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 حزمته وتينًته..م مال الىقف 

 ودوره يف خدمة اجملتنع 

مادل ماظؼائلميفمطؿابه مَحٖؿىمم}:ؾنياحلؿّٓمٓمربماظعادلنيم، ماْظِؾّٕٖ مَتـاُظوا َظِن

مَسِؾقْم مِبِه ماظؾََّه مَصٔنٖن مِعِنمَذِيٍء ـِِػُؼوا مُت مُتِقٗؾوَنمَوعا مِعٖؿا ـِِػُؼوا وأذفّٓمأنمالمإظهمإالم،{ُت

م، مالمذّٕؼكمظه مأبوابماخلمآموحّٓه مارياتصؿّّمظعؾاده وأرذّٓػممإىلمأصضلم،

مؼـػعفمميفماحلقاةمم،ماظؼّٕبات ممبعّٓمادلؿاتوعا موغؾقـامحمؿّّٓامموأذفّٓمأن، دقّٓغا

ماظؾ م، موردوظه مسؾّٓه موسؾىمآظه مسؾقه موبارك مودؾم مصٓل موعنمتؾعفممفم وأصقابه،

مم:مبنحلانمإىلمؼومماظّٓؼنم،موبعّٓ

ماظـاسبهمسؾىممٖنمادلالمغعؿةمعنمغعممآم)سّٖموجل(مأغعمصؿؿامالمذكمصقهمأ

أحّٓمعامظؾؿالمالمؼـؽّٕمحبقثم،ممِضوامماحلقاةماإلغلاغٖقةصفوم،محقاتفممظؿلؿؼقممذؽون

مودائلم مظؿقؼقق مواِّعم مواظـفوضمباِّصّٕاد ماحلقاة، مأعور ميفمتلقاري مأػؿقة عن

 حقثمضال:ممٓمدٓرماظشاسّٕمإىلمعّٓارجماظؿؼّٓم،مومياظعقّ٘ماظؽّٕؼم،مواظّٕض

 ظــممُؼنَبمُعْؾٌكمسؾـىمجفــٕلموإضــــاللم***ممباظِعـؾٔمموادلـألمَؼؾينماظـٓـــاُسمُعْؾـَؽُفُم

م مادلال مأٖن ميفماحلقاةوعّٝ ماِّػؿقة مجعؾهممؼؽؿلبمػّٔه ماإلدالم مأن مإال ،

م،محلػّٜماحلقاةموضضاءماحلاجاتممودقؾةمالمشاؼة ودقؾةمظؾربمواظصؾةمواظؿؽاصلمو،

،مصادلالمودقؾةمإذامادؿكّٓمميفماظصالحمطانمغعؿة،مطؿامضالم)صؾىمماظـاسبنيم

،موإذامادُؿكّٓمميفماظػلادمم(آمسؾقهمودؾم(:م)ِغِعَمماْظَؿاُلماظٖصاِظُّّمِظْؾَؿِِّٕءماظٖصاِظّّٔ

ماظِّّٓؼـَأرم مَسِؾُّٓ م)َتِعَّٗ مودؾم(: م)صؾىمآمسؾقه مضال مطؿا مسؾىمصاحؾه، موبااًل طان

م.َوَسِؾُّٓماظِِّّٓرَػٔممَوَسِؾُّٓماْظَكِؿقَصِة،مَتِعَّٗمَواِغَؿَؽَّٗ،مَؤإَذامذقَكمَصاَلماِغَؿَؼَّ٘(م
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أحّٓماظـالثةمم،مصفواظّٔيمؼـػّٝمصاحؾهميفمدغقاهموأخّٕاهادلالماظصاحلمػومو

ٔإَذامَعاَتم)مم:مضالم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مطؿا،ممااظيتمؼؾؼىمأثّٕػامبعّٓمعوتمصاحؾف

