
 إىل مسؤول كبري: وصيَّيت -

البد منددقمنة نددةموقنددةمت دد ماملندظموددخلمصظتذددقبأدمء نّدد ملندديمبدلكص متص ددرمص   ن  دد م  دد م ودد مصءميم
مَاند م َْ ُُدو ُذقميُد َددُكُمَ ُ د مَم َْ ت  ولمعتخصمص شخ منقمص ذقهمنقم  م قلمصهللمتعقىلم))يقم َْودَ مصْ ِ  دقِ م َدْ م دق َُ 

ُُِ م َنْم أٍَدمِنَقمص أُّ مَبِشدرٌيمَتنَدِخيٌأمَتصهللُمَاند مُ دُ مَ د ْممفَد دْ َْ ٍ م َدِ يٌأممتَدُةوُ وصمنقم قَ نقمِنْقمَبِشرٍيمَتالمنَدِخيٍأمفَدَةدْ م دق َُ 
مُننُمٜٔ) َْ م َنِْ  قَ مَتَ َعَنُ د َْ مِإْلمَ َعَ مِف ُ  َْ َْمو دقًمَتتتدق ُم(مَتِإْلم قَلمُنُو م َِةْوِنِهميقم َدْوِممصلُْ ُأتصمنِْعمَلَظمصهلِلمَاَنْ ُ 

م((مصظتقئ د.ٕٓنقمَلَْميُدْؤِتمَ َح صًمِنَقمصْ عقَ مِلَكم)
ولم همت  ريل. نهمت ت  قئهمفق خيمتيتمبهموومنقم ق مبهمص ُأ متنعنومم ينمإمنقم ت نَمب الممصهللمت الممُم

مصَءْمِيمَفمَلددْقمَ َهددَأمفَدَعَنْ ددِهمُ ْهددأُُلمتَم مَِ َِ َْمَ الئِدد م ددقلمصهللمتعددقىلم))ُوددَومص َددِخيمَ َعَنُ دد َْ الميَزِيددُ مصْ  ددقِفأِيَقمُ ْهددأُُو
مِإالَمَ سقمصًم) َْ مِإالَمَنْة قًمَتالميَزِيُ مصْ  قِفأِيَقمُ ْهأُُو َْ م((مفقطأ.ِٜٖاْذَ مَمِّبُِ

ملووميدددةم تمصصتتيعدددامِّبدددقمص  هدددأمص عملنددد متص  هدددأمص عةقئددد يمفدددالميةددد م نمي دددونمص ةقئددد م  ندددةم يممئددد  م
دددولمَم حقكي دددهمت لمدًمندددريمتندددقم دددقبهم دددقفأصًماة ددد صءنددوم تمصظت ,متالمفقُدددةقًمفدددق أصًمؼتق هدددقًمهللمَم تصندددألمت نُأ

ولمصهللمصنوصتمصهللمان وَمَمُريهتَمت تصنأوَ. مب ظمُم
دددولمصهللم دددولمصهللمتندددقممتمكمادددقمُم  دددقلمنندددملونهم)الميةدددن مص عدددوصممإالمإلصمصدددن مصطتدددوصىم  ددد ميدددقمُم

مصطتوصى؟م قلمص عنملق متصءنأص متص ع قكمتصءغذ ق :
اددقدمصطتندذمفددالصم دقنمص أصادد مممتصءندأص م؟معنملدق مود صدمصطتنددذمفدالصم ددقنمصعتدقكيم ددقالًمفملدقميود يمص نددقلفق 

ملئ قًمفملقميأا مص  ذَ,متص ع قكم كال مصطتنذمان مصهللمفالصم قنمص     متقئوقًمفملقمي ّلمص  قئه؟م
متصءغذ ق م نذق مصهللمَمصطتنذمفالصم قنمصءنكم قئذقًمفملقمصظتؤدتق؟

ق سنطقنمجيبمت   م  مص ذدقهمتذ  ودهمتو صي دهم دأالميل د م دع همبشدووصتهمتنزتصتدهمف سدنبم ريصتدهمتان همف
دو مص عةدق مَمص  دأد. ت ددخصممتيظنملودَمتك ملودَمبقضت يد متص ذدقممف  دونمان دهمص نعذددةمَمص د ن قمتص عدخص مُت

م) اظَمصصتوقكم نملةمحذماذ مُنطقنم قئأ(.م:تمكمَمصضت يث
م

 :رسالة تهنئة
تص أئقُدةماند مودخصمص شدعب,متمنأ دوصمندقمصهللمتعدقىلم نمصضت َم كمنةق   مئ  :مهنذأومان متةنُّمُ قكدمص أم

ككم نعمل مص ةقحلمَمغت ملعومت ع ومتص ة قمممبقم ع مصهللمان ومندقمصظتسدؤت  ةمتإنم ملدظمبدخ وم نميس ُم
 ددزص ميؤيدد كمتيذةددأكماندد مصظتع دد يقمان ددومتاندد مكيذددومتاندد م ددع ومت ن ددو,متيددل أكمَمص  ددأدم ددريم

