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 () الصمى٘ اإلشالً دَٖ التعاٖغ

متؽملصملؿملؼملـبمملم موشرله ماٌلػملؿ منني مايؿملمملة ماإلدةم مغصملؿ ظعملد

مظػملؿضملمملؼشماظلػملؼمللمننيمزبؿػملظمللماظضملعملمملئدم مَصفمَلدمبسؽب مواضقـبممل ربغملؼملـبممل

م منؿملؽملؾملممل مإظبماظؿقا ؾ مودسممل م، مواظؿؿملمملرات م،مواظـعملمملصمملت اجؿؼملمملسؿملـبممل

م.زملمملدؼهبمملم،مودؿملمملدؿملهبمملم،موثعملمملصؿملهبمملواضؿ

مننيم ماإلصبمملنل ماظؿظملمملسؾ ماظلػملؼملل: منمملظؿضملمملؼش واٌعملزملقد

معؽملؾملمملم مطؾ مواظؿقمملم م، مواظؿؿملمملرات مواظـعملمملصمملت ماظضملعملمملئد زبؿػملػ

معبؿملعم موؼب م، مواظضمللر مواظؿمللر مواظرملدة، ماظرخمملء مؼب نمملآلخر

مواظضملؿملشمعضملـب م، مرسمملؼهملمذبمملالتمايؿملمملة معع موصؼمعؽملؾمليملماإلدةم ممل

متمملعهمل،ممعبؿملع مرسمملؼهمل مواٌدغؿملهمل ماظدؼؽملؿملهمل مواظقاجؾمملت ايعملقق

مأنم مذظؽ معضملؽملك موظؿملس م، منؿملؽملؾملممل ماٌرملذلطهمل ماٌزملمملحل ورسمملؼهمل

ماظضملعملمملئدم معـ مسػملؿملف مػؿ معممل مسػملك ماٌلػملؼملني مشرل مؼعملر اإلدةم

واظضملؾمملداتمأومؼفملعرممبقاالتؾملؿم،مإمنمملمػقمإضرارمنقجقدماالخؿةفم

                                                           

عهملمظؾققثماظدسقةإلدارةماظضملمملنمملحىملمنمملم–(مد/مرعسملمملنمسؾداظلؼملؿملعمإنراػؿملؿ. 
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قؿبمذؽبمملءؽبموؽبَظ}اظذيمجضملػملفمآم)سزموجؾ(مدؽملهملمطقغؿملهملم،مضممللمتضملمملظب:

معؾبكؿبؿؽبػمِلظمِلنيؽب مؼؽبزؽباُظقنؽب موؽبَظممل موؽباِحدؽبًة مُأعؽبقبهمًل ماظؽملؽبقبمملسؽب ػؼقغس:م{رؽبنؾبقبَؽمَظفؽبضملؽبؾؽب

ممؼ.118

ماإلدمملءةم منضملدم معرملروط مؼبماإلدةم ماظلػملؼملل صمملظؿضملمملؼش

ظػملدؼـمواٌضملؿعملداتمواظرملرائع،مصؿمللؿقؿملؾماظؿضملمملؼشمععماالسؿداءم

مسػملكماظدؼـمأوماٌعملددمملتمأوماظؽملؿملؾمعـماٌضملؿعملداتمواظرملرائع.م

مؼبماملكصٕد باآلخر ٔ مؼضملؿملرملقن ماٌلػملؼملنيماظذؼـ مشرل :

مدوظهملماإلدةمموؼعملرونمنلؿملمملدؿؾملمملموضبؿغملؼملقنمإظبمددؿقرػمملم.م

ماظدؼؽملؿملهملمٔوعٍٜ قبٕه اآلخر  موواجؾمملتف محعملقضف مرسمملؼهمل :

مواٌدغؿملهملممواالدؿضملمملغهملمنفمؼبمنؽملمملءماجملؿؼملعمواظدوظهملم.م

معـم موعصملؾملر م، ماإلدةم مأدلف إنماظؿضملمملؼشماظلػملؼمللمعؾدأ

فم،مصؾملقمرطؿملزةمأدمملدؿملهملمؼبمنؽملمملءمدوظهملمعدغؿملهملمضقؼهملمعصملمملػرمزلمملحؿ

وذبؿؼملعمعؿؼملمملدؽمضمملدرمسػملكمهؼملؾماٌلقملوظؿملهملموغبمملؼهملماظؾةدم

م،م ماظقرؽملؿملهمل مظػملقحدة مسؼملػملل موتردؿملي م، مواظشملمملئظملؿملهمل ماظظملنت عـ

مواٌرملمملرطهملماجملؿؼملضملؿملهملم،مورسمملؼهملمايعملققمواظقاجؾمملتم،مطؼملمملمأغفم
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معمذملذملذملاضهملموذبؿؼملضملؿملهملمؼظملرضؾملمملماظقذملذملهملم،موضرورةمورؽملؿملذملذملهملمتمملرطبؿملذملحعملؿملعمل

ماظذيمؼضملؿملرملفماإلغلمملن.م

م:ممأهداف انتعايش انسهًي

م مواآلخرمظعملد ماإلدةم منني ماظؿضملمملؼش مأػداف تضملددت

موؼرجعمأػؼملؾملمملمإظبم:

منممليغملؼملهملمأوالً  ماآلخر مودسقة م، ماإلدةم منؿملمملنمربمملدـ :

مواٌقسصملهملمايلؽملهملم.

ا
ً
:مترنؿملهملماٌلػملؼملنيمسػملكمعؾمملدئماإلدةممومتضملمملظؿملؼملفم،مثاني

ماآلخ متعملؾؾ معؾدأ م: مايعملققموعؽملؾملممل مسػملك ماظؿضملدي موسدم م، ر

مواحذلامماظقاجؾمملتم،مواالسؿزازمنمملظدؼـم،موحنملماظقرـ.

