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   ٔا آدابواق وصألبط ااضو                                        
م

ِِؼ َمم*مِظْؾُؿَطػِِّػهنيَممَوِؼهلْم}م:اظؽهيؼ مممطؿابه مميفماظؼائٔلم،ماظعادلنَيمربمٓماحلؿد مٔإَذاماظَّه

مُأوَظِؽه َممَؼُظه ٗممَأَظهامم*مُؼِكِلهُيو َممَوَزُغهوُػ ِممَأِومَطهاُظوُػ ِممَؤإَذام*مَؼِلهَؿِوُصو َمماظـٖهاسٔممَسَؾه مماْطَؿاُظوا

م{اْظَعهاَظِؿنيَممِظهَيبٚمماظـٖهاسُممَؼُؼهومُممَؼهِومَمم*مَسِظهق ٕممِظَقِوٕم*ممَعِؾُعوُثوَ مَأٖغُفِ  مٔإالَّمإظه َمماَلمأِ موَأذهفدُم،

ُٓ مَصهلٚممظؾَُّفه ٖما،مموُظُ ُدهمَرَومَسؾهُدهممّدآؿهمَقُعموغؾٖقـهاممغادهقدَممأٖ مذهفدُم،موأََمَظه ُممَذهيؼ َممالموحَدُهما

مم.ماظٚدؼٔ مٔمِوَؼمإَظ مإحلإ ِبمَتِؾَعُفِ موَع م،موصقِؾِ مآِظِ مسَؾ َوم،مسَؾق موبأرْكمودؾِِّ 

 وبعــد :

ماواصّعهه،مإديماظغههيضمماوصههوًظ)سههوموجههل(مضههدمذههي مظعؾههااهماظؾقههعمواظ ههيا ممممصههإ مآم

ظؼههدمجهيتمسههااةممو،م{َوَأَحهٖلماظؾَّههُ ماْظَؾِقهَعمَوَحههٖيَمماظٚيَبهاممم}،محقههثمؼؼهوبمدههؾقاغ م:مممظؾقاجهةم

،موحيؼؼههو معهه مماظههيمؼؿؾههااظو مصقفههامعـههاصعف مسؾهه مإضاعههةماِّدههوا معـههِماِّزبماظـههاس

ظؾ هيم،مماممسةمع ممسهاتمأ مذظ مظؿؾنيمآؼاتماظِطيماحلؽق ممجا توم،مف عصاحلخالهلام

ماظطََٓعههاَممَظَقههْكُطُؾوَ مٔإغَُٓفههِ مٔإظَٓههاماْظُؿِيَدههِؾنَيمِعههَ مَضِؾَؾههَ مَأِرَدههْؾـَامَوعهها}:ممحقههثمؼؼههوبمدههؾقاغ م

)صهؾ مموحؽ ماظؼيآ ماظؽيؼ مضوبمادل هيطنيمسه مردهوبمآممممم،{اْظَكِدَوأ مِصيمَوَؼِؿُ وَ 

َِامَعأبمَوَضاُظوا}:مآمسؾق مودؾ (م ،مويفم{اْظَكِدهَوا ٔممِصهيممَوَؼِؿِ هيمماظطََّعاَممَؼكُطُلماظٖيُدؤبمَػ

ِِِهممم}ضصةمأصقابماظؽففمؼؼوبمدؾقاغ محؽاؼةمس محاهل م: َصاِبَعـُوامَأَحَدُطِ مِبهَؤرِضُؽِ مَػه

ـُِظِيمَأٗؼَفامَأِزَط مَرَعاّعام ـُِ ٔإَظ ماْظَؿِدؼـَِةمَصْؾَق  .مم{َصْؾَقْكِتُؽِ مِبٔيِزٕ مِع

ظؿطؾقه ماظعؿؾهيمظالدهالمممممامعظهاػيمأحهوابماِّدهوا مأحهدمأػه ممممموممامالمذ مصق مأ م

احلؼقؼيم،مصهإذامأراتمأ متعهيأمأثهيماظعؾهااةميفماظلهؾوكمصاذػهبمإديماِّدهوا م،موإذامممممممم