مصحملسذك.
,ماكمص ددخيقميه ددأتنممبددو هوَم نددقممصهللمُدد لقنهميددوممص ة قنددةإنمص أئقُددةم  سددظمودد مص  قيددةم نعةددال متصظت ددومُم

دد نةمطت نددةمص ذددقهمتصء ددخمبليدد يوَمظتددقمف ددهمصطتددريمتص ةددالتمتص سددعقكدم نشددعبمتودد صي وَماددقم تإمنددقمودد مُت



ضت يثم) دوالمص سدنطقنمء د مص ذدقهمبعندوَمص هسقكمتص نأ مان م ي يمصظتع  يقمنذوَمتنقمغريوَمفه مص
مبعنقً(.م

تصانددَمبلنددوم ددومصددنلظمت صددنلظمفسدد  ونمنن ددقًمَمصصتذّددةم ملددقم نددظمننددومَمص دد ن ق,متإالمفنسددو م
تأىمبعضم د صنومت ت قادومندقمصظتظندونكمص ةدقضتكمودَمصظتندوكمت ندظمالمتة د م نمت دونممبسد وىمصطتدقكمم

ماذ وَ.
 نمتزحدددزكمادددقمص ذدددقممتص عدددخص ماذددد مصهللميدددوممص هدددونمتإمّندددقمصظتندددوممفنددد  مص ذ دددقتم نمتهدددونمبقضتةدددولمانددد 

نْ قمِإالَمَن ددقُ مصْ  ُددُأتِمم:م ددقلمصهللمتعددقىل,مص ة قنددة ))َفمَلددْقمُنْحددزَِتمَاددِقمص ذَددقِممَت ُْكِ ددَ مصصْتَذَددَةمفَدَةددْ مفددقَنمَتَنددقمصضْتَ ددقُدمص دد ُّ
م((متلماملأصن.٘ٛٔ)

 ددددقلمتعدددددقىلممأوَمصهللمَمص دددد ن قمت دددددخ ومطملدددد مصظتشدددددأ كنعددددَمإنمنددددقم حدددددالممص  وددددوكمت شدددددعوَم نميعمُلدددد
َذةٍم َُ م َِ مَ ْوميُدَعمَلُأم َْ  َْ مَ ْحَأَىمص َذقِهمَان مَح قٍدمَتِنَقمصَ ِخيَقمَ ْ أَُ وصميَدَوكُّمَ َحُ ُو َْ َتنقمُودَوممبَُزْحزِِحدِهمم))َت ََ ِ َ نَدُو

م((مص  ةأد.ُٜٙنوَنم)ِنَقمصْ َعخصِ م َْنميُدَعمَلَأمَتصهللُمَبِةرٌيممبقميَدْعملَم
اةندددددهمتص  دددددوص مت  ددددد منةددددد صمم ندددددةمصضتسدددددق ممت تاظدددددَم وصبدددددهمَمص  دددددأدممنسدددددقنإنمنةددددد صممحسدددددق مصإ

وقمَمص  ن قمف ّنملقم قنظم  خَمت اظَم قنم وصبهم   أم دوم دقنمػتسدذقًمتاةقبدهم   د متنسؤت  قتهمص يمنقُم
تان ددومموصبددهمتكم  ددهم  دد متاةقبددهم  ددِ ددوم ددقنمنسدد أقً,مت نملددقم ددقنماةنددهم ددع هقًمتنسددؤت  قتهم ن نددةم ددقنم 

موخلمص يةمظتعأفةموخلمصظتعقك ة.بقظت ملعُّقمَم
معَتَددقمصْ َعددخصُ مِ ددْعَهْكِمتَ ددقَنمل ِددَوم:م ددقلمتعددقىل ِْ ))يددقمِنسددقَ مص ذَددِرُمَنددْقميَددْلِتمِنددْذُ َقمبِهقِحَشددٍةمُن َد ُدذَددٍةمُينددقَا

ُُو ِِهمَتتَدْعمَلْ مصقضِتقًمنُدْؤهِتقمَ ْ َأوقمَنأَتَدْكِمَت َْا َدْ نقمعَتدقممِْن دقًمَ أِ دقًمم(مَتَنْقميَدْةُذْظمِنْذُ قَمَٖٓاَن مصهلِلمَيِسريصًم) هلِلمَتَم
مٖٔ) م َدْن ِددِهمَنددَأٌيم(ميددقمِنسددقَ مص ذَددِرُمَ ْسددُحَمَ َلَحددٍ مِنددَقمص ُذسددقِ مِإِنمصتَدَةْ ددُحَمفَددالمخَتَْنددْعَقمبِددقْ َةْوِلمفَدَ ْطمَلددَ مص َددِخيمَِ

