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أ .د .عثدالكسيم تي آشاز شيساشي
زئيس جامعح المراهة االسالميح

الحىاز

يجة إحياء آداب المىاظسج
وأسلىب المجادلح تالتي هي أحسه

 ٔٚؾٓ ه ٍ ٝأه زبة أو مبد اٌ ّإرّش ا ٌذٌٟٚ
اٌشا ثن ٚاٌو شش ٌٍٛ ٓ٠ؽذح ا ٦ع١ِ٩خ ،وبْ ٌ ٕب
٘ذذزا اٌّٛهذذذ ِذذن ؽغذذخ ا٦عذذٚ َ٩اٌّغذذٍّٓ١
ا ٌذوزٛس ه جذ اٌ ىش ُ٠ث ٟآصاس ش١شاص ،ٞس ئ١ظ
عبِ وخ اٌ ّزا٘ت ا ٦ع١ِ٩خٌٕ ،غزف غشٖ هٓ سأ ٗ٠
ؽٛي عٍّخ ِٓ ِؾبٚس ٘زا اٌّإرّش اٌز٠ ٞؾًّ
ه ٕٛاْ "ا ٤عبٌ١ت اٌفىش ٠خ ٚاٌوٍّ ١خ ٌزؾم ١ك
اٌزمش ٠ت ث ٓ١اٌ ّزا٘ت ا ٦ع١ِ٩خ" ،ف ىبْ ٘زا
اٌؾٛاس:
 ما هي األسالية الفكسيح والعمليح التي يمكه أن تستفاد منه مفناهيم ووصنى

الرنسآن

الكسيم والسىح الىثىيح المطهسج لتحريق الترسية تيه المراهة اإلسالميح؟


٠غت أ ً٨ٚاٌزٕ ٗ٠ٛئٌ ٝأْ اٌغضء ا٤هلذُ
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ِٓ اٌخ ٩فبد اٌّ ٛعٛدح ف ٟأ ٚعبؽ أ ً٘ اٌو ٍُ
فِ ٟخز ٍف اٌ ّزا٘ت ا ٦ع١ِ٩خ  ٠وٛد ئ ٌ ٝأْ
ا ٦ع َ٩لذ ف غؼ اٌّ غبي ٌ٧عز ٙبد  ٚرشن ثب ثٗ
ً ٌ ىً ِٓ رٛفشد ٌذ  ٗ٠أٍ٘ ١خ ا٦عز ٙبد
ِفز ٛؽب
ٚا عزٕجبؽ ا٤ؽ ىبَ اٌ ششه١خ ف ٟعّ ١ن اٌّ غبئً
اٌ زٟ

ٌُ

٠شد فٙ ١ب

ٔض

طش٠ؼ

ِٓ اٌ شبسم

اٌّمذطٚ ،هٍ٘ ٝزا ا٤عبط فِ ٩بٔن هٍ ٝا٦ؿ٩ق
ِٓ اخز٩ف ا٢ساء ٚرجبٚ ٓ٠عٙبد إٌلش ف٘ ٟزٖ
ذٛص
ذز٠ ٨ ٞغذ
ذذ اٌذ
ذبي اٌٛؽ١ذ
ذبئًٚ ،اٌّغذ
اٌّغذ
ا٦عز ٙبد ف  ٛ٘ ٗ١اٌّ غبئً اٌ زٚ ٟسد فٙ ١ب ٔض
طش٠ؼ ِٓ اٌشبسم ٚرٌه ثبهزجبس اٌمبهذح اٌزٟ
ر مٛي " ٨ئعز ٙبد فِ ٟمب ثً ا ٌٕض" ،أ ِب فٟ
عبئش اٌّ غبئً فاْ ؽش ٠خ ا ٌشأٚ ٞاٌف ىش فٟ
رٕبٌٙٚذذب روذذذ فذذ ٟاٌؾم١مذذخ ِذذٓ اٌخظذذبئض
ذذ١ِ٩خ
ذذش٠وخ ا٦عذ
ذذخ ٌٍشذ
ذذضاد اٌٙبِذ
ٚاٌّّ١ذ
اٌّمذعخ.
أهز مذ أْ

