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المجتمعإصلاحعوامل

.

@لم
للممتم@دحب@ولمل@

(1)

والسلاموالصلاةللمتقين،والعاقمةالعالمين،ربدتهالحمد
محمدمناوإمانبيناورسولهعبدهعلىوالأكملانالأتمان

بن
أدتهعد

ومنبه،وأصحاآلهوعلى
يوملىبهداه!هتدىواممبيلهسلك

لدا
ين

بعد:أما

منبهمتماسوجلعزاللهألثكرفإني
انياللقاء@اضهذا

مباركا،لقاءيجعلهأنوجلعزوأسألهالجامعة،هذهفيوأبنائي

ضهتدينهدايجعلناوأنجميغا،لناوأعمافلوبنايصلحوأن

أنفسناشرورمنجميغايعيذناوأنمصلحين،وصالحيق
ومن

دعوتهمعلىالجامعةهذهعلىالقائمينأشكرثمأعمالنا.سيئات

ولما@يهرصاه،لما@يهحميغايولمحقهمأداللهوأسألاللقاء،لهدا

ص@حفيهولماعليها،والقائمينوموطميهاالجامعةأبماءصلاح

جميغايعيذناوأنوتوفيقاهئىيزيدهموأدعموقا،@لمسلمين

منمأخوفة@لرسالةهذه(1)
@@

الجزءمتنوعةلاتومقا@تاوىمجموع

صالأول
2 4 صوالثاك3

1 93
جامعةفيألقيتمحاضرةوهي

6/1بتلىيخدنلمعاوا@لبترول 4 0 4@



لمجتمعاإصلاحملعوا4

إنهعهشرويخالصيعصه،ماكلمرلمسلمي@ائرسا@

دتكوأدأرجوكلمتيام.الكرلألاءاوآيهالإخوةاآيها

منالأبناءبهيتقدمعماالجوا@بعدهاثمموجزة،
حس@الأسئلة

أشدفيالمجتمعالمجتمع،إصلاح@اعواملوعنوانها:الإمكان،

لكنولإسلامي،اويخرالإسلاميالمجتمعالإصلاح،إلىالحاجة

علىيسيرأنإلىالحاجةأشدفيالإسلاميالمجتمعأخصبوجه

بهاالتيوالوسائلوالأسباببالعواملياخذوأنالقويم؟النهج

الأمة،هذهيخرةعليهسارالذيالنهجعلىيسيروأنصلاحه،

مروصموتهالرحمنخليل
محمدسيدناعاده،

عليهدتهعبد@بن

والسلام.الصلاة

غيروالإسلاميالمجتمعصلاحبهاالتيالعواملأنومعلوم

النبيينوخاتمالمرسلين،إمامبهاقامالتيالعواملهيالإسلامي

وعلىالكرامصحابتهبهاوقاموالتسليم،الصلاةأفضلربهمنعليه

وعمرالصديق،بكرأبوالمهديون:الراشدودالخلفاءرأسهم

ثمالحسن،أبوتضى،المروعليالنوري@،د@ووعثماالمارودما،

لةالصطمىمعهممن
رصي

الله
أتباعهممنوجعلناالجميع،ع@

فيمحمد@!نابهاقامالعواملهذهأدالمعلومومنبإحسان.
صلحالذيإلاالأمةهذهاخريصلحولنالمدينة،فيثمأولأ،مكة



المجتمعبصلاحعوامل

مامل!اجملتهمومنلإيمان،والعلماأهلقالكماأولها،به

والفقيهرمانه،فيالهحرةأهلإمامأنسسالمشهور@الك

العلمأهلهاوتلقاالمقالة،هدهقاللأرلعةالأئمةاأحدوف،@لصر

لالأمة!اهذه@خريصلحلناجميعا:عليهااووا@قووبعده،رمانهلي

اللهك@ا@اتباعوهوأولهابهصلحلذياأدوالمعى:اولها(.ئصلحما

يومإلىاخرهابهيصلحلدياهوجمف@هالكريمرسولهوسنة
مة.لقياا

ومن

ديىالأخرالمحتمعاتصلاحأوالإسلامي،المجتمعصلاحنراد

لعيرالدسياهده
فقدلأولودالهاصلحلياأمللعووالوسائلوالطريقا

عيرإلى@ليرالحق،عيروقالعلط،
هدا

إلىالسيلو)لمالسيل،م@

ثوجالديالسيلهوالسوي،الطريقعلىو)قامتهمالاسبصلاح

أتباعهمثمالكرامصحابتهعليهوثوجوالسلام،الصلاةعليهلبياعليه

بسنةوالعنايةالعظيم،بالقرانالعنايةوهوهدا،يومناإلى@احسان

بينونثرهمافيهما،والتنقهإليهماالنلسودعوةبم@،دذ@رسول

و)يضاحوبصيرةعلمعنالنم@
الأحكاممنلأصلاناعلي@ذانددما

الصححةلأساسيةاالعقبدةفي

دها،الأحذالإسلاميالمجتمععلىيحبالتيالاراءومن

مخهاطالحدرالإسلاميالمجتمععلىيحىالتيالمحارموبيان
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قالكماعدها،يقفح@ىورسوله،اللهحدماال@يالحدودو@يار

1البقرةلا@تقرلوهأفلاألتهدود@تفك@وحلعر 8 هيو0(،7

تعديعننهىكماالمعاصي،باقترافقربانهاعننهىالمحارم،

وهيلعبادهحت@االتيالحدود
منبهوألزمهمعليهم،فرضهما

أسلسوأولعمله،عملأولعفي@سوللروالأحكام.واداتلعباا

أولهداله.العبادةوإخلاصلله،اتوحيدإلىالناسدعاأنهرسمه،

دعوةهوعليه،وسارإليهودعابهتكلمأساسأولوهذاعمل،

اليوالكلمةذلك.تماصيلإلىموإرساث@الله،توحيدإلىالاس
هذه@االلهإلاإله@الاقول:هيالمعنىهذاعلىدلت

الأساسهي

الله.رسولمحمذاأدشهادةومعهالمتيى،ا

الإسلام،أساسهماالمهمان:والأساسانالأصحنهذان

الأمة،هدهصلاحأسلم@وهما
من

عملاعليهماواستقامبهماأخذ

علىالأمة،لهاللهواصلحأمره،لهاستقاموصبزا،ودعوةوعلفا

ضاعأحدهماأضاعأوأضاعهماومنوألساسه،وقدرتهجهاثهقدر

وهلك

كانالقرآفى،وأنزلوالسلام،الصلاةعليهبيهداللهلعتولما

أ،قراعليه.نزلماأول
ينذرهملنلم@اإلىفقامالمدثر،ثم

@اباوبقول:وجل،عزاللهنقمةويحذرهماللهتوحبدإلىويدعوهم



المجتمع@صلاحعو@مل

اوواستنكرلمشركونافاستكبرتفلحوا@ا.للهاإلاإلهلاقولوا:قو@،

عليهأثوكواالديلأ@راوليساعتا@وه،لذيالأمراليسلأنههذا.