مَصاِظّّْم مَوَوَظّْٓ مِبِه، ـَِؿَػُّٝ مُؼ مَوِسْؾْم مَجأرَؼٌة، مَصََّٓضٌة مَثَؾاٍث: مِعِن مٔإظَّا مَسَؿُؾُه ماِغَؼَطَّٝ اإٔلِغَلاُن

ممماظصّٓضةماجلارؼة.ميفمصؾبم،موالمذكمأنمادلالمادلوضوفمػوم(مَؼُِّٓسومَظُه

مسؾىمصاحؾهم موبّٕطؿه مادلالمادلؿؿّٓمخاريه مم:موعنمصور ضّٕبةممصفواظوضفم،

م صورةمعنمأسظممصورماإلغػاقميفمدؾقلمآميفمم،ماظعؾّٓمإىلمخاظؼهؼؿؼّٕبمبفا

موجل( مغػّعام)سّٖ مموأطـّٕػا م، مأثّّٕا موأبعّٓػا مم(ودؾممسؾقهمآمصؾى)لموؼؼ، مَعن):

ِٓمدؾقٔلميفماصّّٕدماِحَؿَؾَّٗ ِٓماإمياّغما ميفمُهؤرٖؼم،مِذَؾَعُهمصننم؛مبوِسِّٓهموتصّٓؼؼًام،مبا

مموؼؼولماحلقم.(اظؼقاعِةمؼوَممعقّٖاِغه م: مُؼِكِؾُػُهمَصُفَومَذِيٍءمِعِنمَأِغَػْؼُؿِممَوَعا}دؾقاغه

ـَُِّٓطِممَعا}:مسّٖموجلوؼؼولم،م{اظّٕٖأزِضنَيمَخِقُّٕمَوُػَو ـَِػُّٓمِس ـَِّٓمَوَعامَؼ م.{َبإقماظؾَِّهمِس

)رضوانمماظؽّٕامامعضقؽةمظؾصقابةموظؼّٓمدفلماظؿارؼّْمبلحّٕفمعنمغورمصوّر

ماظّٔؼنمأدرطوامػّٔاماظػضلميفماظوضفم،موأؼؼـوامأنمعاسـّٓمآسؾقفم(ممتعاىلمآ

مصم موأبؼىم، مأعواهلمميفمدؾقلمآمخاري موأوضػوا ميفماخلارياتم، صّٓضةمؿلابؼوا

م م، مجارؼة مػو مآمسـصفا م)رضي ماخلطاب مبن مسؿّٕ ماظػاروق مه( إىلماظـيبمؼلتي

:مَؼامَرُدوَلماظؾَِّه،مٔإغِّيمَأَصِؾُتمَأِرّضامِبَكِقَؾَّٕمَظِممُأِصِبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(موؼؼول

ـُِه،مَصَؿامَتْلُعُّٕمِبِه؟مَضاَل:م ٔإِنمِذِؽَتمَحَؾِلَتمَأِصَؾَفا،مَوَتَصّْٖٓضَتم)َعاًظامَضُّّٛمَأِغَػَّٗمِسـِِّٓيمِع

مُسَؿُّٕم(ِبَفا مِبَفا مَصَؿَصَّٖٓق مِصيممَضاَل: مِبَفا مَوَتَصَّٖٓق مُؼوَرُث، مُؼوَػُبمَواَل مَواَل مُؼَؾاُع ماَل مَأٖغُه ،

ماَلم مَواظٖضِقِف ماظٖلِؾقٔل، مَواِبٔن ماظؾَِّه، مَوِصيمَدِؾقٔل مَوِصيماظُؼَِّٕبىمَوِصيماظَِّّٕضاِب، اظُػَؼَّٕاِء،

مم(.ـَِفامِباْظَؿِعُّٕوِف،مَوُؼْطِعَممَشِقَّٕمُعَؿَؿوِّٕلُجـَاَحمَسَؾىمَعِنمَوِظَقَفامَأِنمَؼْلُطَلمِع
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مو مػو مػا مسـه( مآ م)رضي مسـؿان مدقّٓغا ماظقفوديمؼشرتي معن مروعة بؽّٕ