م((مصءحزص .ٕٖ َدْوالًمَنْعُأتفقًم)مَت ُدْنقَم
فلنددظم ّنملددقمانددظمكم  ددومتص دد  تم ددو  ومت وتددومَمصإطقاددةم ددومتو ملذ ددوماندد م ددع وم ّنملددقمنصكم
حسقبوماذ مصهللمت وصبومند مصإحسدقنمتاةقبدومبقإُدق د,متمصا دلمبدقظتنوكم  ندومفدانمندذوَمندقمالحة دهم

دددِمص ةددد يذم) (منندددومنةدددأممتل دددأٍمممزتدددقتمص عةدددوممتل دددألمصهللمَم  قبدددهمتب ددد مفخدددأٍم حسدددقم ن دددقلميُو
ن ملقنم) (مننومفنسطكمتطق وتمننومبدامإُدأصئ  متصُد ذ ممصظتةد تينم) (منندومص د ن قمتصضت دةمبدقم ُت
صضتسقمصظتو يم) (مص خيمُ ملنومص  ن قم أي قًمإنم ق مصهللمتعدقىلمتندذوَمندقمضتة دهم عذدقتمص  دقميممت د  ملةم

 ددد مَمص ددد ملقمتبذدددوم ن ّدددةمةدددأم دددخ ومتفأادددونمنةدددأمتنندددوكمتُمص شدددعو ,م ن دددقلممندددأتكمنندددومبقبددد متن و دددخمن
 م  ددأوَمت عذددةمصهللماندد وَمتاندد م ت ددقاوَمإىلماةددأنقمهددتص ع ددقهمتص ع ملددقن كمتصءيددوب كمتنددقم ددِم هوددَمتص  

موخص.
فدانما دد مصظتنددومبددقمنددأتصنمم,متي ه دومصالا  ددقممبلفعددقعتَمت  ددوصعتَمص  ص دةماندد منددخص  وَمت هددأوَمت لددوكوَ

ال ددأاّ ةمتددأكمص ةددأتنم نالننددقًم نملسدد  ماندد مندقم  دد مفنملددقمنددقتم بددولمتصن ةندظمإ  ددهمصطتالفددةمص دقنمَم دد قبهم



)نددقم تصدددقينمب ةددوىمصهللم دددأبظم دددقلمت قنددظم تلم ط دددةم ددهمَمص شدددقمم نددهم,مت ددقلموددخصمت دددأماودد يمبدددو
و ه؟!مةٍم هت يم نوخصمبممبمم يمب مهللمَمصءميمماذةه(. مهللمت ُأ

ّّما دددوا(,منددد م ّنمصإنقندددةممب ذملدددقميةدددولم ندددريمصظتدددؤنذكمانددد  بدددقم امطق دددبم) (م)محدددَمصهللمندددقم وددد ىمإ
و همالما و مف وق. مصظتذةوبةمنقمصهللمتُم

خأي وَمبق ةأتنم وَ,مت نعقئنةمصظتأتصنّ ةم ة ما ي دمَم ّةةمف وموَمُت تنقمل ومنقمنةد مبقتهدق متجتلُّ
زنددقمتص شددأص مبددقظتأ دمصظتسددملقدمح قبددةماددقمص و  دد مصظتعددأت مبق هقُددذمتوددومصُددَماندد منسددمّل م نّددهمحددكمنددقمهمص 

ت ّلنمصظتددؤّلنم لصنمص ه ددأ,مصُدد ه  مبددق ةأتنم نميددخوبموددوم نةددالدمبق ذددقهم تماقوأتددهمح قبددةمفظوددأتمص يددةم
دد َدْهَ ُلوصمَت ددقَ مُ دد ُّمَ  َددقٍممَاِذ ددٍ م) ُْ َُمَتُيْسددة مِنددْقمنددقٍ مَصددِ يٍ م)٘ٔ))َتص (ميَدَ َ َأاُددُهمَتالمٙٔ(مِنددْقمَتمصئِددِهمَ َوددَذ

م((مإبأصو َ.َٚٔي قُكمُيِس ُ ُهمَتيَْلتِ ِهمصْ مَلْوُتمِنْقمُ ُ مَن قٍنمَتنقمُوَوممبَُ ٍظمَتِنْقمَتمصئِِهمَاخصٌ مَغِن ٌظم)
مفش مص ةأتنمان مصضتقئطمتنز همبق سوَمتووميةول:م

م مدفوقم نقملصكم  دقمماذ ممهتد كينممجبد دقمماذد  
م مممدص و  م امنزممفة ميقمم ُّمممإلصمنقم أظممبوميوممحشأ

صهللمت  دأمصضت دقامص  ةهد متنكمَمإ أصندهمفاندهممصهللم)صتدذِممق ملقم نمنقمتصقيقما  مصظتنوم و  لمص و   م عذومل
م.…(  ن م ذقمص أ ق م