لفااكطةإيجعل@ذلك:عدوقالوااستكروه،ولهذاأسلافهم،

لهتناعالاكونم)أباا:لووقا5أص@@دأا@ؤصد

لآالن@قيلا@كالؤا!)إحهمممبحانه:قولهوقبلها@ث@ا@،

لشاعع@الهتنالاكوخإتاويقولونريمتتكررزصآدهإلاإله

جمذ)للبقوله:عليهماللهفرد.(3،536الصافات:أ@)ر@@تخ@م

37فاتلصاا@@أتمرسلينء@وصحذقبالحق

منالكتيرتساهلوبسبب
أهلوأعيانالعلم،وطلبةالعلماء

الله،توحيدفقهواالذيرالإسلام
فيالمساهلبسبب

الأصلهذا
منوأهلهاالقبوروعدتكثيرة،للدانفيالشركانتشرلأميل،ا

م@لكتيرالهاوصر@الله،ود@
لقبر،اصاحبيدعوفهذأالله،دةعا

قريشفعلتكماالمدديطلبهوهدأله،يدروهدابه،يسمجثوهدا

معغيرهمفعلوكماالعرى،معالجاهليةفيوغيرها
اللات،

ومع

ماة،
حرمانكلالمشركود@ييمعلوكماأخرى،أصنامومع

والتمسحوالاستغاثة،والدعاءالتعطيمفيوأوثانهم،@صنامهم

ومىالشيطان،دساشمنوهذاالمدد.وطبوالتبرك
مكائده،

وعلىودينهم،عقيدتهمعنالنلسإزاحةعلىشيءأحرصفإنه
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وسيلة.بكلعنهامإبعاث@

فيوجلعزاللهبعدالأمةأملوهمالعلم-طلبةعلىفالو@جب

الغدرجالوهمالمستقبلة،القيادة
أنتخرجوا-جامعةأيفي

بالاساس،يعنواوأنوصدق،وإخلاصبحكمةالسفينةيقودوا

يتبعهوالذيلارتكاز،اعليهالذيالعظيمالوحيدملالعايعرفواوأن

ما
سو

لإيمانباوالعنايهله،لإخلاصوااللهستوحيدالصايةوهواه،

علىوالسيراتاعه،الواجبوأنحقا،اللهرسولوألهلمحمد@ا

صحالتهوأنم@هاجه،
الأمةحيرهم

حس@فيجبأفضلها،وهم

ا@بهسدها،رسولبعدلأمة،اخيروأنهمعدالتهم،واعتقادبهم،الظن

منهاجهمعلىالسيرفوجبالقران،وحملةالسنة،حملةوأنهم

حيرأنهمدواعتقاجميغا،عنهمضيوالتر
الناسأفضلوهملناس،ا

عنهاللهرضيمسعودابنعنالصحيحينفيثبتكماالأنبياءبعد
عن

الذينثميلونهم،الذينثمقرني،الناس@اخيرقال:أنهدهجمالنبي

ذلك.علىدلتىأخرديثأحاوهناك@ا،يلونهم

أ@لىوهمالأنبياء،لعدالنممرخيرهمك@فه،النبيفأصحاب

الراشدون،الخلفاءفأ@ضلهمالفضل،فياتبمرعلىوهمالناس،

مراتبهم،علىالباقونثمبالجنة،لهمالمشهودالعئرةبقيةثم
وأنالأساسبهذانعنىأنفوجبوفضلهم،علمهمحسبوعلى
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رلقبوافينغلووألاله،لعباثةاوإخلاصاللهتوحيدإلىالناسندعو

معونعبدهموالأولياء،والأنبياء
منالعبادةلهمونصرفالله،

دعاء

ذلك.أونحوأورجاءأوخوف

ونهيه،اللهامريعظمأنالقائدوعلىالعلمطا@علىويجب

جميعفوققلبه،فياللهخوفيستقروأن
أمرهيعظموأنلأشياء،ا

بال@ه؟ثقةوأهلهلحقاضدجفونلمرالهيرجفبمالييباوألاونهبه،

جلقولهفيكمالرسلاوكافةمحمذا؟@رسولهوعدلماوتصديفا

أؤيز@آفنلخرحئحملرسلهغمروأ@الدي)وقالوعلا:

لهلكنرتهتمإكفاوشمتتآلىلنعو"لت

وخافمقاىخاتلمندلفدغدهتممنألأرضولنستحنئكم

اإبرلايق@اإبزأ:ا@@كلي@
هيم

@لعالمالعلمفطالب.(1،314ة

لاوالقبور،عبادبإرجافيباليلاالبصيروالقائدو@لموج@

الخرا@لىجاف
دييعامنرجافب!ولاثيين،

صنف،أيمنلإسلاما

سبحانه،ويخافهلالثه،فلبهويعلقويصبرالميدان،فييصمدبل

ويرجو
@مبحانهالوليوهوالناصرفهووعلا،جلالنصرمه

إنع@منواألذين)يأئهاةفقالينصرهمنيخصرأ@وعدوقدوتعالى،

@مبحانه:ويقول7،،أمحمد:@لى@،@نلامكؤويثتي@صريهتملصروائثه

بالثر@لكن7(،4ةالرومأ@بزا@اتصؤصيننصطيناحقايال@@
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هوو
لدلحمسكا

ي@
ولله،ا

سوبردلإيماواله،ديمال!ا
مخت@،لمحه

اللهدينعلىمةلاستقاوا

عزقالكمالنا،اللهنصرفيالشرطهووهداالسبب،هوهذا

بنا.،أثذينعزلق@ى@ل@إتينصر@منالتا)ولينصر%وجل:

يأتمغروفوأمطتو)الر@نئوع@أفامو)الصلوةالازضفىمكنهخ

.(4،041الحج:أاتمبهر@عنونهما

منكؤانماالر.أدئما)وعدسبحانه:بقولالأحرىالآيةوفي

ساندباشتخلفما@الأزضف@يستخلفئه@وعملو)آلفخلخت

ثيمطنموليكنقبلهنم
أئأبغد@هنمفنوليبذلنهملهم@رتصىانف

5،.5النور:أشئا@بلايئركوتيعبدولى

ا@لمنوجلعزوعدهفهذا
والعملوالهدىالإيمانعلىتقام

ويعيذهويؤمنهدينه،لهويمكنلأرضافييستخلفهاللهأنلح:لصاا

علمهم.وينصرهومكائدهمالأعداءشرمن

والدعوةسنته،تعظيماللهرسولمحمحاأدشهاثةتحقيقومن

القرآدوتمسيرحلافها،م@والتحذيرمقاصدها؟وتميدإليها@

قدبها@يماالكريم
بها،ويوضحبالسنهيفسرفإلهآياته،مريحمى

@السنة
عزقالكماعنه،وتعبرعليه،وتدلوتبيهالقرانتوصح

ولعفهتمإلتهخنرلماللثاسلنبينالذتحرإلك)وأتىتاوجل:
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.(44ةالنحلأ@لضب@لئفكووت

للدعاةلمنطلقامنهيكونأنيج@العظسمالأساسهذا

ايتولوأنيريدونالذي@الأرص،فيوالمصلحينا@لصش؟

النحاة،وسفينةالسلامة،طىءشاإلىليدهوالأخذالمجتمعإ@لإثع

دتهالإخلاصوهوعامل،أعظمعلىالإصلاحهذايرتكركي
في

ونهيه،أمرهوتعطيملسلام،واةلصلااعليهبرسولهلإيمانوالعبالةا

لفها.يخاممالحذرواشريعتهباتباع

لهذاتابعةهيال@يالأخرىالعواملفيينطرذلكبعدثم

اللهفرائضأداءإلىفيدعوالأسلم@،
وحج،وصوموزكاةصلاةمن

@لثهمحارمعنوينهىذلك،وكير
سائرمنوما@ونهالشركمن

لنلإصلاحباويسعىلشرور،واالمعاع@ي
وفلمعربالأمربالناسا

غيرإلىالبين،ذاتصلاحداللهإلىوالدعوةالمنكر،عنوالنهي

ذلك.

تركدالىالله،أرضفياللهأمرإقامةإلىجهدهبكلسحفهو

منلحذرالىو!لله،احدودوالوقوفحنداللهمحلىم
لبدعا

العوامليأخذالموفقالمصلحيكودهكذاالدين،فيالمحظورة

مرعاملأ@ععاملأ
إلهلاأنشهاثةتحقيقوهولمنين،الأساسااعاة

الناسيعلمهافهووعملأ،علمااللهرسولمحمئاوأنإلا@لئه،
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لشريعتهويمقادلالعبالمحةويخصهالله،@يوحدلمسه،بها@يويعمل

عظم@كماويعطمهاالمسةيتلقىمحمد@،اللهرسولحل@

طالصحالة

مقتصاهاوعلىدهجهاعلىويسير
ساركمااللهكتابمع

اللهكتابمرالصحابةعلمفإدالصحالة،
ومن

عليهرسولهسنة

ماوالسلام،الصلاة
الكتبجاع@وإنماأحرى،كتبعندهم

فكانتوالتابعونالصحابة
مستاةوأعمالهمسيرتهم،

ص

العلمبقصدصالح،لقصدويقرؤولهيتدبرونهالعطيم،الكتاب
ومنوالعمل.والإفادة

ويحفظونها،يدرسونهاكدلكالسنة

!،لمجال@هرسولأصحابكانهكذاوالعمل.العلممنهاوياخذون

الحديثفيالمؤلفاتوجودقبلبإحسادلهمالتالعونكانوهكذا

لحديث.اوغير

لنفسكفقدر
وسنةربك،كتابمنواستنبطأولئك،مع

الله،كتابفهمعلىيعينكماالعلمأهلكلامومنبم@ها،رسوله

حتىالدينفيوالفقهالعلمعلىحريضاوكنالسنة،فهموعلى

إلىبيدهوتأحذالسوي،الطريقإلىالمحتمعتوحهأدلسنطيع

وتجتهدبحفسك،فتدأتعمل.كي@تعلمرتحىالسلامة،شا@ء

الناسأولمعفتكونحير،كلإلىومسابقتكسيرتك،إصلاح@ي
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ادصلاة،في
كلع@أبعدهممنوتكونخير،كل@يالناسأولومع

فيوأ@ما@كفيجم@رسولهسنةوتسفيذالله،تنفيذكتابتمتثلشر،

لكاأقو
نك.اوأعونكاخوو!ئكزملامع

اللهرضيالصحابةكانوهكذاالمؤمن،يكونهكذا
عنهم،

والمصلحين،التابعينوأتب@عالتابعين،منأتباعهمكانوهكذا

لناس،ائونهويقرفيهبماويعملونالله،كتا@يدرسونالهدىوأئمة

السخةويعلمونهممعانية،إلىويرشدولهمإياه،ويعلمونهم

الأوامربتعظيمويوصونهمفيها،والفقهبهاالتمسكعلىوبحثونهم

مدةورسولهأدتهحدهاالتيالحدودعدوالوقوفوالنوأهي،

فيحياتهم
العاجلة.هذه

وصدفا،إخلاضايتطلبالإصلاحعواملمنعاملفكل

إلاإلهلامعنىوبيانوصدقإخلاصإلىتحتبماللهتوحيدإلىعوةفالى

كلهالشركمنالحذرالوأجبوأنالله،إلاحقمعبودلامعناها:وأن@لث@

نمعلوكماجمم،اللهرسولفعلكمامنهالناسوتحذيروجليله،دفيقه

رصيبهأصحا
الله

هم.وأرضاعنهم

يتضحالعظيمالقرانوبتدبر
السنةوهكذاكثيزا،المعنىهذا

وأنالله،رسولمحمئاأنلإيمانابعدإليهالدعوةواتعظبمها

كافة،الناسإلىأرسلهاللهوأناتباعه@لواجب
وعجمهم،عربهم
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أنلأرضاأهلجميعفعلىناثهم،د@فكورهمنسهم،د@جنهم

إل@غألنمرسولىإقأبخاسيايفاقل@سبحانه:قالكمايتبعوه،
ريميتيك@هوإلاإفهلآوالأز@ىألشنؤتطثل@أل@بهيثا

وأتيعوهو@لنتهءبأدئهيؤمىالن@ألامىألنبئورسولهبالئهئاسوأ
لحل@

1لأعرافاا@1اتقتحوتء؟م قبلهاوقال8(،5

ئذى@زلاألت@روأتبعوأوبرنصروهوع@بهمنوا@ائذب)فاسبحانه:

1اف:لأعراأ@@ة*@@أتمقلحوت:همأؤل@كمح@ 57).