اظ هكصممامصعؾق ممبعيصهةمأحهوابمممامذؽؾ٘قتدؼـّأراتماحلؽ مسؾ مصد ماظؿدؼ مأومطوغ م

سؿهيمبه ماخلطهابممممدهقدغاممس مرجلمذفااةمذفدمظِظ مسـدعام،مماموذياّ ععاعالت مبقّعيفم
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صهكتممبه ممم،م:مظلتمأسيص موالمؼضيكمأ مالمأسيصه مممدقدغامسؿيمصؼابمظ م)رضيمآمسـ (

:مباظعداظهةمممبهك مذهي متعيصه مامضهابممممم:مؼعيص م.مصؼابمرجْلمع ماظؼومم:مأغهامأسيصه م.مصؼهابممم

 ماظِ متعيأمظقؾه موغفهارهموعدخؾه موخميجه مامضهابم:ممممممواظػضلم.مضابم:مصفومجاركماِّاغ

الم.مضابم:مصؿعاعؾ ميفماظدؼـارمواظدرػ ماظؾِؼ مؼلهؿدبمبفؿهامسؾه ماظهور مامضهابم:مالم.مممممم

:مظلهتممم:مالم.مضهابمضهابم،ممبمب مسؾ معؽارمماِّخهال مؼ ميفماظلػيماظِ مؼلؿدضابم:مصيصق

م.مئتممب مؼعيص اتعيص م.مث مضابمظؾيجلم:م

،مصقؿفؾه معه ممممأومذهؽؾقؿ ممع مطِب ماظؿدؼ مصد ظفيمُتم-موذيا مبقعام-صادلعاعالتم

اظؿههدؼ ماظػعؾههيممموطهه معهه مذاطههيمبؾلههاغ مظقههوػ ماظـههاسمممممممأوخالهلههاماظؿههدؼ ماظ ههؽؾيممم

رؼهاّ مممادلؿدؼ خؾفمصورةممعؿكفٍّوخيدسف م،موػومأبعدمعامؼؽو مس ماظِطيم!موط مع م

موثؼهؿف مم،مظؾهدؼ مماظـهاسممحهبممسؾ مععؿؿّدام،مبضاسؿ مظرتوؼجومسعةم،موودقؾةمظؾؿؽلبم،م

مممممممم.مأػؾ ميف

معلؿقاتفا،مسؾ متـطؾ مالماظيماِّمسا مبعضإرال مم:ماأؼّضمتؾ ماظصورمادلوؼػةموع 

م،ضصدمإؼفامماظـاسمباظؿدؼ مأومادلؿاجيةمب م،مععمطو ماِّعيميفماحلؼقؼةمسؾ مشه مذظه مم

مضهابمم،ماظـهاسممغػهوسمميفمدقؽةمصورةموؼ ؽلم،ماؼـ مؼضيمبِظ موػوم،موعاًظامطلّؾامظقفين

مَضْؾِؾه ِممِصهيممَعهاممَسَؾه مماظؾَّه َممَوُؼِ هٔفدُمماظٗدِغَقاماْظَقَقاِةمِصيمَضِوُظُ مُؼِعِفُؾَ مَع ماظـٖأسمَوِعَ }:ممتعادي

مَواظـِٖلهلَمماْظَقهِيثَممَوُؼِفِؾه َممِصقَفهاممِظُقْػِلهدَمماْظهَكِرضٔممِصهيممَدهَع ممَتهَوظَّ ممَؤإَذا*مماْظِكَصهامٔممَأَظهدٗممَوُػَو

ممم.{اْظَػَلاَامُؼِقٗبمَظامَواظؾَُّ 

يفمبقع ممؼـؾغيمأ مؼؿقؾ مبفامادللؾ وضوابَطمامآااّبألدوا مجعلماإلدالممظظؼدمو

،مطيمآمؼؾؿوع مادللؾ ميفمطلمحابصِم،معياضؾؿ حل موذطيمآمتعاديم،معـفام:مم ئوذيا

مصو مضؾلماظدخوبم،مؼؽو مباظؾلا مواجلوارحم، مادللؾؿة مادللؾ مأو مؼؼوظ  ؾؾلو ماسا 



م(3)

