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أال ثزوش آّ رؽّئٓ اٌمٍٛة
اٌخؽجخ األٌٝٚ

اٌؾّذ ّٓ اٌز ٞص ٓ٠ثزوشٖ أٌسٓ اٌزاوشٚ ٓ٠أـٙش ِٓ عًّ١
أسّبئٗ ٚصفبرٗ ٚأفمبٌٗ ِب سَشَّ ثٗ لٍٛة اٌمبسف ،ٓ١فأصٕٝ
لٍ ٗ١ثٙب اٌّفشد ْٚاٌّٛؽذ ِٓ ْٚاألٚ ٓ١ٌٚا٢خش،ٓ٠
أؽّذٖ رمبٌٚ ٝأشىشٖ ٚأشٙذ أْ ال إٌٗ إال آّ ٚؽذٖ ال
شش٠ه ٌٗ ٚأشٙذ أْ ِؾّذاً لجذٖ ٚسس.ٌٗٛ
أِب ثمذ. .
لجبد آّ ارمٛا آّ ٚأوضشٚا ِٓ روشٖ فئْ روشٖ سجؾبٔٗ
لٛد لٍٛة اٌزاوش ٛ٘ٚ ٓ٠لشح ل ْٛ١اٌّٛؽذٛ٘ٚ ٓ٠
لذر ُٙاٌىجشٚ ٜسالؽ ُٙاٌز ٞال ٠جٍ ٛ٘ٚ ٝدٚاء أسمبُِٙ
اٌزِ ٞز ٝرشو ٖٛأص١جذ ِٕ ُٙاٌّمبرً فبٔزىسٛا لٍٝ
ألمبث ُٙخبسش.ٓ٠
إرا ِشظٕب رذإ٠ٚب ثزوشوُ

ٔٚزشن اٌزوش أؽ١بٔبً فٕٕزىس

فجبٌزوش ٠سزذفك اٌزاوش ْٚا٢فبد ٠ٚسزىشف ْٛاٌىشثبد
ٚر ْٛٙلٍ ُٙ١اٌّص١جبد فئٌ ٗ١اٌٍّغأ إرا ادٌّٙذ اٌخؽٛة
ٚإٌ ٗ١اٌّفضق لٕذ رٛاٌ ٟاٌىٛاسس ٚاٌىشٚة ثٗ رٕمشك
اٌفٍّبد ٚاألوذاس ٚرؾً األفشاػ ٚاٌّسشاد.
ٚلذ أِش آّ رمبٌ ٝثٗ اٌّؤِٕ ٓ١فمبي رمبٌَ٠ّْ :ٝب أََُّٙ٠ب َّاٌزَِٓ٠
اٌٍ َٗ رِوْشاً وَضِ١شاًّّ
إَُِٓٛا ارْوُشُٚا َّ
ٚلبي رمبٌّْ :ٝفَبرْوُشَُ ِٟٔٚأرْوُشْوُ ُْ َٚاشْىُشُٚا ٌَِٚ ٟال رَىْفُشُِّّْٚ
ٚ .لذ أصٕ ٝآّ سجؾبٔٗ ٚرمبٌ ٝف ٟوزبثٗ لٍ ٝاٌزاوشٓ٠
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سٍَِّبدِ َٚا ٌُّْ ْؤَِِِٕ ١
ٓ
س ٍَِِّٚ َٓ١ا ٌْ ُّ ْ
فمبي رمبٌّْ :ٝإَِّْ ا ٌْ ُّ ْ
اٌٍَٗ وَضِ١شاً َٚاٌزَّاوِشَادِ
َٚا ٌُّْ ْؤَِِٕبدِّّ إٌ ٝأْ لبيَّْٚ :اٌزَّاوِشَِّ َٓ٠
اٌٍُٗ ٌََِ ُُْٙغْفِ َشحً َٚأَعْشاً لَفِّ١بًّّ
َألَذَّ َّ
ٚ .أِب األخجبس لٓ إٌج  ٟفمذ دٌذ األدٌخ لٍ ٝأْ أفعً
ِب شغً اٌمجذُ ثٗ ٔفسٗ ف ٟاٌغٍّخ روش آّ رمبٌ ٝفّٓ رٌه
