
 طاةابيع المع
اينييممياياطع ممتيعممظونيطرممني  عممةي مم يا  ا  ي:يأويسمم بيع ممتياطي ممومعيايو   ممو ي

ًافيفأ طمو ياي:يخذيهذاياطثوبيعظي و يفأخذ ييك ويطويقوليطه .يأويأ ط عيعهذاياطمظي و يخعم
قممظيف.يي  ممهي ممويطمموي ممةيياط  مميةءيف مم ياط ممعليفممأ طبيف  ممهيطكعممو تيوأخممذ يوطمماييممي كاوي

ي:ياخيكفياطرقهوليفعيصحةيهذاياطع تي كبيأقوال
:يييوب م ياط موف  ةايواطح وعكمةياياط وط  ةيايويظيفعي ذهبياطح ر ةياط  ي اطقولياألولي:ي
 .يفعياطسكتياطث   ةيواطةخ صةي)اطخس سيواط ر سي(يو يموجوازيع تياط  

وحجممميهاي:يأنيأصمممعياطع مممتيطمممايف ممميةنيف مممهيي ر مممةي    مممةيطكيةا مممعيايف ةجمممتيف مممهياطمممبي
 سك ونيوطمايف ميةنياط ةييايوقظيت و يياط وسي كبيع تياط  ومو يبأسواقهايو و سهياط

ياالفجوبيواطقعولي.
  متيع متياط  طمو ي:ي و  مةيا يهمافقاويوياط  ي مظيفمعي مذهبياط موف  ةياطقولياطثونعي:يوهوي

ي.يي
أنيغ ممموبيا فجممموبيواطقعممموليتةافقمممهياطجهوطمممةيفمممعياطع مممتيواطجهوطمممةي ممم فة يفمممعي:يوحجممميهاي

 .يصحةياطع ت

و ثكهيب  ياط وف  ةيع  يع متياطسمكتيايفةقيا  ومياط ةخعي  ياطح ر ةياطقولياطثوطثي:ي
ايجممموزوايع مممتياط  طمممو يفمممعياطسمممكتياطةخ صمممةي)اطخس سمممة(يأفاياطث   مممةيواطسمممكتياطةخ صمممةي
)اط ر سممة(.يويرهممةيأنيحجممةيهممذاياطقممولي ع  ممةي كممبيحصممولييو   ممو يفممعياطسممكتياطث   ممة

نييونم ياطجهوطمةيفمعياطسمكتياطةخ صمةيفسم ة يييسمو اليعهمويفم يت مويأنمهيط مويايأاليياطجهوطة
ي.ي  فةيفعياطع ت

:ييفكمويقمولايوي يةنيفمعيا فجموبيواطقعموليأنيييوافقمويفمعيطرمنياط قمظيوفمعي حمعياط قمظيمي
نممهياليي  قممظيع  مموفيواليهعممةيط ممظميإف.يفقممولياألخممةيقعكمم ياطهعممةيايب يممهيهممذاياط ممعليب ممذاي

ي.ياطيوافق
فممونيي:يأذايصممظ يا فجمموبي مم ياحممظياط ي وقممظي يفممعياطع ممتيخ ممو ياطقعمموليوخ ممو ياطةجممو مممي

.يي ممويأنيطك وجممبيأنييةجممتي مم يأفجوبممهيقعممعييطكطممةيياطثممونعياطخ ممو يفممعيقعمموليو ظ ممه
 .يقعولياطثونع

يخيار المجلس



ياخيكفياطرقهوليفعيخ و ياط جكسياي كبي ذهع  ي:ي
ايأذايصظ يا فجموبيواطقعموليتماياط قمظيوصمو يالز موفيطكعمو تيواط  ميةءياط ذهبياألولي:ي

ع متي  مبي أويظهمةيفمعياطايوالي جو يطه وي  ياطع تيأاليأذاييونيفعياط قظيخ و يشمةني
 .ي ذهبياطح ر ةيواط وط  ةهويوي.ي

ي َييَأيَُّهممويَفمموي:يقمموليينيهللاي:يأو طمم كهاي يالي:ييوقمموليايييبنمموْطُ ُقو نييَأْوُفمموايآَ ُ ممواياطَّممذن
ممعنييَعْ ممَ ُ اْييَأْ ممَواَطُ اْييتَممْأُكُكوا ممْ ُ اْييتَممَةا  ييَ مم ْييتنَجمموَ  فييَتُ ممونَييَأنْييأنالَّييبنوْطَعومن ف ممتياطيةا ممعييايي ن
اطوفمموليبممهيفصممو يجممواز ياطةجممو ي  ممهي خوطرمموفيط قي ممبي قممظياطع ممتياط قممظيوقممظيوجممبييممياي