ُٓم)َصؾَّ ماظؾَِّ مَرُدوُبمصؼدمَضاَب مٔإظَّامٔإَظَ مَظا:ماظٗلوَ ممَؼِدُخُلمِحنَيمَضاَبم)َعِ :مَوَدؾََّ (ممَسَؾِقِ ما

م،مَذٔيؼَ مَظامَوِحَدُهماظؾَُّ  مَؼُؿوُتم،مَظامَحٙيمَوُػَومَوُؼِؿقُتم،مُؼِقِقيماْظَقِؿُدم،مَوَظُ ماْظُؿْؾُ مَظُ مَظُ 

ـُِ مَوَعَقامَحَلـٍَةم،مَأْظِفمَأْظَفمَظُ ماظؾَُّ مَطَؿَبمَضِدؼْيم،مَذِيٍ مُطٚلمَسَؾ مَوُػَومُطؾُُّ م،ماْظَكِقُيمِبَقِدِه مَس

باظؾلا مسؾ مأغـامغؤطُدمأ مذطيمآمالمؼؽو م(م،ماْظَفـِٖةمِصيمَبِقّؿامَظُ مَوَبـَ مَدٚقَؽٍةم،مَأْظِفمَأْظَف

مؼؽو م يفمحتي ماحلالبمواظؾعدمس معياضؾةمآمتعاديممحبل م-مأؼّضام-صؼطممموإمنا

مماحليام.

ضهابمماا ميفمطهلمحهابم،مممادللهؾ مَصهممم صلمأاِّص:ممواجتِاب اهلذب اهصدق:ممعـفاو

ِِؼَ مَأؼَُٓفههامَؼهها}تعههاديم:م حههابماظؾقههعمعـفههامو،م{اظصَٓههاِاِضنَيمَعههَعمَوُطوُغههواماظؾَٓههَ ماتَُٓؼههوامآَعـُههواماظَٓهه

ماظرتوؼهجممػهِاممصهإ م،ممؿ لهؾعمظم وجظهممؽهِبمؼأ مالمجيوزمظؾؿلهؾ ممصواظ يا ميفماِّدوا م،م

تعهاديممعه مرريهةمآممممااظطهيم،موميفماظدغقاماظربطةمحم ؽو مدؾّؾاميفمؼممةظؾلؾعماظؽاذب

م،عابمش هم،موؼ ؿدماإلث موؼعظ مإذامدوظتمظ مغػل مأ مؼؼل مطاذّبامظقلؿقٖليفماآلخيةم

ُٓمَصؾَّ )مغؾقـامحقثمؼؼوب مَوَبقَٓـَهاممَصهَدَضاممَصٔإِ م،مَؼَؿَػيََٓضامَظِ مَعامِباخِلَقأرماظَؾقَِٓعأ :م)(َوَدؾََّ مَسَؾِقِ ما

ََِبامَطَؿَؿامَؤإِ م،مَبِقِعٔفَؿامِصيمَظُفَؿامُبؤرَك ،موؼؼهوبم)صهؾ مآمسؾقه ممممم(َبِقِعٔفَؿهاممَبَيَطهةُممُعِقَؼِتمَوَط

ـُِظُيمَوَظام،ماظِؼَقاَعِةمَؼوَمماظؾَُّ مُؼَؽؾِّؿُفُ مالمثَؾاَثٌة)ودؾ (م:م مظَؼهدِممِدهْؾَعةٍممسَؾه ممَحَؾَفمَرُجْل:ممٔإَظِقٔفِ مَؼ

مَعاَبمبَفامِظَقْؼَؿِطَعمَطاِذَبٍةمَؼِؿنٕيمسَؾ مَحَؾَفمَوَرُجْلم،مَطاِذْبمَوػومَأِسَط مممَّامَأْطـََيمبَفامَأِسَط 

معهاممَصِضَلمَعـَِعَتمطؿامَصِضِؾيمَأِعـَُعَ ماظقوَم:ماظؾَُّ مصَقؼوُبمَعاٍ مَصِضَلمَعـََعمَوَرُجْلم،مُعِلِؾٕ مَرُجٕل