ومنالمفلح،فهوونهيهأمرهوعظماتبعهفمن
حاد

ذلكعن

وتبع
لخاافهولشيطانوالهوىا

سر
لته.بالاقوة!ولاحولولالكلهاا

بحسبتتعددوالعو@مل
فأنتعنه،تنهىوماإليه،تدعوما

عرفتالذيلثرعيالالعا@به،تقومالذيملالعااختيارفيتجتهد

مأخذهفتوعرأصله،
الله،كتابمن

ومن
فأنتك@،ا@رسولسنة

اللهمحارمتركلىد@الله،ائضفرأداءوالىالله،دينإلىالناستدعو

والمجتمعاتوالعوامل.@اللهرسولسلكهاالتيالطريقةعلى

يعينكقائدفيهليىوالذيللدين،المحاربفالمجتمعتختلف،

مكة،فيع@جماللهرسولعملكما@يهتعملوالتوجيهالإصلاحعلى

اللينة.ولالكلماتالحسن،لأسلو@وطلالحسمىاللهإلىلدعو
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بذلكفيحصلفيها/يؤثروحتىالقلوب،فيتقولمابدخلحنى

ومنإخوا@كمعونوتتعاوتوحيده،@لتهطاعةإلىلقلوباانجذاب

فياللينةبالطرقو)رشاثصمالناسدعوةفينهجكعلىسلى

فيلإيماناهذايثبتحصورهايمكنالتي@لمجتمعات

بينينتثروحىلقلوب،ا
ضحة.لواالتهبأدلناسا

ووجودالإللامي،المجخمعوفي
الذيالإسلاميالقائد

فيأكثرنثاطلكيكونيعينك
المنكر،عنوالنهيوفلصربالأمرا

م@يخشىوالذينالمعالدين،وجودعدلالمسئولنوالاتصال

معوتكونالمجتمع،علىالخطرعنادهم
المسلكسالكاذلك

)واتحضز/ةوجلعرقالكماوالصبر،والحكمةلالر@قالقويم

وتو)صحؤأآلضخلحفوعملوأآتد@ءاسوأإلالىلش@أفي@ن

ا-3(.لعصراا@1دألضتناصحتأون@لالحق

فيتنجحإله،ودعوةلالحق،وتواصبىصبرمنفلابد

علىشرهممنيخشىلذيناوالكبارالمسئولونوكذلكمهمتك،

ويدعونويوجهون،لحسن،الأسلوبباينصحونالدعوة،

كماائها،وأمروقادتهاورجالهالأمةاأعيانمنوالمئمافهةبالكتابة

أنقنبغليظفظاولؤبهتلهتملتألتهمنرخز)@اجماف:فال

1عمران:الألايةا@@يكمقكنففحأ سبحانهقالوكما9(،5
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فرعور:إلىبعثهمالماوالسلامالصلاةعليهماوهرونلموسى

.(44أطه:ؤفيكههيخشئيتذكرأؤلحفهليمأفؤلاله@)فقولا

السبيل،هذايسلكواأنو@لدعاة:المصلحينعلىفالو@جب

وأنالحسنة،والموعظةبالحكمةالمجتمعمشكلاتيغالجواوأن

ويصلوامهمتهم،فيينجحواحتىبه،طقلماإنسانكليخاطبوا

غاإلى
يتهم.

أنالإصلاحفيوالراكبسبحانهدتهإلى@أيضاالداعيوعلى

عاملوهما:السابقينالعاملينسوىآخرين،عاملينيراعي

المجنمعأعيانومعيزملائه،إخوانهمعبالحقوالتو@صيالتناصح
قدماعلىالصبروعاملوقا@ته.

أوالأعيانمنالأذىمنيقع

سبحانه:قولهوهيالسابقةالسورةعليهدلتبماعملأغيرهم.

وعلمااتذبنءامنوأإلال@لسىأفي@ن)وانحضش*

.@@لملىغ!لصبرباصححاوتواقحقباوتواصححألقنلختأ

عزاللهقالكماوالسلام،الصلاةعليهمالكرامبالرسلوتأسيا

الأحقافسورةآخرفيمحمد@كححهلنبيهوجل
ك@ا)ئفقح@بزمكية:وهي

قالو5(،3الأحقاف:أ@قئملئتغجلولالرسلمن(ألعزأؤلوأص@بر

أمولحئمنح@لتتلولنى@مدنية:أوهيعمرانالسورةفيسبحانه

منوقند@نممنالكنبأوتواألذينمنولتشمنىوأنفسحتم
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محر@فا@قلابرققوتتقواأتقحبردلدكثيراأذك@أشركوثمذأل

1عمران:الأبم!ألامر اتخادعننهىلماليها@مبحانهوقال.(86

إنشثأكيدهتمتميمنز@لاوتتقواأتض@د)وان@لمشركين:نضن@لبطا

1عمران:الأ@محم@؟@أئمبئملوتبمائلى آخرنيسبحانهوقال2

تخرنولالأدئةالأصبرثوما)ولمحبرأيضا:مديخةوهي@لنحل،ورة@

اتفوأؤأئد@اطهءألدينإقز@نفايض@رون/فىضييعليهزولاتك

1النحل:أيبم،دئ@ئخسنوتهم 2،71 المعنىهذافيلاياتوا8(،2

كثيرة.