صصتددوص م هّنددقمم ددق متلمػتملدد متلمصميمتم  ددولم يمم ددق م طعوددقمت  نددعوقم نل ددَمصظتددأتصينمص ددأممت ددَمودد م
ق ةمصظتة ُةمت  ع وَم تاد كوَمندقميةدقم منأدةم  دِم   د متنأدةم  دِم,م همصءصلق متص  قبعك  توَمص ُأ

دددّوكم بددد صهنَمت دددوَم ددد  ذةم ددد مادددأصوَمنسدددق متم دددقالًمُت ووقمبق شدددمل متصصتدددو متباطعدددقنوَمطعقندددقًمُددد كمُت
مؼتنوطقًمبق أنقك.

ت دد مل ددوم دد  مبع ددبمفدداهنَم بذددق مننددقمت دد مم ددعوصمتتأبددوصماندد مص دد نق مت  ددقمص ع  ددبم نمص ذددخلميعددلم
مصهلل..(.مصمموخصمص عقن مبةو هم)صتذِمبا أم

 تدددأىم نّدددهمالميعندددَمبلنّدددهمغتدددأممبدددقَلمودددذمكيذدددهمتصظتسدددنملكمَمتصددد  همودددخلمت نمصطتدددويمَمكندددق مت ادددأصيم
مصظتسنملكمؽتقميو بمصطتنوكمَمنقممصصتل َ؟!

بنددد متصهللم ةددد مشتعوودددقمتتاوودددقمت  دددقمحن دددظمص ددد ن قمَم ا دددذوَمتاظملدددظمَم نهسدددوَمفودددقنمندددقمكتهندددقم
مَ.اذ و

 املسؤولني:كبار إىل  وصيَّيت -66

كمص دد ن قمتتذهنددظمنددقمصءتصنددأمص شددأا ةمممإلصمصددأتممئ سددقًم هأددةمنددقمص ذددقهم تمنسددؤتالًممشت ددقًم  ددريصًمفددالمت ددأم
متت ذقهمنأص  ةمنوالكم ومف ةولمنقمتشق متتهع منقمتأي متتس قمتتنأ متتظنَ.



ل دخممتحدوم نّدهميذسد مندقمفعندظمتندقم ندظمتندقمإيقكمتمإيقكم حتسبم نمصهللمتعقىلمالميأصكم تم نّهمحدكمي
ذَددْكِم)ٚ)) َمَكَْسدُبم َْنمََلْميدَدأَُلمَ َحدٌ م):م قلمتعدقىلم.نظأتمتنقم  َم  َم (مَتِ سدقنقًمَتَ دَه َدْكِمٛ(م َمََلْمؾَتَْعدْ م َدُهمَا دْ
م((مص  ن .ٓٔ(مَتَوَ يْذقُلمص َذْ َ ْيِقم)ٜ)

ّّمصضت د ممفق خيم نذمف وموخلمصءانق م  ِمالميأصكمتال يأص  ومفالمت رتمبأبومتتةدولم نّدهم د م م د مإ
(مص َدِخيمَ َنَةدَومٙندقمَغدَأَكمِبَأبُدَومصْ َ دأِِ م)منسقنفالمػتقُبمتالمنأص بمتيةولم وميوممص ة قنةم))يقم َيدَُّوقمصإ

مَ ُيمُصومٍَدمنقم قَ ممََ َ َوم)َٚفَسَوصَكمفَدَعَ َ َوم) مصالنهطقم.م((ٛ(مَِ
 ش طقنمف ةولم دومصنظدأمإىلماظملدةم خةدوم  دِميعدلماذدومصطتط دبمص هدالينمبقإ  دقممتالمخي اومص

دد ن ويم سددقنهمص ددخيم ددلَميتص  عظدد َمفددقانَم نموددخصمصطتط ددبمُددو ميددخنوم  دد مص ددخممتم  منذددوميددوممص ة قنددةمُت
َقمص َدِخيَقمصتَد َدعُدوصمَتمَ َُتصم))ِإْلمتَد َددأَ َمص َدِخيَقمصتُِّ عُدوصمِندم:ن حومبق  قط مبلُد ق مندقمندقم,م َلمتسدمل مإىلم و دهمتعدقىل

ُْ قُ م) َُمصَء م((مص  ةأد.ٙٙٔصْ َعخصَ مَتتَدَةطََعْظمِِّبِ
فانوم ومف شظم ن همتأصلمالمي ّقم وم يمحبمت  قمنعق همص خيمصأف هم همندقمب دظمصظتدقلمص دطألم نم

حدد صًمفددقنظأصمنددقلصمةددكم ددومبددقء وصلم تمصءفعددقلم ددوأصًمتص طدد منعددقوموددؤال مصظت ملنُمصيهعدد مو ددخص,مت ددأ م نم
إىلمصهللمت  ند م ددومندقمتص دد ممفدالمجتدد م حد صًمندذوَمحددكميظودأماندد محة ة دهم نّدهم ح ددوم أبدةًم,مفونُ  ةدأَم

