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بسن هللا الرحمن الرحين
حضرات األعزاء،،،
جلسال الالليكم ال الالة يك ضبرال الال،كجيك نض أال الالحدك ةس ال الضالدكبةكبأبال الالشذكر ال ال ك ال الالص كجلا نال الال،ك
جلربأضرالال،فكل لبالالشةذكر الاليدكة االاللكب ال ج جيضكر ال ك الضجيكةأرأ ال ةكنرة الطخكج ا الالن ك جلش الال،ك
ج لأطجيدك لكرةطخكة ال شكجلض الفكلة ال كل رةسسال،كجل سال ضة،دكجلأاللكأى الصكم ال،كم أ ال دك
غ الالضظك الالص كجلض الالة ،كل الاللكص اة الال،كراأس الالنة فكل الاليك رة ال ال يدكبنضشاة الالةةك

الالة ل يكبمال ال جط دك

جلأ شةضك ج بأضجيفك لألسكآرضكجل ة،دك طرلئحكجل ضجيدكجلش ضكم ،كجلشم خفك ك
تةكجلب الالشةذكل الاللكر

ال ال ةكجلرب

ال الضخدك"إدارة الدولةةةأل األرد ةةةأل ،بةةة ل ال ر ةةةأل

والتطب ق"دكة شاال كجنأالشج يدكتلال،كجسالأ شخكجلنالشجة دك جلاالض
بثضكأ ككجلاض

كجلأاللك ج نالدك ةال يكجلش لال،دك

كللكرسةضأ كجلش ر ،دكتةكس ن يكب كتة ن يفك ل لك كأ أ كجألر ضدك

لسى فكبشةثلكللكا

كربشش  -:ك

أوال:ك ك ةكاش كجلش ل،كجألضشاة،كر

كجل الضةكجلر

اللدكثرالضخكل ثال ضخكجل ضنةال،كجل نالض دك

ا جخكل ب يكجل ال رلك جلالشةالدكجل ضناللك جمساللرلكآاالصجكدكماالشر كأالشجم،كببالضجضك
جألر،دكل ث ضخكرةكب الفكجلبوال فكم ال،كج سالأ لفكل الضحكلاللكنلش اليدكنطم رال،ك
شضة كر ،دكجلبسةةكنةكم لدكضبرحكجيفك
ثا اً :ك صجكة الكبةكجل ضجضكجلأ ضة لكن اش ةكجلثال ضخدك ال ةك ال جض جيضك رةال كن رأةال طدك شةاةال ك
ن رأة طك صلكفكل ل ش ك كت ر،كش ل،كجل ضحكجلر بشخكجلرسأ ،كنطم رال،كشةاةال،ك
را

كر ،كجلر ضر،ك جأل جض لكجلر شس،دكنشةلكل ش ل،كجل ثر اة،دك جلألك ةك

ب ر كةأشجم،كأن م يدك ادكجلالش فكجل نالض كأأ ال كل ضجثأ ال فك ماالشر كجابضلالدك
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أ الالككجلش لالال،كمالالةكرس ال ض كجلوالالبةادك شالالضمدكن أن ال ةكسة س ال دك رالالظكجل ةالال،ك
جل رة،كجل ضنة،دك

دكجلث ضخدكضشجيكمر ة يكم ،كصلككجل ج كفك ك

ثالثا :كلالاليكأ ال ال الالةكجلث ال ضخكجل ضنةالال،كجل نالالض دكث ال ضخيك الالشكب ال يكنرض ال ةيكجلة ال يدك ر ال يكلالاللك
زدكث ضخك شكا جكب يكا لال الاليفك ل صجكل شك

جسأب جصكس ال الال،دك جار ك االالدك ن

بال ال ضحكجل الالضحكتل الال،ك اال الحكجلب ضال ال دكبرال الليكل الاللكأب ةال ال كب الاليكجلش ل الال،كجل ن الالض دك
جس الالأا شجيكتل الال،ك مال ال شكب لئ الالككجلب ضال ال دكن الالشميكأب ةال ال كصل الالككجلب الاليدكن الالشكتب ال ال ك
ج سأ لفكجل ضنلكفك ك
رابعاً:ك كا ذكجلب ض كن م ش يكن شكس