ي.يواط ث  يأطبياط  يةءياياياطث  يأطبياطعو تيياطذءييوجبيانيقولياأل  كياط يعو طة
ف جموزيألءي  ه مويايعي م ياطعمو تيواط  ميةءيخ مو ياط جكمسيط ميتفعموياط مذهبياطثمونعي:ي

:ييحمظه ويطخخمةأأويييخمويةايبمأنيفقموليايحمظه وي جكمسياط قمظيأفسخياط قظي ويطايفرمو قي
وأكثمممةيايواأل و  مممةيايواطح وعكمممةياياط ممموف  ةي.يوهممموي مممذهبياخيمممةياطرسمممخيأويا   مممولي

ي.اطرقهول
فهمممويحمممظيثيصمممح الياييياطع  مممونيبوطخ مممو ي مممويطمممايييرةقممموي:ييقوطمممهي:يو ط مممعيهممم اللي

وبمهيتخصمصي  مومياتفموتياطيمعياي   يفوع طولياطخ و يطك يأيوهوينصيفعيايبوالتروقي
نياطح ر مممةيواط وط  مممةيفسمممةواياطيرمممةقياطممموا  يفمممعيأ كمممبيي.ياسممميظليعهممموي كمممبي  مممتياطخ مممو 

يعيرةقياألقواليالياألعظاني.ي:ياطحظيثي
   فيط ممةونيان قمممو  ياقيممةانياط مممةونيبصمم دةياط قممظي:يح مممثييممياياط قممظيصمممح حوفي سمميمممي

قمعييوت ايقعي ك  ةياط ع متيأطمبياط  ميةءييونروذ يفإنيأفة ياط يةتبي ك هيشة وفيييحققيفي 
األفمممةيقمممظيفحمممظيي ك مممهيتد  مممةيوتعمممظيعيايوذطمممهيهمممذايأاليأنيي.ي ك  مممةياطمممث  يأطمممبياطعمممو ت

  ممظ وييممظخعياط وقممظانيأويأحممظه ويشممةوموي مم  يصمم دةياط قممظيف ممياياط قممظي قيةنممويعهممذ ي
ًمياطوفوليعهموياياط ةوي نياط  ظطةيتفو ياط قظي.يفإذاييون يهذ ياط ةوني  ةو ةيفإنهوييك

كوشيةانياطخ و يط ظ ي  كو ةي.يوإنييونياط ةنيبموم يايفإنمهياليفجمبياطوفموليبمهيايعمعي
وانياطرقهممموليأنمممهييكدمممعياط قمممظييكمممهيايي مممويطمممويبمممو يأحمممظه ويطخخمممةيب مممةنياطةبممموي.يهمممذاي

اط ممةونيفقممظيف ممونيشممةموفي مم ياط ممةوني قعمموالفي  ممظييفخيكرممونيفممعينرممةهايأطممبي  ممةو  ة
يواطرقهوليفعيهذ ياط سأطةيعم  ي وسمتيو يوسمميو  م ق.يب  هاي ةفو وفي  ظيآخةي ي

ي.



 اطةي ياطثونعي:ياط وقظاني)ياطعو تيواط  يةءي(

ًميأنيييرممقيفممعياطعممو تيي طمم سييممعياألشممخوويفقممظ وني كممبياطع ممتيواط ممةالايعممعييكمم
اط ممة  ةياطيممعيتخوطه ممويأعممةامياط قممظي ممتيتةتممبيآفممو  ياط قممة  يطممهيوفممعياط  مميةءياألهك ممةي

ي-شة وفيايوتحققياألهك ةياط ة  ةيفعياط خصي  و وفيب وييكع:
.ياط قممعي:يف مميةنيفممعييممعي مم ياطعممو تيواط  مميةءيأنيف مموني مموقك  ي يألنياط قممعي  مموني1

 صحةياطيصةيي.ي

ةيايو  مظياأل و  مةيوب تياطس ةانيغ مةيصمح اليفمعياطةوافمةياط  ي مظ ي  مظياطح وعكمي
ي.يع ولي كبيأنهيالي قعيطهيح  ياط قظ.ي

أ وي  ظياطح ر ةيايواط وف  ةيايواطةوافةياألخةىي  ظياطح وعكمةيايفإنمهيصمح اليأذايي
يكونيس ة يبطةيقيغ ةي عوحيف يح عيآفو يتصةفه.ي

وقممولياط وط  ممةي:يأنييممونيسمم ةانيفوقممظياطي   ممًياليو ممعي  ممظ يفممإنيع  ممهيوشممةال يي
يأ ويأذاييونيطهيأءينو يت   ًيفإني قظ يي  قظياتروقوفي.يغ ةيصح اليا