منركل
صالرسلمسلكسلك

فيلجحوالمصلحبن،الدعاة

سبرومنالأعداء،علىوالضرالحميدة،بالعاقبةوفلىدعونه،
ذلك،

وتحققه.لكذعلمتهموصبرلمصلحينائخبلىودرس

أحواليصلحأنالعلا،وصفالهالحسنى،بأسمائهدنه@فاسأل

ويمنحهم@لسلي@،
خير،لكلقادتهميوفقوأنالدين،فيالفقه

مضلاتمكالممنكلفيجميغاالمسلمي@يعيذوأن@لبطانة،لهمويصلع

ومن@لفتن،
عليه..لولقاوانلكوليإنهلشجطان،واالهوىطاعة

وصحبه.لهوامحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

بربر*
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@لمةم@مةنميعة

منعلىلسلامواوالصلاةوحدهدلهالحمد
لا

آلهوعلىبحدهنبي

بنالعزيزعبدمن
اللهعد

المسلمين،منعليهيطلعمنبلىإلىبن

للفقهوإياهماللهوفقني
المستقحم.صراطهوبهمليوسلكالدينفي

بعد:أماته،وبركااللهورحمةعليكمسلام

التيالمنكرةالأموربعضعلىالتيمامنهاأردتنصيحةفهذه

بأفكارححمالشيطانمنوتلاعئامنهمجهلاالناسمنكثيرفيهاوقع

فعلها.منبعضمنللهوىواتباغاوعقولهم

ومن
نفسهةعبا@إلىيدعوالاسبعضأنبلغنيماالأمورتلك

توهمأموراويدعي
أنيصلحوأنهالكون،تصرفا@يلهأنالعامة

وأشباههبمرعونتثهالضالينمؤلاءمنوهذاوالضر،للنفعيدعى

ولاللعباث@،المستحقهوسبحانهالله@الكافرين،المجرمينمن

دئهوالعحا@ةخلفه.عنوغناهوعلمهقدرتهلكمالةسواهيستحقها

الكتب،وأنزلتالرسل،أرسلتأجلهامنالتياشغايههيوحده

)وماتعالى:قالالجهاد،سوقوقامالثقلانأجلهامنوخلق
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جلوعزوقال(56لداريات:اليحلأودصزر@1لا@دآكلسأنجنطقت

ا

عنوهتماتفنصةيؤإكلمؤبلايمن@منألنهدونيذعماسمتن@صلرمن@

كا@إضهتملآ@تداش،كوأآللىحشر@او!لمزعملوددعلبهر
إلهااللهيذعء)وسسبحاله:وقال(56،الأحقات:أز:بم@بهفربئ

لايفلحإئ@رلل!عدحسا؟فإنصابمىل!ع@خرلابرهن
1المؤمنونأبخ@آلبهمرونإ 1 د@نمنلغ)ولاوجل:عزوقال(70

نس:أبوئرأ@ألظفينئنإبمف@نكنحلت@انيفركولالايخفعكمائده

1 لمنما@حئقلكبمسولغفريشركنيغفر(لاالله)إنسبحانه:وقال(06

@المثرك)إيروجل:عزوقاللم@(النساء:كاي@نمافي

1لقمانأ@عظب@إكانج@ ات@)وقالسمبحاله:وقال(30
يلإشرصيئنسيح

انخةعليهثمنهحزمفقذبا@تهيثنركمن@ت!صرتجغربئنكبدلأ"ل@ه

وقال(72المائدة:أالهلي@صار@شللطئينوماألئاروماوله

ألنهدوتثنأزصلالاورهبخهغ)ئشؤوأ@خبارهمسبحانه.

لاوحدآلهاليغبدوأ!الآأمروأومامز3أتوأنسميح

3التودةانما@1ي@ثر@حتعماستخنههوإلاإله وقال(10

اء0321لإسراأ@إيخاهإلاتعوألأارنكوفمئ@)وجلعز

مىفعلم
معهغيرهعبالةأواللهغيرعباثةأنوعيرهالاياتاهذه

عزبالتهشركلأحجارواوالأشجاروالأصناموالأولياءنبياءا،من
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منالديلوحيدهياليوحل
الرسل،وأرسلالثقلشاللهحلقأحله

إليهاوالدعوةا،ليا@الكتصألرلو

محىهووهدا
الله.إلاحقمعبودلامعاهاثإدالله،إلاإلهلا

تعالى:قالكماوحده،للهوتثبتهااللهعيرعنالعبادةتنمي@هي

هولمحوفنصيدعوتما@فالحقهواللهبأث)ذلث

اوهذ(62لحج:اأ@النطل
تصحولالملةاوأساسلديناأصلهو

لوص)ولقذتعالى:قالكماالاصل،هذاصحةبعدإلاالعبا@ات

منوليهوننعلكلخبطنأشركتلبن@بلثمن@لدأئذفيإقك

1ةالزمرأأ@@يرم@*لمحشرين@ 6 لحبطأشر@ا)ولؤسبحانه:وقال5

ول(.لأنعام:ا1@ات@ل!ئغملونكانمائاعئهر

لبيانالكتبوانزلالرسلاللهأرسلالعظيملأمراهذاأجلومن

سبحانه،اللهلغيردةلعبااصرفمنوالتحذيرإليه،والدعوةالتوحيد

ا@ئهأعبدوأأثؤزسولاأتلفى@بحثنا)ولقدوجلعزقالكما

)ومانه.@مبحاوقال(36لنحل:ا1لايةا@ألطعرت@@ختنوأ

ندأالأإلهل!أن!إلهإلا@وصرسولسمى@لفأزسنسا

@خكمتكف)الروجل:عزوقالالأنياء052(أ@@@آغ@

نذيرئهل@ينىإلا@ل@هالآتتبوااحكيوتحنصلضحلتتمءايل!
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ولينددراللئلسببغ)دناسبحانه:وقال(12،أهود:أبرا@ودمثير*

اهيمإبرأا@س؟ألأنئبوليذكر@ؤلوأوصد@إلةهوألمارلبلموآ@ص
5 20)

فيوالايات
كثيره.المعنىهذا

قال:أعظم؟الدبأيسئلأنه@البيعنالصحيحينوفي

م@فكلوالمثيل،النظيرهو.والندخلقك،وهون@ادنهتجعلأنإ

لهصرفأوأو@حلهنذرأوبهاسنغاثأواللهغيرعبدأودتهغير@دعا

أوملكاأوولياأونياكانسواءلله،نذااتخذهفقدالعبا@فمنشبثا

سويستحقهالاوحدهدتهالعباثةلأرةذلكأوغيرأوصنماجثا
اه

أتدريمعاذ@اياقال:جم@هاللهرسولأنالصحيحالحديثوفي
على@العبادحقوماالعبادعلىدذ@حقما

ورسولهاللهقلت:اا

شيئا،بهيشركواولايعبدوهأنالعبادعلى@لثه@ققال:أعلم،

الثقلينخلقفالتهشيئا@ابهلركلامنيعذبألاعلى@لته@لعبادوحق

الشركاءونبذبالعبادةو)فراثهتوحيدهوهوالعظيم،الأمرلهذا

ومنسواه،ربولاغيرهإلهلاسبحانهلهلأندادوااءو@لن@
إلىدعا

زعمأولفسهعبادة
إلىيدعىأني@كافرفإنهالعبادةيستحقأله

:!@لمجالنبيلقولقتله،الأمروليعلىوجبوالاتاب،فإنبة

والجهللمبيناالضلالومنالخاري،رواهفاقتلوما(دينهبدللمن

لمنجمينوالينماوالرافينلعرواي@انايق@@لعظيم
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منكر،هذافإنالمغيباتبالأحارصوالدجالينوالم@عودين