كجلش ل،كجل ثر اة،دك ص ن جكنش يكمةكصلكدكتل،ك

أ طئالال،كجلالالنلشكجل ضنةالال،دكتلالال،كش فكمالالش دك للال يكلرال كبأضال كم ةالالحدك للال يكألرال الك
جألرالال،ك ببضجض ال كجلالالصةةكجلأضال جكبال فكجلثال ضخدكبرالليكلالاللكن ال كجل الالش كجأل نالالضدك ال ك
ش ل،كمضنة،كتسلرة،ك نض فك ج

ضكجل شرة ةك شخكجلث ضخدك للكافكجلأنال ةةك

جلو ضسكللكرةطجةكجل خدكتل،كجل ن فكنال ألرضكجل ج ال دكش ةكجلأ اللك الشجاة يكمالةك
ب الاليكجألرالال،ك بب جضض ال فك لالاللكجمأن ال ض يدكجةكجلش لالال،كجألضشاةالال،دكسالالأ ةكا ال جخكلالالصلكك
جلب يكجلصيك ةفك ا كجسأص ضكر ك ثةضةةكغةضيدكبةكشضة كر ،كجلبسةةكنةك
م الاللدكطجضكجألضشةكمال ال يك4924دك الالضدكرن ة أ الالحكل الاللكرشةا الال،كجلسال ال دك ةض الال،ك
ل رس ال رةةدكرالالةك نالالفكجل شةالالشكرالالةكطمر ال كجل ن ئالالفك بب الضجضكجل الالضحدك ا ال كك ثة الال،ك
أ ضة ة،كأة شكصلكدكربض ا،كللكرض طكجلر

دكن ل ر ،كجألضشاة،ف ك

كخامسةاً:كنالشبدكجلش لال،كجألضشاةال،كرسال ض كراالصكجل شالضةاة دكرالةكجل الضةكجلر

اللدكنص اةالال،ك

جلش ل،كجلا جخدكل ش ل،كجلب يفك رةكةأأن كأ ضةخكجلش ل،كجألضشاةال،كراالصكاشالىأ ك جلال،ك
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جلة يدكة باكن

زدكبةكجألضشةكليكة ااكبنشجكاب كرضنال كجلش لال،كجل ضةال،دكت ك

ن الالشكجابس ال ضكجلرالالششكجل ال رلكجل ضنالاللكنو ال ضخك ةالال،دك جشالالأشجشكر ال ضكجلر

ال ك

جلو ال ة الدكجل جضرالاللكتلالال،كجنالالألةكجألضةكجل ضنةالال،دكض الال،كن الالشكب ال الالض فك ةلبالالاك
دكجألضشاةالال،ك ةئ أ ال ال كجلرشاة الال،ك جل سال ال ضة،دك

بة ال يكبةكضةسالال ك بم الال كجلسال ال

ال ال ا جكمضن ال ال يك رس ال ال رةةدكرال الالا يكبضشاة ال ال ةكرال الالةكبةال الالذكجألوال الالفكنرض ال ال ةيكجلة ال ال يدك
بضشاةال ةكرالالةكبوال فكب الالض ك الالصلكدك لال كجسأ ض الالا كجألسالالر كأ ضة ةال دكل الالشا ك
جلس سالال،ك جل ال شخكبأ ال جكرالالةكر أ ال كبضةكجل الالضحك جلرس ال رةةدكلالاللكنالاللشكجلش ال يدك
جل كطةضخكجل ضنة،ك س ج دك للكصلالالككش ل،كرة ش دكم ،ك رة،كجلش ل،كجألضشاة،دك
جنأ ش ال ال ال كم ال الالةكجلاطم ال الال،كجل ضة ال الال،كجل ال الالة ،دكل ال الاللكر أ ال ال ال كر جضب ال الالفكأ ضة ال ال ال فك
ل ل شرة ةك ضث،كضس ل،كماةر،دك جألضشاة ةك رةكسال ئضكجلرشال ضحك جأل ةال

