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ء.. ��� ر��
ن ��� ا���
ذ ا�����ر���
� ��
�ة ����)*(  
�  ����د ����". د.أ: ���

 

 
  


 	� ا���ا����ھـ 1443"��دى ا�و��  30��م ا�����  	��ت ا����
 ا�����
 وا��

 م'��� �م'�+� ا، أ)'�ذم2022�����  3ا���ا	% �82(01� ���/. ا�����ة  اودا 
	� /�ر�2 ) )�

 
�
، ا����م ا��4��وا���4ط ا�>;�: 	� ا���ة ا�)9م�
 و/7��8 ا�+'6 ا�����
 وا�'�5��
 وا��
أB وھ� ا�)'�ذ ا��A'�ر ا��4@ ��� رم�0ن 	>�
، ا�>��ي ا���ري م���ا وم�84 و/+����، 

� ا���ا��ي /����� وإ�1م
 وو	�ةD4'��5 �	�/ :�� ، .'5�Eت إ�D
 م'��8ا �0�5��F��1 
م���
�Gرو�A وس��D5 .�
  و�Aن ا�����م �1 /���Iا��� 
5+��
 ا����م  )2020(	� ا��� .��م� 


�/�5 
  .1ا�)9م�
 	� "�م�
  

#$
�� �% �&�  

 رم�0نأ��� و�� ��� ، �5��
 ا��F�Kرا��ا�� أ��� 	>�
 وا��ا��ة  ؛�5��� �������<	  �	
، وھ� ا�����
 1940�����  25م���
 ���ه M����5�ر�
 ا����5
 ا���ر�
 ��م �� �5ب ا���� م� 


  .	+�ن �. م� ا���O وا�'0>�
 6�PG، ا����م و/�M/��<0 ا�+�Kر �M�����5 م� �1�O ا����و	
 ،�M�	 84Gو 
�ادي وا�;�G�ي/��ع 	� ھQه ا��������: ، و/��� 	��M /����. ا5B'�ا�� وا


 أ��� O���'��5 ا5B'�ا�� ��� )��. وا��ه  ا�'>��A.1ن أول E�T 
� 	� م�ر)��/) Oدار ا���

                                                           

  6 ا���، ���م 1098م��ل م�4�ر 	� "���ة ا����PK، ا���د  ـ  (*)�G�;%ھـ1443"��دى ا�	9 ، ا���ا �����صم2022  ، :

16-17. 
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� ذات �YGم /�5�ي �Eرم و/�ظ7 أ)�/Qة أ�DAء م'����� و، وVG�A ھQه ا���ر)
 )وا�'��5I��'/
� ا��OZ م� أن وا��ه �"�A 9ن ر) أ���(م��K\ م���
 م� أو���ء وآ�5ء ا�'9م�Q ا���'>��� �M5، و


 ا�����
 ا5B'�ا��
 واE[ . 	���ا ��9 إB أ O� .G���M" �Tا 	� /�	�� ا���ل �'���O ا�5.��MG ��5و
�M م�ة أرa5 )��ات ��'`�ج س 5رَ ��: دَ � /����. 	� 2DG ا���ر)
 إذ �Aن O�1 �M5 إ�ادي، �َ �َ 

 

 ا���
 ا��را)���MG �	 ق�D'ا� aادي م��ا�'>% ��5ھ� ). 1956- 1955(م��M45 �Mدة ا�'���O ا
 ،

 ا�5 ر�c ا��)����G�;5�'د�5 م�ة �9ث )��ات  سَ رَ دَ  وا��ع ا�Dا� �	 �M5]P<��  
��G�;ا� ��


 ا���
 ا��را)�
ا���م
 	� اeداب ��MG �	 )1958-1959 .( �	 fرك ��5 ذ��c ل�Kا�� 
م���5
��:  ا�ول م� ��5 ا���">��	+�ن  دار ا������� 5>�6	�  ���را)
 	� ا�7P ا�`�ص ���
 وا��ة

)�
 وا��ة درَ  �M5 2 )1960-1959(س�وط�ق ا�'�ر 
� �M�9T /+���� 	� ا�'��5��/.  

