؽبػمَلؿملؿبغمُلؿؾب م{تؽبؿبركبؼنملؽب

م مَصدؽبخؽبػمُلقام92ػؼقدػ: ماْظعمُلؾؾبقركب ؽب مِع مغؾبرمِلرؾبوا مَطفمَلغمبؼملؽبممل مَضممللؽب:مَصكؽبرؽبجؾبقا ؼ.

مِصلماْظكملكبدؿبػمَلمملمكب(م)رواهماظؾؿملؾملعملل(.

مضؿملؿماينملمإنماإلدةممجضملؾماظؿلمملعحم أ ًةمؼبمإردمملء

مواظذلانطم مععملذملمملنػملهملمواظضملظملق مسػملكمأنمررؼؼماظؿلمملعحمػق موأّطد ،

حنيمأشػملظماألسرانلمسػملكماإلدذملمملءةمنمملإلحلمملنم،موظؽملؽملصملرمنضملؼملؼم

معـم مذدؼدة مجذنهمل موجذنف مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك اظؽمليب

مطؿملػمضمملنؾماظؽمليبمػذهماظطملػملصملهملمؼبماظعملقلمواظظملضملؾمعـم ردائف،

حم؟معضملػمّلؼملـبمملمأعؿفمطؿملػمؼغملقنماظؿضملمملعؾماألسرانلمنمملظؿؾلؿمواظؿلمملع

ععماآلخرم،موطؿملػمغؿضملمملونمعضملفمؼبمأنمنؿىملمعؽملفمحظماظؽملظملسم
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م،م مواٌقدة ماٌزملمملصمملة مررؼؼ مإظب مغعملقده موطؿملػ م؟ واظرملؿملشملمملن

مضممللم مطؼملممل م؟ منمملإلحلمملنمإظؿملف مإظؿملؽملممل وطؿملػمغدصعمإدمملءةمعـمأدمملء

م: موسة مجؾ منؽبؿملؿب}رنؽملممل ماظَِّذي مَصكملكبذؽبا ؾب مَأحؿبلؽب مِػلؽب مِنمملظَِّؿل ؽملؽبَؽمادؿبَصعؿب

موؽبِظلوبمحؽبؼمِلؿملؿفب مَطفمَلغمبفؾب مسؽبدؽباوؽبٌة ،موسـمأغسمنـممؼ34ػصزملػملوملم:{وؽبنؽبؿملؿبؽملؽبفؾب

مآم مردقل معع مأعرملل م)طؽملومل مضمملل: مسؽملف( مآ م)رضل عمملظؽ

مشػملؿملظم م)سؾمملءة( منراغل منرد موسػملؿملف مودػملؿ( مسػملؿملف مآ ) ػملك

مأسرانلمصفؾذهمجؾذةم"مأيمجذنفمجذنهملم مصفملدرطف م، ايمملذؿملهمل

مردقلمآ مسؽملؼ محؿكمرأؼوملم ظملح م" مآمسػملؿملفمضقؼهمل م) ػملك

م)ترطوملم مجؾذتف مذدة معـ ماظدلد محمملذؿملهمل منؾملممل مأثؽبقبرت مضد ودػملؿ(

مؼمملمربؼملدمأسشملينم مصعملمملل: م، اىذنهملمسةعهملمسػملكمسؽملؼماظردقل(

مظفم مأعر مصسملقؽمثؿ مصمملظؿظملوملمإظؿملف م، عـمعممللمآماظذيمسؽملدك

ماظؽمليبم) ػملكمآم متلمملعح مطمملن موػغملذا مأغبد(، م)رواه نضملشملمملء(

 سػملؿملفمودػملؿ(.م

معحماظضملؼملؿملؼمعـمردقلمآم) ػملكموظؽملؽملصملرمإظبمػذاماظؿلممل

مآمسػملؿملفمودػملؿ(مععمدؿملدمأػؾماظؿملؼملمملعهملم)ٔمملعهملمنـمأثؾبمملل(ماظذيم
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طمملنمؼؿقسقبدمنعملؿؾماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م،موطمملنمؼلمملرعم

مأنمؼقملذيمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفم معـمذفملغف إظبمطؾمعممل

وأتقامنفمإظبماٌدؼؽملهملمودػملؿ(موأ قمملنفم،موضدمأدرهماٌلػملؼملقنم

م موذدقبوه معـمدقاريماٌلفد موإظبمدمملرؼهمٍل ماظؽمليبمخرجمٌممل،

مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك) م،مصؿملفمنمملظدخقلموػؿمبماٌلفد،مإظب(

ممأل قمملنفمصعملممللماظلمملرؼهملمؼبمعرنقرممًلمٔمملعهملمرأى معـمأتدرون:

مضمملظقامأخذ ؟ مآمردقلمؼمملمال: مضمملل! مأثممللمنـمٔمملعهملمػذا:

(مػملؿودمسػمللمآم ػملك)ماظؽمليبقبمضقلمإظبمػؽملمملموظؽملؽملصملرم،مايؽملظملل

مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)مضؿػملفمأرادماظذيمايمملضدمشلذا محؿملؽملؼملممل(

ماٌلفد،مدقاريمعـمدمملرؼهمٍلمإظبمعرنقرممًلمأثممللمنـمٔمملعهملمرأى

مضمملل مأيؿبمإدمملرؽبه،مأحلؽملقا: موأعرمنؾماألدرل،مػذامإظبمأحلؽملقا:

منؿملؿفمعـماظشملضملمملممؼقملتكمنفملن(مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)مآمردقل

معممل:ممذظؽمنضملد(مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)ماظؽمليبمؼعملقلمثؿم،ممظـؼملمملعهمل

متعملؿؾمصكملنمخرل،مربؼملدمؼمملمسؽملدي:ممٔمملعهملمصعملممللم؟مٔمملعهملمؼمملمسؽملدك

مطؽملوملموإنمذمملطر،مسػملكمتؽملضملؿمنمملظضملظملقمسػمللمتؽملضملؿموإنم،مدممذامتعملؿؾ
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معممل:م)ضممللم،مثمملغؿملهمًلمجمملءهمثؿ (ذؽوملمعمملمعؽملفمتؾبضملَطمصلؽبؾؿبماٌممللمترؼد

مضممللم-مثمملغؿملهملمعرةم-مٔمملعهمل؟مؼمملمسؽملدك مُضػملوملمعمملمإالمسؽملديمظؿملس:

ممودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)ماظؽمليبقبمصذلطف(مضؾؾمعـمظؽ مإذامحؿك(

م)صعملممللمجمملءهماظؿمملظل،ماظؿملقممؼبمطمملن :مضممللمٔمملعهمل؟مؼمملمسؽملدكمعممل:

متعملؿؾمتعملؿؾموإنمذمملطر،مسػملكمتؽملضملؿمتؽملضملؿمإن:مظؽمضػملوملمعمملمسؽملذملدي

مصمملظؿظملوملم،مترملمملءمعمملمعؽملفمأسشملؿملؿؽماٌمملل،مترؼدمطؽملوملموإنم،مدممذا

مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)ماظؽمليبقب موضممللمأ قمملنف،مإظب( مأرػمِلعملقا:

م)وأرػملعملقهموثمملضفموصغملهقام،مٔمملعهمل مسػملؿملفمعؿظملؼ( مػقمػذاموظضملؾم،(

ممنعملقظفمدؾقمملغفمايؼمنفمأعرماظذيماىؼملؿملؾماظزملظملح مَصممل ؿبظمَلحكب}:

مؼم.م85:مايفرػ{اْظفؽبؼمِلؿملؾؽبماظزملمبظمْلحؽب

مسػملؿملفمآم ػملك)مآمردقلمعلفدمٔمملعهملمشمملدرمثؿ

ماٌدؼؽملهمل،محقاذلمعـمشبًةمنػملغمإذامحؿكموعسملكم،(ودػملؿ

موعمملم،ماإلدةمموؼدخؾمظؿملؾمملؼضملفماظؽمليبمإظبموسمملدم،ماشؿلؾموسؽملدػممل

م.ممواظرغبهملمنمملظؿلمملعحمإالمػذامطمملن

ممردقلمعؽملؾمليملمسػملك(مسؽملؾملؿمآمرضل)ماظزملقمملنهملمدمملرموضد
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مرضل)ماًشملمملبمنـمسؼملرمػقمصؾملذام،(مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)مآ

مسؽملفمآ مممممممممعشملؾعمًلمملم،ماظؿلمملعحمؼبمسؼملػملؿملهبمملمأمنقذجـبمملمظؽملمملمؼسملرب(

مودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)ماظؽمليبمؼدمسػملكمتضملػملؼملفمعممل مجمملءمصػملؼملمملم،(

موػق(مسؽملفمآمرضل)ماًشملمملبمنـمسؼملرمإظبمحزملـمنـمسؿملؿملؽملهمل

متضملشملؿملؽملمملمعمملموآم،ماًشملمملبمانـمؼممل:م)مصؿملعملقلم،معؾملمملنؿفمؼبمػقمعـ

(م.مسؽملفمآمرضل)مسؼملرمصطملسملنملمنمملظضملدل،مصؿملؽملمملمهغملؿموالماىزل،

:مؼعملقلمتضملمملظبمآمإنماٌقملعؽملني،مأعرلمؼممل:مايسملقرمنضملضمصعملمملل

كبموؽبَأسؿبركبضؿبمِنمملْظضملؾبرؿبِفموؽبْأعؾبرؿبماْظضملؽبظمْلقؽبمخؾبِذ} م{اْظفؽبمملِػػمِلنيؽبمسؽب