وأوضفمدقّٓغامأبوم،م(ماظٖلِؾقٔلمَواِبٔنمَواْظَػِؼارٔيمِظْؾَغـِىِّمدؼاؼًة)وضػفامسؾىمادللؾؿنيمؼو

م مرؾقة مآمسـه( م)رضي ماِّغصاري مإىلمضؾؾه مأحبمعاظه مجارؼة مؼؼولمصّٓضة ،

م مسـه(: مآ مأغّٗم)رضي مِعِنمدقّٓغا مَعاًظا مِباْظَؿِّٓؼـَِة ماَِِّغَصأر مَأْطـََّٕ مَرْؾَقَة مَأُبو َطاَن

مَرُدوُلم مَوَطاَن مادَلِلِفِّٓ، مُعِلَؿْؼِؾَؾَة مَوَطاَغِت مَبِقَُّٕحاَء، مٔإَظِقِه مَأِعَواِظِه مَأَحٗب مَوَطاَن َغِكٕل،

م مَسَؾِقِهمَو)اظؾَِّه ُٓ مِصقَفامَرقٍِّب،مَضاَلمَأَغّْٗ:مَصَؾٖؿامم(َدؾََّمَصؾَّىما َؼُِّٓخُؾَفامَوَؼِشَُّٕبمِعِنمَعاٍء

ـِِػُؼوامِعٖؿامُتِقٗؾوَن}ُأِغَّٖٔظِتمَػِِّٔهماآلَؼُة:م َضاَممَأُبومَرْؾَقَةمٔإَظىمم{َظِنمَتـَاُظواماظِؾّٕٖمَحٖؿىمُت

م ماظؾَِّه مَوَدؾََّم)َرُدؤل مَسَؾِقِه ُٓ مَوَتَعاَظىممَصَؼاَل:م(َصؾَّىما مَتَؾاَرَك ماظؾََّه مٔإٖن ماظؾَِّه، مَرُدوَل َؼا

ـِِػُؼوامِعٖؿامُتِقٗؾوَن}َؼُؼوُل: َؤإٖنمَأَحٖبمَأِعَواِظيمٔإَظٖيمَبِقَُّٕحاَء،م{َظِنمَتـَاُظواماظِؾّٕٖمَحٖؿىمُت

ـَِّٓماظؾَِّه،مَصَضِعَفا مِظؾَِّه،مَأِرُجومِبَّٕٖػامَوُذِخََّٕػامِس َؼامَرُدوَلماظؾَِّهمَحِقُثمَأَراَكممَؤإٖغَفامَصََّٓضٌة

ُٓمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم)اظؾَُّه،مَضاَل:مَصَؼاَلمَرُدوُلماظؾَِّهم َبّْٕ،مَذِظَكمَعاْلمَراِبّّْ،مَذِظَكم):م(َصؾَّىما

مَؤإغِّيمَأَرىمَأِنمَتِفَعَؾَفامِصيماَِّْضَِّٕبنَي مُضْؾَت، مَدِؿِعُتمَعا مَوَضِّٓ َصَؼاَلمَأُبومم(َعاْلمَراِبّّْ،

م.(ْؾَقَة:مَأْصَعُلمَؼامَرُدوَلماظؾَِّه،مَصَؼَلَؿَفامَأُبومَرْؾَقَةمِصيمَأَضأرِبِهمَوَبـِيمَسؿِِّهَر

مَضِّّٕضاماظؾََّهمُؼْؼُّٕٔضماظَِّّٔيمَذامَعِن}:مَغََّٖظِتمَظٖؿا:مَضاَلمَعِلُعوٍدمِبٔنماظؾَِّهمَسِؾِّٓمَسِنو

ـٖامُؼّٕٔؼُّٓماظؾََّهمَؤإٖنماظؾَِّه،مَرُدوَلمَؼا:ماظِّٖٓحَّٓأحمَأُبومَضاَلم{َحَلـّا مَغَعِم:"مَضاَلماْظَؼَِّٕض؟مِع