 ا�'+���، /O /����. م���� 	���MG ��5 

  ا5B'�ا��
 "ا�����"�1�
  م�ر)Y	�<�5
 أ�� ا��1

 ��'�( �01)1961-1963( �
 ، اG'�[ ��5ھ� إ���1 
	� ر�7 ���ه  ا5B'�ا��
 "ا���Fم�
"م�ر)
�� م���ا ) 1969-1968(، و	� ا���م ا��را)� )1968-1963( م�ة أرa5 )��ات س �M5رَّ ودَ 

 
� إ�اد�'E" �M�ران"���ر)�
 ا5B'�ا��
، مa إ�cاف إداري �D�م. ا��� )1970-1969( و	� 
 ُG �� ط��G .K[ إ�� ) 1971-1970(، و	� ا���م ا���ا�� ا5B'�ا��
 "OM5 �DA"م�ر)
 �[ إ��و��5ء 


  .م�ر)
 ا��Yھ��
 ا5B'�ا��
م�ر)�  )�fإ��  .�Eر م�)�م وزاري ���5 )1972- 1971(و	� مa�F ا���م ا��را)� 

 l(�'�� ا��م� .���ادي، 	�� �Aن م� م��� ا�'��5
 5>��ة إBّ أن ���5 )�
 و. )��ب(ا�'���O ا
�م ، أي درا)�
 وا��ة a�Fم �	1973-1972((، ��G O/.  
��G�� �، ��A�� وم��� "�DA ز�'�"إ�

;��ن ا�>�را�G ا�'� /� a	� �����G O� )1973-1974(  ][ 	� ا���م ا���ا�� 
��G�� ����� �Gم��و
�I�<ا� 
�Fم� �	ة ا�����4 ��� 
  .O�1 م���

��. م���� اG'�6 إ�� و��5'� aازي م 
��Aا�>��ق  
ا�Qي �5أ 	�.  دم4% 	� ا���م �DG.��5م�
 O���'ا���م ا���م�� �+�. ��َّ ، )1962-1961(ا� �	 

 ا��4����A �- 1962(ل م��M ��5 ذ�f إ�

 ا���
 ا���م��
  /`�ج��: درس �M5 أرa5 )��ات و، )1963��MG �	 2Gدة ا������M45 �Mم�

� ، و�Aن م� أ)�/ ./Q	� �M	��F[ ا�����ء م� أم;�ل م)1966- 1965(DFPم ،��Kا�� �DFP
	'>� ا��ر���، KE>� ا�p��P، م>�� أد�6 ا��ر�1، م>�� ا���Kرك، م>�� 	�زي 	�o هللا، 

 ،p��Eا������ 
Kاذ ، ووھQ	�م� ا�����ء ا Oھ��ZOMد م��D'(وا OM5 ��8/ ��Qا� OM�MG qMGو.  
 

 ا��4��
 ��5م���A م� 
دم4%، ا�'>% �M45 ."�`/ ��5دة ا�����2G 	� ا����م ا�)9م�

 
� د�5�م 	� �O ا��9T)1966-1967 ( 2Dل �(� ]P� :�� 
5+��
 ا�'��5
 	� 2DG ا���م�
 
� د�5�م 	� ا�دارة ) 1968-1967(ا�'�5�ي، P� ��A[ م� 2DG ا�+��
 	� ا���
 ا���ا���

r�'D'وا�.  
� اB)'��اع و، )1969- 1968(	� ا���م ا���م�� � 
����ر�
 ار/>[ إ�� "�M�ط�6 ا


 وا��ة �( 
م�P ا����5
، وھ��ك ا�'>% ���5را)�ت ا����� 	� /`sP ا�'��5
، ��: ��5 درا)

 /O /���[ م�I�ع ر)��'. ����"�'�� ��5�ان ��Yا��روس ا�� �	�����5ح  V��A) 

 ا�'��5Dوظ�
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، و�1 أ� ر)��'. ا��A'�ر م>�� أ��� ا���uم/>V إ�cاف ) ا�����
 	� ��5ء ا���'�a ا���ري ا�����
وأ/�M'5�'A O، إB أن ا��Yوف ���V دون م�� �M� .'41	� ����M، ��: /�	� م�4	O� ،. /�	� وا��ه، 