ِٓ أ ُ٘ ا ٤عبٌ١ت اٌ ز ّ٠ ٟىٓ

اهزّبد ٘ب ٌزؾم ١ك اٌزمش ٠ت ث ٓ١اٌ ّزا٘ت ٘ٛ
ئؽ ١بء آداة اٌّ ٕبكشح ٚاٌّغبد ٌخ ثبٌزٟ٘ ٟ
أؽغٓ.
ف ٟأٚا خش اٌ مشْ اٚ٤ي اٌ ٙغش ،ٞك ٙش

فٟ

اٌ ؾٛصاد اٌوٍّ ١خ ا ٦ع١ِ٩خ ه ٍُ ؽ ًّ ا عُ ه ٍُ
اٌخ٩ف أ ٚهٍُ إٌّبكشاد ؽ١ش وبْ ٘زا اٌوٍُ
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٠ز ـشق ئ ٌ ٝا٢ساء ٚاٌّ غبئً اٌّخز ٍف هٍٙ ١ب
ث ٓ١اٌ ّزا٘ت ا ٦ع١ِ٩خ ِٓ خ٩ي اٌج ؾش اٌوٍ ّٟ
ٚإٌّبل شبد اٌ ز ٟوب ٔذ رذٚس ث ٓ١اٌوٍ ّبء،
 ٚلذ وبْ ٌ ٙزا اٌو ٍُ ا ٤صش اٌ جبٌغ ف ٟس فن
اٌىض١ش ِٓ ؽب٨د عٛء اٌف ُٙوّب أطجؼ ثاِىبْ
ذبدح
ذخ ا٦فذ
ذٛصاد اٌوٍّ١ذ
ذٚ َ٩اٌؾذ
ذبء ا٦عذ
هٍّذ
ٚا ٦عزفبدح

ِٓ ثو ؼ ُٙا ٌجوغ ٚ ،لبَ هٍ ّبء

اٌّذذزا٘ت ثبٌؾؼذذٛس فذذ ٟاٌؾذذٛصاد اٌوٍّ١ذذخ
اٌزبثوذذذخ ٌٍّذذذزا٘ت ا٤خذذذشٚ ٜإٌّذذذبكشح
ٚإٌّبل شخ ِن هٍّبئ ٙب ثً ٚاٌذسا عخ فٙ ١ب،
 ٘ٚىزا ف ّٓ خ٩ي ا خز٩ف ا٢ساء ٚر جب ٓ٠ا٤ف ىبس
ذَٛ
ذٙذد اٌوٍذ
ذخ ٚشذ
ذٛصاد اٌوٍّ١ذ
ذشد اٌؾذ
اصد٘ذ
ً ٘ذذبئ ً٩فذذ ٟسثذذٛم اٌوذذبٌُ
ا٦عذذ١ِ٩خ رـذذٛسا
ا٦ع.ِٟ٩
 ٌٚىٓ ٌ ٥عف فاْ ٔ شبؽ ٘زا اٌو ٍُ ر ٛلف فٟ
اٌ مشْ اٌ ضبِٓ اٌ ٙغش ٞه ٍ ٝأ صش اٌو ظج١بد
اٌـبئف١خ اٌز ٟثشصد ف ٟهظش اٌّّبٌ١هٚ ،وبْ
ٔز١غخ رٌه اثزوبد اٌؾٛصاد اٌوٍّ١خ ٌٍّزا٘ت
ا ٦ع١ِ٩خ هٓ ثو ؼٙب ا ٢خشِ ٛ٘ ٚ ،ب أ عفش هٓ
ً ث وذ
ص ٠بدح عٛء اٌف  ُٙث ٓ١اٌّ غٍِّ ٛ٠ ٓ١ب
٠ذذٚ َٛثبٌزذذبٌ ٟاٌٍغذذٛء ٤عذذٍٛة اٌّغبدٌذذخ
ً هذذٓ إٌّذذبكشح ٚإٌّبلشذذخ
ٚاٌغذذغبي هٛػذذب
اٌوٍّ١خ اٌّٛػٛه١خ.
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ٚه ٍ ٝخٍف ١خ ٘زٖ اٌ غغب٨د عو ٝا ٌجوغ ئ ٌٝ
ط١بغخ ه ٍُ عذ ٠ذ رُ ر غّ١زٗ ثو ٍُ اٌ غذي،
 ٚوبْ ٘ذفٚ ِٓ ُٙساء ر ٌه ئ ٠غبد أ عظ ٚلٛا هذ
 ّ٠ىٓ ِٓ خٙ ٌ٩ب ر جذ ً٠اٌ غذي ا ٌذائش ثٓ١
اٌ ّزا٘ت ا ٦ع١ِ٩خ ئ ٌِ ٝغبد ٌخ " ثبٌزٟ