دك

الاليكرالالةكب نالالضكجلالالشجمرةةكنالالةةكجل الالضحك جلرسال رةةكلرا ةالال،كجلرالالشكجل ال رلكجل ضنالاللك
جمسالاللرلفك ا ال كأ سالالشدكب لالال،كج اس ال يكجلسة سالاللك جلض الالضيك جلالالص الدكنالالةةك
ة شخكصجدكا جك رلكش رفدك ش حكرةرةكن صجكجلالا جفك م ال،ك الصجكجألسال ظدك
اشىدك صلكك و والة دكجلش لال،كجألضشاةال،دكرث رال كنالشبدكرسالةضأ دك لال كرالا جك
ش ل،كجلرةسس دك جل ال ا ةدك االدكأ الككنشجةال،ك ةنال،كل ش لال،دكبثالضدكلة ال كجل نالضخك
جمشجضة،كلش والة دكضلة ال،كأ لالدكجلب اليك نمالالض كما ال كأىثض ال كن لث لال،كجمشجضةال،ك
جلسة سالالة،كجلنضة اةالال،فك الالصجكل الليكمالالةكتش ال جض ك ن ال ك ر اضةالالةكنضة ال اةةةدك

م الال،كأااةال الاليكجل ر الالفكجمشجضيكل الاللكجلش ل الال،فك اال الالدكجلأشضة ال ال دكل الاللكبةا الالحكر الالةك
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بل ال الالفكجلأش ال الضة دكنر ال ال كلة ال ال ال كشسأال ال ال ضكمال ال ال يك4952دك ك جطلال الالدكش ال ال ج شك ال الالص ك
جلأشضة دكر ث ،كبر را ف ك
سادس ةاً:كتةكجلبالالشةذكمالالةكرضب الال،كجلنالالشجة ددك نالالشك بةكة شا ال كتلالال،كجلأى ةالالشكم الال،كب رالال،ك
ن شكااضكجلر ككجلرةسظك ض لحفكل شك ا جكضل ،كللكسالر كجلض الضدك جلأسال رلك
ل ال ال كجلرث لال الالحدك جضس ال ال جكشم ال ال ئيكجلب ال الاليكلش لال الال،كا

ال الال،ك ر ال الال،دكش لال الال،كرة ال الال،ك

رةسسالالة يدكل أب الالحكم الال،كس ال ئضكجلربالالششجدكجل ضةالال،دكب كجل

ةالال،دكب كبيكش ال فك

رةكبش فكجلالضشخكجلسة سالة،كمالةكجألسال ظفكش لال،كجلر ج اال،كجلب ال،ك كر ال ةكلة ال ك
ل رب ووالال،ك ج سالالأئث ضدكب كرب لالال،كتلب ال كجد الالضدك ال شضخكلالاللكجل الالدكصجأالالحدك
م ،كرب خكار كجلش ل،كجل وضة،كجل ن ال،كل أ ال ضدكلاللك الفكلباال،دك ال كارال ك
ب صكللكجلأن ضكب ض نة يدكللكبم حكجلث ضخكجلضضاسة،فك ةكرةكب يكاأال ئجك الص ك
جلث ال ضخكبا ال كبا الالدكرض ال يكب كرنالالشبكجةكش و ال يكر ال كب كم ئ الال،كر ال كأر الالككجألرالال،فك
شلاالالدكر لالال،ك(أ ةةا الدولةةأل والدولةةأل أ ةةا كت كلالاللكن الالةكن الالشجةكجل ال ليكجلث لالالذفك
كبوناكرض ال يك(األمةأل مدةدر السةتطات ك ال كجلرض ال يكجلالصيكةس كالةضك الفكجلالش فك
جلاايكجلشةر جض ةال،فك أ ال ضكرض ال يكجلش لال،كمنالضكجل ال شدك وال يكتلال،كب نال،كرال ك

ن الالشكجلش لالال،كجل ضةالال،دك ن لالالصجدكلالاللكرا الال،كبة ةالال،كرثالالفكب ض ن ال فكلالالش فكج أب ال شك
جأل ض نلكأ دكمةكن ةكرةكسة شأ كلو لاكش ل،كج أب شفك أ ةضكرض يك
جلش لالال،كجل ر الال،كرسالالأرضكلالاللك جا الحكسة سالالة،ك ج أو ال شة،ك ج أر مةالال،فك س ال

