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 ِٕه ش١ئب ً ٚأخز ، ٚساءن أرغًٍ أْ ٌٟ وبْ إرا رٍمجٕٟ أْ ٠ّىٓ ثّبرا     

 ٔبصفخ اٌّشأح لصخ فٟ ٠ّىٓ؟ ِب ٚثأعشع ر٩دظٕٟ، أْ دْٚ ، ثؼ١ذا ً ثغشلخ

 : اٌمج١ً ٘زا ِٓ شٟء ٌذ٠ٕب فمػ اٌذَ

أ ح ًٱًٚ   52-5252مر ش  ًَ  ثِٕ ْضفًِ ِْ ْٕزًُ د  ُِ ًْٟ ح ً اْصٕ ز  ْشش  ٕ خ ً ػ  ل ذًْ ع  ذًْ ٚ   ّ َّ ض١ِشا ً ر أٌ  ًْٓ و  ِِ 

ًٓ  أ ِغجَّبءً  ض١ِِش٠ ْٔف م ذًْ و  أ   ٚ ًًَّ ب ُو ٘ ب ِ  ْٕذ  ًُْ ِػ  ٌ ْٕز فِغًْ ٚ  ١ْئب ً ر  ًًْ ش  دًْ ث  بس  بيً  إٌِٝ  ص  أ ً د   أ ْسد 

ب َّّ ؼ ذًْ ٌ  ِّ دًْ ث١ِ ُغٛعً  ع  بء  غًِ فِٟ ج  ّْ ٌْج  ًْٓ ا اءً  ِِ س  غَّذًْ ٚ   ِ  ٚ ًُ ثٗ  ْٛ ٙ ب ص  َّ ًْْ: »ل بٌ ذًْ ٤ٔ   إِ

ْغذًُ غ   ِ ًْٛ  ٌ  ٚ ًُ ْلذًِ«. ُشف١ِذًُ ص١ِ بثٗ   ٛ ٍْ ِ فًَّ فٍ  ْٕجُٛعًُ ج  ٙ ب ٠  ِِ ذًْ د   ّ ٍِ ػ  ٙ ب فِٟ ٚ  ِّ ٙ ب ِجْغ َّ  أٔ 

ًٓ  ث ِشئ ذًْ ل ذًْ اءًِ ِِ  .اٌذَّ

 

 ثؼ١ذا ً رجؼذ ْأ لجً شةاٌ ِٓ اٌّشأح ػٍٝ" اٌمجط" ٌمبءإ رُ ، اٌذظ ٌذغٓ     

 فٟ ثشوزٙب ٚأوذد(  ٙبشلزثغ)  اٌذبي ٚفٟ اٌفٛس ػٍٝ ثشأد ٙبٔأ ٚاٌؼج١ت

 سائؼخ صٛسح ٕبرّٕذ اٌزٟ اٌّشافمخ اٌظشٚف ػٍٝ ٔظشح ٍٔمٟ دػٛٔب. ػٍّٙب

 ٗٚرٛج ر٘تإ:  اٌمصخ فٟ اٌشئ١غ١خ إٌمبغ ِٓ ٔٛػبْ ٕ٘بن. ىًو اٌمصخ ِٓ

 .صشاسٚا٦ اٌّضبثشح شٚحث ٠غٛع اٌشة إٌٝ

 

 عٛاء ، صغ١شح أٚ وج١شح وبٔذ عٛاء ، ِشىٍزه دجُ ػٓ إٌظش ثغط     

 ٘ٛ ٘زا. ٠غٛع اٌشة إٌٝ ٗرٛج:  سٚد١خ أٚ( ر١ٕ٘خ) ػم١ٍخ أٚ جغذ٠خ وبٔذ

 فٟ ِشىٍخ ٌذ٠ه ً٘: اٌّشبوً ٌج١ّغ ١ذداٌٛ ؼ٩طاٌ ٘ٛ ٘زا. اٌشبفٟ اٌذٚاء

 ػ٩لخ بٌٙ وبٔذ عٛاء ، ثبٌذغبثبد رزؼٍك وبٔذ عٛاء ، ع١ٍخٚ ا٠جبد



 اٌشجبء. ع٠غٛ إٌٝ ٗٚرٛج ر٘تإ:  وزئبةإ أٚ ، غ١شاْ رزوشح ػٍٝ هذصٌٛث

 ، فمػ رٌه ٠مٛي اٌّمذط اٌىزبة ٤ْ ٘زا ألٛي ٨ إٟٔٔ ػزجبسا٦ ثؼ١ٓ ا٤خز

 أٚ ٠زٛاْ ٌُ  اٌشة فئْ. ػبِب ً 25 ٌّذح  ا٤ِش ٘زا خزجشدإٚ ػشذ ٤ٕٟٔ ٌىٓ

 .ٟػٕ ٠ِٛب ً ٠زخٍٟ

 