 ن دهمفددالمختد اومص دد ن قمتت الادبمبددلنوصلمت ادأصيمت أصنددقتم دع ومتتذهنددظمندقم تصنددأمصهللمت دومفعنددظمف ددقم
مَنةددقِنُ مِنددْقمَحِ يددٍ م),متينددوميددوممص ة قنددة َْ (مُ َنملددقم َمصُكتصم َْنمٕٔ ددقلمصهللمتعددقىلماددقمص  ددقفأيقمتص ظددقظتكم))َتعَتُدد

ٍَّم ُِا ُ تصمِف وقمَتُلتُ وصمَاخصَ مصضتَْأِيِذم) م((مصضتج.ٕٕخَيُْأُ وصمِنْذوقمِنْقمَغ
يهدأتمودومت وم  نظم خةقًم تمحةأتم خةقًم تم ل نظم خةدقً,مفدالمتهدأتمتالمتشدملظ,مبد مجيدبم نم

تيشملظمبومإلصم اطقلمصهللمص   قمماةقبومب د لمك دَمبدوم  دِمندقميشدق ميدوممص ة قندةمتخيند كمَمادخص م
ولمصهللم م)يوممصظتظنوممان مص ظقَلم   منقميوممص ظقَلمان مصظتظنوم(.مص سملومم قلمُم

مصضت يثمص شأيِم)نقمت  مبكمي يمُنطقنمبقَلماةقً,مصنةنبمص عةقم ع قنقًميذوشهميدوم ص ة قندة(,ممَت
أ متمخت دِمتجتدأتمندف  ِمحقلمنقمو لم ومُالحقًمتة  متجتأتمنقمتشق ,مت  ِمحق وم ندظمص دخيمت

متتة  ,م قلمَمصضت يثم)  و مص ذقهميوممص ة قنةمنقم ق مص ذقهمنذه(.
م)تنقم طَمبأيأقًم طمل همصظتالئ ةمحّّتم سأتماظقنه(.

م.ٜٕٙ منقصأصًمغريمصهلل(مهنجمص هةقحةم)ص   مغنبمصهللمان منقمبنَمنقمالمجيمتتمكماقمص ذرم
م.ٖٓٓ)   مص ذقهماخصبقًم نذقهمَمص  ن قم   مص ذقهماخصبقًماذ مصهللميوممص ة قنة(مم:ت قل
نم  ددد مص ذدددقهمن صندددةميدددوممص ة قندددةمم ددد مبدددق مت أتدددهمبددد ن قلمت  ددد منذدددهمندددقمبدددق مت أتدددهمبددد ن قمإ)م:ت دددقلم
مصَءْمِيم َ ددقُنوصمص َةددالَدمَتتتَدددُوصمص زَ ددقَدمَت ََنددُأتصمبِددقْ مَلْعُأتِ مَتنَدَوددْوصم ددقلمصهللمتعددقىلم))ص َددِخيَقمِإْنمَنَ ذَددمغددريل(. مَِ َْ قُو

صهللماذدهممق)نقمنقمإنقمميعهوماذد مص  ندبمإالماهدمتاقمص ذرمم((مصضتج.َٔٗاِقمصْ مُلْذَ ِأمَتهلِلماقِ َ ُةمصءُُنوِمم)
م.ٖٜٕٛيأزتهمصهلل(متاذهم)نقمالميأحَمص ذقهمالمم.ٕٙ٘ٙيوممص ة قنة(مفةقحةم



م

 المسؤولين:لكبار  وصيَّتيخالصة 
بمإىلمغت ملعدومت دع وم ملدقمي ل دبمصهللمتعدقىلمإىلم نةددهم ندهمُد لقنهمينطدِمِّبدَمتيدأن وَمنددقمحت َدم-ٔ

د مإ د وَمصءن  دق معتد صي وَمتيذدزلماند وَمص   دب,م ص ط  قتمتيعد مصظتط د مبقصتذدةمتص عقصد مبلند مصظت هدأد,متيُأ
مظقَلمتو خص..تيذ ةَم نملظنوممنقمص 

ص  هّةدددهمَمص ددد يقمتص  عدددّأ مانددد مصءح دددقممندددقمؼت ندددِمص مص مص هةو ّدددةمتصا ملددد منذودددقمانددد مفةدددهم وددد مم-ٕ
ولمصهللمنقمبع ل,متوَمص شدو ص ماند مص ذدقهميدوممص ة قندةمبعد مص ذدر,م,مص   ظمصظتعةونكم) ( فاهنَممبذز ةمُم