مَضاَلم"اظِّٖٓحَّٓأحمَأَبامَؼا مَجاَءمُثٖمم،مَغِكَؾٍةمِدٗؿِؿاَئِةمِصقِهمَحاِئًطامَربِّيمَأْضَِّٕضُتمَصٔنغِّي:

ماظِّٖٓحَّٓأح،مُأٖممَؼا:مَصـَاَداَػامِسَقاِظَفامِصيماظِّٖٓحَّٓأحمُأٗممَوِصقِهاْظَقاِئَّٛممَأَتىمَحٖؿىمَؼِؿِشي

مَضاَظِت مَضاَلمَظٖؾِقَك،: م.َغِكَؾٍةمِدٗؿِؿاَئِةمِصقِهمَحاِئًطامَربِّيمَأْضَِّٕضُتمَضِّٓمَصٔنغِّيماِخُِّٕجي:

م يفموضفمطـاريمعنمأعواهلممم)رضيمآمسـفم(ماظؽّٕاممتلابقماظصقابةوػؽّٔا
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مضالم،محؿىمموحؾلفاميفمأوجهماخلاريمواظرب رضيمآم)مبنمسؾّٓمآمجابّٕدقّٓغا

َعامَأِسَؾُممَأَحّّٓامَطاَنمَظُهمَعاْلمِعَنماْظُؿَفاِجّٕٔؼَنمَواَِِّْغَصأرمٔإالَّمَحَؾَّٗمَعااًلمِعِنم:م"(مؿاسـف

مم ."َصََّٓضٍةمُعَمٖبٍَّٓةماَلمُتِشَؿَّٕىمَأَبّّٓامَواَلمُتوَػُبمَواَلمُتورُثم

:مظؼّٓمءمواظؽؿابموظؾؿصّٕؼنيمتارؼّْمعشّٕفميفماظوضفمحؿىمضالمبعّٚماظعؾؿا

عّٕٖمسؾىمعصّٕمأزعـةمطـاريةمٕمؼؽنمصقفامجائّٝمالمعنمأػؾفام،موالمعنمادلؼقؿنيمبفام،م

م موحملـقفا مأوضاصفا مظؽـّٕة مبفا محؿىمعنمعّٕٗوا مأو ماظواصّٓؼنمسؾقفا مأو وضّٓمدفلم،