ا 
ً
ماظقاحدمثانث متغملمملتػمأ قمملبماظضملعملمملئدمؼبماجملؿؼملع :

مسػمللم ماٌؿقضع ماًشملر مودرء م، مواظضملدوان ماظظمللمملد ؼبمعقاجؾملهمل

اظؾةدم،موالمؼؿفملتكمذظؽمإالمنمملظؿضملمملؼشماظلػملؼمللمننيمأنؽملمملءماظقرـم

مؽملؾملؿم.اظقاحدمواظؿضملمملونمصؿملؼملمملمنؿمل

م:متزملقؼرماظقرـموإزؾملمملرهمؼبماحملمملصؾماظدوظؿملهملمرابعًا 
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مدسقىم موغظملل م، م قرة مأنؾملك مؼب مايعملؿملعملؿملهمل م قرتف سػملك

مسػملكم مواظؿفملطؿملد م، مواظشملمملئظملؿملهمل ماظدؼين مواظؿضملزملنمل االضشملؾملمملد

م ماظضملعملمملئد مأ قمملب منزملظملهملممممملردهمل محعملقضؾملؿ مىؼملؿملع اٌكؿػملظملهمل

موعرملمملرطسمملعهمل م، مخممل همل موايرؼمملتمنزملظملهمل ماجملؿؼملعمؼبم، مأنؽملمملء همل

م"ماضؿزملمملدؼهبمملم،مودؿملمملدؿملهبمملم،موثعملمملصؿملهبمملم"م.مظهملمنؽملمملءماظدو

طؾمػذهماألػدافمأردمملػمملمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفم

محؿملىملمتضملمملؼشم) ػملكمآمسػملؿملفم م، ماٌدؼؽملهمل مؼبم قؿملظملهمل ودػملؿ(

مودػملؿ(مععمأػؾماظغملؿمملبمؼبماٌدؼؽملهملمتشملؾؿملعمًلمملمٌؽملؾمليملماإلدةمم.م

صقنيمػمملجرماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مإظبماٌدؼؽملهملم

مع منؾملممل مووثؽملؿملنيموجد مؼؾملقدـبا منؾملممل مصقجد م، معؿؽملقسممًل مإغلمملغؿملهبممل زصًبممل

وعرملرطنيم،مصػملؿمؼؿففمصغملرهم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مإظبمسزشلؿم

سـماجملؿؼملعمأومإضزملمملئؾملؿمأوماٌزملمملدرةممسػملكمسعملقشلؿم،موإمنمملم

دسمملػؿمإظبماإلدةممصؼملـمأنكمتضملمملؼشمعضملؾملؿم،موسمملػدػؿمسػملكم

ماٌرملذلك مواظدصمملع م، مواألعمملن مواألعـ ماالسؿعملمملد سـممحرؼهمل

،مووضعم قؿملظملهملماٌدؼؽملهملماظيتمتضملدمأصسملؾمأمنقذجمؼبماظقرـ
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م) ػملكمآم مترملؾملدمحبغملؼملؿف موػلموثؿملعملهمل ماظؿضملمملؼشماظلػملؼملل، صعملف

موهدؼدم منؽملقدػممل م ؿملمملشهمل مؼب مضؿملمملدتف موحلـ مودػملؿ(، سػملؿملف

موتضملفز م، ماظقاحد ماظقرـ مأنؽملمملء منني مسـمماظضملةضمملت اظضملعملقل

هملمعؽملمملػسملؿؾملمملمأوماإلتؿملمملنمنفملصسملؾمعؽملؾملمملم،موضدمسمملىوملمػذهماظزملقؿملظمل

،مواذؿؼملػملوملمهملمواالجؿؼملمملسؿملهملمواالضؿزملمملدؼهملموغذاكاألوضمملعماظلؿملمملدؿمل

سػملكمضقاسدمنؽملمملءماجملؿؼملعمواظدوظهملموايسملمملرةم،موعؾمملدئمهعملؼم

ماظضملداظهملمواألعـمواظلةم،موايرؼمملتمنفملغقاسؾملممل.

مصؿملؾملمملم مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك مآ مردقل مأردك طؼملممل

ماظدوظهملم مغرملفملة معؽملذ ماجملؿؼملع مرقائػ منني ماظؿضملمملؼش عؾمملدئ

هملمؼبماٌدؼؽملهملماٌؽملقرةم;محؿملىملمجضملؾمظطملرلماٌلػملؼملنيمعمملماإلدةعؿمل

 جضملػملفمظػملؼمللػملؼملنيمعـمايعملققمواظقاجؾمملتم.
منؽبؽمِللمسؽبقؿبٍفم مؼؽبؾملؾبقدؽب وضذملدماذؿؼملػملوملمػذهماظقثؿملعملذملذملهملمسػملكم)َأنمب

ُأعمبذملهمٌلمعؽبعؽبماْظؼملؾبقملؿبِعؽمِلنيؽبم،مِظػمْلؿملؽبؾملؾبقِدمِدؼؽملؾبؾملؾبؿؿبموؽبِظػمْلؼملؾبلؿبػمِلؼمِلنيؽبمِدؼؽملؾبؾملؾبؿؿب،معؽبقؽباِظؿملؾملؾبؿؿبم

ؿبمَزػمَلؿؽبمَأوؿبمَأِثؿؽبمَصكملكبغمبفؾبمَظمملمؼؾبقِتغؾبم)َأيؿب:مؼؾبؾملؿبػمِلُؽ(مإكبظَّمملمغؽبظمْللؽبفؾبموؽبَأغؿبظمُللؾبؾملؾبؿؿب،مإكبظَّ مملمعؽب

موؽبَأػؿبؾؽبمنؽبؿملؿبِؿِف(م)ذبؼملقسهملماظقثمملئؼماظلؿملمملدؿملهمل..(.
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منؾملمملم مواٌقاثؿملؼمواٌغملمملتؾمملتماظيتمسؾملد ماظضملؾملقد سػملكمأن

) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مإظبماظرؤدمملءمواٌػملقكمأ ػملوملمظػملؿضملمملؼشم

مو معؾمملدئ مظف مووضضملومل ماظلػملؼملل م، مؼبمطؿمملنفمضقانط مجمملء صعملد

نلؿمآماظرغبـممسػملؿملفمودػملؿ(مإظبمغزملمملرىمنران:م)) ػملكمآ

مآم مآم) ػملك ماظؽمليبمردقل مطؿنملمربؼملد معممل مػذا اظرحؿملؿ.

