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مَسَؿَؾُؽهمْمماظؾٍَهه ممَصَلهَقَمىمماْسَؿُؾهواممَوُضهلَم}احلؿدمٓمربماظعاملني،ماظؼائلميفمطؿابههماظؽهمؼم ممم

،م{َتْعَؿُؾههوَ مُطـههؿ ْممِبَؿههامَصق ـَؾٍِههؽ ُؽممَواظشٍَههَفاَُِّةماْظَغْقههِ مَسههاِظَم َإَظههىمَوَدههؿ َمٍُّ وَ مَواْظؿ ْؤِعـ ههوَ مَوَرد ههوُظه 

ُٓموحَده مالموَأذفد مأ وردهوظه،مممَسؾد همع َقٍؿًداموغؾِقـامدقَدغامأِ مَذمؼَكمَظه ،موأََذفد ْ ماَلمإظَهمَإالَّما

وسَؾهىملِظهِهموصهقِؾِه،موَعهْنمَتهِؾَعف ْممبٍحلهاُ مإَظهىمؼهوَنماظهدِّؼَن،ممممممممممم،اظؾَّف ِممَصلِّمودهؾمْمموبهاَرْ مسَؾقههِممم

موبعد 

ظههماِّر موعِفهدػا،موضهِدرممممملحلقهاة،مصه ظممصؼدمخؾقمآم)سزموجل(مظإلغلا مطلمأدؾابما

صقفامأضواتفا،موجعؾفامصهاحل مظؼقهانمحقهاةمطمته متلهسمايغلهاغق مطؾهفا،محقهعمؼؼهو متعها  ممممممممممم

،موؼؼههو م{اْظَؿاِػههد وَ مَصههـِْعَممَصَمْذههـَاَػامَواْظههَرْرَ }،موؼؼههو مدههؾقاغه م{ِظْؾَرَغههاَنمَوَضههَعَفامَواْظههَرْرَ }

ـَْفهههامَأْخهههَمَ *ََُّحاَػهههامَذِظهههَكمَبْعهههَدمَواْظهههَرْرَ })جهههلمذهههرغه( م مَواْظِفَؾهههاَ *َوَعْمَساَػهههامَعاَءَػهههامِع

م.{َوِظَرْغَعاِعُؽْممَظُؽْممَعَؿاًسا*َأْرَداَػا

وظؼدمأعهممآمتعها مايغلها مأ مؼرخه مبردهؾابماظعؾهممظقعؿهمماِّر ،موؼلهؿـؿمماملهوارُّمممممممممم

 ماظه متعهوُّمبهاظـػسمممماظطؾقعق ماظه مخؾؼفهامآمدهؾقاغهميفماظؽهو ،مصققؼهقماظؿـؿقه ماظشهاعؾممممممم

مِعهنَممَوَأْغَزَ مَواْظَرْرَ ماظِلَؿَواِتمَخَؾَقماظَِّ يماظؾَّه } سؾىماظػمُّمواجملؿؿس،محقعمؼؼو متعا  

مِبهَرْعَمهِمماْظَؾْقهمَممِصهيممِظَؿْفهَميَمماْظُػْؾهكَممَظُؽهم ممَوَدهِكمَممَظُؽهمْممَرْزًضاماظـَِؿَماِتمِعَنمِبِهمَصَرْخَمَ مَعاًءماظِلَؿاِء

ـَِفهارَمماظؾَّْقهلَممَظُؽم مَوَدِكَممَُّاِئَؾْقَنمَواْظَؼَؿَمماظِشْؿَسمَظُؽم مَوَدِكَم*مماْظَرْغَفاَرمَظُؽم مَمَوَدِك ،موؼؼهو مم{مَواظ

م مِغَعَؿهه ممَسَؾهْقُؽمْممَوَأْدهَؾ َمماْظهَرْر َممِصهيممَوَعاماظِلَؿَواِتمِصيمَعامَظُؽْممَدِكَمماظؾََّهمَأِ مَتَمْوامَأَظْم}دؾقاغه 