 ٘زا جزٚس ػ١ٍٙب رجذ اٌزٟ اٌجغبغخ فٟ رىّٓ ػظ١ُ شٟء ٌىً اٌمٛح ْإ

 ا٢دبد  ِضط ٘ٛ اٌىّج١ٛرش أجٙضح فٟ. ٌخ١ٍخٚا اٌزسح اٌؼٍَٛ ِجبي فٟ. اٌشٟ

 اٌّؼع٩د ػبٌُ فٟ. ٨٣ٌد اٌزؼ١ٍّبد وً ِٕٙب رشىً ٚاٌزٟ ا٤صفبس ِغ

 وً د١ش ٕ٘بن فّٓ. ٠غٛع اٌشة إٌٝ ٗٚرٛج تر٘إ: رٌه وً فٟ ٚ اٌجشش٠خ

 عز١فبءإ ع١زُ د١ش ٕ٘بن فّٓ. ٠غزّش شٟء وً د١ش ٕ٘بن فّٓ. ٠جذأ شٟء

 .ا٤ش١بء ج١ّغ ٚرذم١ك

 

 رصجخ ٚأْ اٌّمذط وزبثه لشاءح فٝ وٍٙب اٌّغ١ذ١خ د١بره رذ١ب أْ ٠ّىٓ

 ٗرزٛج أْ رزؼٍُ ٌُ ْإ ٌٚىٓ اٌى١ٕغخ ٚرؼب١ٌُ ربس٠خ فٟ ػظ١ُ ِٚزؼٍُ داسط

 ٗاٌزٛج جؼًإ. ثؼذ ش١ئب ً ِٕٗ غزمجًر ٌُٚ رزؼٍُ ٌُ ٔذأف ١ٌٗإ ٚرز٘ت اٌشة اٌٝ

 ٨. غ٩لب ًإ بٌهِأ خ١تر ٌٓ ا١ِٛ١ٌخ، د١بره خطخ ١ٌٗإ جٛءٚاٌٍ ٠غٛع ٌٍشة

 ٚاٌطبلخ ٚاٌجٙذ اٌٛلذ ١غعً ر ً ٌّبرا. خ١شا٤ ٚا٩ٌّر اٌٍّجب ٠غٛع اٌشة جؼًر

 . ٠غٛع ٌٍشة رزٛجٗ ْأ لجً خشأ ٩ِر فٝ

 

. آدَ عمٛغ ٔز١جخ ّؼبٔبحاٌ دءبج. ػبِب ً 25 ٌّذح ػبٔذ ِشأحإ ٕ٘ب ٔشٞ

 أػظُ ِٓ آدَ ثٕٟ وً ٔص١ت ٘ٛ اٌّؼبٔبح ِٓ اٌىض١ش. اٌخط١خ ِغ رأرٟ اٌّؼبٔبح

 ا٤سض ػٍٝ ٔذٓ غبٌّب ، اٌٍّه ١ٙشٚدطو ٔغبْإ ششأ دزٟ ٠ٛةأو لذ٠ظ

 اٌّؼبٔبح رىْٛ لذ. ٠ّٚٛد ١ٌزأٌُ ٔفغٗ ٠غٛع اٌّغ١خ جبء(. 51525 أػّبي)



 ، ٌزى١ٍّٕب إ١ٌٕب رأرٟ اٌّؼبٔبح ٠ّىٓ. (د٠تأاٌز)  اٌؼمبة ِٓ وٕٛع ٨َٚا٢

 أٔٙبوٚ برِٗؼبٔ اٌجذا٠خ فٟ ثٌٛظ اٌشعٛي سأٜ. ثبٌّغ١خ شجٗر  أوضش ىٌْٕٛ

 ١ٌٙبإ ٠ٕظش ثزذأإ رٌه ٌٝإ دبجخ فٟ ٔٗأ ٌٗ هللا أػٍٓ أْ ثؼذ ٌٚىٓ. ب ًػجض

 إرا ٨َا٢ ٠ٚض٠ً اٌشة ع١شفٟ( 2525وٛسٔضٛط 5) ٚثشوخ ٔؼّخ بػزجبس٘ئث

 اٌّغ١ذ١خ ِغ ٠ٕفصُ ٨ سرجبغب ًإ ٨َا٢  شرجػر ٌٚىٓ , ٌّجذٖ رٌه وبْ

 .ٚاٌّغ١خ

 