مآم مجقار موظؽملفرانموحمملذؿملؿؾملممل مألػؾمنرانم.... مودػملؿ( سػملؿملف

وذعهملمربؼملدماظؽمليبمردقلمآمسػملكمأعقاشلؿموأغظمللؾملؿموعػملؿؾملؿم،م

وسرملرلتؾملؿمونؿملضملؾملؿم،موطؾمعمملمهوملمأؼدؼؾملؿموشمملئؾؾملؿموذمملػدػؿم

عـمضػملؿملؾمأومطـرلمموالمؼطملرلمأدعملػمعـمأدعملظملؿملؿفم،موالمراػنملمعـم

م مطؾملؽملؿف معـ مطمملػـ موال مدممم،رػؾمملغؿملؿف موال مرؾبنؽبقبؿملقبهمل مسػملؿملؾملؿ وظؿملس

مجؿملشم،م مأرضؾملؿ مؼشملفمل موال م، مؼضملرملرون موال مضبرملرون موال جمملػػملؿملهمل

موالم مزمملٌني مشرل ماظؽملزملػ مصؾؿملؽملؾملؿ محعمليبممل معؽملؾملؿ مدفملل وعـ

مذبؼملقسهملماظقثمملئؼماظلؿملمملدؿملهمل(م.)معصملػملقعني(

موطؿنملمشلؿمأنقمنغملرماظزملدؼؼم،موسؼملرمنـماًشملمملبم)رضلم

مآمسؽملؾملؼملممل(مطؾمؼبمخةصؿفمطؿمملنمملم،مأضرمصؿملفمطؾمعؽملؾملؼملمملمعمملمأضرهم
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ماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مشلؿمعـمايعملققمواظقاجؾمملتم.

موحذرم م، معبؿملضملـبممل مظػملؾرملر ماالسؿعملمملد مطظملؾمحرؼهمل ماإلدةم إن

كبم}اسفمصعملممللؽبمتضملمملظب:عـمماإلطراهماؼملؿملعمأغق المإكبْطرؽباهؽبمِصلماظدىبؼ

ماْظطملؽبلىب ؽب مِع ماظرنبذؿبدؾب ؽب متؽبؾؽبؿملمب م{َضدؿب ماظؽملمبيبنبم256ػاظؾعملرة: مرؾمبؼؽب موضد م، ؼ

مسؼملػملؿملهبممل،م متشملؾؿملعملممًل ماألدمملسؽب مػذؽبا موأ قمملنؾبفؾب ) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(

كبماظضملصملؿملؿكب،موَظؿؿبم صػملؿؿبمؼؾبغملرػؾبقامأحدًامسػمَلكماظدنبخقلكبمِصلمػذؽباماظدىبؼ

ألحِدمطؽملؿمللهمًلمأوؿبم قعضملهمًلمأوؿبمأيمبمعغملمملنلبمظػملضملؾمملدِةممنؽبؾؿبمطمملغؽبوملؿبمؼؾملدعؾبقام

مصمملحذلامم ماٌلػملؼملنيؽب، مسؽملدؽب معؾبزملمملغؽبهمًل مربذلعهمًل ماظضملؾمملدِة أعغملؽملهمُل

ماظقرـم مأنؽملمملء منني مواظضملةضمملت ماظروانط متعملقي اٌضملؿعملدات

ماظقاحد.

وضدمأوجنملماإلدةمماإلميمملنماؼملؿملعماألغؾؿملمملءمواظردؾم،م

مِنؼملؽب}ضممللمتضملمملظب:م ماظرمبدؾبقلؾب ؽب موؽباْظؼملؾبقملؿبِعؽملؾبقنؽبموعؽب مرؽبنىبِف ؿب مِع مإكبَظؿملؿبِف مُأغؿبزكبلؽب ممل

ؿبم مِع مَأحؽبٍد ؽب منؽبؿملؿب مغؾبظمَلرىبقؾب مَظممل موؽبرؾبدؾبػمِلِف موؽبُطؿؾبِؾِف موؽبعؽبػمَلمملِئغمَلِؿِف مِنمملظػملَِّف ؽب موعؽب ُطؾوب

م{رؾبدؾبػمِلِف.. ماظؿضملرضم285ػاظؾعملرة: مأو ماآلشلهمل مدنمل معـ موحذر ؼ،

مأل قمملبماظدؼمملغمملتممبمملمؼلؿمللملمشلؿمأومٌضملؿعملدػؿ،مصعملممللمتضملمملظب:
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ؿبمدؾبونكبماظػملَِّفمَصؿملؽبلؾبؾنبقاماظػملَّفؽبمسؽبدؿبوـبامِنطملؽبؿملؿبركبموؽبَظ} ؽبمؼؽبدؿبسؾبقنؽبمِع مملمتؽبلؾبؾنبقاماظَِّذؼ

مؼ.مم108ػاألغضملمملم:م{ِسػمْلؿلب

منؾم مواحد مظقن مذي مؼقملدسمجملؿؼملع مٕ ماإلدةم إن

مأتؾمملسفم مِصلمغظملقسكب موردمبكؽبؾملممل م، ماظؿضملمملؼشمععماآلخر أرػملؼمصغملرة

مو ماظِؾرىب معـ مسػملؿملؾملممل ماألدسماظيتمؼعملقم مأػؿ ماىقاركبمعؾؿملؽملـبممل كب حؾبل

،مخرؼـمموعراسمملةمحعملقضؾملؿموواجؾمملتؾملؿواظزملػملهملمواإلحلمملنمإظبماآل

م قرؽبهؾبم موتؾبقضىبحؾب م ماألدمملسؽب مػذؽبا متقملطد ماظؽملنبزملقصؾب صفمملءِت

متضملمملظب: منعملقظف ماجملؿؼملعكب مِصل كبم}اظؿمبشملؾؿملعملؿملمبهمَل مسؽب ماظػملَّفؾب مؼؽبؽملؿبؾملؽبمملُطؿؾب َظممل

كبموؽبَظؿؿبمؼؾبكؿبركبجؾبقُطؿؿبم ؽبمَظؿؿبمؼؾبعمَلمملِتػمُلقُطؿؿبمِصلماظدىبؼ ؿبمِدؼؽبمملركبُطؿؿبمَأنؿبماظَِّذؼ ِع

ػاٌؼملؿقؽملهملم:م{تؽبؾؽبرنبوػؾبؿؿبموؽبتؾبعمْلِلشمُلقامإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿبمإكبنمبماظػملَّفؽبمؼؾبِقنملنبماْظؼملؾبعمْلِلشمِلنيؽب

م8 مطـرلؼ. مانـ متؽبؾؽبرنبوػؾبؿؿب}م:مضمملل مإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿبممَأيؿبم{َأنؿب متؾبقؿبِلؽملؾبقا :

مإكبَظؿملؿبؾملكبؿؿب} متلؿعملؿملؿؽبممَأيؿبم{وؽبتؾبعمْلِلشمُلقا مأنؿب ؾب مصَةمميغمل معضملؾملؿم، متؽبضملؿبِدُظقا :