مَصهؾَّ م)مغؾقـهامموؼؼهوبم،م(ماْظَؽهاِذبِممِبهاْظَقِؾفِممِدهْؾَعَؿ ُمماْظُؿـَػِّه ُم:م)يفمرواؼةموم،م(َؼَداَكمَتِعَؿِلمَظِ 

ُٓ مُعِلهِؾ ٕمماِعهٔيئٕممَعاَبمِبَفامِظَقْؼَؿِطَعم،مَصاِجْيمِصقَفامَوُػَوم،مَؼِؿنٕيمَسَؾ مَحَؾَفمَعِ )م(م:َوَدؾََّ مَسَؾِقِ ما

ٔإٖؼهاُطِ مموطها م)صهؾ مآمسؾقه مودهؾ (مؼؼهوبمِّصهقاب م:م)مممممم،م(مَشِضهَؾا ُممَسَؾِقه ِممَوُػهوَمماظؾَّه َممَظِؼَي

ـَِيَةماْظَقِؾِفمِصيماْظَؾِقٔع ممم(.مم،مُثٖ مَؼِؿَقُ م،مَصٔإٖغُ مُؼـَػُِّ مَوَط



م(4)

معاغهةمتؼؿضهيمماِّو،مموعدَ اهغـ  واهرتاضي األًاُة :مواظضهوابطمطِظ مع ماآلاابم

ؼؼههوبم،مبههنيماظطههيصنيممؿههاماظماظيضههامؼؿقؼهه حؿهه مماظوضههوحماظؽاعههلميفماظؾقههعمواظ ههيا 

ـُِؽ ِممَتهَياضٕممَس مِتَفهاَرًةمَتُؽوَ مَأ مٔإالَّ}:مدؾقاغ م مَسَؾِقه ِمماظؾَّه ُممَصهؾَّ ماظهـُّٗم)ممضهابموظؼهدممم،{ٓعه

ـَِؿاَ م(َوَدؾََّ  مَسه ٔم،مَوم(َصِؽهلِممِبِعهتَممَؤإَذام،مَصاْطَؿهلِمماِبَؿِعَتمٔإَذا)م:م(سـ مآمرضي)مسػا مب مِظُع

ُٓمرضي)ماظٖلاِئِب ُٓمَصؾَّ )ماظـِٖؾٖيمَأَتِقُت:ممَضاَب(مسـ ما ـُهو َممواصفعؾم،(َوَدؾََّ مَسَؾِقِ ما ـِ مٖيسؾهممُؼ

ُٓمَصؾَّ )ماظؾَِّ مَرُدوُبمَصَؼاَبم،ميوؼِطيوغ :ممُضْؾهتُمم،مِبه ِممَؼِعـِهيممم(مَأِسَؾُؿُؽِ مَأَغا(م:م)َوَدؾََّ مَسَؾِقِ ما

مم.مُتَؿأر مَوَظام،مُتَدأر مَظامُطـَِتم،ماظٖ ٔيؼُ مَصـِِعَ مَذٔيؼِؽيمُطـَِت:ممَوُأٚعيمَأِغَتمِبَكِبيمَصَدْضَت

متياضبمالماظيماظػاددةماظضؿائيمأصقاب(مودؾ مسؾق مآمصؾ )ماظـُّمحِرموظؼد

مع مباظؾارلمأعواهل موأطلماظـاسمخدا ماخلؾقـةمغػله مظ متلهوبمع مطلمروحهِم،مربفا

ـٖامَصَؾِقَسمَشٖ ـَامَعِ (م:م)َوَدؾََّ مَسَؾِقِ ماظؾَُّ مَصؾَّ )مصؼابماظغش م.م(ِع

طؿاموج م)صؾ مآمسؾق مودؾ (ماظ يطا مإديمأ متؽو ماِّعاغةمواظصد مػيمأداسم

ُٓمَصؾَّ اظ ياطةمبقـفؿام،مصؼابم) مَظِ مَعاماظٖ ٔيؼَؽِقٔ مَثاِظُثمَأَغا:مماظؾَُّ مَؼُؼوُب):م(مَوَدؾََّ مَسَؾِقِ ما