فسالهعرافاأتى@امنجمده:النبيلقولالكمرثشعبمنوشعبة
عن

وثبتصحيحه،فيمسلمرواه@اليلةأربعينصلاةلهتقبللمشيء

وسؤالهم.نالك@إتيانعننهىأنهعنيهؤ

@اقال:أنهلمجيهالبيعنالسننأهلوخرح
فصدقهكاهناأتىمن

فيوالأحاديث@ا،محمد@هعلىأنزلبماكفرفقديقولبما
هدا

الكهنةسؤالمنالحذرالمسلمينعلىفالواجبكثيرة،المعنى

عنرلأخبابالمشتغلينواعوذين،لم@اوسائرفينالعروا

المسلمين.علىوالتلبيسلجهلة،ابعقولوالمتلاعبينلمغيبات،ا

ويعلمالصدورتكنمايعلمالذيإلايعلمهالاالغيبيةفالأمور
المغيباتمنشيئايعلمونلاوملائكتهورسلهأنبيائهحتىالخفايا،

الشضؤتفىمنيغلولا)قلتعالى:قالسبحالهبهأخبرهمماإلا

يفوروتاربمثعورنومااللةإلاانغببوالازض
"

5(،6النمل:1@و

عدىلكوأقوللآقل@الاس.يلغأدليهاوجلعزوقال

لمذمايوحى+إلاأتغإقطأإنىلكغأقودولآأنغبولا@كللمألنهخرآب@
0،،5الأنعام:رز@1هتنفكرون*أللاوأتصينلاغمىايمتتىهلقل

لؤوأدئهشاما)الآولاصزنفعالنفسىاضلكلأ)قلتعالى:وقال

نذيزلا@نا!بنالسؤمشنىوماالخيرصنلاشتئزتأنيبأغلمبهت
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صيؤصموننقووولشير

1أ@:الأعرألافي هاعبروالاياتو@ره8(،8

لأنبياءاحيروهوالحيبلجملايهرونهالدرسولأرعلىندل

الها@رشنالمحلوقي،م@بغيرهفكيفوأفضلهم،

ا@بيعلم

أح@اأو
النجعة،وأبعدالفرية،اللهعلىأعطمفقدالمخلوقينمن

اللهاستأئرمماالمعيبةلأمورا@لسحانه،لالتهوكمربعيدا،ضلالأوضل

ماولغلواتغ@ثوينزتالشاعلآعقمعمدهاللهلمناتعالى:بعلمفال

@زضيبأئنفسىتدرىغل@آومات@سبتادانمىألارءوماتدرىفي
كلمسعود:ابنقال4(،3لقمان:@@خب!بأ@ئ@ليصن@ي

حصحرغيركتلبيكمأوقيشيء
الآية،@والشاعةعلمعندهاللهإن@ة

يعلمهاولاتعالى،اللهإلايعلمهالاالحمسةهذهعبلم@:ابنوفال

م@شيئايعلمأنهادعىفصمرسل،لبيولامقر@ملك
كفرفقدهذه

اللهبتعريفالغيبمنكثيزايعلمودالألبياءإدئمحالفه،لأنهبالقراد،

هم.إبانعالى

وم@الإيمانأركانمنبالغيبلالإيمان
المؤمني@صمات

صفاتمنلالمغيحاتوالأحارالحيصعلموادعاء@لصاثفي@،

5الهدفى،ع@ائغشالرالكهة

@
عوديروالم@الدجالي@صفات

@غيرهموأضلواالمستضم،الصراطضلواصالذينو@لعرافين

لاائغيبمفايغوجمند؟@@لسحانهاللهنالوتدالمسلمين،جهال
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.(59لأنعام:ا@الآيةهو@إلايغلمهآ
أنه@لته؟ل@رسولعنوصح

خمسالغيب@امفاتيحقال:
@ا

علمعند؟د@ه@لمناتعالى:قولهقرأثم
اينبهوأنالعلمأهلعلىفالواجبالاية.@الغيثويزتالشماعة

ماعلى
منالناسفيهيقع

لأنهمةوغيرهالبابهذافيالعظيمالخطأ
اللهامامعنهممسئولون

ينهمهم)لؤلاتعالى:قالالقيامة،يوم

كلظمالروألتحتوأكهرثرآقيقؤلهصعنوالأخبلىألزئنحوت

.(63ئدة:لماائىلم@1@يضحنحون

فعلوامافعلواولومغفورذنبهمهاشمشيأنالاعتقادوكذا

الأحسابإلىينظرلااللهفإنوالضلال.الجهلغايةوهذا

امتثلفمنلأعمال،واالقلوبإلىينظروإنمامواللاوالأنسابوا

اأو
لواجنتومره

عنوابتعدلتقوىاولازمهها
لمعاا

عي

3الكرفهووالمحالما@
وسواءعجمئا،أوعربئاكانسواءاللهعد

هاشمليمرركا
ا

يمرهم،مرو
أحئالاتنفعلأنابوالأحسابنا

باشعووجحقنبهؤوأنثئبمرقيحدقنبهويلاأتجاس)يايهاتعالع.كما@ال

1الحجرات:أ@أنقئكتمأدلهعندأتحرمك@ت@لتعلى@ونموقبإلل 1،3

أمو@لكمإلىولاصوركمإلىبنظرلااللهإن@اجمده:اللهرسولوقال
@لجدفيوإنالا9وقال:@اوأعمالكمفلوبكمإلىينظرولكن

ألاكلهفسد@لجسدفسدتياذاكلهالجسدصلحصلحتإذامض@غة



لمجتمعا@صلاحعوامل

فربهينفعهلميث@اللهرسولعموهوطابىأبووهذا@لقلب،،وهي

4لرسصحرصوقدالعريق،ونسبهدته-لمج@@رسولمن 1 أنلمجلأس1

اللهإلاإلهلاأنيشهد
اللهلأنيفعل،فلماللهعندبهالهيحجص

أنهالأزلفيكتبسبحانه
هوووالاجدادالاباءثينعلىبموت

عنلبيهللهاونهىلأصنام،ادةوعباالشرك،
رلاستغفاا

)مافقال:له

أؤلي@انوأ@كلقمشر@يئيمتتغفرواامنما@نرائذب.للئبئكف

1التوبة:أقهف، 13).