متضملمملؼشلبممايؿملمملُة مندونكب مواألعـ مواالدؿعملرار ماظرخمملء موؼؿقعملؼ ،

ؽـبمأنؽملمملِءماجملؿؼملعكبم.م مدػملؼمِللدملموتضملمملونلبمنؽبؽملمبمملٍءمنؿملؿب
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ماخؿةِفم مرْشؿكب مإَظكماظدلموحلـماٌضملمملعػملهمل مؼدسؾبق صمملإلدةمؾب

ماظؿضملمملؼشماظلػملؼمللم مواظدلمواظعمللطمعصملؾملرانمعـمعصملمملػر م، كب اظدىبؼ

ؾملؼملمملمنزملظملهملمعضملؾملؿم;مظذامأعرماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(منؿقعملؿملعمل

م،م مسعملمملئدػؿ ماخؿػملظملومل موإن ماجملؿؼملع مأنؽملمملء معبؿملع معع سمملعهمل

ؿبمَأدؿبؼملؽبمملءؽبمِنؽملؿبومِلم ونزملظملهملمخممل هملمععماآلنمملءموإنمطمملغقاممعرملرطنيم،مصضملؽب

موؽبِػلؽبم مُأعىبل مسؽبػمَللمب مَضِدعؽبوملؿب مَضمملَظوملؿب: مسؽملؿبؾملؼملممل( ُٓ ما م)رضلؽب منؽبغمْلرلب َأِنل

مَصمملدؿبؿؽبظمْلؿؽبؿملؿبوملؾب مسؽبمملػؽبدؽبػؾبؿؿب مإكبذؿب مُضرؽبؼؿبشلب مسؽبؾملؿبِد مِصل ماظػملَِّفممعؾبرملؿبركبَطهمٌل رؽبدؾبقلؽب

) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مَصعمُلػمْلوملؾب:مؼؽبمملمرؽبدؾبقلؽبماظػملَِّفمَضِدعؽبوملؿبمسؽبػمَللمبمُأعىبلم

م)عؿظملؼم مُأعمبِؽ( مِ ػمِلل م)غؽبضملؽبؿؿب مَضممللؽب: مُأعىبل؟ مَأَصفمَلِ ؾؾب مرؽباِشؾؽبهمٌل، وؽبِػلؽب

مسػملؿملف(.

منمملىمملرم مصعملدمأو لماإلدةم مجقارػؿم، كب وعـماظدلمحؾبلؿب

متضملمملظب مصعملمملل معلػملؿ، مشرل مأو معلػملؼملـبممل موؽبَظمملم}:سمملعهمل ماظػملَّفؽب وؽباسؿبؾؾبدؾبوا

موؽباْظؿملؽبؿؽبمملعؽبكم ماْظعمُلرؿبنؽبك موؽبِنِذي مإكبحؿبلؽبمملغـبممل كب موؽبِنمملْظقؽباِظدؽبؼؿب مذؽبؿملؿبؽـبممل مِنِف تؾبرملؿبركبُطقا

ؼ،م36ػاظؽمللمملء:مم{ْظعمُلرؿبنؽبكموؽباْظفؽبمملركبماْظفؾبؽملؾبنمِلوؽباْظؼملؽبلؽبمملِطنيكبموؽباْظفؽبمملركبمِذيما

مصمملىمملرمذيماظعملرنكمػقم:ماىمملرماٌلػملؿم،ممواىمملرماىؽملنملمػق:م
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ماظؿملؾملقديمواظؽملزملراغلم.اىمملرم

محبلـم مودػملؿ( مسػملؿملف مآ ماظؽمليبم) ػملك مأو ك وطذظؽ

ؿبمَأِنكمذؽبردملم)رضلمآمسؽملف(مَضممللؽب:مَضممللؽبم جقارمشرلماٌلػملؼملني،مصضملؽب

مِعزملؿبرؽبم مدؽبؿؽبظمْلؿؽبقؾبقنؽب م)إكبغمبغمُلؿؿب مودػملؿ(: مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظػملَِّف رؽبدؾبقلؾب

ؼملؾبقػؽبمملمَصفمَلحؿبِلؽملؾبقامإكبَظكموؽبِػكؽبمَأرؿبضفبمؼؾبلؽبؼملمبكمِصؿملؾملؽبمملماْظعمِلرلؽباُط،مَصكملكبذؽبامَصؿؽبقؿبؿؾب

موؽبرؽبِحؼملـبممل( مِذعمبهمًل مَظؾملؾبؿؿب مَصكملكبنمب موؼبمرواؼهملمسـمأمممَأػؿبػمِلؾملؽبممل )رواهمعلػملؿ(،

مودػملؿ(م مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظؽمليب مأن مسؽملؾملممل( مآ م)رضل دػملؼملهمل

مصكملغغملؿم م، معزملر مضؾط مؼب مآ مآ مصعملمملل: موصمملتف مسؽملد أو ك

دؿصملؾملرونمسػملؿملؾملؿ،موؼغملقغقنمظغملؿمسدةمموأسقاغممًلمؼبمدؾؿملؾمآ(م

)رواهماظشملدلاغلمؼبماٌضملفؿماظغملؾرل(م،موسـمسؾدمآمنـمؼزؼدم

مضمملل:م مأنمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( )رضلمآمسؽملف(

منؾملؿ،م مصمملدؿق قا م، مرؤودؾملؿ مجضملد مضقم مسػملك مدؿعملدعقن إغغملؿ

صكملغؾملؿمضقةمظغملؿمونةغمإظبمسدوطؿمنكملذنمآمؼضملينمضؾطمعزملر(م

منـماظضملمملصم)رضلمآ موطمملنمسؼملرو م، مانـمحؾمملن( مسؽملف(م)رواه

مؼق لماظظملمملهنيمنمملألضؾمملطمضمملئًة:م)...ادؿق قاممبـمجمملوراقه
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م)صؿقحمعزملرموأخؾمملرػممل(.معـماظعملؾطمخرلًا(م

ماىقاركب،م كب موحؾبلؿب ماظدل منزملؾبقؽبركب ماظؽملمبؾقؼمبهمُل ماظلرلُة محظمِلػمَلومِل وضدؿب

مععمجرلاغفم مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف ماظغملرؼؿ وتضملمملؼشماظردقل