مَجِؿقًعهامماْظهَرْر َممِصهيممَوَعهامماظِلهَؿَواتِممِصهيممَعهاممَظُؽْممَوَدِكَم}،موؼؼو م)سزموجل( م{َوَباِرـًَ مًةَزاِػَم

ـْه  م.{ِع

ربه ماحلهقمدهؾقاغهمممممحتؼققماِّعنمعنمأػممأدهسماظؿـؿقه ماظشهاعؾ ،محقهعمممممأ مذكموال

َحَمًعهاملِعـًهامؼ ْفَؾهىمممممَأَوَظْممغ َؿؽمهْنمَظف همْمم}صؼا مدؾقاغه مموثقق،مبمباطمواظمزقماِّعنموتعا مبني
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مِظٍَؼَؾها ِم}،موؼؼهو مدهؾقاغه ممم{َإَظْقِهمَثَؿَمات مُطلِّمَذْيٍءمَرْزًضامِعْنمَظد ِغامَوَظِؽهِنمَأْطـَهَمػ ْممَظهامَؼْعَؾؿ هو َمممم

مج هو ُممِعهنْممَأْرَعَؿف همْمماظَِّ ي*اْظَؾْقِتمَػَ امَرِبمَصْؾَقْعؾ د وا*َواظِصْقِفماظشَِّؿاِءمَرْحَؾَ مَإؼَؾاِصَفْم*ُضَمْؼُش

،موضدمضِدنمدقدغامإبهماػقمم)سؾقههماظله ن(ماِّعهنمسؾهىماظطعهانمواظشهمابمممممممم{َخْوٍ مِعْنمَوَلَعـَف ْم

مَأْػَؾهه ممَواْرز ْقمَلِعـًهاممَبَؾهًداممَػهَ امماْجَعهلْممَربِّمَإْبهَماِػقم ممَضها َممَوَإْذ}يفمُّسائه،محقعمؼؼو متعا  م

اظمخهاءموالمتؿؼهدنماِّعهممإالمبهاِّعن،مؼؼهو مآمممممم،موالمتؼونماحلقاةموالمؼؿقؼقم{اظـَِؿَماِتمِعَن

ٓممم ،م{لِعهـِنيَمماظؾَّهه ممَذهاءَممَإْ مِعْصهمَمماُّْخ ُؾهوام} م(اظله نممسؾقههم)مؼودهفممدؾقاغهمسؾهىمظلها مغهلما

مَأْصهَؾَّّمم م)َعْن(ودؾممسؾقهمآمصؾى)واِّعنمعنمأجلِّمغعممآم)سزموجل(،محقعمؼؼو مغؾقـام

ـُْؽْم ـْههَده مَجَلههِدِه،مِصههيمع َعههاًصىمِدههْمِبِه،مِصههيملِعـًههامِعهه ماظههّدْغَقامَظههه مِحقههَزْتمَصَؽَرِغَؿههامَؼْوِعههِه،مُضههوت مِس

محب اصريػا(.

طؿههامتؿقؼههقماظؿـؿقهه ماظشههاعؾ مبادههؿـؿارماظطاضههاتماظؾشههمؼ ،موخاصهه ماظشههؾاب،معههنمحقههعمم

وحلنمترػقؾفم،مواظدصسمبفهمميفماهاالتماظعؿهلماملكؿؾػه ،ممممممعواػؾفم،مإسداُّػم،موتـؿق 

موحتؿؾهفممماظـؼه ،مموعهـقفمممطهؾرًيا،مماػؿؿاًعهامماظشهؾابم(مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـلمأو موظؼد

مأصهم ممصهٍغفمممذهؾابؽم ممإظقـهاممضهٍدعوام مؼؼهو م(مآمرمحههم)ماظؾصهميمماحللهنممامللؽوظق م،موطا 

م.أمّتهمظهمؼ ِؿٍؿهمأ مآمأراُّمصؿنممسعوا،مملاموأحػظمضؾوًبا،

م***

مدههقدغامواملمدههؾني،ماِّغؾقههاءمخههاممسؾههىمواظلهه نمواظصهه ةماظعههاملني،مربمٓماحلؿههد