 .�DG �"�	/�(� 9���� : 

، 1957أ)�/. ھ� ��: إ�A .Gن �1 /�وج )���G�;ا� �	 Q���/ �وھ 

 ا�����ة 	'�71 	� م�'Pوأ)�ة وا��ه، م�� "��. �Eم�ا ��  .7 ا��F���Z% �1در 

O���'ا� �	 .�� ]Eا���م ا��را)� وا 

 ) 1975- 1974(، و�1 أ/�>V �. 	� �5ا�E�	


 ا�'�����
 ا���ر�;�Kا� ��I ره��'T��5 ا �M�	 ]ا���ا�� وا��� �و�� وE��. إ�� . ا���D إ�


 	�ط�
 ا��ھ�اء ��'���O ا���K�� ��Eت ا���ا�� �� أ)'�ذا ��G�� �	 وا ،
��F��1 
�'� درس ��5��
 �M�	 ول�ا5'�اًء م� ا���م ا��را)� ا ،
وا�M'Gًء ����5م  )1975-1974(م�ة أرa5 )��ات درا)�
 �Aم�

  ). 1978- 1977(ا��را)� 
�م  
1978�د ا��4@ ��� إ�� )�ر� ����A .�� 7G8'(م وا 
�اد��"�Gا�� pE�G "

�5
 م� م���
 ���ة Y	� �� ا��uا� 

 ا�����4Mا�� �	 
، )1979- 1978(ا��را)�  ا�
 ا���م��5ھ��
- 1980(و��5 )�'�� م� ا���[ 	��M اG'�[ إ�� ا����+
 ا����5
 ا����د�
 مa مa�F ا���م ا��را)� 


 ا���م ر	0�ا /���� ��ه ) 1981��MG aا����رة، �+� م 

 ا��PGر ����5����G�� �	 �� :��
	��FI ����دة إ�� )�ر�� وم��M ار/>[ م� "��� إ�� ا���ا�� ���رس 	� ا����M ا�)9م� �'+��� 

 

 �5+�ةا�ط�رات ا������Bو �	 
K��� دردور  ��5��
 )��ي  @�4�� 
/>V ا�دارة ا�>+��
� أن ��'>��ا 5. ر���. هللا، و�Aن ا�)'�ذ ��� �1 /�ك زو"'. وأوBده 	� OM'�5 	� م���
 ���ه 

 �K���د �	2 Gا���ا�� و��اه أم�� وأ �
 ا��Yوف �f�Q، و	�9 "�ء إ�w�M/ ��1981  
���او�
f)�ة ��5 ذ��اد ا�	أ 
� أن ��'>% ��5� 
  ..درا)'��M 	� ا���ارس ا���ا���

ا���اث ا��8)�و�
 ا�'� و�A  V�1ن ��Z ذ�f، ��: �1ر هللا أم�ا آ�T، 	���+� ا�Qي ��ث 

وذھ�M'�<I 6 اBeف م� ا������G ا�Q�� �Aن م�  ،1982)�
 	� 	�Kا�� م� ���ه  �M/�Mc م���


، وأ��0 �Kده ا��Bه وأو�Tأ f�QAو ،�M�5�ا م� ��Qا� 
 .أOM��5'T زو"
 ا�)'�ذ وأوBده ا�ر�5
	�  و� O��q م� أ)�/. )�ى و���. أم�� وأ2G ا��Q�� �G�A م�.، وزو"�M وأوBدھ�� و���Dھ��


 	�د�
 �KAى، وVG�A �1 م>�
 ا���ا��K�Pة وم�ا)�ة م� ا��4@ ، وم�Gوم�� O�+� م� و"�ه م� د

 وA[ م� K��� دردور وأھ[ )��ي O�  7DT �1 ���8�5)�/. م� ا���ا��.Gو م� أ��ا O��ا

  .أ5�E. ا�Qي
 O� ُ/
K�Pه ا��Qھ �; 

 أداء  ا)'��wفا�)'�ذ ��� �  ا�����Eا�>��ة وم�ا �	ر��'. 