ٟ٘

أؽغٓ".
ً ٚا عوخ ف٘ ٟزا اٌّ غبي
 ّٓ ِٚثزٌٛا ع ٛٙدا
اِ ٦بَ اٌغضا ٌ ،ٟفج وذ عٕٛاد ل ؼب٘ب اٌغضا ٌٟ
ف ٟاٌ زذس٠ظ ف ٟاٌّذس عخ إٌلبِ ١خ ثج غذاد
ر ٛعٗ ئ ٌ ِ ٝىخ اٌّىش ِخ ٤داء ِٕب عه اٌ ؾظ،
ً ف ٟل ٌٗٛروبٌٝ
ٚخ٩ي ٘زٖ اٌشؽٍخ رفىش وض١شا
" ٨ٚعذاي ف ٟاٌ ؾظ" ،فز ٛطً ئ ٌ ٝأْ اٌ غغب٨د
اٌّ ٛعٛدح

ف ٟاٌ ؾٛصاد اٌوٍّ ١خ

٘ٔ ٟز ١غخ

إٌضهذذبد ٚاٌٙذذٛاعظ إٌفغذذ١خ اٌشذذ١ـبٔ١خ
ٌ ٔ٧غبٌْ ٚ ،زا فج وذ أْ هبد ِٓ سؽ ٍخ اٌ ؾظ
رشن اٌّذس عخ إٌلبِ ١خ ف ٟث غذاد ٚساػ  ٠غٛي
ً اٌّ غٍّ ٓ١ئ ٌ ٝر ٙز٠ت
ا ٌج٩د ا ٦ع١ِ٩خ داه ١ب
إٌفظ ٚاٌغّ ٛثبٌشٚػٚ ،ؽّٕ١ب ٚطً ئٌِ ٝمبَ
ٔ ج ٟهللا ئ ثشا٘( ُ١م) فِ ٟذٕ ٠خ اٌخٍ ٔ ،ً١زس
أْ ٠ ٨ز٘ت ثوذ ئز ٌض ٠بسح اٌّ ٍٛن ٚاٌ غ٩ؿٓ١
ً.
ً أثذا
٠ ٨ٚمجً ِٕ ُٙهـبء ٚأْ ٠ ٨غبدي أؽذا
 ٚلذ أٚسد اٌغضا ٌ ٟاٌفٛا ئذ اٌمّ ١خ اٌ زٟ
اعزؾظٍٙب ف ٟسؽٍزٗ رٍه ف ٟوزبة ئؽ١بء هٍَٛ
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ذبة أْ
ذزا اٌىزذ
ذخ ٘ذ
ذِ ٟمذِذ
ذش فذ
ذذٚ ،ٓ٠روذ
اٌذ
اٌ غغب٨د ٚاٌّ غبد٨د اٌّ ٛعٛدح ف ٟأ ٚعبؽ أ ً٘
ً ِٓ
اٌو ٍُ ف ٟاٌ ؾٛصاد اٌوٍّ ١خ ٔب شئخ أعب عب
إٌض هبد إٌف غ١خ اٌ ش١ـبٔ١خ ٌ ٔ٧غبْٚ ،ر وش
ً هٛاًِ رٌه  ِٓٚصُ رـشق ٢داة إٌّبكشح
أ٠ؼب
اٌظؾ١ؾخ ٚأعٍٛة اٌّغبدٌخ ثبٌز ٟ٘ ٟأؽغٓ.
 ما هي آداب المىاظسج والحىاز؟