م(م.َبِقـِٔفَؿامِعِ مَخَيِجُتمَخاَ مَصٔإَذام،مَصاِحَؾُ مَأَحُدُػَؿامَؼُكِ 

مع ماالدؿقػا :مععـاهم،مواظؿطػقفمعدَ تطفيف اهليى وامليشاْ:موع ماآلاابمطِظ 

م،مهل ماظوز مأوماظؽقلمسـدمواإلخلارمواإلغؼاصم،معـف ماظوز مأوماظؽقلمسـدماظـٓاس

م،ماظـٓاسمبفامؼؿعاعلماّظيموادلعاؼ مادلؼاؼقسمع مأذؾففؿامعامواظؽقلمباظوز موؼؾق 

مدؾقاغ م،ماظؽيؼ مطؿاب ميفمباظؼلطماظوز مبإضاعةمأعيم(وجلمسو)مصآ م:حقثمؼؼوب

،موتوسدم{َتْكٔوؼالمَوَأِحَلُ مَخِقْيمَذِظَ ماْظُؿِلَؿِؼقٔ مِباْظِؼِلَطأسمَؤزُغوامِطْؾُؿِ مٔإَذاماْظَؽِقَلمَوَأِوُصوا}

ِِؼَ مِظْؾُؿَطػِِّػنَي*مَوِؼْل}دؾقاغ مع مصعلمذظ مصؼاب: مَؼِلَؿِوُصوَ ماظـٖأسمَسَؾ ماْطَؿاُظوامٔإَذاماظَّ

م.{ُؼِكِلُيوَ مَوَزُغوُػِ مَأِومَطاُظوُػِ مَؤإَذام*
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مواظؿطػقفمأذقا ػ ماظـاسمخبسمع مضوع (مماظلالممسؾق )مذعقبمآمغُّٗمحِرموضد

مَعِدَؼَ مَؤإَظ }:متعاديممصؼابم،اظؽيؼ مماظؼيآ مذظ م حؽمطؿام،موادلقوا مادلؽقابميف

مٖرٚبُؽِ مِعِ مَبٚقـٌَةمَجاَ ِتُؽِ مَضِدمَشِقُيُهمٔإَظٍ مِعِ مَظُؽِ مَعاماظؾََّ ماِسُؾُدوامَضِؤممَؼامَضاَبمُذَعِقّؾامَأَخاُػِ 

مٔإِصَؾاِحَفامَبِعَدماْظَكِرٔضمِصيمُتْػِلُدوامَوَظامَأِذَقاَ ُػِ ماظـٖاَسمَتِؾَكُلوامَوَظامَواْظِؿقَواَ ماْظَؽِقَلمَصَكِوُصوا

ـُِؿِ مٔإِ مَظُؽِ مَخِقْيمَذِظُؽِ  م.{ُعِؤِعـِنَيمُط

ّ   :ماظلو مع مآاابمو غفهيماظهـُّممموعه مذظه مممم، عدَ اهتعدي عوـ  قكـوق اريـزي

ُٓمَصهؾَّ مؼهابم)مصؼؾقهعماإلغلها مسؾه مبقهعمأخقه م،ممممممسه مأ ممم)صؾ مآمسؾق مودهؾ (م مَسَؾِقه ِمما

مَواَلم،مَأِخقه ِممَبِقهعٔممَسَؾه ممَؼِؾقهعُممَأِخقهِ (م،مويفمرواؼهةم:م)الَمممَبِقهعٔممَسَؾه ممَبِعُضهُؽ ِممَؼِؾقُعم)اَل:ممَوَدؾََّ (

َؼِؿهُيَك(م،موذظه معه ماِّابماظيصقهعميفماظؾقهعمممممممَأِومَظه ُممَؼهْكَذ َممَحٖؿه ممَأِخقِ م،مَدِؤممَسَؾ مَؼُلوُم

عةمأخق مصقعقؾفامحؿه ممع مدؾمع مؼ رت مدؾعةم،موطِظ مالمؼـػِّيمواظ يا م،مصالمؼواؼدمسؾ 