��، )1982-1983(�D مa�F ا���م ا��را)� 	، 5+[ �م و"� وإ�Eار ر)��'. ا�'�����
 وا��
	'�وج م�ة أ�Tى م� )��ة )�ر�
 اT'�ر/�M �. أT'. وا�M'K<FE م��M  �1ر أن ��x4 أ)�ة "���ة

  .إ�� ا���ا��
�د ا�)'�ذ ��� ��5 ذ�f إ�� �4Gط. ا��ؤوب وم�4ر�A/. 	� ا���ة وا���4ط ا�;��	� 

 ،
�4G أوا�[ م�D�z/. �5أ و	� /�f ا�����
 ا�)9م�، �I�<���5ات وا��روس وا�`6F ا������
�4�� ��D�zم� ا�� ��;+�� 
E�Dا� V��/ا��ار ا�'� أ f�/ 
��F���5 :�Kى دار ا��� 
��إOM"�'G  ا��
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�5��K1ل م� ا��K4ب  �Y</ر5�ع ا���ا�� و ]A �	 �4'�/ �M/��KFم VG�Aي و�+Dا����� وا�

  .ا��'�O���� rF وا����	
 	� /�f ا�����


 أ�� �cع  )1986- 1985(ا���م ا��را)�  �5ا�
 	�و��F��1 
اG'�[ ا�)'�ذ ��� إ�� م���
�  �M5 ظ[ ���[ا�'� و �M5ا���ر)
 ا����� ���D�ن ا�����
 	� ا���[ 	� '� 
��MG 
�(1992-1993 ،

 
�( �	 ]P� �1ده 1990وBھ� وزو"'. وأو 
� ا�����
 ا���ا����.  
 �Mم� �	)'�ذ ��� ���5را)�ت ا����� �ا�'>% ا ��أوا�[ ا�'�����ت م� ا���ن ا���4 �	

 
� ا���"�'�� 	� أE�ل ا���� )�� ]P<�� ،ا���ا�� 
� ر)��
  1994ا����م ا�)9م�
 ��5م�
أ�ھ� />V إ�cاف " /���O م�دة ا�'��5
 ا�)9م�
 	� ا���ر)
 ا�)�)�
 ا���ا���
"��5�ان 

4�ي �DFPر م�'A)'�ذ ا���ا 
  .2D�5 ا����M دA'�راه ا��و�
)�[ 	�  1995، و	� )�
 ُ �� .��P� ��5 
�/�5 
�� ا�)'�ذ ��� أ)'�ذا م���ا �M��5 ا����م ا�)9م�
 	� "�م�

 

 أ)'�ذ م��� م+�7 ���5روس، و	� )�
 ، 1994ا���"�'�� )�K/ر ��O�2000  ]P ر�1 إ�
� �Mcدة ا��A'�راه �
 ا��4��
 ا�)9م�
 وم4+9ت ا�)�ة "��5 م��41'. ��)��
 ��5�ان Gم�و

 

 - م4+�
 اG'�4ر ا�9Fق : ا�����Eةا���ا����Gم��ا 
أ�ھ� />V إ�cاف ا�)'�ذ ا��A'�ر " درا)

 أ)'�ذ م>��I، و	� م>�� م�K�ل ����K/ر �
  17، و/�V /��1'. إ����2006"�  
K/ر �ر�1 إ�
� أ)'�ذ ا�'���O ا������� ا�'��� ��5ء ��م� م� ا�'�ر�2 ا���م�� أ��[  ���4، و��5 )'
 و

 .Kذ�وط�f  م� 
  .2020 م�رس �51ا�
 ،
��F��1 �"م�� �	2 �ة وا�'�ر���� f)'�ذ ��5 ذ��غ ا�D/ م�اض ���5ه�ا Vو�1 أ��

 .Gأ �Mا ا���ھَ%، وم��Tz6 م�Eأ�Gرو�A وس��	5��5ء   ،��/��T�ا���'�� ا �	 Oا���� Oا�Qي 

، أ�� "�ءه أ"�. 	VI�D رو�. إ�� �5ر��M، ر��. ��F��1 �D4'��5 ة�Aا��� 
وا�Qي أد�T. ا�����

./��" p��	 .�+(هللا وأ.  
أ��c ھ�� إ�� أن أA;� ھQه ا�����م�ت ا�'� /'��% ����5ة ���ة 	����G ا����� ا)'��'�M م� 