)إئكفقال:اللهيهلىلمإفاأحدهدايةيملكلاالنبيأنوأحبر

6(،5القصص:أيشاء@ومنيهدىاللهبهن@@جبتمقكدىلا

فياللهوأنرللكفر،اعلىماتيم@هاليعموهولهبأبووهكذا
فمه

@إ*وتب*لهصألىبدا)تتتوححيالقيامةيومإلىتلىسورة

اتباعهوالحقيقيفالمعيارا(،المسد1
الكريمالقرآدفيجاءما

لاوتسفعلافإنهالأنساباأماواعتقالا،وعملأقولأالمطهرهوالسنه

@اياوقال:نسب@ا(،بهيسرعلمعملهبهبطأ@امنك@ت:قالكماتجدي

منأنفسكم@ثترواقريئ@مشر
منعنكماغنيلاالله

ثيئا@ا،الله

النس@كانولوطمة.فاوابنتهصفيةوعمتهالعبلسلعمهقالوهكذا

هؤلاء.لنفعأحئاينفع

ماالمبين@والض@الفاسدوالاعتقادالمنكرةالأمورومن
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والمشركينالمحرفينبعض@يوالجهالالمغفلينبعصيعتقده

الضرعهمويدفعونالمرصىيضفونأنهمالمضلينالضالين

والضلال.العمىمنبالتهنعودالنفع،ويجلبون

المحييالرأزقالصارالنادعوأنهبالته،الإيمانينافيوهذا
لونلضاالهيقوعماوتقدساللهلىتعالقاثو،االمميتا

هوإلالم@اشففلا@بصزآدثهيضسسك)وإنلى:تعاقالالممترود،

@أيول@0701(،@لفصل@رآذفلابحنريرتلوإت
من

أححاأنأعخقد

ولملائكتهوبكتابهلالتهكفر@قداللهدودمنيشفيهأويضرهأويحفعه

أل@آظكلآإققل@خلقه:لأكرمتعالىقالورسله،

أدتهق@إلابدعادامدمى@ولهءلجد@حذولنالمحهمجبرفىسدلىإلىقل

أورشنتة@
الجبن:

ولانفعالفمىافلكلأقل@وقال3(،21-2

1لأعراف:اأ@أفهشاءما)إلاضز إذا@األت@وو.رسولوقال8(،8

يملكلاكبهدفالنبيا،بالنثافاستعنوإفا@ستعنتالله،فاسألسألت

لىأوبابمنفغيرهلغيره،ولاا،ضرلاونفغالنفسه

منوليأوعالحرجلأونبيفيغلامنفكل
غادي@ووظنلأولياءا

أنحننيأوارزقيأوانصرنيأواشفنيفلانيايقول:أنمثلالإلهيةم@
تا@فإنصاحبهيستتابوضلالشركذافإد@ذلكوحو



@صلاحعوامل
لمجتمعا

وبينببنهجعلمنوكذاقنل.وإلا
عليهم،يتوكلوسائطالله

اللهلغيرأناعتقدفمنإحماغا،يكفرفإنهويسألهمويدعوهم
لبيمن

فيتأثيرادلكغيرأوروحأونجيأووليأو
قضاءأوكربةكشف

فقدسبحانهاللهودبلاء@دفعأومرضرفعأوحاجة
ضلالفيوقع

لسعيراصنحمرةشفاعلىفهوحطير،الجهلمنوادوفيبر،

أححاذكرمنوهكذاالعطيم،بالتهأشركقدلكوله
الصالحينمن

معأشركهفقدم@همدادل!اطلبوجهعلىوغيرهموالأولياء
إذالله.

لى.وتعانهسبحاغيرهوالنفعلدفعاعلىثوقالا

ممايقدرعليهفيمالهوالاستعانةالمادرالحاضرالحيدعاءأما

فلاشرغابجوز
فيحرج

بإجمحالشرك3ألوفياحلأوليمى@دلك

صنائح@)دأستحثهموسى:قصةفيوحلعزاللهل@ولالمسلمين

1لقصصاأ@وعدفمقاذكل@عنم@ منأخرىولأثلة5

فيوالسنةالكتاب
التوفيق.وليواللهالمعى،هذا

يدعيصسضأنالمنكرةالأمورومن
هاشملنيمنأنه

لئهميكالاإنهيقولون:
دجويتزوولاهم،غيروجونيزلافهمأحد

@وتشريعللمرأةوظلمكبيروجهلعظيمحطأوهذاغيرهم،من

بهرظقنبهوسبتالاسا)@(يهار@الى.اللهشالورسو@ه،اتيشرعه

@أتقنكتمأدنهعمدأتحرمك@إدلحلىدونموقمابلسئفووحعفنبمو@لئى
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يخغ@اتمؤم@ون)إنماسبحاله:وقال3(،1ات:الحجرأ