 ِٓ أ٠عب ً ٌٚىٓ ِشظٙب ِٓ ػبٔذ بٔٙأ فمػ ١ٌظ. وض١شا ً اٌّشأح ٘زٖ ػبٔذ

 ِبٌٙب وً عذت ثؼذ ٌٙب ػٕذُ٘ ػ٩ط ٨ اٌز٠ٓ ا٤غجبء ِٓ اٌؼذ٠ذ فشً

 اٌّشزشن( اٌؼبَ)  ٍفشًٌ صٛسح ٕٚ٘ب. ِٚب١ٌب ً جغذ٠ب ً ػبٔذ. ِٛاٌٙبأٚ

 ٔفؼً وّب ٔفٛعٕب ٌصذخ اٌىض١ش فؼًٌ عزؼذادإ ػٍٝ ٌغٕب ٔذٓ:  ٧ٌٔغب١ٔخ

( أسٚادُٙ شفبء) خ٩صٌُٙ شٟءث  ٠عذْٛ ٨ اٌجشش ِؼظُ .أجغبِٕب صذخٌ

 ٍزعذ١خٌ عزؼذادا٦ ٌٚىٓ. أجغبدُ٘ ٌشفبء ٠ٍّىْٛ ِب ثىً ٠عذْٛ ٌُٙٚىٕ ،

 رمٛي(. 11523ٌٛلب) ٌٗ ر١ٍّزا ً ٌزصجخ غجكًِ  ششغ ٘ٛ ١ٌغٛع ثبٌىً

 رضاي ٨ ٚ٘ٝ " ػٕذٞ ِب وً أ٘ذٞ أٔب ٌشثٟ ػٕذٞ ِب وً" اٌمذ٠ّخ اٌزش١ّٔخ

. اٌىبػ ِبٌٙب ِٓ اٌطج١خ ١شاٌفٛار اٌّشأح رٍه ذدفؼ ا٨ٚ ً. سائغ ٨ٟ٘ٛر رؼ١ٍُ

 اٌؼٕك ل٩دح  أ٨ٚ ً ثبػذ سثّب:  ا٤غجبء ٌذفغ دبجبرٙب رج١غ أْ فٟ  دأثذ صُ

 ٍُٚ٘ اٌٍجبط صُ ، صبسا٤ ِٓ لطؼخ صُ ، ٔبءا٦ صُ ، جذرٙب ِٓ ٙبرٍمز اٌزٟ

 فٝ هللا رذخً ،ش١ئب ً رّزٍه ٌُ ػٕذِب( ٌٍشة ا ًِجذ )٠غٛع جبء صُ. ٞجش

 هللا رذخً:  اٌّمذط اٌىزبة فٟ ِشا٤ ٘زا ٔشٜ ِشح ٚوُ اٌّغ١خ جبء .ٌّشٙذا

 رصجخ اٌشذ٠ذ ا١ٌأط ِٓ ٔغبْا٦ ٌذظخ. ش١ئ ٍّٔه ٨ ػٕذِب اٌّشٙذ فٝ

 أْ ػ١ٍٙب  وبْ ذ٠اٌشذ ٠أعٙب ٌذظخ فٟ دزٝ. خؼظ١ّاٌ ٗزٚفشص هللا ٌذظخ

 غٛاي اٌّشأح ٘زٖ فٟ وبٔذ اٌزٟ ، اٌّضبثشح شٚحثٚ ، اٌمج١خ بسأعٙ شفغر



 "ِشأث ػِشرج رٌه وً أْ ٔشٞ ْا٢ٚ. اٌج١ذح صّبس٘ب رؤرٟ ْا٢ ثذأد ، اٌٛلذ

  "....٠غٛع اٌشة إٌٝ ٗٚرٛج ر٘تإ

 ٠فشً ِشح وً فٟ: صشاسٚا٦ ٌٍّضبثشح ٚسائؼخ ِّزبصح صٛسح ٟ٘ اٌّشأح ٘زٖ