ِب سٚاٖ أؽّذ ٚغ١شٖ لٓ أث ٟاٌذسداء سظ ٟآّ لٕٗ لبي:
لبي سسٛي آّ (( :أال أٔجئىُ ثخ١ش ألّبٌىُ ٚأصوب٘ب لٕذ
ٍِ١ىىُ ٚأسفمٙب ف ٟدسعبرىُ ٚخ١ش ٌىُ ِٓ إٔفبق اٌز٘ت
ٚاٌٛسق ٚخ١ش ٌىُ ِٓ أْ رٍمٛا لذٚوُ فزعشثٛا ألٕبلُٙ
))
٠ٚعشثٛا ألٕبلىُ)) لبٌٛا :ثٍ ،ٝلبي(( :روش آّ رمبٌٝ
 ِٓٚ .رٌه أ٠عبً ِب سٚاٖ اإلِبَ ِسٍُ ف ٟصؾ١ؾٗ لٓ
أث٘ ٟش٠شح  لبي :وبْ سسٛي آّ ٠ س١ش ف ٟؼش٠ك
ِىخ فّش لٍ ٝعجً ٠مبي ٌٗ عُّذاْ فمبي ٘(( :زا عّذاْ
سجك اٌّفشِّد ))ْٚلبٌٛاِٚ :ب اٌّفشد٠ ْٚب سسٛي آّ ؟
))
لبي(( :اٌزاوش ْٚآّ وض١شًا ٚاٌزاوشاد
ِّٚ .ب ٠فٙش فعً اٌزوش ٚلٍِ َٛشرجزٗ ِب أخشعٗ اٌزشِزٞ
لٓ لجذآّ ثٓ ثسش  أْ سعالً لبي٠ :ب سسٛي آّ إْ
ششائك اإلسالَ لذ وضشد لٍ َّٟفأخجشٔ ٟثشٟء أرشجش ثٗ
لبي(( :ال ٠ضاي ٌسبٔه سؼجبً ِٓ روش آّ))
ِّٚ .ب ٠ذي لٍ ٝرٌه أْ آّ رمبٌ ٝأِش اٌّؤِٕ ٓ١ثأْ
٠زوش ٖٚل١بِبً ٚلمٛداً ٚلٍ ٝعٕٛث ُٙفمبي رمبٌَ ّْ :ٝفِئرَا
لٍَ ٝعُُٕٛثِىُُّّْ
اٌٍَٗ لَِ١بِبً َٚلُمُٛداً ََ ٚ
لَعَْ١زُُُ اٌصَّالحَ فَبرْوُشُٚا َّ
٘ٚ .ىزا وبْ إٌج  ٟفمٓ لبئشخ سظ ٟآّ لٕٙب لبٌذ:
((وبْ سسٛي آّ ٠ زوش آّ لٍ ٝوً أؽ١بٔٗ))

أٙ٠ب اٌّؤِٕ ْٛالٍّٛا أْ ألٍِ ٝشارت اٌزوش اٌز ٞأِش آّ
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ثٗ ِ٘ ٛب رٛاؼأ ف ٗ١اٌمٍت ٚاٌٍسبْ ٚالٍّٛا أْ ٘زا اٌفعً
اٌمفٚ ُ١األعش اٌىض١ش ٌ١س ِمٍمبً لٍ ٝروش اٌشفخ ٚاٌٍسبْ
فؾست ثً ال ٠ضجذ ٘زا األعش اٌّٛلٛد إال لٍ ٝروش ٠زٛاؼأ
ف ٗ١اٌمٍت ٚاٌٍسبْ فزوش آّ إْ ٌُ ٠خفك ثٗ اٌمٍت ٚإْ ٌُ
رمش ثٗ إٌفس ٚإْ ٌُ ٠ىٓ ِصؾٛثبً ثبٌزعشق ٚاٌززًٌ
ٚاٌّؾجخ ّٓ رمبٌ ٝفٍٓ ٠ى ْٛسججبً ٌزؾص٘ ً١زٖ اٌّضا٠ب
ٚاٌفعبئً.