مَأغؽبسكبمماهىعيادة يرضعـمشؿملؿبركبماٌلػملؼملنيؽبمعـمخةلم:م ؿب ،مصضملؽب

مؼؽبكؿبدؾبمؾبم مؼؽبؾملؾبقِديوب مُشةمفب مَطمملنؽب مَضممللؽب: مسؽبؽملؿبفؾب( ماظػملَّفؾب م)رؽبِضلؽب معمملظٍؽ كب ن

ماظؽملمبِؾلنبم) ػملكمآم مَصفمَلتؽبمملهؾب اظؽملمبِؾلمبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مَصؼملؽبركبضؽب،

م)َأدؿبػمِلؿؿب(.َصؽملؽبصمَلرؽبم مَظفؾب: مَصعمَلممللؽب مرؽبْأِدِف، مِسؽملؿبدؽب مَصعمَلضملؽبدؽب مؼؽبضملؾبقدؾبهؾب، مودػملؿ( سػملؿملف

ِنؿملِفموؽبػؾبقؽبمِسؽملؿبدؽبهؾبمَصعمَلممللؽبمَظفؾب:مَأِرعؿبمَأنؽبمملماْظعمَلمملِدؿكبم) ػملكمآمسػملؿملفمإكبَظكمَأ

موؽبػؾبقؽبم مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م) ػملك ماظؽملمبِؾلنب مَصكؽبرؽبجؽب مَصفمَلدؿبػمَلؿؽب، ودػملؿ(

م،م ماظؾكمملري( م)رواه ماظؽملمبمملركب( ؿب مِع ماظَِّذيمَأغؿبعمَلذؽبهؾب مِظػملَِّف م)اْظقؽبؼملؿبدؾب ؼؽبعمُلقلؾب:

مغضملقدمنينما ظؽملزملمملرىموإنمٕموطمملنمدػملؿملؼملمملنمنـمعقدكمؼعملقل:

متغملـمنؿملؽملؽملمملمونؿملؽملؾملؿمضرانهملم(م)رواهمسؾدماظرازقمؼبمعزملؽملظملف(.م

صؾمللمعصملؾملرمعـمعصملمملػرماظدلمٌمملمشلمملمعـمموقبىل هديتهى:

ماألعـمؼبماجملؿؼملع،م موهعملؼ مؼبمتفملظؿملػماظعملػملقب، مرؿملؾهمل وثمملر

منمملظؿؾملمملديم مودػملؿ( م) ػملكمآمسػملؿملف محؿملىملمأعر وتزؼؾماظرملعملمملقم،
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ماظؾكمملري( م)رواه مهمملنقا( م)تؾملمملدوا م)تؾملمملدوامصعملمملل: موؼبمرواؼهمل ،

مصكملنماشلدؼهملمتذػنملموحرماظزملدر..(م)رواهماظذلعذي(.

وظعملدمضربماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ماٌـؾماألسػملكم

ماٌعملقضسمسصملؿملؿم مأػدى مصعملد م، ماآلخر معـ ماشلدؼهمل ؼبمضؾقل

معمملرؼهملمأمم اظعملؾطمإظبماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مجمملرؼؿنيم)

ؾؾملمملميلمملنمنـمثمملنومل(مإنراػؿملؿم)سػملؿملفماظلةم(م،مودرلؼـماظيتموػ

ونطملػملهملم،محؿملىملمذطرمذظؽمؼبمردمملظؿفماظيتمأردػملؾملمملمظػملؽمليبم) ػملكم

آمسػملؿملفمودػملؿ(مضمملئًةم:م)..موضدمأطرعوملمردقظؽمونضملـوملمإظؿملؽم

موأػدؼوملم م، مونغمللقة معغملمملنمؼبماظعملؾطمسصملؿملؿم، امملرؼؿنيمشلؼملممل

مصعملؾؾماظؽمليبمػدؼؿفمععمأغفم م، م)زادماٌضملمملد( إظؿملؽمنطملػملهملمظذلطؾؾملممل(

مطمملنمسػملكمغزملراغؿملؿفم.

م)نطملػملهملم مودػملؿ( مظػملؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملف وأػدىمعػملؽمإؼػملف

منؿملسملمملءم،موطلمملءمنردمموطؿنملمإظؿملفمنؾقرػؿ(م)رواهماظؾكمملري(م.

مشؿملؿبركبم معع مواظؿضملمملؼش م، ماىقاركب كب موحؾبلؿب ماظدل م ؾبقؽبركب وعـ

م ماظؿضملمملؼشممحضىر والئًهى:اٌلػملؼملنيؽب: معـمعصملمملػر معصملؾملر صؾملق
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سؽملف(ماظلػملؼمللمننيمأنؽملمملءماظقرـماظقاحدم،مصضملـمجمملنرم)رضلمآم

مدسلم م)إذا م: مودػملؿ( مآمسػملؿملف مآم) ػملك مردقل مضمملل: ضمملل:

أحدطؿمإظبمرضملمملممصػملؿملفنملمصكملنمذمملءمرضملؿ،موإنمذمملءمترك(م)رواهم

مضممللم مضمملل: م)رضلمآمسؽملؾملؼملممل( موسـمسؾدمآمنـمسؼملر علػملؿ(،

مردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(:م)مإئؿقاماظدسقةمإذامدسؿملؿؿ(

مسقةماٌلػملؿموشرله.مم)رواهمعلػملؿ(،مواألعرمنمملإلجمملنهملمؼرملؼملؾمد

،مصعملدمثؾوملمأغفم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(موحضىر جنائسهى

مصضملـمضؿملسمنـمدضملدم،م م، طمملنمؼرملؿملعمجؽملمملئزمشرلماٌلػملؼملنيمواضظمًلممل

مصعملمملعممل،م مجؽملمملزة منؾملؼملممل مصؼملرت منمملظعملمملددؿملهمل مطمملغممل محؽملؿملػ منـ ودؾملؾ

معرتمنفمجؽملمملزةم مإنمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( وضمملالم:

مم:مأظؿمللوملمغظمللممًلم؟م(م)رواهمعلػملؿ(.صعملمملمم،مصعملؿملؾمإغفمؼؾملقديم،مصعملمملل

وضدمننيم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مأنمعـمحؼماىمملرمسػملكم

مدؽؾمؼؽبمملم مصػملؼملممل م، مترملؿملؿملعمجؽملمملزتف مشرلمعلػملؿ مطمملنمأو معلػملؼملـبممل جمملره