مسؽملدموضَّمملًصمملموطمملن)مسؼملرمجمملوزػمملمعمملمصقآم،مؼ199:األسرافػ

مضرأوامإمنمملمسمملتؾف،معمملماظضملؿمملبمحؿكمذؿملؽممًل،مظفمضممللمعمملم،(آمحدود

م(.مسؽملفمآمرضل)موجؾملفمؼبماظطملسملنمل

مندمصةم،منؿملؽملؽملمملماظؿلمملعحمهملضؿملؼملمسبعملؼمأنمغلؿشملؿملعموحؿك

مواظؾطملضموايلدمواظغملراػؿملهملماألحعملمملدمعـماظزملدورمدةعهملمعـ

مم،ماظؽملمملسمننيماظرغبهملمعضملمملغلمظؿؽملضملغملسمايؿملمملةمعؽملطملزملمملتموعبؿملع

م.مماظؿلمملعحمسػملكماألعهملمصؿؿفملدسمنؿملؽملؾملؿمواظرغبهملماظقدمصؿملغملقن
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مثقانـبمملماظؿلمملعحمخبػملؼمدبػملؼمعـمظغملؾماإلدةممجضملؾمظعملدو

م،مزػملؼملفمسؼملـموسظملمملمشؿملصملفمطصملؿمضدمربفنؿلمملمألغفم;موصرلـبامسصملؿملؼملـبممل

متضملمملظبمضمملل مسؽبرؿبضؾبؾملؽبمملم}: موؽبجؽبؽملمبهمٍل مرؽبنىبغمُلؿؿب ؿـب مِع معؽبطملؿبظمِلرؽبٍة مإكبَظك وؽبدؽبمملركبسؾبقا

مِصلم مؼؾبؽملؿبظمِلعمُلقنؽب ؽب ماظَِّذؼ م* مِظػمْلؼملؾبؿمبعمِلنيؽب مُأِسدمبتؿب موؽباْظفمَلرؿبضؾب اظلمبؼملؽبمملوؽباتؾب

كب مسؽب موؽباْظضملؽبمملِصنيؽب ماْظطملؽبؿملؿبَظ موؽباْظغمَلمملِزؼمِلنيؽب موؽباظسملمبرمباِء موؽباظػملَّفؾبمماظلمبرمباِء اظؽملمبمملسكب

مؼم.134-133ػمولمسؼملرانم:م{ؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبقؿبِلؽمِلنيؽبم

مظػملؽملمبظملسم مَضؾملؿبر مألغمبف م; ماظغمَلصمْلؿ محؾبؼمِلد موإغمبؼملممل م) ضممللماظشملخملؿمليبم:

م مآ معدحؾملؿ موظذظؽ منمملظلنبقء، موجؾم-األعمبمملرة نعملقظف:مم-سز

كبموؽباْظضملؽبمملِصنيؽبماْظطملؽبؿملؿبَظموؽباْظغمَلمملِزؼمِلنيؽب} مؼ،134ػولمسؼملران:م{اظؽملمبمملسكبمسؽب

ماظضملنيم موايقر معفملواه ماىؽملمبهمل مصكملنمب وعـمغؾملكماظؽملمبظملسمسـمػقاه،

مترتمبنملم مإذا ماىزؼؾ مواىزاء ماىؼملؿملؾ، ماظمـبؽملمملء موػذا م، جزاؤه

مأومزادم ماظضملؽبظملقمإظؿملفم، ماغسملؽبؿمب سػملكمذبرمبدمَطصمْلؿماظطملؽبؿملؿبظ،مصغملؿملػمإذا

ماٌزملمملنؿملحم معرملغملمملة مذرح ماٌظملمملتؿملح م)عرضمملة مسػملؿملف( نمملإلحلمملن

مظػملعملمملري(.

ممسـم،مأنؿملفمسـماىؾملين،مأغسمنـمعضملمملذمنـمدؾملؾموسـ
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ؿـب:م)مضممللم(ودػملؿمسػملؿملفمآم ػملك)ماظؽملمبيب مَضمملِدرفبموؽبػؾبقؽبمَشؿملصملممًلمَطصمَلؿؽبمعؽب

ُٓمدؽبسؽبمملهؾبم،مؼؾبؽملؿبظمِلذؽبهؾبمأنؿبمسؽبػمَلك ًَةِئؼكبمرؾبؤؾبوسكبمسؽبػمَلكموؽبجؽبؾمبمسؽبزمبما مؼؽبقمؽبما

مؼؾبكؽبؿملىبرؽبهؾبمحؽبؿمبكماظعمِلؿملمملعؽبهمِل ؿبم م)ذؽبمملءؽبماظضمِلنيكبماُيقركبمأيىبمِع مَأنقمرواه(

م  (م.وددا

م ػملك)ماظؽمليبقبمأخةقمنمملتؾمملعماظزملمملحلماشلديمأرؿملنملمصؼملممل

مودػملؿمسػملؿملفمآ مذبلدمواضعمإظبماألخةقمتػملؽموترعبهمل(

م.ممعرملمملػد

م