ٚلذ ٠سأي اٌّشء ِب سش رفع ً١اٌزوش لٍ ٝسبئش أٔٛاق
ٚألّبي اٌجش ِك أٔٗ خف١ف لٍ ٝاٌٍسبْ ٚال ٠ؾصً ثٗ رمت
لٍ ٝاألثذاْ ؟
فبٌغٛاة أْ سش ٘زا اٌزفع ٛ٘ ً١أْ اٌزوش ٛ٠سس ٠مفخ
اٌمٍت ٚؽ١برٗ ٚصالؽٗ ٌٚزٌه لبي إٌجِ(( : ٟضً اٌزٞ
))
٠زوش سثٗ ٚاٌز ٞال ٠زوش سثٗ ِضً اٌؾٚ ٟاٌّ١ذ
فبٌزوش ؽ١بح اٌمٍٛة ٚصالؽٙب فبٌزوش ٌٍمٍت وبٌّبء ٌٍضسق
ثً وبٌّبء ٌٍسّه ال ؽ١بح ٌٗ إال ثٗ .فئرا ؽ١١ذ اٌمٍٛة
صٍَؾذ صٍؾذ اٌغٛاسػ ٚاسزمبِذ لبي إٌج(( : ٟأال
َ ٚ
ٚإْ ف ٟاٌغسذ ِعغخ إرا صٍؾذ صٍؼ اٌغسذ وٍٗ ٚإرا
فسذد فسذ اٌغسذ وٍٗ أال  ٟ٘ٚاٌمٍت)) ِزفك لٍ.ٗ١
فمٍ١ىُ لجبد آّ ثبإلوضبس ِٓ روشٖ سجؾبٔٗ ٚلّبسحِ األٚلبد
ٚاألصِبْ ثبألروبس ٚاألٚساد اٌّؽٍمخ ٚاٌّم١ذح ومٛي :ال إٌٗ
إال آّ فئٔٙب ِٓ خ١ش األلٛاي ٚأؽجٙب إٌ ٝآّ أ ٚلٛي:
سجؾبْ آّ ٚاٌؾّذ ّٓ ٚال إٌٗ إال آّ ٚآّ أوجش فئٔٙب خ١ش
ِّب ؼٍمذ لٍ ٗ١اٌشّس ٚغ١ش رٌه ِٓ األلٛاي اٌز ٟرّّٕٝ
ثٙب اٌؾسٕبد ٚرشفك ثٙب اٌذسعبد ٚرٛظك اٌس١ئبد ،فئْ
لصشد ّ٘زه ٚظمفذ لٛره لٓ رٍه إٌّبصي اٌىجبس فال
ألً ِٓ أْ رؾبفؿ لٍ ٝاألروبس اٌّؤلزخ ٚاٌّم١ذح لبي ش١خ
اإلسالَ اثٓ ر١ّ١خ سؽّٗ آّٚ(( :ألً رٌه أِ ٞب ٕ٠جغ ٟلٍٝ
اٌمجذ اٌّؾبففخ لٍ ِٓ ٗ١األروبس أْ ٠الصَ اٌمجذ األروبس
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اٌّأصٛسح لٓ ِمٍُ اٌخ١ش ٚإِبَ اٌّزم  ٓ١وبألروبس
اٌّؤلزخ ف ٟأٚي إٌٙبس ٚآخشٖ ٚلٕذ أخز اٌّعغك ٚلٕذ
االسز١مبؾ ِٓ إٌّبَ ٚأدثبس اٌصٍٛادٚ .األروبس اٌّم١ذح
ِضً ِب ٠مبي لٕذ األوً ٚاٌششة ٚاٌٍجبط ٚاٌغّبق ٚدخٛي
إٌّضي ٚاٌّسغذ ٚاٌخالء ٚاٌخشٚط ِٓ رٌه ٚلٕذ اٌّؽش
ٚاٌشلذ ٚغ١ش رٌه)) ٚلذ صٕفذ ف ٟرٌه ثمط اٌىز١جبد فّب
لٍ١ه أٙ٠ب اٌّجبسن إال أْ رمزٕٚ ٟاؽذاً ِٓ رٍه اٌّصٕفبد
ٚرٛاـت لٍ ٝاٌّسبثمخ ف ٟاٌخ١شاد.
ِّٚب ٠شؾز ّ٘زه ٍٙ٠ٚت ؽّبسه ٠ٚغزثه إٌ ٝروش ِٛالن
أْ رمٍُ أْ ٌٍزوش فٛائذ وض١شح ٚلٛالت ؽّ١ذح ٌّٓ ؽبفؿ
لٍٚ ٗ١أوضش ِٕٗ ٚإٌ١ه ثمط ٘زٖ اٌفٛائذ.