ِٓ،معؽبمملمحؽبؼنبمجؽبمملركبيمسؽبػمَللمب؟،مَضممللؽب:م)مإكبنؿبمعؽبركبضؽبمسؾبدؿبتؽبفؾب،موؽبإكبنمبم رؽبدؾبقلؽبما

مادؿبؿؽبعمْلرؽبضؽبَؽ موؽبإكبنكب مذؽبؿملمبضملؿبؿؽبفؾب، موؽبإكبنؿبممعؽبمملتؽب مدؽبؿؽبرؿبتؽبفؾب، مسؾبرىبيؽب موؽبإكبنؿب َأْضرؽبضؿبؿؽبفؾب
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مِنؽملؽبمملءؽبَكم متؽبرؿبَصعؿب موؽبَظممل مسؽبزمبؼؿبؿؽبفؾب، معؾبزمِلؿملؾؽبهمٌل مَأ ؽبمملنؽبؿؿبفؾب موؽبإكبنؿب مػؽبؽملمبفمْلتؽبفؾب، مخؽبؿملؿبرفب َأ ؽبمملنؽبفؾب

َصقؿبقؽبمِنؽملؽبمملِئِفمَصؿؽبلؾبدمبمسؽبػمَلؿملؿبِفماظرىبؼحؽب،موؽبَظمملمتؾبقملؿبِذِهمِنركبؼحكبمِضدؿبركبَك،موؽبَظمملمتؽبطملؿبركبفؿبمَظفؾبم

م()رو اهماظشملدلاغل(،موطمملنمأ قمملبمردقلمآم) ػملكمآمِعؽملؿبؾملؽبممل

مصضملـماظـقريمضمملل:م مأػؾماظغملؿمملب، مؼرملؿملضملقنمجؽملمملئز مودػملؿ( سػملؿملف

مأ قمملبمربؼملدم مصرملؿملضملؾملممل موطمملغوملمغزملراغؿملهمل، مايمملرثم، عمملتوملمأم

ماظـقريمؼبمنضملضمايدؼىملمأغفم مضمملل: ) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(

ممطمملنمؼقملعرمأنمميرمللمأعمملعؾملممل(م)رواهمسؾدماظرازقمؼبماٌزملؽملػ(.

:مصؾملقم قرةمعـم قرماظدلمنؾملؿممؤهى يف يصيبتهىعسا

وعصملؾملرمعـمعصملمملػرماظؿضملمملؼشماظلػملؼمللم،موضدموضعماظضملػملؼملمملءم ؿملطملهملم

سزاءمؼقادلمنؾملمملماٌلػملؿمشرلهمؼبمعزملؿملؾؿفم،مضممللمايلـ:م)إذام

سزؼوملماظذعلمصعملؾمالمؼزملؿملؾؽمإالمخرلا،موضممللمشرله:مإذامأردتم

كمأنمتضملزيمرجةمعـمأػؾماظغملؿمملبمصعملؾ:مأطـرمآمعمملظؽ،مووظد

موأرممللمحؿملمملتؽمأومسؼملرك(م)أحغملمملممأػؾماظذعهمل(.

ماظؿضملمملؼشم مسػملؿملؾملممل مؼعملقم ماظيت ماألدس مأػؿ معـ طذظؽ

ماجملؿؼملع مأصراد منني مانعدل واإلنصاف :اظلػملؼملل وعدو ،
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مواظعملسملمملءمانتفريق ماٌضملمملعػملهمل محعملققؽبممؼب محظملَظ مصمملإلدةمؽب ،

مو مملغؽبؾملؽبممل ؽب موإنمماآلخرؼ محؿك ماىؼملؿملع معع منمملظضملدل موأعر ،

متضملمملظب مضمملل مسعملمملئدػؿ، مُطقغؾبقام}:اخؿػملظملومل موعؽبؽملؾبقا ؽب ماظقَبِذؼ مَأؼؾبقبؾملؽبممل ؼؽبممل

مسؽبػمَلكمَأظقَبمملم مَضقؿبملب مذؽبؽملؽبـملنؾب موؽبالمؼؽبفؿبركبعؽبؽملؽبقبغمُلؿؿب مِنمملْظعمِللؿبِط مذؾبؾملؽبدؽباءؽب مِظػملقَبِف َضقؽبقباِعنيؽب

مؼم.8ػاٌمملئدة:م{تؽبضملؿبِدُظقاماسؿبِدُظقامػؾبقؽبمَأْضرؽببؾبمِظػملؿؽبقبعمْلقؽبى

وضدمأطدماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مسػملكمسدممزػملؿم

ؿبمَزػمَلؿؽبمعؾبضملؽبمملِػدـبا،مَأوكبماغؿبؿؽبعمَلزملؽبفؾب،مَأوؿبمَطػملَّظمَلفؾبمشرلماٌلػملؼملنيمنعمل قظف:م)َأَظمملمعؽب

محؽبِفؿملفؾبفؾبم مَصفمَلغؽبممل مِرؿملنمِلمغؽبظمْلسلب، مِنطملؽبؿملؿبركب مذؽبؿملؿبؽـبممل مِعؽملؿبفؾب مَأخؽبذؽب مَأوؿب مَرمملَضِؿِف، َصقؿبقؽب

مغؾؿملفم موجؾ( م)سز مآ موسمملتنمل مداود(، مأنق ماْظعمِلؿملؽبمملعؽبهمِل()رواه ؼؽبقؿبمؽب

نمملظلرضهمل،موٕمتعملؿم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مؼبمذفملنمؼؾملقديماتؾملؿم

سػملؿملفمايفهمل،موطمملدمردقلمآم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مأنمؼظملرقم

موغظملكم ماظعملرونماظغملرؼؿ مصدلأه م، موننيماٌلػملؿمؼبماٌضملمملعػملهمل نؿملؽملف

مظؽملؾؿملفم) ػملكم موتقجؿملؾملممل موأغزلمآمتضملمملظبمسؿمملنممًل ماتنبؾملكبؿمنف، معممل سؽملف

مملبؽبمِنمملْظقؽبؼىبمإكبغمبمملمَأغؿبزؽبْظؽملؽبمملمإكبَظؿملؿبَؽماْظغمِلؿؽب}آمسػملؿملفمودػملؿ(مصعملممللمدؾقمملغفم:

ؿبمِظػمْلكؽبمملِئؽمِلنيؽبمخؽبزمِلؿملؼملـبمملم*م ؽبماظؽملمبمملسكبمِنؼملؽبمملمَأرؽباَكماظػملَّفؾبموؽبَظمملمتؽبغمُل ِظؿؽبقؿبغمُلؿؽبمنؽبؿملؿب
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ماظػملَِّفم مَصسملؿبؾؾب م*....وؽبَظقؿبَظممل مرؽبِحؿملؼملـبممل مَشظمُلقرـبا مَطمملنؽب ماظػملَّفؽب مإكبنمب ماظػملَّفؽب وؽبادؿبؿؽبطملؿبظمِلركب

مؼؾبسمِلػمله مَأنؿب مِعؽملؿبؾملؾبؿؿب مَرمملِئظمَلهمٌل مَظؾملؽبؼملمبوملؿب مإكبظَّمملمسؽبػمَلؿملؿبَؽموؽبرؽبحؿبؼملؽبؿؾبفؾب مؼؾبسمِلػملهقنؽب موؽبعؽبممل قَك

ماْظغمِلؿؽبمملبؽبم مسؽبػمَلؿملؿبَؽ ماظػملَّفؾب موؽبَأغؿبزؽبلؽب مذؽبلؿبٍء ؿب مِع مؼؽبسملؾبرنبوغؽبَؽ موؽبعؽبممل َأغؿبظمُللؽبؾملؾبؿؿب

مسؽبػمَلؿملؿبَؽم ماظػملَِّف مَصسملؿبؾؾب موؽبَطمملنؽب متؽبضملؿبػمَلؿؾب ؿب متؽبغمُل مَظؿؿب معؽبممل موؽبسؽبػملَّؼملؽبَؽ وؽباْظِقغمْلؼملؽبهمَل

مؼ.113م-105ػاظؽمللمملءم:م{سؽبصمِلؿملؼملـبممل

مأنلمرمملظنملم)رضلمآ مسػمللمنـ مصعملد مدرسفموٌممل مسؽملف(

وجدػمملمسؽملدمرجؾمغزملراغلم،مأضؾؾمؼعملمملضؿملفمإظبمذرؼحماظعملمملضل،م

ماظرجؾم مذرؼح مصلفملل مأػنمل، موٕ مأنع موٕ مدرسل مإغؾملممل وضمملل:

اظؽملزملراغلم:معمملمتعملقلمصؿملؼملمملمؼعملقلمأعرلماٌقملعؽملني؟مضمملل:معمملماظدرعم

مصمملظؿظملوملمذرؼحم مأعرلماٌقملعؽملنيمسؽملديمنغملمملذب، موعممل إالمدرسل،

نيمػؾمعـمنؿملقبؽملهملم؟مصسملقؽمسػمللممإظبمسؽبػمِللقبمؼلفملظف:مؼمملمأعرلماٌقملعؽمل

وضمملل:مأ مملبمذرؼحمعمملظلمنؽبؿملىبؽملهملم،مصعملسملكمنمملظدرعمظػملؽملزملراغلم،مإالم

مأغمملم مأعممل م: مؼعملقل مسمملد محؿك مخشملقات مطبط مٕ ماظؽملزملراغل أن

مأعرلماٌقملعؽملنيمؼدؼؽملينمإظبم م، مأغؾؿملمملء مأحغملمملم مأنمػذه صفملذؾملد

مأنم موأذؾملد مآ، مإال مإظف مال مأن مأذؾملد مسػملؿملف، مصؿملعملسملل ضمملضؿملف
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،ماظدرعمدرسؽمؼمملمأعرلماٌقملعؽملنيماتؾضملوملممربؼملدًامسؾدهموردقظف

منضملرلكم معـ مصلعملشملومل م ظملني مإظب معؽملشملػملؼ موأغومل م، اىؿملش

عمملمدعوملمضدمأدػملؼملوملمصؾمللمظؽ(م)األورق،مصمملظؿعملشملؿؾملمملمصعملممللمسػمللم:م

ماألوظؿملمملء( مؼبمم،)حػملؿملهمل ماإلدةم مزلمملحهمل مأن مؼؿسملح مثؿمب وعـ

اظؿضملمملؼشمععماآلخرمٕمتقجدمؼبمأيمسعملؿملدةمأومذرؼضملهملمأومدؼـم

مأومعػملهملمأخرى.م

ماظؿضملمملؼشماظلػملؼمللمؼبماإلدةم:موطذظؽ أُ  عـمعصملمملػر

محؿملىملمأنمملحماهلل تعاىل أباح طعاوّي ٔظرابّي ٌٔصاءِي  ،

ماجؿؼملمملسؿملهبممل،م مايؿملمملة مذبمملالت معبؿملع مؼب ماآلخر معع اظؿضملمملعؾ

موعزملمملػرتؾملؿم م، مرضملمملعؾملؿ موأجمملز م، موصغملرؼهبممل مودؿملمملدؿملهبممل، واضؿزملمملدؼهبممل،

مضممللم موجضملؾمذظؽمعـمودمملئؾماظدلمنؾملؿ، وصؼمعؽملؾمليملماإلدةمم،

ؽبمُأوتؾبقاماْظغمِلؿؽبمملبؽبمم}:تضملمملظب اْظؿملؽبقؿبمؽبمُأِحؾمبمَظغمُلؿؾبماظشملَّؿملىبؾؽبمملتؾبموؽبَرضملؽبمملمؾبماظَِّذؼ

ماْظؼملؾبقملؿبِعؽملؽبمملِتم ؽب مِع موؽباْظؼملؾبقؿبزملؽبؽملؽبمملتؾب مَظؾملؾبؿؿب مِحؾوب موؽبَرضملؽبمملعؾبغمُلؿؿب مَظغمُلؿؿب ِحؾوب

مإكبذؽبام مَضؾؿبػمِلغمُلؿؿب ؿب مِع ماْظغمِلؿؽبمملبؽب مُأوتؾبقا ؽب ماظَِّذؼ ؽب مِع وؽباْظؼملؾبقؿبزملؽبؽملؽبمملتؾب

مُأجؾبقرؽبػؾب مب معؾبؿمبِكِذيموتؽبؿملؿبؿؾبؼملؾبقػؾب موؽبَظممل معؾبلؽبمملِصِقنيؽب مَشؿملؿبرؽب معؾبقؿبزمِلؽمِلنيؽب مب
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ؼ;منؾمرنطمآم)سزومجؾ(منؿملؽملؾملؿمنروانطم5ػاٌمملئدةم:{َأخؿبدؽبانلب