م،م ماحلّٕم ميفمأوضاصفممحؿىمأوضفمبعضفممسؾىممحام ادلصّٕؼونمأروعماِّعـؾة

موإرعامم مإؼواء مسؾى موأوضفمبعضفم م، مسؾىمدوابمرالبماظعؾم وأوضفمبعضفم

م مادلصّٕؼة ماحلضارة مسؿق مؼمطّٓ ممما م، ماظضاظة مدرجاتماظؽالب مأسؾى وجيلّٓ

ماظّٕمحةمحؿىمباحلقوانميفمدؼــاماحلـقف.ممم

،مم،موػومدلامُأوِضَفمظه)سّٖموجل(ماظوضفمػومعالمآممعالجّٓؼّٕمباظّٔطّٕمأنم

مُؼَقّٕٓممأومحّٕاّعامُؼِقلمعإم،ماظـػاذمواجبمصفوم،ماظشارعمطـّٙماظواضفمصشّٕط

مم،محالاًل مثٖم موعن موتـؿقؿه مسؾقه ماحملاصظة مجتب مأوموادؿـؿاره مأطؾه موحيّٕم ،

االسؿّٓاءمسؾقهمأومتلفقلماالدؿقالءمموتضققعهم،مأوماظؿقاؼلمبليمحقؾةمالدؿؾاحؿهم،مأ

م مسؾقه ماحملاصظة موسّٓم ميفمحؼه ماإلػؿال مأو مسؾقه مذظك موجّٕممصنن مطؾاري إثم

وعنمٔةمصاحرتاممخصوصقةماظوضفمورشؾةماظواضفمواحلػازمسؾقفؿامأعّٕمالمم،قمسظ

واظضّٕوراتميفمذظكمتؼّٓرمبؼّٓرػامدونمتودّٝم،مطشلنممعػّٕمعـهموالمحمقّٙمسـهم،

عالماظوضفمةممعنمأجلماحلػازمسؾىماحلقاةم،مطؿامأنمعنمؼضطّٕمإىلمأطلمادلقؿ

مبغاريمحقم مغارمحتّٕقمجلّٓمعنمؼؼرتبمعـفؿا مصؽالػؿا مبـابةمعالماظقؿقمموأذّٓم،
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يفماظّٓغقامواآلخّٕةم،محقثمحيولمػّٔامادلالماحلّٕاممحقاةمآطؾهمإىلمجققمميفم

:مماحلقم)دؾقاغهموتعاىل(،مؼؼولم{َوَظَعَّٔاُبماْظكِخَِّٕةمَأْطَؾُّٕمَظِومَطاُغوامَؼِعَؾُؿوَن}اظّٓغقام

مُزْؾّؿ} ماْظَقَؿاَعى مَأِعَواَل مَؼْلُطُؾوَن ماظَِّّٔؼَن مَغاّرٔإٖن مُبُطوِغٔفِم مِصي مَؼْلُطُؾوَن مٔإٖغَؿا اما

َؼامَأٗؼَفاماظَِّّٔؼَنمآَعـُوْاماَلمَتْلُطُؾوْامَأِعَواَظُؽِممَبِقـَُؽِمم}وؼؼولمدؾقاغه:م،{اَوَدَقِصَؾِوَنمَدِعارّي

مٔإالَّ مَطاَنممِباْظَؾاِرٔل ماظّؾَه مٔإٖن مَأغُػَلُؽِم مَتْؼُؿُؾوْا مَواَل مَسنمَتَّٕإضمعِّـُؽِم مِتَفاَرًة َأنمَتُؽوَن

اَنمَذِظَكمَسَؾىمَوَطماُغِصِؾقِهمَغاّرامَصَلِوَفمامَوُزْؾّؿام*مَوَعنمَؼْػَعِلمَذِظَكمُسَِّٓواّغِبُؽِممَرِحقّؿ

مم.{ااظّؾِهمَؼِلارّي

،مصقفبمسؾقهمذيءممأعاغةمسـّٓمطلمعنمؼؽونمحتتمؼّٓهمعـهماظوضفإنمعالمم

،مضالممأنمحياصّٜمسؾىمتؾكماِّعاغة،موأنمؼّٕساػا،موأنمؼّٕدػامطاعؾةمشاريمعـؼوصة

ٔإٖنماظؾََّهمَؼْلُعُُّٕطِممَأنمُتَمٗدواماََِّعاَغاِتمٔإَظىمَأِػِؾَفامَؤإَذامَحَؽِؿُؿممَبِقَنماظـٖأسمم}تعاىل:م

مم.{اامَبِصارّياظؾََّهمَطاَنمَدِؿقّعمِّٓٔلمٔإٖنماظؾََّهمِغِعٖؿامَؼِعُظُؽممِبِهمٔإٖنَأنمَتِقُؽُؿوامِباْظَع

أعاغةميفمأسـاقماجملؿؿّٝمبلثّٕهم،مِّنمغػعهمؼؿعّٓىماِّصّٕادموعالماظوضفمػومم

مػممإىلماجملؿؿعات مإٖغؿا مواظؼائؿونمسؾقه معنماظـاس، مععٖقـة مظِػَؽة موظقّٗمِعْؾًؽا ،

،مأومم،مصالمحيٗلمِّحٍّٓمأنمؼعؿَّٓيمسؾقهم،موَصِّٕصهمِِّػؾهمُأَعـاءميفمِحْػظهموحتصقؾه