 دد وَمت فنددن  وَمَم دد مءنددةماندد م انملَمصتهةددظمرت دد مصنددقمتوددَمص ددخيقم ملدد مِّبددَمص دد يقمتدتددظمص ذعملددةمتوددَم
 دددريمتي ه دددوم دددولمإندددقممصظتق   ّدددةم)ندددقمم تمادددك,متالمشتعدددظم لنمتالم طدددأمانددد م ندددبمبشدددأم فنددد مندددقم

م عهأمبقمػتمل مانملقًمتا قكدمتو يقًمَماةأل(.
م…ص شقفع متو خصتمتن نهم قلمف وَمصضتذه م

صهللماذدده(مم د م)م) (مإىلمنق دومصء درتمصكمهمكمصُدةمن ةذدةمتن دأمدمص عود مص دخيم   ددهم ندريمصظتدؤنذكم-ٖ
موخصمص   ق .مَمت  منةنظم ومنذهم خمصتم

ص ددأ مص ةددأتنمَم دد ميددوممنددقمالميةدد ماددقمستسددكمتيددةم ملددقماددقمصإنددقممص ةددقك م) (متتدد بّأمَمص ةددأص دممم-ٗ
م  ريصً,متنق شمص عنملق مَمص ةأتنمتصءح قم.

متن  لصًمتن لنهقً.مملقًمالمن عذ قًمتن  لصًمُ ماقم نوممكيذومن هوُمم-٘
دةمنشدده م ن و  د مصضتددأصممحددّّتمم-ٙ ددو,متإنم نطدظمفددقبقمَم دد من ُم المختندطمص  ذددقتمتص  ذدكمَمن صُم

محتشأمنعوَم  هةمان مص ةأصً.تمت  أمَم ع وم بذق مص زنقم
المتع ملددد مص ذسدددق مَمص دددونصمصتمتصإكصمصتمص أ ق  ّدددةمتإمّندددقم ّةدددوقمبدددقإكصمصتمصطتقصدددةمبشدددؤتنمص ذسدددق ممم-ٚ
وقمتنس شه قهتق.  ممل صُم

صرتدد محو ددوم ودد مصإ ددقنمتص  ةددوىمتص زصودد يقمَمحطددقممص دد ن قمتص عةددال متص عنملددق مت ددقتموَمَم دد مم-ٛ
م ؤتنمصإكصمدمحّّتمالمتعة مصهللمَم   منقمصإكصمدمت بع ماذومص طملقاكمتص ذهع كمتص سهوق متص هسةة.

ننقمت وصًمت فدالممكادقمدمتحهدالتمنق ذدةمت غندذمالمحتنأمغتق  مص نوومصحملأممنقمم  متغذق متستأمتمم-ٜ
موخصمص  ق مَمبأصنجمصإاالممصظتسملو متصظتأئ .

يةدددذعونم خدددأامؽت ندددكمخيددد نونمص ددد يقمتصء دددال ,متم ودددّخ متنصمدمصإادددالممت ن دددةمتنعقوددد مص هذدددونمم-ٓٔ
 وَمص ذدددرمت وددد مب  دددهمتصءصدددلق مص  دددأصممت ددد قا وَمتبالغددد وَمت ةةدددوَمتنةدددقتنوَمتنوص  دددادددقم فالندددقًم

ءهندَمص ةد تدمصضتسدذةم  ندةمصإُدالنّ ةمبد م ن شددأيّة,مف  دبم نمي عأفدوصماند وَمتاند م د مندقمتمكمَمُددريهتَم
مق دمتتقمخيوَمصءب ضمص شأيِ.ص و َم



صتأ ددوصمصءفددالممص دديمحت دد م نسددقتمص سددالطكمص هسددةةمنددقمص  ذددق متصظت ذددكمتص هسددقكم ددلفالمم نهددق مم-ٔٔ
هتَمصظتشددوومدمتن ذدد وَمص هددق أيقم ملددقمَم  ددق م  ددِم  نددةمت  نددةمتغددريلمتإالمتن ذ ددق.مبددام ن ددةمتبددامص ع ددقه..

ص   ددوتمتدد  مدمَمبالك ددَمءنموددخلمودد م املددقلمص زنددقمص دديملفددقن ظأتصمصضتددأ متص  ددأ متصضتددأت متنددوتمص ه دد
م يم أصئبمتحأصئذ.  مبال

فعد محدّّتمندقمُدّ ومموخصمنقلصم دقلمتلصكمندقلص,م قمفو مصظت ولمتصالجتقوقتمفالمتطقمكم فأصكمص ذقهمم-ٕٔ
تلنددومفددانمص عهددومُدد  مصء ددال ممتإنمصضتندد َمتدد تممُدد قكتهماندد مص ذددقهم ملددقمنةدد مل ددوماددقم نددريمصظتددؤنذكم

 دقفأمندقم فةوده(.مفةدقممإ  دهمص ذدقهمفملدذعوَمصإندقمم) (ماذده:م)م) (م نّهم قنمخيطبمفةقلم دخ م دقم  
كم ددقبوصمص شددوصم من ظددقوأيقملصُنددمت ددخصممتيم نمرتقاددةم(بسددبم تماهددوماددقملنددبمت ددقلم)نوددالًمنوددالًمُددب م

إ أصممص ةق  مفدالنمص دخيم مصكماز دهمنأي مءنريمظتؤنذكم) (مفلُم مت  لمصضتسقميسلعتَمنقلصميأي تن؟م ق وصم
مفل قِّبَم طن وَمتَلمينأِّبَ.