م.أمجعنيموصقؾهملظهموسؾىم،(ودؾممسؾقهمآمصؾى)حمؿدم

ماظشاعؾ  ماظؿـؿق  محتؼقق مؼشؿلمإ  مجاُّْا مغاصًعا مسؿًؾا ماحلقاة،مااالتممجقسمؼؿطؾ 

امُأِطَلم م)َعامِعْنمع ْلِؾُممَؼْغَمس مَشْمًدامَإالَّمَطاَ مَعؼؼو مغؾقـام)صؾىمآمسؾقهمودؾم(حقعمم،زراس 

ـْه مَصف َومَظه مَصَدَضٌ ،مَوَعامَأَطَؾِتما ـْه مَظه مَصَدَضٌ ،مَوَعامَأَطَلماظِلؾ س مِع ـْه مَظه مَصَدَضٌ ،مَوَعامد َمَقمِع ظطَّْقم مِع

م مَأَحٌد مَؼْمَزؤ ه  مَواَل مَصَدَضً ، مَظه  مؼرخ معـهمأحدمصقـؼصمم-َصف َو مَصَدَضٌ م-ؼعين  مَظه  مَطاَ  أومم،(َإالَّ



م

مم،جتارًة مسؾقه مآ م)صؾى مغؾقـا مؼؼو  م)ودؾم(حقع ماظَـٍؾقٍِنَيم  معس ماظصٍَد وق  ماِّعني  اظؿٍَاِجم 

مواظشٍ فداء موصـع (واظصٍِدٍِؼؼني محمص  مأو م، مدؾقاغه ماحلق مؼؼو  محقع م، مدقدغاموتعا  سن

م مُّاوُّ ماظل ن(  مل})سؾقه مَصْضًؾاَوَظَؼْد ـِا مِع مَُّاو وَُّ مَواظطَّْقَممَعَعه مَأوِِّبيمِجَؾا  مَؼامَتْقـَا ـِام مَظه مَوَأَظ

م{اْظَقِدؼَد م، مدؾقاغه  مظَُّؽْم}وؼؼو  مَظؾ وُس مَصـَْعَ  مَبْرِدُؽْممَوَسؾَّْؿـَاه  معِّن مَأغؿ ْممَصَفْلمِظؿ ْقِصـَُؽم

مَؼرْطلمَأْ مِعْنمخرًيامض ُّمرعاًعامأحٌدمأَطَلم م)عاؼؼو مغؾقـام)صؾىمآمسؾقهمودؾم(،مو{َذاِطم وَ 

ِٓمغِلموإِ م،َؼِدِهمَسَؿَلمِعْن م.َؼِده(مَسَؿَلمِعْنمؼرُطل مَطاَ ماظِل ن(م)َسؾْقهمَُّاوُّما

ػيماظ متعممأبـاءماظورنموربوسه مع دغهموُضَماه،محضمهموبدوه،ممثممإ ماظؿـؿق ماظشاعؾ 

موػي متؼونمبهماظدوظ ماملصمسواصؿهموحدوُّه، مؼ معنمخ  مإغشاءماملد ماجلدؼدة،معا

أػؿفامعؾاُّرةمتـؿق ماظمؼفماملشموساتماظؼوعق ماملؿعدُّة،موعنم،مووتطوؼمماملد ماظؼدت 

م.املصمي

مظؾـهاسممسهانمؼضهؾ مممغظهانممبهدو مماظشهاعؾ مماظؿـؿق متؿقؼقمأ متؽنمالمأغهمغؤطدمأغـامسؾى

مإالماظههدو معههنمُّوظهه متؼههدعتموعههاماظػوضههى،معههنماجملؿؿههسمحتػههظمضههواغنيموصههقمحقههاتفم

اجلؿقس،موتعهاو ماجلؿقهسميفممممسؾىمبؿطؾقؼفاماواظؿزاعفماظؼواغني،مواحرتاعفاماظـظان،مباتؾاسفا

م.االظؿزانمبف هماظؼواغني

ا
ً
ئ لٌا هي أهرًا رشد

ّ
 .اللهن وفقٌا للىفاء حبق أوطاًٌا، وهي

 