� م�. م�c�Kةزم���� ا�)'�ذ ا��A'�ر ��( �M��( يQوي ا����  .أ��� 
  

#'

$# وأ��)�*�  
O���'ا� �	 .�� 6G�" �، اھ'O ا�)'�ذ ��� رم�0ن 	>�
 ��5'7��8، و�4Gط. 	� ا���ة إ�


 م� ا���" �Iت م� ا���ن ا������G��;أوا�[ ا� Qر م��P� �5أ :�� �	 

 وا���������D�zت ا��

، وم��Mا����م ا�)9م�
، وا�'� G م��ل��F���5 :�Kدار ا� .� �M/�4: رھ��Aوأذ 
 ا�9Pة ا���4و

)1983( ، 
�Kا� B 
��Kا�� 
م��Mج ا�O��P 	� رم�0ن ، )1984(ا����ن وا�)9م ، )1984(ا���

، )2017(أ�د ط�K.  و�1 )1986(Gم��9م: ا(�  .أ)��M وم�Kد��M 	� ا

ا��K: إ�� و	�ة م�M�(z ا���� �K ا�>��� ��ط و	� أوا�T ا�;�����Gت و��5 /�ا"�4G aط دار 

 وا���4 وا�'�ز�a و�5أت 	� �4G ا�+'6 �KF�� ى�Mدار ا� 
�� م��� 
ر��. هللا، ظ�Mت ��5��

، 	��'>% �M5 ا�)'�ذ 	>�
 م'��و�G وم�'�4را ����، وواE[ م� �M�9T إ�Eار ��ا�'�5��
 وا��

�Mى، م��Tت أ�D�zم: 
 ا��AQ و ا������
و�1 أ�� ط�K. 	� دار  )1989( �ء 	� ا���آن و ا���
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 ����5ا�� �G9م، )2011(ا�`��و(�
 	� ا�G��G�ا�>+O ا����� 	� ، )1989( م��م�ت ا�>�0رة ا
� مQھ6 ا�م�م م��f و�ا�ھ�اف ا���م
 	� ، )QKG )1989 ا��Kع ا���'>��
 	�a��4/�M ا������ 

� ا���ب وا�������  ا�`�F ا��اھO، )1990( )�رة ا�>��ات��O اf�5 ا�9Pة ، )1991(

 ا��Fف 	� 	� ا��Pف، )1991(وا����ك ا�)9م� �M5 )19931995( ا�'�اوي ����5آن، )( ،

 
� مQھ6 ا���دة ا����+�
، ))1997ا���د�: ا����(� 
�
 sP1 ا���KGء ، 	�. ا���Aة ا��4���(
)KG�ل /'��ول )�� ا�Dط}� 
M"�م 
P1 �9�ن�

 ��ار����F5 1998( )��ء(.  

�Mى م� ا�+'6، م��Tأ 
درا)
  :إ��f أT'� :و	� ا����ات ا���Tة واE[ إ�Eار م���

 	� أ�+�م ا��م�ء وا����ء �� ا����ء مa ا��cرة إ�� رأي ا���O وا�6F ا�>��: و/�"��Mت �M�	

�M'D
 ، )2009( و�M5 ~D</ p��PG ا���أة �Aام'�M و/P�ن ���� 
�Gا�Pح ، )2013(ا���c
�
، )2016( أ)��ء هللا ا�>����KG :�9ق أ��دT�داب واeا �	2017( (.  

 
PP`'ا�� 
إ�� "�6G ھQه ا���D�zت �4G ا�)'�ذ ر��. هللا �دا م�'�Kا م� ا�K>�ث ا�����

، وا�'� /��� ر��)
 />���ھ� 	�/�K5 

 ا����م اٍ�)9م���A رھ��P/ �'ء ا�����'�ة م� 	� م��
 ا


 	� واa1 : م� ��و���Mا��م�، ���G 

 وا��اa1 درا)��Y��5 ا�� 
ا�K>: ا����� 	� ا���م�


 دا��
 �'>��% ا�Qات، ا���م��ت ا�)9م�Aم�� �	أم'��  ،O����5 ا�'��م ا�>�0ري p�/�Dع ، م�K/ا