المتهدأتمإلصمحةددنظم ددومنعملددةمنصئد دم تمنيددقكدممت ددةمتإمنددقمصح ملد م نمصهللمُدد لقنهم دد منصكوددقمان ددومم-ٖٔ
 ومفالصم كيظمحةوقمنقمص ش أمتنيقكدمص  ةوىمت أكمان وقمت كصنودقمان دومتإنم ّةدأتمتصغدرتمتممصن لقنقًم

مِّبقمفو مصُ  مصام وم  زي مَماخصبوميوممص ة قنةمتيش كمان ومح  ه.
مِإمَنددقممنُْم َْ ددٌأمءَنْدُهِسددِو مَ  دْ َْ م ددقلمصهللمتعددقىلم))َتالمَكَْسددَََّمص َددِخيَقمَ َهددُأتصم مََنددقممُنْنِدد معَتُدد َْ م ِ َدددْزكصُكتصمِإذْتددقًمَتعَتُدد َْ نِدد معَتُدد

مَاخصٌ مُنِوٌك((متلماملأصن.
مالمحتزنمإلصملو ظمنذومنعملةم تماز ظمنقمص ونصمدمتنقم قبه..م-ٗٔ

مبقظتظددقَلمَمص  ددأدمف خُهدد ِمإلمممبددقم ددق مصهللم نميأفدد ماذددومص   ن ددِمَمص دد ن قمتت عددقتمصضت ددَمتص  ددوًم
قلمصهللمادزمت د متادزيتمت دالّمالم  دأاما د صًمم د)م:وقمفعدقمص ذدرماخصبوم تميعه ومؽتقمبة مَملن ومنذ

منذهم د م ط أدةماملنودقمإندقمبسدةَمَم سد لمتإندقمبند ذمَممن دهم نقمص  ن قمت نقم مي م نم مزتهمحّّتم ُ َو
ولم م.ٜٔٛمتإنقمخبو مَمكن قلمفانمبة ظمان همبةّ ةم  كتمان هماذ مصظتوت(مإم قكصتمص ُأ

همهللمت عندهميدوممص ة قندةممحد مندقمص ذدقهمفدانمص  ليدق ممكص مصهللمتعدقىلمفملدقم  سدهم ل َدالمت  دلماند م م-٘ٔ
همصطتالئذ.م تك ق  مت ُت

دولمصهللم م دالمت وص  م نهسةةمتصظت  طأيقمتص دأنكمفةدم-ٙٔ )ص ةدوصم ود مص هسدذمبو دولمن هودأّد(ممقلمُم
متح منقمنشقًمص هقُةكمتص أنكمبق عةق مصء  َ.

يقمتص عددالتصتم نهةددأص متصدد قممصظتددوبهكمتص عملددقلمتصطتدد ممَماددّ دمنذقُدد قتمنددقمص سددذة,م   ددأمصعتدد صم-ٚٔ
مفانمَمصصتّذةمب ظميعأ مب  ظمص هأتميأن همصهللمظتقم فأتم نو مص هةأص متصحملأتنك.

 ددديمتددد ممانددد مص ذدددقهمصظتدددقلمندددقمنةدددقن متندددزصم متن دددق أمت فسددد م نذدددقهمبق   دددقمدمص   دددأمصظتشدددقمي مم-ٛٔ
م مص نأصئبمَم  م نوص مصءاملقل.ت نُممكص اًلمت قم قًم



ص عددد م دددومُددد قمدم   دددةمغدددريمُددد قمتومتنالبددد ماملق  ّدددةم  خدددأامَم ددد م ُددد و من ذ دددأصًمو دددثمالمم-ٜٔ
ددريدم ددع ومتنددقلصميهعدد مص ةنددقدمبق ذددقهم  ال  ددقًمتكيذ ددقً,م يعأفددوم حدد متتددأىمنظددقَلمص ذددقهمتنعددقنالهتَمُت

 ددقنم نددريمصظتددؤنذكم) (ميدد تممَمصءُددوص مَم دد مفددأص م ددهمك دد مصظتسددق  متصضتسدد ذ قتمِّبددخلمص طأيةددةم ملددقممصتم
متك منشق  مص ذقه.