ك

ا الالشكن الالشكم ال شك ة الال،كبةك ا ال ككش لالال،كشالالنحكلشضجلةالال،ك ةأ ال كب ض نةالال،فك الالصجكتصجك
ورشكج أب شكجأل ض نلكبر يكجلرش فكج أو شة،كجلألكة الكرا فك ةك الشك
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سالالن كصلالالككن ةالالفكج أ ال جض كن الالةكجل

ال ة كرثالالفك

ال ة كجلنةئالال،ك ب ال كجماس ال ةك

جلشةر جض ة الال،ك جلأ الال ضخكجلش لة الال،ك جل لر الال،كج أ جض الال كل ب الالش شدك لالاليكأ الالشك

ال ال ،ك

ن ل رفكلرض يكسة شخكجلش ل،كجل اة،ف ك
سابعاً :ك نالالضغيكش جضسالال،كجل رالال،كجلو ال ة اة،كج سالالأ ر ضة،دك ر ال كبلب أالالحكن الالصجكجل الالط كرالالةك
بضةكجل الالضحدكر الالةك ة الاللدك

ال الضجدك ا نال ال ددكل الالشكو الالرشكجألضشةكنرض ةر الالحك

جل رةال الال،دك أب ال ال ال الالدك بال ال الالشخكانة ال الال،كجل ال الالش ك جلربأ ال ال كنال الالةةكجألضشةك ال الالط كرال الالةك
ل سال ةةدك الاللك بالالش كلالاليكة الالةكنر الالش ض كبةكأوالالرشك أسالالأرضدكنسالالنحكأالالشجمة دك
جل

كجلوال ة الدكجل جضراللكتلال،كشال حكجل ةال،ك

ة،كجلض س ةاة،دك نش م،كجلر

جل اة الال،كل شال ال حكجلض سال ال ةالدك جن الالألةكجلرطة ال الالشكر الالةكجألضةدك ج ر الال،كتسال الضجئةفك
جلب

الضخدك وال ال كتلالال،كب الاليكتس الضجئةفكجل نالالض كرالالةكجلض الضجدكتلالال،كجلاةالالفدك ل ال كر ال ك

ةضرطكتلةحكجل يكجمسضجئة لكب لة يكف ك
حضرات األعزاء،،،
ن

ال ال زكأال ال يدكةر الالةكجل ال ال فكبةكجمشجضخكجألضشاة الال،كنرض ةر ال ال كجلش الالر لة،دك نضةج ال ال ك

جل رةال الال،ك جماس ال ال اة،دك نر ض ث ال ال كجلب ال ال ضيك جلأ ال ال ضة لدك ال الاللكااضة ال ال يدكتشجضخكا بال الال،ك
راأ ،دك ب دكا ب دكمشةشخدكرةكبةذ -:ك
رب أ كلرش مضكجماس ةكجل ضنلدكجل راكل بضة،ك جلأبالضضك ج أبال شدكلال ألضشةك
لةشكب ل،كش ض ةحدك جلر ككجلرةسظكمنشجيكجأل فدكضبرحكجيدكبسظكلش ل،ك رة،دك ك
ر ال فكلة ال كل او الضة،كب كجل ضةالال،كجل الالة ،كدك جار ال ك الاللكب لالال،كب س ال ك بضبالالحك بشالالرفدك
م الال،ك الالصجكجألس ال ظدكأش ال دكص اةالال،كجألضشاةالالةةدك ن لالالصجدك ةالالفكجلضمةالالفكجأل فدكجلالالصيك
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ج حكم شكج سأ ر ضدك جلبط كجلو ة الك بض نحكجلا لرال،ك الشكل سال ةةدك جألضةك
جل ضنة،ف
اطمأ ال كجلص اةالال،كابال كنا ال كجلش لالال،كجل و الضة،دك بس س ال كجلبضةالال،ك جل الالشفك جلرس ال جخك
جبأالضجيكجلب ال دك ناال كجلرةسسال دك جل الضجضكجلرةسسالاللفك رال كجلبالضجككجلس ر ال الاللكجلشال نلك
جألضشااللكجلال جض ةدك جلر لالحكنأىوالالةفك الالص كجل الةيدكت كجلالالشلةفكجألاوال ال ال كم ال،ك ال شك الالص ك
جلص اةالال،كجل ةنالال،دكنضغ ال الاليكجلرالالةثضجدكجم ةرةال الال،ك جلش لةالال،دكصجدكج ا ال ظكجلس ال نلكسة سالالة يك
ج أو شة يك ج أر مة يدكم ،كرسةضخكجلش ل،كجألضشاة،ف
ش وة ال ال يدكبةر الالةكن الالىةكراا ر الال،كرأ ر الال،دكر الالةكجلر ال ال