.ياطعكمممو ي:يف ممميةنياط ممموف  ةيايواأل و  مممةيايو وافمممةي  مممظياطح وعكمممةيأنيف مممونييمممعي ممم ي2
اطعو تيواط  يةءيبموطد  ي اشمظي يايفم يفصماليع متيوشمةالياطصمععياط   مًيحيمبيوإنيأذني

يطهيوط هيايويذطهياطسر ه.
 ممةي  كممفيفأشممعهيغ ممةياط   ممًيايوألنياط قممعياليو طمم كهاي:يأنياطصممععياط   ممًيغي

ًايظافيخرمعي ًايظ يت ف   ياطوقويي  هي كبياطحظياطذءيفصاليبهياطيصةييبسعبيخرو هيوت
اطيممظ ،يايفج ممعيطممهياط ممو  يطممهي مموبطوفيوهمموياطعكممو ي.يواطسممر هيفممعيح مماياطصممععياط   ممًي

يطسوليتصةفهيفعي وطهي.ي
وافممةياألخممةىيايفقممظيذهعممواياطممبي:يأنيأ مموياطح ر ممةيايواط وط  ممةيايواطح وعكممةيفممعياطةيي

يع تياطصععياط   ًيوشةال يصح اليأذايأذنيطهيوط هي.ي
ممْ ُهْاييقوطممهيت مموطبي:يي-و طمم كهاي:يأ َواْعَيُكممواياْطَ يَمموَ بيَحيَّممبيأنَذايَعَكُدممواياط فنَ مموَحيَفممإنْنيآَنْسممُيْاي ن

ْايَأْ ممَواَطُهْايَواَليَتْأُكُكوَهممويأنْسممَةاففويَوبنممَظا فايَأْنيَفْ َعممُةواي ايَفمموْ َفُ وايأنَطممْ هن .يو   ممبي٦اط سممولي:ييُ ْشممظف
و يعيرموي ياطيصمةييأطم هاي م ياتفةي:ياخيعةوهايطي ك واي شمظهاي.يوإن مويييحقمقياالخيعم

ياطع تيواط ةاليط  كايحوطهيايهعيتد ةيايأميالي؟ي



وألنياطصممععياط   ممًي وقممعي حجممو ي ك ممهيايتصممةفهيبممأذنيوط ممهي.يويممذطهياطح ممايي-بي
يبوط سعةيطكسر هييع تيوي يةءيبأذنيوط ه.

ًميأنيف مممونييمممعي ممم ياطعمممو تيواط  ممميةءي ا ممم   يبوطي وقمممظيايطمممذطهيالي3 .ياالخي مممو ي:ييكممم
ي:ييصاليع تيوشةالياط  مة يايألنيا كمةا ييي موفبي متياطة مويايوقمظيقمولي سموليهللايف

أاليا كممةا يبحممقيايي ممويطممويي.ييي فتي  يأ يعياطخطأيواط س ونيو وياسي ةهواي ك هي
أكممة ياطقو ممعياط ممظي ي كمممبيع ممتي وطممهيألجمممعيوفممولي يونممهيايأويأجعمممةياط وطممهي كممبيع مممتي

ويأجعممةي كممبيع ممتياطط مموميأذاياحيمم إيأط ممهي.يفإنممهيأ  ممهيطيوسمم تياططةيممقيأوياط سممجظيايأ
فصممماليهمممذاياطع ممممتيوطممموي ممممتيا كمممةا ي.يهممممذاي مممذهبياط وط  ممممةيايواط ممموف  ةيايواطح وعكممممةياي

يواأل و  ةي.
أ مموياطح ر ممةيفقممظيذهعمموايأطممبي:يصممحةيع ممتياط  ممة يوشممةا هيأاليأنممهيغ ممةينوفممذيايأءيي

 ياطقوط مممةيأوياطر ك ممةي.يفحق قمممةيأنممهي مم يقع مممعياط قممو ياطروسمممظ ياط وقوفممةيأذايطحقيمممهيا جمموزي
ًلافي ممم ي رهمممومياطع مممتياط مممة عيايعمممعيانمممهيشمممةنيفعممموتيح  مممهي اطيةا مممعي  مممظهايطممم سيجممم

يشة وفي.يوهذايف  عيأنياطح ر ةيا يعةوايبو فجوبيواطقعولياطصو  ي يوطوي تيا كةا .

 سأطةي:يفجوزيع تياط سكايوشةاؤ ي  يغ ةياط سك   ييوطذ    يواط سيأ    ي يألنيطهاي
 وط ويو ك هاي وي ك  ويفعيبوبياط  و  تي تياسيث ولي ويحةمي كبياط سك   ياي

ًيةيايفإنهيفحةميع  هيوشةاؤ ي كبياط سك   يايويجوزيطد ةها.  كوطخ ةيايوطحاياطخ 