حندأوقمبذهسدومتتعدقتنمنعودقمصنممصحملقفظقتمتص ةأىمت   أمنقمصالح هدقالتمصإُدالنّ ةمتص رتبويّدةمتمم-ٕٓ
منعذويقً.
   ددأمصطتطددبمت ددقمبن  ددقًمغددريمن ن ددحمَمصطتطددق ,متحدد مصظتشددق  مَم طقبقتددومتتو  وددقت َمتالمم-ٕٔ

مصطتطقبةمفنع مصهللمغق بمان ومَمبعضمنقم نظ.َمتهأتم ذهسومبلنومنقوأم
نممصظتةدددنلكمصال  ملددددقا كمتصحنددددأمغتق سدددوَمُددددوص مبةددددومدمبددددقوأدم تمن ذ دددأد,م ملددددقم نذددددقمت ددددخمم-ٕٕ

مبلي يوَمتصا لمب عق  ملوَ.
سددقتومنطَنعددقًم ددقمحقننددقًمَمإكصمدممم-ٖٕ قميةو ددهماندد منددقميدد تممف وددقمنددقمص ةددالتمتص هسددقكمت ددخممبددنُؤ

ّّما وا( م.ص ذقهمَملنوم   أمؽتقميةو ونهمَمن حومفه مصضت يثم) ريمص ذقهمنقم و ىمإ
فّ أم  ريصًمَم غأصيمصظتقكتمحكم  تمفانم همغأ دقًمبقطذ دقًمتلممص دخصمم دخ ومت صدن م دؤتهنَمتالمم-ٕٗ

محتة م نخصممتالمتهأتمبقظتقكت.
كسدقم نمتةدولمامَلدقمحّّتمَمصطتط ةمتسللمص ة قممبه(مم)تأي    أمنقمصُ شقمدمص عةال مَم  م نأمم-ٕ٘

مفه مصضت يثم)نقم ق منقمصُ خقممتالمن ممنقمصُ شقم(.
دقًمص ذدقهمتل دومبدلكص مصضتةدو مص شدأاّ ةمتحةدو مص ذدقهمنقمص  ذقنمالمت  أمم-ٕٙ صءندوصلم   دأمندقم ُت

 دقلمصهللم,ميهند ميدوممص ة قندة)نقمص  مل منقلمإالمنقم  م تمحأصم(,متص شل  مالممفه مصضت يثماقمص ذرم
َُمصْ مُلْهِنُلوَنم)م:تعقىل م((مصضتشأ.ٜ))َتَنْقميُوَ مُ َ منَدْهِسِهمفَُلت ِأَومُو
م
م

 :هممالمسؤولين ومظالبعض حوادث 
فقب سدَمت دقلمبق ة ندةمص ديممُللمصضت قام ح مصظتدؤنذكمصظتسدلوبكم نة د م)بدليم  ندةمتأيد م نم   ندو؟م-ٔ

م  ة ومَم وّذَ(.   م نمص ة قنةمتأي م نم   نومإيقوقميومم
و دددلمصظتسددد عملأمص ليطدددقينمتبعملق دددهمندددوميمص سدددع  مَمص عدددأص مرتقادددةمي ظدددقوأتنمَمنةددد ممئقُدددةمص ةددد ممم-ٕ

تتدد عوَمرتقاددةمنددقمص سددخامتص  سددطق ممتكصمتصمَم ددوصم منددقمص ةددأنمصظتق دد م نددونصمدمإُددةقطهمَمصءمبع ذددقتم
نمنندومإبةمل متتهأيذمتختويِم تم   مصظت ظدقوأيقمفةدقل:مإلنمء خمصبعضمص عس أيكمم ههمإ ب  صك,مف و َم

ص  ن قم وونماذ مصهللمنقمل دومت دقممت طدبمفد وَم ط دةمنع دخمصًمتن ذدقنالًمادقمصضت دَمت تصدقوَمب ةدوىمصهللم



تإطقا همتنعنومم نمص س  م قنمندقمانملدق مص د يقمصءتة دق ممزتدهمصهللمفقُد وىلماند ممئقُدةمص دونصمدمص دأممندوميم
منهمَمصإ أصممت  لمص قتمف لُِمص ذقهمان متنومصطتطودمصضتملةق مص يم قنوصمِّبق.تن َمص سع  م

 ق  مص ةنقدمفقا خممص  ونولمءنمص  ت ةمص ع قُّ ةم   مية  منذةبمنقم أي همص  ونولمتوومنقم  قممص هةوق مبلنمص أ   مطنبموقمتنمم-ٖ
مص  ومم ص  قينم أامبةة  كميأ  وملقمتيطقمكمَمصءُوص متينلةهمصءطهقلمتص ذقهمفل لمعتقمصهةمص شأاّ ةمفنَميعخملموقمتن,مفقُ ملونهمَت

 ب يذهمنّا(.مصظتسؤت ونموقمتنمبلنمص  ونولم  م قمتح وصم همنقلصميهع مفةقلم))المتصهللمنقم ّقمتإمّنقمفأَم