ك جل ال ال ج ظك جلشال ال كك

جل فدك لكرةكة ااكن لش ل،كجألضشاة،كااضة يكللكن ةكجألبةال ةدكابال كجلأ جض ال كمالةك
أ ال دك اللكراا رال،كسال نة،كأن الالططك

جم شجيكللكتأن ةكسة س دكأةرةكن ك ن

ش ال ك

لألس ال دكجلر ال ر كجم ةرةالال،ك جلش لةالال،كلالاللك االالحدك االالشضخكجلر ال جضشك و ال ن،كجلاالالض ك
ج أو ال شيكلالاللك اال الالحكآ الالضدك ب لئالالككجلصة ال الالةكلالاليكةةرا ال جكن الالشدكنب ة الال،كبةكجلطر الالةكلالاللك
أبة الالضكرس الالأرضفك بةكجلاال ال ن ةةك ب الالش يدك الاليكر الالةكةر ال ال ةكجل الالشضخكم الال،ك ال ال جض خكجل ج ال ال دك
جسأشال جض كجلرسالالأ نفدكن ال فكاةالضخدك ال حكل ة الال،فكلةسال ضم ةكتلالال،كجلأب الالفكرالالةكن الالةك
جلرضال ال ةيكجل ر الالشخدك وال ال يكتلال الال،كناال ال كجلش ل الال،كجل ر ال الال،دكن ةأ ال ال كجل اة الال،كجل جضسال ال ،دك
ث جنأ كجألوة ،دك رن شئ كجلسال رة،دك لروال ب،كر ج اة ال ك لال،دك م ال،ك جمالشكجلبضةال،ك
جلرسال جخفك أضسالالةخكا الالجكجلش لالال،كجل والضة،دكجلرسالالأاشخكتلالال،كأ الالصةضكجل ال ا ةك جلرةسسالالة،دك
أ طةطكرنشبكجلش جض ،كجلر أر ة،كم ،ك صجكجألس ظدكن مأن ضكبةكجل الالةدك ةرال،كسال رة،ك
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للكوش ضكر ج اةحدك اللك ةرالال،كةأشال ضككلاللكجرأل ال دكسال ئضكر ج اةالالحكناللكجسأثاال ال دك
ر فكل أضششكللكجل ل كل ف ك
كبمأ الالشكبن الالشجيكن الالىةكجلأ نةال ال كش الالىةكوال ال حدكب ك ال ال كن لرس الالأبةفدكبن الالشجيدكلال ال مشجضخك
جألضشاة،ك ب ثضكرةكس ج دك شضخكنر كأر ككرةكر رال دك جضسال ،دكم ال،كجلأ نةال كجدرالةك
جلس ةيدكل فكجألل ال ضكجل اةرال،دك جلالضة كجلسالشةشخفك اللكنالصلككأ ال يكجلال ةدك أبوالةك
جلرسةضخكلاللكر ج ال،كجلأبالشة ددكماالشر كأسالأاشكلاللكا الجكجلأ نةال دكتلال،كجلرنال شثكجلانة ال،ك
جلأ الاللكةاال ال شيكن ال ال كشس الالأ ضكجلش ل الال،دكنر الالطفكأال ال يكم الالةكجل ال ال ج ظك جلر ال ال

دك نىسال ال حك

موالالضيكرأالالشضركدكةالالةرةكنالالىةكجموالاللزك جلأ ال ضكابال كجألل الالفدك كة ال ةكن ال ل ضطكلالاللك
جلاليدك جار كنأشضركةب لكتضجشخكجلشال حدك نشالض لة،كأباال،كنال بأضجيكجل رةال دك نا جط ال،ك
ال را،كل ر ض ال دكجلوالالبةب،دك نرةسسالالة،كأ نالالضكمالالةكرضال ةيك سة سال دك ا الالجكأ الالضض ك
جأل ثضة،ك أبأضرحكجأل ة،فكتةكرةسسة،كجلش لال،ك اللكض الةكبس ساللكرالةكجلش لال،كجل والضة،ك
جلشةر جض ة،فك ب فكن
ل