ذذَ
ذوٌ ٟوذ
ذشف ٓ١اٌغذ
ذ ٝاٌـذ
ذت هٍذ
أ٠ ً٨ٚغذ

رٛع  ٗ١أ ٠خ ئ٘ب ٔخ ٌ ٣خشٚ ،أْ  ٠ى٘ ْٛذفّٙب
اٌشئ١غ ٛ٘ ٟاٌٛطٛي ٌٍؾك ٚاٌؾم١مخ.
ً  ٠ ٨ؾك  ٤ؽذ ٍ ّ٠ ٨ه ط٩ؽ١خ ا٦عز ٙبد
ٚصبٔ ١ب
أْ ٕ ٠بكش ف ٟاٌّ غبئً اٌفم١ ٙخ ،ف ّٓ ٍ ّ٠ ٨ه
ذشأٞ
ذذاء اٌذ
ذإ٘٦ ً٩ثذ
ذ١ظ ِذ
ذبد ٌذ
ذ٩ؽ١خ ا٦عزٙذ
طذ
ثٕلش٠خ اٌـشف ا٢خش.
و ّب  ٠ ٨غٛص

ف ٟاٌّ ٕبكشح أْ  ٠غو ٝأ ؽذ

اٌـشفٌ ٓ١فشع سأ ٗ٠هٍ ٝاٌـشف ا٢خش ،ثً ٠غت
ه ٍ ٝاٌ ـشف ٓ١اٌ غو ٟئ ٌ ٝأْ ٠ز ٛطً ا ٢خش
ثٕف غٗ ٌٍ ؾك ٚاٌؾم ١مخ ،ه ٍٔ ٝج  ٗ١اٌ ىش(ُ٠ص)
ؽٛاٌ ٟص ّبٔ ٓ١آ ٠خ ٌزوٍ ّٗ ١أ عٍٛة اٌّغبد ٌخ
ثبٌز ٟ٘ ٟأؽ غٓ ثخ ظٛص اٌّ ٕبكشح اٌ ز ٟوب ٔذ
ث ٓ١إٌ ج ٟا٤ه لُ (ص)  ِٚغ١ؾ ٔ ٟ١غشاْ

فٟ

اٌّذٕ٠خ إٌّٛسح.
اٌّ غأٌخ اٌٙب ِخ ا ٤خش ٜف ٟآداة ٚأ عبٌ١ت
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اٌّغبد ٌخ

ثبٌزٟ

٘ ٟأؽ غٓ

٘ ٟأْ ا٤ع ١بي

اٌ٩ؽمذذخ ٌ١غذذذ ِغذذإٌٚخ هذذٓ أخـذذبء ٚرٔذذٛة
اٌّب ػ ،ٓ١فٕؾٓ ٔ ٩ؽق ٌ ٥عف أْ اٌ شغً اٌ شبغً
ٌٍىض١ذذش ٓ٠ثذذبد ٘ذذ ٛاٌزؾذذش ٞفذذ ٟاٌىزذذت
ً هٓ أ ٠خ ص ٌخ أٚ
ٚاٌّإٌ فبد اٌمذّ ٠خ ثؾ ضب
ِأ خز ٌٍز شٕ١ن ه ٍ ٝاٌغ  ً١اٌ ؾبٌٚ ٟثبٌ زبٌٟ
رف غ١مٚ ُٙر جذ٠وٚ ُٙرىف ١شُ٘،