� ا�م
 /��ه ا�'>���ت ا�����Eة�، 	� ا�)9مz5ر ا���Dد 	� ا�رض و�M"9 ، ا�Te وأ��ه 

���'"Bوا 

 	� /�"�. ا����م ا�'�5����Kا�� 
ظ�ھ�ة ا����)
 وآ��رھ� 	� ا���'�a ، أ�� ا���

�M"9��'. ا�'����
، أ)�M5�K م`�ط�ھ� �	 ��A8'� 71�ا)';��ر ا� ��c�/.  
 ���د م�'�K م� ر)��[ وم�AQات ا���"�'��  إ��Gز�O إن ا��4@ ��� �1 أ�cف 

�'Aم�� وأط�و��ت ا���ا 

 و"�م��/�K5 

 ا����م ا�)9م���A م� ]A �	 ھ� ��5;�ن�راه ا�'� أ

، r1�G ��A أ��0 ا���4ات م� ا��)��[ ا�'� طُ ��F���5 ا���در �K�M����/ �	 اك�'cB6 م�. ا�.  

  

ذ و%,+�" �#���
� "�����  

��م� Q���/ V�Aا 	� �M/ا�'� �1أ ./�D�z9ل مT م� B)'�ذ أو�ا V	�
 م�  ��G�;ا� 
ا�����
 
�( ��51984  

 م� ��5 )�
 1987و)��/�K5 
، �O ��5 أن أV<KE ط���K 	� م��M ا����م ا�)9م�

1987  
0
 ا�����ة ��MK��P ا�>�ج �K ا�+��O 1991و)�Mا�� 
K'+م� م �M��'cأ V�A :�� ،

 	�M�M مa م� ��M(و �M/ر�K 
م� 	�ا�� "�
  /'�1.��0	�، و�G�c �1 إ�� ھQه ا�+'6 ��5ط

  .وم���م�ت �Z��ة
 �	 Bإ O'� O�	 )'�ذ��5 �c�Kم� أم� ا����ء ا�� �K�	�G �Mc 
�(1994  �M��5 %<'ا� ���

K5 
م�Q ذ�f ا�>�� أV<KE أ�'�� �5�)'�ذ ��� A[ أ)K�ع و .�/�
 أ)'�ذا م���اا����م ا�)9م�
 �K���/�Mم� �	2 �ر�'�� 
��F��1 
��م� �8/� م� م��� 
K<ا���دة وا�� q��c����5 و VF5و�1 ر ،�G

 �� �	 �Gهللا وأ .YD� وا��ي �� �	 �M	 ����5 رق ا����	م�  OZا�� ��  .أ���5. أ��
 ��Gأ �Aا�'���[وأذ 
	� دA'�راه ا��و�
 	� م��M ا����م ا�)9م�
 ��5م�
  ��G�0 م�� م���5

 
�ض A[ م�� م، 1995ا���ا�� 	� 2DG ا���م م� )� :�� :<K�� ره�'Tي اQراه ا��'A�4وع ا��
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.�	  
��� 
wةأم�م ھ�Q/�(�م� ا 

 م� م���G�+،  و�1، م��ل ا���Eأ sP`/ �	 �ھ ]�(
  . r�45�5 p��E	� sP`/ أE�ل ا�V��( ����5 .�D أ�G وزم��� ا�)'�ذ

 ��Z .م� a�(أ Oو� ��T ]A B)'�ذ ��� إ�أر م� ا O� 
)�
 م� ا��م�� ���4و9Tل )'
 و
��;A ل ا�'� "��'��، وھ���
، وذ� f	� A[ ا�K<م�دة وم ]A Bأ"� م�. إ O6 و��Fةا�+9م ا� 


 ا����م 	�� ا��A�'c م�� 	� ا��w�Mت ا�����
، ��: /���V ر��)
 ا����2 ا����� ؛ "�ا��+�


 وا����م ا�)9م����'"Bا  
� ���O ا����م ا�)9م�
و/��� ھ� ر��)
 ا����
 ا�������/ ��A ،