 ٌٟإ غج١ت ِٓ ٚ٘ىزا ،ِٕٗ ٌٍشفبء اٌزبٌٟ اٌطج١ت فٟ رضكٚ رصش ،غج١ت

 سٚح ثٕفظ إ١ٌٗ دجبء ٠غٛع ٓػ عّؼذ ػٕذِبٚ. ػبَ 25 ٌّذح غج١ت

ًْْ»:  لبئٍخ ً إ١ٌٗ دجبء. اٌؼض٠ّخ رضجػ ِغ ٚا٠٦ّبْ اٌّضبثشح غ ْغذًُ إِ  ِ ًْٛ  ٌ  ٚ 

ًُ  «.ُشف١ِذًُ ص١ِ بثٗ 

  أٚ ، ٚاغ255 أَ وٙشثبء  ٚاغ 25 ً٘ ؟ صشاس٘بإ لٛح ذاسِم ٘ٛ ِب     

 ؟داخٍٙب ٙبسٚد ذشق٠ صشاس٘بإ ظٛء ٌّؼبْ وبْ و١ف أوضش؟ أٚ ٚاغ 2555

 ٚفٟ و١ٕغزه فٟ اٌض١ّٓ طرإٌّٛ ٘زا ٠ىْٛ ْإ فٟ ٚرشغت رش٠ذ ِذٞ أٞ ٌٟإ

  ؟ هاِ رىْٛ أْ ر١ّٕذ أٚ ٌص٩حا جزّبعإ

 ١ِٕٓاٌّؤ اٌّغ١ذ١١ٓ ج١ّغ ِٓ ا١٠٩ٌّٓ فٟ أفىش ػٕذِب أثىٟ ٕٟٔإ          

 فٟ  أٔفغُٙ ٚدفٕٛا اٌغّب٠ٚخ اٌّذ٠ٕخ ٌٝإ اٌطش٠ك ٚرشوٛا عئّٛا اٌز٠ٓ

 اٌز٠ٓ اٌخّغخ اٌؼزاسٜ ِضً ُٔٙإ. اٌّذ٠ٕخ ٌٝ ٠صٍٛا ْأ لجً ا١ٌأط بدقخٕ

 ث١ٌّٛخ ٠زّزؼٛا ٚ ٠صٍٛا ٌُ ٌٚىُٕٙ ٠غٛع ػشط ١ٌّٚخ إٌٝ غش٠مُٙ فٟ ُٚ٘

 ُأغفبٌى ػٍّٛا (ٚا٤ِٙبد ا٢ثبء) اٌٛاٌذ٠ٓ ٠ٙبأ(. 52ِذ)ثذا ًأ اٌغ١ذ

 لذ. اٌّغبػذح ػٓ ثؼ١ذا ً أثذا ً ٛاى٠ٔٛ ٌٓ ٚ صشاسٚا٦ ٚاٌّضبثشح عزّشاسا٦

 ٌٚىٓ ، اٌج١ذح ٌٍصذخ صٛسح رىْٛ أْ ٠ّىٕه ،اٌؼبٌُ فٟ اٌزٜ اٌّبي وً رٍّه

 ٨ لذ. فم١شا ً رضاي ٨ فبٔذ صشاسٚا٦ اٌّضبثشح فٝ عزّشاسا٦ ٌذ٠ه ٠ىٓ ٌُ إرا

 رٕضي ػٕذِب رضجذ ٠جؼٍه  ِب هٕمص٠ ٤ٔٗ فم١ش هٌٚىٕ. ا٢ْ فم١شا ً رجذٚ

ًِٓ" ٠غٛع اٌشة لبي. ِٕضٌه ػٍٝ رٙت ٚاٌش٠بح اٌف١عبٔبد ٚرأرٟ ا٤ِطبس ٌ ِى  ٚ 

ٙ ٝ إٌِٝ  ٠ ْصجِشًُ اٌَِّزٞ ْٕز  ُّ ٌْ ا ا ٙ ز   ٠ىْٛ ٨ ػٕذِب ىٌٓٚ(. 55525ِزٝ) "٠ ْخٍُصًُ ف 