زك ن ا م،ك ر ،كبةكرض يكج اأر دك نشك بةكة ال ةكجاأرال يك

ةك جلش ل،كب يدك نشك بةكة ةك صجكج اأر دك كجلرا ،كجلألكأاالشضركلاللكت ض ال ك
أال الالىألكن ال الالش دكس ال ال ئضكجل ال ال

جدكجأل ال الالض دكس ال ال ج كل را ال الال،كب كجم ال الالةيكب كجل ئ ال الال،كب ك

جل ش الالةضخدك الالصجك ال ال كل الاللكأ الالشةضيدكرض ال ال يكجلش ل الال،كجل الالصيكة الالحكبةكا ر الالفك رة ال ال يكم الال،ك
أب ة الالحدك نىر االال،ك ج الاللسدك لالالةظكن لشال ضجدكجلض الالشخكلر الالر ا دكل رة ال ال كجلال ال
كنشك بةكأا ال يكبرال يكجلال

جددك

كل ال ةكجل ال ر دك اال كب شكبةكبنشالةضدكتلال،كبأرةال،كتشضجكك

بةك ا ككلض يكنةةكجل شةضخك جل ش ئضة،دكل ل شالةضخكرةسسال،كربأضرال،ك
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الض ضخكج أر مةال،ك

ا كاسأافكنا دك رالةكجل

الىكنال ل ن دكأب ة ال كتلال،ك بالشخكسة سالة،فك رال كاالضلةك

أسةةظكجلشةةدكاضلةكأسةةظكجل شةضخكف ك
مر رال ال يكب الضجدكجألم ال جط ففكلالاليك لالالةكبل ال الالشكجألرالالفكن لرسةال الضخدكل لا الالض

كو ن الال،دك

الالصجكوالالبةادك جلش لالال،كجألضشاةالال،ك منالالضكأ ضة ال ك الالحدك االالدكش ر الكيكجلش لالال،كجألو ال حكلالاللك
ر ج الال،كجلأبالالشيدكل الالشك ض ا ال كرالالةك الالفكجلبالالض حك جلا ن ال دك جلرالالةثضجددكجلأالاللك الضندك
ر

أا كلإلولزك جلأ ةضدكب ثضك ال خيك واللنحدك االفكاا راال كجلسة ساللكجألضشااللدك

نال الالضغيك ال الالفكصلال الالكك س ال ال ج دكن ال الاللكجلاا ال ال يكرأر س ال ال يفك رال الالةكةأ ال ال ن كر ضة ال ال دكجألبال الالشجذك
ةدكةشضككبةك صجك ج كةشل ا ك ةبضطا دكاب كجسأ يكرن شئا ك
ك
جلأ ضجدكللكجلطرةكجل جض
ضةجا ال كجلأالاللكبشالالضدكتلة ال دك جم الالشجيكجل جث ال كاب ال ال كجلأ نة ال كجل ال شكش ةك الالفدكلر ال كنا ال ك
جدن ال ك جأل ال ال الالشجشكم الال،كبس ال الالظكو الالبةب،دكة الالحكبةكابال ال لاكم ة الالحفك لس الالدكبشالالكك لال ال ك
ل باالال،دكلالاللكبةكصلالالكك ال كجألل الالفدكألةكج اأا ال ضك جل

ال ةكلبس ال ن دكجلش ال كدكلالاليك

ة شكللكرو بأا كبنشجدك أ ضةخكن شا كم رضكن ل ال ال ال ال جضضجدك جم ال جض جدكجلأ ضة ةال،كجل نالض دك
للكطرةك جض الالةكلةحكر جض ن ةك ثضدكبأال،كم ،ك ال ال شكن شاال ال دك ر كصلكك ن الالدكض اال أ يك
نبرشكجيدك كابال الالةكجلة يكبل ال الالفكن ثة ال الالضكرةكغةضا ف ك
والسالم عليكن ورحمة هللا
طاهر المصري
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