موتؽملرمللملمنؿملؽملؾملؿماحملؾهملم،مووضملؾمؼبمضػملقنؾملؿم و ةتموؼملضملؾملؿ،

اٌقدةمواظرغبهمل،موترصعمسؽملؾملؿمسؽملوملمايؿملمملةموعرملعملؿؾملممل،مووضملػملؾملؿم

مسػملكمصضماٌ مضمملدرؼـ م، منؿملؽملؾملؿ ؽملمملزسمملتموتركمعؿظملمملػؼملنيمصؿملؼملممل

اظضملداءات،مصفضملؾماظزوجهملمشرلماٌلػملؼملهملمدغملؽملـبمملمظزوجؾملمملماٌلػملؿ،م

مؼبم مؼرملذلطمملن مواحدة مذاتممل مطفملغؾملؼملممل معقدة موؼؾمملدشلممل محؾـبممل تؾمملدظف

متضملمملظب: مضمملل مطؼملممل م، مِظؾؽبمملسفبم}ظؾمملسمواحد موؽبَأغؿبؿؾبؿؿب مَظغمُلؿؿب مِظؾؽبمملسفب مب ػؾب

مبم مؼ.م187ػاظؾعملرةم:م{َظؾملؾب

مرائقهملماى ؽملهملمسػملكموحرمماظؽمليبم) ػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(

طؾمعـمؼلؾنملمضررـبامأومزػملؼملـبمملمظمخرموالمؼعملرماظؿضملمملؼشمعضملف،مصضملـم

مسـماظؽمليبم) ػملكمآم م)رضلمآمسؽملؾملؼملممل( مآمنـمسؼملرو سؾد

ؿبمَضؿؽبؾؽبمعؾبضملؽبمملػؽبدـبامَظؿؿبمؼؽبركبحؿبمرؽباِئقؽبهمَلماَىؽملمبهمِل،موؽبإكبنمبم سػملؿملفمودػملؿ(مضمملل:م)عؽب

ؿبمعؽبِلرلؽبِةمَأرؿبنؽبضمِلنيؽبمسؽبمملعـبممل(م)رواه ماظؾكمملري(م.مركبضَبؾملؽبمملمتؾبقجؽبدؾبمِع

مإظبماظؿضملمملؼشمععم ماظذيمؼدسق ماإلدةم معؽملؾمليمل مػق ػذا

مؼؾملددمأعؽملفموِدػمْلؼملؽبف،موطبػملؼمجقهبام موتفملعنيماجملؿؼملعمممممل اآلخر،
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عـماظؿلمملعحمواظؿضملمملونماظذيمػقمأحقجمعمملمتغملقنماظؾرملرؼهملمإظؿملفم

ماآلن.م

مننيماٌلػملؼملنيموزبؿػملػماظضملعملمملئدم ماظؿضملمملؼشماظلػملؼملل إن

ماٌ ماظقاضع مسػملؿملؾملممل مدل محعملؿملعملهمل ماظؾةد،مواظـعملمملصمملت مؼب رملمملػد

م،م مواالضؿزملمملدؼهمل م، ماظلؿملمملدؿملهمل صؽملفمملحمشرلماٌلػملؼملنيمؼبمحؿملمملتؾملؿ

موعبؿملعم ماظؾةد مؼب ماظعملؿملمملدؼهمل ماٌؽملممل نمل موتقظؿملؾملؿ واظـعملمملصؿملهمل،

األسؼملممللماإلدارؼهملم،موجضملػملؾملؿمعـمأػؾماظرملقرى،موإسشملمملئؾملؿمحؼم

مؼبم مواٌرملمملرطهمل ماظغملؽملمملئسم، مواظؿزملرؼحمنؾؽملمملء اظذلذحمظػملدلٌمملن،

ماظ مؼب ماشلمملعهمل ماظعملسملمملؼممل محلـمطمملصهمل مسػملك مواضح مدظؿملؾ ؾةد

اظؿضملمملؼشمنؿملؽملؾملؿموننيماٌلػملؼملنيمألنماظؽملفمملحمواظؿعملدممعرملرورمملنم

نمملشلدوءمواألعـمواالدؿعملرارمورؼملفملغؿملؽملهملماظؽملظملسموطؾمذظؽمعؿقصرم

مواظقاضعم مواظؿمملرؼي متظملرضهمل، مأدغك مدون ماظؾةد مداخؾ شلؿ

ؼقملطدانمأنماٌلػملؼملنيمؼبمعزملرمأحلؽملقاماىقارمواظؿضملمملؼشمععم

مآ مألعر متؽملظملؿملذـبا م) ػملكمآمسػملؿملفمشرلػؿ موو ؿملؿف موجؾ(، م)سز

ِٓم ما مرؽبدؾبقلؾب مَضممللؽب مَضممللؽب: م)رضلمآمسؽملف( مَأِنلمذؽبردمل ؿب مصضملؽب ودػملؿ(،
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مَأرؿبضفبم موؽبِػلؽب مِعزملؿبرؽب مدؽبؿؽبظمْلؿؽبقؾبقنؽب م)إكبغمبغمُلؿؿب موؽبدؽبػملَّؿؽب(: مسؽبػمَلؿملؿبِف ُٓ ما ) ؽبػملَّك

ػمِلؾملؽبممل،مَصكملكبنمبمؼؾبلؽبؼملمبكمِصؿملؾملؽبمملماْظعمِلرلؽباُط،مَصكملكبذؽبامَصؿؽبقؿبؿؾبؼملؾبقػؽبمملمَصفمَلحؿبِلؽملؾبقامإكبَظكمَأػؿب

م.َظؾملؾبؿؿبمِذعمبهمًلموؽبرؽبِحؼملـبممل(مَأوؿبمَضممللؽب:م)ِذعمبهمًلموؽبِ ؾملؿبرـبا...(م)رواهمعلػملؿ(

مذؾملدمشرلماٌلػملؼملنيمنمملظؿضملمملؼشماظلػملؼمللمنؿملؽملؾملؿموننيم طؼملممل

ماظقرـم مػل م)عزملر مذؽملقدة ماظؾمملنممل مصعملمملل معزملر مؼب اٌلػملؼملني

....وطؾمذضملؾؾملمملمػؿماألعؾمواأل دضمملءم...مغضملؿملشمعضملـبمملمموغفملطؾمعضملـبمملم

م)األضؾمملطمؼبم....وغرملمملركم منضملسملـبمملمؼبماألحزانمواألصراحم( نضملسملؽملممل

م.معزملرمواٌؾملفر(

 

م

م