 ���</ 

 ا�'>���، و��41�G م�� ا����� م� ر)��[  م��
 ا�+��
ر��)w�0ء ھ�وV�A أ�� أ
���M، وم��M م� �Aن ھ� م�4	� ���M، وم��M م�  Vُ	�cم� أ �Mراه، م��'Aا���"�'�� وأط�و��ت ا��

�M'41ن م����� �	 ��0� ��Aم� ا��م9ء و �G��Z �M��  .أ�cف 
Bه ا����Qھ ]A �	 يQا� %Kا����ح ا�� ]"��� B�;)'�ذ ��� دا��� م�ن ا�A ،��'��" �'ت ا�

.�	 .�DG ��� يQن ا���71 ا��A ��Mف م�P'ا� ��<�.  
0�ا 	� ���
 م��41 V�A ��Gأ �Aوأذ
، و�1 و"o�5 �M� VM اGB'��دات )ل.ف(أط�و�
 ا��A'�راه ا�'� /��م�M5 V زو"'. زم��'�� ا����ة 

، إB أن ا��"[ �O �>�ك ���Qw ��دة و�1)�
 �o�K ا��م9ء وا��'�����5 �5ت وا���Y�9ت ا�'� ر�5
 .G5[ إ ،�Mم� .I��'ت أو ام�Y�9ا�� f�'� .0	�5 .م� ��c+� أن أ��ف �P/ أي �K� Oو� ��A�(

�/�Y�9و��� م �G�+c.  
�cح أ)��ء هللا ا�>���، م��Mج ا�O��P 	� رم�0ن، : و��م� أ�Eر K'A. ا�;�9
 ا���Tة


 	� اeداب وا�9Tق، أ��KG :�ب وط�6 م�� أن ��د�'A ]A م� ا���@ م� ��KA ��5د �Gء�"
 
��M�� ،م� �1أھ� ]A �� �Kى ط��E V1B �1و ،�M/�1اء �	6 Z�� ��� �M�Fأوز�M وأ

l�	 ��PP`'ا���س و��2 ا�� ]A OM/ ت��I�م �M	 �M'ت ا�'� /��و���I�وا�� �M/ر�K.  

 وا���ء �� ��5'�	�% <�Pوا�� a��4'م�. ا� a�(دا��� أ V�A ،��P`c ��P`� ���	و

��م� أ)��ت إ��َّ ��دة ا�+��
، ��: ظ[ ��ور�M5 V�1 �Gوا���اد 	� A[ ا���ل ا�'�  
E�Tو ،
� ا�;�Kت وا�'>�[ ���A[ م�ة � �/8	��M إ�� ا�+��
 و��4	� �� ��� ا�'�Pف و���م  �و�>;�� 

Pا�� �� pى��ة /�� ا����T�أداء ا �	% وا����ح �	ء �� ��5'��� ا�� 7+� Bم، و�Mا�� ]A  ��
������� م� 9Aم.  أ��� و".، 5[ إ O� .G� �+�f�Q5 �D'+ وإ��G �+���� أ����M��5 �G/7 م� �5'.

� . ا�6�F ا����[ م� B ��+��� ا��	�ء 5>�.�� ا�'��� ظ[ �/�اE[ م�'�� و�'� ��5 إ���'. 
 .5 �G�KTراھ�، وم�� أ�Eي إ���وا�+'6 ا�'�  
���5، و�Aن �>���� � م�4ر��. ا�����
 وا��

� A'�ب ��5�ان �، وأG. )ا���Yم ا����)� 	� ا�)9م(م�Tzا أ�P5 .Gد وaI ا�����ت ا���Tة 
� . إ��َّ �� ا��M'G. م�. )��)�M'G)'�ذ �1 ا�+�ن ا�وأر"� أن  ،�Y���/ أو ���6 �. /��'A�  9 م��	

  .ا�+'�ب و��[ أ��5ءه أن ���م�ه ����1 �4��K إن �cء هللا
ر�O هللا أ)'�ذ�G و�c`�� وأ�G�T ا��KA ا�)'�ذ ا��A'�ر ��� رم�0ن 	>�
 و"���� 5. 	� 


� م� ا����� )�ر م'�����5( :ا��Dدوس ا�� �Gا�Tإ( ،)Bم�ل و aD�� B م��هللا   ��5�ن إB م� أ/
O��( 6��5(.  
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