فٟ

ؽ ٓ١أْ

ذضس ٚاصسح ٚصس
ذٛي " ٨ٚرذ
ذش٠ ُ٠مذ
ذشآْ اٌىذ
اٌمذ
أخش."ٜ
 أشستم في حنديثكم إلنع علنم ال،نالا منا هني أهنداا ومرااند هنرا العلنم؟ ومنا هني
اآلثناز التنني يمكنه أن تتستننة علنع إحينناء هنرا العلننم ولنرلر الفرننع المرنازن علننع انعيد العننالم
اإلسالمي؟


اٌفمٗ اٌّمبسْ ف ٟاٌؾم١مخ ٘ذّٔ ٛذٛرط

ِزىب ًِ ٌو ٍُ اٌ خ٩ف ،ئر ٠زُ ِٓ خ ٌٗ ٩ئ عشاء
ِمبس ٔخ ث ٓ١ا٢ساء ٚإٌلش ٠بد اٌ ز ٟاخز ٍف
فٙ ١ب هٍ ّبء ا ٦ع َ٩عٛاء ف ٟاٌّ غبي اٌىِٟ ٩
ٚاٌومبئذذذ ٞأ ٚاٌفمٙذذٚ ٟا٦عزٙذذبدٚ ،ٞفذذٟ
اٌؾم ١مخ فاْ اٌف مٗ اٌّ مبسْ ٘ ٛا طـ٩ػ ؽذ٠ش
ٌوٍُ اٌخ٩ف.
أِب ثبٌٕغجخ ئٌ ٝأ٘ذاف ِٚمبطذ ٘زا اٌوٍُ
ف  ِٓ ٟٙهذح ع ٙبد ،ف زبسح  ٠ى ْٛاٌ ٙذف ِ ٕٗ
د إٌلش ٠خ أ ٚإٌلش ٠بد
ئص جبد ٔلش ٠خ ِب ٚسّ
ا ٤خشٚ ،ٜأ خش ٌّ ٜغشد ث ١بْ ا٢ساء ٚإٌلش ٠بد
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اٌّخزٍ فخ

ف ٟاٌّ غبئً اٌّزٕ ٛهخٚ ،صبٌ ضخ

٠ى ْٛاٌٙذف ٘ ٛاٌٛطٛي ئٌ ٝإٌمبؽ ٚاٌمٛاعُ
اٌّشزشوخ.
 تننسأيكم مننا هننى النندوز الننري ييديننع الفرننع اإلسننالمي تصننىزج عامننح فنني الترسيننة تننيه
المراهة اإلسالميح؟