فّٓ فٛائذ اٌزوش اٌىجبس أٔٗ ٛ٠سس ِؾجخ آّ سجؾبٔٗ
ٚرمبٌ ٝفبٌزوش ثبة اٌّؾجخ ٚشبسلٙب األلفُ ٚصشاؼٙب
األل َٛفىٍّب اصداد اٌمجذ ّٓ روشاً اصداد ٌٗ ؽجبً فّٓ أساد أْ
٠فٛص ٕ٠ٚبي ِؾجخ آّ رمبٌ ٝفٍٍٙ١ظ ثزوشٖ ِٓٚ .فٛائذ روش
آّ رمبٌ ٝأٔٗ ٠ؽشد اٌش١ؽبْ ٠ٚمّمٗ ٠ٚىسشٖ ٠ٚض ً٠اٌُٙ
ٚاٌغُ ٚاٌؾضْ ٠ٚغٍت ٌٍمٍت اٌفشػ ٚاٌسشٚس ٚاٌجسػ ففٟ
اٌزشِزٚ ٞأث ٟداٚد ٚإٌسبئ ٟلٓ أٔس ثٓ ِبٌه لبي :لبي
سسٛي آّ  ِٓ(( :لبي – ٠مٕ ٟإرا خشط ِٓ ث١زٗ :-
ثبسُ آّ رٛوٍذ لٍ ٝآّ ال ؽٛي ٚال لٛح إال ثبّٓ٠ ،مبي
ٌٗ :وف١ذ ٘ٚذ٠ذ ٚٚل١ذ ٚرٕؾ ٝلٕٗ اٌش١ؽبْ ف١مٛي
)).
ٌش١ؽبْ آخش :و١ف ٌه ثشعً لذ ٘ذٚ ٞوفٚٚ ٟلٟ
ٚلذ صجذ أْ اٌش١ؽبْ ٙ٠شة ِٓ األراْ فف ٟاٌجخبسٞ
ِٚسٍُ لٓ أث٘ ٟش٠شح  أْ سسٛي آّ  لبي(( :إرا
ٔٛدٌٍ ٞصالح أدثش اٌش١ؽبْ  ٌٗٚظشاغ ؽز ٝال ٠سّك
اٌزأر ٓ٠فئرا لع ٟإٌذاء ألجً ؽز ٝإرا صٛة ثبٌصالح أدثش
ؽز ٝإرا لع ٟاٌزض٠ٛت ألجً ؽز٠ ٝخؽش ث ٓ١اٌّشء ٔٚفسٗ
٠مٛي :اروش وزا اروش وزا ٌّب ٌُ ٠ىٓ ٠زوش ؽز٠ ٝفً اٌشعً
ال ٠ذس ٞوُ صٍ.))ٝ
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ِٕٙٚب :أٔٗ ٠ىس ٛاٌزاوش اٌّٙبثخ ٚاٌؾالٚح ٚإٌعشح َّ٠ٚذٖ
ثبٌمٛح ف ٟلٍجٗ ٚثذٔٗ ؽز ٝإٔٗ ٌ١فمً ِك اٌزوش ِب ال ٠فمٍٗ
ثذٌٚ ٗٔٚزٌه لٍُ إٌج  ٟاثٕزٗ فبؼّخ ٚلٍ ٟثٓ أثٟ
ؼبٌت سظ ٟآّ لّٕٙب أْ ٠سجؾب وً ٌٍ١خ إرا أخزا
ِعبعمّٙب صالصبً ٚصالص٠ٚ ٓ١ؾّذا صالصبً ٚصالص٠ٚ ٓ١ىجشا
أسثمبً ٚصالصٌّ ٓ١ب سأٌزٗ أْ ٠مؽٙ١ب خبدِبً ٚلبي(( :إٔٗ خ١ش
ٌىّب ِٓ خبدَ)).
ِٕٙٚب أْ اٌزوش ٛ٠سس روش آّ رمبٌٌٍ ٝمجذ لبي آّ رمبٌ:ٝ
ّْفَبرْوُشَُ ِٟٔٚأرْوُشْوُُْ َٚاشْىُشُٚا ٌَِٚ ٟال رَىْفُشُِّّْٚ
ٚ .ف ٟاٌؾذ٠ش اٌمذس ٟلبي رمبٌ(( :ٝفئْ روشٔ ٟفٔ ٟفسٗ
روشرٗ فٔ ٟفسٚ ٟإْ روشٔ ٟفِ ٟأل روشرٗ فِ ٟأل خ١ش
ِٕ.))ُٙ
اٌخؽجخ اٌضبٔ١خ
اٌؾّذ ّٓ اٌز ٞأِش ثزوشٖ ٚسرت لٍ ٝرٌه لف ُ١أعشٖ
ٚاٌصالح ٚاٌسالَ لٍ ٝألفُ إٌبط روشاً ٌشثٗ ٔجٕ١ب ِؾّذ
ٚلٍ ٝآٌٗ ٚصؾجٗ  ِٓٚسبس لٍ ٝدسثٗ.