 أٔذ. عززذًّ صشاسٚا٦ اٌّضبثشح فمػ ِزٍىذإ ْإ ٌٚىٓ ، صذخ أٚ ِٕضي ٌذ٠ه



 اٌّششٚػبد أٚ ، اٌج١بٔٛ ػٍٝ فاٌؼض دسٚط أغفبٌه ٠جذأ ػٕذِب. غٕٟ

 إرا ِب ػٍٝ ٠ؼزّذٚ ا٤ثذٞ ِص١شُ٘ ٠زذذد لذ. ٠زٛلفٛا ُٙرذػ ٨ ٌؼ١ٍّخ،ا

. اٌّششٚع فٟ ٕجذٛا٠ دزٝ ْٚغزّش٠ ُجؼٍٙ أٚ ، ثبٌزٛلف ٌُٙ رغّخ وٕذ

 !٠خ٥ٌثذ ٚجٙضُ٘  ُ٘ػذ  ٌٚىٓ ؛ غفبٌه٤ ٚاٌٍّجظ  ثبٌطؼبَ فمػ رٙزُ ٨

 ٌٍٛصٛي ػزّبدإ أٚساق ٌذ٠ٙب ٠ىٓ ٌُ. ا٤سض ػٍٟ ش١ئب ً اٌّشأح رٍّه ٌُ ٌزٌه

 وبٔذ وبِشأح. ٌٍغ١ذ ١مذِٙبٌ ر١ِ٩زٖ ِٓ أٞ رؼشف ٌُ. ٠غٛع اٌشة ٌٝإ

 ِٓ دشٛد ٕ٘بن وبٔذ صُ. ٌظٙٛسثب ٌٙب ٠غّخ ٨ ،اٌضب١ٔخ اٌذسجخ ِٓ خِٛاغٕ

 اٌّضبثشح ٌٙب وبْ ٌٚىٓ. ٌٗ اٌزمٍجبد ٚػششاد ،١غٛعث ١ٓاٌّذ١ط فآ٨ إٌبط

 ٚ٘زا ، اٌضجبد ِٓ عإٌٛ ٘زا ِضً صذ٠ك ٌذ٠ه ٠ىْٛ ػٕذِب. صشاسٚا٦

 ٨ فئٔه ، خبصخ ٚص٩د إٌٝ رذزبط ٨ فئٔه ، اٌزخبري ٠ؼشف ٨ اٌزٞ ٠ّبْا٦

 اٌغجبدح إٌٝ رذزبط ٨ أٔذ. اٌجشش ٌّغبػذح رذزبط ٨ ٚ ، اٌّبي إٌٝ بطرذز

 رّبِب ً اٌجؼ١ذح ا٤ش١بء رفؼً عٛف. أدذ ٠ٛلفه ٌٓ:  رذزه ٌزفشػ اٌذّشاء

 ٚشمذ ٚأصشد ذظغط ، دضَ ثىً ٌٓٚى ثٍطف. ٌٍٕبط اٌشبئؼخ اٌطشق ػٓ

 أثب٘ب ٤ْ ٚٔجذذ. ٠غٛع اٌشة إٌٝ أرٌٟز اٌجّٛع غجمبد ث١ٓ غش٠مٙب

 ٘زا ِغ. رش٠ذ ِب ػٍٝ ٌٍذصٛي ٚأػبٔٙب صشاس٘بإٚ ِؤ٩٘رٙب ساٞ اٌغّبٚٞ

 مٌٛٞ ٠ّىٓ ٨ ، ٟ٘ لٍجٙب فٟ وبْ ِٚب رجب٘ٗ هللا لٍت فٟ وبْ ِب ث١ٓ اٌجّغ

 ْأ ِغ ٔبٌذ اٌزٟ اٌٛد١ذح وبٔذ ،٘زا ثغجت. إٌجبح ِٓ ّٕؼٙبر أْ اٌجذ١ُ

 .اٌزٛل١ذ ٔفظ ٚفٝ ٔزانآ ٠غٛع اٌشة ٛاٌّغ لذ خش٠ٓا٤

 ٠زغ١شٚا ٌُ ٌٚىُٕٙ ، أدذ ٠َٛ وً اٌى١ٕغخ ٌٝإ إٌبط ِٓ ا١٠٩ٌّٓ ٠ز٘ت      

 ، ٠غٛع اٌشة دٛي ُ٘. اٌشة ِٓ اٌذ١خ ا١ٌّبٖ ػٍٝ ٠ذصٍٛا ٌُٚ ، ثؼذ

ٍْٕ ب" اٌذ٠ٕٛٔخ ٠َٛ فٟ  ع١مٛي ُِٕٙ ٚوض١ش. ِٕٗ اٌفع١ٍخ ٠ٕبٌٛا ٌُ ٌٚىُٕٙ  أ و 

هً   ِ ا ِشْثٕ ب لُذَّ ش  ذً  ٚ  ّْ ٍَّ ػ  اِسِػٕ ب فِٟ ٚ   ٛ  ٘زٖ غذٌّ ، أصذلبء(. 51521ٌٛلب" ) ش 