م.ؼؾقعمدؾعؿ 

ّ  وًّ صور م بهكضواتممماتالسّؾهماظهِ مثـهلممم راالقتلـا  اهتعدي عو  قكـوق اريـزي

ُٓمَصههؾَّ )غؾقـههامبههاظؾالامواظعؾههاام،مؼؼههوبمم،موؼضههيماظـههاسم مٔإظَّههامَؼِقَؿِؽههُيمَظهها(م:م)َوَدههؾََّ مَسَؾِقههِ ما

وتـاده مأ ماظهيبّّمممصاخؿارماِّثيةمسؾ ماإلؼـهارم،ممشؾؾؿ مأغاغقؿ ممذكصاحملؿؽيمصم،(َخاِرْئ

ادلهابمممػهِامواظوائدماظِ مجيـق موؼؿقصلمسؾق مع ماحؿؽارهموادؿغالظ مػومعابمحهيام،مم

غؾقـهامممَؼُؼهوبمحقهثممماآلخهيةمعـةمواظطهياميفممؾَّدؾبمِظيفماظدغقاموم احليامماظلقتمعدعيمظ

َِأمماظؾَّههُ مَضههَيَبُ مَرَعههاَعُفِ ،ماْظُؿِلههِؾِؿنَيمَسَؾهه ماِحَؿَؽههَيمَعههٔ م):م)صههؾ مآمسؾقهه مودههؾ (م مِباْظُفهه

ُٓمَصؾَّ ،موؼؼوبم)مَواْظٔإْصَؾأس( مَبهٔيئَممَصَؼهدِمم،مَظِقَؾهةًممَأِرَبِعهنيَممَرَعاّعاماِحَؿَؽَيمَعٔ م):م(مَوَدؾََّ مَسَؾِقِ ما

ـُِ مَتَعاَظ ماظؾَُّ مَوَبٔيَئمَتَعاَظ ،ماظؾَِّ مِعَ  مَصَؼهدِمم،مَجهاِئعْمماِعهُيؤْممِصهقٔف ُممَأِصَؾَّّمَسِيَصٍةمَأِػُلممَوَأٗؼَؿام،مِع

ـُِفِ مَبٔيَئِت مم.مَتَعاَظ (ماظؾَِّ مِذٖعُةمِع
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بمجيهماظوالؼهاتماظعاعهةمظؾدوظهةم،موأغه ممممممأ ماظيضابةمسؾ ماِّدوا مع سؾ مأغـامغؤطدممم

وادههؿغالبمماظؿعههاو معههعمطههلماِّجفههوةمادلعـقههةمدلـههعمطههلمجههيائ ماظغههشمواالحؿؽههارمممممممم

ؼلههف مبؼههوةميفمحتؼقهه ماِّعهه مممػههِهماظظههواػيماظلههؾؾقةم،مِّ ماظؼضهها مسؾهه ممادللههؿفؾ 

وؼلف ميفماصعمسفؾةماالضؿصااماجلهااموِصهيماظؿؿقهومواإلتؼها محمؾقهاممممممم،ماظـػليمظؾؿفؿؿع

م.اظػلااموتدع ماضؿصااؼاتماظدوبممواوظقام،مأعاماظغشمصؾابموادعمع مأبواب

،موعلهؽوظقةممماإلذهياأمسؾه ماِّدهوا موعياضؾؿفهامأعاغهةمطهؾ ةمممممممـامغؤطدمسؾ مأ طؿامأغم

وإ مآمسههوموجههلمدههائلمطههلم يفمأؼههد مطههلمعهه مطّؾههفممبفؿههةمعهه معفاعفههام،ممسظقؿههة

مإغلا مسؿامطّؾفمب مأحػظمأومضقعم.

 وهلٍ اهلل هي وأصتغفز ٓذا قوهي أقوي

 *م*م*مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ُٓموحهَدُهماَلمذهيؼَ مَظهُ م،موأذهفُدمممممممماظعادلنَيم،مرٚبمِٓماحلؿُدممممم وأذهفُدمأ مالمإظهَ مإالَّما

 أذيعنَي.موصقؾِ مآظِ مآمسؾق م،مَوسؾ م سؾُدهمورُدوُظ م،مَصؾمَوَغِؾٖقـَامُعَقٖؿّدامدقَدَغامأٖ 