ٛ٠عذ ٕ٘بن ف ٟاٌفمذٗ ثؾذش ٠وجذش هٕذٗ

ثف مٗ اٌّمب طذ ٠ ٛ٘ ٚ ،شًّ فّ ١ب  ٠شًّ ف مٗ
ا٠ٌٛٚ٤بد ٚاٌز٠ ٞوذ ِٓ ا٤ثؾبس اٌٙبِخ اٌزٟ
 ّ٠ىٓ ِٓ خٙ ٌ٩ب ِوبٌ غخ اٌىض ١ش ِٓ اٌّ غبئً
اٌّو مذح عٛاء ف ٟاٌّ غبئً ٚا٤ؽ ىبَ اٌوب ِخ
أ ٚف ٟئ ٠غبد ِٕٙغ ١خ ِ شزشوخ فبه ٍخ ٌ٧عز ٙبد
ٚئ طذاس اٌف زبٚ ٜٚاٌ ز ِٓ ٟ٘ ٟأ ُ٘ ا٤ث ؾبس
اٌزمش٠ج١خ.
ٕ ٘ٚب ٔ ش١ش ه ٍ ٝعج ً١اٌّ ضبي ثّٕ غه ِٓ
ِٕب عه اٌ ؾظ ،فاْ اٌ ّزا٘ت اٌ غٕ١خ ا٤سث وخ
رش ٚ ٜعٛة س ِ ٟاٌغ ّشاد ث وذ ك ٙش اٌ َٛ١
اٌ ضبٔ ٟه ششٌ ٚ ،زا فا ٔٗ ؿٛاي اٌ غٕٛاد اٌ زٟ
اصداد فٙ١ذذب هذذذد اٌؾغذذبط ،وذذبْ اٌغّ١ذذن
ٕ٠ز لش ْٚؽ ٍٛي اٌل ٙش ٚصٚاي اٌ شّظ ٚث وذ ر ٌه
ً ٌش ِ ٟاٌغ ّشاد ف ٚ ٟلذ ٚا ؽذ،
٠ز٘ج ْٛعّ ١وب
 ٚخ٩ي هذح عٕٛاد عمؾ اٌىض ١ش ِٓ اٌ ؼؾب٠ب
أص ٕبء أداء ٘زا إٌّ غه٠ ٌُ ٚ ،ف ىش أ ؽذ ثأْ
ؽ١بح أ٦غبْ ف ٟسؤ٠خ ا٦ع َ٩أُ٘ ِٓ ا٦ر١بْ
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ثغٕخ ِٓ اٌغٕٓ ،فٕٙب ٠ذٚس اِ٤ش ث ٓ١ا٦ر١بْ
ثغٕخ أ ٚاٌؾفبف هٍ ٝأسٚاػ اٌّغٍّ.ٓ١
ٚثوذ رٍه ا٤ؽذاس ؽبٚي هٍّبء اٌغٕخ ئ٠غبد
ّٚا اٌشٚا ٠بد ٚه ضشٚا ه ٍٝ
ه٩ط ٌِ ٥ش ،فز ؾش
سٚا ٠خ ِٕمٌ ٛخ هٓ اِ ٦بَ اٌ جبلش (م) ِفبد ٘ب
أْ اٌ ؾبط ثاِىب ٔٗ س ِ ٟاٌغ ّشاد ل جً اٌل ٙش،
ٕ ٘ٚب أف زٛا ه ٍ ٝأ عبط ف مٗ ا٠ ٌٛٚ٤بد ٚف مٗ
اٌّمبطذ ثغٛاص سِ ٟاٌغّشاد لجً اٌلٙش.



ما زأيكم حىل اإلجتهاد الجماعي لأسلىب للترسية تيه المراهة اإلسالميح؟

ً ِٕز طذس ا٦ع،َ٩
٘زا ا٤عٍٛة وبْ ِٛعٛدا

ٚؽّ ٕ١ب ل ٌٍ ً١خٍ ١فخ اٌ ضبٔ ٟأ ٔه رغز ش١ش
رشعن ئٌ ،ٗ١لبي "ئّٔب
هٍ١ب
ً ف ٟوً ِغأٌخ أُ ٚ
أِشٔب أْ ٔشبٚسٖ".
لبي اٌّؾذص ْٛأْ ٘زا اٌؾذ٠ش ٠ف ِٕٗ ُٙأْ
إٌج ٟا٤هلُ (ص) لذ أِش ثبٌزشبٚس ِن اِ٦بَ
هٍ(ٟم)٘ .زا ِٓ عٙخ ِٓٚ ،عٙخ أخش ٜفاْ ٘زا
اٌؾذ٠ش ف ٗ١دٌ٨خ هٍ ٝأّ٘١خ اٌزشبٚس ِن أً٘
اٌوٍُ ٚر ٞٚا٦خزظبص.
ٚلذ أِش هللا عجؾبٔٗ ٚروبٌٔ ٝج( ٗ١ص) ثمٌٗٛ
" ٚشبٚسُ٘ ف ٟاِ ٤ش"ِ ،ن أْ إٌ ج( ٟص) وبْ
ً
ذبْ ِشرجـذب
ذٗ وذ
ذبٚسح ٔ٤ذ
ذٓ اٌّشذ
ً هذ
ذزغٕ١ب
ِغذ
ذذش
ذذزا دسط وج١ذ
ذذ٘ ٟذ
ذذٚ ،ٟفذ
ذذبٌٛؽ ٟاٌٙ٦ذ
ثذ
ٌٍّغزٙذ.ٓ٠