ًْْ» لبٌذ ثأٔٙب ٠ّبْا٦ ِغ لصذ ػٓ ٠غٛع اٌّشأح ْغذًُ إِ غ   ِ ًْٛ  ٌ  ٚ ًُ  ص١ِ بثٗ 



 ٠غٛع اٌشة دعٛس رخزجش ٌّجشد أدذ ٠َٛ وً اٌى١ٕغخ ٌٝإ رز٘ت ٨. «ُشف١ِذًُ

 ِغ ِظز٩ثبٌ ٚاٌمصذ اٌٙبدف ٠ّبْا٦ ِغ اٌى١ٕغخ ٌٝإ ر٘تإ. ػظٗ ٌغّبع أٚ

 اٌّشأح ٘زٖ ٌّغذ ّبث١ٕ. رش٠ذ٘ب اٌزٟ شوخاٌج ػٍٝ رذصً ٚعٛف اٌشة،

 دأثش ٌٚىٕٙب ، ل٩١ٍ ً فع٥ًٌ رذغٕذ ٔٙبأث شؼٛس ِجشد رىٓ ٌُ اٌّغ١خ اٌغ١ذ

 .اٌذبي فٝ

 دزٟ ٚاٌزٛاظغ رعبعا٦ سٚح ٍكِٕط ِٓ ثٙذٚء رٕغذت أْ دبٌٚذ ، صُ     

 دبي ثأٞ  ِفش ٨ ِفش ٨ ٝصذ٠م ٌىٓ. ٔضػبجب ًإٚ ظطشاثب ًإ رغجت أٚ رخٍك ٨

 ٠زُ اٚ رخٍص ػٕذِب . ٠ذذس ٘زا  ٠غٛع اٌشة ٠ذع ٌٓ! ا٤دٛاي ِٓ

 أْ ِٕه ٠ش٠ذ ٔٗأٚ  رٌه وً اٌشة ٠ؼٍُ ، ا٤شىبي ِٓ شىً ثأٞ ِغبػذره

  ِشأحا٦ عمطذ ٌزٌه .هٚسدّ شةاٌ ثه صٕغ ثىُ ػ١ٔ٩خ ً اٌفٛس ػٍٝ رشٙذ

 صُ ِٚٓ. دذس ِب وً اٌج١ّغ ِبَأ ٌٗ ذٚلبٌ خٛفب ً شرجفر ٘ٝٚ اٌشة أِبَ

 اٌؼزة اٌزبو١ذ ثٙزا ٗلبٌز ِب وً ػٍٝ آ١ِٓ ثىٍّخ ٠غٛع  اٌشة ٚأوذ صذق

بُٔهًِ اْثٕ خًُ ٠ ب»:  لبئ٩ اٌذٍٛ  ّ ف بنًِ ل ذًْ إ٠ِ ٘ جِٟ. ش  ًَ  اْر  ٩ ُوِٟٛٔ ثِغ  خ ً ٚ  ِذ١ذ  ًْٓ ص  ِِ 

ائًِ  «هًِد 

 ذبياٌ فٝ ١ٌٗإ ر٘تإ. ٠ّبْا٦ ثّضبثشح ١ٌٗإ ر٘تإ.  اٌشة اٌٝ ر٘تإٚ رٛجٗ

 ر٘تإ. "ٚصبٌخ ج١ذ ِشأ ٌه ٚع١ذذس دز١بطإ ٌذ٠ه ٠ىْٛ ػٕذِب اٌفٛس ٚػٍٝ

 خاٌض٩ج ثبة ػٍٝ اٌىٍّبد ٘زٖ ٌصك ٌٝإ رذزبجٝ سثّب خزٝأ" ٠غٛع ٌٍشة

 أٚدبئػ اسجذ ػٍٝ اٌىٍّبد ٘زٖ ٌصك رذزبط سثّب خٝأ ٚوزٌه إٌّضي فٝ

 .ِىزجه فٝ أٚ ٚسشزه
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