   َِ م:مإيوَة اإلصال

تهكتيمموإغلهاغقةمممضضقةمجمؿؿعقهةممأع ماظـاسميفمرعاعف موذيابف موحوائفف  مإممممممم

المثؽه متصهورمحقهاةمطيثهةمبهدو مأ مممممممإذاإلغلها ممممميفمحؼهو ممسؾ مرأسماِّوظوؼهاتم

مفهواميفمعواجفهةمذيقهعممماجلؼؽو ماإلغلا مآعـّامسؾ مشِائ مواوائ م،مصقفبمأ متؿضاصيم

م.ماظغشمواالحؿؽارموالمدقؿامعامؼؿصلمب ؽو ماظغِا مواظدوا زواػيم

يفمصهدض ممم،موش ػهاموصقامممةصالظفيمأثيمسؾاات مع مسؾ مأ ماظؿاجيماظػاػ مظدؼـ مؼم

،موربمضهائ مظهقسمظه معه مممممم،مصيبمصائ مظقسمظ معه مصهقاع مإالماجلهو مواظعطهشممممموأعاغؿ 

ماظؿههاجيمعـوظههةمبعؾههو(مودههؾ مسؾقهه مآمصههؾ )ماظههـُّمأخههربموضههد،ممضقاعه مإالماظؿعههبمواظلههفيم
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ماْظهَكِعنيُمماظٖصهُدو ُمماظٖؿهاِجيُم:م)م(ودهؾ ممسؾقه ممآمصؾ )مصؼابم ؿارجرصعةموماِّعنيماظصدو 

ماْظَؽِلهبِممَأْرَقهبَممٔإٖ (م:م)ودهؾ ممسؾق مآمصؾ )موضابم،(مَواظٗ َفَداِ مَواظٚصٚدؼِؼنَيماظـِٖؾٚقنَيمَعَع

ِِؼَ ماظٗؿٖفأرمَطِلُب ُِِبواممَظه ِممَحٖدُثوامٔإَذاماظَّ مَظه ِممَوَسهُدواممَؤإَذامَؼُكوُغهوا،ممَظه ِمماِئُؿِؿـُهواممَؤإَذام،مَؼْؽه

ُِٗعوا،ممَظه ِمماِذَؿَيِوامَؤإَذام،مُؼِكِؾُػوا م،مَؼِؿُطُؾهواممَظه ِممَسَؾهِقٔف ِممَطها َممَؤإَذام،مُؼْطهُيواممَظه ِممَبهاُسواممَؤإَذامَؼه

م(.ممُؼَعٚلُيوامَظِ مَظُفِ مَطاَ مَؤإَذا

مؼهومممتعاديمآمسيشمزلميفماظصدو ماظؿاجيأ م(مودؾ مسؾق مآمصؾ )طؿامأخربممم

مَؼهِومَمماْظَعهِيشٔممِزهلٚممَتِقهتَمماظٖصهُدو ُمماظٖؿاِجُي(م:م)ودؾ مسؾق مآمصؾ )مضابمزؾ ،مإالمزلمال

م.ممم(اْظِؼَقاَعِة

اظ ههاعؾةماظههيمدمصههدمعهه مأجههلمادلصههؾقةماظعاعههةمماعّعههغؿعههاو مم ديمأإصؿههامأحوجـههام

،مصقـظههيمطهلمواحههدمِّخقه مبعههنيماظيريهةم،موحيههبمظه معههامحيهبمظـػلهه م،ممممممٔارػهامذيقّعهاممم

مػههومطكغهه ومظؾههائعامادل ههرت ؼصههد موم،مادل ههرت مػههومطكغهه ومدل ههرت اماظؾههائعم دصههصق

مُؼههِؤِعُ ماَظهه(م:م)َوَدههؾََّ مَسَؾِقههِ ماظؾَّههُ مَصههؾَّ )م،محقههثمؼؼههوبم،موػههِامػههوماظقههلماإلثهها ماظؾههائع

م.(ِظـَْػِلِ مُؼِقٗبمَعامِظَكِخقِ مُؼِقٖبمَحٖؿ مَأَحُدُطِ 

 ٍّ ُٔ    غِِا حبالهم عّ قزاًم ، واكفِا بفضوم عٌّ صوانااهو

م