م مسؾى مواسؿّٓاّء موُزؾّؿا مخقاغة مؼعّٓ مذظك مِّن مؼلؿقٗق، مال معا معـه ممجقّٝؼلُخَّٔ

مم.ادللؾؿني

م ماظّٔؼن مباظوضف مادلرتبصون مػمالء موؼؾؼى مؼظـوغه موعااًل مدفاًل المصقّّٓا

إنمهلّٔامادلالمصاحّؾامالمؼغػلموالمؼـامم،موظنمؼـؿػّٝم:ممصاحبمظهم،موهلمالءمغؼول

مؼؽونمسؾقفممحلّٕةميفماظّٓغقام م،مإمنا مبهمأبّّٓا أحّٓممبالماظوضفمبغاريمحقمصقفـل



م(6)مم

،مصؿاذام{َوِضُػوُػِممٔإٖغُفممٖعِلُؽوُظوَن}:موجل(مضؾلمأنمؼؼالمؼومماظعّٕضمسؾىمآم)سّٖ

مم. ػممظّٕبفممضائؾون؟

مفـاظوضالمـةمسؾىمعـظـاصـاحملةمـحيؿلمراؼاكمعنمـوسؾىماجلاغبماآلخّٕمػـ

،موؼعؿلمسؾىمادرتدادممجقّٝمحؼوضهم،مخشقةمٓم،موإحؼاًضاممةوؼّٕؼّٓػامساظقةمخػاض

مظؾوضفم،موتػعقاًلمظّٓورهميفماظعؿلماخلارييمواالجؿؿاسيموصاحلم ظؾققم،موصوّغا

م.اظػؼّٕاءمواحملؿاجنيم،مودائّٕمأوجهماظربماظيتمأوضفمهلا

 اهلل لٌ ولكهأقىل قىلٌ هذا وأستغفز 
م*ممم*مممم*

،موأذفّٓمالمإظهمإالمآموحّٓهمالمذّٕؼكمظهوأذفّٓمأنمماظعادلني،احلؿّٓمٓمربم

،موسؾىمآظهم،ماظؾفممصٓلمودؾمموباركمسؾقهموظهأنمدقّٓغاموغؾقـامحمؿّّٓامسؾّٓهمورد

مم: اإلسالوإخىة وصقؾهمأمجعني.مم

مماسظقّؿماودوّرماطؾارّيماأثّّٕمظؾوضفمإن ماجملؿؿّٝ مبـاء ميف معنميف مطـاري

م،ماجملاالت موماالجؿؿاسقة م، ماظعؾم مرالب مرساؼة معن موبـاءمسؿارة م، ادللاجّٓ

م موادللؿشػقات ماظػؼّٕاءمادلّٓارس معن ماحملؿاجني مورساؼة م، مادلّٕضى موسالج ،

،موشاريػممواِّؼؿاممواِّراعلم،موطػاظةماحملؿاجنيمعنمذويماالحؿقاجاتماخلاصة

سؾىمميؼضؼوم،موادؿؼّٕارهمأعـهموحتؼققماجملؿؿّٝمبـاءميفمطؾارّيامإدفاّعامؼلفمصفوم

مواظؿعؾقؿيماظصقيمعلؿواػممورصّٝاظػؼّٕمعنمخاللمرساؼةماظػؼّٕاءمواحملؿاجنيم

م.ءماجملؿؿّٝأبـامبنيمواظرتاحممواظؿواصلماحملؾةوغشّٕمروحماظؿعاونمو،موادلعقشي

وتـؿقؿهمصورةمعنمصورماحملاصظةمسؾقهموالمذكمأنمادؿـؿارمأعوالماظوضفم

مم.اظـػؼاتحؿىمالمتلطؾفام



م(7)مم

أنمدلالماظوضفمخصوصقةمجيبمأنمحترتمموتصانم،مصؿنمأطؾهممجّٓؼّٕمباظّٔطّٕ

صفومذّٕؼكميفماإلثم،معّٕتؽبممهأومضقعهمأومصّٕطمصقهمأومتلاػلموداسّٓميفمإتالص

ماظيتم مأطلمادلالماحلّٕام مسـظؽؾارية غفّقامماوأذؽاهلمابؽلمصورػمفاغفىماإلدالم

ميفماظّٓغقام مهلا موتّٓعاري مظؾـػّٗموإػالك مضؿل ماحلّٕام مصلطل م، مظؾّٗمصقه مال ضارّعا