@ؤليآ.بمض@والصؤمئتوالرمون@وقال:0،،1ات:لحجراأ

ئضيعلآأتىرتهملهخ)فآشتحا@وقال:1(،7التوبة:أ@بغفن

1عمرانالأبغصى@@مالغفحكمألتئأؤذكبرفنمنكمعنلعل 9 5

عجميعلىبيلعرفضللا@@المب.رسولوقال
علىلعجميولا@

ى؟بالتقولاأبيض،!علىلأسودولاأسود،علىلأبيضولابي،عر

@تر@منوادمادم،منالناس
الإن@اص@.اللهرسولوقال@ا،

سني

@االمؤمنينوصالحاللهوليإنمابأولباءليليسوافلان
عليه.ممق

وخلقهدينهترضونمنإليكمخطبإذا@اك@:المبيوقال

فتنةتكنتفعلواإلافأنكحوه
عريضوفسادالأرضفي

@ا
حر

حه

ححشلنتزيبزوجوفدحسن،لإلسادوغيرهديالتر@

وروجمولاه،حارثةبنريدم@الأسدية
القرشيةقيربنتفاطمة

من
ةأسا@

للالوتروحعتيقاد.وأبوهوهوريدلن
الح@يرباحب@

اب@حديفةآبووزوجشية.القريةهرالزعو@برلرحم@اعبدلأخت

عتة
أةلامرعتيقوعومولاهسالفاالوليدأخيهالةالقرشيربيعةبر



2@المجتمعإصلاح@امل

والظيمضللظيبي)والطيبفتعالى:اللهقالوقدالأنصار.من

.(26لنور:ا1@للظتبث

عثمان،كلثوموأمرقيةابنتيه@لمجر!النبيزوجوكذا
أباوروح

لنيمنولشاسممىعبدبنيمنوهماريصالنتهالربجع@بنالعاص

لاعدويوهوكلثومأمابنتهالخطاببنعمرعليوزوجهلثمم،

اللهعبدوتزوجهاشمي،
برالح@سرلتلاطصةعثمادبنعمروبر

مصعصوتروحهاشمي،لاأمويوهوعلي
سكيةأختهاالزبيربى

صأسديبلهاشمئاولي@
دلأسواالمقدادسوجوتزل@،فرأسد

وهوص@!النبيعمابنةالهاشميةالمطلبعبدبنالزبير@لنةصاعة

شيءكثير.وهذالاهاشمي،كندي

تحريممنالهاشميينلعصيدعيهمالطلادلادوالمقصود

فيالواجبوإلماذلك،كرأهةأوالهاتحميلعيرالهاشميةنرويح
كعاءتهاعاردلك

عدملهصوألاطال@ألاألعد@الديالدير،كى

وبلالاالروميوصهيناالمارسيسلمادفر@والديالإسلام

والسيرالثرعواتباعوالتقوى؟والصلاحالإيصادهوإنماالحبشي

عنينجمومماالمستقيم،النهجعلى
الباطلوالتصر@الجهلهدا

حب@
فيحصلتأخيرهأوالزواجمنوتعطيلهنالهاشميات،الناء

صعقباهتحمدلاما
قالوقدتقليله،أوالنسلوتعطيلالفساد



منلالضلحيرنكوآلآيمى@)لأنكحألى.لحا

وسعو)للهلمحضحلهمناللهفقرإيغمهم
ص

للير

الغنيليعممطلقاأمراالأيامىبإنكع

المسلمين.

لمجتمعاإصلاحملعوا

@د@سيكوأبما@رل@مآب@غ

فأمر(32لنور:اأايض@،ا@

أصنافوسالروالفقير

فيرغبتمي@دلإسلاايعةلئراكانتوإذا
عليهوحثتلزواجا

حيثرسوله،وأمراللهأمرامتثالإلىوالويباأنالمسلمينعلىن!@

الباعةمنكم@ستطاعمنالشبابمعشر@ايابيهت:ا@رسولقال

فعلبهيستطعلمومنللفرج،وأحصنللبصرأغضفإنهفليتزوج

اللهيتقواأنالأولياء@علىصحته،علىمتفقاوجاعالهفإنهبالصوم

أمانةفإنهنمولياتهمفي
في

أعنا
مانة،الاهذهعنسائلهماللهوأنقهم

يؤديوأنجائهموأخواتهمبناتهمتزويجإلىيبادرواأنفعليهم

ائم.لجروادلفسااويقلةلحيااهذهفيوره@كل

حبرأنالمعلومومر
الساء

فيسببتأخيرهأوالرواجعن

الهدممعاولمنهيالتيوالارهاالأحلاقيهالحرائم@تو
اللهاتقواثالتهعا@يالدمار،وا

منعليهماللهولاكموفيمنألفسكمكي

و@سعواالمسلمين،إخوانكموفيوغيرهن،والأحواتالبنات

نموهسبلولشيرالمجتمع،فيوالسعاثةالخيرتحقيقإلىجميغا

نتثااأسبابلةوإزائره،وتكا
الجرار

ئم.
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أسما@كم،علىيونومجزسبونومحامسئولونأنكمو@حلموا
نواعئا؟زنجا@أ@ينلنمئلئهر)فورئبتعالى:اللهقال

فىما)ولثهوص:عزوقال3(،9،29الحجر:أيا@فيورلون

اثدينعلو)وتحزىلماأسخمااتديئلخرىآلازصفىوماالشنؤت

3السحمأ@ئ@،@@ك وأبنائكمشاتكمتزويحإلىولاثووا1،0
رضيالكراموصحابتهجم@بنبيكممقتدين

الله
علىوالسائرينعنهم

يوطريقتهم.هد

وعدمالزواجمؤنبتقليلوأوصيكم
المهور،فيالمغالاة

ر@ختيافيواجتهدواواج،الزليفتكافيو@قتصدوا
لأزولا

فيالفقهالجميعاللهرزقوالعفة.الأمانةفويالأتقياءالصالحين

شرورمنالمسلمينوسائروإياكموأعاذناعليه،والئجاتالدين،

منهاظهرماالفتنمضلاتوإياكموجساأعمالنا.و@ميئاتأنثسنا

إنهبهم،ويصلحلمسلميناأمورولاةيصلحأننسألهكمابطن،وما

وصحمه.والهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلىقدير،فلكعلى

***
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مومرسىلىلني-ل@صةتصطصو@@ر@ثدتب@"مى@ت

@
،@.@@،@

العر@ار@ء@
@""ح@@

و-كلرتهالرمد@عدمحدسمخة@حفعمعالخع@حلاحعر@ملة@
@ت

مدىللى.@الإلطنحطلىمطصرهالطحارله.علىالعلس.@
الهلأ

إلا@
الصحىالل@إلممداإسااألله.و@

ا

ألمط
ثىشلمرطسحت.@

@صالشأححسالا@.لمامهال@هحه@لمرصالحح@.
لا

@سشلرط@حصكر.ال@عىوالهىدالمو@الأمروحر@والحيما@.
و@

يميةالحلم.طا@مرلكلابرا-منالتحليرأسع.مىاتحلبر

@

إيبى.او@
اقرلةرحر@الأجار.تحمهالحرير.حكملمدشالحرا@

@
رطلى@12)@ل@ر@
نرحد@ط.ا@سهالعلورحر@راوو@لال@الأع@مامسحر@.@

و@
ل@@وطلىالر@

ابسرسها.ومطلاسلاعهالسرسهالكعر.ص

مر@
صريىلهلي@الدس

سصصالعيتاكخريةالإسحية.الأححضا-

@مه@ةتارىيى.و@لحام@دالحطلصلنمد.وأحن@لحلمقيوةال@مان@
@مئ@كنر@وال!اتشينلالصلاه.تملقمت@تاريتي@.سال@تتحلقو@

@،@@@/@،@ا@@@@لج@@
علار@والاللنورييال@ريسكلسسةمقبي4نو

ا

1@رلاص 1 4 31-
1@،ص

1 1 4

1+9،56حلة3،-2@اكى*2،2طلاه@لروطص

ا!@

ايلميم
لمحلا

يي@@لتصيم؟-3ايم@---إ
3@لممية-@

إ
1 ا6
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