أِب ثمذ. .
فبلٍّٛا أٙ٠ب اٌّؤِٕ ْٛأْ ِٓ فٛائذ اٌزوش أْ آّ لض
ٚعً ٠جب٘ ٟثبٌزاوشِ ٓ٠الئىزٗ وّب ف ٟؽذ٠ش أث ٟسم١ذ
اٌخذس ٞأْ إٌج  ٟلبي ٌغّبلخ اعزّمٛا ٠زوش ْٚآّ:
((أربٔ ٟعجش ً٠فأخجشٔ ٟأْ آّ ٠جب٘ ٟثىُ ِالئىزٗ)).
 ِٓٚفٛائذ اٌزوش أٔٗ سجت ٌٕضٚي اٌشؽّخ ٚاٌسىٕ١خ وّب
لبي ِٚ(( :ب اعزّك ل َٛف ٟث١ذ ِٓ ثٛ١د آّ ٠زٍْٛ
وزبة آّ ٠ٚزذاسس ٗٔٛث ُٕٙ١إال ٔضٌذ لٍ ُٙ١اٌسىٕ١خ
ٚغش١ز ُٙاٌشؽّخ ٚؽفز ُٙاٌّالئىخ ٚروشُ٘ آّ فّٓ١
لٕذٖ)).
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 ِٓٚفٛائذٖ أٔٗ ٛ٠سس اٌّشالجخ ؽزُ٠ ٝذخً اٌمجذ ف ٟثبة
اإلؽسبْ ف١مجذ آّ وأٔٗ ٠شاٖ  ِٓٚفٛائذ اٌزوش أٔٗ ٛ٠سس
اإلٔبثخ  ٟ٘ٚاٌشعٛق إٌ ٝآّ رمبٌ ٝفئٔٗ ِز ٝأوضش اٌمجذ
اٌشعٛق إٌ ٝآّ رمبٌ ٝثزوشٖ أٚسصٗ رٌه سعٛلٗ إٌ ٝآّ
رمبٌ ٝثمٍجٗ ف ٟوً األؽٛاي ف١ص١ش آّ رمبٌِ ٝفضلٗ
ٍِٚغأٖ ِٚالرٖ ِٚمبرٖ ٚلجٍخ لٍجٗ ِٙٚشثٗ لٕذ إٌٛاصي
ٚاٌجال٠ب.
 ِٓٚفٛائذٖ أٔٗ ٠ض ً٠اٌٛؽشخ ث ٓ١اٌمجذ ٚث ٓ١سثٗ رجبسن
ٚرمبٌ ٝفئْ اٌغبفً ثٚ ٕٗ١ث ٓ١آّ ؽغبة وض١ف ٚٚؽشخ ال
رضٚي إال ثبٌزوش.
 ِٓٚفٛائذٖ أٔٗ سجت اشزغبي اٌٍسبْ لٓ اٌغ١جخ ٚإٌّّ١خ
ٚاٌىزة ٚاٌفؾش ٚاٌجبؼً فئْ اٌمجذ الثذ ٌٗ ِٓ أْ ٠زىٍُ
فئْ ٌُ ٠زىٍُ ثزوش آّ رمبٌ ٝرىٍُ ثٙزٖ اٌّؾشِبد ٚال سجً١
إٌ ٝاٌسالِخ ِٕٙب أٌجزخ إال ثزوش آّ رمبٌٚ ٝاٌّشب٘ذح
ٚاٌزغشثخ شب٘ذاْ ثزٌه فّٓ لٛد ٌسبٔٗ روش آّ صبْ
ٌسبٔٗ لٓ اٌجبؼً ٚاٌٍغ٠ ِٓٚ ٛجس ٌسبٔٗ لٓ روش آّ
رمبٌ ٝرشؼت ثىً ثبؼً ٌٚغٚ ٛفؾش ٚال ؽٛي ٚال لٛح إال
ثبّٓ ٔٚفسه إْ ٌُ رشغٍٙب ثبٌؾك شغٍزه ثبٌجبؼً ٚالثذ.