واآلخّٕةم،مصفوميفماظّٓغقاموبالمسؾىمصاحؾهميفمصقؿهم،ميفمأوالدهم،ميفمسّٕضهم،م

م.{َوَظَعَّٔاُبماْظكِخَِّٕةمَأَذّٓٗمَوَأِبَؼى}يفمأعواظهم،م

مام)صؾىمآمسؾقهمــّٓمذطّٕمغؾقـوةم،مصؼـابمظهمدسـآطلماحلّٕاممالمتلؿفسؾىمأنم

مَربِّم مَؼا مَربِّ مَؼا مٔإَظىماظٖلَؿاِء: مَؼَِّٓؼِه مَؼُؿّٓٗ مَأْشَؾَّٕ مَأِذَعَث ماظٖلَػَّٕ مُؼِطقُل ماظُّٕٖجَل ودؾم(

مَصَلٖغىمُؼِلَؿَفاُبم مِباْظَقَّٕأم، مَوُشَِّّٔي مَحَّٕاْم، مَوَعْؽَلُؾُه مَحَّٕاْم، مَوَعِشَُّٕبُه مَحَّٕاْم، َوَعْطَعُؿُه

:مغامَدِعّٓمِبنمَأِبيمَوضَّإصمضالاِبٔنمَسٖؾإسم)رضيمآمسـفؿا(مأنمدقّٓوَسٔنم. (ِظَِّٔظَك

مَرُدوَلماظؾَِّه مَؼِفَعَؾـِيمُعِلَؿَفاَبماظِّٖٓسَوِةمَؼا مَأِن ماظؾََّه ماِدُع ماظـِٖؾٗيم)َصؾَّىمم، مَظُه مَصَؼاَل ،

م مَوَدؾََّم(: مَسَؾِقِه ُٓ مَأِرِبمَعْطَعَؿَكمَتُؽِنم)ا مَدِعُّٓ مَواظَِّّٔيمَغْػُّٗمَؼا م، ُعِلَؿَفاَبماظِّٖٓسَوِة

ـُِهمَسَؿَلمَأِرَبِعنَيم ُعَقٖؿٍّٓمِبَقِِّٓهمٔإٖنماْظَعِؾَّٓمَظَقْؼُِّٔفماظؾُّْؼَؿَةماْظَقَّٕاَممِصيمَجِوِصِهمَعامُؼَؿَؼٖؾُلمِع

مم.م(ِبِهَؼِوّعام،مَوَأٗؼَؿامَسِؾٍّٓمَغَؾَتمَظِقُؿُهمِعَنماظٗلِقِتمَواظَِّّٕبامَصاظـٖاُرمَأِوَظىم

أنمعنمؼعؿّٓيمسؾىمعالماظوضفماظّٔيمػومعالمآمبليمذؽلمغمطّٓمخؿاعامو

مآم مؼّٓخلميفمحّٕبمعّٝ مإمنا موجل(عنمأذؽالماالسؿّٓاء م)سّٖ وػيمحّٕبم،

م .عّٓعّٕةمظؾؿعؿّٓؼنمسؾىمعالماظوضفموحقماِّؼؿاممواظػؼّٕاءمواحملؿاجني

مظ ممجقّعا مؼوصؼـا مأن متعاىل مآ ماخلارياتمتاطاسؾغللل معنمموصعل واإلطـار

مم.،موأنمؼضاسفمظؾواضػنيمأجّٕػمموثوابفمماظصّٓضاتم