يجة إحياء آداب المىاظسج وأسلىب المجادلح تالتي هي أحسه



الثعض ي،الفىن مسألح اإلجتهناد الجمناعي ويعترندون أن اإلجتهناد أمنس فنسدي منا

زأيكم حىل ذلر؟


ً،
ً فشد٠ذب
ا٦عزٙبد ٌ١ظ ثبٌؼذشٚسح أِذشا

 ٚلذ

وبْ اِ ٦بَ اٌخّ( ٟٕ ١سٖ) ٠إ وذ ه ٍٝ

أه ؼبء ٌغ ٕخ ا ٦عزفزبء أٔ ىُ ؽّ ٕ١ب رش ٠ذْٚ
ا٦عب ثخ ه ٍ ِ ٝغأٌخ ِب ،ر شبٚسٚا ِن ثو ؼىُ
ً ف ٟعبِ وخ ا٤ص ٘ش ثّ ظش
ؽٙ ٌٛبٕ ٘ٚ ،بن أ ٠ؼب
ِغٍظ رشبٚس٧ٌ ٞعبثخ هٍ ٝا٦عزفزبءاد.
 ٥ٌٚعف ف مذ أ طجؼ ٘زا اٌّ ٛػٛم ِغ ف ً٨ٛه ٕٗ
ف ٟاٌٛلذ اٌؾبػش ،فبٌىض١ش ِٓ اٌّغزٙذ ٓ٠فٟ
اٌ ٛلذ اٌؾب ػش ٔشاُ٘ ٠م ِْٛ ٛثب٦عز ٙبد ٚ ،فٟ
ٔ فظ اٌ ٛلذ ٠م ِْٛ ٛثّزبث وخ

شإ ْٚاٌ ؾٛصح

ذخ
ذ١خ ٚا٦عزّبه١ذ
ذب٠ب اٌغ١بعذ
ذخ ٚاٌمؼذ
اٌوٍّ١ذ
ِٚ ،...ٚذذٓ اٌٛاػذذؼ أْ أ٦غذذبْ ٠ ٨غذذزـ١ن
ٌ ٛؽذٖ رؾم ١ك ا٤داء ا٤و ًّ ٌ ىً ٘زٖ اٌ ٛكبئف
ٚاٌّغإ١ٌٚبد.
 ِٓ ٚاٌ غذ٠ش ثب ٌزوش ٘ ٕب أْ ِو لُ فم ٙبء
اِ٦بِ١خ ٠ش ْٚعٛاص رمٍ١ذ اٌّغزٙذ اٌّزغض،ٞ
ذغ
ذزٕجبؽ ثوذ
ذ ٝاعذ
ذبدس هٍذ
ذذ اٌمذ
ذ ٛاٌّغزٙذ
٘ٚذ
ا٨ؽ ىبَ د ْٚثو ؼٙب ا ٢خش٘ ٚ ،زا ٠و ٕ ٟأ ٔٗ
 ّ٠ىٓ رمٍ ١ذ ِغز ٙذ ف ٟث وغ اٌّ غبئً ٚرمٍ ١ذ
ِغز ٙذ آ خش ف ِ ٟغبئً أ خش ٘ٚ ٜىزا ،أ ٞرمٍ ١ذ
هذح ِغز ٙذ ٓ٠ف ٚ ٟلذ ٚا ؽذٚ ،أهز مذ أْ اٌ غش
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ف ٟرٌه ف ٟاٌؾم١مخ ٠وٛد ٔ٦شبء فىشح ٚأعٍٛة
ِزمذَ ّ٠ىٓ ِٓ خ ٌٗ٩ئ٠غبد ؽً ٌّشىٍخ ا٢ساء
ٚإٌلش ٠بد غ ١ش اٌّزخظ ظخ

ف ٟاٌف مٗ ٚغ ١ش

اٌٛالو١خ ثً ٚؽز ٝغ١ش اٌششه١خ.