 ِٓٚفٛائذ اٌزوش أٔٗ ِٓ أوجش اٌم ْٛلٍ ٝؼبلزٗ سجؾبٔٗ
فئٔٗ ٠ؾجت اٌؽبلخ إٌ ٝاٌمجذ ٠ٚسٍٙٙب لٍ٠ ،ٗ١غمٍٙب لشح
ل ٕٗ١فال ٠غذ ف ٟاٌؽبلخ ِٓ اٌىٍفخ ٚاٌّشمخ ٚاٌمٕبء ِب
٠غذٖ اٌغبفً.
 ِٓٚفٛائذٖ أٔٗ ٠س ًٙاٌّصبلت ١٠ٚسش اٌمس١ش ٠ٚخفف
اٌّشبق فّب روش آّ لٍ ٝصمت إال ٘بْ ٚال لٍ ٝلس١ش إال
ر١سش ٚال لٍ ٝشبق إال خف ٚال لٍ ٝشذح إال صاٌذ ٚال
وشثخ إال أفشعذ ٚرٌه ألْ اٌزوش ٠ز٘ت لٓ اٌمٍت
اٌّخبٚف وٍٙب  ٌٗٚرأص١ش لغ١ت ف ٟؽصٛي األِٓ فٍ١س
ٌٍخبئف اٌز ٞلذ اشزذ خٛفٗ أٔفك ِٓ روش آّ لض ٚعً إر
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ثؾست روشٖ ٠غذ األِٓ ٠ٚضٚي اٌخٛف لبي آّ رمبٌّْ :ٝأَال
ِٓ اٌْمٍُُٛةُّّ.
ؽَّئ ُّ
اٌٍِٗ رَ ْ
ِثزِوْشِ َّ
 ِٓٚألفُ فٛائذ اٌزوش أٔٗ ٕ٠جٗ اٌمٍت ِٓ ٔٛ٠ٚ ِٗٛلفٗ
ِٓ سٕزٗ ٚاٌمٍت إرا وبْ ٔبئّبً فبرزٗ األسثبػ ٚاٌّزبعش
ٚوبْ اٌغبٌت لٍ ٗ١اٌخسشاْ فئرا اسز١مؿ ٚلٍُ ِب فبرٗ فٟ
ِٔٛزٗ شذ اٌّئضس ٚأؽ١ب ثم١خ لّشٖ ٚاسزذسن ِب فبرٗ ٚال
رؾصً ٠مفزٗ إال ثزوش.
أٙ٠ب اٌّؤِٕ٘ ْٛزٖ ثمط فٛائذ اٌزوش اٌز ِٓ ٛ٘ ٞأسًٙ
األلّبي ٚأ٠سش٘ب ٚألٍٙب وٍفخ فٙال لّشٔب ثٗ األٚلبد
ٚشغٍٕب ثٗ اٌّشب٘ذ ٚاٌخٍٛاد لس ٝأْ ٔذسن ثمط ٘زٖ
إٌّبلت ٚاٌخ١شاد فئٔٗ ٚآّ ٚثبّٓ ِٓ ألفُ اٌؾشِبْ
 ِٓٚأشذ اٌخزالْ أْ ّ٠ع ٟاٌٛاؽذ ِٕب اٌسبلبد إِب
صبِزبً سبوزبً أِ ٚزىٍّبً فّ١ب ال ٠مٛد لٍ ٗ١ثٕفك ال ف ٟاٌذٔ١ب
ٚال ف َٛ٠ ٟاٌّمبد ثً إٔٗ لذ أصجؼ ِٓ غشائت اٌّشب٘ذاد
لٕذ أوضش إٌبط أْ ٠شٚا ِٓ ٠ؾشن شفز ٗ١ثبٌزوش فٟ
اٌّغبِك ٚاٌخٍٛاد فّب أْ ٠شٚا ِٓ رٌه ش١ئبً إال سِمٗ
إٌبط ثأثصبسُ٘ ٚربثم ٖٛثأٔفبسُ٘ ٚلذ ٠سٟء ثٗ ثمعُٙ
اٌفٓ فٕ١سجٗ إٌ ٝلٍخ اٌممً أ ٚغ١ش رٌه ِٓ األِشاض فئٔب
ّٓ ٚإٔب إٌ ٗ١ساعم.ْٛ

